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ال �سعني في   ،ه االطروحة�القدرة على إتمام هذ  ىعلانعم    أن�عد حمد هللا و الثناء عل�ه  

ذ الد�تور عمر فرحاتي األستاذ المشرف األستا   إلىأتقدم �جز�ل الشكر    أن  إالهذا المقام  

�ما اشكر �ل من ساعدني في   إلتمامهعلى هذا العمل و دعمه لي    اإلشرافعلى قبوله  

 .�احثین من قر�ب او �عیدالساتذة و األ زمالء و ال من إتمام هذا العمل 
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 روح والدي رحمه هللا إلى

 مي حفظها هللا ا  إلى

 عائلتي �ل �اسمه  إلى

 و الدراسة العمل زمالء  إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة  

 



 مقدمة : 

 

 أ  

من من بین الموضوعات الراهنة األكثر تداوال و دراسة في حقل العلوم الس�اس�ة �سبب  �عتبر األ

ثر  أال�اردة  ن �ان لنها�ة الحرب  إو    ، 2001سبتمبر    11حداث  أالت التي عرفها العالم خاصة �عد  التحو 

األ مضامین  ص�اغة  إعادة  سوافي  الناح�ة ء  من  ظل    ةتطب�ق�الو  أ  ةنظر�ال   من  و  إفي  العولمة  فرازات 

 التحد�ات العابرة لألوطان.

و ما �عرف �الس�اسة األمن�ة التي تقوم  أ  ا حد ذاته �  س�اسة قائمة    إلى من من هدف عام  تحول األ

منها و  أو  ا تحقیق أهدافها وحما�ة مصالحهإطار وجهاتها في رسم تلالدول �شكل أساسي  ا على عقیدة تتبناه

 وجودها في ظل التهدیدات األمن�ة الراهنة .

الس�اسة الخارج�ة التي تعتبر    كون �معزل عن تصوراتتن  أسم هذه الس�اسة األمن�ة ال �مكن  ر   و

ااإل اللت  لتحقیق   الشمل طار  الس�استین  تكامل  ظل  في  تهدفان  یذلك  المصت  إلى ن  و  حقیق  الوطن�ة  لحة 

األ األهداف،  حما�ة  تحقیق  و  ال  من  تقوم  الغالب  في  عدیدة  و  محددات  توظ�ف  على  الخارج�ة  س�اسة 

الذي    لرسمها األمني  المحدد  بینها  من  مرحأ و  في  أساسي  �شكل  مطروحا  �عد  ص�ح  ما    11حداث  ألة 

 . 2001سبتمبر 

التعاوني و   ال�عد  على  قائمة  للدول أص�حت  الخارج�ة  التحد�ات  التف فالس�اسة  مواجهة  في  اعلي 

تال�الح التي  التنطتة،  ولب  المستمر  الس�اسات    ستشراف اال  سیق  رسم  �خدم و في  �ما  القرارات  اتخاذ 

جعلت من   2001سبتمبر  11أن أحداث  إلى شرنا ألمصالح المشتر�ة للدول �صفة عامة، �ما سبق وأن ا

من  الضر  و�قل�م�ة  دول�ة  تكتالت  هناك  تكون  أن  مأوري  الجدیدة واجهجل  األمن�ة  التهدیدات  هذه  ،  ة 

هو   ة بل أص�حت تقوم على �عد أساسي و ج�ة لم تعد تقوم وفق المصالح الخاصة �كل دولالخار   ةسفالس�ا

إقل�مي أو متجاورة أو حتى    �عد   ات �اسة الخارج�ة للدول سواء �انت ذالتعاون المشترك في رسم أ�عاد الس

 مت�اعدة .



 مقدمة : 

 

 ب  

اإلف  تعتبرو    الساحل  الجیوس�اسة  ىحدإر�قي  منطقة  �بیرا دالالتي تعرف ج  الفضاءات     س�اس�ا 

المنطقة الفواعل في هذه  لتداخل  التهدیدات  إلى�اإلضافة    ، نت�جة  قبل  ف،  التحول في مصادر وطب�عة  من 

تحول في  لعرفت تحوالت نت�جة ل  هاغیر أن  ، حد أهم المشاكل التي تعاني منها دول المنطقةأكان التهر�ب  

هذا  ، و �التنم�ة في هذه المنطقةو �اإلرهاب و  سر�ةة الالتهدیدات أین تقاطعت الجر�مة المنظمة �الهجر طب�عة 

في  و أح�انا تصطدم    هافي دور الفواعل فأص�حت س�اسات الدول تتحرك وفق مصالح  تغیر ال   إلىما دفع  

 مع توجهات دول المنطقة في حد ذاتها.حد االختالف  إلى قد تصل  وما بینها  

التي حدثت  ف  جانب اخر من  و   لیب�ا  التحوالت  ا-في  ال�عد  أثرت    -للجزائر  ة الجار   لة لدو هذه  في 

و إن �ان الدور الفرنسي مؤثرا خاصة ما الحظناه من أشكال    ،األمني للمنطقة �كل و الجزائر خصوصا

لق خ�ارات  هذا ما خو   ، تدخل في منطقة الساحل االفر�قي طاحة �النظام اللیبي السابق و الإلالدعم المقدم ل

   اتجاه افرازات و انعكاسات األوضاع في لیب�ا. توجهاتالي تحدید ة فئر�استرات�ج�ة للس�اسة الخارج�ة الجزا

الدراسة   هذه  خالل  األتقد  حاول سنمن  بین  العالقة  حول  تصورات  و �م  الخارج�ة  من  الس�اسة 

عام   و كمعطى  التأثیر  مستو�ات  خالله  من  الدول�ة  نبین  البیئة  في  من    ،الراهنة التأثر  �كثیر  تتمیز  التي 

خال  من  الجزائر�ةدرال  االضطراب  الخارج�ة  الس�اسة  المنطقة   سة  في  �بیر  دور  لها  العر��ة    التي 

االفر�قي من خالل ر�ط الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة  الساحل  لكن ر�زنا في هذه الدراسة على  و   ، فر�ق�ةواإل

 �التحوالت األمن�ة في المنطقة.

قد�م مع�ار جدید في  و تو هاردنا ان نر�ز في هذه الرسالة حول طرح جدید    و من جانب اخر 

الس�اس تصن�ف  اتجاه  عمل�ة  الخارج�ة  الس�اسة  تفاعل  مدى  هو  و  أساسي  متغیر  من خالل  الخارج�ة  ة 

المع�ار على الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة   الدول�ة این اسقطنا هذا  البیئة اإلقل�م�ة و  القرارات الخارج�ة و 

 یومنا هذا. إلىرفتها الجزائر منذ االستقالل و ي عالتمن خالل هذا المنظور و خالل الفترة الزمان�ة  



 مقدمة : 

 

 ت  

ما  إمن  ر�زت فقط على متغیر األأنها  ن الدراسات التي تناولت ال�عد األمني للجزائر  االحظ  كما ن

من الجزائري فحاولنا  في األتحدید المحددات التي تؤثر  و االفر�ق�ة بدون أقل�م�ة �المتوسط في فضاءاته اإل

العموم وفي منطقة الساحل    مل مؤثر في صنع الس�اسة�عاني  تقد�م المحدد األم الخارج�ة الجزائر�ة في 

 فر�قي �الخصوص في ظل التهدیدات األمن�ة الراهنة.اإل

 :أهم�ة الموضوع  -1

لما لهذا الجانب من    في حقل    الغ دور ��كتسي موضوع الس�اسة الخارج�ة واألمن أهم�ة �الغة 

و �األخص في   2001سبتمبر  11حوالت الدول�ة �عد أحداث التظل دراسات العلوم الس�اس�ة، خاصة في 

 منطقة الساحل اإلفر�قي.

أهم�ة �بیرة حیث أص�حت �ل دول العالم ومنها الدول الكبرى تراهن على تحق�قه في إطار    لألمن

  من من أمن الدول األول  مجاالت المختلفة والمرت�طة �اإلنسان في ظل تحتعم�م منطق األمننة في جم�ع ال

 .ص�اغة ما �عرف �الس�اسة األمن�ة  طار إفي  الدول  هال�ن األفراد وهذا ما تسعى أم إلى

الس�اسة الخارج�ة تكمن أهم�ة دراستها في هذا الجانب من زاو�ة الدور الذي یلع�ه األمن في رسم  

� ل�س  الخارج�ة  منفردالس�اسة  �شكل  للدولة  ا   ، النس�ة  في رسم  دورها  ال  اسة لس�بل  في  عل�تفاالخارج�ة  ة 

 مننة.ي أو دولي، �حكم إفرازات منطق األإطار جواري أو إقل�م 

خاصة الدول الجارة لنا �ان لها األثر ال�الغ في تحدید  التي حدثت في المنطقة العر��ة و   التحوالت

الجزائر�ة  توج الخارج�ة  الس�اسة  و  تجهات  الدول�ة  الضغوطات  ظل  في  �حدث  ما    ،لحا صلما  تقاطع اه 

طرف من  و لدا  خاصة  فرنسا،  وتحدیدا  الكبرى  الس�اسة  ول  رسم  في  األمني  ال�عد  أهم�ة  على  یدل  هذا 

 الخارج�ة للدول.

معط�  وفق  تقوم  رؤ�ة  لها  اإلفر�قي  الساحل  منطقة  في  الجزائر�ة  الخارج�ة  محددة  فالس�اسة  ات 

المنط طب�عة  لتحكمها  والجیوس�اس�ة  الد�مغراف�ة  الخصوص�ة  و�ذا  دفع    و وه  ، طقة لمنقة  إبراز    ى إلما 



 مقدمة : 

 

 ث  

الخ  الس�اسة  و محددات  تحلیل  خالل  من  الجزائر�ة  األمن�ة  ارج�ة  العقیدة  ضوء  على  الس�اسة  هذه  نقد 

  تفسیر الس�اسة هذا الموضوع هي ��ف�ة تحلیل و   النقطة المهمة في ، فمنطقة الساحل اإلفر�قي في  الجزائر�ة  

معاییر محددة ضمن    بناءمن خالل    ،الس�اسة الخارج�ةن و ل تب�ان العالقة ما بین األمالخارج�ة من خال

وء دور  لس�اسة الخارج�ة على ضاجید لعمل�ة تحلیل وتفسیر  الفهم  الار علمي �سمح �استقراء النتائج و إط

إطار نظري وفق تصورات    إلى موضوع من خالل تحو�ل العالقات  الذا  ه في هال�هذا ما نسعى  و ،  األمن

ا على  تحتم  التي  المنطقة  لسینار�وهات  خ�ار مستقبل�ة  رسم  جهةالجزائر  من  التحوالت  هذه  وفق    ،تها 

 .ى خر أو األسس التي تقوم علیها من جهة  الم�ادئ و 

 :أهداف الدراسة  -2

 : إلى ف هذه الدراسة تهد

 الس�اسة الخارج�ة.من و األن یبو مستو�ات التأثیر ما إبراز العالقة  .1

 وضع تصن�ف جدید للس�اسة الخارج�ة و الجزائر�ة تحدیدا .2

 .خصوصامنطقة الساحل االفر�قي ات األمن�ة التي تواجه الجزائر و یدلتهدهم اأ براز إ .3

 فر�قي.محددات الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة في منطقة الساحل اإل ض�ط .4

 �ة الجزائر�ة .�ة الجزائر�ة وفق العقیدة األمنارجالختقد�م قراءة تحلیل�ة و نقد�ة للس�اسة   .5

سواه هو في    دون موضوع معین    ث ورغبته في تناوللعل اهتمام ال�اح   مبررات اخت�ار الموضوع: -3

المیل �حكم  اهتماماته  وتوجه  ال�احث  �شخص  ترت�ط  ذات�ة  اعت�ارات  على  مبني  نحو    الحق�قة 

�مواصفا   التي   موضوع�ة ال  الدراسات   مترت�ط  الدراسوضو ت  و�ذا    ،ة ع  العلم�ة  ق�مته  حیث  من 

 حداثة الموضوع وصالح�ة ال�حث ف�ه.

 

 



 مقدمة : 

 

 ج  

 : وع�ةالمبررات الموض  -أ

من بین األس�اب الموضوع�ة لتناول الموضوع �ال�حث، هو أن هذه الدراسة تحاول أن تقدم تصورا  

 اإلفر�قي.احل لسة امنطق الجزائر�ة في ل دراسة الس�اسة الخارج�ة تحلیل�ا للس�اسة الخارج�ة من خال

العلوم   في  الدراسات  �ون  هو  الموضوع  الخت�ار  الموضوع�ة  األس�اب  بین  من  الس�اس�ة  أ�ضا 

، ولهذا أردنا من  عین منفصلین من حیث اإلطار العامتناولت موضوع الس�اسة الخارج�ة واألمن �موضو 

 تغیرات الدول�ة الجدیدة.المظل �شكل تحلیلي بین الس�اسة الخارج�ة واألمن في ر�ط الخالل هذه الدراسة 

المساهمة من خالل    إلى فعنا  في الدول المجاورة لنا تدالتحوالت التي نشاهدها �شكل یومي خاصة  

الس�اسة   في رسم  خاصة  محددة  ر�ائز  بناء  في  المساهمة  خالل  من  علم�ة  تصورات  إ�جاد  في  ال�حث 

 الخارج�ة.جزائر�ة و مواجهة األطماع الخارج�ة ال

 : الذات�ة اتبرر الم  -ب 

األ  لموضوع  الشخص�ة  میولي  الموضوع  الخت�ار  دفعتنا  التي  الذات�ة  األس�اب  بین  و  من  من 

جانب اهتمامي �الجزائر و س�استها   إلى ، ي في تنم�ة معارفي في هذا المجالو�ذا رغبت الخارج�ة،الس�اسة 

 الخارج�ة.

 راسة :ة الدال�إشك -4

من الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  ااعتمدت  ا السذ  على  لها و تقالل  منطقة حیو�ة  افر�ق�ا    ا عمق عت�ار 

خر �قیت هذه الدبلوماس�ة في الغالب مرت�طة في  آ ن من جانب  الوطن�ة، لك  ها مصالحو   هاألمن  ااسترات�ج� 

التحرر وتنم�ة  �حر��مرحلة ما   حداث  أخاصة �عد  تي حدثت  ن التحوالت الأغیر    ،فر�ق�اإة دعم حر�ات 

منطقة الساحل االفر�قي مما جعل هذه المنطقة  خر �إفر�ق�ا و آبروز اهتمام    ى لإأدت    2001سبتمبر    11

الدبلوما أولو�ات  لما  ضمن  الجزائر�ة  و لها  س�ة  �بیرة  ت�عات  وممن  الجزائر  على  المنطلق  خطیرة  هذا  ن 

 :  ةال�ة الرئ�س�ة الت ال�ترتكز هذه الدراسة على اإلشك



 مقدمة : 

 

 ح  

دور   و   يمناألالمحدد  ما  صنع  الس�اسة في  الجخار ال  توج�ه  الساحل  ج�ة  منطقة  في  زائر�ة 

 اإلقل�م�ة الراهنة ؟  فر�قي في ظل التحوالت الدول�ة و اال

 : الفرع�ة تساؤالتلا -5

 :ل على تفك�ك الدراسة �شكل أوسع وهية جملة من التساؤالت الفرع�ة التي تعمال�تطرح هذه اإلشك

 الس�اسة الخارج�ة؟و  ي األمن حددالم القة بینما هي محددات الع .1

 االسترات�ج�ة لمنطقة الساحل اإلفر�قي؟أهم األ�عاد الس�اس�ة و ي ه ام .2

 لساحل االفر�قي ؟ خارج�ة الجزائر�ة في منطقة اما هي أهم محددات الس�اسة ال .3

تحقی .4 مدى  و ما  أهداف  الجزائر�ة  الدبلوماس�ة  الق  مواجهة  في  الجزائر    تحد�ات مصالح 

 ارج�ة؟  الخ

 لخارج�ة الجزائر�ة ؟ة ا�اسهم السینار�وهات المحتملة للس أ ما هي  .5

 :  الفرض�ات -6

 ة:ال�رض�ات الت ة السا�قة والتساؤالت فإننا نضع الفال�لإلجا�ة على اإلشك

 التغییر في مضامین األمن. إلىي طب�عة العالقات الدول�ة  یؤدي التغییر ف: ىالفرض�ة األول .1

الثان�ة .2 طب�التحو :  الفرض�ة  في  التك�ف  عل  الدول  على  �حتم  التهدیدات  س�اساتها    رسمفي  ة 

 .الخارج�ة لمواجهتها 

اون اإلقل�مي في الس�اسة الخارج�ة  أص�ح منطق االمننة �حتم التوجه نحو التع:  الفرض�ة الثالثة .3

 ئر�ة .الجزا

الرا�عة .4 واأل:  الفرض�ة  العمق  خ�ار �عتبر  االفر�قي  ال  من  لس�اسة  و  خارج�ة  استرات�جي  الجزائر�ة 

 من الجزائر.أحما�ة 



 مقدمة : 

 

 خ  

الخا .5 إقل�م�  مسة: الفرض�ة  رؤ�ة  وفق  تقوم  الجزائر�ة  الخارج�ة  الساحل  الس�اسة  �منطقة  خاصة  ة 

 .عقیدة األمن�ة الجزائر�ةة الصوص�على خاإلفر�قي و 

 المقار�ة المنهج�ة : -7

جانب استخدام   ى إلمجموعة من المناهج في دراسة هذا الموضوع   لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على 

 :ع�عض اإلقترا�ات لتحلیل الموضو 

 المنهج المقارن :   *

ا �حتم علینا  راستن ضوع دو �عتبر المنهج المقارن من بین المناهج األساس�ة في ال�حث و طب�عة م

حیث   المقارن  المنهج  في  استخدام  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  مقارنة  بهدف  المقارن  المنهج  استخدمنا 

ر  حكم  بفترات  العز�ز  عبد  والرئ�س  السا�قین  الجزائر  مقارنة  ل�قوتفوؤساء  أخرى  جهة  من  و  جهة،  من  ة 

مامختلف   بین  األمن  موضوع  تناولت  التي  األمن�ة  والبنیو�ة    المقار�ات  الحداثة  مقارنة    إلى �عد  جانب 

 الس�اسات الخارج�ة للقوى الكبرى في منطقة الساحل االفر�قي.

 :* منهج دراسة الحالة

خ   تطلبت من  الحالة  دراسة  منهج  استخدام  الدراسة  التي  در   اللهذه  االفر�قي  الساحل  منطقة  اسة 

ال  إسقاط تعتبر   الجزائر�ة، فمنهج دراسة  من  حالة استخدمناه لغرضین وهما: االستدالل  للس�اسة الخارج�ة 

الساحل االفر�قي خالل دراسة   �مكننا من فهم  و هذا    لس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة ��عد استرات�جي    منطقة 

الس� توجهات  على  االمن  الجزائر�ة  الخااسة  تأثیرات  الساحل  رج�ة  منطقة  دراسة  في  أ�ضا  والتعمق   ،

 .ائر و القوى الكبرى �منطقة استرات�ج�ة للجز  االفر�قي 

 :  * المنهج التفك�كي التر�یبي 

توظ�ف   یتطلب  هذا  و  االمن  هو  و  اال  أساسي  محدد  على  الدراسة  هذه    التفك�كي المنهج  تقوم 

مجرد  منهجال  فهذا  التر�یبي عن  اتحل  یبتعد  معرف�ة  طر   محاولة    إلى  ىلمعنیل  �حاو�ة  بذاته  المفهوم  ح 
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و  انطولوجي  معرفي  �س�اق  و   ، عمل�اتي ول�س  عناصر  أر�عة  وفق  الظواهر  تفك�ك  على  �قوم    : هي والذي 

ناتجةالفواعل والمتغیرات والقطاعات والعمل�ات  حسا�ات وق�م  دراكات و إعن    ، فكل حر��ة مر��ة �ط�عها 

  فقد و هذا المقصود أما التعاون أو النزاع    ،خ�ار سلو�ي " العمل�ات"   طر�ق عن    الفاعل في قطاع نشاط 

�ذا الفواعل في  فك�ك الدور الذي تقوم �ه الدول و جل ت أهج في هذه الدراسة من  المن  ق هذار�زنا على تطبی

ن  نطقة  متقاطع المصالح في الم�اتي وهو تداخل و إطار عمل  في   نطقة الساحل اإلفر�قي �فاعل أساسم

أساسي و ل  خال قطاع  داخل�ة ضمن  إقل�م�ة ودول�ة وحتى  الخا متغیرات  الس�اسة  إطار  هو رسم  في  رج�ة 

�األمن  نس �التحدیدو قي محدد  اإلنساني  �الت  ، األمن  أسئلة و نر�ب على ضوء    اليو  أر�عة  نفكك حسب 

ل  ة الهدف منال�اإلشك توجب  یدة  ت عدالذي �حتوي على متغیرا طب�عة الموضوع المر�ب و الدراسة، وهذا 

 تخدام هذا المنهج في الدراسة.علینا اس

قة  من خالل تحلیل الوثائق المتعل تحلیل المضمون اة كأدالعدید من األدوات ال�حث�ة   إلى�اإلضافة 

الجزائر�ة   الخارج�ة  تا �الس�اسة  قراءة  التنفیذ�ة و  و  الرئاس�ة  المراس�م  الخارج�ة  خاصة  الس�اسة  في  ثیرها 

 تجاه هذه المنطقة.تي تضمنتها س�اسات الدول الكبرى وثائق األخرى الب الجان  إلى الجزائر�ة 

ا  كما اعتمدنا على الدور الجزائري اإلقل�مي وتب�ان    لدوراقتراب  والذي استخدمناه هنا في تحلیل 

فهذا   واإلفر�ق�ة،  والمتوسط�ة  المغار��ة  المنطقة  في  �استخدام  أ�عاده  الدور  هذا  فهم  في  �ساعد  االقتراب 

 للس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة.افق�ة و عمود�ة لیل�ة ت تحتو�امس

  11ا في هذه الدراسة على المحدد الزماني و هو ما �عد احداث  �زن: ر الحدود الزمن�ة والمكان�ة للدراسة -8

لس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة منذ الثورة  غا�ة یومنا هذا لكننا لم نهمل ال�عد التار�خي ل  إلى  2001سبتمبر  

تغیرت معط�ات �ثیرة على الساحة الدول�ة    2001سبتمبر    11یومنا هذا لكن �عد احداث    إلى ر�ة  التحر�

التي   الجزائر  و  منها تعتبر  أساسي  جزء  �شكل  االفر�قي  الساحل  منطقة  فهو  المكاني  المحدد  اما    إلى ، 

 جانب لیب�ا .
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 الدراسات السا�قة :  -9

عن الس�اسة الخارج�ة  من منفصال  األضوع  الدراسات ر�زت على مو   ن جلّ إن ذ�رت فأق و �ما سب       

و نجد دراسات قائمة على  أمن الجزائري،  دعم األ  حصر الدبلوماس�ة �أداة فينه یتم  إ ن وجد ف�الجزائر�ة و 

م ذاته  �حد  قائم  �فضاء  االفر�قي  الساحل  منطقة  و تفك�ك  األمن�ة  التحوالت  دراسة  خالل  دیدات  هالتن 

موضوع الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة و الساحل   إلى ت تطرق التي  اسات من الدر ، فالموجودة في هذه المنطقة

أطروحة  نذ�ر  االفر�قي   للطامنها  الجزائد�توراه  الخارج�ة  �الس�اسة  الموسومة  وهی�ة  دالع  اتجاه  ل�ة  ر�ة 

االفر�قي ا  ینأ  2014  إلى  1999  من  الساحل  في هذه  ال�احثة  الس�اسة    إلىالطروحة  تطرقت  محددات 

 .نتائجها على الجزائر وعلى المنطقةو الفر�قي وتأثیراتها احل اطقة السنه متجاالخارج�ة 

المراجع في بناء هذه الدراسة وأهمها �تاب األاعتمدنا على �عكما   ل و  من في منطقة الساحض 

لل�احث �ر�م مصلوح یدات التي توجد  هم التهدأ لساحل و دراسة تحلیل�ة لمنطقة ا  الذي قدم ف�هو   ،الصحراء 

ا هذه  و لمنطفي  تنجر  االنقة  التي  الس�اسات ععكاسات  ظل  في  األمن�ة  التهدیدات  هذه  من    ن  المنتهجة 

�م و الذي  �ما یوجد �تاب لل�احث لبهلول نس  الحتواء هذه المنطقة.   ،خاصة فرنساول الكبرى و طرف الد

ة في  من�من القومي الجزائري في ظل التهدیدات األألقدم مجموعة من الكتب والمقاالت التي ر�زت على ا

و منط االفر�قي  الساحل  األال� قة  مع  خاصة  س�اس�ا  مواجهتها  و ات  �المنطقة  الغر��ة  �تاب  أ طماع  هو  هم 

بروف�سور عبد القوي  ال �تاب ال�احث و   إلى �اإلضافة  ،  من القومي الجزائري ه�منة االتجاه العسكري على األ

الفاعل في  لالع ر ادو   ىإل الجزائر واالنتقال    :ى مقال مهم �عنوانالذي احتوى علبوحن�ة و  ر�ق�ا بین  فإب 

حاول ف�ه تحدید الدور الجزائري من خالل  قال الذي  ، هذا المالدبلوماس�ة األمن�ة واالكتفاء األمني الداخلي 

الدول�ة من جهة  المتغیرات  التي    ، الدبلوماس�ة الجزائر�ة الحتواء منطقة الساحل االفر�قي وفق  الم�ادئ  و 

الخار  الس�اسة  علیها  جهة  الجزائج�ة  تقوم  من  و   إلى �اإلضافة  ى،  خر أر�ة  سا�قة  مذ�رات  في  دراسات 
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ساحل االفر�قي و انعكاسها  ا التر�یز على ال�عد األمني لمنطقة الي حاولت معظمه الد�توراه الت ماجستیر و ال

 من الوطني.ئر�ة ودورها في تحقیق األلى الس�اسة الخارج�ة الجزامن الوطني دون التر�یز ععلى األ

ین  أ  ـ اعتمدنا على طر�قة الفصول لتحلیل و دراسة الموضوع رغم تعقیده وتشعبه اسة :الدر خطة  -10

تطرقنا ف�ه    ، للدراسة   ا م�ا ونظر��طارا مفاهإمسة  فصول رئ�س�ة، فالفصل األول �ان  خ  إلىلدراسة  قسمنا ا

التي تناولت    ظر�ةجانب أهم اإلقترا�ات الن  إلى عرفها األمن  األمن من حیث المفهوم والتحوالت التي    إلى

خاص األمن  أموضوع  الوضع�ة،  �عد  ما  األمن�ة  المقار�ة  فخصصة  الثاني  الفصل  لتحوالت  ل ناه  ما 

االفر�قيیالجیو�ول الساحل  لمنطقة  خالل    ت�ك�ة  الساحل  من  منطقة  و  االدراسة  وتار�خ�ا  س�اس�ا  فر�قي 

مع  �ة في منطقة الساحل االفر�قي، ماثلدراسة طب�عة التهدیدات األمن�ة  الت جانب  إلى  ،اجتماع�ا واقتصاد�ا 

على  وانعكاسها    التر�یز  الالتماثل�ة  األمن�ة  لخصنالتهدیدات  التي  التهدیدات  وهذه  الجزائر  في  ا على  ها 

 .  اإلرهاب و الهجرة غیر الشرع�ة والجر�مة المنظمة

من    قير�فالخارج�ة الجزائر�ة نحو منطقة الساحل اال  لمحددات الس�اسةما الفصل الثالث فكان  أ 

التطرق   الس�ا  لإخالل  محددات  و  �اإلضافة  م�ادئ  الجزائر�ة  الخارج�ة  و ال�  إلىسة  نع  سسات صؤ مات 

منذ ما قبل االستقالل    اإلفر�ق�ةالتحوالت التي عرفتها الس�اسة الخارج�ة    إلىالس�اسة الخارج�ة �ما تطرقنا  

سلوك الس�اسة الخارج�ة    إلىفتطرقنا ف�ه    عرا� لالفصل ا  أما،  غا�ة یومنا هذا  إلىتحر�ر�ة  ة الأي مرحلة الثور 

من خالل التطرق للعالقة بین    اإلفر�قيفي منطقة الساحل  الجزائر�ة على ضوء الس�اسة األمن�ة الجزائر�ة  

عقیدة األمن�ة الجزائر�ة من  ال  إلى  تطرقنا ف�ه  أین،  �ة و الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ةالعقیدة األمن�ة الجزائر 

  مستو�ات التأثیر بین الس�اسة األمن�ة الجزائر�ة و   إلى �ما حاولنا التطرق  ،اتل�االو  �ادئ الم و حیث النشأة 

الخارج�ة   و الس�اسة  الداخلي  المستوى  على  الجزائري  خالل  الخارجي من  الجزائر�ة  الخارجي  السلوك  فهم 

�احث رئ�س�ة  عة مجاء الفصل الخامس في أر�، و الي زمة م أالل  من خ  اإلفر�قيفي الساحل    األزماتتجاه  

  اإلفر�قي في منطقة الساحل    واجه الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ةتناولنا في هذا الفصل التحد�ات التي ت  أین
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المنطقةطار التصار إفي   التنافس الغر�ي على    ، الفرنس�ة  اإلسترات�ج�ة األهم�ة    إلىتطرقنا ف�ه    أین،  ع و 

و التدخل  و  إبرازال  تقبمس  هلمواجهتالجزائر�ة    اإلسترات�ج�ةالفرنسي  قوات  ا   مع  خالل  من  األمر�كي  لدور 

و األ الس�اسات  فر�كیوم  من  الجزائر�ة ن  م  األمر�ك�ةغیرها  الخارج�ة  إغفال ،  المواقف  اإلقل�م�ة    ى للقو   دون 

جزائر�ة لمواجهة هذه  ال  ات الدبلوماس�ة ال�و   ، حراء واالكواسالصتجمع الساحل و مثل  كالمنظمات اإلقل�م�ة  

تقد�م السینار�وهات التي تواجه الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة في ظل  تقی�م و لل  قد�م إطار ا  تحاولنالتكتالت، و 

خالل  ال من  المستقبل�ة  و  الراهنة  خاصا حدإ  قراءتینتحوالت  و هما  الذات  على  االنكفاء  �سینار�و  الثاني  ة 

 التك�ف.خاص �التحول و 
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من  یتناول هذا الفصل اإلطار المفاه�مي والنظري الذي �عد ر�یزة أساس�ة لدراسة موضوعنا هذا  

والنظري  المفاه�مي  �شقیها  الدراسة  متغیرات  تعتبر  التي  المفاه�م  اهم  ض�ط  محاولة  تسهل    خالل  حتى 

 مستو�اته في الفصول األخرى.عمل�ة التحلیل والتفسیر والر�ط �جم�ع 

ال�حث اعلینولهذا اوجبت   ادب�ات  تقد�م مقار�ة مفاه�م�ة     إلىلعلمي ان نتطرق في هذا الفصل  ا 

ى تحلیل االمن من خالل اهم النظر�ات التقلید�ة  المن و �ذا اهم المستو�ات التي تعمل عل لتطور مفهوم ا

األمن�ة  ر�ة  خاصة الواقع�ة الجدیدة و �ذا اسقاط المقاو الحدیثة المفسرة لألمن �مفهومه الشامل و الكلي  

مقار�ا  اطار  في  الخارج�ة  الس�اسة  الدر   تعلى  انموذج  �حكم خصوص�ة  الفاشلة  تر�ز  �الدولة  التي  اسة 

 �شر�ط ازموي.  على منطقة الساحل االفر�قي 

للس  مفاه�م�ة  مقار�ة  تقد�م  یتناول  فهو  الموضوع  هذا  في  الثاني  الجانب  في  اما  الخارج�ة  �اسة 

لل  مع  هاارت�اط  اطارها الموسع و  النظري  ال�عد  الدول�ة دون اسقاط  س�اسة الخارج�ة خاصة مع  العالقات 

قل العالقات الدول�ة �صفة  الس�اسة الخارج�ة في ظل التحوالت التي �عرفها ح   المضامین الجدیدة لتفسیر 

مننة على مختلف المفاه�مى في الوقت  عامة و الس�اسة الخارج�ة �صفة خاصة في ظل ه�منة منطق اال

 وع �حثنا هذا.ن خالل تقد�م اطار تحلیلي قادر على تفسیر موضاهن مالر 

المفهوم واهم المقار�ات  فاألول تطرقنا ف�ه لألمن من حیث    و�حتوي هذا الفصل على ثالثة م�احث

الجدید والواقع�ة  الفاشلة  الدولة  مقار�ة  على  التر�یز  مع  المفسرة  خصصناهما  النظر�ة  والثالث  والثاني  ة 

 ي.من حیث المفهوم و التفسیر النظري �شكل تفصیل  ارج�ةللس�اسة الخ 
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 لنظري  لألمن:الم�حث االول: اإلطار المفاه�مي و ا

ال   بتغیر  یتغیر  دینام�كي  مفهوما  االمن  این    تحوالت �عتبر  ال�اردة  الحرب  �عد  ما  خاصة  الدول�ة 

األمن الدراسات  األط  إلى �ة  توجهت  عن  تختلف  جدیدة  مقار�ات  ال بناء  في  ر  الواقع�ة  تضعها  �انت  تي 

الحرب انتقلنا    مرحلة  این  الذي    إلى ال�اردة  و  اإلنساني  االمن  الدول مفهوم  و هو  أساسي  �متغیر    اقترن 

 اطار اشمل و هو منطق االمننة . إلى الفاشلة این االنتقال 

دراسة   على  الم�حث  هذا  في  سنر�ز  لهذا  المفهوم    و  تحوالت  حیث  من  ا   إلى االمن  هم  جانب 

ي لها  نظر�ة لألمن من خالل التر�یز �شكل ادق على ما �عرف �الس�اسة و العقیدة األمن�ة الت لمقار�ات الا

 عالقة �موضوعنا من خالل ر�ط االمن �متغیر الس�اسة الخارج�ة .

 التحوالت  في مفهوم األمن .   -1

 مفهوم الس�اسة األمن�ة. -2

 ات النظر�ة لألمن .المقار� -3

 مفهوم األمن في  المطلب األول: تحوالت 

مستقبله   و  حاضره  و  ماض�ه  في  �اإلنسان  ارت�طت  التي  المفاه�م  من  األمن  مفهوم  فهذا  �عتبر 

نستدل �اآل�ة الكر�مة    المفهوم ل�س �الجدید و انما �عتبر عنصر أساسي في الح�اة اإلنسان�ة و �مكن أن 

السا�قة نجد أنه  من سورة قر�ش "و آمنهم م الة األمن �مارس اإلنسان  في حن خوف"، ومن خالل اآل�ة 

 .ه تصعب عل�ه ممارسة ح�اته �صورة طب�ع�ة نشاطه العادي و بدون

تعني    curaو تعني بدون و    sineمن �لمتین    sinecuraمن في اصلها الالتیني  لمة االتتكون �

من  ة االاب الرعا�ة و العالج أي عكس ما تعن�ه �لمالرعا�ة و االهتمام و الجمع بین الكلمتین �عني غ�

 . 1وم حیث �ستخدم مصطلح االمن في مواض�ع تتعلق �الفرد و ل�س �الجماعة و الدولة الی

عشر�ات السا�قة جهود �بیرة لتعر�ف االمن و إعادة تعر�فه و هو االمر الذي انتج  ت في اللقد بذل

 :2ة ال�اال�عاد الثالثة الت  حجما هائال من االدب�ات و �مكن تصن�فها وفق

�جب تأمینه ؟ : قد تكون الدولة او النظام الدولي او االفراد او  �معني من و ما    جع�ة الوحدة المر  -

 مجتمع او النوع ال�شري عموما .الجماعات او ال

 
، الجزائر : دار التنو�ر ،   جزائر بین الحل األمني و افق االمن اإلنسانيل المصالحة الوطن�ة في االنور منصوري ،  عبد 1

   16، ص  2013
  22، ص  همرجع نفس2
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ام   - خارج�ا   ، عسكري  غیر  ام  �ان  عسكر�ا  سواء  المرجع�ة  الوحدة  یواجه  الذي  التهدید  طب�عة 

 داخل�ا.

 سائل المستعملة لتحقیق االمن.الو  -

تعر�ف في  ال  اخر  و  :"هو  العضو�ة  لألمن  الدوافع  �إش�اع  الجماعة  أو  الفرد  �سود  الذي  شعور 

زوال ما یهدده من مخاطر ذلك األمن �شعور  أما اآلمن �إجراء فهو    إلىمجتمع   والنفس�ة  واطمئنان ال

 . ∗1أو لرد عدوان عن ��انها �كل" ما �صدر من الفرد أو الجماعة لتحقیق حاجاتها األساس�ة

االمن  التعر�ف نج  هذا  من خالل لألمن من خالل وضع  المحققة  الدوافع  على  الكاتب ر�ز  ان  د 

 �ص�ح هنا وسیلة و غا�ة في نفس الوقت . الي ي و بت كشعور �الدرجة االول

لسالم  هذا من جهة و من جهة أخرى نجد ان �اري بوزان یرى �ان االمن �مفهوم تدرج من نص ا

عام   السال  إلى   1650البر�طاني  امیثاق  میثاق  م  ثم  عام  لذهبي  األمم    إلى   1815فیینا  میثاق  ص�اغة 

 2.  1945المتحدة عام 

االم مفهوم  عرف  فاألولى  كما  مرحلتین  الدولة  ن  في  �اختزاله  تمیزت  و  التقلص�ة  �مرحلة  تعرف 

ا المرحلة  و  للتحلیل  �قطاع  العسكري  ال�عد  في  و  مرجعي  تمیزت  كموضوع  و  التوسع�ة  ندعوها  لثان�ة 

ا نحلمفهبتوس�ع  افق�ا  و  االفراد  و  الجماعات  نحو  عمود�ا  و  وم  الس�اس�ة  و  االقتصاد�ة  القطاعات  و 

 البیئ�ة .المجتمع�ة و 

لتحدید مفهوم االمن لم �كن �األمر السهل الن تحدید هذا االطار واجهته مجموعة من المشكالت و  

 3وم و أهمها : الصعو�ات في ض�ط هذا المفه

 على حساب جوان�ه األخرى . لألمن و االنشغال المفرط بها  كر�ةالتر�یز على الجوانب العس -1

 
1  ، بوزنادة  اإلقل�م�ة  معمر  ا  المنظمات  نظام  الجماعيو  الد  المن   : الجزائر   ،  ، الجامع�ة  المطبوعات   ،       2005یوان 

 . 15ص 
ثــاق علــى أنــه"�جب علــى أطــراف أي نــزاع مــن شــأن اســتمراره أن �عــرض حفــظ الســلم یتــنص المــادة الثالثــة والثالثــون مــن الم ∗

 إلــىوا طة والتســو�ة القضــائ�ة أو یلجــؤ ق والوســا یــ یلتمسوا حله �ادئ ذي بدء �طر�ــق المفاوضــة والتحقواألمن الدولي للخطر أن 
ــة أو غی ــات اإلقل�م�ـ ــاالت والتنظ�مـ ــا الو�ـ ــا اخ  رهـ ــع علیهـ ــي قـ ــلم�ة التـ ــائل  السـ ــن الوسـ ــارهم تمـ ــابق �ـ ــع سـ ــادة ، مرجـ ــر بوزنـ (معمـ

 )64،ص
2Barry buzan , lene hansen , international security , v3 ; los angels : sage publication , 2007 
, p 1  

 11، ص  2017نشر و التوز�ع ، لل ، الجزائر : ابن الند�م لقومي مقار�ات نظر�ةا األمنو  األمنع�اس مراد ،  علي3
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احادي -2 جزئي  منظور  من  االمن  مع  بوصفه  التعامل  المر��ة  الكل�ة  طب�عته  اهمال  محصلة    و 

 لتفاعل العوامل الذات�ة و الموضوع�ة و المؤثرات الداخل�ة و الخارج�ة .

ته و مشكالته و القابل للتطبیق على  حددانموذج التحلیلي النظري لمفاه�م االمن و ماالفتقار لأل -3

 لمتعددة و األنواع المختلفة لتلك المشكالت.االشكال ا

فقد  م الطو �حك تقترحه  الذي  التحلیلي  الدراسة و االنموذج  الشاملة لمثل هذه  و  العامة  النظر�ة  ب�عة 

ع على دراسة األنوا درة  تكون له الق  اليعام و شامل لألمن و �الت  اقتضي ذلك الّتأس�س لهما �مفهوم نظري 

 المتعددة و االشكال المختلفة من المفاه�م و المشكالت األمن�ة .

ان اال تمفنجد  قد  في    تمن  االمن  عالج مسالة  قد  ارسطو  فنجد  متعددة  اطر  في  قبل  معالجته من 

لمتحضر بوجود المجتمع الس�اسي الذي راي  كتا�ه الس�اسة من منظور مقارب حیث ر�ط وجود االنسان ا

، و اعتبر اكبر تهدیفي دو  المدینة مثاله الوحید  التفاوت الط�لة  المدینة هو  الدولة  قي  د �مكن ان یواجه 

 وقوع ثورات . إلىالذي یؤدي  مواطنیهاالحاد بین 

النان�ة انها هي التي  كما �انت أفكار م�ك�افیلي و هو�ز و �ذا المدرسة الواقع�ة ان النزعة المصلح�ة ا

األ بت  نظمةتنعكس على سلوك  ترت�ط    اليو  التي  األخیرة  االمن هذه  في مسالة  دولة نظرتها  لكل  تكون 

 1م�ادئ . �األساس �األهداف و ال

ال�عد   ر�ز رو�رت ماكنمارا في تعر�فه لألمن من خالل �تا�ه " جوهر االمن " حیث ر�ز على 

فان  عصري    مجتمع   إلى في أي مجتمع �مر �مرحلة التحول  ن "  التنموي �عامل أساسي في تحقیق االم

كر�ة و االمن  االمن معناه التنم�ة و االمن ل�س المعدات العسكر�ة و ان �ان قد یتضمن المعدات العس

لتقلیدي و ان �ان قد  ل�س هو القوة العسكر�ة و ان �ان قد یتضمنها و االمن ل�س النشاط العسكري ا

الت الدنم�ة و بدون تنم�ة ال �مكن ان یوجد امن  �شمله ان االمن هو  التي ال تنمو في  و  النام�ة  ول 

ب �مكن  ال  االواقع  �مكنهم  ال  مواطنیها  ان  �سبب  امنة  تظل  ان  طب�عتهم  �ساطة  عن  یتخلوا       ن 

 .2" اإلنسان�ة

مها  حیوي  اال و هو  التنم�ة التي لم �قدال�عد الفمن خالل هذا التعر�ف نجد ان الكاتب ر�ز على 

عرفة المختلفة  ر�فاتهم او حتى التعر�فات الرسم�ة �دوائر المفي تع�شكل أساسي مثال �اري بوزان و و�فر  

نم�ة �مع�ار أساسي في بناء االمننة �صورة اعم �ما قدمها في ما �عد  لتل  ا اال ان ماكنمارا اعطى �عدا مهم
 

 20، ص  مراد ، مرجع سابق على ع�اس1
، ص  2017ر النشر الجامعي الجدید ، ، تلمسان : دا الجزائري في الفضاء المتوسطي  األمنمعضلة جالل حدادي ، 2

15  
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  هو التر�یز على العمل�ة التنمو�ة التي   فاهم متغیر لألمن  الي �اري بوزان  و و�فر في مر�ب االمن و �الت 

متغیرات أخرى �حثا عن  �في توجهات المواطنین    النسان �المقام األول  الن عدم وجوده قد �غیر تمس ا

�عطي  فر  مما  افضل  ح�ات�ة  تعطي طا�عا    اا�عادص  التي  و  الشرع�ة  غیر  �الهجرة  لألمن  انعكاسات  و 

 صدرة لهذه الظاهرة .اجرام�ا منظما یهدد العالم و ل�س الدول الم

 التار�خي لألمن :   التطور و �مكن ان نستعرض

جود �صفة أساس�ة له  رغم حداثة االمن في الدراسات الحدیثة اال ان االمن في �عده اإلنساني مو 

ناوله �صور مختلفة في العدید من الحضارات و  و مالزمة مع ح�اة االنسان و لهذا نجد ان االمن تم ت

، فنجد " سن تسو " الصینيالثقافات و الكتا في �تا�ه " فن الحرب " این طرح    جاء   الذي   �ات القد�مة 

تحقی العسكر�ة  ك�ف�ة  التهدیدات  في ظل  االمن  �ما جاء  1ق  العدید من  في    ،  في  الكر�م    اآل�ات القران 

الكر�مة توضح أهم�ة االمن في ح�اة االنسان و وضعت أسس و تشر�عات ��ف�ة تحقیق  االمن ، و في  

 تحقیق االمن �كل السبل و الطرق . ین وضع أسسصور الحدیثة نجد أفكار م�ك�افیلي االع

دافید   فیلیب  شارلز  ال�احث  یر�ط  الفال�و  الجدل  تطور  حولة  النظري  و  و    كري  االمن  مفهوم 

تغییر طب�عة   تحدید و  في  الكبیر  األثر  لها  �ان  دول�ة مفصل�ة  احداث  ببروز  انتقاله من مرحلة ألخرى 

   و �ذا نها�ة الحرب ال�اردة 1973و حرب أكتو�ر لعالمیتین ات الدول�ة حددها أساسا �الحر�ین االعالق

 :   الي و فقا للمخطط الت 

 

 

  

 

            المرحلة الرا�عة المرحلة الثالثة                     المرحلة الثان�ة                     األولىلة  حمر ال

                        

جدیدة  أمن�ة ن    مقار�ات الیاد�ك الر  – نالیاللیبر  –الواقعیین    ن   ییالعلم – لتقلیدیناالواقع�ة     –ة  ال�المث  

لتطو توض�حي  االمن زمان�ا حسب المخطط  ، مرجع    ر  : جالل حدادي  المصدر   ، دافید  فیلیب  شارلز 
 17سابق ص  

 
  16رجع سابق ، ص دادي ، مح جالل  1

األولى الحرب العالمیة  عالمیة الثانیة  لالحرب ا   و ازمة  1973حرب  
 النفط االولي 

 نھایة الحرب الباردة 
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التي تمتد من   دار نقاش فكري و    1939  إلى   1919فال�احث یوضح هنا �ان المرحلة االولي 

و    ة و نظرائهم من الواقع�ة و في المرحلة الثان�ة دار النقاش بین التقلیدینال�المدرسة المثبین ات�اع  نظري  

النقاش حول فشل مشروع االمن الجماعي الذي نادت �ه عص�ة األمم المتحدة �عد    العلمیین این تمحور 

هوم االمن  قاش حول مفو ظهور ازمة النفط بدا الن   1973�ر  نشوب حرب عالم�ة ثان�ة و �عد حرب أكتو 

العالقة ما    إلىرحلة فتطرقت  ین ، و اخر مالیین و الراد�كالیین و اللیبر و محدداته و طب�عته ما بین الواقعی

 1بین االخطار و الفواعل الجدیدة المهددة لألمن . 

: الدولي   اما هانس مورغنتو  التوازن بین    فهو ینظر لألمن من منظور االمن  القائم على تحقیق 

أص�ح األمن هو العمود الفقري في س�اسة أي دولة و هو مبرر وجود أي  �حیث  ،   2لكبرى "دول اال  قوى 

 .  3دولة 

حیث جاء تعر�ف والتر لی�مان  اما التعر�فات التقلید�ة الواقع�ة لألمن و التي قادها وولتر لی�مان  

walter lippmann     ون فیها معرضة  تي ال تكالدرجة ال  إلىیلي " تكون االمة امنة  لألمن القومي �ما

واجهت التحدي على  التضح�ة �الق�م األساس�ة اذا �انت ترغب في تجنب الحرب و هي قادرة اذا    لخطر

الحرب"   هذه  في  �االنتصار  علیها  و4المحافظة  التعر�ف  هذا  �ان  ان  في   و  الدراسات  �عض  في  ظف 

ین ر�ز على طب�عة التهدید  العام ا  ي و ان �ان تر�یزه على االمن �مفهومهوصف االمن الوطني او القوم

 ي الحرب.الذي حصره لی�مان ف

" فاألمن مهدد     richard ullmanن فحسب ر�تشارد اولمان  اما التعر�فات النقد�ة الموسعة لألم

بیر لنوع�ة ح�اة شعب  التي تثیر القلق في لحظة من الزمن بتقهقر �  ةمن االن فصاعدا �األحداث المتتا�ع

للحكومة و الك�انات األخرى  �شكل نوعي الخ�ارات المتاحة و هامش المناورة  و تخف�ض  دولة ما من جهة  

 .  5خل الدولة من جهة أخرى " غیر الحكومات�ة دا

 
  18ي ، مرجع سابق ، ص جالل حداد 1
ز الخل�ج لأل�حاث ) ، دبي : مر�ز الخل�ج لأل�حاث �، ( تر : مر  عولمة الس�اسة العالم�ة،  میثجون بیل�س ، ست�ف س 2
   414، ص  2004، 
 94، ص  2004و النشر ، لدراسات ل، بیروت : المؤسسة العر��ة  و الدبلوماس�ة �ج�ةاالستراتمحمد نعمان بالل ،  3
،   ةاسترات�ج�ات سمجلة درا،  "التطبیق في العالم العر�ي ضلةتطور الدراسات األمن�ة و مع"احمد قوجیلي ،  سیدي 4

 10ص  ،  2012،  169، العدد  ةاالسترات�ج�ابوظبي : مر�ز االمارات للدراسات و ال�حوث 
،   2016بن ز�د للط�اعة و النشر ، ، �سكرة : دار  ه�م و مقار�اتول�ة مفا دنظر�ات االمن في العالقات القط سمیر ،  5

  23ص 
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.  1غ�اب التهدید ضد الق�م المكتس�ة  "هو      "A . Wolfersاما مفهوم األمن عند ارنولد والفرز  

 التي تحددها الدولة و اكتسبتها. ضد الق�مالتعر�ف نجد ان ارنولد حدد التهدید   فمن خالل هذا

حرر من التهدید، وفي س�اق  الت  على  �أنه «العملف�عرف األمن    Barry Buzan�اري بوزان  أما  

وتكاملها   المستقل  ��انها  على  الحفاظ  على  والمجتمعات  الدول  قدرة  هو  األمن  فإن  الدولي  النظام 

 . 2�ة" قوى التغیرات التي تعتبرها معاد الوظ�في ضد

هذا  تعر�  �عتبر في  و  لألمن  واسع  �اتفاق  حظیت  التي  التعر�فات  اهم  بین  من  بوزان  �اري  ف 

ال�عد الذاتي لمفهوم االمن التعر�ف نج   د ان االمن حسب �اري بوزان جاء في اطار توازن المفهوم حول 

أساسا  مرت�طا    خر و هو ال�عد الدولي این �كون االمنالقائم على التحرر على مستوى االفراد و مستوى ا

 3�ع ا�عادها . �ال�عد الهو�اتي للدول و المجتمعات �جم

 ي بوزان  و هما :  و هناك نوعین من األمن حسب �ار 

اللین  ا مثل    :Soft securityألمن  العسكر�ة  غیر  التهدیدات  أو  الم�اشرة  غیر  التهدیدات  �عني 

 �مة المنظمة.�ة، الجر إلرهاب، المخدرات ، الهجرة غیر الشرعا التطرف،عدم االستقرار، 

 التهدیدات الم�اشرة أي العسكر�ة. : hard securityاألمن الصلب     

 :  من الوطني  مفهوم اال 

مع التحوالت التي عرفتها األنظمة الس�اس�ة األورو��ة این تحولت من أنظمة س�اس�ة شخص�ة تسلط�ة   

�حیث  �الدولة و أر�انها ،    من مرت�ط تحول مفهوم االمن این اص�ح اال  الي بت أنظمة مؤسسة دولة و    إلى

المقام    لتتحو  هذا  في  الدول�ة  �  إلى العالقات  االمن  على  فالتر�یز  ق�مي  مستقبلي  العالقات  مع�ار  ي 

�مان  این بدا االهتمام �األمن الوطني في االر�عین�ات من القرن الماضي على ید األمر�كي والتر لی الدول�ة ، 

 4.  9471لقانون الخاص بتشكیل مجلس االمن القومي عام ر�ك�ة لثم �إصدار اإلدارة االم 1943عام 

 
1Dario Battistella ; théories des relations internationales, 2 -ème édition ; paris : science po 
Edition , 2006  , p 461 

 13، ص 2005المصر�ة،المكت�ة  الجزائر: ،ال�عد المتوسطي لألمن الجزائري عنتر، عبد النور بن  2
  21مرجع سابق ، ص ،  قط سمیر 3

4 Ken booth, steve smith ; international relations theory today , Pennsylvania university 
press; 1995 , p 328  
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اخر   تعر�ف  في  لجن  ألمن لو  : حسب  العالالقومي  الحكمان�ة  �انه  ة  القومي  االمن  اعتبرت  م�ة 

هذا التعر�ف    ، و نجد ان  1"حما�ة الدولة و حدودها ، سكانها و مؤسساتها و ق�مها من أي هجوم اخر "  

لة هي ه�كل تنظ�مي معقد  رها وحدة التحلیل في المسائل األمن�ة ، فالدو و اعت�ایر�ز على محور�ة الدولة  

 رجع�ة لألمن .وسیلة لترق�ة االمن قبل ان تكون وحدة تحلیل م و ��ان اجتماعي و أ�ضا 

 2ن : ان اساس�او لألمن القومي �عد

 اسات و مصالح و اهداف قوم�ة .ال�عد األول : ال�عد القومي لتص�ح س�  

 .لتص�ح س�اسات و مصالح و اهداف شاملة ال�عد الشامل  :  الثانيال�عد 

القومي  ال  اما تعر�ف فرانك س�موني لألمن  " الجزء من الس�اسة الحكوم�ة    ا ذي یهدف أساس فهو 

ض  إلى الوطن�ة  األساس�ة  الق�م  توسع  و  حما�ة  لتعز�ز  الدول�ة  و  الوطن�ة  الشروط  منافسین  تحقیق  د 

�ف الطا�ع النخبوي بتر�یزه على المؤسسة الحكوم�ة و  لى هذا التعر الحظ عو ی،  3موجودین او محتملین "

 ة .ال�نه اعالن إلرادة هدفها تعز�ز القوة االستعمار�ة او االمبر�قد یبدو هذا التوجه على ا

ة امة على صون و بنجاح  في تعر�ف اخر لألمن الوطني حسب بینلوب هرتلند ثینبرغ �انه " قدر و    

 . 4ر�قة و في أي مكان �العالم " ن�ة �اي طمصالحها الوط

الدولة و حما�ة شعبها و �عدها القومي  فكل التعر�فات أجمعت على ان االمن القومي مرت�ط �مصلحة  

ن هذا المفهوم الذي بدأ مع منتصف االر��عنات من القرن الماضي أي �انت الدولة  من أي تهدید اخر ال

 هي محور االمن . اليتل�ة و �الهي المحور األساسي في العالقات الدو 

 وصا و منها :  الخاصة �االمن عموما و االمن الوطني خص اتو توجد مجموعة من المقار�

 : 5المقار�ة التقلص�ة لألمن : نموذج االمن القومي  -1

حدة الس�اس�ة المتمثلة في  جاء استخدام االمن في ص�غته األولى �اعت�اره مرادفا لحما�ة و �قاء الو 

ا ال�الدولة  وظفه  لتامین ذ  الدولة  تتخذها  التي  الجهود  لوصف  التهدیدات    احثون  مواجهة  في  وجودها 

أي في الحق�ة التي حددها    1985-1950ة  ل المنافسة حیث ساد هذا االستخدام في الفتر العسكر�ة للدو 

من�ة  و الممتدة منذ نشأة الدراسات األ  david baldwinو دافید �الدو�ن     stephen waltست�فن والت  

 
  ,28عبد النور مصمودي ، مرجع سابق ، ص  1
  25علي ع�اس مراد ، مرجع سابق ، ص  2
  18مرجع سابق ، ص  منصوري ، عبد النور 3
  23، مرجع سابق ،  ص  قط سمیر 4
  9، ص ع سابقمرج سید احمد قوجیلي ،  5
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ز�ة  غا�ة نهضته في منتصف الثمانینات ، این تزامنت هذه الفترة مع ه�منة نموذج مر�  إلى دراسة    كحقل

و   �قاء  ان  و  الوحیدة  األمن�ة  الفواعل  هي  الدول  ان  �عتبر  �ان  الذي  الق�م  الدولة  هي  الدولة  استقالل 

 ذا في مفهوم االمن القومي .األساس�ة موضوع التهدید و تجسد ه

الالل هذفمن خ  االا  ان  نجد  التي وضعتها جل  تعر�ف  التفسیرات  هو محور  القومي اص�ح  من 

دق و هي  تلك الفترة مر�زة على متغیر واحد اال و هو الدولة فقط في اطار مقار�ة االدراسات األمن�ة في  

تها التي  مع�ار�ة الدولة في الحفاظ على سالماالمن الوطني او القومي  �ما یرت�ط �عنصر اخر اال و هو  

  ز�د او تقل حسب قدرة الدولة في هذا المجال.ت

لالمن القومي �ما     frank simonieوني  نك س�مو فرا    frank tragerاما تعر�ف فرانك تراغر  

لحما� الالزمة  الدول�ة  و  القوم�ة  الظروف  �خلق  الذي  الحكوم�ة  الس�اسة  من  الجزء  ذلك  هو   " و  یلي  ة 

 1ین او المحتملین " الیلحد الخصوم اتوس�ع الق�م الوطن�ة الحیو�ة ض

ل�ة رسم الس�اسات األمن�ة  و هنا نجد ان هذا التعر�ف ر�ز على وصف االمن �جزء أساسي في عم

 قلید�ة.للدول في اطار مواجهة التهدیدات الت 

عل الدول  قدرة  �أنه  القومي"  لألمن  أخر  تعر�ف  بوزان  �اري  �ض�ف  الحفاظ  كما  هو�تها  على  ى 

 .2تها الوظ�ف�ة"المستقلة ووحد

التهدی  الدولة واستقاللها من  الحفاظ على س�ادة  القومي: "هو  الم�اشر  و في تعر�ف اخر لألمن  د 

 .3وغیر   الم�اشر"

  ، الدول  أو مجموعة من  الدولة  �أمن  النووي  التسلح  في ظل  ارت�ط خاصة  القومي  األمن  فمفهوم 

 لصراع.جتمع ال�شري على تطو�ر مظاهر اوأص�ح مرت�ط �قدرة الم

  االنكشافات �قول إنه  لتهدیدات و لأن األمن القومي یرت�ط �المعطیین رئ�سیین    Buzanان  بوز یرى  

االنكشافات الخاصة �الموضوع  الذي تستهدفه عندها �مكن   ة عن طب�عة التهدیدات ولما تكون للمرء فكر 

القومي �مشكلة س�اس�ة   التهدیدات و   فاألمنأن �عطي معني لألمن  أنه    نشكافات سو�ا، اال �عكس عمل 

نفسها و�ما نحو الخارج  حو الداخل لتخفض من انكشافات الدولة �مكن س�اسة األمن القومي إما أن "تتجه ن

تمییز الخطیر منها  ونجد أن التهدیدات من الصعب  ،  4هدید الخارجي �التصدي لمصادرهلتنخفض من الت

 
  11ص ،ابق سسید احمد قوجیلي ، مرجع 1

2Dario Battistella ; op.cit. , p 463  
3Ibid.p 465  

 16بق ، صعبد النور بن عنتر ، مرجع سا  4
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من یري أن األمن القومي �قوم وفق   افس�ة.و هناكوم�ة في بیئة دول�ة تن الیالح�اة وتلك التي تظهر �نت�جة 

أي حسب الظروف التي    fluidity of situation or positionقاعدة السیولة في األوضاع و المواقف  

 . 1جانب الم�ادئ التي تعمل فیها  إلىفیها الدولة 

ین مثل �اري  انینات عندما اعلن عدد من ال�احثو �قیت هذه التعر�فات محل التداول حتى عقد الثم

ى المفهوم�ة  فر و غیرهم عن عدم رضاهم التام عن البنبوزان و ر�تشارد یولمان و �ین بوث و اولي وا�

اختزاله في الدولة و القطاع العسكري ، فجاءت المقار�ة التوسع�ة لألمن  �ما  التقلص�ة المقدمة لألمن و  

 یلي :  

التوس�ع� -2 المستو�المقار�ة  المتعدد  االمن  نموذج   : مفهوم�شیر هن : 2ات  ة  التحرك    إلىالتوسع    ا 

الس�اس�ة و االقتصاد�ة و المجتمع�ة  األخرى � القطاعات إلىاالفقي انطالقا من القطاع العسكري التقلیدي 

  لدراسة االمن الذي �مثل في المحور ع من المخطط في   اليو البیئ�ة التي �فترض ان تكون الحقل المج 

المو  التعمیق ف�شی   اليالشكل  الدولة نزوال  العمود  التحرك  إلىر  اما  المجتمع ثم االفراد    إلىي انطالقا من 

 .  اليالممثل في المحور س من الشكل المو كموضوعات مرجع�ة لألمن و 

 الدولة  س                                

 

 

    

 

 ع          المجتمع
 ع العسكري فراد  القطامجتمعي  االقتصادي   الس�اسي  االالبیئي  ال: األمنموضوع مرجع 

 قطاعات تحلیل االمن 
 مستو�ات و قطاعات تحلیل االمن الشكل : 
 14مرجع سابق ، ص  احمد قوجیلي ،المصدر : سید 

و    السلم  ظاهرة  حول  جدیدة  مفاه�م  بتطو�ر  �قومون  السالم  �حث  منظرو  �ان  أخرى  جهة  من 

بول �ینیث  وضع  حیث  الاالمن  في  المستقر  السالم  مصطلح  ناددینغ  نفسه  غالتونغ  وقت  یوهان  ف�ه  ى 

ب ان �قوم على السالم  مل�ا و دائما �ججانب اعت�اره ع  إلىعند هذین المفكر�ن    �السالم اإل�جابي فاألمن

 
   89محمد نعمان بالل ، مرجع سابق ، ص 1
   13، ص  فسه  مرجع ن 2
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دع ما  هذا  و  حق�قي  سالم  بناء  �جب  بل  الحرب  غ�اب  ل�س  أي  البنیوي    إلى   ااإل�جابي  العنف  الغاء 

 1ن دول الشمال و الجنوب . كالصراع بی

 : 2لى ضوء أر�ع ر�ائزألمن ع�اغة او�تم ص

 إدراك التهدیدات سواء الخارج�ة أو الداخل�ة. .1

 نم�ة قوى الدولة.رسم استرات�ج�ة لت .2

 .توفیر القدرة على مواجهة التهدیدات الخارج�ة والداخل�ة ببناء القوة المسلحة  .3

 هة التهدیدات التي تتناسب معها..إعداد سینار�وهات واتخاذ اإلجراءات لمواج4

الواقع�ة لألمن حیث تم اختزالهمقار�ة التقلإذا رأینا ال ا  عسكري فقط حیث اعتبرو المجال  الفي    اید�ة 

وارت�طت �القوة ، لكن وجد هناك اختالف في مفهوم األمن خاصة لدول الجنوب    األمن �جزئ�ة اشتقت 

ألمن�ة بین  ف في المسائل ادمها محمد أیوب حیث الحظ اختال"العالم الثالث" وهذا ما أثبتته الدراسة التي ق

تأتي من الدول المجاورة مما �خلق    حیث نجد أن المشاكل األمن�ة في العالم الثالث  الدول النام�ة والمتقدمة

 : )3(ن لألمن�و �مكن أن نستعرض  تصور  صراعات ما بین الدول  إلىالمشاكل داخل الدول أو العدید من 

السل أوال وقبل �ل شيبي التصور  األمن  للتهدی: یرى  �غ�اب  التهدید  ء  إزالة  في  یتضمن  والحل  د 

 تحصین الدفاعات.المعني أو 

 التصور اال�جابي:  

 طر�قة لل�حث عن األمن غال�ا ما تكون طمأنة الذین یرتابون.سن *أح

 *األمن ال �عني فقط إزالة التهدید المحدق والعمل على معالجة مصادر الالامن.

أ�عادوله األمن  أخذ  ظ   اذا  في  التحوالتأخرى  الجانب    التي  ل  في  خاصة  العالم  و�عرفها  عرفها 

 ب ال�اردة  ادي واالجتماعي خاصة �عد نها�ة الحر االقتص

 : 4ولألمن أر�ع مستو�ات

 : أمن الفرد ضد أي خطر.األول 

 : "األمن الوطني" ضد أي تهدیدات داخل�ة أو خارج�ة.الثاني 

 
  14لي ، مرجع سابق ، ص قوجیاسید احمد 1
 13،ص 2007�ة ، ر ، القاهرة : اكاد�م�ة ناصر العسك لقومين ااالم ، ز�ر�ا حسین 2
 .18ص ، مرجع سابق ،   عنتر عبد النور 3
 14مرجع سابق، ص ز�ر�ا حسین، 4
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الجمالثالث اآلمن  إط:  في  دول  عدة  اتفاق  �عني  عاعي  واحد  إقل�م  التهدیدات  ار  مواجهة  لى 

 المشتر�ة. 

 "األمم المتحدة".: األمن الدولي وتتواله المنظمات الدول�ة الرا�ع 

 :  1أساس�ة لألمن اأ�عاد بوزانوهنا وضع 

 و�خص المستو�ین المتفاعلین للهجوم المسلح والقدرات الدفاع�ة. :األمن العسكري 

الس�اسياأل الد: و�عني االستقر من  التنظ�مي  ال  ولار  تي �ستمدها  ، نظم الحكومات األیدیولوج�ات 

 من شرعیتها.

االقتصادي النفااألمن  والوصول  : و�خص  الم  إلىذ  �شكل  ال�الموارد  للحفاظ  الضرور�ة  ة واألسواق 

 دائم على مستو�ات مقبولة من الرفاه وقوة الدولة.

ا في اللغة والثقافة  اج أنماط خصوص�اتهرة المجتمعات على إعادة إنتو�خص قد  األمن االجتماعي:

 معات.ة في ظل االنكشافات التي تهدد هو�ة المجتوالهو�ة الوطن�ة والدین�

: و�تعلق �المحافظة على المح�ط الحیوي المحلي والكوني وتتداخل هذه العناصر في  األمن البیئي 

 ة األمن�ة.ال�نقاط مر�ز�ة تؤثر في اإلشك

حیث یرى �أن   صمو�ل هنتغتون األمن القومي مثل ني في أحد مكونات هناك من �عتبر ال�عد السكا 

أ�عاد أخري  لألمن �األمن المائي    إلى من إفرازات �اإلضافة    النمو السكاني عن طر�ق الهجرة و ما تخلفه

 .2واألمن الغذائي

ذي  فرزه األمراض مثل السیدا الو هناك من �ضع األمن الصحي من بین أهم أ�عاد األمن حیث ما ت 

ملیون شخص �موتون �ه و �ذا جنون ال�قر و أنفلونزا ا    2.5  اليشخص مصاب و حو ملیون    40�خلف  

 3�عتبر األمن الصحي من بین أهم األ�عاد األساس�ة لألمن .  الي تهدد ح�اة ال�شر و �الت الطیور �لها

منظمات الدول�ة  ك األساسي في خلق و بناء ال: �ان األمن الجماعي هو المحر /مفهوم األمن الجماعي2

 الحكومات العالم�ة.عت�ارها الحل الوسط بین الفوضى الدول�ة و�ین �ا

 : 4الجماعي مبدأ ذو شقینو�رى ال�عض أن األمن 

 : یتضمن التهیئة الجماع�ة للتدابیر الوقائ�ة التي تسبق العدوان ،وقد تحول دون وقوعهاألول

 
1Dario Battistella ; op.cit. .p 479 

 17بق ، صمرجع سا  ،عبد النور بن عنتر 2
3Paul D Williams , security studies, new York : Routledge , 2008 , p 200 

 21صمعمر بوزنادة ، مرجع سابق،  4
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 اعتدائه .    على المعتدي لوقف في شكل مؤ�دات جزائ�ة تفرض : التدخل الجماعيالثاني 

الستخدام القوة �شكل غیر    ونجد أن األمن الجماعي ارت�ط �فكرة العدوان أي یهدف لمعاق�ة أي دولة تلجأ 

 مشروع في تعاملها مع اآلخر�ن .

 :  1قوم علیها اآلمن الجماعي �ما یلي�و�مكن تلخ�ص االفتراضات التي 

لطرف المعتدي واتخاذ  ق دولي على تحدید احرب أو صراع مسلح یتم اتفافي حالة ق�ام   .1

 بل أن یتسع نطاقه.إجراء جماعي وسر�ع ضده ق

 عن المصالح والصفقات .ة العدوان �غض النظر كل دولة ملزمة �مقاوم .2

 إتاحة قدر من الحر�ة والمرونة للدول في اخت�ار إجراءات مواجهة العدو. .3

 نها.نها ستتعرض لمقاومة أقوى مإدراك الدولة المعتد�ة أ .4

 : الي ت بین أنواع االمن من خالل الجدول الت ص اهم الفروقا و �مكن ان نلخ

 الخصائص  نوع االمن

النوع على مر�ب جغرافي و س�اسي    إلقل�مياالمن ا �ضم هذا 

دائرتین واحدة داخل�ة أي   في ان واحد و �ضم 

الثان�ة   و  الداخلي  �االمن  عالقة  له  ما  كل 

هذا�اال و  اإلقل�مي  الخارجي  �مكن    من  األخیر 

ون منفردا �الدولة او مجتمعا �دول الخل�ج  ان �ك

 االمن القومي العر�ي.او 

ت�ط هذا المفهوم بنظام القطب�ة الثنائ�ة و الذي  ر ا االمن الجماعي  

فوستر   جون  األمر�كي  الخارج�ة  وز�ر  طرحه 

داالس �معني مسؤول�ة جم�ع دول منطقة معینة  

حما عنعن  �ختلف  و  المنطقة  تلك  االمن   �ة 

ان المقصود    اإلقل�مي  �كن  لم  الجماعي  االمن 

الدا توس�ع  ما  �ه  �قدر  له  الجیوس�اس�ة  ئرة 

ادا في  االتفاق�ات    ة ر توظف  و  المعاهدات 

 
، ص  2006للعلوم ،   ، الر�اض : جامعة نا�ف األمن�ة العر��ة و مواجهة العولمة االسترات�ج�ةأنور ماجد العشقي ،  1

197   
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 الحتواء دول المعسكر الشرقي .

و   االمن الدولي أساسیتین  نقطتین  على  الدولي  االمن  �قوم 

 هما :

ول فقط أي �ل الدول دون  االمن یرت�ط مع الد

 ستثناء.ا

ا�  یرت�ط  الن�ع�طب  ضاو  الراسم ة  و    اليظام 

ما �ضفي شموال   للحدود و هذا  العابرة  العولمة 

 لمفهومعلى هذا ا

فقط   االمن العالمي  ل�س  العالمي  االمن  االحدث و �شمل  هو 

غیر   او  الدوالت�ة  سواء  الوحدات  �ل  بل  الدول 

و الشر�ات  و  �المنظمات  �عني    الدوالت�ة  هذا 

في تحوال  األمن   أ�ضا  المطالب  �ة  نوع�ة 

 كالد�مقراط�ة و مكافحة اإلرهاب و التلوث  

ال�احث علي ع�اس مراد ، مرجع سابق ، ص ص    در مصال�االعتماد    الجدول من تصم�م 

59  ،60. 

اما االمن اإلنساني ف�عتبر تحوال اخر في االمن فقد عرف مفهوم األمن اإلنساني �شكل أوسع في  

من قبل    ر�ر التنم�ة ال�شر�ة، غیر أن هذا المفهوم وجدمن خالل تق  1994ة سنةترة ما �عد الحرب ال�اردق

 Individual Security Theoryرؤ�ته حول األمن الفردي  .BLATZW.Eطرح بالتز  1966ففي عام

،    Human Security  ،ns Some Reflectio:  1في �تا�ه �عنوان األمن اإلنساني : �عض التأمالت  

ق وأشرنا أن مسألة  جدال �ثیرا ، �ما سب  غیر أن طرحه لم یلق  لدولة �أمن األفراد ،حیث ر�ط بین أمن ا

لة تجنب حرب نوو�ة  ، غیر أنه �عد  ترة الحرب ال�اردة �منطق أمن الدولة ومحاو األمن �انت مرت�طة في ف

االهتمام   هذا  تحول  ال�اردة  الحرب  تحول  إلىنها�ة  ظل  في  ا  األفراد  وقطاعات  التهدید  لتهدید  مصادر 

 األمني .

 
مف1  " محمد  األمنهخد�جة عرفة  م  وم  موقع  من  مأخوذة   " العر�ي   اإلنساني  التجدید    tne .www.arabeditor .جلة 

 .  2009/ 02/03ر�خ: بتا 
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أي  ن العالقة بین األمن اإلنساني أخذت أ�عادا أخرى في ظل التداخل في إطار المفاه�م  د أونج

  إلى شد ،حقوق اإلنسان  وجدت تقاطعات وعالقات مع مفهوم التدخل اإلنساني والتنم�ة ال�شر�ة والحكم الرا

الح  الوقت  في  التر�یز  األ  اليجانب  و على  رسم  في  اإلنسان�ة  الس� �عاد  القرارات  االقتصاد�ة  اتخاذ  اس�ة 

دنا توض�حه في المطلب السابق  المفهوم على المستوى األكبر وهذا ما أر واألمن�ة وهذا ما �عكس تطور  

 . 1رضنا ألهم التحوالت في مفهوم األمن لمختلف المقار�ات األمن�ةمن خالل ع

لتطب�قي  المستوى اإلجرائي وانساني أص�ح له أ�عاد على  من جهة أخرى نجد أن مفهوم األمن اإل

الداخل�ة والخارج�ة سواء  من خالل االلتزام �األمن اإلنساني �أ للس�اسات  الدول�ة  ساس  للفواعل  للدول أو 

ج  �ما  و األخرى  األورو�ي  االتحاد  المتحدة  األمم  في  والم�ادرة  ال�اء  الحكوم�ة  غیر  المنظمات  و�ذا  ا�ان 

 من اإلنساني .  اإلفر�ق�ة لأل

أنها تقدم تعر�ف لمفهوم األمن اإلنساني  ال�شر�ة لألمم التقر�ر التنم�ة     إلىإذا عدنا   متحدة نجد 

نش إن  و  سبق  المفكر  الذي  مع  تطور  و  في      Pnudأ  �قوم  المتحدة  األمم  حسب  اإلنساني  فاألمن   ،

اعي من  س�اسي واالقتصادي واالجتم�التخلص من �افة ما یهدد أمن األفراد ال  ىجوهره على الفرد إذ ُ�عن 

ألمن�ة القائمة و�نشاء مؤسسات أمن�ة  على اإلصالح المؤسسي وذلك �إصالح المؤسسات ا  خالل التر�یز 

المحل�ة واإلقل�م�ة  جد المستو�ات  على  تعهدات  یدة  قائم من  ما هو  تنفیذ  ال�حث عن سبیل  مع  والعالم�ة 

خالل  ونستخلص من    2الدول  �مكن تحق�قه �معزل عن أمنتحقیق أمن األفراد وهو ماال    إلى دول�ة تهدف  

 أن مفهوم األمن اإلنساني �قوم :   تعر�فها

 الفرد أو اإلنسان هو جوهر األمن . ♦

 األفراد یرت�ط �أمن الدول "�قاء المفهوم الواقعي مس�طر " .ن أم ♦

 ات ومؤسسات جدیدة تعمل على ضمان األمن .ال� إ�جاد  ♦

�ل دولة �التهدید من  تسم �الفوضو�ة تشعر  في ظل النظام الدولي الم  دوامة االمن :و في تعر�ف  ل

و   أخرى  دولة  هجوم  ا  إلى تسعي  مخاطر  على  الحصول  عبر  امنها  الدول  تحصین  و  القوة  من  لمز�د 

 
1 Barbara Von Tigerstrom , Human security and international low , Oregon : hart publishing , 
2007, p 91 

  www.un.org/dudp/pdf.03.200922قع : و لألمم المتحدة مأخوذ من م 2004التنم�ة ال�شر�ة تقر�ر 2

http://www.un.org/dudp/pdf%2022.03.2009
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،    1تص�ح سلسلة ال متناه�ة من الفعل و رد الفعل    الي تال االمر على انه تهدید لها و �  إلى تنظر    األخرى 

 ن .ها �ین بوث بدوامة االمو هذه التي اعتبر 

فهوم االمن حسب مختلف المقار�ات و الت�ارات الفكر�ة  ي األخیر ملخص لم و �مكن ان نقدم ف 

 س�اس�ة:  في العلوم ال

 مفهوم  المقار�ة النظر�ة

المنظور    األمن من 

 لواقعيا

آرون  -1 األمن هو    Reymond Aر�مون  الطب�عة  في حال  :إنه 

�النسبـة لكل فر  األهداف  د أو وحدة س�اس�ة فهو یالهدف األول  ندرج ضمـن 

على األ یر�ز  لألمن  الواقعي  فالمنظور  وعلیـه  �اعت�ارهـا    بد�ة  القوم�ة  الدولة 

 اة الرئ�س�ة لتحقیق األمن. المر�زي واألداة العسكر�ة هي األد الفاعل 

و�مثل   تقلید�ا  األكثر  المفهوم  �الدولة  مرت�ط  الوطني  األمن  أن  نجد  لهذا  و 

دفاعا  الواقعیو  األكثر  الت�ار  علىن  المحافظة  فكرة  التي    على  االفتراضات 

 حدها.من صم�م اهتمام وصالح�ات الدولة و  تنطلق من فكرة اعت�ار األمن

انتقد المنظور الواقعي لر�ط األمن   Barry Bousan �اري بوزان -2

 �القوة وعدم اهتمامه �الجوانب غیر العسكر�ة.

 �ة :حیث یرى لألمن ثالثة شروط أساس

المرجع� هي  لموضوع*الدول  األساس�ة  المصدر  األ  ة  �اعت�ارها  من 

 األعلى للسلطة.

"عالقة مبن�ة ومت�ادلة  *الدولة هي الموضوع المرجعي األساسي لألمن 

 .االعتماد بین الدول" 

*األمن ال �كون إال في ظل الفوضو�ة ، حیث تري أن ألمن ال �كون  

 إال في ظل نظام  تحكمه الفوضى  

"توجب إعادة النظر  نظام الدولي  لفوضو�ة للالطب�عة ا  تا فإذا تغیر ولهذ

 .ة األمن"ال�محل إطار إشك 

من هو الهدف األسمى  فوضى ، األ" في ظل الK Waltz "كینت والتز  -3

هذه   ست�حث   ، مضمونا  الدول  استمرار�ة   و  �قاء  �كون  عندما  فقط  لكن 
 

  29ق ، ص بعبد النور مصمودي ، مرجع سا  1
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 . 1األخیرة عن أهداف أخرى مثل الهدوء والر�ح والقوة 

ا  حالة  ظل  في  التي ولهذا  األبد�ة  األمن  تمی  لفوضى  �مثل  الدولي  النظام  ز 

فوذ لضمان أمنها اتجاه أي  لذا تواصل الدول المتالك القوة والن  الغا�ة االسمي 

فكینث والتز (الواقع�ة الجدیدة ) �عتبر    ل من طرف دولة أخري ،تهدید �حتم

ل  ة و�نما �حكمها مبدأ �أن بن�ة النظام الدولي فوضو�ة �معنى غ�اب حكوم

 لذات�ة، وأن األمن هو الغا�ة االسمي.النفسه  أو المساعدة 

وفق   وتنافس  تحالفات  في  الدول  ت�قى  الصفر�ة  ولذلك  اللع�ة  منطق 

ت لذا   ، األمن  أجل  ومأزق  من  دوما  تتنافس  "البلدان  البنیو�ة  الواقع�ة  عتقد 

دوما   أدى  والتنافس  واألمن  مفهوم  ف  2النزاع"  إلىالرفاه�ة  لر�ط  محاولة  ي 

 واحد. ألمن و النزاع في إطار ا

المعضلة     جون هرز -4 الماضي عن  القرن  الخمسینات من  بدا�ة  في  أكد 

أي دولة في نظام یتمیز �الفوضو�ة �مرادف لحال الحرب، وتعتمد    األمن�ة  

لى مبدأ "كل لنفسه" لتكون في مأمن من مخاطر هجوم دول أخرى ،وهذا  ع

قة مفرغة  ن حلتكو  اليمن القوة و�الت ألخرى لل�حث عن المز�د ما یدفع الدولة ا

 لألمن والقوة ،وهذا ما أسماه هرز "دوامة األمن" 

األمن من منظور 

 الي لیبر 

ین أعادوا النظر في األمن من ناح�ة االتساع ل�ص�ح األمن ل�س  الی أما للیبر 

من   الدولة  أمن  حما�ة  تهدیدات صفقط  من  بل   ، أخرى  دول  ادرة  تهدیدات 

الختالل في الم�ادین االقتصاد�ة  لة ، �ما ر�زوا على اعن فاعلین غیر الدو 

 ة للصراعات.لبیئ�ة وغیرها �اعت�ارها مصادر �امنوالس�اس�ة وا

الدراسات   في  األمن 

 األمن�ة النقد�ة 

ا -1 ازدادت شدة  �لما  كلما   ، متقدم  إنتاجي  في مسار  الدولي  الت�ادل  عتماد 

المسارات   هذه  واالضطرا�ا أص�حت  للتقل�ات  �المو معرضة  التزود  مثل  اد  ت 

�كث المعتمدة  الدول  ل�عض  والبن�ة  المصادر  الطاقو�ة  استیراد  على  رة 

 تاج.الضرور�ة لإلن

التنوع الدولي للسكان الناتج عن الهجرة نحو "المر�ز" ، هذا ما قد �عزز  -2 

 
1 Dario Battistella , op .cit.p 465  

          19عبد النور بن عنتر ، مرجع سابق ، ص 2
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 مظاهر التوتر بین األقل�ات والدولة.

البن�ة اإلبروز مصادر جدیدة للص -3  " المر�ز  راعات ناتجة عن    -نتاج�ة 

 المح�ط " مثل البیئة .

الهو�ة   -4  قبل دول المر�ز في استبدال  الوطن�ة    التطرف في الوطن�ة من 

ضمن هذه الط�قة    لدى الط�قات المهاجرة �شكل �خلق فوضى وعدم استقرار

قیرة ال�ائسة  السكان�ة وتمثل تناقض بین المناطق المزدهرة الغن�ة والمناطق الف

. 

ن    على    المظاهر   جد من خاللولهذا  اإلجا�ة  النقدیون  ن من  الیسؤ �حاول 

مف �استخدام  ؟  تأمینه  �جب  وما  ؟  تأمینه  االجتماعي  �جب  المر�ب   " هوم 

 ة .التار�خي " �أداة تحلیل�

لهذا نجد أن الفرد �عتبر �موضوع مرجعي أساسي لألمن �اعت�ار أن الدولة  

 المعن�ة �األمن. لفرد وال �مكن أن تكون  هيوسیلة لضمان أمن ا

 :    1اقترحوا مفهومین لألمن وهما الي ت�و 

هو المـوضوع  بر اإلنسـان  : الـذي �عت    "Human Security"األمن ال�شري  

األمن  �قضا�ا  أكثر  تهتم  الدولة  أن  �عتقدون  ألنهم  هذا   ، لألمن  المرجعي 

ف ، فالدولة هي الوسیلة ،  الخارجي بتفضیلها أمن الوسائل على أمن األهدا

ال�شري �سببوالفرد هو الهدف ال ، �ما یبرر االهتمام �األمن  تدفقات    غا�ة 

المح�ط   من  القادمة  التوترات    إلى الهجرة  من  العدید  تخلق  مما  المر�ز، 

 والصدمات داخل المجتمعات.

  global securityاألمن العالمي  

 

و    وجبها ضمان ألمن�مق  هو حالة یتحقئ�ا لألمن "من خالل ما سبق �مكن أن نقدم تعر�فا إجرا

ال جم�ع  من  اإلنسان  ح�اة  استسالمة  و  مستدامة  تنم�ة  تحقیق  خالل  من  الحروب  و  قرار  مخاطر 

 س�اسي".

 

 
1Jean Jacque roche , op. cit. p 81  
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 المطلب الثاني : مفهوم الس�اسة األمن�ة  

 مفهوم الس�اسة األمن�ة :

�اس�ة  ا أساس�ا من حقل العلوم الستعتبر الس�اسة األمن�ة من بین اهم المجاالت التي أص�حت جزء

أوسع مجال و هو الجانب االسترات�جي خاصة �عد نها�ة    إلى ل حقل الدراسات العسكر�ة  خاصة مع تحو 

 رب ال�اردة .الح

تداخل مع مفاه�م أخرى و هي    هناك صعو�ة في ذلك �سبب   نحدد مفهوم الس�اسة األمن�ة   لكيو  

شكل عام وفق  الس�اسة األمن�ة �یرها لكن سنحاول ض�ط مفهوم  الس�اسة العسكر�ة و العقیدة األمن�ة و غ

 ذا المجال.المقار�ات األمن�ة التي تناولت ه

التر�یز على الوسائل العسكر�ة لوضع    معمدني  الدفاع  القوة  �  داخل�ة  لها ا�عاد  لس�اسة األمن�ة  ا

الجوانب االقتصاد�ة من  مل �مكافحة الجر�مة و المخدرات و التر�یز على  امفهوم دفاعي امني داخلي ش

اقتصا  خالل س�اسات  �التوضع  و  االفراد  رفاه�ة  لتحقیق  تنمو�ة  و  شقها    اليد�ة  في  األمن�ة  فالس�اسة 

 ة و االجتماع�ة داخل حدود الدولة.ر�ز على البرامج الس�اس�ة و االقتصاد�الداخلي تت

ها حدودها الخارج�ة و  فیتعلق أساسا بوضع الدولة لبرامج و س�اسات تضمن ب  الجانب االخر اما  

من    امنها  سواء  �اإلالخارجي  األخرى  العالم  دول  من  او  اإلقل�م  نفس  االنسان    إلى ضافة  دول  وضع 

االهتمامات العسكر�ة من خالل المساهمة في ارسال    تمامات �ل المجتمع الدولي بدل كمستوى أولى اله

ت الدول�ة غیر  ني و االمن اللین و التدخالالترتی�ات األمن�ة المتعددة األطراف وفق مفاه�م االمن التعاو 

 حصورة �الدائر�ة العسكر�ة .الم

 1هي :  و لبناء س�اسة امن�ة ال بد ان تتوفر مجموعة من الشروط و

الداخل�ة و الخارج�ة  و �قصد بها مدى استجا�ة الس�اسة األمن�ة   -1 البیئة األمن�ة  التك�ف مع 

 الة.و هذا لضمان س�اسة امن�ة فعللتهدیدات و المخاطر االن�ة و المستقبل�ة 

 ان و االفراد و هذا ما �صب في خدمة المصلحة الوطن�ة.توجهات السك االعتماد على -2

: تجتمع تعار�ف العقیدة العسكر�ة على تنوعها عند اعت�ارها مجموعة  ة العسكر�ةمفهوم العقیداما   

�ست ما  و  للدولة  الدفاع�ة  للفلسفة  المحددة  المرجع�ات  و  االم�ادئ  لإلمكان�ات  توفیر  من  و  لزمه  لماد�ة 

لماجدة  ال�شر�ة   التعر�ف  في  الواقع،  أرض  على  والم�ادئ لتحق�قها  الق�م  من  مجموعة  غو�لز"    جوز�ف 

 
ة ، ( جامع مذ�رة ماج�سترات و الرهانات " ، من منظور اقطا�ه التحد�  األورو�يلالتحاد  األمن�ةبالل قر�ب ، " الس�اسة  1

   45ة ) ، ص لوم الس�اس�لعنة ، قسم ا�ات
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العسكر�ة و علوم فن الحرب �ما �حقق األهداف و المصالح    ومارساء نظر�ات العل  إلىالفكر�ة التي تهدف  

 .1الوطن�ة "

"�انها مجموعة اآل  العقیدة األمن�ة  اما تعر�ف   تعرف  المعتقدات و فهي  تشكل    راء و  التي  الم�ادئ 

 2في الدولة "  نظاما فكر�ا لمسالة االمن

الس   التعار�ف  خالل  األمن من  العقیدة  ان  ان  ا�قة  قبل  األصل  في  فكري  منطق  عن  ع�ارة  �ة 

أي تهدید خارجي  �ص�ح س�اسة قائمة �حد ذاتها تقوم على تصور أصحاب القرار مدى الجاهز�ة لمواجهة  

 الوطني .�مس �األمن 

ظر  لعقیدة األمن�ة " �انها الس�اسة العسكر�ة المرسومة التي تعبر عن وجهات الن�ف اخر لو في تعر 

و غایتها و طرق اداراتها و    الرسم�ة للدولة في أمور الصراع المسلح و تشمل �ل ما یتعلق �طب�عة الحرب

 .  ت المسلحة للحرب "األسس الجوهر�ة إلعداد البالد و القوا

یدة األمن�ة " �انها مجموعة اآلراء و األفكار حول جوهر الحرب  قع لا  خر تعرفجانب او من   

أهدافها و طب�عتها و حول اعداد البالد و القوات المسلحة و وسائط الصراع الالزمة  المقبلة المحتملة و  

 3خوضها ضمن استرات�ج�ة معینة "ل

العقید  القواعد  فهناك من یرى �ان  النة األمن�ة هي مجموعة  و  الم�ادئ  و  ا  ظمو  المنظمة  لعقائد�ة 

توى المحلي و اإلقل�مي و الدولي و التي  سلوك الدولة األمني و قراراتها على المس المترا�طة التي توجه  

األمن�ة لبیئتهم  القرار  صناع  نظرة  �متد    4تحدد  �بیر  اطاره  موضوع   " یراها  من  هناك  المقابل  في  و   ،

ان �صل    إلى ج حتى ادني المستو�ات العسكر�ة  در یت�ة في الدولة و  د�ا من اعلى التنظ�مات الس�اسعمو 

 5سترات�جي ، العمل�ات و التعبوي" االفراد في ثالث مستو�ات و هي اال إلى

التهدیدات    مواجهة  في  الدولة  علیها  تعتمد  التي  المنهج�ة  �حدد  امن�ا  تمثل تصورا  األمن�ة  فالعقیدة 

نها و  لة التي تتبني س�اسة احتراف�ة في بناء امدو للة األمن�ة خاصة  فة ، و في الغالب تكون العقیدالمختل
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المقار�ات   من  مجموعة  على  فیها جیوشها  القرار  لصانع  �كون  این  النظر�ات  و    و  في رسم  مؤثرا  دورا 

 صناعة هذه العقیدة وفق خلفیته أ�ضا التي تكون لها ا�عاد إیدیولوج�ة .

 : 1و هي  ي بنائهمادئ مشتر�ة ف�ا لم على اعت�ار ان االعقیدة العسكر�ة و األمن�ة  كما تقوم 

 الفكر�ة. التوجه العام للدولة مع مرجع�اتها االیدیولوج�ة و -

و   - اآلن�ة  س�اساتها  منطلقات  و  م�ادئ  تحدید  في  تأثیر  من  وماله  للدولة  التار�خي  المسار 

 المستقبل�ة مثل قضا�ا التحرر.

 �ة للدول.األمن الوطني و البیئة الخارجطب�عة مهددات  -

ور التكنولوجي  و التقني للجیوش الوطن�ة لما لذلك من أثر في رسم الس�اسات  طت  ات مستو� -

 اع�ة و طر�قة انتشار القوات المسلمة.الدف

العقیدة     �مكن مالحظته أن  و  األمن�ة  ما  ال�عد العسكري بین الجوانب الس�اس�ة  أ�عاد تتعدى  لها 

 لوج�ة و االقتصاد�ة.االیدیو 

�ما یلي  :    األمن�ةالعقیدة    تعر�في �ختلف عن  الس�اسة األمن�ة الذل  حو تعر�فا  ان نقدم  و �مكن   

من اإلنساني و االمن الشامل في التحلیل لتشمل مختلف الس�اسات  األمن�ة ت�عا لمقار�تي االتتسع الس�اسة  

الرام�ة   الحكوم�ة  التدابیر  و  موا  إلى الوطن�ة  و  االمن  االخطاتعز�ز  التهدیدات و  األمن�ة  جهة مختلف  ر 

 .  2�ادة و مكافحة اإلرهابو�اتها و تعدد طب�عة مهدداتها �حما�ة السستم بتنوع

ألخیر �مكن ان نقدم تصورا و تعر�فا اجرائ�ا للس�اسة األمن�ة لكن ال بد من ض�ط العقیدة  ي او ف 

المف حیث  این  همن  األول    وم  المقام  في  تقوم  العقیدة  ان  العقانجد  الفكر�ة و  التوجهات  ئد و  على 

العامة  ت  �ااألیدیولوج الخطة  هي  األمن�ة  الس�اسة  حین  الجهافي  و  الحكومات  ترسمها  ت التي 

 على ارض واقع وفق المرجع�ات التي تقوم علیها عقیدة دولة ما. المختصة لتطبیق تلك العقیدة

 المطلب الثالث : المقار�ات و المدارس النظر�ة لألمن  

عض المالحظات األساس�ة تتعلق أساسا  �  رح لألمن البد من طالحدیث عن المقار�ات النظر�ة  قبل  

 ت الدول�ة.  جهة و من جهة آخر في العالقا ول في دور الفواعل و عددها من�التح
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القوم�ة    حیث أفرز هذا التحول نوعین من العالقات الدول�ة عالقات دوالت�ة و �ذا عالقات عبر 

المنتنشأ بین مختلف   و  الدول�ة خا المنظمات غیر الحكوم�ة  ن  أساسی  یني ظل وجود مرجعف  صةظمات 

 نسان�ة .هما الفرد و اإل

غا�ة    إلى الدراسات األمن�ة بدا�ة من مستوى التحلیل    لى مسألة التنظیر فيهذه التحوالت أثرت ع

 دراسات األمن�ة :    وضع ثالث مستو�ات ال إلىالمقار�ات المقدمة للتحلیل ، حیث ذهب �عض المنظر�ن  

 مستوي التحلیل في للدراسات األمن�ة : إلى و اإلشارة ة  ا�البد الحدیث في �جدر بنا 

�ا المعن�ة  المعناألطراف  والق�م  عل�ه  ألمن،  تعتمد  ما  ،وهذا  للتحلیل  �وحدة  الفرد  و�ذا  �التهدید،  �ة 

 المدرسة النقد�ة.

 زاو�ا مختلفة و هي :   و سنقدم اهم المدارس األمن�ة التي تناولت االمن من 

   األمن�ة النقد�ة :ت سات للدرابر�ستو�مدرسة أ -1

ابر�ستو�ت   المدارس و     Aberystwythتعتبر مدرسة  الدرااخر  في  تقع هذه  أحدثها  النقد�ة حیث  سات 

المدرسة في نفس المدینة المشتق منها اسمها و هي ع�ارة عن بلدة صغیرة �الساحل الغر�ي من و�لز و  

التعتبر معقل   تي أص�حت مع بدا�ة التسعینات معقل  الو    1919عالم عام  اول قسم للس�اسة الدول�ة في 

علماءالمقار  �ق�ادة  لألمن  النقد�ة  ج  �ة  وأین  ر�تشارد  و  بوت  �ین  �و�نهاجن مثل  لمدرسة  فخالفا  ونز 

مصطلح قدمه  فانصار المدرسة الو�لز�ة لهم تصور إ�جابي لمفهوم االمن �النس�ة لهم �مثل االنعتاق هذا ال

،  فحسب وجهة  1ة  المن و االنعتاق في مجلة الدراسات الدول�ا  ان�عنو   1991عام    كین بوث في مقال له 

ور الدراسات األمن�ة ال ین�غي ان �كون االمننة �ما ادعى  حها �ین بوث و وأین جونز محالنظر التي طر 

تحا الدراسات  فهذه   ، االفراد  انعتاق  �كون  ان  ین�غي  انما  و  النظوا�فر  خارج  ذاتي  بوعي  الوقوف  ام  ول 

میز العنصري  بناء أفكار تعطي مجال النعتاق الناس من الفقر و االم�ة و الت  اليي و بتلمعاالمحلي و ال

 2و غیرها . 

ثم قدم �یث �راوز و م�شل ول�امز دراسة اخري عام    1991قدم لكین بوث مقاال حول االمن عام  

ى انه مقار�ة  علم  من �جب ان �فهة األمن�ة حیث اكدوا على ان االحول انطولوج�ا الدراسات النقد�  1997

 . 3لوطني غیر دولت�ة في اطار االمن ا
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علم االخالق العالمي �بدیل للنظر�ة األمن�ة  �انشاء و تطو�ر ما �عرف    إلىو تسعي هذه المدرسة  

األعلى من اجل الترو�ج    لى إهي ع�ارة عن بدا�ة إلعادة التفكیر في االمن من األسفل    الي التقلید�ة و �الت 

 .ة  ن�سان�ة اكثر إنساإلن

 1ة : ال�و تقوم هذه المدرسة على العناصر الت 

ة هل االنسان  ال�إعادة طرح اإلشك  الي تال� ین االنسان و الدولة و  یرون �انه یوجد تناقض ب •

 ام الدولة هي موضوع االمن؟

الق • معناه  ل�س  لهم  ف�النس�ة  االمن  مفهوم  طرح  إعادة  من  بد  االفراد  ال  حاجة  انما  و  وة 

 من التهدیدات و المخاطر .ن میللتا جود�ةالو 

استرات� • عن  ع�ارة  هي  و  االمن  �معدومي  �عرف  ما  االمن طرح  لتحو�ل  م�اشرة  غیر  ج�ة 

 .اآلمنینلمنفعة أولئك غیر 

جب  كما �عتقد انصار هذه المدرسة ان تجاهل ال�عد اإلنساني في االمن یتناقض مع المنطق فال �

الناس    ى حساب المستوى الفردي بل �جب تحسین ح�اةعلن  عالمي لألمإعطاء األهم�ة األكبر لمستوى ال

 عبر التكامل بدل من العزلة.

 مدرسة �ار�س للدراسات األمن�ة : -2

�احثي   من  عدد  اهتمام  محل  لألمن  الس�اسي  البناء  �ان  الماضي  القرن  من  التسعینات  بدا�ة  مع 

ا اكثر الموضوعات تناوال في  و� ور لهجرة في أ�ة ، فحقل االمن الداخلي و امننة اتحلیل الممارسات الشرط

ال� االدراسات  االجتماع  علم  على  تقوم  التي  ر�ز حث�ة  حیث  الس�اس�ة  النظر�ة  و  مهني  لس�اسي  على  وا 

الم  إلى االمن أي العاملین في االمن مثل الجنود و الخبراء   للتقن�ة و  عرفة جانب تأثیر التنظ�م الس�اسي 

 2. األمن�ة و العقالن�ة األمن�ة  

تهد اهذ ف  كما  إشك  إلى لمدرسة  ه  بتناول  تسمح  مفاه�م�ة  أدوات  العالقات  ال�إ�جاد  مثل  ات 

المعر الس انتاج  أنثرو�ولوج�ا  لطو�ة و  تقد�م تحلیالت اجتماع�ة و   3اكثر لألمنفة من خالل الخبرات و 

 ببي .من خالل دراسة االمن في شكله العملي اكثر من الس

 1:  درسة �ار�سالمقار�ات التي تقوم علیها م
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 فهوم حتمي  تقوم هذه المدرسة على تحلیل و معالجة االمن �اعت�اره تقن�ة الحكومة و ل�س �م -

 تر�ز على مقار�ة تأثیر العاب القوة بدل من التحقیق في النوا�ا الكامنة وراء استخدام القوة. -

 من  لحو�مة بدالجع او تعیق انتاج اشكال محددة من اتؤ�د على الممارسات و الس�اقات التي تش -

 التر�یز على أفعال الكالم.

�ة أوسع لتحوالت الصراعات االجتماع�ة �ان  و یرى انصار مدرسة �ار�س ان عدم االعتماد على رؤ 

  وجهات نظر ثقاف�ة ت�س�ط�ة �ما یتجلى   إلىأساس�ا في ق�ادة الدراسات االسترات�ج�ة و خبراء االمن  عامال  

عنف  ب رایهم في فشل المحللین في فهم طب�عة الحسب  �كمن السب   ذلك في ادب�ات منتصف الثمانینات و 

اقلها علن�ة و هي الجر�مة و التعذیب ، هذا الفشل في فهم   إلى لحرب  الس�اسي من اشد صوره اال و هي ا

المجتم في  الحكومیین  القادة  بین  قلقا  و  شلال  خلق  المعاصر  الس�اسي  العنف  عند  تحول  الغر��ة  عات 

مة و الهجرة غیر الشرع�ة  في عالم یهدده اإلرهاب و الجر�مة المنظ   نفلع شكال من االتعامل مع هذه اال

  إلى ات الحكوم�ة على المراق�ة و فرض النظام تدفع نفسها  ، فان قدرة التقن�ات و االسترات�ج�  و االضطهاد

 �ا و المشكالت األمن�ة المعاصرة.مر�ز التحلیل بوصفها برنامج �حث عمل�ا لدراسة القضا

 2ت التي تقدمها مدرسة �ار�س : الطروحا ا و  م األفكارها 

ا -1 العامل  انعدام االمن  المعرفة او الحق�قة األ�عد مهنیو إدارة  انتاج    الي تال �  من�ة و ألساسي في 

 المعرفة  -احتكارهم الحق�قة حول الخطر عبر استعمال را�طة القوة 

 ة امن�ة .دیدات لتحدید ما �شكل �الض�ط قض�تحدید طب�عة و أولو�ة الته -2

ات  ن في مدرسة �ار�س هو نمط من أنماط الحو�مة �ختزل في ممارسة الشرط�ة عبر تقن� ماال -3

 المراق�ة .

فو�و   -4 عند  ال�انو�ت�ة  لفكرة  تجسیدا  لیون  دافید  االلكترون�ة �حسب  العین  او  المراق�ة  فكرة  تعتبر 

في    �ة�تتتخذ ال�انو   ان تكون منظورة و غیر ملموسة حیثالفكرة األساس�ة هنا ان السلطة �جب  

استخ�ا عدیدة  اشكاال  المعاصر  االلمجتمعنا  االستخ�ارات  و  االتصاالت  غیر    إلىكترون�ة  رات 

 ذلك. 

�مكن ان نلخص االمن في هذه المدرسة �انه تقن�ة حكوم�ة تقوم على فاعل�ة ممارسة الشرط�ة  

 ألمن�ة .ا قة و شكل الحق� ار المعرفة لتحدید طب�عة التهدیدالتي تستخدم تقن�ات الممارسة و احتك 
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 مدرسة �و�نهاجن : -3

و التي عبر عنها من خالل    1996ن عام  �عتبر مكسو�ني اول من اطلق تسم�ة مدرسة �و�نهاج

ا منذ  ال�احثین  و�فر  اول  و  بوزان  �اري  مع  �كتبون  �انوا  السالم    1988لذین  أ�حاث  معهد  اطار  في 

لمدرسة قدمت تحلیالت نقد�ة لألمن  ا  ذهاألمن�ة ، فهر��ة �و�نهاغن في مجال الدراسات  �العاصمة الدنما

 . 1ر�یز على الدولة فقط ولو�ة االمن للقطاع العسكري و التوا نقطة أساس�ة للنقاش تمثلت في أاین قدم

التهدیدات   حصر  ف�ه  یتم  ان  �جب  األمن�ة  الدراسات  نطاق  ان  �و�نهاغن  مدرسة  انصار  �قترح 

 2هما : و  ن رطین االساسیمن�ة في تلك التي تتوفر على الشاأل

تضیی - و  القوة  استخدام  أي  استثنائ�ة  بوسائل  التهدیدات  إدارة  یتم  و  ان  الحقوق  على  الخناق  ق 

 الحر�ات التي یتمتع بها االفراد .

ان تكون التهدیدات وجود�ة تستهدف �قاء الموضوعات المرجع�ة و هي الدولة و المجتمعات و   -

 المة. ا

ا�عاد و قطاعات الذي اص�ح ما �عرف    إلىهوم االمن  مفك  لى فكرة تفك�كما تقوم مدرسة �و�نهاغن ع

الذي   و  التفك�كي  "  �المنهج  الجماعي  مؤلفهم  في  لیتل  و  جونز  و  بوزان  �اري  من  �ل  منطق  اعتمده 

هي االمن  الفوضى "  ، حیث وضعوا القطاعات غیر العسكر�ة لالمن و حددوها في خمس قطاعات و  

اد مع الدولة و  اعي و البیئي في اطار انسجام مصالح االفر تمجقتصادي و االالس�اسي و العسكري و اال

 ضات بین قطاعات مختلفة .قد تكون هناك تناق

االمن اما   همومها    مر�ب  ترت�ط  دول  مجموعة  من  االمن  مر�ب  یتشكل   : �انه  تعر�ف  ف�مكن 

النظر واقع�ا  األمن�ة األساس�ة ارت�اط وث�قا �جعل م الممكن  زل عن امن  مع�  دولة منها   من ا  إلىن غیر 

و نموذج مصغر لمسلمة الفوضو�ة  الدول األخرى و �ستعمل هذا المفهوم في تحلیل االمن اإلقل�مي و ه

 3�اري بوزان .  الدول�ة على المستوى اإلقل�مي حسب 

تعتبر   االمن و  مر�ب  �اري    نظر�ة  قدمها  التي  االسهامات  اهم  بین  �انه  من  عرفه  حیث  بوزان 

من الصعب من الناح�ة العمل�ة  ها األمن�ة األول�ة ف�ما بینها مما �جعل  ئلسا لدول ترت�ط ممجموعة من ا

ان المستوى النظامي لتحلیل االمن الدولي و التي تتمحور  امن دولة ما على أخرى " حیث تري �فصل  

 للدول.   ل األمن�ة الطارئة و ذات األهم�ةحول �عض القوى الكبرى ال تكفي إللمام �الكثیر من المشاك
 

   83ابق ، ص ، مرجع س قط سمیر1
  84، ص  مرجع نفسه2

3Barry buzan , lene hansen , op .cit , p 66 
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ول الكبرى  االمن یر�ز على المشاكل األمن�ة االت�ة من دول الجوار الم�اشر و ل�س من الد  �بفمر 

 1ال�عیدة فاهم االفتراضات التي تقوم علیها هذه المدرسة هي : 

 االمن �سجل في اطار المناطق ذات بن�ة جغراف�ة و اجتماع�ة متقار�ة. -

 ا  ف�ران المناطق جغ�فقد فحواه �لما �عدت المسافة بیاالمن  -

ت األمن�ة داخل هذه  ��انات جهو�ة حیث �مكن ان تكون التفاعال   إلىالنظام الدولي �مكن تقس�مه   -

 ع�ة �سبب عمل�ات االمننة.الك�انات الجهو�ة نزا 

العرقي - و  الثقافي  �التطهیر  المجتمعي  االمن  لها  یتعرض  التي  التهدیدات  على  �الحر�ات    تر�ز 

 و الدین�ة. �ةافالهو�ة الثق  ة و التطرف و ال�االنفص

لمتخذة من طرف دولة في سبیل  تحدید المأزق األمني بوصفه الحالة التي تكون فیها اإلجراءات ا -

 لدى الدول األخرى �انعدام االمن .محاولتها لز�ادة امنها �خلق تصور 

  مفهوم �ال من �و�نهاغن و قد قام بتطو�ر هذا التعتبر االمننة احد اسهامات مدرسة    حیث  االمننة : 

د للتحلیل " الذي  في عملهم " االمن برنامج عمل جدی  ي بوزان و وأول و�فر و جاب دو�ولید و ذلكار �

طار النقدي البنائي في العالقات الدول�ة التي ترى ان  االهذا المفهوم جاء في  و    1997صدر عام  

لتي تواجهها  ا  ات یدالتهد  الي�الت  هي اجتماع�ة اكثر منها ماد�ة و البناءات األساس�ة للس�اسة العالم�ة  

ون خطا�ا  د الفواعل الذین �ستعمل الدول �حق�قة موضوع�ة هي تهدیدات ذات بناء منجز من طرف اح

فحسب منظري هذا المفهوم هناك تهدیدات موضوع�ة قلیلة تتعرض لها الدولة  ،  امن�ا إلقناع الجماهیر 

ف�ك اغلبها  اما  فاإلدراك  فعال  فقط  ذاتي  بناء  ذو  �االنون  الشعور  بناء  افكش و  في  �بیرا  دورا  تلعب  �ة 

 �عة النظام الس�اسي .ار�خ الدولة و ایدولوجیتها و طبن منها أ�ضا الهو�ة الوطن�ة و ت التهدید لألم

القض�ة   ان  اذ  �قائه  لتامین  االستثنائ�ة  اإلجراءات  استعمال  تشر�ع  هو  لالمننة  األساسي  الهدف  و 

ـ، و حسب مدرسة �و�نهاجن فان عمل�ة بناء  طوارئ  الة  عالم س�اس  إلى  تنتقل من مجال الس�اسة العاد�ة

 2ث لبنات ضرور�ة : الث  إلىالفعل األمني �حتاج  

 التهدیدات الوجود�ة ل�قاء نوع الموضوع المرجع  -1

 التدابیر االستثنائ�ة لحما�ة الموضوع المرجع المهدد -2

 �ة .اإلجراءات الد�مقراط�ة الطب�ع إضفاء المشروع�ة للتهرب من -3

 
  91، ص  سابقمرجع  قط سمیر ،  1
  29نفسه ، ص  مرجع2
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الفو  خال ل  اعتسعي  القواعمن  تحددها  التي  الدن�ا  الس�اسة  عالم  من  قض�ة  لرفع  االمن  فعل  د  ل 

عالم الس�اسة العل�ا التي تتمیز �االضطرار�ة و األولو�ة الملحة    إلىالد�مقراط�ة و إجراءات صنع القرار  

 عبر قضا�ا مصیر�ة .

ید فالبد هنا من تسجیل  هد�تعل او ما تراه  رجعي لالمننة هو ما تراه الفوا كما �عتبر الموضوع الم

ل عبر عمل�ات  عدم قدرة القادة على حل المشاك   مننة ، فاالمننة تعبر عن فشل و ال�عد المع�اري لال

 1و عن�فة عادة.  ةلمعالجتها �أشكال طب�ع� ون ؤ یلجس�اس�ة طب�ع�ة ما �جعلهم 

لبناء نظرة  ي  سعذي �ل س�اسي الة بل هو فعال�هنا ل�س وسلة اتص كما �عتبر الخطاب او الكالم  

المقار�ات النقد�ة  هم الفروقات بین  و �مكن ان نلخص ا ،  في النقاشات العامة    ها و اشراكه الجمهور ل

 :لألمن في أورو�ا 

 مدرسة �ار�س  مدرسة ابر�ستو�ث  مدرسة �و�نهاجن  

مفهم�ة   مرجع�ة 

 االمن

 االمن �تقن�ة حكوم�ة  نعتاق االمن �ا االمن �فعل �الم

 الجماعة الس�اس�ة  الفرد تمع مجال ع التهدید ضو مو 

 النظم المجتمع�ة  فرادحق االمن لأل الهو�ة المجتمع�ة  الق�م المهددة

 ش�كات مهني االمن المحلل األمني  النخ�ة الس�اس�ة  من �قوم �االمننة  

ل تحت التحرر من التفكیر و العم نزع االمننة  ك�ف یتحقق االمن 

 الظروف األمن�ة 

و  راق�ة  ن�ات المتكث�ف تق

 ارة المخاطر إد

 )36سابق ، ص الجدول من اعداد ال�احث المصدر: ( سید احمد قوجیلي ، مرجع 

 مقار�ة الدولة الفاشلة :

الدول    من  العدید  في  داخل�ة  بروز صراعات  مع  ال�اردة  الحرب  نها�ة  �عد  المصطلح  هذا  ظهر 

لفاشلة اكبر تهددي لألمن  ولة الدا  حیث تعتبر ین�ة  خاصة افر�ق�ا و أمر�كا الالتث  خاصة دول العالم الثال 

ألول مرة في دراسة أعدتها مجلة الس�اسة الخارج�ة االمر�ك�ة    اإلقل�مي و الدولي ، و قد برز هذا المفهوم 

لس�اسي  منها االقتصادي و ا2مؤشرا  75تصنع ملحقا سنو�ا �صنف الدول حسب درجة فشلها وفق  و التي 

 و االجتماعي .  

 
  510، ص  سابقمرجع  قط سمیر ،  1

2Jean jacques roche , théories des relations internationales , 5 -ème édition , paris : 
Montchrestien ; 2004  , p 108  
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م  الیرتكز  الفهوم  الدولةشلفادولة  انها  على  في    ة  صعو�ات  هي  و  أزمات  ثالث  تعاني  التي 

�ما �منع السلطة الس�اس�ة    اسي و غ�اب االمن االقتصادي و ضعف التجانس االجتماعياالستقرار الس�

ول  وزارة الدفاع الفرنس�ة حول الدمن ممارسة سلطتها على إقل�م الدولة. حتى الكتاب األب�ض الذي تصدره 

فهي العتت  الفاشلة  تعتبر  و  الدولي  لألمن  تهدید  اكبر  س�اس�ة برها  أزمات  من  تعاني  التي  عدم   دول  و 

 2003ادي �لها دول فاشلة �ما لوحظ ز�ادة عدد الدول األكثر فشال ما بین  استقرار امني و ضعف اقتص

االهل�  2012  إلى �الحروب  غال�ا  تمیزت  التي  تعو  التي  الداخل�ة  النزاعات  و  دلیل  ة  اكبر  شر  مؤ و  تبر 

 .1على الفشل   الدوالتي

 2و للدولة الفاشلة جملة من الخصائص و هي :  

غ�اب الشرع�ة العمود�ة و التراتب�ة القانون�ة �حیث ال تسري قوانین السلطة على �افة افراد الشعب   -1

 �ان شرع�ة القواعد التقلید�ة .الذي ال �عترف بها أصال و تواز�ها في �ثیر من األح

فصل الواضح بین المصالح العامة في الدولة و المصالح الخاصة  ي غ�اب العن�مشخصنة الدولة   -2

 كام و البیروقراطیین .للح

األخیر   -3 في  یؤدي  ما  االفق�ة  الشرع�ة  نوعا من  �خلق  ما  األقل�ات  الطوائف و  وجود    إلىصعود 

الداخل�ة القائمة ععدة اطراف داخل الدولة تتقاسم الشرع� محفزة  الة  لى س�اسة الدولة و الحروب 

 وطن�ة وفق منطق الالعدالة.   على استفحال االستقطاب وفق أسس غیر 

الساحل  قافم دول  منها  تعاني  التي  المشكالت  لفهم  األقرب  و  األنسب  تعتبر  الفاشلة  الدولة  ر�ة 

ي هذه الدول  ة عدم االستقرار فال��فهم إشك  االفر�قي من أزمات س�اس�ة و امن�ة و اقتصاد�ة �ما تسمح لنا

 في تقی�م الدول.التي وضعتها هذه المقار�ة ل اسقاط المعاییر و الخصائص الخ من

 

 

 

 

 

 
 

1Livre Blanc ; défense et sécurité nationale , paris : direction de l’information légale et 
administrative 2013 ; p 41  

  33جع سابق ، ص قط سمیر ، مر  2



 دراسة للالتأصيل املفاهي�ي و النظري                                                                                                                                     ول الفصل األ 

 
 37 

 الم�حث الثاني: اإلطار المفاه�مي والنظري للس�اسة الخارج�ة

  توض�ح طب�عة الموضوع تحتم علینا الوقوف على �عض المفاه�م و المصطلحات من خالل    إن

�اإلضافة   مدالى  مفهومها  التحلیل  الخالوالت  منذ   �ةرج س�اسة  تحوال  و  تطورا  عرف  الذي  المفهوم    هذا 

 وم العالقات الدول�ة .انفصال هذا المصطلح عن مفه

ان الس�اسة الخارج�ة تعرف مستو�ات مت�اینة في التحلیل و التفسیر و لهذا قسمنا    إلى �اإلضافة  

 الخارج�ة.ة اسو عمل�ات صنع الس� تناول فیها مفهوم و محددات ثالث مطالب أساس�ة ن إلى هذا الم�حث 

 المطلب األول: مفهوم الس�اسة الخارج�ة  

الس�اسة مفهوم  مجموعة    عرف  والداللة  الخارج�ة  المفهوم  حیث  من  والتحوالت  التطورات  من 

خر أي  أ إلى االصطالح�ة هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن هذا المفهوم عرف تطورا من حقل علمي  

فاه�مي للس�اسة  عام للس�اسة الخارج�ة مما جعل اإلطار المر  طا ول�ة الذي �عتبر �إمن حقل العالقات الد

 رسي تخصص الس�اسة الخارج�ة .ل عدم اتفاق بین منظري و داالخارج�ة مح

و�مكن أن نقدم تعر�فا حسب محمد السید سل�م حیث عرفها " جم�ع صور النشاط الخارجي حتى  

ود حضاري أو التعبیرات الذات�ة �صور  وج�  ة، ان نشاط الجماعةدر عن الدولة �حق�قة نظام�ولو لم تص

 1الذي نطلق عل�ه اسم الس�اسة الخارج�ة ". ندرج تحت هذا ال�اب الواسع ة للحر�ة الخارج�ة تنطوي وت فرد�

جي  من خالل هذا التعر�ف �مكن أن نستشف �أن الس�اسة الخارج�ة تم وصفها �أنها نشاط خار 

عام،    معالم و محددات هذا السلوك الخارجي �شكل  دد�حوهو الدولة دون أن  لفاعل س�اسي أساسي أال  

ن �عمل�ة تقس�م  سلو��ات وتصرفات الدول التامة  اب االتجاه القانوني  �قومو ومن جهة أخرى نجد أصح 

سمیته �الس�اسة الداخل�ة،  تصرفات وسلو��ات تمارسها الدولة داخل إقل�مها وهو ما اتفق على ت إلى الس�ادة  

�طلق عل�ه الس  رسماوتصرفات وسلو��ات ت الدولة وهو ما  إقل�م  ذا  ، ومن خالل ه2�اسة الخارج�ةخارج 

جد أن الس�اسة الخارج�ة تقوم على منطلق أال وهو المنهج التقلیدي القائم على تقس�م الس�اسة  التعر�ف ن

الدولة فقط ومع تطور حشق داخلي وخارجي في إطار س�  إلىالخاصة �الدولة   الدول�ادة  ة  قل العالقات 

 مستو�ات مختلفة.ض�ط الس�اسة الخارج�ة  على صة �عد الحرب ال�اردة برزت محددات اخري تخا

الس�اسة   �عرفون  فهم  سل�م  السید  الخارج�ة حسب محمد  للس�اسة  السلو�ي  التصور  اما أصحاب 

ة  ددمحمن خالل السلطات التي تحاول الدولة بواسطتها الخارج�ة  " �انها مجموعة األهداف واالرت�اطات ال

 
 7ص، 1998ر�ة، ، القاهرة ، مكت�ة النهضة المصالس�اسة الخارج�ةتحلیل محمد السید سل�م، 1
 14(د د ن) ، (د س ن)، ص،  الس�اسة الخارج�ةبوقارة، حسین 2
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األجنب�ة و  الدول  مع  تتعامل  أن  �اس  دستور�ا  الدول�ة  البیئة  والمشكالت  بل  والقوة  النفوذ  في  تعمال  عنف 

،حیث نجد أن الس�اسة الخارج�ة هنا مرت�طة �محددات قائمة على ض�ط األهداف مس�قا  1�عض األح�ان"

اسة الخارج�ة �سلوك الدولة داخل  س� الأي في النها�ة ر�ط والقوة في البیئة الدول�ة من خالل استخدام القهر 

 بیئتها.

�قدم ج�مس ر  الس�اق  نفس  ( وفي  الخارج�ة حیث عرفها  J.N.Rosenauوزنو  للس�اسة  تعر�فا   (

أو  "�مثا�ة النشاطات السلطو�ة التي یتخذها الممثلون الرسمیون للمجتمع القومي عن وعي من أجل إقرار  

"، حیث نجد  2ینسجم واألهداف الوطن�ة المحددة بدقة   كل�شفي البیئة الدول�ة  تغیر وضع أو موقف معین  

یر  التعر�ف  هذا  فأن  السلو�ي  النمط  على  دائما  وهو  �ز  الوحید  الفاعل  خالل  من  الخارج�ة  الس�اسة  ي 

لة في اطار ما یتوافق مع  ض�ط السلوك العام في إطار تحقیق األهداف الكبرى للدو    إلى الدولة �اإلضافة  

 لداخل و الخارج .ا

�ة المحددة التي  تعر�ف أخر ل�اتر�ك مورجان �عرف الس�اسة الخارج�ة " هي التصرفات الرسم يفو 

الوطن�ة الحكومة  في  السلطو�ین  القرار  صانعو  بها  الفاعلین    �قوم  سلوك  في  التأثیر  بهدف  ممثلوهم  أو 

ماهي إالنجد أن    الي، و�الت 3الدولیین األخر�ن" البیئة  لق ا  ترجمة لسلوك لصانع  الس�اسة الخارج�ة  رار في 

الفرد�ة من أصحاب  الداخل�ة و الخارج�ة �طابق ا  التصرفات  القرارات  لتي تصدر �صفة  القرار في اطار 

 رسم�ة للدولة خارج�ا .

ي �ختاره  أما في تعر�ف اخر لمحمد السید سل�م للس�اسة الخارج�ة " �أنها برنامج العمل العلني الذ 

الرسمیو  مالممثلون  الدول�ة  للوحدة  أ بین  ن  تحقیق  أجل  المتاحة من  البدائل  في  ن مجموعة  هداف محددة 

 4رجي ". المح�ط  الخا

وفي هذا التعر�ف نجد أن الس�اسة الخارج�ة هي مجموعة أهداف تقوم علیها الوحدة الرسم�ة وهي  

ي  لنو هو البرنامج الع  لخارج�ة  لكن في اطار رسميالدولة في إطار استرات�ج�ة اتخاذ القرار في البیئة ا

و  اخلي �البرلمان و الحكومة اواضحة تقدم على المستوى الدالذي �كون في الغالب محدد �أهداف ووسائل 

 الخارجي في اطار المؤتمرات و المنظمات الدول�ة.

 
 8سابق، صمرجع   محمد السید سل�م،1
 71حسین بوقارة، مرجع سابق، ص2
 9ص محمد السید سل�م، مرجع سابق ،3
 12، ص فسهمرجع ن4
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 ) إفانس  طرف  من  الخارج�ة  للس�اسة  أخر  تعر�ف  ج�فري  G.Evansوفي  و   (

الخار G.Newnhanنیوهان(  الس�اسة   " النشاط)  ذلك  هي  وتفاعمتال  ج�ة  أفعال  أفعال و ردود  في  ل  مثل 

" الفواعل  و  الس�1الدول  أن  فنجد  ف،  الخارج�ة  دولة و  اسة  بین  تفاعلي  نشاط  أنها  على  التعر�ف  هذا  ي 

 ات.الفواعل األخرى دون تحدید طب�عتها أي جعلها موسعة �كل ما تحتو�ه البیئة الدول�ة من مكون 

ال المرادفة بین الس�اسة الخارج�ة و�عض أجزاء تلك    ىلإ  عموم�ة ف�عضها �میلهناك تعر�فات شدیدة 

 لسلو��ات �حیث :  الس�اسة �األهداف وا

التغیر في األدوات المستخدمة في    اليالتغیر في التوجهات و �الت  إلىالتغیر في السلوك یؤدي    -

 الس�اسة الخارج�ة .

 ة.ج�ار �اسة الخ مفهوم الس التغیر في  إلى ي في الغالب التغیر في األهداف یؤد -

ف لهولستي �عنوان " تغیر  مؤل  1982وفي إطار استمرار�ة التغیر في الس�اسة الخارج�ة صدر سنة  

فكرة ف�ه  طرح  الذي  و   " الخارج�ة  العوامل    الس�اسة  دراسة  إطار  في  الخارج�ة  الس�اسة  ه�كلة  إعادة 

ال  والخلف�ة  والداخل�ة  الثقاف�ة الخارج�ة  والعوامل  ع  تار�خ�ة  التأثیر  إطار  في  ع  لىفي  القرار  صنع  مل�ة 

من   الخارج�ة  أم الس�اسة  المستقلة  المتغیرات  الس�اسخالل  في  اله�كلي  التغیر  ف�كون  ا  ذاته  الخارج�ة  ة 

 2�مثا�ة المتغیر التا�ع. 

الفواعل ح و  الدول�ة  البیئة  في  التغیر  منظور  الخارج�ة من  لس�اسة  تعر�ف  الس�اسة  وفي  تعرف  یث 

نع القرار في إطار الدولة  ول�ة �تعبیر للتفاعل و التطبیق لسلوك لصا لدا  "على أساس العالقات الخارج�ة  

 3وم�ة. المنظمات الدول�ة وغیر الحكو 

و هنا نجد ان الس�اسة الخارج�ة حسب ر�موند هي الحجر األساس في العالقات الدول�ة این �ضع   

 التقلید�ة.ر غیفي اطار المقار�ات ین الفواعل غیر الدوالت�ة التفاعل بین الدول و �ذا ب

ن أجل تحقیق أهدافها  الوحدة الدول�ة م  الطر�ق الذي تسلكه"    و في تعر�ف اخر للس�اسة الخارج�ة هي

التوافق مع   على  تساعدها  موارد ومهارات  تملكه من  ما  أساس  األساس�ة وذلك على  القوم�ة ومصالحها 

 
 18ین بوقارة، مرجع سابق، صحس1

2K.J.Holsti.restricting foreign policy , London :George allin and union ; 1982 , p 20   
3Raymond Duncan ; world politics in the 21 th century ; London : Pearson education ; 
2010 ; p 163  
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الدو  الوضع  تحقمتغیرات  على  �ساعدها  ما  وهو  المحددة لي  أهدافها  مصالحها  لفس  یق  على  ومحافظ  ا 

 ول�ة مثال .ول�ة دون تحدیدها أي المنظمات الدیر�ز هذا التعر�ف على الوحدة الد 1األساس�ة ". 

و هنا من �عرف الس�اسة الخارج�ة " تحدد من خالل أهدافها فهي توصف من خالل المصالح   

 2لنظام الدولي "ا اتو عالقاتها مع وحد نشاطاتها في المح�ط الدولي الوطن�ة المتوخاة من 

الث  منذ  الخارج�ة  الس�اسة  في  الغر�ي  الفكر  عرف  النهج  �ما  و  اإلیدیولوجي  النهج  الفرنس�ة  ورة 

 ، تعبیرات    التحلیلي  العالم الخارجي هي  الدول اتجاه  التي تصطنعها  فالنهج األول �فترض أن الس�اسات 

المعتقدات ا  عن  و  واالجتماع�ة  فتصالس�اس�ة  السائدة  و  ا  نفلدین�ة  الد�مقراط�ة   الخارج�ة  لس�اسات 

 .  3ة للسالم أو عدوان�ة �ة و تحر�ر�ة واشتراك�ة مح�استبداد

تق منها  مقومات  عدة  الخارج�ة  للس�اسة  فان  الثاني  النهج  الجغرافي  الیأما  التار�خ�ة وموقعها  الدولة  د 

 األمن وحاجاته.والمصلحة الوطن�ة وأهداف 

 یدیولوج�ة .ر�ة نفس�ة و الخلف�ات  اإلقام  �قوم علىیدیولوجي فالنهج اإل  ←

ا ← نظلتحلیلي النهج  �قوم على  الدولة:   م حیث یتم تصو�ر الس�اسة    19  -18في ق    ر�ة غرض 

Fالخارج�ة ولیدة الس�اسة الداخل�ة. 

4 

للس� شامل  تصور  �إعطاء  تسمح  عدیدة  تعر�فات  تقد�م  حاول  من  "  هناك  منها  الخارج�ة  اسة 

الخارج�ة  الس�ا الخسة  تضعها    طط هي  التي  الخارج�ة  عالقاتها  في  الدولة  بها  تقوم  التي  األعمال  و 

 5ؤسسات الدستور�ة في الدولة تعبیرا عن إرادة الشعب". الم

و في هذا التعر�ف ر�ز ال�احث على دور المؤسسات الرسم�ة الممثلة للشعب في بیئتها الخارج�ة  

 لخارج�ة.خر تعر�ف تقلیدي للس�اسة ا�معني ا

عرفت   اس�الكما  على اسة  تقوم  التي  المعقدة  الس�اس�ة  االتصاالت  نظم  �أنها   " أولو�ة    لخارج�ة 

الد و  الخارج�ة  البیئة  مع  تتغیر  التي  الخارج�ة  و  الس�اسة  واالتصال  التعدد  عناصر  خالل  من  اخل�ة 

 6المشار�ة في نظام س�اسي ". 
 

   257، ص  2005عة القاهرة ، القاهرة : �ل�ة التجارة جام ، س�ة الدول�ةالعالقات الس�ا حسن �كر احمد ، 1
 21، ص  2010عة و النشر ، ، الجزائر : دار هومة للطا� الخارج�ة لیل الس�اسةعامر مص�اح ، تح  2
 72، ص 1966حسن صعب) لبنان  دار الكتاب العر�ي،(.تر : س�اسة الخارج�ة في دول العالممناهج الروي مكر�دس، 3
  28، ص مرجع نفسه 4
 19،ص  1985ماس�ة ، الر�اض  : ( د د ن) ، جمال بر�ات، الدبلو 5
، ص  2005، ار الجمال ) ، القاهرة : المجلس االعلي للثقافة ، ( تر : احمد مختة الفاعلة دبلوماس�لا مارشال ،  بیتر6

105   
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یر�ز    التعر�ف  الذي  فهذا  التفاؤلي  الجانب  العلى  الس�اسة  له  التعاون    رجخاتهدف  اطار  في  �ة 

 الدولي .

من األهداف واالرت�اطات التي تحاول الدولة    مجموعة«  الخارج�ةكما �عرف حسن �كر الس�اسة  

ومن خالل السلطات المحددة دستور�ا أن تتعامل بواسطتها مع الوحدات الدول�ة األخرى ومع مشكالت  

 1". األوقات   عض � القوة بل والعنف فيالدول�ة �استعمال النفوذ و البیئة 

المتغیرات  على  یر�ز  التعر�ف  الس�اسة فهذا  في  األهد  التقلید�ة  هي  و  السلطة  الخارج�ة  و  اف 

التفاعالت البین�ة این �مكن ان تقوم على القوة ان سأتوجب االمر عكس التعر�ف السابق    إلى �اإلضافة  

 ة.التفاؤلي في البیئة الدول�الذي یر�ز على ال�عد 

ف  دوتش  �ارل  ال  رف�عاما  تقالس�اسة  التي  المعقدة  الس�اس�ة  االتصاالت  نظم  �انها   " وم  خارج�ة 

ا البیئة  مع  تتغیر  التي  الخارج�ة  الس�اسة  أولو�ة  و  على  التعدد  عناصر  خالل  من  الداخل�ة  و  لخارج�ة 

 . 2االتصال و المشار�ة في نظام س�اسي " 

التعر� التقلیدي فهذا  الطرح  من  ینتقل  القائ  إلى   ف  العمل�ة  علم  التعر�ف  ان  ال�االتصى  خاصة  ة 

دوتش من خالل  المفكر  قاده  الذي  للنظام    التوجه  الخارج�ة  و  الداخل�ة  البیئة  و  ر�ط مدخالت  الس�اسي 

 تأثیره على صنع الس�اسة الخارج�ة .

 الس�اسة الخارج�ة و الدبلوماس�ة  

الدراسا  من  العدید  الدبلو توجد  بین  ما  تخلط  التي  الت  الس�اسة  و  مصطلحات  رجخا ماس�ة  و  �ة 

التفر�ق و ض�ط    مفر منه یوجب علینا منهج�ا مفاه�م امر ا�ستمولوجي ال  أخرى مما �جعل عمل�ة ض�ط ال

 المصطلحات �شكل أساسي و منها الدبلوماس�ة .

الكلمة معناها حسبهم     عهد الرومان فهذه  إلى ترجع أصل الكلمة دبلوماس�ة حسب �عض الدراسات  

وجهیصفا ذات  معدن�ة  �إتقان"  منن  ئح  مخ�طین  و  لحاملیها  3ط�قین  وتمنح  الصفائح  هذه  تختم  و�انت 

 �ة .رخ�ص مرور على طرقات اإلمبراطور�ة الرومانكت

�عود   الكلمة  هذه  أصل  �ان  �قول  من  هناك  وث�قة  الیاللغة    إلى و  أو  شهادة  تعني  فكانت  ونان�ة 

ر، أما المفهوم الفرنسي فهو  فیلسموا المصطلح لوصف الم�عوث أما الرومان فاستخدرسم�ة تضمن حق ا

 
  257سابق ،ص  حسن �كر احمد ، مرجع1
   143، ص  1981: مكت�ة انجلو مصر�ة ،  تر : محمود نافع ) ، القاهرة، (  الدول�ة تحلیل العالقات�ارل دوتش ،  2
، ص  0920، ( د م ن ) ، ( د د ن ) ،  المنظمات الدول�ة ر دولة االمارات العر ب�ة فيدو مان ، لد هللا بن سحصة عب 3

27  
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،ومع تطور االسم   17من القرن  لمعنى ظهر في النصف الثاني یتم إرساله في مهمة وهذا االمفوض الذي 

 1أص�حت الدبلوماس�ة تستخدم �معنى واحد في جم�ع اللغات. 

  لة دبلوماس�ة وهي رسا  لمصطلح  من خالل أول وث�قةو تثبت �عض الوثائق تار�خ استخدام هذا ا

واطئ ال�حر المتوسط  كة تدعى إیبال �القرب من شق م وأرسلت من ممل  2500نقوشة على صخر منذم

 . 2م  20مملكة حمازي  في شمال إیران اآلن حیث وجدت هذه الوث�قة في الس�عینات من القرن  إلى

  صل �لمة یونان�ة األ�لمة مشتقة من     إلىماس�ة  و في �عض المراجع ارجعت اصل �لمة الدبلو 

 3وتعني الوث�قة   Diplomaهيو 

لتي تتناول  التمثیل والتفاوض التي تجري بین الدول واو �مكن ان نعرف الدبلوماس�ة �أنها عمل�ة  

 4عالقاتها ومعامالتها ومصالحها. 

تنفیذ س�استها الخارج�ة    و في تعر�ف اخر الدبلوماس�ة: " هي عمل�ة س�اس�ة تستخدمها الدولة في

الدول ف مع  تعاملها  عالقاتها  األو   ي  وادارة  اآلخر�ن  الدولیین  ضمن  شخاص  �عض  مع  �عضها  الرسم�ة 

   5النظام السري" . 

إدارة   هي   " الدبلوماس�ة  مؤلفه  في  ن�كلسون  هارولد  األنجلیزي  الدبلوماسي  الكاتب  �عرف  كما 

ء و  راسفلعالقات  بواسطة الالذي تنضم و توجه �ه هذه االعالقات الدول�ة عن طر�ق التفاوض و األسلوب 

 . 6الدبلوماسیین "الم�عوثین الدبلوماسیین فهي عمل وفن 

ر�ستوف هیل أستاذ العالقات الدول�ة حیث یرى �أن الس�اسة الخارج�ة هي مسار  وف�سور �أما البر 

اردة  وحداته خاصة �عد الحرب ال�وسطي ما بین البیئة الداخل�ة و المجتمع الدولي في إطار تفاعل ما بین  

 7مة "وللعكأحد مخرجات ا

 8: خصائص الدبلوماس�ة

 ستها الخارج�ة و تحقیق أهدافها أداة أو وسیلة: أي هي أداة لتنفیذ س�ا   -1

 
   90، ص  2009شر و التوز�ع ، ر الثقافة للن، عمان : دا بلوماس�ة بین النظر�ة و التطبیقالدسهیل حسن الفتالوي ،  1
   527ص ،  2004، مرجع سابقجون بیل�س ، ست�ف سمیث ، 2
  9، ص  2002رة : مكت�ة مدبولي ، ، القاهالدبلوماس�ة ش�انة ، الفتاح  دعب 3
   391ص  ، 1984،  4لكو�ت : منشورات ذات السالسل ، ط ، ا  العالقات الس�اس�ة الدول�ةمقلد ، إسماعیل صبري 4
  164، ص  2004، عمان : دار الشروق ،  ةالعالقات الدول�أبو عامر ،  عالء5
 33رجع سابق ،ص�مان ، ملبدهللا بن سحصة ع 6

7Christopher Hill ; the changing politics of foreign Policy , London : moemillon ; 2003 ; p 16  
 41مرجع سابق،ص، حصة عبدهللا بن سل�مان 8



 دراسة للالتأصيل املفاهي�ي و النظري                                                                                                                                     ول الفصل األ 

 
 43 

 سلم�ة   -2

 رضائ�ة: أي الت�ادل �الرضا والقبول  -3

 الجانب القانوني :الدول المستقلة ذات س�ادة   -4

 و هي : واع عدیدةللدبلوماس�ة أنو �مكن القول ان  

ا:    األزماتة  دبلوماس� • تقوم وفق  ومبللدو هي  التي  ال�اردة و  فترة الحرب  التي ظهرت في  اس�ة 

عقا علمنظور  تعتمد  �ما  الكبرى  القوى  بین  من    ىئدي  �صاحبها  �ما  التهدید  وسائل  و  الدعائ�ة  االثارة 

 1�الردع و االبتزاز. تضییق دائرة االخت�ارات المتاحة و تصعب مهمة التفاوض الدبلوماسي 

العامةوماس�الدبل • �ع:   ة  ان  �عتقد  ال�ااحثین  لعام  و أض  العامة  الدبلوماس�ة  لمفهوم  استخدام  ل 

المفهو   م1856 تا�مز  لندن  صح�فة  استخدمت  الرئ�س    م حیث  تنتقد  �انت  التي  مقاالتها  إحدى  في 

 .   2 األمر�كي األسبق فرانكلین 

  إلى لعامة  ا  �ةدبلوماس ول مفهوم للاین �عود أ  Edward Murrow  كما عرفها مر�ز ادوارد مورو  

edmund gwllion   أنها " الدور    1965امة عام  حین قام بتأس�س مر�ز ادوارد مورو للدبلوماس�ة الع�

وا اإلعالم  یلع�ه  عن  الذي  تختلف  أ�عادا  لتشمل  تمتد  العامة  فالدبلوماس�ة  الدول�ة  العالقات  في  لصحافة 

الرأي العام الخارجي والتفاعل الحاصل  ل  كیع�ه الحكومات في تشتقلید�ة فهي الدور الذي تلالدبلوماس�ة ال

هذا التفاعل العابر لحدود  بلد ما ونظیره في بلد أخرى وتأثیر    الجماعات والمصالح غیر الحكوم�ة في   بین

 3الدولة على صنع الس�اسة الخارج�ة ". 

•   : المانعة  او  الوقائ�ة  �األمارت�ط ظالدبلوماس�ة  الدبلوماس�ة  المهور هذه  لألمم  العام  (    دةتحین 

هذه 1953-1961 ط�قت  این   ، همرشلد  داج  عام    )  السو�س  ازمة  خالل  عندما   1956الدبلوماس�ة 

التداب ب�عض  األمم  الدول�ة  تدخلت  العسكر�ة  �حفظ  یر  ذلك  �عد  عرفت  التي  و  االشت�اك  لفض  محدودة 

 4السالم . 

•  : الثقاف�ة  أنما  و هي  الدبلوماس�ة  من  متطور  و  جدید  الدو نمط  الدبلوماس�ة  على  ة  ل�ط  ساعد 

ترا و  التكنولوج�ة  الثورة  تهبروزه  �حیث  الكبرى  القوى  بین  الحروب  الدبلوماس�ة  جع  هذه  احداث    إلىدف 

 
  417قلد ، مرجع سابق ، ص سماعیل صبري مإ1
   /terhttps://sites.tufts.edu/murrowcenن موقع مر�ز ادوارد مورو للدبلوماس�ة العامة ، مأخوذ م 2
-2000بن �س جورج بوش االج�ة االمر�ك�ة في عهد الرئة العامة �أداة للس�اسة الخار فوزي ، الدبلوماس� إسماعیله�ة  3

 21، ص  2010، ( جامعة القاهرة ، �ل�ة االقتصاد و الس�اسة ) ،  مذ�رة ماج�ستر،  2007
 406قلد ، مرجع سابق ، ص إسماعیل صبري م 4

https://sites.tufts.edu/murrowcenter/
https://sites.tufts.edu/murrowcenter/
https://sites.tufts.edu/murrowcenter/
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الدول   لدى  االنط�اعات  مضمون  في  إ�جاب�ة  المجاالت  تغییرات  في  الدولي  التعاون  على  تعتمد  حیث 

 1. ئ�ةنا ث  اوونسكو الیدول�ة �الالمنظمات  إطارو تتم في ة العلم�ة و التكنولوج�

النوو�ة • الما   nuclear diplomacyالدبلوماس�ة  الدول  التفاعالت بین  النوو�ة  هي  لكة لألسلحة 

دولة أو أكثر �استخدامها إما لثني خصمها عن الق�ام �عمل ما أو إل�قاف عمل قد تم الشروع  حي تهدد  

Fف�ه. 

2 

القمة :   • الددبلوماس�ة  المؤتمرات  �عقدالمقصود بها  التي  الدول و الحكومات  ر   هابلوماس�ة  ؤساء 

قد �عض االتفاقات التي تخدم  �اس�ة الهامة او ع�عض القرارات الس   إلىیتوصلون فیها    ف�ما بینهم و التي

 3مصالحهم الوطن�ة . 

المواطنة • تشكیل  دبلوماس�ة  على  الدولة  مساعدة  في  المواطن  على  المسؤول�ة  تقع  العالقات  : 

للدولة   المواطنالخارج�ة  أنهم سفراء غیر رسمیین  تنة  فدبلوماس�ة  على  للمواطنین  لبالدهم من خالل  ظر 

 .  4مي للعالقات ات اإلنسان�ة التي تخدم اإلطار الرسخلق ش�كة من العالق

  : و هي التي یتم ف�ه توظ�ف األدوات الدبلوماس�ة لتحقیق األهداف من الدبلوماس�ة االقتصاد�ة   •

ر�ق  الخارج�ة و تقد�م المنح و القروض او عن طت  ال رض قیود على التحو�العالقات بین الدول مثل ف

Fدول. قطع العالقات االقتصاد�ة بین ال

5 

وهي التي تتم �عیدا عن السلطات المختصة و المسؤولة و ط�قها ��سنجر وز�ر    الدبلوماس�ة السر�ة •

  انال�اكستاني أیوب خ   م أ والصین من خالل الرئ�سالخارج�ة األمر�كي لتحسین العالقات بین الو  

بز�ارة الصین �صفة سر�ة  ح قام  بتقد�م دعوة    1971�ةجو�ل09-11یث  ون  س ن�كسالرئ�  إلىانتهت 

Fلز�ارة الصین. 

6 

هذه الدبلوماس�ة بدأت مع عص�ة األمم من خالل طرح المشكالت الدول�ة    الدبلوماس�ة البرلمان�ة :  •

ائد في المجتمع الدولي  لس ا  ي أص�حت االن النمطاألمم المتحدة و الت  إلى ت  للمناقشة العامة ثم توسع 

 
  422، ص سابقمرجع د ، إسماعیل صبري مقل 1
  536سمیث ، مرجع سابق ، ص  جون بیل�س ، ست�ف 2
  240ق ، ص بسا د ، مرجع إسماعیل صبري مقل 3
  28ق ، ص فوزي ، مرجع ساب إسماعیله�ة  4
 425إسماعیل صبري مقلد ، مرجع سابق ، ص  5
  20د الفتاح ش�انة ، مرجع سابق ، ص عب 6
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الدب الدول في حالة ضغط مستمر في لكن هذه  القضا�ا    لوماس�ة تجعل  التفاوض خاصة في  عمل�ة 

 1.  المشتر�ة

 الدبلوماس�ة والس�اسة الخارج�ة

  ل أ�ضا �عمل�ة صنع الس�اسة إال ألداة س�اس�ة فحسب بل تتص ال تشیر فالدبلوماس�ة �نشاط حكومي   

 2خمس مهام �برى :  هموأ وتنفیذها �أكملها 

 جمع المعلومات   -

 تقد�م المشورة �شأن الس�اسات  -

 اسي التمثیل الس�  -

 التفاوض  -

 تقد�م الخدمات القنصل�ة     -

الخارج�ة  للس�اسة  عامة  أكاد�م�ة  غ�اب نظر�ة  الخارج�ة مرده  الس�اسة  إزاء  المفاه�م  تعدد    ان سبب 

 3األس�اب اآلت�ة:  إلى  التي تعود

 ي الس�اسة الدول�ة ف دة ات بزوغ قوى جدیكاسانع -

 تحد�ات أكاد�م�ة عدیدة تجا�ه بناء مثل هذه النظر�ة  -

 أخرى   إلىع الس�اسة الخارج�ة من دولة ف واقاختال -

 تقاطع الس�اسة الداخل�ة والخارج�ة . -

�اب السا�قة بل في طب�عة  وهذا التضارب في المفاه�م وتقاطع المصطلحات ال یرت�ط فقط �األس

حرب ال�اردة وتنوع المدارس و  الذي أص�ح مر�ب ومتنوع خاصة �عد نها�ة الة  ج�وضوع الس�اسة الخار م

التالنظر  لهذه  ثان�ة  قراءة  إعادة  في  وضع  �ات  على  �الضرورة  ینعكس  مما  ذاتها  حد  في  الفكر�ة  �ارات 

 تعر�ف شامل و متقارب للس�اسة الخارج�ة.

سة الخارج�ة تختص �ما �جب عمله  �الس�ة والدبلوماس�ة فا لتمییز بین الس�اسة الخارجو لهذا فان ا 

 4بلوماس�ة فهي عن ��ف�ة عمله. ، أما الد

 
 397اعیل صبري مقلد ، مرجع سابق ، ص إسم 1
  542سابق ، ص  ث ، مرجعیس ، ست�ف سمجون بیل� 2
 26) ، ص  دار زهران، ( د س ن ، عمان ،الس�اسة الخارج�ةي ،أحمد النع�م3
   178ص بیتر مارشال ، مرجع سابق ، 4
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�ا الس�اسة    الي لتو  تنفیذ  أدوات  من  أداة  هي  الدبلوماس�ة  �أن  عل�ه  المتعارف  �ان  القول  �مكن 

تي �قررها رئ�س  الد�مقراط�ة من األمور ال   الخارج�ة و�مكن أن نستشف �أن الس�اسة الخارج�ة في األنظمة

�ا تكون من اختصاص  ة البرلمانات أما الدبلوماس�ة فغال�موجب طب�عة األنظمة الس�اس�ة �عد موافق  اءزر الو 

وزارة الخارج�ة �ما تتمیز الس�اسة الخارج�ة �أنها ال تكون سر�ة مثل الدبلوماس�ة التي    أصحاب الخبرة في

 ف.داهتحقیق األ إلىلوصول �الدعا�ة والصحافة �غ�ة ا ب متنوعةالیاستخدمت أس

 الس�اسة الخارج�ة و الس�اسة الدول�ة  

الد الس�اسة  أن  نجد  أخرى  ناح�ة  �حدث ومن  أن  البد  الذي  النقل  وهي"  والتشا�ك    ول�ة  الصراع 

نى  �مع  1المتوقع والضروري نت�جة الحتضان األهداف والقرارات التي تصدر من أكثر من وحدة س�اس�ة"

��ات التي  تي تقوم على فعل ورد فعل بین مختلف السلو الا  العمل�ة في حد ذاتهأن الس�اسة الدول�ة هي  

ال ومكونات  الدول  بینتنتجها  تفاعالت  �عطي  مما  الدولي  �جعل    مجتمع  ما  وهذا  الفعل  ورد  الفعل  هذا 

دول�ة ال تقتصر على مجرد الس�اسة الخارج�ة جزء من الس�اسة الدول�ة، �ما �مكن القول �أن الس�اسة ال

الدول  ا بین  الس�اس�ة  ي  أ   لعالقات  النظم  بین  �شكل رسمي  تقوم  أشكال  التي  بین مختلف  العالقات  بل 

الرسم�ة، التنظ غیر  في غ�اب    �مات  تنشأ  " س�اسة  �أنها  الدول�ة  الس�اسة  ناي   في حین �عرف جوز�ف 

بین ��انات ل�س لها حاكم عام وهكذ الدول�س�اسة مشتر�ة أو س�اسة  على  ة عادة  ا �طلق على الس�اسة 

   .   أنها فوضو�ة

الدول�ة   الدو   إلى�شیر مفهوم الس�اسة  الس�اس�ة للعالقات بین  ل و منها المؤسسات و  " الجوانب 

التي تمارس عن طر�قها مثل هذه العالقات التعاون�ة او التنافس�ة او المتصارعة ، و قد العمل�ات الدول�ة  

 2حلیل االتصاالت "ت و عة �منهج القوة و الصرا لدراسة الس�اسة الدول�طورت مناهج دراسة مختلفة 

على    اليو�الت تقوم  الدول�ة  الس�اسة  أن  لكن هناك من    ثالث�ة: نجد  الفاعلون واألهداف واألدوات 

 ن.ایرى �أن التخصصین مختلف

الد الس�اسة  بین  التمییز  �مكن  حیث  الماضي  القرن  من  الستین�ات  في  بدأ  التوجه  ول�ة  وهذا 

الخارج� امتداد  والس�اسة  هي  فاألخیرة  ا�السلة  الدول�ة هي مجموع  والس�اسة  الداخل�ة  المرت�طة  سة  لم�ادئ 

 3لي. �النشاط الدو 

 
 28مرجع سابق ،صاحمد النع�مي ،  1
   24عامر مص�اح ، تحلیل الس�اسة الخارج�ة ، ص   2
  33، ص سابقمرجع احمد النع�مي ،  3
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حیث تمثل البیئة الخارج�ة القائم المشترك بینهما فتعر�ف    اما العالقات الدول�ة والس�اسة الخارج�ة 

بهدف تتخذه وحده دول�ة نظتأثیر�  ومقترن �قدرة   الس�اسة الخارج�ة هي " نشاط سلو�ي مرت�ط  في  ة  م�اة 

  �ة هي مجموعة أفعال وتحر�ات وهذا �عني أن الس�اسة الخارج  "  مواجهة غیرها من وحدات النظام الدولي

تتخذها وحدة دول�ة �شكل من أشكال التفاعل النظامي المعبر عنه �سلوك س�اسي �كون مصدرها الدولة  

 . 1هافیي سعلى اعت�اره هرم الس�امقترنة �صانع القرار  اتجاه البیئة الخارج�ة وهي 

�ة من خالل ما قدمه  و�مكن أن نلخص في األخیر جدل�ة تحدید وض�ط مفهوم الس�اسة الخارج

 ة الخارج�ة �ما یلي:الد�تور أحمد النع�مي في تحدید مفهوم الس�اس

س�اسة خارج�ة  اف محددة في الة تبنى م�ادئ وأهد إلى / ق�ام الدولة في الغالب بترجمة المصالح القوم�ة 1

 محددة. 

الن  ا  / 2 الظروف  حس�انهم  في  �أخذونه  القوم�ة  المصالح  ترجمة  في  القرار  على  صانعي  المختلفة  بیئة 

 المستوى الداخلي والخارجي.  

و  3 وال�شر�ة  الماد�ة  العوامل  رصد  القرار  صانع  من  یتطلب  تحق�قها  المراد  األهداف  تحقیق  إن   /

 .التكنولوج�ة

الفكر  ني جزء من منطق االمننة �حیث ادمج هذا ماألعد عد الحداثة اص�ح ال�غیر ان في فترة ما �

حیث عرفا الس�اسة الخارج�ة " �انها عمل�ة    �ة حسب االستاذین بر�دج و االنفي تعر�ف الس�اسة الخارج

 2البیئة الخارج�ة " توظ�ف �ل اإلمكان�ات الماد�ة و االقتصاد�ة و الس�اس�ة و األمن�ة للتأثیر في 

�أنها السلوك التفاعلي للدولة في  الخارج�ة "    للس�اسة  إجرائي  �فعر ت  ي األخیر �مكن أن نقدمفو 

العقائد�ةبیئته الخلف�ات  خالل  من  الخارج�ة  صانع    ا  رؤ�ة  إطار  في  الداخل�ة  الس�اسات  وانعكاسات 

 القرار من أجل تحقیق المصالح الوطن�ة." 

 

 

 

 

 

 
 21،ص2010الشروق، ، عمان، مكت�ة  قات الدول�ةر�ة الجزئ�ة والكل�ة في العالالنظهي، ققادر محمد فعبد ال1

2G.r. berridge, Alan janes , dictionary of diplomacy ; new York : palgrane; 2001 ; p 94  
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 رج�ة  : محددات الس�اسة الخاالمطلب الثاني 

  في الس�اسة الخارج�ة �اعت�ارها تمثل نتاج وحدة من الوحدات  مل التي تؤثروالعنقصد �المحددات ا

الد البیئة  تفاعالت  هي محصلة  الخارج�ة  فالس�اسة   ، التي  الدول�ة  و  الفواعل  و  للدول  الخارج�ة  و  اخل�ة 

   لبها في هذا المطالیتطرق ف �المحددات و التي سنجملة من العوامل و المتغیرات التي تعر  إلىتخضع 

 المحددات الجغراف�ة: / 1

تحدید ط في  أساس�ا  دورا  الجغراف�ة  العوامل  معالم  تلعب  وفي رسم  للدولة  الخارجي  النشاط  ب�عة 

الس�اس�ة   سلو� الجغراف�ا  بینها  اتجاهها ومن  األخرى  الدول  المساحة،  geopolitic1�ات  تحتها  وتندرج   ،

االمناخ الطب�ع�ة  التر�ی�ة  اإل،  حدود  وطول  المحاطة   �مقلإلقل�م�ة  فالدول  الجغرافي  الموقع  حیث    فمن 

استرات�ج�ة عسك تنتهج  ت�ال�حار  تكاد  وأهدافها  ر�ة وس�اس�ة خارج�ة حیث  في ر�ائزها  تماما  كون مختلفة 

جغرافي غال�ا ما یدفع  عن تلك المت�عة من طرف الدول المغلقة أو التي ال تطل على ال�حار، فاالنفتاح ال

العسكري لمواجهة مختلف التحد�ات التي قد تفرز س�اسات التوسع  بلوماسي و لدا  تنو�ع نشاطها   إلى الدول  

 التحالفات الدول�ة.و 

القرن   بدا�ة  مكندر  �مهان  مرورا  اإلغر�قي  العهد  منذ  عدیدة  نقاشات  في  استخدم  المحدد  فهذا 

االسترات�  إلىالعشر�ن وصوال   الفكر  النرواد  األسلحة  عهد  في  للقارات  جي  العابرة  لحجم  ث  حی2وو�ة  أن 

 لقومي واستقرارها الس�اسي.مساحة إقل�م الدولة وطب�عة حدودها انعكاسات م�اشرة على أمنها ا

على   العوامل  هذه  تؤثر  حیث  والتضار�س  والمساحة  الموقع  تشمل  التي  و  الجغراف�ة  فالعوامل 

رها تؤثر على  دو ب  ي على عناصر القوة والت  م�اشر من خالل تأثیرها الس�اسة الخارج�ة للدولة �شكل غیر  

فالموقع الجغرافي �عطي  3غراف�ة الذي �قوده انزالا التوجه ما �عرف �الحتم�ة الجتنفیذ الس�اسة الخارج�ة وهذ

دول جنوب   یر�ط  فهو  �بیرة وموقع حیوي  لها مساحة  فالجزائر  للدولة  االسترات�جي  والعمق  الحیوي  ال�عد 

وقع  المتوسط وجنوب اورو�ا وهذا ط�عا �جعل المض  ب�ال افر�ق�ا  �ال�حر األصحراء والساحل بدول شمال

ها الجزائر ول�س هذا فحسب بل حتى طب�عة  ت الس�اسة الخارج�ة للدولة ومنیؤثر �شكل رئ�سي على خ�ارا 

قي أو ما �عرف �شرط  التهدیدات فهي تؤثر على سلوك الدولة الخارجي  فموقع الجزائر مع الساحل االفر�

خ�ارات األ على  یؤثر  االاسس�  زمات  المواقع  بل  فحسب  هذا  ل�س  الخارج�ة  في  تها  والتحكم�ة  سترات�ج�ة 

نجد مثال مضیق جبل طارق غیر من  الس�اسة الخارج�ة االس�ان�ة في  ات ال�حر�ة والتجارة الدول�ة فالممر 
 

 77ص، مرجع سابق ، حسین بوقارة   1
 78مرجع نفسه ، ص 2
 .015سابق ، ص محمد السید سل�م ، مرجع   3
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خل�ج حول مضیق هرمز  شيء بین ایران ودول التوجهاتها مع بر�طان�ا �سبب أهم�ة هذا المضیق  ونفس ال

 المنتشرة ف�ه. زر لجاو 

ر  االلماني  الجغرافي  أسسها  التي  الجیو�ولتك�ة   المعط�ات    1اتزال  فالمدرسة  بین  ر�ط  الذي 

الجغراف�ة وس�اسات الدول وعلى أساس فكرة الحتم�ة في حین أن ماكندر یر�ز على فرض�ة أساس�ة وهي  

العالم من یتحكمن �حكم اورو�ا یتحكم   قلب  العالم و مفي  �حكم  تحی  ن م في جز�رة  العلم   كم في جز�رة 

ذا الجانب ولصالح الدول  امة توازن القوى على ان �كون هالمنطلق بین ماكندر امكان�ة اقالعالم ومن هذا  

 المر�ز�ة الدول التي على المحور الذي تدور حول �اقي دول العالم  .

ألنه �عطي   2�ة رجخالت�جي في فهم الس�اسة اظ�ف ال�عد الجیو استراكما ر�ز �ینث والتز على تو 

 و صنع الس�اسة الخارج�ة.  قراءة اعمق لتأثیر ال�عد الجیو استرات�جي في عمل�ة بناء 

ونجد أ�ضا أهم�ة الموقع الجغرافي لدى �عض الدول الكبرى التي تطبق مبدأ التوازن القوى عن  

�ع   buffer zone طر�ق مفهوم العمل على وضع دولة الذي  ا وعادة  همینبمحایدة �منظمة فاصلة    ني 

المحایدة دولة ض الدولة  الدولتیع�فة ول�س من شأنها أن تؤثر علتكون هذه  القومي ألي من  ن  ى األمن 

مثل بولون�ا بین روس�ا و المان�ا او هولندا بین فرنسا و المان�ا  ، ونجد أن هناك مجموعة من العوامل  

 3ل�عد  الجغرافي وهي: نب الجغرافي تؤثر في االمرت�طة �الجا

 یئة الس�اس�ة واالسترات�ج�ة التي تصع فیها القرارات حول قضا�ا الموارد. لبا-

 العالقة المستقبل�ة بین الطلب والعرض.-

 جغراف�ة انتاج وتوز�ع النفط.-

ر�طان�ا نت�جة  نجد أن العامل الجغرافي مهم جدا في رسم وصناعة الس�اسة الخارج�ة فب  الي و�الت

لحاجز المائي لبر�طان�ا اثر  فقد �ان ل  15ر و لم یتم غزوها منذ القرن  قهت   مال�حري " الجغرافي'' للوضعها  

ممه الخارج�ة  وهذا  في س�استها  الذي  م  الجغرافي هو  الوضع  أن   '' قال  عندما  بونابرت  نابلیون  أكده  ا 

 4بیق س�اسة العزلة . ا الجغرافي ساهم في تط�ملي الس�اسة  حتى الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة ف�عده

 
   202النع�مي ، مرجع سابق ، ص احمد 1

2James Fearon , domestic politicals , foreign policy , and theories of international relations, 
rev political science , university of Chicago , 1998 , p 297  

  205مد النع�مي ، مرجع سابق ، ص اح  3
  206ص مرجع نفسه ،  4
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اثبته ا  كم الدولي و هذا ما  التكامل الس�اسي  التجاور الجغرافي في إمكانات  ال�احث �وب    یؤثر 

تفاعل بین  و  الجغرافي  التجاور  بین  وثیق  ارت�اط  هناك  ان  دول�ا    والدر  تفاعال  جغراف�ا  المتجاورة  الدول 

 1مكثفا أي الدخول في تحالفات . 

أهم�فال له  الجغرافي  الس�اسمحدد  رسم  في  �بیرة  المحدد    ألي ارج�ة  لخا  ة ة  هذا  الرت�اط  دولة 

 .بتأثیراته في رسم الس�اسة الخارج�ة 

وفي األخیر �مكن القول �أن ال�عد الجغرافي له أهم�ة �بیرة في رسم الس�اسات الخارج�ة للدول بل  

الخارج وزارات  معظم  فنجد  ذلك  في  �بیر  تأثیر  له  تنظأص�ح  تقسم  العالم  في  حسب  �ة  االداري  �مها 

ط  و دائرة ألمر�كا  رة المغرب العر�ي والشرق األوسلجغراف�ة �ما حصل في الجزائر أین نجد دائا  طقاالمن

محددات    إلى له أهم�ة �بیرة في ذلك بل �متد    منرو�ا ، اال أن المحدد الجغرافي ل�س وحده  و أخرى ألو 

 أخرى.

 المحدد االقتصادي: / 2

االقتصادي  �ع العامل  التبر  العوامل  أهم  بین  توجیها    رةؤثممن  أكثرها  بل  الخارج�ة  الس�اسة  في 

فورن�ا أن ذهاب الدول  ال��جامعة �  1986ر�تشارد روز �رانس في عام  نجد حسب الدراسة التي قام بها  ف

لجوئها    إلى من  �قلل  سوف  االقتصادي  العسكر�  إلىالعامل  القوة  وأن  بینها  ف�ما  هي  الصراع  تعد  ال  ة 

.  تتة  و ئن الدول�ة أن هذه القمصدر الكا س برغستن مدیر المعهد  حدد �عامل التجارة وهذا ما اكده .فر�د 

العامل ااالقتصاد بواشنطن على اولو�ة  العالمي الجدیدي  النظام  الكثیر من    2القتصادي في ظل  بل ان 

خل�ة  المشاكل الداتر�یزه على    إلى یرجع    المحللین یرون ان فوز الرئ�س �لینتون في االنتخا�ات الرئاس�ة

 .ة العوامل المؤثرة في الس�اسة الخارج�ة  االقتصادي حول القضا�ا الخارج�  عدل�ذات ا

المنتجات    ومختلف  الطب�ع�ة  الثروات  على  معینة  لدولة  الوطن�ة  االقتصاد�ة  الموارد  تشمل  �ما 

ل الدول  �عض  الت�ع�ة  حدة  زادت  فكلما  والزراع�ة  هالصناع�ة  زادت  فكلما  أخرى  تقلصت  دول  الت�ع�ة  ذه 

التا�عة في س�استها الخارج�ة و في تحقیدو ال  حر�ة البیئة  ل  نفس  ق أهدافها ومصالحها في  الدول�ة، وفي 

أن نجد  مثل    الوقت  االقتصاد�ات  لكل  حیو�ة وضرور�ة  اقتصاد�ة  موارد  على  تس�طر  �ثیرة  دول  هناك 
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العالقات  ي ف ة كل توجهات خارج�ة مؤثر أن ذلك لم یتجسد في ش ه�منة �عض الدول العر��ة على النفط اال 

 . 1الدول�ة 

 1989ام المشهورة '' المصلحة الوطن�ة '' ع ه أ�ضا فرانس�س فو�و�اما في مقالتهال�وهذا ما ذهب 

 2ة والتر�یز تقارب المؤسسات االقتصاد�ة الدول�ة في اطار العولمة ال�الذي أكد ف�ه على تفوق اللیبر 

�م للعاملكما  أن  تتحدث  ان  �بیر   كن  اهم�ة  استقاللها  مثو   ةاالقتصادي  �عد  الجزائر  تتبنى  ذلك  على  ال 

على   أثر  الذي  االشتراكي  الخارج�ة  النهج  الس�اسة  في  األسبق   خ�اراتها  للرئ�س  الدعوى  وجهت  حیثما 

الر  الرئ�س  الوقت وجه  نفس  في  لكن  �ینیدي  الرئ�س  أ من طرف  م  الو  لز�ارة  بلة  بن  الكو�ي  أحمد  احل 

�و�ا بدل واشنطن    إلى هة  ارة هافانا فغیر الرئ�س احمد بن بلة الوجز�ل  ي و دعوة للرئ�س الجزائر فیدال �ستر 

الذي  رس  و  في  أساسي  مؤشر  اقتصاد�ا  �عتبر  االشتراك�ة  نحو  اتجهت  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  م 

 وس�اس�ا.

قات الدول�ة این نجد  عب دورا في تحدید العالو �عد النفط من اهم الموارد التي �انت و ال تزال تل 

االن  ا المجر�ات  في �عض  تأثیر  لها  النفط�ة  أكتدول  في حرب  ما حدث  مثل  این    1973و�ر  لس�اس�ة 

العر  الدول  الدول  قاطعت  العالم�ة و الس�اسات  و تأثیرا في األسواق  توترا  للغرب مما خلق  النفط  ب�ع  ��ة 

 3الكبرى. 

االقتص العامل  یتوقف  بلوال  الجانب  هذا  على  العو   إلىتمتد    ادي  على    ومؤسساتهاة  لمتأثیرات 

�ات الغات والصندوق النقد  اسة الخارج�ة فاتفاق على عمل�ة صنع الس�  اليالبیئة االقتصاد�ة العالم�ة و�الت

مع    الدولي الشراكة  اتفاق�ات  أدى  و  االورو�ي  وترتیب    إلىاالتحاد  الخارج�ة  الدول  س�اسات  في  التغیر 

 �اتها.أولو 

عدیدة خاصة على   ألورو الجزائر�ة التي حددت معط�ات ا كة �ة الشراق�ات نجد اتفاقومن بین االتفا

القرار في    اليالعدید منها وفق هذه االتفاق�ة و�الت  �ة الجزائر�ةمستوى الس�اسة الخارج في خ�ارات صانع 

 الس�اسة الجزائر�ة.

ف�ه أن   القوي وااللعوامل االقتصاد�ة أهم�ة �بیامما الشك  �االقتصاد  المو رة  الذاتي في  د  ار كتفاء 

مثلة عدیدة على ذلك  خارج�ة واألالس�اسة ال  الي سة الداخل�ة �التالغذائ�ة تساهم �شكل �بیر في تقر�ر الس�ا
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   39، ص  2014



 دراسة للالتأصيل املفاهي�ي و النظري                                                                                                                                     ول الفصل األ 

 
 52 

خاصة في ظل عالم االقتصاد والذي �عتبر من القوة الناعمة حتى ان العنصر ال�شري له اهم�ة �بیرة في  

 ي الرأسمال ال�شري.د المعرفة واالستثمار فظل ما �عرف �اقتصا

 :ددات اإلیدیولوج�ةمحال/ 3

الفكر   للمنطلقات  عاكسة  مرآة  الخارج�ة  الس�اسة  بها  تعتبر  تؤمن  التي  والحضار�ة  والفلسف�ة  �ة 

د  الیات، و�قصد �اإلیدیولوج�ة " ذلك النسق من الق�م و المعتقدات و الم�ادئ والفلسفات والتقاألمم والجماع

دورا    الواقع العملي، �ما أن اإلیدیولوج�ة تلعب ي  ف  ة معینة و یوجه سلو�هاي تؤمن بها مجموعة �شر�الت

 1و��ات وأهداف الدولة في الس�اسة الخارج�ة. و األخالق�ة و القانون�ة على سلمتمیزا في إضفاء الشرع�ة 

األیدیولوج�ة على ع استمد من  معینة سواء  لدولة  العقائدي  النسق  یؤثر  الس�اسة  كما  مل�ة صنع 

 : 2 فة تلج�ة و تنفیذها �طرق مخالخار 

، ثان�ا �ضع النسق  أوال یؤثر النسق العقائدي للدولة على تصورها لما �حدث في النسق الد ولي 

حیث صانعوا القرار �جدون صعو�ة في التصرف �الطر�قة    العقائدي قیودا على خ�ارات الس�اسة الخارج�ة

فكلما  رار س�استها الخارج�ة  تماسئدي للدولة �ساعد على  ا الثالثة فالنسق العقامخالفة لعقائدهم السائدة ام 

 استقرارا.كان شامال �لما �انت الس�اسة الخارج�ة اكثر 

 :  3هناك ثالث حاالت لتفسیر األیدیولوج�ة

ولوج�ة  : الس�اسات الخارج�ة التي تكون العالقة بین قراراتها منسجمة ومتطا�قة مع الم�ادئ األیدی1الحالة

االنتشار والتوسع خارج    إلى التي تت�ع ایدیولوج�ات تسعى  ل  دو ة أساسا على س�اسات الوتطبق هذه الحال

 إطارها الطب�عي 

 : وهنا ینحصر تأثیر األیدیولوج�ة في توفیر ذلك الغطاء األخالقي المز�ف لمثل هذه السلو��ات.2حالةلا

  ذه ه  الدول األخرى وفي   إلى   �ة ال ترغب في تصدیرها  : وهي الدول التي تتبنى ایدیولوج�ات وطن3الحالة  

فالعو  الخارج�ةالحالة  الس�اسة  على  تأثیرا  أكثر  البراغمات�ة  النفع�ة  الق�م�ة    امل  العوامل  من  غیرها  من 

 والعقائد�ة  

 :  المحددات الشخص�ة-4

شخاص  الدولة في الحق�قة ما هي إال مجرد شخص�ة معنو�ة أو ��ان قانوني تقوم مجموعة من األ

الداخل�ة والخارج�ة    القرارات والسلو��ات المرت�طة �البیئتین  منة  یر عنها من خالل مجموعالطب�عیین �التعب
 

   83مرجع نفسه  ، ص مي ،احمد النع� 1
 84،صمرجع سابق لو�د جنسن ، 2
 84ص  ، سابقاحمد النع�مي، مرجع  3



 دراسة للالتأصيل املفاهي�ي و النظري                                                                                                                                     ول الفصل األ 

 
 53 

وا تفالسمات  األفراد  لهؤالء  الشخص�ة  للدوللصفات  الخارج�ة  الس�اسة  تحدید محتوى وطب�عة  في   1ساهم 

السلو��ة لصانع البیئة  اطار مراعاة  في  تأتي  اعت�ارات  یوجد  قادة وزع  كما  فهناك  �میلون  القرار    إلى ماء 

الداخل�ة ومنى قعلز  التر�ی ثم �كون لمیولتهم    ضا�ا البیئة الخارج�ة أكثر من تر�یزهم على قضا�ا البیئة 

و�قترن هذا �قوة سلطة اتخاذ القرار التي یتسمون بها   الشخص�ة تأثیرا ال �ستهان �ه على الس�اسة الخارج�ة 

التي تمنعهم من فرض ه�منتهم  ة  ل�م أح�انا القیود الداخة التي نقل فیها أ تتقدخاصة في األنظمة التسلط�

 .اذ القرار على مسار اتخ 

ة یز�د من تر�یز السلطة في ید شخص معین مما  عف المعارضة الس�اس��ما أن انعدام أو ض 

الخارج�ة   إلى یؤدي   الس�اس�ة  في  القرار  اتخاذ  في مختلف مراحل  الشخص�ة  العوامل  في    تأثیر  �أتي  ثم 

الث مواقف موضو الدرجة  العادالع  ان�ة طب�عة  فالمواقف  الخارج�ة  الس�اسة  في  التي تتصف  تصرف  أو  �ة 

الروتی  من  تتبنوع  وال  مستعجلة  غیر  أنها  أي  یرعب  ن�ة  ما  عادة  فیها  الفصل  إن  و  سر�عة  حلوال  طلب 

البیول فالمقار�ة  الشخص�ة  المحددات  دور  �قلل من  مما  العاد�ة  مالقنوات  االنسان  �أن  �ق�ة  وج�ة ترى  ثل 

رة على  حب الذات وتحقیق القوة والس�طرة وهوما جعل رغبته في الس�ط  إلىیل �طب�عة  �م ة  الكائنات الح�

طب�عة السلو��ات الخارج�ة ( عدوان�ة أو سلم�ة) هي  مسار اتخاذ القرار خاصة لهذه االعت�ارات الطب�ع�ة ف

ن الس�اسة  ا هو قامت عل�ه هذا العنصر فاالفتراض العام الذي  ،  نت�جة  الصفات الشخص�ة لصناع القرار

عات و  نفس�ة للدولة التي تتكون من جمانعكاس للبن�ة السوسیولوج�ة و ال الخارج�ة في نها�ة المطاف هي ا

 2افراد. 

یتصرف   المجتمع  في  األفراد  �ق�ة  مثل  القرار  صانع  أن  المكتسب  السلوك  مقار�ة  أصحاب  أما 

  ي المجتمع أو في الدولة وأخیرا فإن ف  أو سرة  سا�قة تسود في األتعلمه من خبرات    إلىقا  �شكل أو �آخر وف

طب�عة مكونات شخص�ة    إلى الفرد في الس�اسة الخارج�ة مرده  نظر�ة السمات الشخص�ة تقرب في تأثیر  

نفتحة  صناع القرار فالشخص�ة المتعلقة تمیل في الس�طرة على الس�اسة الخارج�ة أكثر من الشخص�ة الم

المشور  ترجع  اتخاذ  التي  في  والمشار�ة  اقر ال ة  واألسر�ة  التار�خ�ة  الظروف  تلعب  �ما  تكونت  ار  لتي 

 . 3ة الخارج�ة ي اطارها دورا معتبرا في الس�اسشخص�ات صناع القرار ف
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 :  المحددات المجتمع�ة-

تعتبر الشخص�ة  هي �ل افرازات البیئة الداخل�ة �شقیها الرسمي و غیر الرسمي وفي هذا الس�اق  

البیئةالوطن�ة   محددات  ابرز  ونعنيلدا  من  الخارج�ة  الس�اسة  على  تأثیرا  تلك    اخل�ة  الوطن�ة  �الشخص�ة 

ا �شتر الصفات  التي  الثابتة  والق�م  من  لعامة  غیرهم  عن  تمیزهم  والتي  الدولة  سكان  أغلب�ة  فیها  ك 

 . 1المجموعات ال�شر�ة  

�سود االعتقاد �أن  النظر�ة  الناح�ة  التر�یز الحكوم�  من  السائدة في طب�عة  مع من  جتم  ة والق�ادة 

  ولة في الشق الدولي ولذلك �عتقد اسة الخارج�ة وفي دور مكانة الدالمجتمعات تؤثر �شكل م�اشر في الس� 

تكتسب   ما  غال�ا  الق�ادة  في  والشفاف�ة  والعقالن�ة  الد�مقراط�ة  �معاییر  الملتزمة  الد�مقراط�ة  الحكومات  أن 

 . 2لخارج�ةس�اسة اة في الال�القوة والفع الكثیر من

الفتق  ما بین نظرا  الد�تاتور�ة  للحكومات  الخارج�ة  الس�اسة  في  المناورة  حر�ة  لعناصر  تضیق  ارها 

 العقالن�ة والحكمة �حكم س�طرة أقل�ة على توجهاتها.  

الخارج للس�اسة  المجتمع�ة  المحددات  المصالح ضمن  وجماعات  الس�اس�ة  األحزاب  تندرج  �ة  و 

ب الحاكم  الفصل بین توجهات الحكومات وتوجهات الحز  كن�مة ذات نظام الواحد ال نفس األنظمة الشمول�

ناورة واسعة في النشاط الخارجي للدولة أما في  ألمر الذي یتبلور في شكل حر�ة مفي الس�اسة الخارج�ة ا

�ة ذلك  اشر على الس�اسة الخارج األنظمة الد�مقراط�ة التعدد�ة فإن طب�عة التنظ�م الحز�ي تؤثر �شكل م� 

ولین  أو الرا�طة بین الجماهیر والمسؤ األنظمة الس�اس�ة هي ع�ارة على همزة وصل  ه  هذأن األحزاب في  

 المنتخبین          

ألن   الخارج�ة  توجهاتها  في  استقرارا ووضوحا  أكثر  الحز��ة  الثنائ�ة  نظام  ذات  الدول  تبدو  لذلك 

یولوج�ة لهذا الحزب  یدالعلى تجسید التصورات ا  ئز في االنتخا�ات وتعمل الحكومة منبثقة عن الحزب الفا

المج الدول ذات نظالیفي  الداخلي والخارجي بینما في  فإنه غال�ا ما یتمخض  ن  التعدد�ة الحز��ة  عن  ام 

حول   للحكومة  المشكلة  األحزاب  بین  متجانسة  غیر  حز��ة  تصورات  تعكس  ائتالف�ة  حكومات  انتخا�اتها 

 . 3س�اسة  الخارج�ةقضا�ا ال
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الحرب العالم�ة الثان�ة مؤثرا في صنع الس�اسة الخارج�ة اذا  ذ فترة  منر  ي العام أص�ح �عتبالرأأما  

ال تتسم �الحكمة ف�عض الدراسات   �ملك المعلومات الكاف�ة حول القضا�ا الخارج�ة مما ینتج قرارات كان ال

 .1همس�اسة الخارج�ة لبلدانهلون محددات و اهداف ال�المئة من الراي العام �ج 90و  75تؤ�د �ان ما بین 

  المحددات الخارج�ة: -6

رف الدول في الس�اسة الخارج�ة �شكل أو �آخر  �عتقد الواقعیون أنه إذا حاولنا تفسیر لماذا تتص

ط على  عن  االعتماد  و�ننا  ر�قة  الس�اسي  النظام  طب�عة  أو  البیروقراط�ة  الداخل�ة  الشخص�ات  متغیرات 

ألنو متهم التحري  مجال  بتقل�ص  في  ن  �حدث  ما  نفسر  �الرجوع  نظالنا  الدولي  وعوامل    إلىام  محددات 

ب�عة النسق الدولي و البن�ان الدولي و المؤسسات  ارج�ة ترت�ط �ط فالمحددات الخ  ،  موجودة في مكان آخر 

 . 2الدول�ة و العمل�ات الس�اس�ة الدول�ة 

صرف  تتل  الذي مفاده أن الدو   �میدان الس�اسة الخارج�ة   �الرغم من االعتقاد السائد بین المهتمین

فاتعظ�م مكاس�  إلى�جعل �ل طرف �سعى  في بیئة دول�ة فوضو�ة وغیر آمنة مما   زد�اد عدد ه وأهدافه 

المنظمات الدول�ة �مختلف أشكالها وتخصصاتها و انتشار ظاهرة  التنظ�مات الدول�ة �مختلف أشكالها و  

ا فالعضو�ة في هذه  ل�ارز على الس�اسة الخارجتخصصاتها ألن له األثر  الدول�ة و  ل�ساق واالناال�ة  ات 

ود التي تؤدي تجاوزها خرقها التعرض لنتائج التي  اإلقل�م�ة تفرض على الدولة مجموعة من القیود والحد

المس عنها  الجماع�ةتترتب  الردع�ة  االجراءات  من  الدول�ة  تعمل   ؤول�ة  قیودا  �فرض  الدولي  فالمجتمع   ،  

الس�اسة   التأثیر في  للدول على  التية  جهو من    الخارج�ة  الدول�ة  الهیئات  تؤخذ    أخرى س�اسة و مواقف 

 . 3. �الحس�ان لدى صانع القرار  

السلو��ات  اما   تقنین  و  مأسسة  نزعة  اح�اء  إعادة  في  ساهمت  قد  ال�اردة  الحرب  �عد  ما  مرحلة 

ات  �لنین واالمعاییر والقوامجموعة من ال  إلىي حاجة  الخارج�ة وأح�انا الداخل�ة للدول فإذا �انت الدولة ف

�ذلك   في حاجة  الدولي  النظام  فإن  الداخل�ة  العالقات  اقواعد وم  إلىإلدارة  العالقات  �ادئ من  ادارة  جل 

الدول�ة حیث یري سنجر و دوتش ان عدد الوحدات الدول�ة یز�د من استقرار النظام الس�اسي خاصة اذا  

 .4لها�كته ة كانت هناك مؤسسات دول�
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 الخارج�ة:ة اسة صنع الس�الث : عمل�المطلب الث

كثیر من العوامل التي تؤدي في  تقوم عمل�ة صنع الس�اسة الخارج�ة �عدة مراحل و تتداخل فیها ال 

 مخرجات هذه العمل�ة و من هنا ستكون المؤسسات التي تقوم �عمل�ة صنع الس�اسة الخارج�ة . إلىالنها�ة 

ة والمؤسسات العاملة في  هز جرتیب العالقات بین األس�اسة الخارج�ة هي نمط تان عمل�ة صنع ال

المؤسسات في ص�اغة الس�اسة    ل من تلك األجهزة و س�اسة و�التجدید الوزن النسبي لكمیدان صنع تلك ال

تشمل نمط التفاعالت بین األجهزة والمؤسسات العاملة    ها فإنالخارج�ة اما عمل�ة صنع الس�اسة الخارج�ة  

الخار   في الس�اسة  تحدمیدان  عمل�ة  إطار  في  المبتغاة  األد  یج�ة  الرئ�سة  الخارج  فيهداف  و  المجال  ي 

 أدوات تحقیق تلك األهداف.  

لهذا   التطرق    �األجهزة  سنبدأو  ثم  من  و  الخارج�ة  الس�اسة  �عمل�ة صنع  تقوم  مراحل    إلىالتي 

 صنع الس�اسة الخارج�ة.

 :  السلطة التشر�ع�ة -1

قومات األساس�ة لألنظمة  لما إحدى م �حیث أص�حت تشكل ات في مختلف دول العالتنتشر البرلمان

سلو��ات مشروع�ة  من  الكثیر  تستمد  التي  الممثلین  الس�اس�ة  من  أصال  المكونة  المؤسسة  هذه  من  ها 

الشعب�ة للقاعدة  الس�اسة    الحق�قیین  شؤون  في  واالختصاص  الثقل  نفس  تملك  ال  المؤسسة  هذه  أن  إال 

التعالخارج�ة   الد�مقراط�ات  دو ففي  البرلمان  یلعب  الس�اسة   الا  ر دد�ة  قرارات  وتنفیذ  في رسم  �ه    �ستهان 

كاد ینعدم في �ثیر من دول العالم الثالث وفي الكثیر من الدول الشمول�ة  � الخارج�ة في حین أن هذا الدور 

مح خالل  من  الخارج�ة  الس�اسة  في  البرلمان  دور  تجسید  �مكن  ولذلك  طرف�ه  والتسلط�ة  أحد  تمثل  ور 

الحز األن ذات  الشمول�ة  االالب  ظمة  مختلف  على  األخیر  هذا  �س�طر  حیث  والوظائف  واحد  ختصاصات 

أین تؤدي عمل�ة التقی�م والمراق�ة التي �قوم بها    ط�ة الغر��ةل الطرف اآلخر األنظمة الد�مقراالس�اس�ة و�مث 

تعبر على السلو��ات الخارج�  إلىالبرلمان   �ق�ةممارسة تأثیر  الدول أما  فتم  ة لهذه  الس�اس�ة  ل  ث األنظمة 

�ان النظام   و�ذا )   1(والس�اسيجة دمقرطتها وانفتاحها الفكري اقع مختلفة بین طرفي هذا المحور ت�عا لدر مو 

البرلماني �ضمن دورا مؤثرا و�ارزا للمؤسسة التشر�ع�ة في الشؤون الخارج�ة فأن مكانة هذه المؤسسة في  

� األنظمة  الغم�ق�ة  من  الكثیر  بنیو�ة  كتنفها  عوائق  �فعل  بین  �اأحو وض  الس�اسة  اللع�ة  قواعد  �فعل  نا 

 ف الفاعلة في هذه األنظمة.األطرا
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 : )1(في برلمان أدوات یؤثر بها على صناعة الس�اسة الخارج�ة وتنفیذ قراراتها ى للو��ق

األولى: الس  الوسیلة  في  للحكومة  المعتمدة  للس�اسات  البرلمان  یؤدمعارضة  مما  الخارج�ة    إلى ي  �اسة 

وقدر  قوتها  �ع  ها اتإضعاف  تنفیذ  المتحدة  على  الوال�ات  ففي  الحكومة  من  الثقة  سحب  أو  القرارات  ض 

بی شدید  صراع  هناك  ان  المظهر�ة  الناح�ة  من  یتجلى  صناعة  االمر�ك�ة  حول  الرئ�س  و  الكونغرس  ن 

ما حدث في العراق او   ات التدخل العسكري مثلالقرارات في الس�اسة الخارج�ة خاصة لما یتعلق منها �قرار 

هو ما �جعل قوة البرلمان    تحسمها قوة األموال الس�اس�ة و  ستان و لكن العالقة بین الطرفین غال�ا ماانفغأ

 د�مقراط�ات الغر��ة تبرز �شكل اكبر .في ال

الثان�ة:  الد�مقرا  الوسیلة  األنظمة  في  البرلمان  �ستعملها  التي  الثان�ة  الس�ااألداة  على  للتأثیر  سة  ط�ة 

اث  إحد  إلى �اسة الخارج�ة مما یؤدي  تماد األموال الضرور�ة لتنفیذ قرارات الساعض  فالخارج�ة تكمن في ر 

عرقلة حق�ق�ة لس�اسة الحكومة وقد �عجل هذا الرفض �استقالة الحكومة في األنظمة البرلمان�ة في حین  و 

إال   یؤدي  ان  �مكن  ال  ذلك  تعدیال   إلىان  الحإدخال  الطاقم  في  جزئ�ة  الس�ات  �قرارات  او  ة  سكومي 

طان�ا �ق�ادة انطوني ایثل  النس�ة لحكومة المحافظین في بر�خارج�ة في األنظمة الرئاس�ة  ، �ما حدث � ال

 م.  1956ازمة السو�س عام  اثناء 

الثالثة:  المسؤ   الوسیلة  یبرمها  التي  الدول�ة  والمعاهدات  االتفاق�ات  على  المصادقة  في  ولون  تمثل 

الدول األخرى الحكومیون مع قرن الم   یث �ح  ائهم  في  الدساتیر الوطن�ة وقوانین إنشاء  الدول�ة  تلح  نظمات 

المتحد األمم  األعممثل  هذه  مثل  على ضرورة خضوع  قبل  ة  الوطن�ة  التشر�ع�ة  المؤسسات  لتصدیق  ال 

یؤدي    التي أبرمتها الحكومة  دخولها حیز التنفیذ  وفي هذه الحالة فعدم تصدیق البرلمان على االتفاق�ات

نشاط  إلى حتما   األسلحة    كومة لحا  شل  من  الحد  لمعاهدة  �النس�ة  حدث  �ما  الدول�ة   العالقات  في 

الثان�ة  اال السوف�اتي سنة     SALT IIIسترات�ج�ة  االتحاد  االمر�ك�ة و  المتحدة  الوال�ات  التي    1979بین 

 2.  رفض الكونغرس األمر�كي المصادقة علیها لمدة طو�لة 

ا النظام  �قوم  البرلماني  كما  ملس�اسي  التشأ  بدعلى  السلطتین  دمج  و  البرلمان   و  س�ادة  ر�ع�ة 

�اسة الخارج�ة یبدو انه من المعلوم ان  ل مرة ان البرلمان هو الذي �صنع الس التنفیذ�ة من ثم یبدو و ألو 

ینحو   البرلماني  النظام  في  الممارسة  الدور    إلى مواقع  الوزراء  مجلس  الس�اسة اعطاء  في صنع    الحاسم 

ه�منه   �حكم  فس  جلمالخارج�ة  ثم  من  البرلمان�ة  االغلب�ة  على  الدور الوزراء  تلعب  التنفیذ�ة  السلطة    ان 
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دورا    في الحاسم   التشر�ع�ة  السلطة  �عطى  فانه  الرئاسي  الس�اسي  النظام  في  ام  الخارج�ة  الس�اسة  صنع 

ة  زناالسلطتین و مبدأ المو   أساس الفصل المرن بین  واقع�ا اكبر في صنع الس�اسة فهذا النظام �قوم على

تت التشر�ع�ة  السلطة  فان  ثم  ومن  میدان  والرقا�ة  في  مستقلة  �اختصاصات  الخارج�ة  متع  الس�اسة 

مر�كي یتمتع �حق إعالن الحرب وأعداد القوات المسلحة و سلطة التصدیق على المعاهدات  فالكونجرس األ

الدبلوماس�ة فقد  تنفیذ�ة للتعین في الم والموافقة على ترش�حات السلطة ال الدستور األمر�كي  ى  عطا ناصب 

ص مجال  في  أساس�ة  األسلطات  للرئ�س  الخارج�ة  الس�اسة  ذلك  نع  ادى  وقد  دور    إلى مر�كي  تعاظم 

 .)1(الكونجرس في صنع الس�اسة الخارج�ة األمر�ك�ة

 : السلطة التنفیذ�ة-2

ال  ى  خر الخارج�ة فالسلطات األ  في میدان صنع الس�اسة  تعتبر السلطة التنفیذ�ة القوة األكثر نفوذا

السلطة دور  على  رقاب�ا  دورا  إال  الس  تمارس  �صنع  یتعلق  ف�ما  الس�اسة  التنفیذ�ة  فطب�عة  الخارج�ة  �اسة 

إعطاء السلطة التنفیذ�ة دورا    إلى قین وسرعة التغیر تنحو �النظم الس�اسة  ال�لخارج�ة المتسمة �حالة عدم  ا

الدول�ة والظ  ع تلك الس�اسة لمواجهةمر�ز�ا  و صن �ساعد  ا  وفر األزمات  الدول�ة ومما  لمتغیرة للعالقات 

وات  على التنفیذ�ة  السلطة  تفرغ  وامتالذلك  التنظ�م�ة  �الوحدة  المشكالت  صافها  عن  للمعلومات  كها 

 .  )2(الدول�ة

الخارج�ة �ما انه    و �حتوى الجهاز التنفیذي على أهم و ابرز المسؤولین الحق�قین على الس�اسة   

و  �ضم األجهزة  من  الاال و�ال  مجموعة  اتخاذ  مراحل  �ل  في  المختصة  الفرع�ة  على    و  قرارت  المشرفة 

�ستمدها الجهاز التنفیذي من    السلطات   ذلك فهذه االختصاصات و ات الس�اسة الخارج�ة ولمختلف نشاط

 التنفیذ�ة .ة الخارج�ة تقودها السلطة الخبرة المیدان�ة ومن الدساتیر التي تنص على أساس ان الس�اس

الن الس�اسة  ا  �ةاحمن  على  األول  المسؤول  التنفیذي  الجهاز  رئ�س  �عتبر  والدستور�ة  لنظر�ة 

�الرغم من ان هذه األخیر  الخارج�ة ولكن السلطة الفعل�ة عادة ما تفوض لوز�ر الشؤون الخارج�ة وذلك    

 . )3(ذ�ةمساعد لرئ�س السلطة التنفی�عتبر من الناح�ة النظر�ة والقانون�ة مجرد 

ا أهم  ة د�مقراط�ة أو تسلط�ة اتحاد�ة أو موحدة فان السلطة التنفیذ�ة �احتوائهلحكوما نت و سواء �ا

عمل� في  الرئ�س  الدور  تلعب  الوزراء  رئ�س  أو  �الرئ�س  القرار  ففي  صانعي  الخارج�ة  الس�اسة  صنع  ة 

�ة في  �عشر حصر دور الهیئة التفي النظم التسلط�ة حیث ین  األنظمة السلط�ة یتضح دور السلطة التنفیذ�ة
 

 454، مرجع سابق، صمحمد السید سل�م  1
 452.ص،  مرجع نفسه 2
 67حسین بوقارة، المرجع السابق، ص 3



 دراسة للالتأصيل املفاهي�ي و النظري                                                                                                                                     ول الفصل األ 

 
 59 

الت  القرارات  على  الشكل�ة  االموافقة  هو  �ما  التنفیذیون  القادة  ینصها  السوف�ات  ي  لمجلس  �النس�ة  لحال 

تؤدي    األعلى فان هناك عدة عوامل  الد�مقراط�ة  األنظمة  في  سا�قا حتى  السوف�اتي  اعطاء    إلىلالتحاد 

 : 1 اسة الخارج�ة ومنها مرونة أكثر في ص�اغة الس� السلطة التنفیذ�ة

مر�ز�ة عمل�ة    إلى الحاجة    ) أدى تزاید أهم�ة الشؤون الدول�ة و مناخ األزمات الدول�ة الدائمة أي تزاید1

 الس�اسة الخارج�ة .

مل�ة  مشار�ة صانعي القرار المر�ز�ین م�اشرة في ع  إلى) أدى تقدم وسائل االتصال والتكنولوج�ا الحدیثة  2

عن   الخارج�ة  القمالس�اسة  اجتماعات  الم�اشرةواة  طر�ق  االتصال  خطوط  والقمر    �التلفون   ستخدام 

أدى   بدوره  وهذا  نقل  قلت   إلىالصناعي  على  تقتصر  مهمتهم   أص�حت  �حیث  الدبلوماسیین   دور  ص 

 الرسائل .

لدیها  تنفیذها نظرا لما یتوافر    و ) �مكن للسلطة التنفیذ�ة ان تلعب دورا �ارزا في رسم الس�اسة الخارج�ة  3

 متازة .م ال من قنوات اتص

أفضل 4 �صورة  الس�اسة  یرسم  ان  التنفیذ�ة  الهیئة  �رئ�س  واحد  لشخص  �مكن  جماع�ة    )  هیئة  في 

 كالبرلمان.

)یتطلب التأمل مع المشكالت الدول�ة تدخل العدید من الوحدات البیروقراط�ة ذات المكانة س�اد�ة  في  5

الس�الغالب ونظرا   العل�ا من السلطة    رى خطرة على الوحدات األلعدم استطاعة أي منها  المستو�ات  فإن 

 �ة تتدخل للبت في تلك المشكالت.التنفیذ

د أن �كون للسلطة التنفیذ�ة دور قوي في رسم الس�اسة الخارج�ة وتنفیذها ألن الشعب ال  الیتقبذ ال ) تح6

�ع�ة دور  شر لتا ال �كون للهیئة ادرا�ة بها لذلك فأنه غال�  یهتم �ثیرا لقضا�ا الس�اسة الخارج�ة ول�س على 

ضحت العالقة الوث�قة بین الس�اسة  أن دورها قد بدأ في الز�ادة منذ أن ات في قضا�ا الس�اسة الخارج�ة بید  

 رج�ة والرفاه�ة االقتصاد�ة للدول.الخا

ل الحق�قي  والموجه  المشرف  بدور  الخارج�ة  الشؤون  وزارة  ق�ام  اجل  فإنها  ومنا  الخارج�ة  لس�اسة 

م�ادین أو اختصاصات العالقات الخارج�ة    إحدىأو مدیر�ات متخصصة في  م  سا�ا ما تشتمل على أقغال

 :   )2(اليالت حسب التنظ�م 

 أقسام متخصصة في الشؤون مع مناطق جغراف�ة محددة . -
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 أقسام خاصة �المنظمات والو�االت الدول�ة المختلفة . -

 لشؤون الثقاف�ة  ومات و العالقات العامة واأقسام تهتم �المعل -

 م تعنى �الشؤون االقتصاد�ة والس�اسات التجار�ة والمساعدات االقتصاد�ة .ساأق -

األوعلى ه على  ذا  المه�من  البیروقراطي  الجهاز  �مثا�ة  تعتبر  الخارج�ة  الشؤون  فان وزارة  ساس 

 طة التنفیذ�ة .اط�ات على �ق�ة وظائف السلجل مستو�ات الس�اسة الخارج�ة مثل ما ته�من �ق�ة البیروقر 

الس�اسة  و ی  كما في صنع  �ساهم  أو رئاسي  برلماني  أي  الس�اسي  النظام  �أن ط�قة  جد من یرى 

 لخارج�ة و�عتبرون النظام الرئاسي احسن األنظمة في عمل�ة صنع الس�اسة الخارج�ة.ا

ة على  حیث تضطلع السلطة التنفیذ�و�تضح المر�ز المتمیز للسلطة التنفیذ�ة في الوال�ات المتحدة  

ین  تب 1961_1930لس�اسة الخارج�ة في فترة قرارا من قرارات ا  22رج�ة وفي تحلیل لـ خاالرسم الس�اسة 

و�ا الكونجرس  من  نشأت  فقط  ثالثة  ست  أن  في  التنفیذ�ة  السلطة  تأثیر  من  أكبر  الكونجرس  تأثیر  ن 

 .)1(حاالت فقط

 ذ�ة في صنع الس�اسة ي تنفرد بها السلطة التنفیو �مكن ان نلخص اهم الخصائص الت 

 : 2الخارج�ة  

ى األقل  ة أر�ع سنوات علاء في منص�ه لمدق� الفرئ�س للسلطة التنفیذ�ة في النظام الرئاسي �ضمن  

�ما هو الحال في الوال�ات المتحدة    وهو ال �خشى السلطة التشر�ع�ة ألنها ال تستط�ع ان تسحب الثقة منه

 لقرارات الس�اسة الخارج�ة .ا نع لحر�ة و المناورة في صهذا االمر الكثیر من ا االمر�ك�ة این �عطي 

لنظام البرلماني ان رؤساء الوزارة ینتخبون �عد  مما �ساعد على استمرار�ة الس�اسة الخارج�ة في ا

ك  المناصب العل�ا أولئ   إلى ان �كونوا قد امضوا فترة طو�لة في خدمة الحزب وفى معظم الحاالت ال یرقى  

 �الخطوط العر�ضة للحزب الحاكم.م زاى االلتلقدرة والعزم علتتوافر لدیهم ا نالذی

ة من  األكثر استمرار�ة في مجال الس�اسة الخارج�  لكن تشیر الدراسات على ان األنظمة الرئاس�ة

ى ان   هناك إجماع عل  و   الس�اسة الخارج�ة األمر�ك�ة على البر�طان�ة  ياألنظمة البرلمان�ة وهذا ما یتجلى ف

التشر�ع الالهیئة  النظام  في  سواء  صنأ   سيرئا�ة  عمل�ة  في  محددا  دورا  تلعب  البرلماني  الس�اسة  و  ع 

الختالفات بین الدول فان السلطات التشر�ع�ة في المجتمعات الد�مقراط�ة على  ان  الخارج�ة وعلى الرغم م

 .األقل تشترك في إقرار المعاهدات وتعي المسؤولین في الس�اسة الخارج�ة  
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ال النظم  یبدو أن للسلطة  الة  ن�البرلماتشر�ع�ة في  خارج�ة  تأثیرا محدودا في عمل�ة صنع الس�اسة 

 مر�ز في مجلس الوزراء.أن السلطة في النظم البرلمان�ة تتمقارنة بدور الكونجرس ذلك  

ا  ان  فالواقع  الخارج�ة  الس�اسة  �صنع  انفرادها  �عنى  ال  التنفیذ�ة  السلطة  دور  مر�ز�ة  ان  من  بید  لعدید 

 . )1(الس�اسيرج�ة بدرجات متفاوتة ط�قا لماه�ة النظام خاال�اسة ولة تسهم في صنع السمؤسسات الد

 : السلطة القضائ�ة-3

إ�طال   في  و�تمثل  الخارج�ة  الس�اسة  عمل�ة صنع  في  م�اشر  غیر  دورا  القضائ�ة  السلطة  تلعب 

فقه  لدستور وقد استقر الأساس انها مخالفة ل  �عض القوانین أو االتفاق�ات المتعلقة �الس�اسة الخارج�ة على

الدول على ان قضا�ا الس�اسة  انلقا أي ان القضاء ال    الخارج�ة �منأى عن رقا�ة القضاءوني في معظم 

 ر في تصرفات الدولة في مجال الس�اسة الخارج�ة.�ستط�ع ان یؤث 

األمر�ك�ة   العل�ا  المحكمة  أصدرته  الذي  �القرار  نستشهد  ان  �قضى    1992جوان  15  في�مكن 

تقد�مهم للمحاكمة أمام    مر�ك�ة في اختطاف مواطنین من دول أخرى و االة  لمتحد�ة حكومة الوال�ات ا�أحق

جاء هذا الحكم في س�اق قض�ة اختطاف طبیب مكس�كي  متهم  األمر�كي حتى ولم توافق دولهم و القضاء  

 . )2(وال�ات المتحدةال إلى�قتل احد رجال المخابرات األمر�ك�ة وتم اختطافه ونقله 

 :العسكر�ةالمؤسسة -4

تلف من  لمؤسسة العسكر�ة و�ذا أجهزة المخابرات في صنع الس�اسة الخارج�ة  ولكن تخ ا  همتسا 

آخر ففي االنظمة التسلط�ة فالحاكم في �ثیر من الحاالت ته�من على  �ل المؤسسات    إلى نظام س�اسي  

للثروة   والمالك  والعسكري  الس�اسي  القائد  هذه  فهو  وفي  واحد  ان  بفي  الفصل  �صعب  وظالحالة  ة  �فین 

التا�عة  ا  المؤسسة العسكر�ة ووظائف األجهزة  التنفیذ�ة في الس�اسة  ، فخبرة العسكر�ین  )3(لخارج�ةللسلطة 

التحالف    قضا�ا  ترك  المنطقي  غیر  فمن  الخارج�ة  الس�اسة  وتنفیذ  اتخاذ  في  ممیزا  دور  تلعب  ما  عادة 

الذین ال �ملكون الخبرة والكفاءة     دنیینلحروب تحت ه�منة المم�اعدات العسكر�ة واوالقواعد العسكر�ة وال

ة في الس�اسة  ال�الن�ة والفع�ا في حدود ما تقتض�ه شروط العقالضرور�ة لمقار�ة مثل هذه القضا العسكر�ة  

 .   )4(الخارج�ة
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ال مصالح  على  الس�اس�ة  األنظمة  من  الكثیر  في  العسكر�ة  المؤسسة  تشرف  تجسس  كما 

ا تقلید�ا  واالستخ�ارات  تزودها  الس�اس�ة    و  عط�ات �ما  ونظر�لتي  قضا�ا  حول  ولكن  معلومات  الخارج�ة 

كلة  فان ذلك �خولها الق�ام بدور حاسم  لمخابرات على نشاطات سر�ة و غیر مه�احتواء وظ�فة مصالح ا

 .   )1(انقال�ات عسكر�ةفي الس�اسة الخارج�ة من خالل أعمال التجسس ومساندة االطراف التي تقوم � 

لس�اسة الخارج�ة على شكل الحكومة وإل�ضاح  �ة في عمل�ة صنع اكر عسو�توقف دور المؤسسة ال

قل�ة العسكر�ة وفى الدول الشمول�ة  نه یتعین تحلیل العالقات المدن�ة والعسكر�ة في حكومة األهذه النقطة فا

فحكومة الد�مقراطي  المجتمع  في  و  الد�مقراطي  الموقع  ت   وفى  العسكر�ة  العالاألقل�ة  الدول  في  م  نتشر 

 ث.الالث

ال على  المدن�ة   الس�طرة  �إ�قاء  أساس�ا  اهتماما  تهتم  الد�مقراط�ة  ففي  فالدول  العسكر�ة  مؤسسة 

القوات المسلحة ولذلك لم یتجاوز الرئ�س األمر�كي  الوال�ات  المتحدة یتولى الرئ�س األمر�كي منصب قائد  

الدستور� سلطاته  حیلینكولن  الجن  نة  �عزل  اثقام  مكلیالن  ارال  الحرب  ترومان  هلألناء  الرئ�س  و�ذلك  �ة 

 . )2(لم�ة الثان�ة نرال مارك آرثر  �عد الحرب العا حین قام �عزل الج

فجماعات    العسكر�ة  المصالح  جماعة  على  مقصورا  التسلح  على  االتفاق  ز�ادة  تأیید  �عد  ولم 

أ�  �ضغط  العام  الرأي  و  االقتصاد�ة  الالمصالح  ز�ادة  اجل  من  مضا  العسكر�ة  �ب  مر الن خالل  میزان�ة 

 مستوى الس�اسة الخارج�ة .الصناعي العسكري في صنع القرارات على 

 :  راط�ةیروقالب -5

ینفذون  الذین  هم  فالبیروقراطیون  الخارج�ة  الس�اسة  تنفیذ  مرحلة  في  البیروقراط�ة  أهم�ة  تزداد 

طیین  راوقت البیر جز عن مراق�ة تحر�ا ا�ا أخرى ومن ثم �عالس�اسات وعادة ما �كون الرئ�س مشغوال �قض

ذ على  ومثال  القرار  بتنفیذ  سمالمكلفین  حین  �ینیدي  الرئ�س  انزعاج  �سحب  لك  الخاص  قراره  أن  ع 

من تر��ا لم ینفذ ولذلك فقد نصح الرئ�س ترومان خل�فته ایزنهاور أنه ال �كفي إصدار القرارات    الصوار�خ

د الهائل في حجم البیروقراط�ة  ایتز ى في الاط�ات الحدیثة تتجل ، فخصائص البیروقر   لكي تنفذ تلك القرارات 

�ق من  المهتمة  وهذا  الخارج�ة  الس�اسة  والمضا�ا  المستشار�ن  عدد  تزاید  الشؤون  خالل  إدارة  داخل  حللین 

 الخارج�ة نفسها.
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هناك الثاني  اال  و  الخارجو  تجاه  الس�اسة  مجال  في  البیروقراط�ة  بدور  الز�ادة  المتعلق  ففي  �ة 

و ا حجم  في  البیروقلملحوظة  الخارج�ة، ط�راثقل  �الشؤون  تعنى  التي  الداخل�ة  الذي    ات  الدور  تزاید  فمثال 

خارج�ة �شكل ملحوظ خاصة قطاع األمن الوطني وتزاید الموارد المتاحة  ه وزارة الدفاع في الس�اسة التلع�

 . )1(لس�اسة الخارج�ةالكثیر من شؤون اها في الیجعل صانعي القرار �صغون  إلىلوزارة الدفاع 

اال بز� ه  جا تأما  فیتعلق  الخارج�ة  الس�اسة  صنع  عمل�ة  في  البیروقراط�ة  لدور  عنصر  الثالث  ادة 

التعقید �الغة  الحدیثة  الخارج�ة  الس�اسات  فقد أص�حت  وأص�حت تشمل على عوامل س�اس�ة    التخصص 

و  تطلب  الذي  األمر  وثقاف�ه  تكنولوج�ة  و  مهواقتصاد�ة  ذوي  أفراد  اجود  في  متخصصة  لشؤون  ارات 

   . والدبلوماس�ةة س�الس�ا

عمل�ة    ولقد لخص ��جلي و و�تكزف البیروقراط�ة في  النقا أهم�ة  ط  صنع الس�اسة الخارج�ة في 

 :)2(ةال�الت

 ة اإلدار�ة �سبب التخصص الذي �سهل تقس�م العمل و�وفر الخبرة.ال�/ تزداد الفع1

 الهرم�ة.ه�اكلها  إلى ط�ات ة البیروقراال�/تعود فع2

صنع3 ه�اكل  تنشأ  مهالقا  /  لقضاء  القرار  رار  صنع  عمل�ة  في  التقلب  خطر  من  ولإلقالل  محددة  م 

 ساعدة على تحقیق االتساق في مجال الس�اسة الخارج�ة.والم

حل  4 عمل�ة  و�رشد  �سهل  مما  السا�قة  األحداث  من  جماع�ة  وذاكرة  لسجالت  البیروقراط�ة  توفر   /

 ت الراهنة .المشكال

 فاءة في اخت�ار الموظفین .لكا البیروقراط�ة على مع�ارؤ�د / ت5

 على النظر في بدائل متعددة. �شجع تعدد األجهزة في اله�كل البیروقراطي  / 6

الضخمة   البیروقراط�ات  تعد  القرار حیث  في صنع  سلب�ة  للبیروقراط�ة جوانب  أن  �عني  وهذا ال 

  الي ة و�التمترا�طة  ج�س�اسة خار   إلىصعو�ة التوصل  �ة مما �جعل من ال تفتیت الس�اسة الخارج  إلىتؤدي  

البیرو  القرار، �ما تهتم  العامة  ال�طء الشدید في عمل�ة اتخاذ  قراط�ات �مصالحها الض�قة على المصلحة 

المنظور الضیق   إلى وتمیل   ، �ما ان للبیروقراط�ات أح�انا عدم الدرا�ة الكاف�ة    رؤ�ة المشكالت من هذا 

 .)3(سوء التقدیر إلى ارصانع القر المشكلة مما �عرض معلومات او ا�عاد �ال
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ا دور  انتقد  حیث  �سنجر  هنري  أبداه  الذي  التوجه  الس�اسة  وهذا  صنع  عمل�ة  في  لبیروقراط�ة 

قد أدت    الخارج�ة وذ�ر أن ق�م اإلحساس �عدم األمن    إلىدمقرطة المجتمع األمر�كي  القادة على  تنشئة 

 .)1(�ةرجخافي مجال الس�اسة الإبداع�ة س�اسات  إلىلتوصل مما �عوق إمكان ا

 األحزاب الس�اس�ة وجماعات المصالح-6

رغم ان �عدها عمل�ة اتخاذ القرار    حكوم�ة في الس�اسة الخارج�ة�مكن ان تؤثر الجماعات غیر  

عادة شكل نظام  م التسلط�ة التي تتخذ  المر�ز�ة �حد من هذا التأثیر ، فالحزب  یلعب دورا مهما في النظ

الالحز  في  أما  الواحد  األلدا  مجتمعات ب  ازدادت  �لما  انه  نتصور  فإننا  للحزب  �مقراط�ة  البرلمان�ة  غلب�ة 

 ارج�ة.ي ازداد تأثیره على الس�اسة الخ الس�اس

الخارج�ة   عام  مثال  ا�ان�ة  ال�فالس�اسة  اللیبر   1951منذ  الحزب  لتأثیر  و    الي تخضع  الد�مقراطي 

ا �فرض  ان  استطاع  تجالذي  على  األلتصدیق  معاهدة  الدید  مع  الموقعة  االمر�ك�ة  �والمن  المتحدة  ات 

 . 1960عام

تهدف   لى الس�اسة الخارج�ة خاصة االقتصاد�ة �رجال  ثیر عالتأ  إلىاما جماعات الضغط فهي 

العرق�ة   والجماعات  تنتمي    إلىاألعمال  التي  الدول  مع  �العالقات  نفسها  إلى االتهام  ان  )2(اعراقها  اال   ،

 لغا�ة.أثیره محدود لت

 3�ما یلي :  ج�ة ف�مكن ان نحددهاار لخاما مراحل صنع الس�اسة ا

مهمة -1 الهدف  وضع  معناه  و  الهدف  اهداف    وضع  مع  الوطن�ة  المصالح  الس�اسة  تطابق 

 الخارج�ة و ترتیبها وفق سلم األولو�ات.

و ص�اغتها    جمع المعلومات و التفسیر و الص�اغة حیث تعتبر جمع المعلومات و تفسیرها -2

 مل .شكل تقر�ر شا في

را  التي تملك أجهزة متطورة و ناضجة في صناعة القرار تعتمد �ثیب الدول غل ا  ص�اغة الخ�ار  -3

 على الطرق العلم�ة في ص�اغة جم�ع الخ�ارات.

البرمجة   -4 و  التكالتخط�ط  بتحدید  المسؤولون  و  الخارج�ة  الس�اسة  محللوا  �قوم  و  ال� هنا  ف 

 ..ارطلو�ة لنجاح �ل خ�ة الزمن�ة الممطروحة و المداألر�اح للخ�ارات ال
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ني و األقل منها  د الوطالقائ  إلىصناعة القرار و هو اهم مرحلة حیث ترجع القرارات الحاسمة   -5

في    إلى هي  القرار و  في صناعة  التدرج�ة  المقار�ة  هناك  ، و  یواز�ه  ما  او  الخارج�ة  وز�ر 

 صانع القرار.الغالب تقلل من المجازفة و الخطر �النس�ة ل

تفسیر    إلىمتعلقة �الحاجة  لس�اسة الدولة الخارج�ة فهيي عل اإلعالن الف و اعالن الس�اسة و ه -6

فیها ردود أفعال داخل�ة    النبر هذه المرحلة هي األصعب  ل الد�مقراط�ة و تعتخاصة في الدو 

 و خارج�ة.

بتجس -7 الدولة  خالله  من  تقوم  عملي  اجراء  هو  و  الخارج�ة  الس�اسة  األهداف تنفیذ     ید 

 وضوعة .لما

�قي �جنب س�استها الخارج�ة و م�اشرتها من اجل  فالدولة �جب ان تة  ج�مراق�ة الس�اسة الخار  -8

 لبیئة الدول�ة.د المخرجات المرغو�ة و غیر المرغو�ة لمواقفها في ا تحدی

 تقی�م الس�اسة الخارج�ة �جب ان �كون �شكل موضوعي و علمي . -9

یق أهدافها  حقت  إلىل �شكل یؤدي  مرحلة التعدی   تأتيالتقی�م    تعدیل الس�اسة الخارج�ة �عد -10

 �شكل افضل و اكثر نجاعة.

م من التجر�ة السا�قة  قصود بها مساعدة الدول على التعلتخز�ن الذاكرة و االستدعاء و الم -11

 و تحسین الس�اسات في المستقبل.

في   الخارج�ة  الس�اسة  صناعة  في  یتشابهون  القرار  صناع  فان  ذلك  مع  المجتمعین و    �ال 

تحداسأس الشمولي في نقطة    الد�مقراطي و انه �جب علیهم وضع األهداف و  اذا  �ة و هي  ید األولو�ات 

 راتج�ة الس�اسة الخارج�ة .دولهم النجاح في تنفیذ است أرادوا ل
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 من �مدخل لتفسیر الس�اسة الخارج�ةالم�حث الثالث: اال

االتفاق على  م  عدعدید من التنوع و  ارج�ة فیها الت الس�اسة الختعتبر المقار�ات النظر�ة التي تناول  

لبیئة الدول�ة التي  ستو�ات التحلیل و اختالف ادد وجهات النظر و اختالف ممقار�ة واحدة و هذا �عود لتع

احداث   �عد  ما  و  ال�اردة  الحرب  �عد  ما  و  ال�اردة  الحرب  اثناء  عل�ه  �انت  ما  الدراسة  مجال   11تعد 

 الس�اسة الخارج�ة . یل حلاالطار النظري لت ث اردنا دراسة في هذا الم�ح سبتمبر ، و

   المطلب األول: مستو�ات تحلیل الس�اسة الخارج�ة 

الس�اسة الخارج�ة �قوم على مقار�ة الس�اسة الخارج�ة �األهداف �ما   ان انشاء نظر�ة عامة في 

في الس�اسة    بناء النظر�ة  قات الدول�ة ویرى �عض ال�احثین  حیث ان االختالف ما بین النظر�ة في العال

ات الدول�ة و الس�اسة  ظر�ة و تأثیر �ل من العالقمن خالل األهداف التي توضع لبناء هذه النة  ج�الخار 

التأثیر    إلى رج�ة على �عضهما ال�عض ، فمثال نجد ان نظام توازن القوى في العالقات الدول�ة یؤدي  الخا

مع العالقات الدول�ة    مةمهخارج�ة مرت�طة �جزئ�ة  لس�اسة ال نجد ان ا  اليتفي الس�اسة الخارج�ة للدول و ب

 1المرجوة من هذه الس�اس�ة .  من حیث األهداف 

 patrickو�اتر�ك هاني    jeanne a.k.heyوجین هاي  neack loraن�ك ا ترى �ل من لورامك

haney    المنظر�ن في الس�اسة الخارج�ة هو الرغ�ة الذهاب  أن هدف الجیل األول من  ما وراء    إلىفي 

 .2لسلوك الدول في الس�اسة الخارج�ة ت الحالة و�ناء لتفسیر محددسا راالوصف غیر التراكمي لد

الس�اس�ة  سب  وفي الظواهر  تحلیل  في  الكم�ة  النماذج  األوائل  ال�احثین  من  العدید  تبنى  ذلك  یل 

الخا النظري والمنهجي لدراسات الس�اسة  البناء  دد الوقت هناك ع  رج�ة، وفي نفس واالجتماع�ة من أجل 

ل برشر  �ك  وما Graham Allisonسون  ال�ي الس�اسة الخارج�ة المقارنة منهم جراهم  ف  ینكبیر من ال�احث

Michael brecher     وصمو�ل هنتغتون و �ینث والتز ال تندرج تحت نموذج الس�اسة الخارج�ة المقارنة

المحاولة هي  المقارنة  الخارج�ة  الس�اسة  لتوحی  ومادامت  مستقاألولى  مقار�ة  الس�اسة د  لدراسة        لة 

 . 3الخارج�ة 

الدو  العالقات  في  السلو�ي  لالتجاه  الذهبي  العصر  عمل�ة  �عتبر  على  اال�جابي  األثر  له  ل�ة 

الخارج�ة بدا�ة مع ج�مس روزنو التي أطلقت على نفسها " الدراسة المقارنة للس�اسة  التنظیر في الس�اسة  

یل متعددة �مكن من خالل الر�ط  حل ت  متغیرات ومستو�ات   ه التر�یز على عى هذا االتجا الخارج�ة" �حیث ید
 

1 James Fearon , op.cit., p 295  
 . 17، ص 2008ة،الجامع� تان المطبوعا ، الجزائر، دیو نظر�ة في تحلیل الس�اسة الخارج�ةالمقار�ات الح،  ا عامر مص� 2
 .18ص مرجع نفسه ،  3
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تحدی الخارج�ة  بینها  الس�اسة  طب�عة  العامد  الس�اق  الدوافع    وفهم  على  والوقوف  قراراتها  ف�ه  تحسم  الذي 

 1الحق�ق�ة المحر�ة لسلو��ات الدول في البیئة الخارج�ة. 

ج�ة قد تمت  ار لخ اعتمادها في تحلیل الس�اسة ا إلى  ا روزنو ودع فمستو�ات التحلیل التي طرحها ج�مس

الذي حاول تطو�رها �أن میز بین     Barry buzan�عد في دراسة حدیثة من قبل �اري بوزان مناقشتها ف�ما 

مستو�ات التحلیل ووحدات التحلیل �خطوة منه إلبراز مدى نضج حقل نظر�ة العالقات الدول�ة وقد صنفها  

 : 2إلى

 الوحدة   -م النظا -1

 الدولة   -النظام -2

 �ة  اطقر البیرو  –الدولة  -3

 الفرد  –البیروقراط�ة -4

مین �نظام و�ص�ح المستوى  ال�شكل �عمل المستوى على  یرى بوزان أن مكونات هذه الفئات تتفاعل �

سار هو الوحدة وضمن �ل واحدة من هذه األزواج یدور النقاش حول ما إذا ینتج التفسیر القمة أي  ال�على 

و�التلو ا  إلىالنظام  من   النظ  اليحدة  التفسی ا  امنظر�ة مستوى  ینتج  الوحدة  و  أي من  األدنى  النظام    إلىر 

 .3ةتوى الوحدنظر�ة مس  اليو�الت

فهنا جاء الجیل الثاني من رواد دراسات الس�اسة الخارج�ة من خالل أفكارهم على نقد محاوالت الجیل  

تحلیله بنو  األوائل  الرواد  أن  وأولها  أرض�ة  األول  فيم على  العدید  غیر نظر�ة  أن هناك  د  الیالتق ن  م  حین 

ولم   نمط�ا  تضمن  لم  الدول�ة  العالقات  دراسة  داخل  لدى  النظر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  مجال  �حث  في  تت�ع 

 4الجیل األول. 

�حاكي   فهو  الخارج�ة  الس�اسة  فهم  في  المقارنة  الس�اسة  مساهمات  �إهمال  األول  الجیل  یتهم  كما 

 ومستو�ات تحلیل النظام. ردلفالمر�زة �قوة على ا صة في الحقول ت الدول�ة خا العالقا

 

 
 . 116ابق، صحسین بوقارة، مرجع س1
 20ه، ص مرجع نفس2
 .20عامر مص�اح، مرجع سابق، ص 3
 .28، ص نفسه مرجع 4
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في  الخارج�ة  ها الجیل الثاني في رواد تحلیل الس�اسة و�مكن تلخ�ص األفكار الجدیدة التي جاء ب

 1ة: ال�النقاط الت

ال�حث   -1 تقن�ات  على  االعتماد  مع  الخارج�ة  الس�اسة  تحلیل  في  المختلفة  المناهج  الكم�ة  توظ�ف 

 ف�ة. والك�

لمنهج�ة في سبیل البناء العلمي في تحلیل  رات النظر�ة النقد�ة واظو مناالستفادة من العدید من ال  -2

واحال منهج  على  االقتصار  وعدم  الخارج�ة  الوصول  س�اسة  بهدف  وذلك  فر�دة  نظر�ة  أو    إلى د 

 التفسیر الشامل.

ا -3 ال�س�طة واالعت�ارات  الروا�ط  الثاني  الجیل  والتفیرفض �حق  المر��لممكنة  بین عوامل  اعالت  ة 

 ارج�ة.لخ ا الس�اسة

  الخارج�ة  على حاالت غیر الس�اسة االستفادة من المنهج المقارن ومن الدراسات وال�حوث المط�قة -4

 األمر�ك�ة في تفسیر المصادر الداخل�ة وعمل�ات الس�اسة الخارج�ة.

التق فالمنظور  الحدیث  والمنظور  التقلیدي  المنظور  س�فهناك  الذي  الدرالیدي  على  سات  طر 

الس� في  ال  إلىالخارج�ة  ة  اسوال�حوث  الس�اسة  مواض�ع  �حسر  الثان�ة  العالم�ة  الحرب  في  غا�ة  خارج�ة 

  إلى اب�ة واألمن �حاول فهم وتفسیر السلو��ات الخارج�ة �الرجوع  مسائل الس�اسة العل�ا الس�ادة والوحدة التر 

وال الممیزات  التار�خ�ة ورصد  التي  الخبرات  المنطلق محددات  لس�اسات  شكلت  الحق�قة  الخارج�ة  دو الات  ل 

 .2ل�ةفي العالقات الدو  اليالمثو�تأثر هذا المنظور �االتجاه 

أما المنظور الحدیث الذي �حتوي على مجموعة من التصورات النظر�ة ف�حاول إخضاع الس�اسة  

والد  إلىالخارج�ة،   المنهج�ة  الصرامة  متطل�ات  األدنى من  �الحد  العلم�ة  یوسع  قة  أنه  دائرة مواض�ع  ما 

 3تفسیر�ةداق�ة العلم�ة والقدرة ال�اسة الخارج�ة �غ�ة تحقیق المز�د من المصلسا وأطراف

التحلیل،   مستوى   ) المنهج�ة  االعت�ارات  من  انطالقا  التنظیر�ة  المساهمات  أهم  سنقدم  ولهذا 

 متغیرات التحلیل، وحدة التحلیل، هدف التحلیل) نجد :

البیر *ال على  وقراط�ةمقار�ة  المقار�ة  هده  تذهب  الس�اسةت�اع:  قرارات  أن  في    ار  وتنفذ  ترسم  الخارج�ة 

المإطار مجموعة من الضغ فإن ذلك ینتج اشكاال    ة والمؤسسات�ة واإلدار�ة والمهن�ةال�وطات واالعت�ارات 

 .القرارات   سؤولة عن هذهمن المنافسة والمعاییر البیروقراط�ة التي تحكم سلوك المؤسسات واألجهزة الم
 

 . 32، ص ابقسمرجع  عامر مص�اح ، 1
 .117حسین بوقارة ، مرجع سابق ، ص 2
 . 118مرجع نفسه، ص3
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النظ األفكار  أهم  أة  ر�من  على  نتاالتي ر�زت  على  البیروقراط�ة  أو  التنظ�م�ة  االعت�ارات  ئج  ثر 

سون و  ال�لبیروقراط�ة الذي تم تطو�ره من طرف غراهم  ومخرجات الس�اسة الخارج�ة نجد منظور الس�اسة ا

هالبرون    . والمنای  الذي halperin.m   م  الروتین  �أثر  البیهتم  بین  علفسة  الس�اسة  روقراط�ات  ى 

الخا�عف  الخارج�ة، المنافسة    إلى لبرن  رج�ة األمر�ك�ة خلص هد دراسته لمجموعة من قرارات الس�اسة  أن 

تحدد   الخارج�ة  الس�اسة  �میدان  المهتمة  البیروقراط�ات  السلوك    إلى بین  ومحتوى  شكوى  �بیرة  درجة 

 1الخارجي للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة

�عفالط التي  مواقفالج من خالله ر�قة  القرار  �الدرجة  ظو و   ا صناع  تستند  الخارج�ة  الس�اسة  اهر 

ومصالاألو  مراكزهم  على  البیلى  الجهاز  داخل  االستجا�ة  حهم  أن  �عتقد  فهو  لذلك   * الحكومي  روقراطي 

�المنا تتمیز  بیروقراط�ة خالصة  عمل�ة  إطار  في  تتم  الدولي  النظام  في  األخرى  الدول  وتنوع  ألفعال  فسة 

مقار�ة النظر�ة أن فسح مجال المنافسة مجموعة من األجهزة  اله  هذتفترص  ف  ح والتصورات راء والمصالاآل

 . 2یروقراط�ة �ضمن المسار األكثر عقالن�ة في الس�اسة الخارج�ةالب

كانت هذه المقار�ة  في الس�عینات من القرن الماضي محور تحلیل الس�اسة الخارج�ة حیث �انت  

هي  وزارة   الالخارج�ة  هذه  ثالموضوع  نجد  وهنا  التحلیل   اتموعمجث  مقار�ة  فئات  من      رئ�س�ة 

 :  3البیروقراط�ة 

األ  األمثلة  ولى المجوعة  الدولي وأحسن  للنظام  تا�ع  فرعي  نظام  الخارج�ة هو  الس�اسة  ان جهاز  تعتقد   :

�ابالن   أعمال  هي  المقار�ة  من  النوع  حول    و  kaplanلهذا  مودلسكي  الدو روسكرونسو  لي  النظام 

الثوالدراسا لنتائج  المختلفة  النزاع فجهاز الس�اسة ئ�نات  القطب�ة على سلوك  دد األول  الخارج�ة هو المح  ة 

 س�اسة الخارج�ة .لسلوك ال

الثان�ة فهذه  المجموعة  ذاته   حد  في  تحلیل  لمستوى  الخارج�ة  الس�اسة  جهاز  تعتبر  المجموعة  هذه   :

داخل�ة والخارج�ة  الة  دخالت الجهاز في البیئ�م  ز الس�اسةالسلوك جها   المقار�ات تحاول أن تر�ط مخرجات

رونزو  و عمل هانر�در حول التناسق واالجماع  السلوك المتك�ف ل المقار�ة مقار�ة  للدولة، ومن أمثلة هذه  

 فهو �عتبر �موجه  للدراسات التجر�ب�ة.

 
 . 122مرجع، ص نفس الحسین بوقارة ،  1
 .123فسه ص مرجع ن2
 .93ع سابق، ص عامر مص�اح، مرج 3
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قار�ات نماذج  لفت هذه الم ارج�ة فقد خ: فهي تر�ز على جزء واحد من جهاز الس�اسة الخ المجموعة الثالثة

عة صناعة  زت على تحلیل طب�ر من الدراسات ر�ظام الذي بني على المعرفة التجر�ب�ة فكثیلنا  جزئ�ة من

 القرار.

طرف  طورت    مث من  المقار�ة  ستانبر�نر  ال�هذه  و  وهالبر�ن     steinbrunnerسون 

ف  gallucci 1سكيال�وج اال�،  أزمة  حول  بدراسة  قام  الكو�سون  علصوار�خ  ر�زت  حیث  عنصر  �ة  لى 

لحیرة   قرار فهي فكرة مر�ز اسون في �تا�ه جوهر الال�في جهاز الس�اسة الخارج�ة أین ر�ز  ر  را صناعة الق

 : 2سون �حلل سلوك الس�اسة الخارج�ة حیث اقترح ثالثة اقتراحات ال�في أزمة الصوار�خ الكو��ة، ف

الكبیرة هي نتائ1 المفاهم�ة  النماذج  أنها استخلصت من تفكیرهم �معن  ج مهمة �محتوى /  ك صنع  لو س  ى 

 القرار في الس�اسة الخارج�ة .

األساس�ة    �سلوك الحكومات الوطن�ة من خالل أحد النماذج المفاه�م�ة   و ینبؤون   / �فسر معظم المحللین2

 الذي �طلق علیها اسم الفاعل العقالني أو النموذج الكالس�كي وهو النموذج األول .

هن 3 نموذجان  /  باك  اسممفاه�م�ان  علیهما  �طلق  الثاني مو ن  دیالن  النموذج  وهو  التنظ�م�ة  العمل�ة    ذج 

 هو النموذج الثالث.البیروقراط�ة و   ونموذج الس�اسة

سون اعطى أهم�ة �بیرة لطب�عة اإلجراءات البیروقراط�ة التي تمیز �ل جهاز حكومي  ال�غراهم  اما  

صوار�خ  الة  األكاد�مي الذي أنجزه حول أزم  ل العملمن خال   وتشكل محتوى العالقة بین مختلف االجهزة 

البیروقن فهو �عتبر األج1962في �و�ا سنة   المهتهزة  التغییر  راط�ة  مة �میدان الس�اسة الخارج�ة �مثا�ة 

 3الثاني في عمل�ة صنع القرار 

مة  ر الحكو سون على اعت�ا ال�و�ر�ز النموذج المسار التنظ�مي في العمل االكاد�مي  الذي أنجزه  

حیث  صورة جیدة خاصة السر�ة منها  قد تعطل اتخاذ القرار �  تيالمن مجموعة من البیروقراط�ات  ة  مكون

 . 4�ة األكثر تضررا مقارنة من األنظمة التسلط�ة �ما عبر عنها والتر لی�مانتعتبر األنظمة الد�مقراط

فینظر   أس  البیروقراط�ات  إلىسون  ال�أما في نموذج الس�اسات الحكوم�ة  أنهاعلى  تنظ�مات    اس 

في  رسم�ة  مسؤول�ة  ا   سمر   لها  فهذه  الخارج�ة،  الس�اسة  قرارات  في  لبیروقراط�اوتنفیذ  تتحرك  إطار  ت 

 
1Alex mintez , Karl derouen , understanding foreign policy decision making , new York 
:Cambridge university press, 2010 

 . 46، ص سابق مرجع عامر مص�اح ، 2
 . 121، مرجع سابق، ص بوقارةحسین 3
 .125  ق، مرجع ساب جنسن لو�د 4
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حدودها الحكوم�ة والمجتمع�ة ولهذا فأن عمل�ة اتخاذ القرار نت�جة القواعد العقالن�ة بل في أساس أنه نتاج  

 . 1تلفة�مات مختنظ  إلىعمل�ة المساومة بین عدة أطراف ینتمون 

النماذج حاول   لكن  ن  سو ال�ومن خالل هذه  لألحداث  تفسیرات  بدل  إجا�ات  سون هوجم  ال�تقد�م 

نتقادات حول خلف�ات عمله التي اعتبرت غیر أصل�ة أي أنها اشتقت من أعمال أخرى لكن  جملة من اال�

�ات الدن�ا  والمستو وى عام  هذه المقار�ة ساهمت في إضافة تراكم معرفي أین ر�ز على وزارة الخارج�ة مست

 ر.را هي فواعل صناعة الق

 مقار�ة عمل�ة صنع القرار    •

مس من  المقار�ة  هذه  التقوم  السلوك  أن  مفادها  فهمه  لمة  �مكن  ال  س�اس�ة  وحدة  أل�ة  خارجي 

مسار عمل�ة اتخاذ القرار وما یؤثر فیها من اعت�ارات شخص�ة وتنظ�م�ة    إلىوتفسیره إال من خالل الرجوع  

الس�اسة  في إطار ما �سمى �التنظ�م األمبر�قي  في  ج در من ثم تبدو أن هذه المقار�ة تنارج�ة و م�ة  وخ و ق�

 2ارج�ة الخ

، تقوم هذه المقار�ة على فكرة أساس�ة  1954أول من وضع هذه المقار�ة ر�تشارد سنایدر في سنة  

القرارا الدولي �مكن تعر�فه على أساس أنه مجموعة من  الفعل  التي  مفادها أن  وحدات رسم�ة  تتخذها  ت 

 3ة معینةتتصرف على اعت�ار أنها فاعل في حالة دول�ل دو معترف بها  وأن ال

 ثالث مجاالت رئ�س�ة:   إلىیدر �جزء عمل�ة اتخاذ القرار نافس

ینتمون   - التي  الوحدة  أهداف  عن  الدفاع  القرار  صناع  إطاره  في  �حاول  الذي  التنافس  مجال 

 ها.الی

�المعط�ات والق�م واالخت�ت الذي  لمعلوما مجال االتصاالت وا - أثناء لحظة    ات ار یهتم  الممكنة 

 اتخاذ القرار.

الذ - الدوافع  االعتمجال  یر�ز على  فواعل و  مسار  ي  المؤثرة  والشخص�ة  الس�كولوج�ة  �ارات 

 ونتائج عمل�ة اتخاذ القرار.

رار وعلى  خاذ الق مسار اتنجد أن هذه المقار�ة تقوم على الظروف واالجراءات التي میزت    اليو�الت 

الش االعت�ارات  لهذا ال    �ةخصتأثیر  و  الخارج�ة  الس�اسة  دیعلى خ�ارات  فهم  اتخاذ  نام�ك�ة مسا �مكن  ر 

 
 .126ص  ،حسین بوقارة ، مرجع سابق   1
 .374مرجع سابق، ص ، إسماعیل صبري مقلد2
 .128، صسابق مرجعحسین بوقارة ،  3
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التفاعل والعالقة بین هذه الفواعل الحق�ق�ة التي    ةالقرار في الس�اسة الخارج�ة إال من خالل تحدید طب�ع

 . 1�ة الخارج�ة ترات�جت االستعتبر �مثا�ة المصدر االساسي لمختلف التوجیها 

القرار ماتة  كما ان استرات�ج� التي قخاذ  النظر�ة الس�كولوج�ة  دمها �ل من تفسكي و  ن خالل دور 

الخلف�ة  ا  1981كاهنمان عام   و  العوامل الشخص�ة  توظ�ف  القرار في اطار  ین استخدم مصطلح اتخاذ 

  إلى �المئة من القرار �عود    50س�ة  عتبر ناعت�ارات �المعتقد حیث �  إلىفي عمل�ة صنع القرار و أ�ضا  

 2لذي یؤمن �ه صانع القرار في الس�اسة الخارج�ة . اد تقالمع

م�اشرة  مك المؤثرة  والخارج�ة  الداخل�ة  العوامل  من  مجموعة  على  التر�یز  أن  سنایدر  یرى  لى  عا 

ا السبب وجد  ر، لهذالقرا   خ�ارات الس�اسة الخارج�ة �ساعدنا على تجاوز مفهوم العل�ة السوداء لعمل�ة اتخاذ

مضطرا   نفسه  ا  ىل إسنایدر  تحدید  لفهم  النفس  علم  نظر�ات  من  �الكثیر  والخلف�ات  االستعانة  لسمات 

 .3سة الخارج�ة الشخص�ة التي تكمن وراء قرارات الس�ا

جعل   مما  الخارج�ة  الس�اسة  في  القرار  لمتخذي  النفس�ة  �االعت�ارات  االهتمام  �أن  یرى  فسنایدر 

أنه �جب    J.FRANKELولهدا یرى ج.فرانكل    ة،ج�عدة االساس�ة لفهم الس�اسة الخار ة القا�مثا�  االدراك

تضع في إطارها القرارات و بین البیئة العمل�ة التي تنفذ في اطارها  فاألولى   البیئة النفس�ة التي التفر�ق بن 

 نفیذ.ترسم حدود القرارات الممكنة، بینما تحدد الثان�ة األفعال الممكنة الت

�ا �عرف  ما  على  أ�ضا  تقوم  النظر�ة  الخارج�ة  والدفهذه  للتوجهات  أساسي  �محدد  للوحدات  فع 

االساس   الس�اس�ة  هذا  سلو��اتها    وعلى  في  الدول  دوافع  عن  یتكلمون  ما  �ثیرا  الناس  أن  سنایدر  �عتقد 

 .الدول  الخارج�ة ولكنها غیر منفصلة عن الدوافع الشخص�ة لصنع القرار الذین یتصرفون �اسم

�ف و ر فسنایدر  الموجودة  الدوافع  بین  إدراكهدو الق  تمكن  فاألولى  السبب�ة  ألافع  علیها  والتعرف  ن  ا 

ا في اإلعالن عنها أما الثان�ة ف�صعب إدارتها والتعرف علیها أو حتى االعالن عنها  الدول ال تجد حرج

 4ألنها في غالب األح�ان مرت�طة �اعت�ارات شخص�ة وس�كولوج�ة 

 

 
 . 130ین بوقارة، مرجع سابق، صحس1

2William boettcher , adapting prospect theory to the study of foreign policy decision making , 
paper prepared for the 2004 annual meeting of the international studies , university of 
Montreal, march 17-20 , 2004 , p 2  

 . 131ارة، مرجع سابق ص حسین بوق3
 .134مرجع نفسه، ص 4
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 :لعقالني أو الرشیدت�ار اة االخمقار� •

ها في حالة صوار�خ �و�ا  سون و التي اول ما استخدمال�التي جاء بها غراهم    �ةار مقتفترض هذه ال

تنبثق من اعت�ارات مصلح�ة  حیث وجدها  الالقرارات في الس�اسة الخارج�ة    القرارات و حیث درس ق�مة  �

السلوكمحدودة   في  العقالن�ة  مقتض�ات  تفرضها  فاالنس  بدقة  تش اني،  الخارج�ة  سلو��اتها  في    �ه الدولة 

وأهداف معرفة    غال إذا �ان ذلك مرت�طا �مصالحوم�ة غذ ال تقدم على فعل معین  الیألفراد في ح�اتهم  ا

 . اجتماع�ة 

رد الفعل �حیث أن �ل تصرف    –فهذه المقار�ة تفسر الس�اسة الخارج�ة في إطار فرض�ة الفعل  

حسب غر�ك �اشمان فت  فة لف جوانب احتماالت التصرف الممكنقة اخت�ة دق�دولي ناتج عن عمل�ة حساب

 1ة: ال�رائ�ة التالقرار الخطوات االجعمل�ة اتخاذ 

 / �جب أن �كون لوحدة اتخاذ القرار مجموعة من األهداف مرت�ة حسب أهمیتها .1

 الوقت المتاح مع المخاطرة و الضغط  / 2

مخ3 بتقی�م  القرار  صناعة  وحدة  ق�ام  ال /  انطالبدائل  تلف  منها  �كل  المرت�طة  من  ا  قوالوسائل 

 شلها.ف وفوائد �ل منها ومن احتماالت نجاحها أو فال�تك

 / اخت�ار البدیل األكثر عقالن�ة والذي �فترض أنه �حقق أكبر قدر من المكاسب �أقل تكلفة.4

قالن�ة  مل الععلى عافهذه المقار�ة تقوم  feed backو�مكن اضافة خطوة خاصة أال وهي االسترجاع 

قار�ة تقوم على  جاب�ة على السلوك الخارجي، إال أن هذه الماسات اال�عكنمجموعة من اال  إلى قد �فضي  

ال على  التر�یز  في  أخرى  االفراط  فواعل  في ظل وجود  الخارج�ة  الس�اسة  في  وحید عقالني  �فاعل  دولة 

قالن�ة او عدم عقالن�ة  ى من عحكم عل�اإلضافة عدم وجود معاییر وضوا�ط موحدة �مكن من خاللها ال

 2ارج�ةلخا السلو��ات 

 *مقار�ة المقارنة في الس�اسة الخارج�ة  

المنظر�ن ذو   هذه   ظهرت القرن العشر�ن من طرف  الستینات من  التوجه السلو�ي    ى النظر�ة في 

�مس  تقد جحیث حاولت هذه المقار�ة تفادي األخطاء �تحدید مستوى التحلیل ومتغیرات التحلیل، ولهذا �ع

 
1Alex mintez , Karl derouen , op. cit , p 18 

 . 142ص  ، مرجع السابقحسین بوقارة 2
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الس�اس  J.ROSENAUوزنور  في  ال�حوث  تفتقد  الة  أن  من    إلى خارج�ة  تسمح  التي  المنهج�ة  األدوات 

 : 1فروزنو �عتمد على اتجاهین حدید درجة تأثیر مختلف المتغیراتت

 value theory لتنظیر المع�اري الق�مي والتنظیر التجر�بي العملي ففي إطار النظر�ة المع�ار�ة 

   empiricalبها أما في النظر�ة التجر�ب�ة  ن  ؤمنظیر متأثر �الم�ادئ والق�م التي یة الت�عمل��كون المهتم    

 theory  فتقوم على أساس المالحقة العلم�ة الدق�قة �حیث یتجرد المنظر من االعت�ارات الق�م�ة  والمعنو�ة

 صدفة.جة للوهذا النوع من التنظیر هو الذي �سمح من فهم الظواهر للدولة التي ال تحدث نت�

الخار  الس�اسة  في  المقارنة  التحل ة  ج�فم�ادئ  متغیرات  تحدید  في  درجة ومتتمثل  وتب�ان  حتوى  یل 

بینه الت العالقة  األسئلة  تجیب عن  أن  فهي �جب  بینها؟  ال�ا  المقارنة  التي �جب  السلوك  ماهي وحدات  ة 

عمل�ة اتخاذ القرار هي    خرجات؟  فمماهي المتغیرات المستقلة للمقارنة؟ وماهي المتغیرات التا�عة للمقارنة  

المستقلة فیها �حجم الدولة ودرجة  غیرات  ن المتالتا�ع الذي �حدد شكله ومحتواه مجموعة م  یر تغ�مثا�ة الم 

المتغیرات   عل�ه  اصطلح  ما  المتغیر�ن  بین  الر�ط  عمل�ة  وتتم  الفكري   والنسق  االقتصاد�ة   التنم�ة 

على   تحتوي  والتي  الوسط�ة  او  ومتغیرات    أصنافخمسة  المصدر�ة  الشخص�ة   المتغیرات  ر،  دو الوهي 

 .2ج�ة أو النسق�ةالخار  تغیرات المتغیرات الحكوم�ة و المجتمع�ة  والم

مما سبق نجد أن هذه المقار�ة تنطلق من مسلمة أن التحلیل الجزئي أو دراسة الحالة ال تسمح من  

 ى جل مستو�ات التحلیل .�ز علهي تر وضع فرض�ات ونظر�ات في الس�اسة الخارج�ة اما المقارنة ف

فع صانعي القرار ومدى توافر  امل �فسر خ�ارات الس�اسة الخارج�ة هي دواأهم ع  أن�   ولذلك یرون 

لد و المعلومات  مناس�ة    تأثیر  یهم   " مفهوم  من خالل  خ�اراتهم  على  المختلفة  للدول  الخارج�ة  الس�اسات 

 .3صنع القرار" 

وضعت    تيالمن نماذج تفسیر الس�اسة الخارج�ة    لعدیدناك اه نماذج تفسیر الس�اسة الخارج�ة  

 لت على تفسیر الس�اسة الخارج�ة منها:تي عم�ة الكإطار تطب�قي الهم المقار�ات النظر 

 نموذج الس�اسة البیروقراط�ة:  -1

هذا النموذج یر�ز على دور البیروقراطیین من ذوي العالقة �عمل�ة صنع الس�اسة الخارج�ة و�زداد 

لدیه  �لما   هؤالءدور   ألنهم  للمعلومات  الحاجة  لقد ال م  زادت  و   ، المستشار�ن  مناصب خاصة  ولهم    خبرة 

 تطرقنا في الم�حث السابق الجانب النظري لهذه المقار�ة �شكل موسع.و ان سبق 
 

 .144نفسه ص  عبوقارة ،مرج حسین  1
 .148، ص مرجع نفسه  2
 90ص أحمد النع�مي ، مرجع سابق، 3



 دراسة للالتأصيل املفاهي�ي و النظري                                                                                                                                     ول الفصل األ 

 
 75 

 :النموذج التفك�كي  - 2

تؤدي   قد  التي  الدول�ة  البیئة  خصائص  تحدید  على  النظر    إلى�قوم  �غض  معینة  عن  نتائج 

الر ،  و�مكن تطبیق  هذا النموذج مقارنة سلرا لقت واألفعال التي یتحدث عنها صانع اتصرفاال دول  وك 

أخرى    إلى ألن تلك الفرص والقیود تختلف من دولة    ها سب الفرص المتاحة لها أو القیود المفروضة علیح

 .1رادتهاقا إلضا ط� �اإلضافة القدرات التك�ف�ة للدولة ال تختلف فحسب ط�قا لمقدراتها ولكن أ�

 رشید :  الو النموذج االسترات�جي ا -3

استخدم   الن  مؤرخو لقد  هذا  التفاعالالدبلوماس�ة  وصف  في  للدول  موذج  الخارج�ة  الس�اسات  ت 

تسعي   منفصلة  الدول تشكل وحدات  فان  النموذج  لهذا  الس�اسة    إلىالمختلفة و ط�قا  في  أهدافها  تعظ�م 

ینظر   �ما  اوحدة ص  إلى العالم�ة  القو لقرانع  فهم  اسود �صعب  انها صندوق  على  الداخل�ة  الى  ر  س�اسة 

ا النموذج �فسر الس�اسة الخارج�ة في حدود الفعل و رد الفعل و من  ان هذل�ه فالمؤثرة على خ�اراتها و ع

 :  2مزا�ا هذا النموذج 

  ن من یتمیز �ال�ساطة و �قدم صور غیر مكلف للواقع و �مكن من فهم الظاهرة �اقل قدر ممك -

 عقید.الت

تتأثر - ال  الخارج�ة  الس�اسة  رد    قط ف  لكن  و  األخرى  الدول  ذل �سلوك  على  الرشید  ك  الفعل 

 السلوك.

 كما �فترض ان ما �عد رشیدا �النس�ة لفاعل معین �عد رشیدا �ذلك �النس�ة لفاعل اخر . -

الس�اسة   - سلوك  لتفسیر  االحداث  تعاقب  مالحظة  و  الحدس  على  النموذج  هذا  �عتمد  كما 

 .  رج�ةالخا

المختصین  ار�ات أهم�ة حسب  ل الس�اسة الخارج�ة أكثر المق لی تحكما تعتبر المقار�ة العقالن�ة في  

 3م االفتراضات الرئ�س�ة لهذه المقار�ة ف�ما یلي : حیث تقو 

أن   - �مكن  الذي  الناس  القرارات من طرف جماعة من  هي سلسلة صناعة  الخارج�ة  الساسة 

 .نسمیهم �صنع القرار  

للجذب الخارجي وانما تنبثق عبر    �ةجاطة قرارات الس�اسة الخارج�ة من االستب�سابثق  ال تن -

 .ألفراد مع قواعده داخل الدولة  اثل ال لتم نظام قاب 
 

 .29ص ،مرجع سابق ،  احمد النع�مي  1
  6جع سابق ، ص لو�د جنسن ، مر  2
 .133، ص مرجع نفسه  3
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تقوم هذه المقار�ة على تفسیر سلوك الفرد أو تفسیر سلوك الجماعة من الناس متفاعلة داخل   -

خر و�مكن لهذا القرار أن یرت�ط  عن آوضا  بیئة بنیو�ة والتي تقرر اتخاذ موقف واحد �عینه ع

 الخارج�ة أو أنماطه ة اس�الس�

الس�اسة الخارج�ة و�نما    brain whiteیرى براین وایت - المقار�ة ل�ست حب�سة مجال  أن هذه 

الس�اسة   في  تطبق  أن  قبل  االجتماع  وعلم  االقتصاد  علم  مثل  أخرى  مجاالت  في  ط�قت 

 الخارج�ة  

الس�ا ان  جونز  روي  یرى  اكما  االنسالخار سة  الوجود  استمرار  في  أساس�ة  مستقبل  و   نيج�ة  في 

مر �قرارات الح�اة والموت ومستقبل الدول والشعوب ولذلك فإن  ق األیتعل  الرفاه�ة االنسان�ة خاصة عندما 

صنع القرار هم أكثر الناس احتماال أن یتصرفوا �عقالن�ة في ظروف األزمة أین وضع ما �عرف نظر�ة  

 1مةاألز الردع وادارة 

 لس�اسة الخارج�ة وهما:  ا �ةواهتم ال�احثون �مظهر�ن مرت�طین �عمل 

المشار� الوحدات  الس�تطابق  عمل�ة صناعة  في  الخارج�ة  ة  الس�اسة  عمل�ة صناعة  اسة وخصائص 

صناعة   لوحدة  ف�النس�ة  الخارج�ة  الس�اسة  صناعة  عمل�ة  وخصائص  الس�اسة  صناعة  لوحدة  ف�النس�ة 

ناعة القرار أو التفكك�ة في فواعل  ص  فيمفهوم احاد�ة الدولة  على نطاق واسع  لون  لمحلالس�اسة فقد تبنى ا

 حوا متعددین.أن أص�قرار � صنع ال

 نموذج صانع القرار : -5

نموذجا بدیال لفهم صنع   ا ادرك ر�تشارد سنایدر و بروك سابین قصور النموذج االسترات�جي و قدم

الالقرار في الس�اسة الخارج�ة من خالل تج انعي  ص  اكاألسود حیث یر�زون على أهم�ة ادر صندوق  اوز 

�ان یرون  لذلك  و   ، الرسمیین  عا  الس�اسة  �فسراهم  دوافع صانعي    مل  هي  الخارج�ة  الس�اسة  خ�ارات 

القرار و مدى توافر المعلومات لدیهم و تأثیر الس�اسات الخارج�ة للدول المختلفة على خ�اراتهم من خالل  

 .2"  القرارمفهوم " مناس�ة صنع 

س�اسة  رسمي �وحدة صانعة للجه التحدید عن صنع القرار الو   لىتحدثت الص�اغة األصل�ة لسنایدر ع

لكن   ان  الخارج�ة  هیلسمان  روجر  مثل  یرى  من  عمل�ة صناعة  هناك  في  ینخرطون  والجماعات  األفراد 

 .القرار 

 
 . 139-138، ص سابق مرجع جنسن ،  لو�د 1

2Alex mintez , op .cit; p 20  
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القرار  هناك خطوات في   الس�امن ثمان�ة خطوات في صناعتتكون  عمل�ة صناعة  الخاة  و  رج�ة  سة 

 1ي وهي: ید �نالتي ات�عتها ادارة هي 

 االتفاق على الحقائق  -1

 س�اسة العاماالتفاق على هدف ال -2

 تحدید المشكلة بدقة   -3

 فحص �ل الحلول الممكنة  -4

 سرد قائمة النتائج الممكنة التي تترتب عن �ل حل  -5

 التوص�ة �خ�ار واحد  -6

 االتصال �الخ�ار الذي تم انتقاده  -7

 فیذه احت�اطات تن -8

 : 2مهاتها واهالیراءات المت�عة وفع�ات التي تحد من االجعقالالخ�ار العقالني جملة من امام توجد ا كم

 التأخر في االعتراف �المسألة حینما یهمل صناع القرار المسالة حتى �قعوا فیها. -أ

تكون   -ب ما  غال�ا  الموقف  تحدید  في  المطلو�ة  المعلومات  أن  �عني  الواقع�ة  غیر  غیر  المعلومات 

 الن�ة في اتخاذ القرار  عقالمة وغیر مؤثرة مما �فوض عمل�ة لة وقد�كام

أح -ج المدققة  غیر  لل المعلومات  تحر�ف  عمل�ة  تحدث  المستشار�ن  �انا  میل  جراء  من    إلى معلومات 

 القول لمسؤولهم ما یر�دون سماعه بدال من الحقائق  

 النقص في جمع المعلومات   -د

 غموض المصالح الوطن�ة  -هـ

 قت ضغط الو  -و

 االش�اع -ن

 الكوا�ح الس�كولوج�ة  -م

 نموذج المعرفي في تحلیل الس�اسة الخارج�ة:لا -6

النمو �قوم هذ القرار  ا  ینظر صانع  فكرة ��ف  على   .jerel aالعالم؟ حسب جیرلروزاتي  إلىذج 

rosati1 م  اعتقادهاما مع فهذه المقار�ة المعرف�ة تفترض أن األفراد �میلون ألن �كونوا أكثر میال لعقولهم التز

 
 .152ص  ،لو�د جنسن ، مرجع سابق 1
 . 156-155ص  ،  جع نفسه  ر م 2
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لبیئة ودراسة أهم�ة  مقاومة التك�ف مع التغیر في ا  إلى ت ولذلك �میلون ما لو وطر�قة معالجتهم الخاصة للمع

 منخرطین في عمل�ة صنع الس�اسة أبرزت هذه المقار�ة في الخمسینات من القرن العشر�ن األفراد ال

الخارج الس�اسة  في  االعتقادات  تحلیل  على  النموذج  هذا  خ�قوم  من  تطب�ة  المقار�ات  الل  یق 

 .ث مراحل مرت بثال  من القرن الماضي حیث  30�اسة الخارج�ة في لسا النفس�ة في دراسة

المعرف�ة   والنماذج  المعرف�ة  الصور  الخارج�ة من  الس�اسة  تحلیل  في  المعرف�ة  المقار�ة  یتخذ  كما 

دراكهم للعالم الذي �ح�ط  و�ذلك ایوم�ات  التي �حملها األفراد للتعامل مع المواقف المختلفة التي یواجهونها  

  الي قدة في الس�اسة الدول�ة و�الترار المعناعة الق ى مهم لتحلیل الس�اسة الخارج�ة وعمل�ات صتو مسبهم �

النت�جة النهج�ة هي اتخاذ الصور المعرف�ة للعقل االنساني لمستوى تحلیل الس�اسة الخارج�ة من منظور  

 ج�ة وعلم النفس المعرفي.ار لخالقة المعرف�ة بین حقل الس�اسة اد العتأكی لى إالمقار�ة المعرف�ة �اإلضافة 

ر خمس خطوات معرف�ة أساس�ة یر�دون وعي بوهام �مر صنع القرار عبووفقا للنموذج سابیرو و  

 2الوضع الدولي الجدید وهي 

أذهانهم1 في  القرار  صنع  �حملها  التي  �االعتقادات  عالقة  ذو  وهو  األولي  التضخ�م  حول    / 

 موقف. ال

 تي امامهمل تفسیر االحداث الجدیدة ال أج ن / ال�حث عن السوابق المعرف�ة م2

 وك المستقبلي المحتمل لألطراف المنخرطة في القض�ة  عواقب السل / ال�حث عن3

 / ال�حث عن البدائل الس�اس�ة الممكنة للخ�ار المتخذ في حالة فشله4

 / وأخیرا خ�ار الس�اسة .5

 في الس�اسة الخارج�ة   ة الدور : نظر�  المطلب الثاني 

النظا   ذهتعتبر ه المفسرة في الس�اسة  النظر�ات  تعلق �االدوار  ر�ة من بین اهم  لخارج�ة خاصة ما 

الدول في مح�طها اإلقل�مي و الدولي فهي تسمح �فهم افضل لهذا و تحلیله وفق معط�ات  التي تقوم بها  

 فتقارها لمقومات النظر�ة.تراب ال برها اقو منها من �عت التي تقوم عل�ه هذه النظر�ة 

، فالدور هو نمط     1بوضع معین "  دور " مجموعة من السلو��ات و القواعد التي ترت�ط  ال�  �قصد

الظروف   و  لها  الدولي  المجتمع  نظرة  منطلق  من  الدول  �ه  تقوم  حیث  غیره  عن  الممیز  السلوك  من 

 المح�طة بها و المسؤول�ات المكلفة بها .

 
 .79، ص سابق  مرجععامر مص�اح 1
 .93سه ، ص مرجع نف2
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ما  في  ال  و  الم  متغیرات�خص  هناك  الدور  في  تتحكم  على  ع  وقالتي  الدولة  مكانة  و  الجغرافي 

اف�ة للدولة التي تضطلع  القدرات الس�اس�ة و االقتصاد�ة و الثق   إلى �اإلضافة    و الدولي إلقل�مي  المستو�ین ا

الدول�ة منذ بروزه �حقل ، وقد  بدور ما   العالم�ة األ�عد الحر   أكاد�مي   علمي   شهد حقل العالقات  ولى  ب 

م التطو العدید  و  األحداث  است  ت،را ن  األحداث  لهذه  العلمي  التفسیر  تُ و�قتضى  نظر�ات  على  خدام  بنى 

 ات منطق�ة تكون األساس الذي ینطلق منه في تفسیر أي حدث سواًء �ان دول�ًا أو إقل�م�ًا أو  افتراض

 .  محل�اً 

ألحداث، تعددت  ملة تفسر �ل اغ�اب نظر�ة شاو �ارتفاع وتیرة األحداث الدول�ة وتسارعها في ظل  

اك نظر�ات ُ�لِّ�ة ُترّ�ز  جانب آخر، فهن لى جانب و�غفالت المفسرة �نت�جة لتر�یز �ل واحدة منها ع�اظر الن

العدید من   على  الظاهرة  دراسة  في  تعتمد  إذ  الدولي �كل  النظام  أي  النظمي  المستوى  على  التحلیل  في 

أجزاء من النظام    لى ع  ة تر�ز في التحلیل ك نظر�ات جزئ�مة. و�ذلك هناالمتغیرات وتعطي تفسیرات عا

 1الظاهرة.   تغیر واحد لفهم أي تر�ز على م كمستوى الوحدة (الدولة) 

إال أن أي عمل�ة في تحلیل الس�اسة الخارج�ة تخضع لثالث مستو�ات تبدأ من الوصف، فالتفسیر،  

والمضامین  ت �ا األ�عاد والمسـتو   اإللمام �مجملقة وقدرة على فالتنبؤ وذلك �غ�ة فرض منهجًا تحلیل�ًا أكثر د

و  أثرًا  المتغیرات  أكبر  عمل�وتب�ان  في  وأداء  تحكمًا  ص�اغة  ما ة  لدولة  خارج�ة  األمر  ،  س�اسة  هو  ذلك 

�النس�ة لنظر�ة الدور التي اختصت �التحدید في دراسة وتحلیل السلوك الس�اسي الخارجي للوحدة من أجل  

 .في �عض األح�ان في مصادر القوةه ا��ة للدول رغم التشلو��ات الخارجختالف في الستفسیر سبب اال

نشأت نظر�ة الدور وتطورت في إطار علم االجتماع الغر�ي منطلقة من أسس  :  2مفهوم نظر�ة الـــــدور

  عالم�ة، فضالً �الدرجة األولى، �غ�ة فهم موقع الفرد وتأثیره في الس�اسة الداخل�ة وال  س�كولوج�ةاجتماع�ة  

في الرغ�ة  النسق  عن  وتطو�ر  المعاصر�ن  لسا  فهم  الس�اسة  علماء  دعا  مما  نظر �اس�ة،  ُبْن�ة  �ة  لوضع 

الدور إسهامات   لمفهوم  مع  الس�اسة، خصوصًا  علم  إطار  بیدل في  الذي   Bruce Biddle - بروس 

منظوم أو  مكانة،  أو  لشخص  ممیز  سلوك  دلیل  أو  "قائمة  أنه:  على  الدور  المعاییر ُ�عّرف  من    ة 

 ."و مكانة اجتماع�ةأ  خصلمحددة لسلو��ات شوالتوص�فات ا

 
ط�ة للنشر ،  ئر : دار قر ، الجزا  ول�ة المتغیرات ، القواعد و األدوارجیوس�اس�ة العالقات الدعبد الوهاب ،  بن �خلف 1

   36، ص  2016
 ry/%Aa.org/dictionencyclopedia-http://political:ظر�ة الدور و العالقات الدول�ة ماخوذ منن 2
 

http://political-encyclopedia.org/dictionary/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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رف في معجم علم الس�اسة والمؤسسات الس�اس�ة �أنه  د ع) قthe roleبینما نجد مفهوم الدور(   

�ما ٌعرف في المعجم  ،    انطالقا من مالحظة �ل الجماعات نجد تمییزا في الوظائف بین األطراف الفاعلة

ون الدور من حقوق والتزامات و�لعب  تكو�االجتماعي للفرد    ن �أنه السلوك تور وضاح ز�تو الس�اسي للد�

 الح�اة .  أدوار عدیدة في الفرد 

وتفسیر   بدراسة  تختص  والتي  الدول�ة  العالقات  في  الجزئ�ة  النظر�ات  من  الدور  نظر�ة  ُتعد 

ه في  قد تتشا�  �أن الدول  Kal Holsti - كال هولستي  السلو��ات الخارج�ة للدول، حیث ُیوضح المفكر

 1. تلف في السلو��ات  تخا مصادر القوة لكنه

عرَّفه الق“�أنه    ف�ما  صناع  العاتعر�فات  لألنواع  التي  رار  والسلو��ات  القواعد  و  وااللتزامات  للقرارات  مة 

تصدر عن دولهم، وللوظائف التي ین�غي على أ�ة دولة أن تؤدیها على أساس مستمر سواًء في النظام  

 .الفرعيظام اإلقل�مي الدولي أو الن

“تصو  Steven Walker - ركالو   ست�فن أما أنه:  على  الدور  مفهوم  عرَّف  واضعي  فقد  رات 

 ”.دولهم في النظام الدوليالس�اسات الخارج�ة لمناصب 

والقدرة   والمكانـة  �الموقف  ترت�ط  �الشرع�ة ومتطل�ات  “مسؤول�ات حظیت  �أنه  ف�ما عرَّفه آخرون 

 ”.2األمن الخارجي لىع أو مـدى االعتماد ألمن لآلخـر�ن�ادة لتوفیر اعلى الق

ر من خالل مستو�ین  ام نظر�ة الدور في علم الس�اسة المعاصو�ذلك نرى أنه قد تمثلت محاوالت استخد

 :من التحلیل

كل  : یتم ف�ه �حث األدوار الس�اس�ة في إطار األنساق الس�اس�ة من الداخل �ل على حدة و�حث ه�األول

 ي �كل فرع�ة أو األبن�ة التي تشكل النسق الس�اسال ق عالتها بین األنساوز�عاتها وتفااألدوار وت

المست الثاني أما  الدولي والتر�یز �صفة    وى  النسق الس�اسي  یتم ف�ه �حث األدوار الس�اس�ة في إطار   :

� العالم�ة وال  المؤثر�ن في الس�اسة  التي �شغلها األفراد  �كونو خاصة على األدوار  ا من رؤساء  شترط أن 

 .دولال

طني والس�اسي الخارجي  منظور الس�اسي أخذ أ�عادًا مختلفة بین الدور الو ور من اللدا  ولعلَّ مفهوم

�ش الوطني  فالدور  �حتلون والدولي،  الـذین  األشخاص  المتوقعة من  المواقف  السلوك ومجموعة  أنماط  مل 

 
في   القیتمداخلة دراسة مفاهم�ة نظر�ة ،  في الس�اسة الخارج�ة تمام أسماء ، الدور اإلقل�ميد�ا�ش عبد الرؤوف ، قطاف  1

المنطقة العر��ة ، جامعة �سكرة ، ماي  جزائر�ة و التحوالت الس�اس�ة و األمن�ة فيوم الدراسي حول الس�اس�ة الخارج�ة الالی
 3 ، ص 2016

  ، مرجع سابق عالقات الدول�ةدور و اللنظر�ة ا 2
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األع أنواع  واصفًا  القرار،  صنع  ه�كل  في  تؤدىمناصب  التي  موقـ  مال  �ـل  الس�اسي ضمن  والدور    ف، 

الوظائف الرئ�س�ة التي تقوم بها الدولة    إلى ولـة و�نصرف  ارجي یرت�ط �السلوك الس�اسي الخـارجي للدلخا

جمـود أو    الي في الخارج عبر فترة زمن�ة طو�لة وذلك في سعیها لتحقیق أهداف س�استها الخارج�ة، و�الت

المكانة أو االتجاه الذي    أو ع  ر المطلوب في الوض في تحدید الدو اسة الخارج�ة  قصـور إدراك صانعي الس� 

الم فجیتطل�ه، من  ُ�حدث  أن  تكی�ف،    وةمكن  أو  تعدیل  دون  والدور  القوة  بین  التوازن  عدم  حالة من  أو 

ي  والذي �شكل تهدیدا للنظام الدولي في حالة حدوث انقالب مفاجئ ف�ما یتعلق بتوقعات األمن مستقبًال ف

 .دولة أخرى 

  :ةل�دو نظر�ة الدور في حقل العالقات ال

ل سلوك الفرد في الح�اة االجتماع�ة، حاول  انطالقًا من النجاح الذي حققته نظر�ة الدور في تحلی

فقد تم نقل   .حقل العالقات الدول�ة  إلىثین االستعانة بها في دراسة الظواهر الس�اس�ة ونقلها  �عض ال�اح

الدور   لدر مجا   إلىمفهوم  الس�اسة  الدولل  دور  مجموعاسة  �فاعل ضمن  على    منة  ة  األخرى،  الفواعل 

 .س�اسي خارجي ادتها ضمن سلوك َعبِّْر عن إر اعت�ار أن الدولة تُ 

بها   تقوم  س�اس�ة  أدوارًا  بوصفها  الدول  سلوك  بدراسة  تهتم  الس�اسي  المنظور  من  الدور  فنظر�ة 

ولة في  لدا س�ة التي تقوم بها الوظائف الرئ�و "مجموعة من الوحدات في المسرح الس�اسي الدولي. والدور ه 

 .”ها الخارج�ةیق أهداف س�استلك في إطار تحق الخارج عبر فترة زمن�ة طو�لة، و ذ

وظائف  من  مجموعة  عن  ُ�عبر  بل  هدف،  أو  سلوك  أو  قرار  مجرد  ل�س  الدور  أن  القول  �مكن  وعل�ه 

 : 1ثة جوانب رئ�س�ةها مراعاة ثالوهذا یتطلب منمحور�ة تقوم بها الدولة في فترة زمن�ة معینة، 

وهذا انطالقا من توص�فها لنفسها    تحدید مر�زها في العالقات الدول�ة ورسم مجال حر�تها بدقة،  .1

صغرى) و منه یتحدد توجهها هل    -إقل�م�ة  -�برى  -تمي (عظمى ضمن أي خانة من الدول تن

 .إقل�مي أو عالمي؟

 .لخارج�ةتحدید وض�ط دوافع س�استها ا .2

 .ستط�ع تقی�م هذا األداءنت�جة أدائها لهذا الدور حتى ت ثهحدحجم التغییر الذي �مكن أن تها لتوقع .3

 .وعل�ه فنظر�ة الدور تساعد على فهم السلو��ات الخارج�ة للدول تجاه بیئتها الدول�ة أو اإلقل�م�ة

 

 

 
 لدول�ة ، مرجع سابق نظر�ة الدور و العالقات ا1
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  :المتغیرات التفسیر�ة لنظر�ة الدور

ارجي للدول وت�عا  لخا فق السلوك الس�اسي قات الدول�ة و في حقل العال مفهوم الدور اإلقل�مي یتحدد

عها الجیوس�اسي والتوازنات اإلقل�م�ة الدول�ة �اعت�ار  المجتمع�ة وموقاتها الماد�ة و لمصالحها وأهدافها وقدر 

  توازنات ، أن القوى الدول�ة تتغیر مراكزها من حیث األهم�ة في العالقات الدول�ة ت�عا الختالف القدرات وال

 ثابتة,ر  غی وظائف واألدوار تص�ح بدورها ال فإن

لدولي ف�عني هذا الدور إدراك صناع الس�اسة  أما ف�ما �خص الدور القومي للدول ضمن المح�ط ا  

ج�ة لموقع بلدانهم في النظام الدولي والسعي لتحدید القدرات وااللتزامات واألحكام واألنشطة المناس�ة  الخار 

 لنظم اإلقل�م�ة.ا أو في النظام الدولي أن تقوم بها  ار التي ین�غيولألدو  لدولهم، 

نشوء ت�ار في مواجهة العالم�ة التي دعت    إلىقات الدول�ة  وترجع فكرة اإلقل�م�ة في أدب�ات العال 

اإلقل�م�ة    إلى التجمعات  بناء  السلم واالستقرار �ما اعتبر دعاة اإلقل�م�ة أن  نظام دولي جدید �حفظ  بناء 

ا الدولیین، وان  ة للحفاظ على األمواألكثر عمل�  لوسیلة األفضلهي  المفهوم لمصدر    لسلم  �ما یرجع هذا 

 1االقتصادي.   سات التكامل �كافة فروعها وخاصة للتكامل آخر وهو درا

 :2في الحق�قة هناك ثالثة متغیرات تفسیر�ة أساس�ة تعتمد علیها نظر�ة الدور في التفسیر وهي

الدور .1 �متغیر والتي   :مصادر  في  تتخذها  مستقلة  به ات  و�قصد  الوطن�ة  الا  التفسیر،  خصائص 

 .اد�ةت ماد�ة وغیر مللدولة من مقومات و�مكان�ا 

الدور .2 القرار   :تصور  صناع  وادراكات  بتصورات  ُتعنى  التي  و  وس�طة،  �متغیرات  وتتخذها 

غیر أو  ماد�ة  لمقومات  الدولة  فامتالك  دول�ا،  أو  إقل�م�ا  �ان  سواًء  �عن   ألدوارهم  ال  ى  ماد�ة 

لد�ه خبرة    ، حیث �جب على صانع القرار أن تكون فعاال   ا� رجخا  ا ها سوف ُتؤدي دور �الضرورة أن

لعوامل تأثیر  لادة التي تتحدد من خالل الخصائص الشخص�ة التي �حوز علیها؛ فلهذه  و�رادة الق�

ًا  ن تلعب دور كبیر في تحدید سلوك الدولة على المستوى الخارجي، فضًال عن أنها قادرة على أ

 .بین سلوك الوحدة مع �اقي الوحدات  یزمیة اتخاذ القرار، وفي التفي عمل�

الدور .3 ات الس�اسة الخارج�ة من قرارات وسلو��ات، والتي ُتعد متغیرات تا�عة،  مخرجوهي   :أداء 

 .ألداءلحیث تتحكم فیها درجة الفاعل�ة 

 
   4مرجع سابق ، ص ء ، د�ا�ش عبد الرؤوف ، قطاف تمام أسما  1
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،  -ر وس�ط  �متغی  -ره  القرار لدو و عل�ه فالدور �عتمد �األساس على مدى رؤ�ة وتصور صانع  

ت من  عل�مقی انطالقًا  ُ�طلق  والتي  دولته  و�مكان�ات  لقدرات  "مه  �ذلك  الدوریها  �مكنها  ؤهالت  ال  حیث   "

البیئة   تهیئة  على  قدرته  ومدى  جهة،  من  للدور  المادي  األساس  یتآكل  ال  حتى  اإلمكان�ات  هذه  تخطي 

 .رى أي أداء الدور من جهة آخة التنفیذ یدخل مرحل  الخارج�ة لقبول هذا الدور والتجاوب معه عندما

على طب�عة الظروف الخارج�ة المصاح�ة    �معنى آخر، على الدولة حتى �كون دورها فعاًال التعرف 

ر، و مدى انعكاساتها سل�ًا أو إ�جا�ًا على النتائج المحققة من هذا األداء، �ما �جب مراعاة  ألداء هذا الدو 

 .ورا لهذا الدحجم قدراتها التي تؤهله 

هناك عال �أن  القول  �مكننا  مترا�ة  قومنه  ثالث�ة  تشكل  المتماسكة  ممارسة  مدى  في  تتحكم  دور  طة 

 1أن تت�عه وهي: الذي �استطاعة الدولة  

الدولة   -أ الذي تسعى  الهدف  على    إلىطب�عة  لنفسها وتعمل  الذي حددته  الدور  تحق�قه من خالل 

 ه .ال�الوصول 

 .ا ف�ه رهدو الخارج�ة للدولة التي ترغب أن تلعب  من البیئةض المدى المكاني وسعته،-ب

م  االكاف�ة    القوة   إلى ي الوسیلة الدبلوماس�ة المستندة  ه  هل   ،الوسائل المستخدمة لتحقیق هذا الدور  -ج

 .من خالل التهدید �استخدام القوة أو استخدامها فعل�ا 

    الخارج�ة نظر�ة الواقع�ة �مدخل لتفسیر الس�اسةالالمطلب الثالث  : 

علم    التقلید�ة  الواقع�ة  العالقات   1940ظهرت  دارسي  على  ه�منت  ترتكز    حیث  حیث  الدول�ة 

ات الدول�ة حیث تعتبرها عالقات قوة المعنى ان الدول �إمكانها أن تصل في  أهم�ة القوة في العالق  على

أهم�ة  أ�ة  تعطي  أن  دون  أخرى  �الوسائل  الخارج�ة  الس�اسة  في  أهدافها    القانون�ة للجوانب    تحقیق 

 . 2واألخالق�ة

حرب بلو�ونیز بین  القد�مة و للیونان    tucydidesتار�خ    إلى�ة تعود جذورها  ة س�اسر�نظالواقع�ة �

  ) اسبرطة  و  تعود    431  -404أثینا  الواقع�ة  ،فعناصر  وز�را    إلى ق.م)  �ان  الذي  �وتیل�ا   �تا�ات 

  من قع�ة أفكارها و�صورة خاصة  ستمد الوالماض�ة، تفي الهند أكثر من ألفین سنة ا  mauryaلإلمبراطور  

اال�طا (  الیلفالسفة  م�كافیلي  ن�كوال  مثل  (  1469  -1527ین  هو�ز  وتوماس  ومین1588-1679)  غ  ) 

الصین ت في  األمیر    سي   : �تابهم  في  أكدوا  النظام     leviathanو   the princeحیث  ذات  الدولة 

 
   5ؤوف ، قطاف تمام اسماء ، مرجع سابق ، ص د�ا�ش عبد الر  1
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  16في القرن  ا  أم االعت�ارات األخالق�ة،    ع�ة فوق �للقوة والنفالد�تاتوري القائمة على المصالح والحذر وا

اس�ة في عصره مؤ�دا أن الحاكم البد أن �عتمد على  ممارسة الس� القوة في الم فقد ر�ز م�كافیلي على دور 

 .1من أجل ضمان الدولة و�قائها  معاییر أخالق�ة تختلف عن تلك التي تبناها الفرد العادي

ة الخارج�ة حیث  اسس� طو�ر المنهج الواقعي في ال) في ت1971-1892ور( كما اسهم ر�نهولد نیب

�ال ، وعل�ه خطیئة األو یؤ�د أن اإلنسان ملطخ  الشدید    لى  القلق  تن�ع عنده من  مه�أ للشر والخطیئة  فإنه 

العالقات بین الجماعات   و�ذهب نیبور في حدیثه على القوة على أنه أداة ألن الصراع مسألة مستأصلة في

 .والدول

في الس�اسات الخارج�ة، �ما قام هانز    ورمحأن الصراع هو ال  1943-1893ن  سب�كما  كما یرى 

بدر م �ورجانتو  القوة  على  اسة  القائمة  الس�اسات  جم�ع  غا�ة  أن  مؤ�دا  الدول�ة  الساسة  في  مر�زي  جزء 

  س�اسي في   الصراع للحصول على القوة وأن االخیرة هي الهدف الكبیر للس�اسة والدافع المقرر الي عمل 

المج جوانب  هذا  مورجانتو،  انتقد  التخال�مث الال  �عني  وهذا  الدول�ة  الس�اسة  معضالت  حل  في  عن  ة  لي 

 القانون الدولي العام.

ما وراء معان واهداف   إلىة في التحلیل تذهب ال�وت�عا لذلك فالمنهج الواقعي یرى أن النزاعات المث

�ة المعنو�ة  همال�ة الس�اسة عند الواقع�ة اني الواقعلمنطلق تعوهم�ة ال وجود لها في واقع االمر ومن هذا ا

ر العن�ف الذي ال �قهر بین الفروض األخالق�ة و بین  �ضا التوت هي تعني أللعمل الس�اسي وع�ا �امال و  

 متطل�ات العمل الس�اسي الناجح.

القانون  �أن  موسكو  في  األمر�ك�ة  المتحدة  الوال�ات  سفیر  �ینان  جورج  �عتقد  ل  كما  �س  الدولي 

المشكالالوسیل لتسو�ة  المالئمة  أورجانسكي  الت  ة  �قسم  اخرى  ناح�ة  من  و   ، �مقدول�ة  القوة الدول    �اس 

 2ة: ال�والسلوك الدائم للسلم الدولي أو المضاد له في الفئات الت 

 فئة الدول القو�ة القانعة. -

 فئة الدول القو�ة غیر القانعة. -

 فئة الدول الضع�فة القانعة. -

 انعة.ة غیر الق ول الضع�ففئة الد -
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أوسع نطاقا من ذلك  شكاله الماد�ة والعسكر�ة و�نما هي  مرادف للعنف �أ  هية  كما ال �عني أن القو 

نهائي لعدد �بیر من المتغیرات الماد�ة وغیر الماد�ة هو الذي �حدد في النها�ة حجج قوة  �كثیر فهي نتاج  

  الوقت الحاضر قد طرأ عل�ه   القوة في   ن استخدامأ  إلىالدولة  ، وفي هذا المجال أشار جوز�ف ناي   

القوة الصل��ع التغییر حیث تغیر من مفهوم  المرنة   إلى    hard powerة  ض     Soft POWER القوة 

 .النمط المجتمعي للعالقات الدول�ة إلى والتي تعني االقناع والتأثیر والتحول التدر�جي من الفوضو�ة 

 1ة: ال�الت المدرسة الواقع�ة تقوم على الم�ادئ

 لقوانین علیها.وة والمجتمع �حیث عكس تطبیق القا إن العالقة الدینام�ك�ة بین س�اسة  -1

بین مفهوم القوة ومفهوم المصلحة وعل�ه فان الس�اسات الدول�ة تمارس هذین    العضوي الر�ط   -2

 المفهومین.

یذهب -3 ما  ال�شر وهذا  أعمال  على  م�اشرة  ته�من  األفكار  ل�ست  الماد�ة  المصالح  ماكس    إن 

 المنهج الواقعي .أحد رواد  فیبر

المفردةقعواالترفض    -4 والقوم�ة  األخالق�ة  الطموحات  الس�اس�ة  االخالق�ة    �ة  القوانین  مع 

 الحاكمة للكون .

الجدیدة الواقع�ة العصر�ة    :الواقع�ة  البنیو�ة أو  �الواقع�ة  تعرف أ�ضا  التي  الجدیدة  الواقع�ة  تعد 

�فن �ر�زنر ورو�رت جیلین  ستو   ن اهم مؤدیها �ینث والتزمانینات ومد�ة في الث�مثا�ة امتداد للواقع�ة التقلی

 2ة: ال�وا للواقع�ة الجدیدة الم�ادئ التي حیث اعطرج مودلسكورو�رت تاكر وجو 

/ تأكیدها على معنى الصراع الس�اسي الدولي للس�طرة من خالل العالقات االقتصاد�ة الدول�ة  1

الجدیدة   الواقع�ة  ذهبت  �أ  ىإلوقد  االقول  من  �ل  اللیبر ن  والمدر ال�لمدرسة  في  ال��كلرادا  سةة  ة 

العال إدراك وفهم  في  أخفقت  �معزل عن  االقتصاد  نتناولها  عندما  االقتصاد�ة  بین  قات  العالقات 

 الدول.

الدولن�ة2 �مفهوم  الجدیدة  الواقع�ة  تتمیز   /statisme    تكو�ن على  القدرة  الدولة  منح  من خالل 

 .ي حیز الواقع العمل إلى دئ هذه الم�ا ح واألفعال األهداف والمصال

عام   نها�ة  في  والتز  �ینث  من1993كتب   " ا  ،  ه أمن�اتي  الداخل�ة  لرئ�س�ة  الس�اسة  إبراز  ي 

المعنى   هذا  وفي   " االنعزال  �س�اسة  إقرارنا  �عدم  �عني  وهذا  الدول�ة  الشؤون  في  وأنهماكها  االمر�ك�ة 

 
 .101، ص  سابقمرجع مي ، احمد النع� 1
  104، ص مرجع نفسه 2
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�ة  ددة مرة ثانتعلمنظام القطب�ة ا  إلىعالم  لة عودة الانه في حا  " إني لمدرك �ما  charles kegley�قول

 .1نهامن یدافع ع إلىفإن الواقع�ة �حاجة 

�ونها   األیدیولوج�ة  المواقف  وهي �صدد  التعم�م  في  غارقة  أنها  الجدیدة  الواقع�ة  كما عرف عن 

تدخل في  فها �أنها  ذا �مكن وص ت�غى الحفاظ على األوضاع الراهنة في البن�ة الهرم�ة للعالقات الدول�ة و�ه

وضوعات الحرب والسلم  ي، حیث مى الثنائظة والتي تدور أساسا على نظام توازن القو افمحإطار النظر�ة ال

 ل�س من واج�اتها وعل�ه فالدول الصغرى ترضخ لس�اسة القوى العظمى.

 تفسیرات الواقع�ة الجدیدة للس�اسة الخارج�ة 

جدیدة اقع�ة اللو �ابدأ ما �عرف  1979" سنة    سة الدول�ةظر�ة الس�اعندما قدم �نیث والتز �تا�ه " ن

ا التوجه  هذا  البنیو�ة  الواقع�ة  المأو  االنتقادات  مجموع  على  جاء  الذي  الكالس�ك�ة  لجدید  للواقع�ة  قدمة 

لكن األسس   الدولة،  غیر  الجدد من  الفواعل  الدول�ة خاصة تصاعد  للس�اسة  والسر�عة  الكبیرة  والتطورات 

وم  هما القوة والمصلحة في إطار ما �عرف �مفهو   العلى قاعدتین أساسیتین أ  �ینث والتز قام علیها  التي  

المنظومة   المنظومةبن�ة   القدرات في هذه  توز�ع  ، وهنا تم طرح تساؤل   الدول�ة �بناء فوضوي من خالل 

مفاده   الواقعیتین  خالل  من  �الرغأساسي  متشابهة  خارج�ة  الدول س�اسات  تت�ع  اختاللماذا  من  فاتها  م 

 2خل�ة؟ الدا

ر�ك�ة والسوف�ات�ة في  الذي قدمه حول الس�اسة الخارج�ة األمخالل التصور  ن  م  فقدم والتز تصورا 

ع التنافس  الداخل�ة  إطار  الس�اسات  ان  الخارجي رغم  المجال  في  متطا�قین  أنهما  العالم  في  التسلح  لى 

 مختلفة تماما.

البنیو� الواقع�ة  مصطلح  والتز  قدم  ش�ه  ثم  حیث  النظة  افواعل  في  �البن�ات  الدولي  ء  ضا لفام 

البروتونات و  مثل  تدو ال�الفیز�ائي  التي  ار كترونات  بدون  فلك  في  �ذلك  ر  فالدول  المنطلق  ادتها ومن هذا 

فان الواقعیون الجدد أقاموا نظر�اتهم على اساس بن�ة النظام الدولي التي    الي توجد في نظام فوضوي و�الت

 �ابالن  في نفس الس�اق. تنور م ات الدول وهذا ما یؤ�دهحدید سلو��في عمل�ة تتلعب دورا مهما 

الج الواقع�ة  تعتبر  الخار كما  الس�اس�ة  ان  للتفاعالت  دیدة  استجا�ة  هي  دول�ة  وحدة  أل�ة  ج�ة 

و�الت  الدولي  النظام  في  تحدث  التي  مع    الي المختلفة  الخارج�ة  س�استها  تك�ف  أن  تحاول  الدولة  فان 

الظروف ومعط�ات البن�ة الدول�ة، ذلك أن  ع  م  ة، ذلك ان البیئة الخارج�ة�ة الدول�ط�ات البنالظروف ومع
 

 . 105، ص  سابقمرجع احمد النع�مي ، 1
2James D Fearon ; domestic politics foriegn policy and theories of international relation ; 
London : annual reviews . 1998 ; p 289  
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تفرض على صانع القرار في الس�اسة الخارج�ة مجموعة من القیود من شأنها أن تحد من    لخارج�ة لبیئة اا

  كن تفسیره ي الذي �م، و�ستشهد والتز هنا �النزاع ال�اكستاني الهند   1خ�ارات في صنع القرارات الخارج�ة  

نظام الدولي هي  �ة الفوضو   الي ى فرض القوانین والحفاظ على السلم و�التولتتفي إطار غ�اب قوة مشتر�ة  

 .2�الس�ك�ة التي تفسر السلوك ول�س الفعل والتفاعل �ما تقول 

بن�ة  على  �التر�یز  معرفتها  �مكن  الدول  لسلوك  المسب�ة  العوامل  �أن  الجدیدة  الواقع�ة  ترى    كما 

�عة  را لطب�الفوضى وتوز�ع القدرات فوالتز �قدم تصو   �ةولذا فهم خصائص المنظومة الدالدولي و�المجتمع  

 بن�ة من خالل ما یلي:ال

 3الم�ادئ المنظمة للنظام / 1

العناصر   بین هذه  إذا �انت العالقة  البن�ة و�التحدید ما  التي تنظم عناصر  الم�ادئ  و�قصد بها 

مة �طر�قة هرم�ة تحدد من  نظم  اسة الداخل�ة تكون الوحدات نظمة الس�فوق ففي أتقوم على التساوي أو الت 

أما األمر  الالمنظ  له حق  متساو�ة  ومة  فالدول  المعاصرة  ذو    في دول�ة  هنا  المنظم  فالمبدأ  ولذلك  الس�ادة 

فوضو�ة ول�س مر�زي.  الذات    طب�عة  نظام مساعدة  قائمة على  والتز  عند  الفوضى    self helpوتعتبر 

  فالدول تعتمد على نفسها أي  الي بین الدول و�التا م  قادرة على الفصل في النزاعاتطة عل�ا غ�اب سل  وهي

 وسائل مر�ز�ة لفرض االتفاقات. إلىمساعدة الذات الفتقارها 

 خصائص الوحدات   / 2

و�قصد بها الوظائف التي تؤدیها عناصر المنظومة ففي أنظمة الس�اسة المحل�ة تؤدي الوحدات  

اوظائف   المنمختلفة  الوح مام  فإن جم�ع  الدول�ة   و�التت  داظومة  الوظائف  نفس  فهي وحدات    الي تؤدي 

 . 4وظ�ف�امتشابهة 

 توز�ع القدرات:   / 3

مع   المنظومة  في  واالقتصاد�ة  العسكر�ة  الماد�ة خصوصا  القوة  مصادر  تر�ز  مدى  �ه  و�قصد 

متكافئة و�شكل غیر  القوة �طر�قة  تتقاسم  التي  الدول  تلك  ،    وجود  أن  �بیر  في  و�ما  القدرات هو  توز�ع 

 
 . 37، ص ،ecga 1994،  منشورات  :  طرابلس ،  الخارج�ة الس�اسةزاید عبید مص�اح، 1
 . 152، ص 2005: دار العلوم للنشر والتوز�ع، ،الجزائر مدخل للعالقات الدول�ةروك غض�ان ، مب2

3Pierre de senclens ; yohan arriffini ; la politique international theories et enjeux 
contenprains , 5 eme edition ; paris : arnud colin ; 2006 ; p 45  
4Barry buzan and others , the logic of neorealism of structure relation ; new York : 
comlombia university press , 1993 , p 44  
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المنجم م  النها�ة خصائص  من  �عد  فإنه  الوحدات  خصائص  في    الي و�الت �كل،  ظومة  وع  فاالختالف 

الوظ�فة   في  والقدرات    1القدرات ول�س  اإلمكان�ات  بتوز�ع  تتحدد  الدول�ة  النسق  بن�ة  فإن  والتز  فحسب   ،

 جدید.الي ة �أحد أعمدة التنظیر الواقعت الماد�ي القدرا الماد�ة تحت تأثیر الفوضى، فنجد والتز یر�ز ف

 للدول لدى الواقع�ة الجدیدة اولو�ات األمن في تفسیر السلوك الخارجي 

�عتبر األمن مطلب مستمر مرت�ط �استمرار�ة فوضو�ة البن�ة الدول�ة �اعت�ار أن هذه األخیرة هي  

الدولیین حس  للفواعل  الواقعالتي تحدد طب�عة السلوك الخارجي    ال فالس�اسة الخارج�ة    الي، و�الت  2یین  ب 

�المنات المتكررة  زال تتصف  والحروب  األمن�ة  الدول  فسة  تسعى  فوضو�ة  بیئة  �قائها    إلى في ظل  تحقیق 

 وأمنها.

وت�قى جزئ�ة مهمة وهي ��ف�ة ادراك توافر األمن من طرف صانعي القرار ألن الس�اسة الخارج�ة  

 ة .وللدتحقیق أكبر قدر من المنافع لاألمن و  اولو�ات  في الغالب قائمة على تحدید

وم�ة قادها �ل  قع�ة الهجوم�ة والواقع�ة الدفاع�ة ( فالهجكما أفرزت الواقع�ة الجدیدة ما �عرف �الوا

  john mearcheins ; eric labes , robert gilpm ; fared zakeriaمن 

 kenneth waltz ; robert jervis ; jack snyder ; steven vanو الواقع�ة الدفاع�ة قادها �ل من  

evera ; stephen wolt  

�أن  ترى  الهجوم�ة  عد  فالواقع�ة  األكثر  هو  الدولي  حول  النظام  والغموض  متسامح  وغیر  ائ�ة 

فترى    ، أما الواقع�ة الدفاع�ة  3فالدول تتبني استرات�ج�ات هجوم�ة    الياألهداف المستقبل�ة هو سائد و�الت

النظام   ��ان  ال الدولي  فحوافز  معینة  في ظل شروط  لكن  على    ظلي  توسع  الحفاظ  على    الدول  سهر 

 لسلوك الخارجي �النس�ة لواقعیین �قوم على استرات�جیتین وهما:اف.4مالوضع القائ

شا�مر �أن     : وتعني التصرف �اتجاه الحفاظ على توز�ع القوة الموجود حیث میز 5/ استرات�ج�ة التوازن  1

 ا عند الدفاع.ب ات�اعهت�ج�ة �ج هذه االسترا

 
،  د�ة :  النثر العلمي  جبر صالح الق�مي)، السعو ، (ترجمة عبد هللا اسة الدول�ةع�ة للس�ا نظر�ة االجتمال.الكسندر وانتد ، 1

 . 49،  ص  2006
 .167د س ن ) ص   التنظ�م في العالقات الدول�ة،  ( د م ن ) (  جندلي عبد الناصر، 2
  168مرجع نفسه ، ص 3

4Dario batistila ; op.cit ; p 131  
5Glen snyaln , opcit , p 161  
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الن�ة لنقل عبء    ذ الالفعل معالخلف واتخا  إلى: وتعني الرجوع  الخلف   إلى دة  عو ال  / استرات�ج�ة2

   المقاومة �اتجاه الحل�ف.

قدم تشارلز هیرمان أر�عة اشكال من التغیر في الس�اسة الخارج�ة على ضوء المتغیر األمني  كما  

 1و هي : 

-   : التك�في  �التغیر  الذي  النظام امثل ذلك  و  سي اتجاه موضوع او قض�ة  �السالتحول في اهتمامات 

 الس�اسة الخارج�ة في أهدافها و األدوات المستعملة في تنفیذها.رار  استممعینة مع �قاء و 

التغیر البرامجي : و �قصد �ه ذلك التغیر على مستوى أدوات الس�اسة الخارج�ة و استبدال المع�ار   -

�الم  التالعسكري  و  ع�ار  األهدفاوضي  تحقیق  سبیل  في  على  ا  اف الس�اسي  الحفاظ  مع  ذلك  و  لمسطرة 

 األهداف

ف - األهداالتغیر  ذلك  ي  �شیر  و  الخارج�ة    إلىف:  الس�اسة  اهداف  تحدید  في  جذري  تغییر  وجود 

 الخاصة بنظام س�اسي ما و هذا یت�عه بتغییر على مستوى األدوات و البرامج المت�عة.

توجه  - في  الس�االتغیر  الخار ات  التغی سة  اشكال  اكثر  هو  و   : و  تع ر  ج�ة  الس�اسة    تأثیرا قیدا  على 

العام للس�اسة الخارج�ة و ما ینجر عنه من  س�ا  نظام الخارج�ة ألي   التوجه  سي و ذلك الرت�اطه بتغیر 

 تغیر على مستوى األدوات و األهداف و االسترات�ج�ات المت�عة في ذلك .

لخارج�ة من المنظور  ا  سةاألنسب لتحلیل و دراسة الس�ااالطار    �ة تعتبر نجد ان الواقع  الي و �الت   

القوة و  اقر   سیراتقدم تف  ألنها األمني   تتسم �الفوضو�ة و استخدام  ب لمتطل�ات بناء األمن في بیئة دول�ة 

المصلحة على حساب   األخرى ال    اعت�ارات ه�منة  النظر�ة  المداخل  و  األطر  ان  �عني  أخرى و هذا ال 

الستتناس  مع  الخب  األم�اسة  ال�عد  حیث  من  لكن  األنسب    و  نيارج�ة  هي  الواقع�ة  ان  نجد  سبق  مما 

 �مدخل لبناء و هندسة الس�اسة الخارج�ة   المنیر التفس

 

 

 

 

 

 
www.elhiwardz.com موقع ، ر�ة ، مقال مأخوذ من في الس�اسة الخارج�ة الجزائ د سنوسي ، الثابت و المتغیرمحم 1

/p33389  �14.30على الساعة  2015نوفمبر  30خ بتار   

http://www.elhiwardz.com/
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 االول: خالصة الفصل

الفصل    في هذا  مقار�ات    إلى نخلص  انتقل من    األمن ان  الذي  المفهوم  تحوال من حیث  عرفت 

هوم من منظور  �ة تطور هذا المفر�ح  و ظهور مفردات تواكب   ة عاده المتعددأ��  األمن إلى التقلیدي    األمن

ر األكثر تناس�ا مع تحلیل االزمات األمن�ة في العالم و منطقة  ا طالمر�ب االمن هو اال  متطور این اص�ح 

 الساحل االفر�قي �الخصوص خاصة مع تزاید الفشل الدوالتي في المنطقة.

ث المفاهم�ة و لكنها من  حین  المفردات التا�عة لها ثابتة م  ارج�ة و اسة الخ جانب ان الس�  إلىهذا   

تغیرات �حكم ارت�اط الس�اسة الخارج�ة �محددات عدیدة من بینها االمن الذي  فت  عر   حیث الطرح النسقي

منطق االمننة و هذا ما یؤثر على مفهوم نسق�ة الس�اسة الخارج�ة �العموم في ��ف�ة صناعتها    إلىدخل  

ت  یرامتغ فعل لهذه الس�اسة المرت�ط �المحددات و الالو  اخلي و الخارجي و قراءة األثر  توى الدلى المسع

  ، الخارج�ة  الس�اسة  صناعة  في  تدخل  تقدم    إلى التي  ان  �مكن  مقار�ة  اهم  الدور  نظر�ة  اعت�ار  جانب 

 تفسیرا للس�اسة الخارج�ة خاصة الجزائر�ة في مح�طها اإلقل�مي و الدولي .

رى  س�اسة الخارج�ة من منطلق الواقع�ة التي تال�  هي األقرب لتفسیر ا�عاد االمن  لواقع�ةنظر�ة افال

ه  �ان الخارج�ة  الس�اسة  الس�اسة    وهدف  لتفسیر  األنسب  هي  الواقع�ة  �ان  نجد  هنا  و   ، االمن  تحقیق 

 الخارج�ة خاصة الجزائر�ة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثا�ي: 

 

 ر�قي حل اإلفقة الساالتحديات األمنية �� منط

 ر و ا�ع�اسا��ا ع�� ا�جزائ 
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ال   بین  من  االفر�قي  الساحل  منطقة  األتعتبر  للتهدیدات  مصدرا  و  تأزما  األكثر  في  مناطق  من�ة 

ال�حر األب�ض   المناطق المجاورة لها �منطقة المغرب العر�ي و حتى أورو�ا و حوض  المنطقة و حتى 

من اهم بؤر    ناالسبتمبر أص�حت    11من قبل احداث  أهم�ة    تكن لها المتوسط ، فهذه المنطقة التي لم  

 اهتمام القوى الدول�ة .

جعلت من المنطقة بؤرة للتهدید و االزمات متعددة و مر��ة فهذه نتاج مجموعة من  ب التي  فأس�ا  

ا هذا  �ة یومن غا  إلىالحر��ات السبب�ة التي تراكمت �فعل العامل الزمني الذي �متد من الحق�ة االستعمار�ة  

االستعمار�ةا العوامل  اختلطت  االنترو�ولو   ىل إ  ین  الطب�عة  یراعي  لم  الذي  السوسیولوج�ة  التقس�م  و  ج�ة 

منطقة ثم تزاید درجات الفقر و التهم�ش و االقصاء و الهو�ة و ضعف األداء  للمجتمعات التي تع�ش �ال

ة في هذه البیئة �شكل سر�ع  الجر�م  رهاب والس�اسي �ون في النها�ة دولة هشة و فاشلة قابلة النتشار اإل

 ر.بی و �

تحل   تفك�ك�ة لمنطقة الساحل االفر�قي حتى �و لهذا سنر�ز في هذا الفصل على دراسة  مكن  یل�ة 

ات و انعكاسات هذه التهدیدات  ال� فهم مر��ات التهدیدات األمن�ة في منطقة الساحل االفر�قي و خاصة  

 ة و هي :ث أساس�ث م�اح األمن�ة على الجزائر من خالل ثال 

 ساحل االفر�قي  لوتك�ة لمنطقة ال�و یو الم�حث األول دراسة ج -

 العوامل الداخل�ة للمأزق األمني في دول الساحل االفر�قي .ني الم�حث الثا -

 الم�حث الثالث طب�عة التهدیدات الالتماثل�ة في منطقة الساحل االفر�قي و انعكاسها على الجزائر  -
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 ي  �قفر یو�ولوت�ك�ة لمنطقة الساحل اال دراسة جألول : الم�حث ا

  من ارس  في و الس�اسي لها حتى یتمكن ال�احث و الدألي دراسة ال بد من التطرق لل�عد الجغرا 

متغیرات   الم�حث على ثالث  في هذا  لهذا سنر�ز  و   ، المدروسة  البیئة  في  التأثیر  لمحددات  اعمق  فهم 

األن طب�عة  و  الموقع  هي  و  السأساس�ة  فظمة  �اإلضافة  �اس�ة  االفر�قي  الساحل  التر�ی�ة    ىإلي 

  التأثیر على هذه المنطقة . سیوسیولوج�ة و دور ال�عد التار�خي في 

 المطلب األول : الموقع الجغرافي و التعر�في �منطقة الساحل االفر�قي   

من جهة  ما یالحظ على منطقة الساحل اإلفر�قي عدم وجود ض�ط صح�ح ودقیق له فهو �ختلف  

نجده في    لصحراء وأح�انا أخرى ا  طار �عرف دول الساحل و إ  في اخرى فأح�انا نجد التعر�ف یتداخل    إلى

دول "  مجموعة  إفر�ق�ا  �حدده  اكواسغرب  من  وهناك  فاسو  من  "  بور�ینا  و  ار�تر�ا    إلىن�جیر�ا  غا�ة 

الدول التي  دون ضم  سودان    غا�ة   إلىالشر�ط الممتد من مور�تان�ا    إلى وجیبوتي ولكن أكثر دراسات تشیر  

 .ل تقع جنوب دول الساح

لجنة ما بین الدول  "  لدول التي تقع تحت تسم�ة  �ستخدم مصطلح الساحل االفر�قي للداللة على ا

الجفاف م   "لمكافحة  و  مور�تان�ا  تضم  التي  و  الدراسات  و  المراجع  �عض  و    اليفي  تشاد  و  الن�جر  و 

 . 1، الراس األخضرغامب�ا فوار ، بور�ینافاسو و وغین�ا ب�ساو و �وت د� 

دان و اثیو��ا و الصومال و  انضمت لها في ما �عد السو   1971ت سنة  تي أنشئالة  هذه المجموع

�طلق على منطقة الساحل االفر�قي أ�ضا مصطلح قوس االزمات لكثرة االزمات التي توجد بهذه   كین�ا ، و 

 2المنطقة . 

طرف   من  الساحل  مصطلح  استخدم  الغر الدراس كما  اات  و  تحدیدا،  ��ة  إ�فألورو��ة  ا  فالفرنسي 

في غرب افر�ق�ا وتمتد للصحراء والساحل    ن البلدانالعدید م  إلى ع استخدام هذا المصطلح  كوست یوسال

المتوسط شماال   األب�ض  ال�حر  نطاق واسع عن  ومن    إلىحس�ه على  األطلسي غر�ا  والمح�ط  مور�تان�ا 

األحمر شرقا   ،على التشاد جنو   إلى ال�حر    الي احل في م لس ا  س�اني لو�یز بالنكو الذي �حددعكس اال  �ا 

أجز  لها  ، مور�تان�ا و�ض�ف  ان�جر  والتشاد وهو  بور�ینافاسو  العالم  اء من  دول  تبناه معظم  الذي  لتحدید 

 3اآلن. 

 
  15، ص  1720ل�ج ، خ مان : دار ال ، ع االمن في منطقة الساحل و الصحراءد بو�وش ، محم 1
  16، ص  مرجع نفسه2
   77، ص  2015رفة ، ، الجزائر : دار المع اتج�ات الدول�ةلجزائر في ضوء االستر مستقبل ارا�ح لون�سي ، 3
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التي    تو لمنطقة الساحل االفر�قي أسماء اخري عرف البالد  السی�ة و هي  بها تار�خ�ا مثل بالد 

الفالنالتوار   لب�ة من�قطنها غا الممتدة من الساحل األطلسي  ف  ،   ق و العرب و السونراي و  المنطقة  هذه 

 ما بین شمال افر�ق�ا و الفضاء المغار�ي و دول ما وراء جنوب الصحراء. ا�طال�حر األحمر هي الر  إلى

�ا على  و هناك من یري �ان الساحل هو االسم العر�ي الذي اطلقه المسلمون الفاتحون في افر�ق

فمنطقة    الي و �الت   ة للغا�ات االفر�ق�ة ،ال�كبرى و الحافة الشمالء  اس بین الحافة الجنو��ة للصحرا خط التم

 1الساحل االفر�قي تعتبر اكثر المناطق المفتوحة في العالم . 

�ما سمیت م الصحراء  ماوراء  أو  الصحراء  �أفر�ق�ا جنوب  المنطقة عرفت  تار�خ�ا هذه    الي لكن 

قبببالد الس لها مادیبو  یالقبیلة م  إلىنس�ة    اليم  إلىحول  ل أن تتودان  التي ینحدر منها اول رئ�س  نكي 

مفاو كای في  األول مرة  الساحل  �ما ظهر مصطلح   ، بین  تا  ما  لوزان  بین   1960جوان    29-25ضات 

الطیب    الصحراء بتاتا فأستفسر   إلىجبهة التحر�ر الوطني وفرنسا فتقدمت هذه األخیرة �مشروع لم یتطرق  

تسكنها    ن الصحراء هي مجرد �حر داخلي له شواطئاول "  لق�اعن ذلك لیرد عل�ه جورج بومبدو  بلحروف  

 2نها. شعوب ساحل�ة والجزائر واحدة م

�ال�حر   الصحراء  األخیرة  السنوات  في  الفرنسیون  �ش�ه  ما  الفرنسي  فعادة  األمیرال  مداخلة  مثال 

ام من له ستلع�ارة " ضرورة التفكیر في االتصر�ح ان قال بأی  2013/ 02/ 16جون دوفرسك في �اماكو یوم  

 3قانون ال�حارلتطب�قه على الصحراء. 

ا ما یبین ان الساحل االفر�قي �النس�ة للمدرسة الفرنس�ة ل�س تعبیرا مجاز�ا �قدر ما هي �عد  هذو  

 .استرات�جي في الفكر الفرنسي لهذه المنطقة �ما جاء في التصر�حات الفرنس�ة المختلفة

االفر�قي  خ تكما   الساحل  منطقة  لهذه      مینمهن  مصطلحی  إلىضع  المع�اري  المدلول  من حیث 

للحكم  المنطقة   الخاضع  غیر  اإلقل�م  مصطلح  هما  غیر     ungovernaabilityو  اإلقل�م  مصطلح  و 

'  unstructurednessالمنتظم   را�ازا  انجل  فحسب  للحكم  خاضع  غیر  اإلقل�م  فهو  2007فمصطلح   '

حدودها و مدى انكشاف الدولة امام التدخل  ى علولة الستخدام القوة و س�طرتها  كار الدمدى احت إلى �شیر 

غ�اب  ارجالخ او  وجود  مدى  على  یوظف  فهو  للحكم  القابل�ة  عدم  اما مصطلح  أخرى  دول  قبل  من  ي 

 
   17ق ، ص محمد بو�وش ، مرجع ساب 1
  77را�ح لون�سي ، مرجع سابق ، ص 2
 79مرجع نفسه ، ص 3
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االجتماع�ة و  المقاومة  و  الظل  اقتصاد  انتشار  و  الماد�ة  التحت�ة  البن�ة  الدولة �حالة  �ة  الثقاف  مؤسسات 

 1ل الدولة . لتدخ

لمفهومین لوصف  هذین ا  جمع بینالحل االفر�قي �قوم على  ف منطقة السار�تعومن هنا نجد �ان   

 هذه المنطقة في ظل افتقار حو�مة امن�ة من طرف األنظمة الس�اس�ة في المنطقة.

  ص�اغة تمت    فهذا التعر�ف القائم على �عد امني قانوني لمدى قوة الدولة في فرضها منطقها أین 

 الحكم و األخرى لله�كلة التنظ�م�ة له.  احتضاإلقل�م �مقار�تین واحدة توظف الس

تحدید  مكو� تمكن من  متعددة  منطلقات  االفر�قي من  الساحل  لمنطقة  تعر�ف�ة  أطر  تعطى  أن  ن 

 2ال�عد التار�خي و الجغرافي للمنطقة �ما یلي: 

 :  التعر�ف التار�خي 

التا األدب�ات  في  الساحل  إفالعر   ر�خ�ة عرف  شمال  بین  التماس  حزام  بوصفه  و�فر�ق�ا  ق�ر���ة  ا 

بین    ها المنطقة بالد السودان ،غیر أن هذه التسم�ة یتم التمییز فی  هذجنوب الصحراء �ما �انت تعرف ه

الذي   المجال  �ل  هو  فاألول  الشرقي  والسودان  الغر�ي  دارفور  �السودان  غرب  من  المح�ط    إلىمتد 

السودان    اي شرقا  اءه  ارفور وما ور د  قيل وغامب�ا بینما �شمل السودان الشر لسنغا�ا وااألطلسي بین مور�تان

هذان المحوران نشطین وفاعلین أما الصحراء الوسطى الداخل�ة فإنها    و  ،  وتيجب�تر�ا و�ثیو��ا و ار و   اليالح

التفاعالت الحدیثة أ ر�زا  شكل مخذت تلم تشكل محورا �األهم�ة نفسها للمحور�ن الشرقي والغر�ي إال أن 

 عا.م �نتار�خ�ا یتأثر �مؤثرات المحور 

 :  التعر�ف الجغرافي 

ال�حر األحمر شرقا وتقدر مساحته    إلى المح�ط األطلسي غر�ا    من  ي �متد الساحل شر�ط جغراف

وتحدد �عض األ�حاث الجغراف�ة لمنطقة الساحل اإلفر�قي وغرب إفر�ق�ا الملحق �منطقة    2بثالثة مالیین �م

اوالتنالتعاون   �عنو م�ة  هیتر�غ  فلیب  �دراسة  الس"  انالقتصاد�ة  في  المناخي  للتغیر  األمن�ة  ل  حاالتأثیرات 

° و�تراوح مناخه بین ش�ه صاف جنو�ا جاف شماال  22-12أفاق س�اس�ة تلك المنطقة بین خطى العرض  

ت  نشاطا�عرف  و�تمیز شر�ط الساحل بهشاشة وفقره وهو ممطر موسم�ا و�عرف نموا د�مغراف�ا �بیرا �ما  

بلدا    12أجزاء من    ل افة و�حسب الدراس�ة نفسها فإن الساحل �شم�ث ر  اقتصاد�ة وزراع�ة مهمة ومدنا أكث

والن�جر وتشاد وأقصى شماال اثیو��ا    الي وهي جنوب مور�تان�ا ووسطها وشمال سینغال و غامب�ا وجنوب م 
 

1Mohamed Hamachi , op cit , p 340  
اسات وال�حوث  : مر�ز اإلمارات للدر ، أبو ظبي  والصحراء افر�ق�ا األمن في منطقة الساحل ح ، ر�م مصلو ك2

 11-9،ص ص 2004اإلسترات�ج�ة،
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التحد�ات والتعر�فات ف�عض  تدخل  ر�قي  و جیبوتي وقد الحظنا في األ�حاث المتعلقة �منطقة الساحل اإلف

ون�جر لكن ال بد التن�ه    الي م مثل شمال مال�وأق  رج دوال �ثیرة ضمن هذا المفهوم مثل الجزائ در ت  الدراسات 

الشائعة    إلى هنا   المفاه�م  ضمن  له  الدقیق  الجغرافي  والمقصود  الساحل  لمفهوم  الجیوس�اسي  التوظ�ف 

و  الصحراء  ساحل  أو  الصحراوي  �  غال�ا الساحل  جغراف�ما  تشترك  التي  البلدان  بها  لساحل  �اا  قصد 

 1تحدیده لمعاهدة مرصد الساحل والصحراء.  والصحراء معا لكن جغراف�ا هو ما تم

منطقة الساحل اإلفر�قي من المح�ط األطلسي "سینغال  و في مقار�ة اخري جغراف�ة فتعتبر حدود  

"السودان و   إلىمور�تان�ا   األحمر  الس�ال�حر  �میها  بین شما الصحر �عض  الفاصل  الخط  الكبرى وهو  ل  اء 

والتإف السودان  وتضم  الوسطى  و�فر�ق�ا  ماشر�ق�ا   ، الن�جر  و  وشمال    اليد  الجزائر  وجنوب  ،مور�تان�ا 

المساحة   ن�جیر�ا وتغطى هذه  إفر�ق�ا على طول  30بور�ینافاسو وشمال  كم  طول  5500% من ساحة 

 . 2�م  500-400وعرض ما بین 

 :ي المعاصرس�اس الجیوالتعر�ف  

التنب�ه     من  تمدا   أن  إلى البد  عرفا  والصحراء  للساحل   الس�اسي  فهذا  لمفهوم   ، اتساعا  أو  دا 

�عد محصور  للمقصود الجغرافي و�نما توسع هذا  المفهوم لم  المعروفة وفقا  ا في بلدان الساحل والصحراء 

ع تضم  والصحراء  الساحل  دول  تجمع  منطقة  أن  و�الحظ   ، مالتعر�ف  البددا  ال  ن  التي  اإلفر�ق�ة  لدان 

علیها  مثللما  �سرى  والصحراء  للساحل  جغراف�ا  المحدد  االتفاق�ة    فهوم  أن  هنا  و�شار  الوسطى  إفر�ق�ا 

تضمنت ما �فید تحدید بلدان التجمع في    2013المعدلة لهذا التجمع اثر قمة انجامن�ا بتشاد في ف�فري  

المتاخم والبلدان  والصحراء  الساحل  وغابلدان  م ة  الخصل�ا  �عض  تقتسم  التي  بلدان  تدمج   ف�ما  ص  ائا 

انتماء جیواستراتجي و ل�س ��عد  تحدید منطقة الساحل االفر�قي �، فال�عد الس�اسي وظف هنا في    3بینها

 جغرافي .

 و �مكن ان نحدد دول الساحل االفر�قي جغراف�ا �ما یلي :   

 مور�تان�ا :   •

مغار��ة التي  الو  حد اهم الدول العر��ة و االفر�ق�ة  هي ا  تان�ةتسمى �الجمهور�ة اإلسالم�ة المور� 

ا�عاد عر��ة �حكم انتمائها للوطن العر�ي و لها فضاء مغار�ي �اإلضافة    ا هتقع شمال غرب افر�ق�ا فهي ل

 انها لها عمق افر�قي خاصة مع دول الساحل االفر�قي . إلى
 

 10، ص �ر�م مصلوح ، مرجع سابق   1
 91،ص2015ان : دار الحامد للنشر،، عماالنفالت األمني في دول الساحلمراد،  فول2
 .  11 صمرجع سابق ، كر�م مصلوح ، 3
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األطلس المح�ط  على  إفر�ق�ا تطل  �حدتقع مور�تان�ا غرب  والجزائر  ها شمي  الغر��ة  الصحراء  اال 

 .اليوب السنغال ومن الشرق والجنوب مجنالومن 

سا�قا في عهد األور�یین المورو ومعناها أرض المغرب واألندلس ومور�تان�ا ترجع إل  تسمى  كانت  

القرطاجي واستوطنها ق�ائل مهاجر في إطار تأ العهد  الق�ائل األماز�غ�ة في الصحراء منذ    س�سها تسم�ة 

 م. 734-ه 116ها سنة یالمیالدي ووصل اإلسالم  3نة في القرن لمتو 

° شماال  ،  18-15° درجة شرقا و�ین دائرتي عرض  28  إلى°  10طول  تقع مور�تان�ا بین خطى  

 1بلد�ة أهما وال�ة أدرار ،نواذیبو .  280وال�ة + عاصمة نواقشط و 12توجد في مور�تان�ا 

المساحة   نو العاصو    2�م  1.030.700تبلغ  السكان حسب احصا مة  عدد  یبلغ  �ما    ات ئ�اكشط 

�المئة ، و یبلغ متوسط عمر في    3�ة نمو د�مغرافي بلغ  سنملیون نسمة ب  4.1  2015البنك الدولي سنة  

من    63مور�تان�ا   تعاني  مور�تان�ا  ان  اال  المع�شة  مستوى  لت�این  نت�جة  الساحل  دول  على  متقدما  سنة 

ال لدي  االم�ة  نس�ة  سنة  المو   مجتمعارتفاع  بلغت  حیث  البر   2014ر�تاني  لألمم    مجناحسب  اإلنمائي 

�قارب نصف المجتمع المور�تاني امي و هذا یؤثر على الحالة العامة لمور�تان�ا    �المئة أي ما  46المتحدة  

 2.  2014في مؤشرات التنم�ة ال�شر�ة لسنة  188من  156این تحتل مور�تان�ا المرت�ة 

البنك الدولي لسنة  تاني  لمور�یبلغ الناتج الخام ا مل�ار دوالر و نس�ة    5.1  2014حسب تقدیرات 

و هي مرتفعة مقارنة مع دول الساحل االفر�قي ، في المقابل تبلغ نس�ة ال�طالة    ردوال  1270الفرد منه  

�المئة في ظل میزان تجاري �عاني العجز ، حیث تر�ز مور�تان�ا على الزراعة �نشاط أساسي خاصة    31

ال�الصی القطاع الصناعي ب   23نس�ة  حري بد  المرت�ة االول  36  �ةنس�المئة و    ي �المئة این تحتل الصین 

للممونین لها   الثالثة اما �النس�ة  المرت�ة  د�فوار في  األورو�ي و �عدها �وت  ثم االتحاد  من حیث ز�ائنها 

افاالتحاد األورو�ي في المرت�ة االولي ثم الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة و �ع المتحدة و  المار دها  ات العر��ة 

المغ و  قائف  رب الصین  عن  الجزائر  تغیب  و  األخیرة  المرت�ة  تقدیرات    ة مي  مور�تان�ا حسب  مموني  اهم 

 3.  2017منظمة التجارة العالم�ة لسنة 
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 جانب لغات محل�ة الدونك�ة و العملة أوق�ة .   إلى اللغة الرسم�ة العر��ة 

 . 1960فمبر نو  28�عود تار�خ االستقالل عن فرنسا 

جر من الشرق  ب إفر�ق�ا تحدها الجزائر من الشمال الن�غر ي  ف  و تقع   الي هي جمهور�ة م :  الي م

من الجنوب وغین�ا من الغرب والجنوب السنغال ومور�تان�ا من الغرب تبلغ  و�ور�ینا فاسو وساحل العاج  

سب احصائ�ات  سمة حیون نمل   17یبلغ عدد سكانها    مساحتها ملیون و مئتین أر�عون الف �م مر�ع و

 1عاصمتها �اماكو.  2015

لكن في و    2كم ، 1600الجنوب    إلى من الشمال  دولة مغلقة تحدها س�عة دول یبلغ طولها    تبر عت

نموا د�مغراف�ا سنوي ب    الي �ما تعرف م ،  ملیون نسمة  1.810.366الد �اماكو  عدد السكان �عاصمة الب

ام  ع  در سنة لنفس المص  58  الي و معدل الح�اة في م   2015�الئمة حسب تقدیرات البنك الدولي لعام    3

س�ة االم�ة حسب تقدیرات  دالت العالم�ة في حین بلغت نمتوسط عمر صغیر مقارنة �المعو هو    2014

عام    33.4ون�سف  الیمنظمة   م  2012�المئة  سكان  ثلثي  مني  اكثر  هذا    الي أي  و  االم�ة  من  �عانون 

مؤشرات    فيا  عالم�  175المرت�ة    الي، �ما تحتل م  اليم ة في  مؤشر اخر على ضعف القدرات المجتمع�

ال�شر�ة من اصل  التنم� البرنامج اإلنمائي لألحسب ت  187ة  المتحدة سنة  قر�ر  و هذا مؤشر    2015مم 

و �جعلها عرضت للهجرة و النزاعات و عدم االستقرار الس�اسي و    اليعلى ضعف التنم�ة ال�شر�ة في م

 3. الي للم رهیب التي  االجتماعي في ظل فشل دو 

 2كم1.240.231:  مساحتها تقدر بـــــ ، شماال 52-10بین خطى عرض   اليتقع م-

االستقالل  - لمالیهو    1960سبتمبر    22و  1960جوان    20تار�خ  الوطني  و الي وم  م،    الي سمیت 

 4 1904�السودان الفرنس�ة عام 

 ه صحارى قاحلة ال �لالشم  بوجود نهر�ن وهما نهر السن�غال ونهر الن�جر إال أن الي تتمیز م -

 یدال  لعاصمة �اماكو وتوم�كتو وغاو  و �أهمها ا ات � مناطق أو وال الي في م -

 
ershttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossi-ة وزارة الخارج�ة الفرنس� الي�ات حول ممعط1

mali-du-ationpresent/ipays/mal/  2017/ 12/08بتار�خ  
2Jain F,Africa south of sahra,2012,4 eme edition, united kingdom :Routledge ;2011,p779 
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   الي% من االقتصاد الوطني الم 50تمثل الزراعة ما قدره  -

 ورانیومالی�امتالكها للذهب و  الي تتمیز م -

 CFAالعملة :فرنك  -

ل�ار دوالر و نصیب الفرد  م 12.747ي حسب تقدیرات البنك الدول 2015سنة  الي یبلغ الدخل الخام لم

 �المئة . 5.4قتصادي الفي حین یبلغ نس�ة النمو سنو�ا في مجال ا روالد 760منه 

و�عاني    2010ملیون دوالر عام    14مل�ار دوالر واحت�اطي    1.3ة  ال�تبلغ الت�ادالت التجار�ة الم

  الي س فرنسا فتصدر  حدید �حو ا ول�بلج�ك  اليعجزا سنو�ا وأهم متعامل مع م  اليدائما المیزان التجاري الم 

رنسا  ملیون دوالر واردات وتفوقت ف 111بلغت   ر لكن ارتفعت هذه األرقام مع الصین حیثوالد ون ملی 12

ملیون دوالر أساسا    94ب    2008ملیون دوالر وأص�حت الصین أهم مستورد في    277،   2008في عام  

  433 إلى 2017ارتفعت عام  اليم إلى نسا ات فر صادر  ، و في احصائ�ات األخیرة نجد ان  1مواد أساس�ة

 ن أورو في نفس السنة.ملیو  11ملیون أورو في مقابل واردات �ق�مة 

فان ز�ائن م  اليفي مؤشرات اخري اقتصاد�ة لم    الدولي  البنك  نجد افر�ق�ا الجنو��ة و    اليحسب 

التقلیدین حسب تقدیرات  إلىز�ا  الیسو�سرا و م و هذا یدل على االهتمام    2015  جانب الصین و فرنسا 

یومنا هذا نجد    إلى  2015بدا�ة من    الية في حین نجد تطورا من حیث الممولین لمطقمنالدولي بهذه ال

جانب االتحاد األورو�ي و الصین و نالحظ تنوع من حیث الممولین    إلىسنغال و �وت د�فوار و البنین  

تتم    دل �ااقتصاد�ة بینهما اال ان عمل�ة الت   ادالت اك ت�رغم ان هن  الي و تغیب الجزائر الجار اللصیق في م 

 2ي ینشط �شكل �بیر على حدود البلدین. ذل�طرق تقلید�ة �المقا�ضة و التهر�ب ا

 3تشاد: 

     2�م 1.284.000مساحة تشاد 

 نجامینا �ما تعتبر تشاد را�ع دولة افر�ق�ة من حیث المساحة . العاصمة -

 اللغة الرسم�ة: فرنس�ة والعر��ة  -

 ن 7.780.000 لسكانعدد ا -

 1960/ 08/ 11تار�خ االستقالل  -

 
1Jain FranK ; opcit ; p 795  

 مرجع سابق  ، مأخوذ من موقع وزارة الخارج�ة الفرنس�ة ، اليمعط�ات حول م2
، قسم  3، ( جامعة الجزائر  مذ�رة ماج�سترفي افر�ق�ا دراسة تشاد ، حامد صالح ، تحد�ات التحول الد�مقراطي هقیرا  3

   146، ص  2014�ة ) ، العلوم الس�اس
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الشرق  - من  والسودان  الشمال  من  لیب�ا  والكامیرون    تحده  الجنوب  من  الوسطى  في  و�فر�ق�ا  ون�جیر�ا 

 الجنوب الغر�ي والن�جر في الغرب .

 . شرقا 24-14شماال و�ین درجتي خط طول  23- 8تقع تشاد بین ارضي خط عرض  -

 1�ط األطلسيمحالرقا و یتم تصدیره عبر �امیرون عبر و�ا شینة دیتر�ز البترول في مد -

 2ورانیوم لكنها من أفقر ثالث بلدان في العالمالیمن النفط و تحتوي تشاد على �م�ات �بیرة -

 و �مكن ان نوسع في ما سبق �ما یلي :   

ار�ع مم  تشاد  �غیرمي  ال�عرفت  مملكة  برنو و  مملكة  �انم و  مملكة  إسالم�ة و هي  مملك  كة  و 

التي اعتبرت حلمغالاي حیث اقامت روا�ط حضار�ة مع دول  ود وصل    ة قرب العر�ي و الشرق األوسط 

و حصلت    1958نوفمبر    28بین شمال افر�ق�ا و عمق افر�ق�ا ، و تم اإلعالن عن جمهور�ة تشاد في  

 . 1960اوت  11على االستقالل الس�اسي من فرنسا في 

ن الشمال  م  و  افر�ق�ة و عر��ة من الشرق السودان  ت دول دها س اما الحدود الس�اسة لتشاد فتح 

شمال الغر�ي جمهور�ة الن�جر و من الجنوب افر�ق�ا الوسطي و الجنوب  لالیب�ا و من الغرب ن�جیر�ا و من 

ملیون نسمة بنس�ة نمو   15 اليحو  2015الغر�ي الكامیرون ، این بلغ عدد سكان تشاد حسب احصائ�ات 

الجنو��ة و الوسطي األكثر �ثافة  ق  اطاقل�ما إداري این تعتبر المن  21لى  عون عیتوز   �المئة  3.5سكاني  

  1.5مناصب عمل و الخدمات اإلدار�ة و االجتماع�ة بهذه المناطق و تضم العاصمة لوحدها    ر�حكم توف

 3ملیون نسمة . 

فبلغت حسب احصائ�ات    نس�ة االم�ة في تشاد    15  �المئة من هم اكثر من   37.3  2015اما 

الس هذ  نة  و  الكتا�ة  ال  و  القراءة  مؤ �عا  �عرفون  مسالة  في  الساحل  دول  شعوب  مستوى  عن  ات  ر شبر 

 4.  188من اصل  186المرت�ة  2017التنم�ة ال�شر�ة این تحتل تشاد حسب تقر�ر 

جانب    إلى�عتمد االقتصاد التشادي على الزراعة و الثروة الحیوان�ة خاصة القطن و الذرة و األرز   

استطاع التشاد ان �صدر    2003ام  بدا�ة من عو  ،  ملیون راس    50  الي خاصة الماش�ة �حو ان�ة  ة حیو ثرو 

 
  www.alukah.netلمستقبل ، ماخوذ من موقع ، جمهور�ة تشاد الماضي و الحاضر و ا سي یوسف ع�سي ادر�سمو  1

 22على    2016/ 07/04بتار�خ  
 50ن ) ،ص ة، دار أمین  للنشر ، ( د س، القاهر ا اع في افر�ق� مناطق الصر محمد صادق صبور، 2

3http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tchad/presentation-du-tchad معط�ات حول  /

 تشاد ماخوذ من وزارة الخارج�ة الفر نس�ة یوم 2017/10/14
  نس�ة ، مرجع سابق .اد ، موقع وزارة الخارج�ة الفر معط�ات حول تش4

http://www.alukah.net/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tchad/presentation-du-tchad/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tchad/presentation-du-tchad/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tchad/presentation-du-tchad/
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یرون حیث تحسنت البن�ة التحت�ة لتشاد �عد تصدیر البترول خاصة ز�ادة  النفط عبر میناء �یر�ي في الكام

تق لتشاد حسب  الخام  الدخل  بلغ  في حین  �التشاد،  الهند�ة  و  الصین�ة    10.90  2017ر�ر  االستثمارات 

ارنة �الدول األخرى  ق مدوالر سنو�ا و هو ضع�ف جدا    880ل الفردي  دخالمل�ار دوالر في حین بلغ نس�ة  

   و �عتبر من مؤشرات الفقر في هذا البلد االفر�قي.

جانب اللهجات المحل�ة التي یتم    إلى تعتمد تشاد في لغتها الرسم�ة على اللغة العر��ة و الفرنس�ة  

بی اكثتداولها  ا  150ر  ن  د�انات و هي  ثالث  بنس�ة  سالإلقبیلة مع وجود  في    65م  المس�ح�ة  و  �المئة 

 1�المئة و ال�اقي مجموعات وثن�ة رغم ان الدستور �عتبر تشاد دولة علمان�ة.  03حدود 

 الن�جر :

�م مر�ع لها حدود    1.267.000تعتبر الن�جر احد دول الساحل االفر�قي على مساحة تقدر ب   

ة  ال��م من ناح�ة الشم  350شماال و    ئرزا�م و الف �م طول مع الج  800ول یبلغ  ا �طغر�  يالمع م

�م مع البنین    250�م مع ن�جیر�ا جنو�ا و    1500�م شرقا مع تشاد و    2000  الي �ا و حو ة مع لیبالغر��

  2�م مع برو�ینا فاسو من الجنوب الغر�ي .  600و 

حسب البنك    2016ي احصائ�ات عام  ة و فن نسمملیو   11.060.291:  2001عدد سكان عام    

د�مغراف�ة   20.6بلغ  ي  ولالد نمو  بنس�ة  نسمة  عمر    3.8بلغت    ملیون  متوسط  معدل  یبلغ  و   ، �المئة 

سنة و هو من المعدالت المنخفضة عالم�ا مقارنة �المعدالت العالم�ة   59.7 الي األشخاص في الن�جر حو 

قر�ر  ت   سبأي ما قبل األخیرة ح  188مم    187�ة  ال�شر نم�ة  في حین بلغ ترتیب الن�جر في مؤشرات الت

و هنا نجد ان الن�جر من بین افقر الدول عالم�ا و تعاني من   2016 ةالبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة سن

 3هشاشة �بیرة في جم�ع النواحي. 

 مالیین  7سنة :  14عدد السكان أقل من 

 مالیین  7:  سنة 64-15بین  ما

 ایلي:�ة �مالمجموعات االثن

 
   148ص قیرا حامد صالح ، مرجع سابق ، ه 1
lomatie.gouv.fr/fr/dossiershttp://www.dip-موقع وزارة الخارج�ة الفرنس�ة  الموقع الجغرافي للن�جر ماخوذ من  2

niger-du-tionys/niger/presentapa/  2017/ 10/10بتار�خ  
وزارة الخارج�ة الفرنس�ة من موقع  مأخوذاقتصاد�ة حول الن�جر مؤشرات 3

niger-du-ger/presentationpays/ni-ie.gouv.fr/fr/dossiershttp://www.diplomat/  بتار�خ

10/10/2017   

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/niger/presentation-du-niger/
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ن    6.069.731هوس:  ص  55.36م  جرمة  :    %  20.99ن    2.300.874ي:  ار و�%  توارق 

 %9.27م ن  1.016.883

 % 8.53ن    935.717یولح: 

 %4.68ن 513.116كانوري مانغا: 

 % 0.38ن  42.172تو�و: 

 % 0.37ن  40.085العرب : 

 % 0.37ن 40.085العرب: 

 1%0.36ن  39.792غومانتشي: 

ذاتيك�ح  تتمتعالن�جر  كانت    أي  م  الفرنسي  االختالل  فترة  غا�ة    إلى  1958د�سمبر    4  نذم  في 

 و هذا اثر في طب�عة النظام الس�اسي الن�جري . 1960/ 08/  03استقاللها في 

دستور الن�جر یدعم علمان�ة الدولة ،نظام الحكم  اما سادس دولة من حیث المساحة هي العاصمة: ن�امي و 

 جمهور�ة. 

  16و  6الستواء وخطى طول  ا  خطشماال    22.33و  11.37ر�ق�ا خط عرضي  رب إففي غ  الجغراف�ا: تقع

 صحراوي شدید الحرارة جاف.شرقا اما المناخ  

للن�جر    المحلي  الناتج  فیبلغ  لن�جر  �النس�ة  االقتصاد�ة  المؤشرات  دوالر    7.5اما من حیث  مل�ار 

دوالر ، و اهم ز�ائن الن�جر    322مالخا  و حصة الفرد من الناتج  2016حسب تقدیرات البنك الدولي لسنة  

اما الممولین لن�جر هم    2016التجارة العالم�ة  فرنسا و الصین و غانا حسب تقدیرات منظمة  و  ا  ن�جیر�

استوردت سنة   مثال  ففرنسا   ، طوغو  ن�جیر�ا و  فرنسا و  �عدها  القائمة و  من   2016الصین على راس 

فس  ن  فيملیون أورو    128للن�جر ما مقداره    فرنساصدرت  ملیون أورو في حین    220الن�جر ما مقداره  

 . 2السنة 

الز   قطاع  على  الن�جر  تر�ز  االقو  القطاعات  اهم  �أحد  الصناعات  راعة  ثم  الن�جر  في  تصاد�ة 

 ورانیوم و النفط و �عدها القطاع الخدماتي.الیالمتر�زة أساسا على االستخراجي �

 

 
 

1Harrison church, physical and social geography ; uk : Routledge , 2012 , p 930 
الفرنس�ة  من موقع وزارة الخارج�ة مأخوذمؤشرات اقتصاد�ة  الن�جر2

ernig-du-pays/niger/presentation-fr/dossiershttp://www.diplomatie.gouv.fr/ / 
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 : بور�ینافاسو

ت اال انها تصنف في  سا رااالفر�قي في اغلب التصن�فات و الد  لساحلدول اتعتبر بور�ینافاسو احد   

�انها �عیدة عن دول الساحل االفر�قي �حكم عدم وجود تهدیدات امن�ة بها مثل  �عض الدراسات األخرى  

ها و دراستها خاصة انها من دول الخمس للساحل  الیو الن�جر و تشاد و هذا ال �منعننا من التطرق    اليم

فاالفر  ح�قي  م لها  مع  الشمال  من  ال   اليدود  الشمال  الن�  قيشر و  و  مع  غانا  و  توغو  الجنوب  اما  جر 

، تتر�ع على مساحة تقدر    نوب الشرقي بنین و الجنوب الغر�يالج �م مر�ع و    274.500ساحل العاج 

 1جانب عاصمة البالد بو�ودیوالسو و �ودوغو .  إلى عاصمتها واغادوغو و اهم المدن فیها 

فاللالمؤ   ن حیثاما م  الفرنس�ة و  ا  غةشرات االقتصاد�ة و االجتماع�ة  اللغة  البالد هي  لرسم�ة في 

البالد  یب سكان  عدد  احصائ�ات    16.9لغ  نسمة حسب  تقدر ب    2014ملیون  د�مغراف�ة  نمو    3بنس�ة 

مم  سنة و هو ضع�ف مقارنة �الدول المتقدمة حسب البرنامج اإلنمائي لأل  56�المئة و معدل عمر یبلغ  

البالد    متحدةال في  االم�ة  نس�ة  تبلغ  لأل  29�ما  اإلنمائي  البرنامج  احصائ�ات  المتحدة  �المئة حسب  مم 

في ترتیب التنم�ة ال�شر�ة أي انها من الدول    187من    181و احتلت بور�ینافاسو المرت�ة    2014لسنة  

ع �ذلك  ینعكس  ما  هذا  و  أ�ضا  االفقر  و  ال�شر�ة  التنم�ة  في  األخیرة  الالعشر  الى  و  فرد  لبور�ینابي 

 2البالد �كل.  ار قر مستو�ات مع�شته و است

(فوالني60،  % موسي 40التوز�ع العرقي:     ، غورونسي، بو�و، سینوفو، ماندي) % طوائف أخرى 

من   أكثر  مسلمون،  60الد�انة:  �اثول�ك،  %19  وثنیون،  %15.3  بروتستانت،  %4.2   %0.6  %

اللغات غ0.4آخرون،   ، اما  لهم  البالد    رسم�ة یر ال% ال دین  المتداولة في  ا  إلىو  فهي    س�ة رنلفجانب 

 3لمناهج الدراس�ة . لعر��ة �النس�ة اقل این دمجت في �عض االدیوال و المورسي و الترق�ة و ا

-2014مل�ار دوالر ما بین    12.5اما المؤشرات االقتصاد�ة الكل�ة للبالد فالدخل الخام للبالد بلغ   

البلكل سنة حسب تقدیرا  2017 المتحدة و بلغت نس  رنامجت  �المئة و هي    3ل�طالة  ا  �ةاإلنمائي لألمم 

 
من موقع وزارة الخارج�ة الفرنس�ة  مأخوذمعط�ات عامة حول بور�ینافاسو  1

faso-inaburk-du-faso/presentation-pays/burkina-ersp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossihtt/  
   13.30على    2017/ 13/12بتار�خ  

  13.30لى ع  13.12.2017فرنس�ة بتار�خ ارج�ة الخوقع وزارة المعط�ات د�مغراف�ة حول بور�ینافاسو ماخوذ من م 2
faso-burkina-du-faso/presentation-napays/burki-iplomatie.gouv.fr/fr/dossiershttp://www.d / 

  13.30على  16.12.2017ار�خ اخوذ من موقع الجز�رة نت بتت عامة ما نا فاسو معط�بور�ی3
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/18/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D

9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88 
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ب المواطنین �عملون في القطاع الزراعي و الرعي و الصید �طرق تقلید�ة حسب  منخفضة �حكم ان اغل 

مل�ار دوالر سنو�ا    2  الي عجز �قدر حو من  تقدیرات البنك الدولي ، في حین �عاني المیزان التجاري للبالد  

مة  وب افر�ق�ا و الصین حسب احصائ�ات المنظجنو    الي م الز�ائن لبور�ینافاسو سو�سرا و ماه  بین و من  

ثم تلیها الصین و �وت د�فوار    ى نجد االتحاد األورو�ي في المرت�ة االولالعالم�ة للتجارة اما اهم ممولیها ف

 1للتجارة. �ة المو الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة و الهند دائما �حسب احصائ�ات المنظمة الع

 االفر�قي   لس�اس�ة في منطقة الساحل ا مة المطلب الثاني : طب�عة األنظ

فهم و تحلیل طب�عة األنظمة الس�اسة في منطقة الساحل    إلى رور�ات الدراسة ان نتطرق  ض  من 

هذه   في  األمن�ة  و  االجتماع�ة  و  الس�اس�ة  الظواهر  لمختلف  المفسرة  األطر  احد  تمثل  ألنها  االفر�قي 

 ة.نطقالم

 النظام الس�اسي المور�تاني : -

و    1960نوفمبر    28استقاللها عن فرنسا في  لس�اسي المور�تاني تحوالت عدیدة منذ  ا  امنظعرف ال

حیث اص�ح مختار ولد داده الوز�ر األول منذ    1960ان سبق اإلعالن عن االستقالل في شهر سبتمبر  

ممثال عن حزب    1961للجمهور�ة في اوت  �س  رئ   ثم  1959االنتخا�ات التشر�ع�ة التي جرت في جوان  

 2زب الوحید في مور�تان�ا. لحا 1965المور�تاني الذي اص�ح منذ جانفي ب شعال

التعر�   س�اسة  داده  ولد  مختار  این    ب اعتمد  المور�تان�ة  للهو�ة  �محدد  العر��ة  على  االعتماد  و 

العر��ة و    إلى   1973انضمت مور�تان�ا في نوفمبر   اللغة العر��ة لغة رسم�ة للبالد    ماداعتجامعة الدول 

ما خا  1968  رسفي  تحوالت  تعرف  بدأت مور�تان�ا  في حرب ضد جبهة    صة، و  دخول مور�تان�ا  مع 

  إلى هذه الحرب و الهزائم التي توالت على مور�تان�ا دفعت    1975البولیزار�و �عد اتفاق�ة مدر�د في نوفمبر  

  و   وعة من الض�اط �ق�ادة مصطفي ولد السالك مجمرف  من ط  1978حدوث انقالب عسكري في جو�ل�ة  

حیث اقدم على    1980ه الذي اص�ح رئ�سا للبالد في جانفي  اللذي جاء �عده العقید محمد خونة ولد هیدا

 
س�ة  �ة الفرنج وزارة الخار  صاد�ة حول االقتصادي البرو�ینابي ماخوذ من موقعمؤشرات اقت 1

faso-urkinab-du-faso/presentation-pays/burkina-iershttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/doss/  

    13.50على  11.12.2017
وقع وزارة الخارج�ة الفرنس�ة  من م مأخوذاس�ة لمور�تان�ا ل�ة الس�خ لتحوالت الدا تار�خ ا 2
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و االعتراف �الجمهور�ة الصحراو�ة في    1980خطوتین هامتین و هما الغاء العبود�ة في البالد في جوان  

 1.  1984ف�فري 

الذ  االقرار  من  تخذي  �مجموعة  دفع  هیداله  ولد  الال ه  المغرب  الیمو ض�اط  لمقار�ة  الق�ام    إلى ن 

و الذي تولى    1984�ق�ادة العقید معاو�ة ولد سید احمد طا�ع في د�سمبر  عسكري ضد الرئ�س  �انقالب  

عن بدا�ة سلسلة من اإلصالحات الس�اس�ة في   1991السلطة و اص�ح رئ�سا للبالد حیث اعلن في افر�ل 

ظ�م  تنو �عدها اإلعالن عن    1991ید في جو�ل�ة  جدر  لتحول الد�مقراطي ببالد و تم صدور دستو ل امجا

 2.  1992و تلیها انتخا�ات تشر�ع�ة في مارس  1992انتخا�ات رئاس�ة في جانفي 

المملكة العر��ة السعود�ة    إلى �عد االنقالب العسكري ضد الرئ�س المور�تاني الذي �ان في ز�ارة   

تن في جوان  ان  ظ�متم  تشر�ع�ة  تن  2006تخا�ات  تم  في  م  ظ��ما  وافق    2006جوان    26استفتاء  حیث 

انتخا�ات رئاس�ة في مارس    من%  97 الدستور  الجدید و �عدها  فاز بها    2007المور�تانیین على  این 

 �المئة ضد المترشح االخر احمد ولد داده. 53الهي بنس�ة  محمد ولد الش�خ عبدهللا

لد غزواني �انقالب عسكري  و   مدنرال محمد ولد عبد العز�ز و الجنرال محالجام  ق  2008في اوت   

  2009دخل البالد في ازمة س�اس�ة أعلنت فیها عن تنظ�م انتخا�ات رئاس�ة في جو�ل�ة  مما اضد الرئ�س  

�المئة من األصوات المعبر عنها اما مرشحین    53حیث اص�ح محمد ولد عبد العز�ز رئ�سا للبالد بنس�ة  

�خر�ا الرئاس�ةن  االنتخا�ات  هذه  في  شار�وا  المور�ه  ،   3ثر  العسكري  المجلس  قام  �عدما  �عدة  ذا  تاني 

لتقل�ص السلطات التي یتمتع بها رئ�س الجمهور�ة �ما أص�حت مدة    2006تعدیالت على الدستور سنة  

 4.  الرئاسة خمس سنوات عوضا عن ستة و تحدید العهدة بواحدة قابلة للتجدید

لعز�ز في الدور  محمد ولد عبد از  فو في مور�تان�ا هادئ  و الوضع الس�اسي    2009  ل�ةمنذ جو� 

الرئا  األول االنتخا�ات  مع  في  للبالد  رئ�سا  اص�ح  این  المور�تاني  الج�ش  في  قد�م  جنرال  هو  و  س�ة 

ضد او رئ�س مدني منتخب �شكل د�مقراطي سیدي ولد الش�خ   2008اوت  16االنقالب الذي حصل في 

 
خارج�ة الفرنس�ة من موقع وزارة ال مأخوذ 1984-7819مات عسكر�ة في مور�تان�ا ثالث حكو  1
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 سابقع مرج ، 1984-1978�ة في مور�تان�ا ثالث حكومات عسكر  2
قع وزارة الخارج�ة الفرنس�ة ت العسكر�ة في مور�تان�ا ماخوذ من مو االنقال�ا 3
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ا�ات  تمرت سنة ثم االتفاق على اجراء انتخ است  هذا االنقالب وضع البالد في ازمة مؤسسا ،    لهيعبد ال

 1 رئاس�ة جدیدة التي فاز بها محمد ولد عبد العز�ز رئ�سا للبالد. 

 : الي النظام الس�اسي الم -

ة مع سینغال لكن فضلت  ال�والتي �انت في فیدر   1960جوان    20  في على استقاللها    اليتحصلت م

 .ر�ة مستقلة و منفصلة عن السنغال هو جم الياین أص�حت م 19602 سبتمبر   22ل في فصا النا

األحوال االقتصاد�ة    1968عام    يف حدث انقالب عسكري �ق�ادة المالزم موسى تراوري سبب سوء 

و هو  الواحد  لحزب  تحت نظام ا  الي جعل م  1974للبالد ثم تولي السلطة وتم إصدار دستور جدید عام  

 1992وفي    1991تم اسقاط هذا الحكم في    ري وو الد�مقراطي االشتراكي بزعامة ترا  اليلم ب الشعحزب ا

�ونارى  ت ألفا عمر  الرئ�س  بها   فاز  د�مقراط�ة  انتخا�ات رئاس�ة  أول  إجراء    ان    إلى  2002غا�ة    إلى م 

  سبب في العاصمة �اماكو �  2012مارس    21حدوث انقالب عسكري في    ثمحمدو توماني تورى  مخلفه  

 3ة. ات اإلرهاب�اعجمضد األفراد وال الي ائم الج�ش في شمال مهز 

م - في  القضائ�ة  �غرفة    برلمان  الي یوجد  والسلطة  الحكومة  و  الرئ�س  بید  التنفیذ�ة  السلطة  أما  واحدة 

 تشرف علیها المحكمة العل�ا للبالد.

تور جدید �قوم  دس  وضع أین تم    1992جانفي    12ابتداء من تار�خ    الي الجمهور�ة الثالثة في م  ت تشكل -

 ون القانام حقوق اإلنسان والتر�یز على دولة تر احعلى الفصل بین السلطات و 

اقتراع عام وسري و�شار�ه رئ�س  عبر  سنوات    5رئ�س الجمهور�ة یتم انتخا�ه لمدة    د السلطة التنفیذ�ة بی -

وطن�ة  ال  ع�ةعضو تعرف �الجم   147وزراء أما السلطة التشر�ع�ة فهي ممثلة في مجلس واحد �ضم  

 اع سري وم�اشر.تر اقیتم انتخا�ه لمدة خمس سنوات عبر 

ثم االنتخا�ات    2007أفر�ل    29وأعید انتخا�ه    2002جوان    8ما توماني �وري في  تم انتخاب الرئ�س أ-

 . 4التي فاز بها إبراه�م بو�كر �ایتا  2013الرئاس�ة في 

 كما توجد لجنة وطن�ة المستقلة لالنتخا�ات  -

 
  71ص  عمر فرحاتي ، مر�م إبراه�م ،مرجع سابق ،  1

2 Victoria Haligau .Economy of mali,UK :roteledge,2011. P 52  
.pays/mali/presentation-fr/fr/dossiershttp://www.diplomatie.gouv-قع مأخوذ من مو  اليم جمهور�ة3

mali-du/ 
الخارج�ة الفرنس�ة  من موقع وزارة  مأخوذ اليم س�اسي فيلالنظام ا4
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   2007حزب عام  94 الي حو  الي ي مب فحزا یوجد في أ -

طر�ق االقتراع السري و الم�اشر    انتخابهم عن  عضو یتم  147  الي�ة  �ضم برلمان مر�عتشالالسلطة   -

 سنوات . 5لعهدة مدتها 

القضائ�ة - : المجلس األعلى للقضاء یتكون من رئ�س الجمهور�ة والوز�ر األول وأعضاء من    السلطة 

 الجمع�ة الوطن�ة.

 محاكم أول�ة . 7مجالس جهو�ة و 3:  ائ�ةلقضس االمجال -

 :  النظام الس�اسي في تشاد -

تشاد   المستعتبر  بین  الفرنس�ة  من  و  تعمرات  فقرا  سابق  فرانسوا  ،  األكثر  البالد  رئاسة  تولي 

توم�ال�اي �وز�ر اول قبیل االستقالل و �عد االستقالل دخل في صراع مع غابر�ال لیزت الذي قام �طرده  

  نا ه  قدمي التشادي الذي �ان زع�ما له ولتا  حظر �ل األحزاب الس�اس�ة ما عدا الحزب�ار  قر   و اصدار

 . 1963بدأت تبرز المعارضة المسلمة في الشمال �ق�ادة جبر�ن خیر هللا في سبتمبر

دفع   ما  هذا  الضرائب  ز�ادة  مع  �بیر  �شكل  تتدهور  االجتماع�ة  و  االقتصاد�ة  األوضاع  بدأت 

  الوطني في مدینة یناال غرب دارفور ر ر�ن عن ق�ام ثورة مسلحة سمیت جبهة التحعالإلا ى إل�ابراه�م ا�شه 

این ضمت الكثیر من الكوادر المسلمة من شمال التشاد  �سبب تهم�ش الحكومة    1966السودان عام  ي  ف

ا  المر�ز�ة لهم حیث س�طرت هذه الحر�ة على شمال تشاد �أكمله خالل ثالث سنوات و هنا تدخلت فرنس

فكك مما جعل  لت ا  ع�مها ثم دخلت في مرحلة التشرذم و ز   تل م المساعدات للحكومة التشاد�ة خلفت مق�تقدل

 1تشاد تع�ش ازمة داخل�ة تمثلت في حرب أهل�ة . 

منذ   تشاد  شمال  اقصى  اوزو  إقل�م  االمر    1973فاص�ح  انتهي  این  التشاد�ة  للمعارضة  مر�زا 

قاد االنقالب  ن ای 1975افر�ل  13ه اثر انقالب عسكري في لت�ااغ إلى�الرئ�س التشادي فرنسوا توم�ال�اي 

 � القادر  عبد  مع  وجامالرائد  ن�جیر�ا  في  اتفاق صلح  ابرام  تم  و  فیل�كس  مالوم  للجنرال  الحكم  سلم  و  ي 

، و لكن �قیت األمور مضطر�ة �سبب التدخل    1978اوت    29حسین هبري الذي تولي رئاسة الحكومة  

 1982فرنسي امر�كي في جوان  خل  تدب  ة انتهت ال� م الشمال�لالستفادة من األق  ادي لتشاللیبي في الصراع ا

 د الحكم فیها.الیالسلطة و دخل العاصمة تشاد�ة و تسلم مق  إلىاد هبري  حیث ع

ساعدت فرنسا تشاد من   1987هبري دخل في حرب ضد لیب�ا انتهت بتحر�ر الشمال �الكامل في 

عمل �عدها  و  مانتا  عمل�ة  بین  فابر �ة  خالل  ما  �عده  1986-1983ی�ه  استطاع  حسین  الا  حیث  رئ�س 

 
  154بق ، ص حمد صالح ، مرجع سا هقیرا ا 1



 منطقة الساحل اإلفر�قي و ا�ع�اسا��ا ع�� ا�جزائرية �� لتحديات األمنا                                                                            :الثا�يالفصل 

 
 107 

توطید حكمه و اص�ح  التضییق  طب�  هبري  و  الجسد�ة  التصف�ات  الذي عرف  و  الواحد  الحزب  نظام  ق 

 1على الحر�ات في البالد. 

بدأت تحدث تحوالت في النظام الس�اسي التشادي �حكم الضغوط الدول�ة التي جاءت    1990�عد  

ة  ر�لحیدا این تكونت حر�ة وطن�ة تعرف �ا حدت  لد�مقراطي في العالم و اورو�ا الشرق�ة اول  لتحمع موجة ا

�ق�ادة ادر�س دبي من االنقالب على النظام الد�تاتوري الذي سقط    1990مارس    2الوطن�ة لإلنقاذ في  

وم  �ق  این اص�ح تشاد  1996مارس    31، و قام �استفتاء حول دستور البالد في    1990د�سمبر    4في  

شكل أساسي  �  قر، اال ان األوضاع لم تست  2005عام  ي  خر لى نظام س�اسي تعددي و الذي عدل مرة اع

و   مطالبها  تحقیق  في  السالح  تستخدم  المعارضة  �قیت  بل  �امل  �و  المرحلة  هذه  المراس�م  تمیزت  كثرة 

 2وز�ر .  400الرئاس�ة و التغیر الحكومي المستمر حیث عرفت تشاد تغییر اكثر من 

التشاد  الا  ام التسعینات  بي  دیم  �ان �عرف بنظانظام الس�اسي في  فترة  و مع  لدور األساسي في 

  ، للدستور  فهو نظام ش�ه رئاسي حیث یوجد سلطة تنفیذ�ة مكونة من  الرئ�س عهدته اعق�ه من تعدیل 

الدستور ح للتجدید من  قابلة  الجدیدخمس سنوات  الدستور  دستور    سب  الرئ�س    1996اما  شح  یتر فكان 

الدور    إلى للجوء  ا  تممن الدستور فقد وضعت متى ی  66ادة  لما  سنوات ،اما   5عهدتین فقط مدة �ل واحدة  ل

المترشح على األغلب�ة المطلقة و اال �مر   الثان�ة �عد أسبوع من    إلى الثاني اال في عدم حصول  الدورة 

الوزراء   و  الحكومة  رئ�س  اما   االولي   الدورة  في  االنتخا�ات  تعتبر    مینهف�عاجراء  و  التشادي  الرئ�س 

 3الستقالة. ا   لىمام الجمع�ة الوطن�ة الذي تجبره عا لةالحكومة مسؤو 

المكون    إلى التشادي  البرلمان  في  المتمثلة  التشر�ع�ة  السلطة  علیها    188جانب  �س�طر  مقعد 

�سن�ة   الحاكم  سنوات    144الحزب  ار�ع  البرلمان  عهدة  وجود    إلى مقعد  محلي   42جانب  م  یت  مجلس 

اري على مقار�ة  داإلنتخا�ات المحل�ة این �قوم النظام  الا  تخا�ه �شكل دوري �ل خمس سنوات في اطار نا

 4اإلدارة الالمر�ز�ة. 

 النظام الس�اسي الن�جري :

 
1 Goukouni Weddeye , temoignage pour l’ histoira du Tchad , paris : rfi ; ( S.D.E) ; p 41  

 ل تشاد ، وزارة الخارج�ة الفرنس�ة ، مرجع سابق  معط�ات حو 2
3Goukouni Weddeye.op.cit.p 134  

فرنس�ة سي و اإلداري في تشاد ماخوذ من وزارة الخارج�ة الالتنظ�م الس�ا 4
tchad-du-pays/tchad/presentation-.gouv.fr/fr/dossiershttp://www.diplomatie / 
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للن�جر هو     الن�جر عن فرنسا و �ان اول رئ�س  العدید من الرؤساء منذ استقالل  الن�جر  عرفت 

أ� �عتبر  الذي  و  دیوري  الفرنكفونبمن  ضا  هماني  للنظام  المؤسسین  األوائل  ما  و  ي  ین  انشاء  في  ساهم 

 1987  إلى  1974، و �عده جاء سیني �ونتاشي ما بین    1970كوفون�ة في مارس  رنلف�عرف �المنظمة ا

و    1999-1993ثم �ل من مهمان عصمان و إبراه�م �اري مینصارا    1993  إلى   1987ثم على سایبو  

 .1 1120و أخیرا محمد ا�سوفو منذ  2011-1999 یبو و ج �عدها مامدو طنجة و صال

الن   1992غا�ة    إلى   1961منذ    الحزب خضعت  نظام  لحكم  في    �جر  هاما  رئاسة  تحت  الواحد 

عام   حتى  استمر  والذي  اكتشاف    1974دیوري  بدا�ة  مع  خاصة  فرنسا  مع  جیدة  عالقات  على  حافظ 

  1987غا�ة عام    إلىمه وجاء مونتش�ه  حكطاح �أ   ذي عسكري الثم حدث انقالب    1971ورانیوم عام  الی

الحزب الواحد وفي عهده بدأت  �ة الثان�ة دائما في ظل  یبو والتي عرفت �الجمهور �عدها علي سا  اء ج  ثم

واحدث تحوال في استثناء أطراف    1990االحتجاجات للمطال�ة �التعدد�ة الس�اس�ة وهذا ما تحقق في عام  

المصا  1991بدا�ة   مؤتمر  إطار  افي  جو�ل�ة  لو لحة  في  الجم  1991طن�ة  �عدها  الثالثة  ر�هو وجاءت  ة 

إجراء انتخا�ات في أفر�ل   إلى بها التوارق في شمال البالد وهذا ما أدي  قام  التيوالتي جاءت مع المطالب 

رئ�سا   1993 الهوسا  ق�ائل  من  مسلم  وهو  عثمان  ماهامان  وانتخاب  التغییر  قوى  حزب  فاز      أین 

 . 2للجمهور�ة 

كن  ا ،لال حیث ثم تحكما حكما ذات�ا محدودشمالتم أبرام اتفاق�ة سالم مع توارق    1994م  عا  فيو  

تمكن العقید إبراه�م �اري من إسقاط الجمهور�ة الثالثة من خالل انقالب عسكري وفي    1996ي جانفي  ف

مناصرة وتعیین أحمد بو�كر رئ�س   1996ما   فاز بها  إبراه�م  انتخا�ات رئاس�ة  للحتم تنظ�م  مة وفي  كو ا 

د داوودا ماالم وانكي  لرائده ابراه�م �اري خالل انقالب عسكري قاإ  تل في شهر أفر�ل أعلن تق  1999عام  

اء الجمهور�ة الخامسة معتمدا على النظام الش�ه الرئاسي والتي فاز في انتخا�اته الرئاس�ة  ه أعلن فیها انت

یومنا هذا �عد اإلطاحة    إلى   2010دسة  سا�ة المما دو تانجي أما الجمهور   1994نوفمبر  –شهري أكتو�ر  

مه العقید سالو جیو و �عدها جاء  انقالب عسكري تزعاثر    2010/ 02/ 18  �س مامادو تار�خي یوم رئال�

�المئة مقابل المترشح    58محمدو ا�سوفو الذي فاز �االنتخا�ات بنس�ة    2011في انتخا�ات األخیرة سنة  

 
خوذ من وزارة الخارج�ة الفرنس�ة  �اسة الداخل�ة في الن�جر ما تطور الس 1

niger-du-ys/niger/presentationpa-w.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers://wwhttp/   بتار�خ
11/01/2017   

 من وزارة الخارج�ة الفرنس�ة ، مرجع سابق الداخل�ة في الن�جر مأخوذ  الس�اسة رتطو 2
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على   تحصل  الذي  عمارو  ا �المئ  42سیني  و  في  عیة  اخري  لعهدة  ا�سوفو  محمدو  انتخاب  رس  ام  د 

2015  .1 

 لى النظام ش�ه الرئاسي:والذي اعتمد ف�ه ع 1999�ة جو�ل  18تم إقرار دستور في -

 سنوات . 5یتم اخت�ار الرئ�س طر�قة اقتراع سر�ا وم�اشر لفترة رئاس�ة مدة -

 رئ�س الوزراء و الوزراء -

یتك- البرلمان  التشر�ع�ة  منالسلطة  عام    83  ون  في  أص�ح  ثم  الجمع�ة   "  مقعد  113  2004مقعدا 

سنوات و�شترط حصول الحزب الواحد على نس�ة    5قوائم الحز��ة لمدة  ق ال طر�  الوطن�ة" و�تم انتخابهم عن

F% من األحداث وما فوق حتي یتسنى له الفوز �مقعد برلماني5

2 

  2002بلد�ة منذ  265 في كما توجد مجالس محل�ة -

 ى.اطق أو مقاطعات �بر ن م 7جد كما تو -

ت- ن�جر  في  المعارضة وهي أحزاب رئ�سة  سعتوجد  أحزاب  وأهم  لل   �ة  تنتمي  التي  وارق حیث  تالعدالة 

 وأهم مطالبها ز�ادة االستثمار في الشمال. 2007أعادوا الصراع مع الحكومة في 

 :   النظام الس�اسي في بور�ینافاسو 

فولتا ا   الفرنس�ة حیث حصلت   و   لعل�ا كانت تعرف بور�ینافاسو �اسم    لى ع  هي احد المستعمرات 

ا مور�س �ام�غو الذي أسس نظام الحزب الواحد لكن في  س له رئ�  و �ان اول   1960استقاللها في اوت  

المقدم سانغولي المیزانا    1966جانفي   البالد من طرف  تدخل الج�ش لحسم االضطرا�ات الحاصلة في 

جوز�ف وادراغو    ین تعو تعیین جیرار وادروغو وز�را أوال و    1970نة  این قام بتغیر النظام الس�اسي في س

 .ن�ة  رئ�س للجمع�ة الوط

انهي سانغولي المینازا التجر�ة الد�مقراط�ة في البالد و منع انشاء األحزاب الس�اس�ة و    1974في ف�فري  

  إلى دفعت  دةت عدیلكن وقع حراك س�اسي في البالد اثر إضرا�ات و احتجاجا   ر�ةقام بتعیین حكومة عسك

 
زارة الخارج�ة الفرنس�ة من و  مأخوذلح�اة الس�اس�ة في الن�جر تطور ا1

niger-du-ionpays/niger/presentat-siersr/fr/dosfomatie.gouv.http://www.dipl / 
2Harrison church ; op cit , p 934 
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تقدم لها    1978س�ة في افر�ل  انتخا�ات رئا  و �عدها  1977في نوفمبر    دةدیالق�ام �انتخا�ات تشر�ع�ة ج

 1سانغولي لمینازا للحكم . 

انقالب عسكري جاء مع اضراب وطني في قطاع   إلى سانغولي المینزا تعرض  1980في نوفمبر  

  إلى ضا  أ�ض  قاده العقید سایي زر�و هذا األخیر تعر ي  ب الذالتر��ة على مستوى �ل البالد و هذا االنقال 

�ابت�ست وادراغو الذي اص�ح  طرف الطبیب الرائد �الج�ش جون    من  1983انقالب عسكري في جانفي  

رئ�س للوزراء في البالد و �عدها تم تأس�س لنظام س�اسي �ضم مختلف الفاعلین في المجال الس�اسي و  

بینهم من  البالد  في  �از   هنري   العسكري  عبدوالسالم  و  سانكارا  توماس  و  و    ري بو ونقو  اخت�ار  تم  این 

�نهج للنظام الس�اسي في البالد و تم اخت�ار اسم بور�ینافاسو �اسم جدید للبالد    اك�ةشتر االعتماد على اال

  2.  1984دا�ة من اوت با ال�بدل فولتا الع

�  1987أكتو�ر  وفي   تولي  و  سانكارا  توماس  الرئ�س  �ومال�مقتل  اجراء  بو س  تم  و  السلطة  را 

نفتاح و التحول الد�مقراطي في البالد  اال  دا�ةو التي اعتبرت ب  1991یدة في جوان  جدة  انتخا�ات تشر�ع�

� ترشح  د�سمبر  ال�حیث  في  منفردا  الرئاس�ة  لالنتخا�ات  ب    1991س  قدرت  مشار�ة  عرفت   25التي 

موجة من    تاین تحر�  1988ي د�سمبر  ف  زونقوغا�ة مقتل الصحفي نور�رت    إلى�المئة و تولي السلطة  

و عین على اثرها الرئ�س لجنة تحقیق اسفرت على   مدني ع الات التي قادتها المعارضة و المجتماجتجاالح

اتهام مجموعة من ض�اط الحرس الجمهوري في مقتل الصحفي این تم الحكم على ثالثة جنود �اإلعدام و  

، في    2010و    2005غم تجدید العهدة للرئ�س سنة  ر   عارضةأعطیت مساحة اكبر للم  2000في افر�ل  

ا  توفي   2011ف�فري   یب�ع  �ان  من طرف شرطي  تلمیذ  الحاداثار لت�غ  هذه  في    ةثت  عدیدة  احتجاجات 

رئ�س وزراء جدید و هو لوك ادولف ث�او و في د�سمبر    على اثرها   البالد على مدى ثالثة اشهر تم تعین

غییر تم حدوث  لتا  إلى كل حلف س�اسي جدید في البالد یدعو  تش�ة و  تم تنظ�م انتخا�ات تشر�ع  2012

 
 12/12/2017ة بتار�خ فرنس�ماخوذ من موقع وزارة الخارج�ة ال  1980-1960  تطور النظام الس�اسي البور�ینابي 1

du-faso/presentation-pays/burkina-ershttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossi- 14.00بتار�خ  
faso-burkina / 

بتار�خ    2017/ 12/12ج�ة الفرنس�ة بتار�خ  ماخوذ من موقع وزارة الخار  1987-1980نابي النظام الس�اسي البرو�ی 2
14.30 -ud-ionfaso/presentat-pays/burkina-fr/fr/dossiershttp://www.diplomatie.gouv.

faso-burkina / 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-faso/presentation-du-burkina-faso/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-faso/presentation-du-burkina-faso/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-faso/presentation-du-burkina-faso/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-faso/presentation-du-burkina-faso/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-faso/presentation-du-burkina-faso/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-faso/presentation-du-burkina-faso/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-faso/presentation-du-burkina-faso/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-faso/presentation-du-burkina-faso/


 منطقة الساحل اإلفر�قي و ا�ع�اسا��ا ع�� ا�جزائرية �� لتحديات األمنا                                                                            :الثا�يالفصل 

 
 111 

قالة الرئ�س بل�س �وم�اور و هرو�ه  ت س�اس�ة و احتجاجات �بیرة انتهت �استعلى اثر هذا الحلف تغیرا 

 1�وت د�فوار .  إلى

س  تولي المقدم إسحاق ز�دا السلطة و �عده قائد القوات الجنرال هانوري تراوري و تعیین مجلوقد  

و تشر�ع�ة  ئاس�ة  ا�ات ر ضغوط الدول�ة این تم تنظ�م انتخللة  في البالد لتسییر شؤون البالد نت�ج  لياقانت

�قوم   و  فاز بها روش �ابوري و التي عرفت �عدها استقرار س�اسي في البالد.  2015نوفمبر  29في 

و  للرئ�س  صالح�ات  وجود  مع  البرلماني  النظام  على  البالد  في  الس�اسي    إلى السلطة  م  تنقس  النظام 

  5ت العهدة  مقعد مد  127ها  عدد االعضاء فیالوطن�ة أي مجلس واحد    �ة معتشر�ع�ة التي تتكون من الج

 وال�ة مقسمة على �ل البالد . 45سنوات و تمثل في 

هذه األنظمة الس�اس�ة في منطقة الساحل االفر�قي هو    إلى ما �مكن مالحظته من خالل التطرق  

الس االستقرار  التدخالت  و  �اسي  عدم  و  العسكر�ة  االنقال�ات  و  جاأل�ثرة  ال�شر�ة  اإلمكان�ات  رغم  نب�ة 

الساحل ة و  ماد�ال دول  بها  تتمتع  التي  التنم�ة و    الطب�ع�ة  تحقیق  في  الدول  فشل هذه  تتجسد  هنا  ، و 

 االستقرار بهذه الدول.

 :سنتعرض الخر�طة التي تمثل دول الساحل االفر�قي نو 

 
 ww.aljazeera.netw النت المصدر الجز�رة

 

 

 

 
 

على   16.12.2017ار�خ رنس�ة بت فالخارج�ة ال ماخوذ من موقع وزارة 1990ة في بور�ینافاسو �عد التحوالت الس�اس� 1
08.00 -du-resentationfaso/p-pays/burkina-.fr/fr/dossiers.gouvhttp://www.diplomatie
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 للمأزق األمني في دول الساحل االفر�قي   العوامل الداخل�ةالم�حث الثاني : 

تعتبر منطقة الساحل االفر�قي منطقة عذراء و خص�ة من حیث الموارد الطب�ع�ة التي تحتو�ها اذا   

فالیاستثنینا   المنتشر  النورانیوم  م�جي  و  فالدراسات    الي ر  الجزائر  من  موارد حدالو جزء  تؤ�د وجود  یثة 

ف و هذا ما حرك القوى الكبرى حتى تنفذ لهذه المنطقة الحیو�ة  ال��اقل التك  ح �استغاللها �ة �بیرة تسمطاقو 

و لهذا سنتطرق في هذا    ، الداخل�ة حزام ازموي  �حكم التصارع الخارجي و المشكالت  التي أص�حت  و 

 ا .ل� اخفهم أس�اب االزمات في هذه المنطقة د ىإلم�حث ال

 احل االفر�قي :  الثني في منطقة الس الصراع القبلي و ا :المطلب األول 

لها   الدول  هذه  الن  االفر�قي  الساحل  منطقة  لدول  السوسیولوج�ة  التر�ی�ة  فهم  الضروري  من 

االثني  القبلي و  التر�یب  الجانب جعلت  في هذا  تع�شها  م  أ جز   ممیزات و خصائص  التي  المشكالت  ن 

ذات تر�ی�ة هرم�ة داخل مجتمع قبلي فهي    أنها  ر�ق�ة، �ما ان ما �میز المجتمعات االف  قةنطبلدان هذه الم

تصنف على أنها مجتمعات تقلید�ة این نجد داخل المجتمع الواحد هناك تخاصم واعتماد في نفس الوقت  

 1و�مكن أن نري ذلك التقس�م �مایلي : 

وااة  جموع/ م1 - الحقوق  �كل  �حتفظون  الناضجین  �األقدم�ة و�شكلون متاللرجال  المرت�طة  جیل    �ازات 

 ء.اآل�ا

/ مجموعة من الرجال الش�اب معترف بهم اجتماع�ا ما یزالون معتمدین على غیرهم و�شكلون جیل  2 -

 األبناء 

 ال.ف ل األطالوجود االجتماعي الحق�قي وهم جی  إلى / مجموعة أخیرة لم یرق أصحابها �عد 3 -

النظام   االبوي  هذا  موجالقبلي  مفي  ا  ود�ان  (م  اليإمبراطور�ة  تضم  �انت  ،الن�جر،  يال التي 

النظام األبوي في القبیلة شكل أ�ضا طوائف داخل هذه المجتمعات وتقل هذه   غامب�ا،ساحل العاج) فهذا 

أن سكان    إلىشیر  تراسات  �ما أن �عض الد،  2م بین مكونات المجتمعغالحدة في بور�ینافاسو أین نجد تنا

تترا اإلفر�قي  المسلمون �سن  وحالساحل  دراسا60-40  ف�ه  ة  غ�اب  في  المس�حیی%  و�عد  أكیدة  ثم  ت  ن 

دور االستعمار الذي غیر الكثیر في التر�ی�ة السوسیولوج�ة في المنطقة و�ذا نشر    إلىالوثن�ة وهذا راجع  

هذه المنطقة طرق صوف�ة عدیدة عملت    يتوجد فالمس�ح�ة عبر حمالت الت�شیر خاصة البروتستانت�ة ، ف

المحافظة على اإلسالم �الت�جانشى  عل �ما تتمیز المجتمعات اإلفر�ق�ة عامة بتعدد   القادر�ة.   ن�ة ور و 

 
 48،ص2013دار العر��ة للعلوم ناشرون،، لبنان : الولة في إفر�ق�ا یلة والدبالقالش�خ ،  عبد الودود ولد1
 52،ص ،المرجع نفسه2
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م في  شماال  توجد  حیث  والدین�ة  االثن�ة  التعدد�ة  وأنماط  ندینغ    الي أشكال  لما  وهي  اثن�ة  مجموعة  أكبر 

Maude50 إجم من  م  الي%  ال�ام�ارا  ا�اإلض  اليسكان  والسن  Bambaraفة  ن  كیونوالمالنكي 

soninkeولیب�ا وشمال  الن�جر فالفوارق هم    شر في الن�جر وجنوب الجزائر والطوارق في الشمال التي تن

الذی الرحل  البدو  من  أماز�غ�ة  �لمة    نمجموعة  من  مشتقة  الكلمة  وهذه  المنطقة  هذه    targa�قطنون 

ال أنهم �فضلون تسمیتهم  إ  رق طلق علیهم اسم الملثمین أو الرجال الز �  ة �مااألماز�غ�ة التي تعنى الساق�

وهي لغة    tanaergإ�مطرهاغ و معناها الرجال الشرفاء األحرار و�تحدثون لغة التماشق    أون  ب إ�ماج�غ

بر�ر�ة غالبیتهم یدین �اإلسالم السني و�تواجد أكبر عدد من الطوارق في دولة الن�جر �أكثر من النصف  

س م كاعدد  في  و  الن�جر   وفي    500000  الي ن  و 2500ا   ب� لینسمة  نسمة    400000الجزائرنسمة 

 1.   نسمة 3500�ور�ینافاسو و 

أثن�ة    و من بین أهم المشاكل التي تعاني منها منطقة الساحل اإلفر�قي هي مشكلة الهو�ة وه�منة

مق على  �اإلقالیواحدة  وشعور  تهم�ش  شكل  مما  االستقالل  منذ  الحكم  لد  األخرى    دي صاء  المكونات 

المنطق البوم�ارا هي  اليثال في م فمة  للمجتمعات في  أقل�ة  االستقالل في    المس�طرة على الحكم منذ  نجد 

1960 . 

 و �مثل هذا الجدول توز�ع العرق�ات داخل دول غرب افر�ق�ا و الساحل االفر�قي :  

 اهم العرق�ات  ) 2المساحة ( �م الدولة 

 و�و ، جور ونسى ب صى ،و م 106.000 بور�ینافاسو

 ني ، سونغي ، طوارق  والف ، �ام�ارا 465.000 الي م

 الهوسا ، فوالني ، سونغي ، طوارق  490.000 الن�جر  

،   357.000 ن�جیر�ا   یورو�ا   ، ایبو   ، فوالني   ، الهوسا 

 االبیبیو 

منیر    : المصدر   ) ال�احث  بتصرف  االفر�قي  الساحل  لدول  العرقي  التر�یب  �مثل  ،  ي  محمود جدول 

افر�ق� بلدان غرب  النشرال�و  ا  مصادر الصراعات في  ، تلمسان : دار  ادارتها  ،    ات  الجدید  الجامعي 

 )  50، ص  2017

ة  ال� العرق�ات الت الي و �مكن ان نقدم مثاال عن التنوع العرقي في دول الساحل االفر�قي فنجد في م 

 2التي تنتشر في مناطق مختلفة جغراف�ا �ما یلي : 

 
 391،ص2015مد للنشر والتوز�ع ،الحا  ، عمان: داربین األس�اب الداخل�ة والخارج�ة اليمالنزاع في عبیر شل�غم ، 1
   18بو�وش ، مرجع سابق ، ص  محمد 2
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 touaregارق التو  -

 kanouriالكانوري  -

  peuls البولس  -

   songhaiسونغاي لا -

 bambaraال�ام�ارا  -

 djermaالجرما   -

 haoussaالهوسا  -

 العرب -

 اما في الن�جر فنجد الهاوسا و التوارق و الكانوري و العرب  

ر�ش و  لكا و ات و مبوم و التیدالی و في التشاد هناك العرب من أصول سودان�ة و ال�اقیرمي و تاما و ماس

رقي في منطقة الساحل  تاالخاص �التنظ�م االجتماعي للمجتمع    ولجدهوسا و العرب .و من خالل هذا ال

االفر�قي و شمال افر�ق�ا نجد ان التوارق لهم تنظ�م خاص بهم �ختلف عن العرق�ات األخرى منتشرة في  

 .المنطقة  

 یتصفون بها : تي هم الو صفات الي و في هذا الجدول نوضح التقس�م القبلي في م 

 وصفهم اسم الط�قة

 وهم السادة، و�لیهم ن غاج إ�م"

 قة المهتمة �التعل�م والتعلم والدین الط�وهم  إینسلمن" 

 الط�غة الغارمة  إ�مغاد

 ط�قة الصناع التقلیدیون  إینادن "

 أرقاء المحررون  بالس" أو "بزوس

 ط�قة العبید  إكالن "

 �رة جز در الالجدول من اعداد ال�احث و المص

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/974580fd-b1a5-4881-a045-

3f057758637a 

في ما بین دول الساحل  دول الساحل االفر�قي و نجد ان هناك خل�ط و مز�ج في داخل    الي و �الت

نها  یرات مالمتغ  نمأصول واحدة لعبت فیها العدید    إلى االفر�قي مما یبین ان شعوب هذه المنطقة ینتمون  
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إع في  الس�اس�ة  و  هة  ادالتار�خ�ة  في  ت�اینات  خلق  مما  جغراف�ا  �عد  �كتوز�عها  ما  مرحلة  في  الدول  لة 

 االستقالل .

 :تبین توز�ع الطوارق في منطقة الساحل االفر�قي  ة  ال�الخر�طة الت و 

 
 tudyaljazeera.netwww.sالمصدر الجز�رة للدراسات : 

هذه    �س�اسة المستعمر خاصة اني و غرب افر�ق�ا فتأثرت  لساحل االفر�قا  ول �النس�ة للغة في د

أص�حت لغة المستعمر هي اللغة الجامعة لهم في  �عدها    الدول �انت تتحدث اللغة المحل�ة لكل قبیلة و

المنطوق   على  فقط  اقتصرت  و  �تا�ة  المحل�ة  اللغة  غ�اب  لهذظل  و  اعتمد ،  �لغة  ا  الفرنس�ة  اللغة  ت 

 في هذه المنطقة . وللدرسم�ة ل

في   واللغة الساح   المنتشرة  هذه  منطقة  في  تأثیر  للمستعمر�ن  لما  الفرنس�ة  اللغة  هي  اإلفر�قي  ل 

لغة في هذه المنطقة    40  الي شرة في المنطقة فهي تبلغ حو نتالمنطقة إال أن هناك لهجات محل�ة عدیدة م

 1ة. ��عر جانب اللغة ال إلىالنوالئ�ة   تكرور و ال و  م�ارا ال�ا وأهمها

اإل ه�منة  فنجد  الدین  حیث  من  ثم    إلىسالم  اما  واسع  �شكل  المس�ح�ة  الد�انات    تأتيجانب 

جانب د�انة فودو و التي �عتنقها    إلىالمحل�ة و التي تعرف �الفت�ش أي ع�ادة االصنام و أرواح األجداد  

 
  339سابق ، ص  عبیر شل�غم ، مرجع1

http://www.studyaljazeera.net/
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الد�انة اإلسالم�ة   إلى ا ، فاذا نظرن1الفر�قي و غرب افر�ق�ا ا حلالسا منطقة مالیین شخص في  10 اليحو 

  إلى على المنطقة  ته�من  لتي �القادر�ة و الت�جان�ة ا نجد انها تعتمد على الطرق الصوف�ة   في هذه المنطقة

 غا�ة بروز الت�ار السلفي مؤخرا.

 :ر�قي االف و �مكن ان نقدم في هذا الجدول اهم الد�انات في بلدان الساحل

 د�انات أخرى  المسحیین  المسلمین الدولة 

 �المئة  34.1 �المئة  16.7 �المئة  48.6 ر�ینافاسو و ب

 �المئة  16 �المئة  2 �المئة  81.6 الي م

 �المئة  0.5 �المئة  0.3 �المئة  99.1 مور�تان�ا 

 �المئة  8.7 �المئة  0.6 �المئة  90.7 الن�جر  

 لمئة  �ا 10 �المئة  40 �المئة  50 ن�جیر�ا 

الساحل    خاص  جدول  الد�انات في منطقة  ،فاالبتوز�ع  ال�احث ( منیر محمودي  ع  مرج  ر�قي بتصرف 

 ) 57سابق ، ص 

عدیدة    نماذج  المنطقة  في  منطقة  مو  في  العرقي  و  االثني  االختالف  على  القائمة  الصراعات  ن 

الصراع   النماذج  أحد  تشاد  في  األهل�ة  الحرب  تعتبر  حیث  االفر�قي  في  االثن الساحل  عموما  فإي  ر�ق�ا 

خلف ومحروم وجنوب مس�حي  تدأت الحرب األثن�ة بین شمال مسلم مب  یثوالساحل اإلفر�قي خصوصا ح

قام بها القالصون في منطقة    1961س�طر على السلطة حیث بدأت الحرب في نوفمبر  ممتقدم نسب�ا و 

صارمة ضد المسلمین  ة  اسع س� �ت�االذي ر�ز على قبیلة الساراء و   اليمنجال في ظل حكم فرانسوا طم�ال�

ثم   التشاد�ة  الشمال    ي ف  ردتمالبدا  ومن  الحكومة  لجأت  مارس    إلىحیث  في  للتدخل  ولم    1964فرنسا 

�ق�ادة الجنرال أول�ا نجا  ووصول الرئ�س    1975یتوقف أمر عند هذا بل وقع انقالب عسكري في أفر�ل  

بدوره   أدي  وهذا  للحكم  في    إلىفل�ك  انشقاقات  االقو حدوث  فرولینات  الة  ال�ملشات  جبهة  لكن  مسلمة 

ت  إلىلوصول  ا  عتاستطا التشاد�ة و�عدها  السلطة  عاصمة  إسناد  ذو األصول  الیالشم   إلىم  المسلمین  ن 

أبناء السارا   انفصال الجنوب عام    إلى العر��ة هذا ما دفع  التدخل  تولم    1979دعوة  ستقر األمور حتى 

 
ار النشر الجامعي الجدید ،  ، تلمسان : د ات ادارتها ال�بلدان غرب افر�ق�ا و  مصادر الصراعات فيمحمودي ، منیر 1

 56، ص  2017
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لصراع  واي  وهذا ما یدل على االنقسام القبل   1999ة  غا�  ىلإذا  و�قي األمر هك  1983الفرنسي في أوت  

 1مما �مثل أكبر تهدید لهذه الدول في هذه المرحلة.  اليفي م شيءاالثني في هذه الدول ونفس ال

فأزمة الهو�ة واالندماج الوطني التي تتمیز بها المجتمعات اإلفر�ق�ة هي نتاج تعدد أشكال وأنماط  

تنوع    إلى ألف لغة ولهجة �اإلضافة    منر  لمنطقة توجد أكث�ة ففي هذه الغو�ة أو دین  التعدد�ة سواء �انت 

 لصراعات الداخل�ة في دول هذه المنطقة.ا ما انفكا على ااألد�ان هذ

هذا التنوع االثني خلق تهم�ش ومشاكل اجتماع�ة واقتصاد�ة نت�جة للفساد المنتشر في المؤسسات  

لط�قة السیدة أو األس�اد  ا  ون لذین �انوا �مثل خل الطوارق الطوارق این دلة امشك  الدولة وهذا ما نجده في 

أنها  س�اسة المستعمر التي عملت على تفضیل قبیلة على آخري    راع �سبببید في صوالزنوج الع خاصة 

وارق مما جعل هذه المجموعة تطالب �استقاللها في ظل هذا الصراع القبلي  طدعمت الزنوج على حساب ال

 في منطقة الساحل. ة�الاألفكار االنفص دا في إطار شكلوا تهدی ي ایناالثنو 

 الفشل الدوالتي   -الدولة في افر�ق�ا ناءة بال�المطلب الثاني : اإلشك

من بین اهم التحد�ات و المشكالت التي تواجه الدول النام�ة في افر�ق�ا و اس�ا و أمر�كا الالتین�ة  

�ع ما  مرحلة  في  الدولة  بناء  االهي  من  ستقال د  حیث   ، ان  ل  الدول  الصعو�ة  هذه  لبناء    ت ا� التجد 

ا و  االستعماري  الموروث  ظل  في  ،  مؤسساتها  المجتمعات  هذه  داخل  االثني  و  القبلي  منطقة  لت�این  و 

 ة بناء الدولة .ال�إشكهت  الساحل االفر�قي احد هذه المناطق و الدول التي واج

 2ب افر�ق�ا و هي : ول في غر ة من الدال�ط متت أنما ظهور خمسة  إلى تشیر الشواهد التار�خ�ة 

 لة األول�ة.دو ال-

 التجار�ة. –الدولة العسكر�ة  -

 الدولة المفترسة.  -

 الدولة االستعمار�ة. -

 الدولة البیروقراط�ة.  -

 
 245،246،ص2001ة،، القاهرة: مر�ز الدراسات الس�اس�ق�ا إفر� الحروب األهل�ة فيأحمد إبراه�م محمود ، 1
  األعلىة ) ، القاهرة : المجلس ، ( تر : ص�حى قنصو  تار�خي من منظور غرب افر�ق�ا  الدولة فيعبد هللا �اتیلي ،  2

   36ص ،  2003للترجمة ، 
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السوسو    -ا الحدادین  مملكة  التي ظهرت مع  األول�ة  اإلنساني    sosoالدولة  التطور  نتاج  �انت  التي  و 

قائم على نوع�ة الحرفة و من ثم    ا د�صاقت و ا  ا ظاما اجتماع�اص�ح �شكل نالمنطقة و    ي هذهعاش فالذي  

 ي بدائي .ان س�اسأس�س �� ت

العسكر�ة    -ب الثامن    –الدولة  القرن  الصحراء من  عبر  التجارة  التي ظهرت خالل مرحلة  و  التجار�ة  

نكي خاصة مع  ی الطرف المو من  ة سوسحتى القرن السادس عشر این نجد تدمیر للمالك الحرفیین �مملك

م التجارة  غانا الع  ازدهار  مملكة  ظهور  و  م  مسلمین  في  انشا  جانب  إلى    اليو  للمسلمین  جماعات  ء 

 تام�كتو خاصة العلماء منهم.

جنب مع جماعات نخبو�ة أخرى    إلىالدولة المفترسة التي جاءت مع تطور الجماعة العسكر�ة جنب    -ج

ورق في نهر  ف ز الن  اكثر م  الينت تمتلك م جر حیث �احوض الن�  لة فيالدو   تقو�ة قوة  إلىالتي أدت  

 1و البذخ حیث یوزعون الذهب في رحالت حجهم.  ترفال  إلىالن�جر و میول الملوك  

تعتبر افر�ق�ا جنوب الصحراء و الساحل من بین افقر الدول في العالم و في هذا  من جانب اخر  

 1994  زة نو�ل لالقتصاد عامحامل جائ  القمة " وعلى    لصراعالصدد صرح ل�ستر ثرو صاحب �تاب " ا

، تمثل سلة  ي "  ء ما یل الصحرا  عن الوضع االقتصادي إلفر�ق�ا جنوب  الكبرى  افر�ق�ا جنوب الصحراء 

العالم االقتصاد�ة فاذا ما وه�ك هللا إ�اها و جعلك هللا ق�ما اقتصاد�ا علیها فان الخطوة الذ��ة الوحیدة 

ل العدوات االثن�ة �ما ان  لیتقموضعها الذي �سمح ب  دود في غیر ك ، ان الحال�  عیدهاامامك هي ان ت

ذلك فان الحكومات الكفؤة ال وجود    إلى�عیدة المنال عن الواقع االفر�قي اضف     تزالضراء الالثورة الخ

 2لها و على صعید اخر فان مستو�ات التعل�م و المهارات تقف عند ادنى حد و الدیون ..." 

ألكهذا    خالل  من اقتصاد القول  أس�بر  اهم  یوضح  عالمي  االفر�قي  ت  ابي  الساحل  دول  خلف 

قتصاد�ة التي ترتكز على عدم استغالل األمثل للقدرات و فشل الحكومات  م�ة االعف التنلخصها في ض

تفتقد   الح   إلىالتي  المعط�ات  مع  التك�ف  في ظل  االسترات�ج�ة  الواضحة و  اقتصاد�ال�الرؤ�ة  لبناء  ات  ة 

ة  المنطق  خالل التعل�م و التدر�ب خاصة ان هذه ن  م  في الراس مال ال�شري   االستثمار ستدامة و  راء مخض

 نها صحراء اال انها منطقة غن�ة �الموارد.رغم ا

فهذه جملة من أس�اب الفشل التي تعیق بناء الدولة في افر�ق�ا و الساحل االفر�قي خصوصا من  

 ات �بیرة.مكان�من إ جهة مقابل ما تمتلكه هذه المنطقة
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دى دول الساحل  ثل تحد�ا مشتر�ا لهي ازمة الطوارق التي تم  قة نطو اهم االزمات التي تواجه الم

م اال خاصة  و    الي فر�قي  �مور�تان�ا  مقارنة  الدول  هذه  في  �كثرة  الطوارق  تواجد  �حكم  تشاد  و  الن�جر  و 

 �ما یلي :  ي ل االفر�قدول الساح ومات ها حكالجزائر و لیب�ا و سنقوم بتحلیل هذه المشكلة التي لم تجد ل

 :  ى دول الساحل االفر�قي في المؤسسات الرسم�ة و س�اسة االقصاء لداج دمنازمة اال  -1

تعتبر مسالة دمج األقل�ات و االثن�ات في المؤسسات الرسم�ة و تقاسم السلطة و عدم احتكارها  

دو  في  دوالتي  فشل  التي خلقت  األس�اب  التحد�ات و  اهم  الساحد  ال  فاحل  ه�الفر�قي  ان  قبیلة  نجد  منة 

ها في هذه المؤسسات لكن المالحظ  ثیل�ة ل�حصة تمطة یدفع �االثن�ات األخرى ان تطالب  سلالمعینة على  

و المعمول �ه في هذه الدول هو تهم�ش و اقصاء الق�ائل األخرى �ما هو الحال �النس�ة للطوارق في دول  

كن تعتبر هذه  ل  قي منطقة الساحل االفر�  الزمات فيبین اهم اق من  لطوار الساحل االفر�قي ، فتعتبر ازمة ا

مقارنة �األزمات األخرى �اإلرهاب و تهدید الدولة في دول الساحل  الكبرى  للقوى    االزمة هامش�ة �النس�ة

او   المنطقة  دول  اتجاه  س�اس�ة  مطالب  لدیها  حیث  تنظ�ما  األكثر  تعتبر  الجماعات  فهذه   ، االفر�قي 

الحكومات انها  محل�ةها  معز   اال  الجیو�انت  الناح�ة  من  مع  �اس  ولة  في صراع  الطوارق  دخل  حیث  س�ة 

 و الن�جر لكن �ان للتدخل الجزائري و أح�انا اللیبي اثر في تهدئة األوضاع �المنطقة . الي مة محكو 

ال و  الثوارت�ة  مبدا  على  االفر�قي  الساحل  و  افر�ق�ا  في  الس�اس�ة  األنظمة  تقوم  في  �ة  ثر واتكما 

ص�ة و  واحد �عینه �ستغل اإلرث في خدمة مصالحه الشخ ردف ى، أي ان السلطة قائمة عل   1 ظمة الحكمأن

یز� مما  الحاكمة  النخب  مع  بها  مؤسسات  المقا�ضة  �خضع  �ما  األنظمة  هذه  في  الفساد  درجات  من  د 

ي االندماج ف  ارق لطو لم تسمح ل  1993غا�ة    إلىو    الي�ما ان حكومة م،    توجهاته و مصالحه  إلىالدولة  

 2ون من الترق�ة . فانهم ممنوعن دیو و ان �انوا موج اليالج�ش الم

ال  في  ماندلعت  و  عام    الي ن�جر  االزواد    1990نزاعات  لتحر�ر  الوطن�ة  الحر�ة  طالبت  این 

في   1995لكن تم ابرام اتفاق�ة سالم في افر�ل    الي ة مندمجة بین شمال الن�جر و شمال شرق مال��فیدر 

 القبول �الالمر�ز�ة . و  تيالتوارق �الحكم الذا عن مطال�ة على التخلينص ر یالجزائ

ة الن�جر�ین للعدالة حیث تطالب بتقس�م  �ق�ادة حر�  2007یز في الن�جر عام  كما اندلعت في اكاد

 ورانیوم بین الحكومة و الجماعات المحل�ة .الیعائدات 
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ا نمطا واحد من  الدولة  البیر   الدولةهي  ة و  لدول فالدول في الساحل االفر�قي عرفت  وقراط�ة هذه 

نظیرتها المحل�ة و    إلى از�ة االستعمار�ة  البورجو   لسلطة من�عد االستقالل این عرفت انتقال ا  رت ظهالتي  

�عد   الحاكمة  السلطة  الزمن حیث أص�حت  قرون من  أر�عة  المجتمعات على مدى  هذه  نتاج تطور  هي 

 1االستعماري . ر  یی لون امتداد للفكر التسة حیث �مثبیروقراط�و ال �ة ااالستقالل تعرف �البورجواز�ة اإلدار 

� العس  اليت لاو  النخب  الساحس�طرة  دول  في  امضا كر�ة  �عد  االفر�قي  مع  ئل  ثنائ�ة  التفاق�ات  ها 

تلج قوة  ع�ارة   هي  و  فرنس�ة  عسكر�ة  قواعد  انشاء  أي  العسكر�ة  المظلة  اطار  في  النخب    أفرنسا  لها 

او اجتماع�ة مثل ما حدث    �ةاسلحسم القض�ة أي ازمة س� االفر�قي    لة �الساحل و الد  المتصارعة في داخل

 2.  1975و الن�جر عام  1968و مور�تان�ا سنة  1990و  1963 في الغابون عام

االندماج  كما   ضعف  �سبب  وهذا  �كثرة  منتشرة  األهل�ة  الحروب  �ظاهرة  االفر�ق�ة  القارة  تتمیز 

اإلفر� الدولة  في هذه  عاإلفر�قالدول    وضعفق�ة  الوطني  �شكل  الثروة  توز�ع  في  جعلت من هذه  ل  اد�ة 

 3المنطقة هشة. 

الت�این عن  الوتهم�ش    وهذا  أدى  اق�ائل  في    إلىخرى  حدث  �ما  أهل�ة  وحروب  بروز صراعات 

وقف في هذه الدول  العودة مرة ثان�ة لحسم الم  إلىتشاد وفي مرحلة ما �عد االستقالل مما دفع �المستعمر  

ة و  �ه في حل النزاعات او تقس�م الثرو  مستمر ل شكفي هذه الدول جعلها تا�عة � ر ستعمالم  تواجدء ناث أو  ، 

 المناصب .

الحدود تعتبر  االستقالل   كما  �عد  النخب  ورثته  الذي  المستعمر   المیراث  أ  عن  الحدود  دت  راهذه 

مة  ثاق منظ�رسه می ما    وهذافي اطار ان الدول تعرف �حدودها المتوارثة �عد االستقالل  المحافظة عل�ه  

 خل هذه الدول.تجاهل التمایزات االثن�ة واالجتماع�ة دان م زاد والوحدة اإلفر�ق�ة 

ات لدمج الطوارق  ال�لم تستطع إ�جاد    ، الن�جر و تشاد )  الي ( م   نجد ان الدول الثالث   اليو �الت

�ة على  اإلدار   �اس�ة و الس   ناصبفي مؤسساتها الرسم�ة خاصة الج�ش او إعطاء األولو�ة لهم في تولي الم 

قامت �ه الج �ل المؤسسات الرسم�ة    في  تهم این أعطت للطوارق خصوص�ة لهم و ادمج  ئر زاعكس ما 

مها  ال�الوطن�ة ، و لهذا نجد منذ استقالل دول الساحل و هي تع�ش مشاكل صراع�ة مع الطوارق في اق

 مما خلق حالة عدم االستقرار بها.
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 : ستعماري اال  وروثة الحدود و الم ال�إشك -2

ر اخذ �الحس�ان   المستعمر الذي رسم حدودا غی  إلى الفر�قي  ا  حلتعود حدود الدول في منطقة السا

معات و التر�ی�ة االثن�ة و العرق�ة في منطقة الساحل االفر�قي او �مكن القول �ان هذه الحدود طب�عة المجت

 استعمرتها . ول التي في الد اعاتالنز وضعت �شكل مدروس لتقس�م ما هو مقسم لز�ادة الصراعات و 

دول  دولة في الجهة الجنو��ة لهذه الول الساحل االفر�قي على بناء الر�ز في در  عمنجد ان المست

الفرنسي   المستعمر  لكن  الشمال  االنجلیز من  التي جاءها  السودان  �استثناء  لها  النا�ض  القلب  و جعلها 

السا في  �انت تحت س�طرته  التي  دول  ا ر�ز على  �الكثافالجزء    �قي على الفر حل  ة  الجنو�ي العت�ارات 

 1. سكان�ة و التنوع البیولوجي و البیئي  ال

فرنسا الدولة المدن�ة فیها في الجنوب مع جعل نهر الن�جر �خط فاصل    أقامت  الي فنجد مثال م

ذا  و ه  اإلهمال و التهم�ش و جعل في الشمال مجموعة من الثكنات العسكر�ة  إلىمع الشمال مما عرضه  

مم خلق  �عا  هذعضلة  حكومات  لدى  االستقالل  اقتصاد�ال ه  د  و  س�اس�ة  توازنات  خلق  في  و دول    ة 

 تماع�ة بین الشمال و الجنوب في بناء العمل�ة التنمو�ة في دول الساحل االفر�قي .اج

الفرنسي   و  األورو�ي  االستعمار  موجة  مع  ظهرت  التي  الدولة  هي  و  االستعمار�ة  الدولة  اما 

و    cedoالق�ادة تعرف �السیدو    منة  �طرتها حیث ظهرت ط�قة جدیداعها لسو اخض   نطقةللم  خصوصا 

  2ة العسكر�ة الجدیدة و الذین اص�حوا في ما �عد في مراكز الق�ادة . لق على الط�قهو اسم �ط

كما ظهرت ط�قة بورجواز�ة من اهل السكان المحلیین تعرف �ط�قة الكومبرادور�ة و التي عاشت  

ها مع  دو �ا لتقو�ة وجن في دول غرب افر�قدیالاستعانت فرنسا �علماء    ، �ماجتمع  عن الم  اف�ةة ثقفي عزل

حكام  اعطائه تعیین  �ذلك  و  البورجواز�ة  الط�قة  تراجع  مع  خاصة  روحیین  زعماء  جعلهم  و  امت�ازات  م 

العنف ضد    مامحلیین إلدارة شؤون المقاطعات المحل�ة او ما �عرف �الكونتونات و في الوقت نفسه استخد

 3السكان . 

مة االندماج الوطني والذي  ز أ� بروز ما �عرف    إلىأدت    هتقس�مات  و   مارتعسالحدود التي افرزها اال 

هذا  ،  د�ة الدین�ة  تعدلغة محل�ة وأ�ضا ال  20دولة واحدة   المثل في التعدد اللغوي والعرقي أین تصل في  تی
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  ات لقاري عموما  أي الصراعإلقل�مي وااالندماج ا  ى عدم االندماج الوطني والذي انعكس عل  إلى له أدى  ك

 1ین الدول األفر�ق�ة في حد ذاتها. ب

ت اثن�ة داخل المجتمعات اإلفر�ق�ة سواء  اهذا األمر بل عمل االستعمار على خلق تمایز   یتوقفولم   

جدیدة   ط�قات  خلق  أو  ترتیبها  إعادة  این  من  وفیها  المناصب  توز�ع  المصالح    یتم  حسب  المكاسب 

 2س�اس�ة فرق تسد. �إطار ما �عرف  في ل تعمار وما �عد االستقال أثناء االسستعمار�ة الا

ق  المكما  عسكر�ا   ام  أو  س�اس�ا  سواء  الفرنس�ة  االستعمار�ة  �الثقافة  مش�عة  نخب  بتكو�ن  ستعمر 

واقتصاد� لغو�ا  ر�طها  إطار  في  االستقالل  �عد  ما  مرحلة  في  السلطة  زمام  لمسك  تأهیلهم  على    ا تعمل 

�ف وهذا  وثقاف�ا  مؤتم،  �ان    ما رنسا  �عتبر  عام  بر ر  �ما  إفر�  1884لین  لتقس�م  البدا�ة  وفق  نقطة  ق�ا 

التي لم تستطع أن تتخلص    المصالح الدولة الوطن�ة  �عد ما �عرف  التقس�مات أثرت ف�ما  فهذه  األورو��ة 

 3االختالفات االثن�ة الموجودة .  إلى لها �اإلضافة  من اإلرث االستعماري 

و  ة تتمتع بوجود المواد الطب�ع�ة  ال�الشم  طق ناظهر في ما �عد ان المم الداخلي اهذا التقس�  نكل

ورانیوم في شمال الن�جر و  الیفي تلك المرحلة �البترول في شمال تشاد و    المعدن�ة و الطاقو�ة لم تكتشف

البترول في شمال م  الذهب و  �الت  الي احت�اط�ات من  في    ات المر�ز�ةم و خلق صراع ما بین الحك  اليو 

الس األقلدول  االفر�قي و  فت  �ااحل  �ع�شون  الذین  الطوارق  االثن�ات خاصة  یتمیز  و  الذي  و  الشمال  ي 

الحكومات   فأص�حت   ، الدول  هذه  �جنوب  مقارنة  المائ�ة  الموارد  ندرة  و  الصحراو�ة  طب�عته  �صعو�ة 

لهذه الدول    �مورد إضافي و المعدن�ة    ة ات ��ف�ة االستفادة من هذه المواد الطاقو�ال�المر�ز�ة ت�حث عن  

�اسات القائمة على التهم�ش و بهذا ال�قاء في نفس  لسلم و االستقرار فیها و لكن مع نفس السا  بلفي المقا

 الحلقة التصارع�ة بین مختلف مكونات المجتمع في دول الساحل االفر�قي .

 أزمات التوز�ع االقتصادي و الفشل الس�اسي :   -3

 4ما یلي:  إلى ل إفر�قي اح لسو�ناء الدولة منطقة ااالستقرار   م أس�اب عدمها �مكن ان نحصر 

م قدرة هذه الدول على ممارسة الس�طرة المنظمة على مجموع ترابها  للدول �حیث أن عد/الفشل الس�اسي  1

 ة المر�ز�ة المغذ�ة لمخاطر االستقرار والنزاعات المسلحة.ال�عد اإلشك�

 
 110مرجع سابق، ص  محمود ،اه�م أحمد إبر 1
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 157ص ،2010ترجمة،القاهرة المر�ز القومي لل ،اب علوب)ه(تر: عبد الو  ،إفر�ق�ا السلم والنزاعد�فید فران�س، 3
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م2 عسكرة  للمنطقة /  العسكرة  ذهف  تزایدة  على  سته  وجو اعد  برغم  السالح  للمجموعة  اتد  انتشار  فاق�ة 

 سلحة الكبیرة والصغیرة.�ق�ا تمنع انتشار األقتصاد�ة لدول غرب إفر اال

/ الضغط الد�مغرافي حیث تعرف المنطقة تزایدا د�موغراف�ا سر�عا ینم على �ونه متأخرا و�توقع أن �صل  3

 لمنطقة .هذه افي ملیون نسمة  150 إلى 2040عام 

  و   والنفط�بیرة لغاز  م�ات  دن �كعلیها توافر بها المواد والمعا  عدسا/ مواجهات ألجل الموارد الطب�ع�ة �4

ورانیوم والذهب والماس والحدید والفوسفات و�تم تصدیر هذه المواد نحو آس�ا عبر السودان ونحو الو م.أ  الی

 عبر إقل�م غین�ا ونحو أورو�ا عبر الصحراء.

ضعف قدرات  لجال الترابي �عود  لما  أن ضعف الدول في ممارسة الرقا�ة على  نو�ه هنا و�مكن الت

الرقا�ة ، فالرقا�ة على المجاالت الصحراو�ة الواسعة ال �مكن أن تش�ه في    ول على ممارسة هذههذه الد

ثروة    كل الحاالت الرقا�ة على السهول حیث تر�ز الدول في المناطق الصحراو�ة على المناطق التي فیها 

الدولة  و    ل و بتر  التأهب األ  لة ائه  موارد  إلى النفط وتحتاج  دائم من  في  لممارسة مستوى  والعسكري  مني 

 .الصحراء

 في منطقة الساحل اإلفر�قي �ما یلي:   الفشل الدوالتيو�مكن أن نحصر أس�اب 

الدولة    ء علقة ببناقصد بها أزمة الشرع�ة الس�اس�ة وما یترتب عنها من القضا�ا المت�  / أزمة الشرع�ة و 1

الشرع�ة الس�اس�ة   إلى مجملها تقد في ظمة والنخب السلطو�ة والتي تفناألحیث نالحظ بوضوح عمق تجذر 

التواصل بین تلك األنظمة وشعو�ها وهذا ما یؤدي    إلى والتي أدت   فتح    إلىاألزمات الس�اس�ة مما �فقد 

 �اب التدخل األجنبي.

بها عدم قدر 2 التغلغل وتقصد  الدولة  / أزمة  أق  ى لعة  نفوذها على جم�ع  مها مما جعلها  �المراق�ة و�سط 

 وتشاد  الي جرام�ة وهذا ما شهده في م ت تحت الدولة �الجماعات والمنظمات اإلتتقاسم سلطتها مع منظما

 أزمة التوز�ع والفشل االقتصادي. 3

تعتبر  4 الفساد:  أزمة  اإلفر�قي  70/  الساحل  دول  یت  تعاني% من  ولم  الفساد  من    10  من   3جاوز  من 

 .مؤشر الفساد 

هذه   تقوم  �انتهاجدو الكما  ال  ل  على  تقضي  علمان�ة  فيس�اسة  لها  الروحي  وال�عد  إطار    زوا�ا 

والن�جر في فترات زمن�ة ماض�ة رغم أهم�ة هذه الزوا�ا و أ�قت على    الي م�ادئ االشتراك�ة خاصة في م

المؤس هذه  دور  اضعف  مما  الراهن  الوقت  في  األسلوب  التي  هذا  مكونات    اهلسات  تالحم  في  أهم�ة 

 .قضاء على التفرقة في ما بینهالو المجتمع 
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 ب أس�اب اخري زادت من معضلة فشل بناء الدولة في الساحل االفر�قي نجد :  انج إلى 

 عدم العدالة في التوز�ع داخل الدول:-4

الدول �عد استقاللها على مبدأ االنح�از المقصود أو غیر ا  ل�ة توز�ع  مع  لمقصود في اعتمدت هذه 

فأح� النخب الحاكمة  ا  ان الثروات والمناصب  أثی  إلى�مثل  �ات مصلح�ة واقتصاد�ة  نة معینة لحساقبیلة أو 

دفع   مما  التخط�ط  سوء  نت�جة  قصد  بدون  منطقة  تجاهل  یتم  وأح�انا  تفاوتات    إلى واجتماع�ة  بروز 

 �عرف �أزمة التوز�ع. ا في إطار مالدخول في صراعات وعدم االندماج الوطني  الي اجتماع�ة و�ت 

واجهت    إشه  هذكما  �ال�كالدول  وتطو�ره  الحكم  تنظ�م  اة  هذه  �حاج�ات  یتالءم  لمجتمعات  ما 
الواحد والشمول�ة  1 التي تقوم على الحزب  الدول اعتمد على أنظمة حكم اشتراك�ة  أن معظم هذه  خاصة 

الواقع اإلفر�ق معظم هذه األنظمة تقوم على القمع    و�انت ،  ي  و�قصاء اآلخر وهذا ما لم �كن یتالءم مع 

�مكن أن تلخص    الي تزاید الصراعات الداخل�ة فیها و�الت  إلى   مما یدفع  اليسف والفساد الس�اسي والمتعالو 

أهم العوامل المؤثرة في عمل�ة بناء الدولة في إفر�ق�ا وهي الخ�ارات اإلیدیولوج�ة للقادة األفارقة وللتحد�ات  

التار�خ�ة للمستعمر ز ی تصاد�ة ومالس�اس�ة واالق األنظمة حافظت على  األجهزة اإلدار�ة    ذه فه  ، ات الخبرة 

مع النظم الموجودة في الدول    ترت�ط ناء مرحلة االحتالل مما جعلها  والبیروقراط�ة التي تر�ها المستعمر أث

ا طب�عة  ارت�طت  أورو�ا  في  اإلدار�ة  النظم  أن  وهذا  أساسي  فارق  مع  ولكن  س�اس�ة  لاألنظمة  األورو��ة 

في بیئة تسلط�ه وهذا أعطها  امدة  یها جا في الدول اإلفر�ق�ة فحافظة علأم ر  الد�مقراط�ة والتي �انت تتطو 

 تخلفا أكبر وجعلها تا�عا إما في إطار الفرانكفوني أو الكومنولث.

اقامت أنظمة تقوم على ما   �عد االستقالل حیث  لما  �عرف    فالدول اإلفر�ق�ة واجهت مشاكل �بیرة 

قاكح� الشخص�ات  هذه  أن  �حكم  الشخص�ات  الكار ح  دة م  التوجه  وقادت  التحرر  لهذه  �زمي  ر�ات 

تراجع بناء الدولة    الي وهذا الحكم أثر في تهم�ش المؤسسات األخرى التشر�ع�ة والتنفیذ�ة و�الت 2المجتمعات

و�ت ن�المد الفرد�ة  الق�ادة  منه    الية على حساب  فائدة  ال  بناء  لا  الي و�ت أص�حت شكال وه�كال  تراجع عن 

انتهاك حقوق اإلنسان  بل وز �اته  ساد �جم�ع أشكاله وأنواعه ومستو لفا  الدولة الوطن�ة وأفرز  اد من ظاهرة 

الحروب األهل�ة أو صراع النخب إما بهدف تقس�م الرفع    إلىو�بت األصوات المناد�ة �اإلصالح مما دفع  

 والمصالح أو بهدف اإلصالح والتقو�م.

 

 
 126حمد إبراه�م محمود ،مرجع سابق،صأ1
 131،صمرجع نفسه2
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 تر�یز على التسلح :لا وتنم�ة ضعف ال-5

دة التسلح  ء المؤسسات العسكر�ة و ز�ااالفر�قي على التر�یز بنا  طقة الساحل مني  تقوم األنظمة ف

و االنفاق العسكري �حجة مواجهة الصراعات الداخل�ة و التهدیدات الخارج�ة و لكن هذا االنفاق العسكري  

�بیرة   �ة ونالتي تعاني من ضعف في التنم�ة و مدی  لذه الدو ة و االقتصاد�ة لهال�مع القدرات الم  یتماشىال 

 حدود.و أداء اقتصادي ضع�ف و م

مالیین برمیل من النفط أي ما �مثل    10تتمیز افر�ق�ا بوفرة المواد الطب�ع�ة این تنتج افر�ق�ا یوم�ا  

و    12 العالمي  النفط  من  ت   18�المئة  لم  الثروة  هذه  ان  اال  الطب�عي  الغاز  من  واقع    ى إل ترجم  �المئة 

سوء التسییر    إلى د  �عو   الذي1ضمن ما �عرف �الفقر وسط الوفرة  ي  �شاقتصادي او تحسین المستوى المع

فیها الدولة  النخب الحاكمة و ضعف  التي ال تراعي أهم�ة    ،و فساد  الدول  توجه االنتقادات لهذه  هنا  و 

المحل�ة من اجل االستقرار و توجه جزء من میزانیتها الض التسلح و شراء األسلحة من    ىإلع�فة  التنم�ة 

ال عدم  ن�ثاالدرجة  و  التسییر  سوء  یبین  هذا  و  و  مة  حو�ة  االقتصاد�ة  مواردها  عقلنة  و  األنظمة  هذه 

 ال�شر�ة.

 :  اليحسب الجدول الت 2007 إلى 1990 ما بینترتیب الدول االفر�ق�ة حسب مؤشر التنم�ة ال�شر�ة 

ترتیب الدول  

1990 

ل  ترتیب الدو

1995  

دول  ترتیب ال

2000 

ترتیب الدول  

2005 

ل  ب الدویتر ت

2007 

 تشاد  -170

 ون الیسیر  -171

 بور�ینافاسو -172

 الي م  -173

 الن�جر  -174

 أفغانستان -170

 اثیو��ا -171

 الي م -172

 ون الیسیر -173

 الن�جر  -174

 بورندي -170

 اثیو��ا -171

 بور�ینافاسو -172

 الن�جر  -173

 ون الیسیر  -174

 تشاد -173

 ي الم -174

 و �ینافاسبور -175

 ون الیسیر -176

 ر �جلنا-177

 الي م -173

 الن�جر -174

 غین�ا ب�ساو -175

 بور�ینافاسو  -176

 ون الیسیر  -176

البلدان الخمسة األخیرة (المصدر: د�فید فرنس�س    2007-1990جدول �مثل مؤشر التنم�ة ال�شر�ة  
 )  13، مرجع سابق ، ص 

 
 21، ص  مرجع سابقرانس�س ، دافید ف1
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سب  الم حلعا  ر التنم�ة ال�شر�ة فيفي مؤش   األخیرة  س تب الخمدول التي تحتل المرالاین نجد ان ا

و    اليساحل االفر�قي این احتكرت هذه المراتب �ل من مخاصة دول الاالفر�ق�ة    مم المتحدة هي الدول األ

بور�ینافاسو   و  تشاد  و  سنة    إلىالن�جر  من  تمتد  التي  الفترة  من  هذا  و  أخرى  دول    إلى   1990جانب 

ع االقتصادي و  الوض  ین انیبا  دول في هذا المؤشر ممهذه ال  ر ترتیبیغ ة لم یتو هي فترة طو�ل  2007

لم یتغیر ي و االجتماالس�اس الذي    عي  التنموي و  تراجع في األداء  التي ت�قي تعاني من  الدول  في هذه 

 ینعكس على حالة االستقرار في دول المنطقة عموما.

االفر�ق الساحل  لدول  الخارجي  الدین  ق�مة  بلغ  سنة  كما  دوالر    176.7  اليحو   2005ي  مل�ار 

اقات   حیث تشیر لللمنظمر�ر  العالم�ة  ضمن عشر�ن دولة هي  ن الساحل االفر�قي  فساد �ان س�ع دول مة 

تسییر   في  الرشادة  و  الحو�مة  غ�اب  �سبب  �بیر  الدیون  رقم  نجد  هنا  ومن  العالم  في  فسادا  األكثر 

 القطاعات و النشاطات االقتصاد�ة.

نجد   سبق  العو مما  سابق  م اان  �ل  اذ�رها  الضعف  على  تؤشر  وواللدلها  األداء  الفش  تي  في  ل 

الدول مماي من طرف هذالمؤسسات تحقیق معدالت نمو تسمح بتحقیق    ه  انعكس سل�ا على استقرارها و 

 االستقرار لدى شعوب هذه المنطقة .

لفشل  حلقة ا  ي فو تدور  كما لعب المستعمر دورا أساس�ا في إ�قاء دول الساحل االفر�قي تا�عة له  

او   ر�ط  خالل  من  �م نظألالتخلف  علصالح  مة  و  المستعمرة  فرنالدول  راسها  الحرص  ى  و  على  سا 

فاسدة و ال تحترم حقوق االنسان مما �جعلها   التي تخدم مصالحها حتى و لو �انت  استمرار�ة األنظمة 

 تتعامل �ازدواج�ة في هذا الملف.
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 ها على الجزائر نعكاسي و ا�قفر ماثل�ة في الساحل االة الالتاألمن� تاالتهدیدالم�حث الثالث : طب�عة 

حل االفر�قي غیر التي �انت تهدد دول المنطقة في فترة  دة في منطقة الساظهرت تهدیدات جدی

أیدیولوجي متصارع   العدو الخارجي في ظل ه�منة فكر  ال�اردة �التهم�ش و االثن�ة و الحدود و  الحرب 

لكنشرقي و غر�  ، ال  ي  افر الوقت  امن�ة جدیراهن  تهدیدات  ت  تماشيت  دةز  العمع  �عرفها  التي  الم  حوالت 

� احداث  خاصة  التي    11عد  هي  فیها و  التحكم  العالم�ة و صعو�ة  و  �الشمول�ة  تتمیز  التي  و  سبتمبر 

ن جم�ع  جانب ر�ط هذه التهدیدات الالتماثل�ة و انعكاسها الجزائر م  إلى سنستعرضها في هذا الم�حث ،  

 �ات.المستو  نواحي و لا

ثال  الجر�مة  ةامن�  دیدات تهث  و سنر�ز على  و  الدولي  اإلرهاب  هي  غیر    و  الهجرة  و  المنظمة 

 الشرع�ة.

 :  المطلب األول: اإلرهاب الدولي  

التطرق   البد من    إلى قبل  الجزائري  االمن  االفر�قي على  الساحل  منطقة  في  اإلرهاب  انعكاسات 

العابرة لاهرة الظلم هذه اتحدید مفهو   إلىالتطرق   ا�ع م یبیهو مفلحدود ، الن تحدید  اد و انعكاسات هذه  ن 

آخر من دولة    إلى صطلح تمایزا من حیث تحدید اإلطار المفاه�مي من جهة  عرف هذا الم ظاهرة این �ال

 أخرى نت�جة لعدة عوامل أهمها  :   إلى

 1: الي ت لالنحو اتتصل �المفاه�م والمصطلحات على   / مشكلة على مستوى التنظیر1

فسیر       في المرت�ط بت التنوع الثقا  إلى طلح وذلك یرجع  المص  تحدید ل  حو م وجود اجماع بین ال�احثین  دع •

 الفعل اإلرهابي.

 تداخل مفهوم اإلرهاب مع المفاه�م األخرى ذات صلة �المعني. •

 اب�ة .إن مصطلح اإلرهاب یثیر ألول وهلة حكما ینطوي على الرفض واإلثار لألعمال اإلره •

 خرى من دولة األ�این أشكاله وأهدافه و تت  ات�كيستإ مفهوم دینام�كي ول�س  اإلرهاب مصطلح  نإ •

 غ�اب تأصیل نظري على مستوي النظر�ة العلم�ة تحدد هذا المصطلح. •

�حیث ال توجد محددات علم�ة  2/ مشكلة غ�اب الموضوع�ة والح�اد الق�مي في التحلیل المنتوج للظاهر  2

 .اإلرهاب ةة لظاهر ونظر�ة ح�اد�

 
 36، ص 2011اإلسكندر�ة : منشأة المعارف،، االرهاب الدوليه�ة هللا أحمد ، 1
  38، ص فسهمرجع ن2
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المناهج المستخدم  -3 فلهذا الها وصأغلب  فية  مشكلة  قاعدة  ف�ة  ذات توجد مناهج  موجهة لدراسة    ها�حد 

 هذه الظاهرة.

 تعر�ف اإلرهاب: إلى و نعود  

مختار الصحاح اإلرهاب �لمة مشتقة أقرها مجمع اللغة العر��ة في الفعل "رهب" �معنى أخاف  في 

ستعمل في  أي �  الرهب ب  ر�معنى خوفه وأرهب �معنى  ه�ه �" وأر به الفعل "أر و�لمة إرهاب هي مصدر  

وس�ط "مشتقة من معنى الرعب و الفزع والخوف و�ن �انت الره�ة في  في المعجم الاإلبل،  أما  السفر من  

اللغة العر��ة لفظا استخدام في المعتاد عند التعبیر عن الخوف المشوب �االحترام ال خوف الفزع الناجم  

 .1حیوان�ة أو طب�ع�ةة أو ماد� ى و ن تهدید قع

 . 2هدف تحقیق اهداف س�اس�ة " إلرهاب فهو " سلك سبل العنف بف اخر لفي تعر�ا ام

�لمة   تستخدم  أكسفورد"  قاموس  في  مارسه    إلىلإلشارة     Terroristاما  الذي  عاق�ه  ال�األسلوب 

اول أن یدعم أرائه  خص �حأي ش  ىل إوجه عام  ب  تشیر   وعمالئهم ا�ان الثورة الفرنس�ة �ما أنا �لمة إرهابي 

 3د أو الترو�ع  . لتهدیأو ا اه كر �اإل

ا  تعر�ف  في  او  الفرنسي سنة  خر حسب وز�ر  ملك یوغسالف�ا سنة    1934لخارج�ة  اغت�ال  �عد 

و    1937 الفزع  اثارة  شأنها  من  �كون  التي  و  الدولة  ضد  الموجهة  االجرام�ة  االعمال  هو   " عرفه  این 

هاب في التهدیدات التي  ر م اإلهو مف�معني حصر  4من الناس "  اعات  او جم   ةص�ات معینالرعب لدي شخ

 الدرجة االولي .تمس الدولة � 

و   عدم  نجد  تعر�ف    جوداین  ان  لو�وتز  جروجري  ال�احث  فحسب  اإلرهاب  تعر�ف  حول  اجماع 

و    ب ا�ف لإلرهتعر   109  الياإلرهاب لم یلقي اجماع این تم حصر في الثمانینات من القرن الماضي حو 

و في    العسكر�ین ،  طائرات و قتل م العنف �اختطاف الستخدالة �ادو الصر في اغل�ه حول تهدید  ي انحالذ

اكثر   تحدید  تم  الماضي  القرن  من  استخدام    212التسعینات  �انه  �عرف  اص�ح  حیث  لإلرهاب  تعر�ف 

 5العنف و الترو�ع لتحقیق أغراض لجهة ما " . 
 

 40، ص  سابقمرجع  ،أحمد  ه�ة هللا 1
   241، ص  2003: دار الصادر ، ، بیروت  6، ج لسان العربابن منظور أبو الفضل ،  2
 42مرجع سابق ،ص احمد ، ه�ة هللا3
،   2010،  ، عمان : دار الثقافة ر�ة الشخص�ة دراسة مقارنةاثر قوانین مكافحة اإلرهاب على الح ، محمد سالمة الراوشدة 4

  36ص 
5Gregory lewkowiez , le problème de la définition du terrorisme , Belgique : jletd , 2006 , 
p28   
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لقتل  ارة ادف اثبهة  مع قدر من العنف و الشدوجهة  ج�ة م�ت هو استرا  و في تعر�ف اخر لإلرهاب "

ففي هذا التعر�ف نجد أن اإلرهاب ارت�ط �استرات�ج�ة و ل�س فعل معزول بل  1ل مختلفة "  و الرعب بوسائ

 �مثل توجه اكثر من فكر بل استرات�ج�ة ضمن اهداف و أدوات و نتائج مراد تحق�قها.

و التهدید  عنف اام الخدستهو �ل عمل ینطوي على ا  لدوليهاب ا ر ي " ان اإل*تعر�ف لجنة اإلرهاب الدول

من  �استخدام �صدر  و  على ه  سواء  ضد    فرد  یوجد  و  اخر�ن  افراد  مع  �االشتراك  او  �مفرده  �عمل  ان 

األشخاص او المنظمات او األمكنة او النقل او افراد الجمهور العام بهدف تقو�ض عالقات الصداقة بین  

 2 لمواطنین"الدول او ا

إ*تعر  د�فید  �ف  �أنهعر "�3Eric davidر�ك  الذي    أي عمل   فه  المسلح  العنف  أعمال  لتحقیق  من  یرتكب 

 فلسف�ة أو ایدیولوج�ة أو دین�ة".أهداف س�اسة أو 

*تعر�ف �ارلوس مارجیلال(هو األب الروحي لإلرهاب المدني) " �عرف االرهاب �أنه نشاط �جب  

المدن� �ه العصا�ات  ة أو  ط شرطع ضا�ط�ستالبرود واإلصرار وال �  درجاتة من  جر ة �أقصى دأن تقوم 

فیلسو  أو  أن �صف جوهمشرع  �شف  االرهاب  تتم بال رحمة من حیث  ر  فالهجمات  ذلك  أفضل من  كل 

 4طب�عتها ولكنها تكون محسو�ة من حیث  تأثیرها على المجتمع �له" 

في ما    نلخصهن أن  كماب �حیث ت�ضع �ارلوس تعر�ف لإلرهاب ولكن وضع تحدیدا لهذا اإلره

 یلي:

 �ات المدن�ة ول�س العسكر�ة.ا�العص ص خت*اإلرهاب م

 على استخدام اإلرهاب من خالل عنصر اإلصرار. المس�قة *الن�ة 

 * غ�اب الرادع والوازع حیث �صفه �البرود.

 عي �ر جهاز التشهنا �حددها في جهاز الشرطة أو الجانب القانوني المشرع أو ال-* غ�اب السلطة الرادعة

 .تثناءاسن ئج اإلرهاب تمس الجم�ع بدو تا*ن

ا االتفاق�ة  حسب  االرهاب  تعر�ف  فعل اما  �ل  فهي  اإلرهاب  لمكافحة  العنف    لعر��ة  أفعال  من 

لهدف   جماعي  أو  فردي  إجرامي  المشروع  تنفیذا  و�ت�ع  أغراضه  أو  بواعثه  �انت  أ�ا  إلقاء    إلى والتهدید 

 
1Adrien Burkhalter , definition le terrorism , Genève : centre for security policy, 2016 ; p 4 

ن : دار الشروق للنشر و التوز�ع ، ، عما  ةت الدول�ا �ة في العالق النظر�ات الجزئ�ة و الكلبد القادر محمد فهمي ، ع2
   182، ص  2010

 49،صسابق جع  مر ه�ة هللا احمد ، 3
 51مرجع نفسه،ص4



 منطقة الساحل اإلفر�قي و ا�ع�اسا��ا ع�� ا�جزائرية �� لتحديات األمنا                                                                            :الثا�يالفصل 

 
 130 

واحتالها أو  اصة أو الخأ  مةلمواقف أو األمالك العاأحد اأو �  ةئضرر �البیالرعب بین الناس  أو إلحاق ال

 . 1لموارد الوطن�ة للخطرتعر�ض أحد ا   الء علیها أواالستی

أحداث   �عد  جاء  التعر�ف  هذا  أن  نجد  تم    2001سبتمبر    11وهنا  للدول    توج�هحیث  االتهام 

ر�طته حیث  التعر�ف  هذا  فوضعت  اإلرهاب  مصدر  �أنها  ا  العر��ة  حیث  �أشلمن  فعكل  إجرامي  نه  ل 

 بیئة والموافقة �أنواعها.لناس �كل �ال د االضرار �ااف ال تتوقف فقط عنه أهد�ة ولونانیتحمل ت�عات ق

  19في    98رقم    التعر�ف الخاص �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة الرسمي الصادر عن الكونجرس  

االرها  1948أكتو�ر   العمل  �عرف   " یلي  �ما  �حیث عرفه  �أنه  النشان عبي  الذي  ي  فعل  ط  على  ینطوي 

الجنائ�ة للوال�ات المتحدة أو في  تهاك للقوانین  �ة مما �مثل انخطر للح�اة االنسانعلى    ینطوي و  أ  عن�ف

دولة ما قد �كون انتهاك جنائ�ا إذا ما اقترف داخل نطاق السلطة القضائ�ة للوال�ات المتحدة �ما �قوم على  

 . 2افتط خة �االغت�ال أو االة الحكومعلى س�اس ع التأكیدمه ن�ة التخو�ف واالكرا 

 ة حسب األمم المتحدة :  ال�صر التو �مكن ان نحدد اإلرهاب من خالل العنا 

 اإلرهاب هو ذلك الفعل الذي �ستخدم للتهدید �ه: -1

 كجزء من الحدث األكبر  -

 هذا التهدید �ستخدم للتأثیر على الحكومة أو تخو�ف الناس -

   ي سي أو دینذلك لغرض س�ا -

 ید یتضمن:  التهد هذا -2

 ص د شخض  داعنفا شدی -

 تهدیدا للملك�ات  -

 ارتكب الفعل اإلرهابي.بدال من الشخص الذي   تهدیدا الح�اة شخص ما -

 خلق حالة القلق ضد األمن العام. -

 هذا التهدید الذي یتضمن استخدام المتفجرات أو األسلحة النار�ة هو إرهاب �أي شكل �ان. -3

�الحر�ات الجهاد�ة    طارت�  اسي وأسل  الذي انتشر �شك  یري و التكفجهادي الااإلرهاب    اما عناصر

بدأ في الثمانینات من القرن الماضي مع حر�ة الجهاد في    في العالم من تنظ�م القاعدة الذي التي انتشرت  

 الجماعات اإلرهاب�ة في مصر و �ذا في الجزائر. إلى أفغانستان ثم  

 
   38بق ، ص المة الرواشدة ، مرجع سا محمد س1
 53د ،المرجع السابق،صه�ة هللا أحم2



 منطقة الساحل اإلفر�قي و ا�ع�اسا��ا ع�� ا�جزائرية �� لتحديات األمنا                                                                            :الثا�يالفصل 

 
 131 

تخدم  �ة تسس�اس   �ة حر ت الغر��ة �انه "  الدراسا   من منظور  ب الجهاديو �مكن ان نعرف اإلرها 

 .1�استخدام القوة و التهدید و العنف "  رعلى االخو تفكیر واحد رض تصور معین الدین من اجل ف

انه یر�ز على توظ�ف عنصر الدین في تبر�ر االعمال اإلرهاب�ة و استخدام    نجدمن خالل هذا التعر�ف  

 ن.الخر�ا لى ماعات فرضها عتي هذه الجاألفكار ال االعمال و العنف لتبر�ر 

 2ي و خصائصه �ما یلي: و �مكن ان نلخص عناصر الجهاد التكفیر  

 استخدام الدین �محدد أساسي لنشاط هذه الجماعات الجهاد�ة " الدین اإلسالمي ". -

 ر��ة .تقوم الجماعات اإلرهاب�ة �القتل بدون تمیز داخل المجتمعات المسلمة او الغ -

 ��ة.ل اإلسالم�ة و العر الدو   داخل في و واء في الغرب االغر��ة سالمصالح  ددیه -

 .  ال جنس�ة له -

المتحدة   الوال�ات  مقدمتها  في  و  الغر��ة  الدول  فقط  �مس  ال  تهدیدا  �شكل  أص�ح  الجهادي  فاإلرهاب 

 ن.م الدولییلسالمن و الاالمر�ك�ة بل �ل دول العالم و أینما یوجد تهدید للمصالح المشتر�ة �ما یهدد ا

 3: ا یلي  اب �م اإلرهو  نف �مكن التمییز بین الع

ا • المادي  اإلكراه  إلالعنف هو  أو جماعة  أو  لواقع على شخص  القوة  ما عن طر�ق  ج�اره على سلوك 

العاد�ة لسرقة   العنف اإلجرام�ة  أهداف أعمال  العمل اإلرهابي  بهدف االنتقام في حین تتجاوز أهداف 

 مته.مجتمع وساللاتهدد أمن نطاق أوسع  إلى

�مارس �شكل فردى أو من  له عقیدة أو فكر و�نما غال�ا ما  كم  �م محل تنظ الخ  العنف ال �مارس من  •

عصا� مكخالل  منظمة  أا ات  حین  في  محدود  س�اس�ة  �اإلرهاب    ننها  تنظ�مات  خالل  من  مارس 

 ولة.وحر�ات عقائد�ة فكر�ة أو من خالل أجهزة الدولة ف�ما �عرف �إرهاب الد

ا  آخر من ممتلكات أم  إلى تة أو س�ارته  یر بی�تفج   ته كی العتداء على ملشخص أو ا  هو اغت�ال   فالعن •

   فهذا �عتبر إرهاب.  التهدید فقط �استعمال السالح أو القوة � مكن أن �قع دون عنف �اإلرهاب ف

 
1Stéphane leman-langlois , ‘ le terrorisme a motivation religieuse’ , papier présent a 72 -
ème colloque de religion et violone , ERTA canada , mai 2004 ; http://www.erta-
tcrg.org/analyses/terrorismereligieux.htm 
2Quelques caractéristiques du terrorisme jihadiste , http://www.afri-ct.org/2006/quelques-
caracteristiques-du; le 12/08/2017 
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http://www.erta-tcrg.org/analyses/terrorismereligieux.htm
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 اد �ه فرد عرف العنف الس�اسي �أنه عمل یر ن�مكن أن حیث التمییز بین اإلرهاب والعنف الس�اسي 

لجأ األفراد أو  أغراض س�اس�ة و�عات ال�شر�ة وتحر�ه الجماد أو راف�لحق ضررا �األأو حكومة و أو مجموعة 

الحكومات لالحتفاظ    إلى مجموعات للصنف الس�اسي �غرض التأثیر أو الس�طرة على الحكم في حین تلجأ  

 د األمور.الی�س�طرتها على مق

Fة: �ل اوتمیز بینها من خالل العناصر الت •

1 

 التشا�ه:  هأوج •

 القتصادي سمعة الدولة خارج�ا و�ؤثر على وضعها ال  اإلساءة  ى إلوجود �لیهما یؤد�ان -1

 �الهما یؤثران على خطط التنم�ة اقتصاد�ا واجتماع�ا وأمن�ا. -2

اهتزاز ثقة المواطن في األجهزة األمن�ة التي أص�حت عاجزة عن    إلى انتشارهما في مجتمع ما یؤدي    -3

 فراد المجتمع.وحما�ة أ ضح األمني و لطرة على االس�

 �ات الحدیثة والمتقدمة في �لیهما.م التقناستخدا -4

 د والق�م والقوانین السائدة في البلد الموجود ف�ه الی�الهما �عد خروجا على العادات والتق -5

 هدف معین  إلى �الهما وسیلة ول�س غا�ة حیث �ستعمل �ل منهما للوصول  -6

 الف:أوجه االخت •

ي فهو  نت�اه الناس لها أما هدف العنف الس�اس ب اوجذا  لهة  الدعا�  �ة ما و إبراز قض  رهاب هدفهإلا  -1

 ه فقط دون اإلثارة والبروز.ال��سعون   تحقیق ما 

جرم العادي دون النظر للهدف الس�اسي  الاإلرهاب �عد جر�مة عاد�ة و�عامل مرتكبوها معاملة مرتكب    -2

 .اب المحاكمة والعق  في لس�اسي ال�اعث ا ى إلغال�ا  أما العنف الس�اسي فینظر

 اسي فال یتجاوز النطاق المحلي.من دولة أما العنف الس� دول�ا �حیث �شمل أكثر  ا�أخذ �عد رهاب اإل -3

 :  و تأثیرها على االمن الجزائري التنظ�مات اإلرهاب�ة في منطقة الساحل االفر�قي 

ت  شر نتمات اإلرهاب�ة التي ا لتنظ�اهم ار صح نحاول ب  و �عد تقد�م اهم التعر�فات الخاصة �اإلرها 

و الجزائر  استقرار امن المنطقة �شكل عام  و التي اثرت على    قي و شمال افر�ق�اقة الساحل االفر�منطفي  

 نجد ما یلي:   �شكل خاص 

 

 

 
 84-83مرجع سابق ،ص حمد ،ه�ة هللا أ1
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 :  تنظ�م القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي*

التنظ�م    ال� ظهر هذا  الجهاد�ة  للحر�ات  فيامتداد  الجم   الجزائر من  متطرفة  السلف�ة  خالل  اعة 

والعو لدل وقتال  ة  تحولها  أعلنت  سنة    ظ�متن  إلىوالئها    التي  في   2006القاعدة  االسم  هذا  لتحمل 

وقد  1  2007/ 01/ 24 غر�قة   ،  و�براه�م  بلمختار  مختار  من  �ل  اإلرهابي   التنظ�م  و  الت�ار  هذا  قاد 

ناء  حة أثسلألخالل شرائهم ا  من قبل منفتهم بها  ر عاد �حكم ممنطقة االزو   إلى وناصر مل�ك حیث توجهوا  

ى وهو عمار الصا�في المكنى " عبد الرزاق ال�ارا"  د ذلك شخص�ة أخر جزائر ثم جاء �علعشر�ة السوداء �الا

أین القى عل�ه الق�ض من طرف     اليشمال م   إلىوأخذهم    2سائحا أور��ا  30�اختطاف    2003حیث قام  

"    حیث خلفه ته للجزائروسلم  تشاديالم  تي تحارب النظاراط�ة" الة والد�مقلاأجل العد  متمردي "الحر�ة من

وعاد وألتحق مختار بلمختار    2007�تی�ة طارق بن ز�اد في    إلى حول تسمیته  أبو ز�د " أین  عبد الحمید  

 این قام �مصاهرة الق�ائل العر��ة في المنطقة. 2007بهذه الجماعات عام 

ه�كلة  التنظ�م  �ه    لهذا  اتتخاصة  من  مجكون  و  رؤسمیر  و  لالع�ان  ول  اء لس    مجلس   جان 

 3المغرب العر�ي و دول الساحل. ة و التي تشمل سائر بالد �ما �قوم على فكرة الب�ع ،ى للشور 

 :حسب تصر�حاتها تحقیق مجموعة من األهداف   إلىتهدف 

والمو - الصلیبي  األجنبي  الوجود  من  المنطقة  له  ی لاتحر�ر  تصر�حهمن  و�قامة    حسب  األنظمة   دولةمن 

  2007ة مور�تان�ة في جوان  تنظ�م على مهاجمة ثكنة عسكر�ذا ال عمل هحیث    �ةمتحكم �الشر�عة اإلسال

 4عسكري.  17فت موت خل

ر�ط عالقات مع الجماعات اإلرهاب�ة األخرى �بو�وحرام الن�جیر�ة التي أشرفت على اختطاف الرهائن    -

یدل   هذا  و  ن�جیر�ا  في  الساحلالغر�یین  في  نفوذه  افر�ق�ا  ر فاال  على  غرب  و  أث  حی �قي  س بلغ  نة   وجه 

2010  .5 

بین   خالفات  تظهر  بلمختار  بدأ  مختار  من  عام  �ل  ز�د  أبو  الحمید  أرسلت   2007وعبد  أین 

التنظ�م وا�قته   بلمختار من ق�ادة  المكنى أبو عمار حیث اقصت  أمیرا جدیدا و هو �حي جوادي  الق�ادة 
 

 96صمراد فول ،مرجع سابق،1
ز الجز�رة للدراسات ، ، الدوحة : مر� نشأة و اسرار التوسع –القاعدة و حلفاؤها في ازواد ،  اليالمعمود أبو ح محمد م 2

   39، ص  2014
3  ، العزب موسى  الغرب االفر�قي  جذورعایدة  ال  ون�جیر�ا   اليحالتا م  العنف في  دار   : ، ، مصر  العلوم  و  للثقافة  �شیر 

 17، ص  2015
 .97ص  ، ،مرجع سابق مراد فول4
  57، مرجع سابق ، ص  اليمود أبو المعمحمد مح 5
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اسندت �تی�ة األنصار  �د و أبو ز حمید  الد  ة طارق بن ز�اد لعب�یت �تین التي أسسها واسندعلى �تی�ة الملثم

ا  احمد   إلى الرا�عة  اغ  والكتی�ة  التارقي  الكر�م  عبد  أبو  المكنى  أبو    إلىمامه  المكنى �حي  عكاشة جمال 

 1.  2012الهمام الذي اص�ح �عد ذلك امیر للتنظ�م عام 

 :   استرات�ج�ة القاعدة
ل خطي حیث مكنت هذه  كعلى شو   طحعلى شكل مس  تنظ�م تعمللا  أنها مزدوجةلقاعدة �تتمیز ا 

 2ر�ة وتعتمد على ستة عمل�ات وهي: م�ة من االستمرازدواج�ة التنظ�اال
 ة.ال�االستنزاف من خالل التسبب في اضطرا�ات اقتصاد�ة وم -
 التفرقة حیث تقوم �خلق انشقاقات داخل القوى التي تر�د ضر�ها.-
 سع قوتها وتقوى  شلة لتو الفا خاصة وللدى خلق اضطرا�ات داخل ا لع لفاشلة حیث تعملول االد-

 توسعها .

 القوة المضاعفة حیث تعمل على تقد�م الدعم المستمر ألت�اعها. -

 الجدد لإلسالم للق�ام �عمل�ات إرهاب�ةاستخدام المعتنقون  إلىد النظ�فة حیث تسعى الیالمعتنقون و ذو -

 اطفة .بهجمات خ ق�ام �ة للاع دفل التغیرات األمن�ة وال ال استغ إلى ة فهي تسعىاالنتهاز�-

 3لملثمین : قامت بها �تی�ة ا اهم العمل�ات التي

العام   - لألمین  الخاص  الم�عوث  ومساعده    إلى المتحدة    لألمم اختطاف  فاولر  رو�رت  الكندي  الن�جر 

 د دفع الفد�ة.ع�أشهر  نها �عد أر�عةوتم االفراج ع 2008لو�س غواي اللذان اختطف في الن�جر د�سمبر 

 تحر�رهما. انتهت �قتلهمها اثناء محاولة  2011ین في العاصمة الن�جیر�ة عام نث ین اسیرناختطاف ف -

 جمر��ا جزائر�ا. 12أسفرت على مقتل  2007االعتداء على وحدة تا�عة للجمارك الجزائر�ة سنة  -

 ا.�ر عسك 17اسفر عن مقتل  2005/ 06/ 04الهجوم على مر�ز للج�ش المور�تاني في  -

 تان�ة.داخل األراضي مور� 2009مبر ي نوف�ان فاسة عمال إغاث 03اختطاف  -

انتحار�ة   الق�ام �عمل�ات  الموقعون �الدماء هدفها  قام بلمختار بتأس�س �تی�ة جدیدة و هي  �عدها 

الستخراج   ار�فا  مصنع  ضد  نوع�ة  �عمل�ة  قام  این  المنطقة  الن�ج الیفي  �شمال  االكاد�م�ورانیوم  و  ة  ر 

الن�جیري عبر  ر كالعس قتل  ن �قودهمفخختیتین مار س� �ة للج�ش   ، انتحار�ین    22في  عبد الحمید او ز�د  ا 

 4في مواجهات مع القوات التشاد�ة مدعومة �الطیران الفرنسي .   2013ف�فري 
 

 .60ص ، سابق ، مرجع اليمحمد محمود أبو المع1
 252ص،  2018 د للنشر،،عمان ،دار الحام المنطقةفي غرافي  ام الس�طرة الج واقع نظملك�ة فر�مش ، 2
  68، مرجع سابق ، ص  يالمحمد محمود أبو المع3
   83مرجع نفسه ، ص   4
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 حر�ة أنصار الدین:

میها  عز الم�ة  عة اإلسالشر�  إقامة  إلى تسعى    اليفي التوارق شمال م  ي تمثل الت�ار السلفي الجهاد 

ر�ر االزواد  تدقق مع الحر�ة الوطن�ة لتحهذه الجماعة لم    2011" عام  الفضل"أبو  ى  كنالم  الي إ�اد أغ أغ

تسعى   �انت  أغ  إلى التي  أغ  �إ�اد  دفع  مما  مدن�ة  دولة  التواصل    اليإقامة  بدأ  القاعدة وهنا  نحو  التوجه 

 1زواد. في أرض أ الحصلإل والعمل تحت شعار التمكین 

نوفتأسست   طر   2011ر  بمفي  الت  فمن  غ  ا�اد  رق وازع�م  �بیر    الياغ  بنفوذ  یتمتع  في  الذي 

التوارق   اليمنطقة شمال م لدى  تتر�ز في شمال م  2و  التي  حیث �ان زع�مها ضمن    الي هذه الجماعة 

وطني و  في بدا�ة التسعینات من القرن الماضي حیث �ان فكره    اليحر�ة االزواد المتمردة ضد حكومة م

إس �ل�س  م  ا م المي  لجمهور�ة  قنصال  جدة  ي لاعمل  مع �الممل  في  و  السعود�ة  العر��ة  نظام    كة  سقوط 

 العمل الجهادي �المنطقة . إلىالفكر الجهادي و منها  إلى القذافي تحول 

ال المعقل األساسي لها واستفادت  یدإنشاء دولة إسالم�ة بهذه المنطقة وتعتبر منطقة � إلى وتهدف 

 قة.ط نفي المنفالت األمني من اال

 :    دحیحر�ة الجهاد و التو 

جو�ل�ة  أت في  انشقاقه  2011سست  و�نحدر�عد  القاعدة  عن  األمهار  عناصرها    ا  قبیلة  ي  ف من 

المؤسس هو سلطان ولد �ادي المكنى "أبو على" واحمد ولد عامر المكنى "احمد التلمیني"    مدینة نماور و

 3من أصول عر��ة. 

زائري  وطني الجرك الة للدو�جهاستهدفت مقر الق�ادة ال  حیث ة  رفالحر�ات المتطوتعد من أخطر  

م ورقلة  اختطاف   2012ارس  �مدینة  في    و�ذا  الجزائر�ة  القنصل�ة  من  الس�عة  الجزائر�ین  الدبلوماسیین 

  . 2012ة في أفر�ل ال�مدینة غاو الم 

ین  الدار  نصا  ة عر��ة لحر�ةع�ارة عن نسخ  نها أ�حر�ة الجهاد و التوحید في غرب افر�ق�ا  تعرف  

في تنظ�م   ت تأس�س �تائب خاصة بها و ان هذه العناصر اراد ، خاصة ارقي  ف الت طر الالتي یهمین علیها  

بهم   دفع  ما  �الرفض و هذا  قو�ل  ان طلبها  اال  اإلرهابي  إلىالقاعدة  التنظ�م  هذا  الحر�ة    4تأس�س  لهذه 

 
 426،ص رجع سابقمل�كة فرم�ش ،م1
   21عایدة العزب موسى ، مرجع سابق ، ص  2
 136رجع سابق ، ص ، م اليمحمد محمود أبو المع3
   27، مرجع سابق ، ص  عایدة العزب موسى 4
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إف  �شو�ها الغموض فهي تقوم �عمل�ات ضد الجزائر رغم   ث اتهمت المغرب �أنها حی  ر�ق�اتسمیتها غرب 

 . 1سه من أسي ه

نشاط  توز�ع  تمثل  الخر�طة  الساحل اإل  هذه  منطقة  في  �ما هو  القاعدة  الحیوي  فر�قي و مجالها 

 :مبین

 
 www.google.fr/url?sa source=imagالمصدر : 

و    ن�ةاس�ا  ثة �حملون جنس�ةمن خالل اختطاف ثالثة عمال إغا  2011كما قام هذا التنظ�م في أكتو�ر  

في مخ�مات ال�إ�ط في ا  جئینلالا  ة  بدا  ثم  من  بتندوف و  في    لصحراو�ین  التي جاءت معظمها  عمل�اته 

 جزائر رغم ان تسمیته هي غرب افر�ق�ا اال ان ال عالقة له �غرب افر�ق�ا.  ال

 
 262سابق ،ص  ل�كة فرم�ش ،مرجعم1
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الهجمات اإلرهاب�ة في منطقة   و    2001افر�ق�ا ما بین  ال  و شم  الساحل االفر�قي جدول �مثل تطور 

 ) 107ح ، مرجع سابق ، ص ( المصدر ى: �ر�م مصلو  ال�احثتصرف ب  2009

من خالل هذا الجدول نجد ان الهجمات اإلرهاب�ة في منطقة الساحل و الصحراء و شمال افر�ق�ا    

على    هجوم و هذا یدل  204ب    2009أي بلغت ذروتها سنة    2001سبتمبر    11تطورت �عد هجمات  

ت  طقة �شكل أساسي این احص حاولة استهداف دول المنقة و مالمنط ة في  ب�هار نشاط الجماعات اإلر تطو 

هجوم إرهابي و في    57هجوم إرهابي خالل هذه الفترة و تلتها تشاد في المرت�ة الثان�ة ب    770الجزائر  

 هجوم إرهابي . 37ب   اليالمرت�ة الثالثة م 
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 2012 2011 2010 الدولة 

 123 164 168 ر زائالج

 / / 1 تشاد

 6 / / ا ب�لی

 5 8 4 الي م

 2 7 / مور�تان�ا 

 / 2 / المغرب 

 1 3 3 الن�جر 

 / 1 / تونس 

 135 185 178 المجموع 

( بتصرف    2012-2010الهجمات اإلرهاب�ة في المغرب العر�ي و الساحل االفر�قي    مجدول �مثل حج

 )  108، ص  بق جع سا�ر�م مصلوح : مر ال�احث ، المصدر : 

ألكبر وقعت في الجزائر و موجهة  ل نالحظ ان عدد الهجمات و الحصة او الجد  ذا ه  من خالل    

�قل من سنة  لل الهجمات  عدد  ان  اال  األخرى  �الدول  مقارنة  الجزائر�ة  الحیو�ة  �سبب    إلىمصالح  أخرى 

االمن أجهزة  لدى  االستخ�اراتي  و  األمني  العملي  التي   تكث�ف  العمل�ات  عل  تعمل   الجزائر�ة  اح�اط  ى 

فابرهاإل الم�ة   التي حدثت في هذه    ي لاد للهجمات في م یجد تزاقابل ني  التحوالت األمن�ة  لیب�ا �حكم  و 

 البلدان. 
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 1: هجومات تقنتور�ن عین امناس

إرهابي مسلحا على متن س�ارات ر�اع�ة    32دخلت مجموعة مكونة من    2013جانفي    16في  

عب الدفع و   ثقیلة  الحدأسلحة  اللیب�ة مس ود  ر  حافدفتهالجزائر�ة  متة  لق لة  ل جهة  التا�عة  الح�اة  لمر�ب  اعدة 

عنها  نتج  الس�ارات    03وفاة    الغازي  توجهت  ثم  و�ر�طاني  فرنسیین  منشأة    إلىرعا�ا  و�ذا  الح�اة  قاعدة 

 2الس�طرة علیها.  و الغاز 

المجموعة قامت  مخت  ثم  جنس�ات  من  الرهائن  مئات  ثمان �احتجاز  وقتلت  منهلفة  فعل  م،  �ة  �رد 

ج�ش  رهینة في عمل�ة نفذتها قوات ال  23مسلحا و  32ف�ما قتل   ،الي مفي    فرنسيري السكلععلى التدخل ا

  .ل إلنهاء األزمةتدخررت الالجزائري ق

بینهم   رهائن شخصا  650قاعدة الح�اة واحتجزوا  ولة توجهت المجموعة نحو  ه المحافشل هذ  عدو�

�عملون في حقل استغالل   من جنس�ات نرو�ج�ة و�ا�ان�ة وفرنس�ة وأمیر��ة و�ر�طان�ة   132جزائر�ا و  573

 .الغاز

بوال�ة   بلد�ة  أمیناس،  عمق    تقع زي  الیعین  و�قدر  الصحراءفي  اللیب�ة.  الجزائر�ة  الحدود  قرب   ،

بـ سكانها  عام    7385تعداد  إحصائ�ات  حسب  أكبر2008نسمة  فیها  أنشئ  الطب�عي  مشروع    .  للغاز 

البالد عام    المسال تخدمه الخطوط الجو�ة الجزائر�ة، �ما تر�طها طرق  2006على مستوى  . بها مطار 

 .الجزائر�ق�ة أنحاء صحراو�ة ب

 الهجوم :و مراحل دوافع 

المكنى  - مختار بلمختارعلى الهجوم أعلن تنظ�م القاعدة مسؤولیته عنه، وتحدث   و�عد مرور یوم

في تسجیل مصور،    -خالد أبو الع�اس الع�اس أمیر �تی�ة "الملثمون" ومؤسس "كتی�ة "الموقعون �الدماء"

�أنه نفسه ألول مرة  ف�ه  القا  عرف  تنظ�م  األمن  انشقاقه  م،عدة  أشهر من  ببالد  ن  ع  �عد  القاعدة  تنظ�م 

 ."لم�ار�ةة ا لفدائ�هذه العمل�ة ا وقال "إننا في تنظ�م القاعدة نعلن عن تبني  اإلسالمي المغرب

�شرط توق�ف العدوان    لغر��ة والنظام الجزائري ظ�مه للتفاوض مع الدول ااد تناستعد  ر تاوأبدى بلمخ

الم الشعب  على  اإلسالم�ة  أزوادم  ل�إقالمسلم خصوصا    الي والقصف  الشر�عة  تحك�م  في  ، واحترام خ�اره 

 
  2016/ 12/7بتار�خ   اليمن موقع الجز�رة على الرا�ط التالهجوم على عین امیناس ، ماخوذ 1

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/2/2/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%
85-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3 

 122، مرجع سابق ، ص  اليمحمد محمود أبو المع2

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b03b8f31-1b05-4172-9ace-aaa8f360568c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b03b8f31-1b05-4172-9ace-aaa8f360568c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b03b8f31-1b05-4172-9ace-aaa8f360568c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/9d6edb52-57d1-4b94-8a2d-00b54add5ebc
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/65723e66-e56f-45b8-a778-026551ef3cba
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/65723e66-e56f-45b8-a778-026551ef3cba
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/32285e7d-7037-42cb-a6b2-93232f28880f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/b8ed1d8c-c681-401e-932d-f6a035d84d12
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/06e6e733-a051-4dc0-a9a8-c2b4a429d676
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/06e6e733-a051-4dc0-a9a8-c2b4a429d676
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/74d1835e-d45a-4d0f-a445-06a7098df86d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/06e6e733-a051-4dc0-a9a8-c2b4a429d676
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/5b05c873-232d-4e04-a924-89cdd311d570
http://www.aljazeera.net/home/getpage/da0ab622-b258-4054-a0b5-461d1ae32092/647ff0b3-7718-4beb-ad67-c7a98b48bcbc
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/2/2/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/2/2/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3
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شتى    سالم�ةالد إمن ب  ارنصن مجاهدا، مهاجرون وأ�عو ده "أر الهجوم قا  ح أنوأوض،    1  على أرض أزواد

ب (ابل وحتى من  �اسم  الغرب  الجزائري  الد  النظام  انتقاما من  تأتي  العمل�ة  أن  �الدماء)" مؤ�دا  لموقعون 

 ."الي"لسماحه لمستعمر األمس �استعمال أرضنا وأجوائنا لقتل أهلنا و�خواننا في م

جاءت   البدا�ة  مفي  مقتض�ة  اق�ادن  إشارة  بوقة  تفید  الوطني  إه  وعلدرك  من  رهابيجوم  شأة  ضد 

ر للقضاء على اإلرهابیین، لكن و�عد أقل من ساعة بدأت معالم الكارثة  ن التعامل معها جات�قنتور�ن، وأ

في الظهور، حیث تبین أن مجموعة مسلحة �بیرة العدد تس�طر على مصنع الغاز �عد أن لغمت أجزاء  

ي  برق�ة الثان�ة التضوء العلى    وتقرر،  بيأجن  130عامل منهم    900ن  أكثر مكنت من احتجاز  منه وتم

استدعاء المجلس الوطني    2013جانفي    16ساعة السادسة ونصف من ص�اح یوم  صدرت في تمام ال

فورا   �التنقل  الرا�عة  العسكر�ة  الناح�ة  قائد  وتكل�ف  لألمن،  ونقل    إلىاألعلى  عسكر�  3الموقع  ة  وحدات 

مك  في  امتخصصة  الخاصة إلر افحة  القوات  اإلالمتخ  الدركحدات  وو ،  هاب من  مكافحة  في  رهاب  صصة 

التدخ الدولة  ومفرزة  وسائل  �ل  وتجنید  ”ج�س”،  للمخابرات  التا�عة  الخاصة  المهمات  وقوة  الخاصة،  ل 

 .لمواجهة ما �فترض أنها حالة حرب معلنة ضد الجزائر

األعلى المجلس  ناقش  الص�اح  ذلك  لألمن    في  أتداع�االوطني  و ت  الرهائن  احتجاز  ام  تحاقزمة 

أسه بوتفل�قة وحضره قادة ��ار في الج�ش واألمن  االجتماع الذي تر   ت�قنتور�ن، وتوصل  غاز فينع المص

التنظ�مات اإلرهاب�ة في شمال م  إلى التي    اليأن عمل�ة ت�قنتور�ن هي محاكاة من  لعم�ة مسرح موسكو 

ة التي  الطر�قبنفس  �كون  س  همهابیین، وأن الرد علیإلر ض مع اال مجال للتفاو ، وتقرر أن  2002تمت عام  

 2ح موسكو ولكن �طر�قة أكثر إنسان�ة. س�ا على عمل�ة مسر ردت بها رو 

   كان من بین مطالب الخاطفین إطالق سراح مئة من اإلسالمیین المسجونین في الجزائر، وهددوا 

  زائري ة الجل�اخالد المنصة، لكن وز�رت �ي أحاط �ة المسلحة الت بنسف الموقع إذا لم تنسحب القوات الجزائر 

 .أن تلبي مطالب اإلرهابیین" ولن تتفاوض مع خاطفي الرهائن بالده "ال تستط�ع   لد قابل�ة ذ�ر أندحو و 

 
 جع سابق من موقع الجز�رة ، مر  مأخوذامیناس ، الهجوم على عین  1
ماخوذ من موقع  �ن ، جر�دة الخبرحادثة تقنتور  2

http://www.elkhabar.com/press/article/17382/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B
-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-100-

%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D9%8A%DA%A4%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86 
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، شن الج�ش الجزائري هجوما على موقع احتجاز الرهائن،  2013 جانفي  17 ،اليوم المو یلاوفي  

�ع حرر  الهجوم  وقتل وأثناء  الرهائن  �آخرون   ض  حلقت   إلى اإلضافة  ،  ط�ار   ذلك  بدون  للج�ش  طائرة 

 .علوضة عن اائر�ة لمحة عامالجزائري أمیر��ة الصنع فوق المجمع إلعطاء السلطات الجز 

  107ائر�ا وجز   685غ عدد الناجین  رهینة، بینما بل   23و  لحا مس  32مقتل  ة  ل�أعلنت وزارة الداخ

لتفجیر   أجانب. وفور انتهاء الهجوم بدأت قوات متخصصة من الج�ش بنزع األلغام التي زرعها الخاطفون 

 .1مصنع الغاز في حالة تعرضهم للهجوم

 :الموقف الغر�ي 

لتي  لى ااألو فهذه االنتقادات  دات  نتقااال  لمحي  تدخل العسكري الجزائر ال  اتجاه   موقف الغر�يال  كان

إعالن "تفهم"   إلى عاد المسؤولون الغر�یون و لكن   ها الرهائن األجانب یلإأطلقتها عواصم الدول التي ینتمي  

ف تصرفت  الجزائر  أن  هوالند  فرنسوا  الفرنسي  الرئ�س  ورأى  الجزائري،  الرهائن الموقف  أزمة    شكل بـ"ال  ي 

 .لخاطفینكان التفاوض" مع ا�اإلم م �كننه "لأ را األكثر مالءمة" معتب

ین"  في تحمیل "اإلرهابی  یرون �ام  د�فد  بر�طان�اوزراء  مع رئ�س    �اما�اراك أو واتفق الرئ�س األمیر�ي  

 .لرهائن في الجزائرمسؤول�ة مقتل ا

�متد   الذي  و  االفر�قي  الساحل  منطقة  في  تهدید  اكبر  �عتبر  ان    إلى فاإلرهاب  اال  الجوار  دول 

توجه للجزائر    مات كبر هجقدمة این نجد االجزائر األكثر تضررا من هذه الظاهرة حسب االحصائ�ات الم

ن�ة متزایدة خاصة في مجال الدفاع  �الغ �بیرة و میزاات تكلف الجزائر مالهجم  فهذه   جنوب  الي  خاصة ف

 :    اليكما هو مثل في الجدول الت

فاجة ، فرنسا و  مصدر : ران�ا حسین خ) ال2013/ 12/ 30لوطن  ر (الجزائفاع الدا  جدول لتطور میزان�ة

 )  114، ص  2016جهود مكافحة اإلرهاب في افر�ق�ا ، القاهرة : دار االتحاد للط�اعة ، 

 
 ، مرجع سابق . �دة الخبرثة تقنتور�ن ، جر حاد1

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة

المیزان�ة  

 (مل�ار دوالر)

2.6 2.8 2.9 3.2 3.9 5.1 5.6 6.8 9.6 11 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/ffd00c16-b4e8-4f86-9a1b-a96a2f77a6df
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/bf9a8d83-fb3b-4438-b98e-14693fa7525f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/bf9a8d83-fb3b-4438-b98e-14693fa7525f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/bf9a8d83-fb3b-4438-b98e-14693fa7525f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/313fd220-fc08-4d21-a55a-45398d74f0f3
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ل�  و  افر�ق�ا  شمال  دول  لدى  التسل�ح  نفقات  اخر نالحظ حجم  این  من جانب  الجزائر  تعرف  س 

ال زایت لمواجهة  مستمرا  ادیتهدا  ا ألمن�دات  في  �مة  االفر�قي  المنلساحل  في  مبین  هو  التا  الب�اني    الي حى 

 خاصة الجزائر و بدرجة اقل المغرب الن الجزائر األكثر تعرضا للتهدیدات اإلرهاب�ة في المنطقة.

 
 165ح ، مرجع سابق ، ص صلو �ر�م مو االحصائ�ات  المنحنى من اعداد ال�احث

التهدیدات یتزاید    اليو بت  الساحل نتائج هذه  الدول في  االفر�قي و عدم االستقرار    مع تزاید فشل 

التجند اكثر   إلى این تستثمر هذه الجماعات اإلرهاب�ة هذه الظروف و تتمدد �شكل اكبر مما یدفع �الجزائر  

 لتهدیدات.هذه ا واك�ةرة لمطو متة و االسترات�ج�ات القظ�المن  ي تتطلب الكثیر لمواجهة هذه التهدیدات الت

 : الجر�مة المنظمة  الثاني المطلب 

الهجرة   افرز  اإلرهاب  تقاطع مع  تمثل  التي  المنظمة  الجر�مة  نجد  الالتماثل�ة  التهدیدات  بین  من 

التي   الجرائم  من  غیرها  و  المخدرات  و  السالح  تجارة  و  الشرع�ة  علىغیر  سل�ا  ا  تنعكس  و  لدو امن  ل 

 االفراد .

�مة المنظمة على امن  بل تحلیل تأثیرات هذه الجر تعر�فات للجر�مة المنظمة قال من عةمو مجسنقدم 

 المنطقة عموما و الجزائر خصوصا.

عصا�ات   أو  منظمات  أو  مجموعات  ترتكبها  التي  الجرائم  تلك  "هي  المنظمة  الجر�مة  تعر�ف 

ي ینظم  ن داخلقانو   ولها   مة تاماد�ة وتعمل في سر�ة  فع  ة ومناقیق مكاسب ذات�إجرام�ة منظمة بهدف تح 
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ن من أعضائه وذلك لضمان استمرارها لفترة طو�لة ولألجل ز�ادة التمو�ه  عقو�ات للمتضامنی  العمل و�ضع

 1وقد عقد عبر الدول وأح�انا استهدف الموظفین و��ار شخص�ات الدولة . 

في  شخاص ألا دیولوج�ة تضم عددا من أی  سة غیر مة �انها " مؤسو في تعر�ف اخر الجر�مة المنظ

النشاماعي مغلق و منظم  اك اجتحر  تستغل  القوة و  هرم�ا  طات غیر الشرع�ة و الشرع�ة من اجل �سط 

 . 2الس�طرة من اجل الحصول على مكاسب ماد�ة و غیر ماد�ة في الغالب " 

 3من خصائص الجر�مة المنظمة ما یلي : 

 رمي./ الشكل اله1

 ر والمرونة.طو�ط والت/ التخط�2

 النظم  داو�فسز زا/االستف3

 لحدیثة./استخدام التقن�ات ا4

 /التمو�ه �الحصول على األموال.5

 / تعا�ش المجتمع مع هذه الجر�مة.6

جر�مة  فالتقلید�ة وحدیثة ،   إلىها  صنففي تعر�ف آخر للجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة حیث هناك � 

قاعدة  و  لق�ادة  و�ات لومست  هرمي   اء بن ابت وهذا التنظ�م له  ي ثم مؤسستقوم على تنظ�  المنظمة التقلید�ة

أدلل التنظ�م ودستور داخلي  صارم �ضمن الوالء والنظام    وات ومهام ثابتة، تنفیذ  للترقي في إطار  فرص 

 4داخل التنظ�م إال أن األهم من ذلك �له هو عنصر االستمرار�ة و�قاء المنظمة"

�ما یلي:   1987 ة عام مر�ك�ألا في الوال�ات المتحدة  مناء واألقدمه رجال القض ذي وفي تعر�ف ال

المنظمة هي"الجر  بین ط�اته    �مة  االجتماع�ة و�ضم  القانون والضوا�ط  إطار  �عمل خارج  إجرامي  تعبیر 

مؤسسات  اآلالف من المجرمین الذین �عملون وفقا لنظام �الغ التقیید والدقة �فوق النظم التي تت�عها أكثر ال

�خرج على    القسوة على من  رض أحكام �الغةفسهم فا ألنسنوه  �ة ونأفرادها لألحكام قان  خضع �ما �  االمن�ة

 5قاموس الجماعة المنظمة". 

 
 86ع سابق،صه�ة هللا أحمد ،مرج 1
القیت في الملتقي المغار�ي حول  مداخلة دیدة "، حد�ات ج د�مة و تققي : صراعات مبروك �اهي ، "منطقة الساحل االفر�2

 7، ص  2016المغار��ة ، جامعة ورقلة ، التهدیدات في المنطقة 
 86سابق ،ص  ه�ة هللا احمد ،مرجع 3
 80،ص2008ر�اض ، جامعة نا�ف للعلوم األمن�ة،، الالفساد والجر�مة المنظمةاألمین ال�شرى ، محمد4
 18مرجع نفسه،صال5



 منطقة الساحل اإلفر�قي و ا�ع�اسا��ا ع�� ا�جزائرية �� لتحديات األمنا                                                                            :الثا�يالفصل 

 
 144 

 1و�مكن أن نحدد نشاطات الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة �مایلي : 

 ) جرائم غسل األموال 1

 )تهر�ب المخدرات.2

 )الفساد الرشوة 3

 ل التأمینات ) القصف في مجا4

 لكترون�ة اإلجرائم ) 5

 �ة كر ة الفك�مل)السرقة ال6

 )تهر�ب األسلحة7

 اب وخطف الطائرات إلره) ا8

 ) القرصنة ال�حر�ة 9

 ) تهر�ب واالتجار �ال�شر 10

 ) جرائم البیئة 11

وفي تعر�ف آخر للجر�مة المنظمة حسب المؤتمر الدولي الخامس مكافحة الجر�مة والذي عقدته  

نفذه  ى نطاق واسع وتتكب علدا یر ا معقم�راالتي تتضمن نشاطا إج �مة ا الجر �أنه 1971عام  األمم المتحدة 

األشخاص على درجة �بیرة من التنظ�م بهدف تحقیق ثراء للمشتر�ین في هذا النشاط على    مجموعة من

 2حساب المجتمع وأفراده وهي غال�ا ما ترتكب �أفعال مخالفة للقانون . 

 3وهي :  لجر�مة المنظمةو�مكن أن نضع خصائص �ا

عن/ 1 أهم  فهذا  ا�  صرالتخط�ط  المنلجر�ممیز  الجر�مةة  ت  ظمة عن  هنا  العاد�ة حیث  الجر�مة    إلى حتاج 

 الخبرة   إلىأشخاص ل�سلم المقدرة على اقتحام المخاطر دون تردد �اإلضافة 

 / االحتراف.2

 /التقید 3

ل ،تجارة السالح  مواسل األفساد ،تهر�ب وغوللجر�مة المنظمة عدة صور المخذرات واالتجار �ال�شر ، ال

 .اب رهواإل

 
 91،صال�شرى ، مرجع سابق األمین محمد  1
 20،ص2009،: ( د د ن ) القاهرة اإلجرام المنظم،عبد الرح�م صدقي، 2
  92، مرجع سابق ، ص  ل�شرى محمد األمین ا3
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المنظمتع  وفي التي  ر�ف آخر للجر�مة  المنظمة  ة من خالل الصفات  وضعها االتحاد األورو�ي �التوع�ة 

 1وهي: 

 / تعاونه أكثر من شخصین  1

 / �ل عضو له مهمة محددة 2

 / فترة طو�لة 3

 /استخدام أشكال مشدد4

 / جراح الخطیرة 5

 لعنف / تستخدم ا6

 ولي ستوى د/ تعمل م7

ف المتحدة  األمم  االجر   فتعر أما  أنشطلمنظم�مة  یلي:  �ما  المجموعة تضم  ة  أكثر  ة  أو  شخصین 

وخارج�ة في طر�ق العنف  ولما تسلسل هي تسمح لزعمائها أن �جمعوا الر�ح والس�طرة على أسواق داخل�ة  

مجمو ،  والتهر�ب   �أنها"  المنظمة  الجر�مة  �الرمو  اتفاق�ة  ثتعرف  من  مه�كلة  أشعة  أكثر    خاص الث  أو 

 .2ة " ال�أجل تحصیل مكاسب م الفات ضارة من هدف ارتكاب مخ   یز علىالتر�وعة � جملموتعمل هذه ا

یدة �اإلرهاب و�ذا الصراعات الداخل�ة داخل الدول حیث تتحول  طعالقة و لها  فالجر�مة المنظمة  

ه الصراعات حیث  لهذألولى  ر عن الدوافع ادول ذات طب�عة إجرام�ة �غض النظ   إلى األطراف المتنازعة  

تمال ا عاألتص�ح   المجموعاقوم به لتي  المتنازعة  ا هذه  جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسان�ة والسرقة   إلىت 

هذه جر�مة   والنهب وتستمر  تهر�ب    إلىواالغتصاب  على  تعمل  إجرامي  تنظ�م ش�ه  في  أو  الجوار  دول 

 3صارع علیها. هذه المناطق المت  اليالسالح وال�شر من و 

درجة التحالف فنجد    إلى ل  ب�ة وأح�انا تصاإلرها اعات  الجم  مع ت  ر�مة المنظمة ارت�اطا للجا أن  مك

أس أهم  هي  والسرقات  والفد�ة  النهب  مصدرها  الیأن  تكون  التي  اإلرهاب�ة  للجماعات  التحو�ل  وأدوات  ب 

رة أو  ستقغیر م  اصة في المناطقالعصا�ات اإلجرام�ة التي تستفید من حما�ة الجماعات اإلرهاب�ة لها خ

ث تحالفات العصا�ات التي تختص  حل اإلفر�قي حی في منطقة السا ما حدث وهذا دولة الة تغییب فیها سلط

 
 14،ص2004،دار الشروق ،،القاهرة  الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ةیوني ،محمد شر�ف �س1
 98ص  مراد فول ، مرجع سابق ،2
   40رجع سابق ، ص وني ، م�سیشر�ف  محمود3
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الالتین�ة   الممرات الصحراو�ة في هذا الشر�ط    إلى �ق�ادة المخدرات من أمر�كا  أور�ا وهذا ط�عة لصعو�ة 

 1ي. ار نظام القذافأورو�ا عبر لیب�ا خاصة �عد انه�  إلى ونقلها 

ال ك�مو   العناصر  نحدد  ان  مج  تين  منط علت  السن  مقة  االفر�قي  للجاحل  مفضال  ر�مة  كانا 

 المنظمة:  

المتجهة  - الشرع�ة  غیر  والهجرة  المخدرات  لتجارة  دول�ة  عبور  محطة  المنطقة  دول  الدول    إلى تعد 

 األورو��ة.

 ي. عرفت معظم دول اإلقل�م حرو�ا أهل�ة ذات طا�ع دیني وعرق -

 انقال�ات عسكر�ة. احلول السشهدت معظم د -

 ة متطرفة.ت جهاد�تنظ�ما  ودوج -

القائمة على  قة الساحتعرف منط العابرة للحدود و  المنظمة  أنماط الجر�مة  نمطین من  ل االفر�قي 

 :2أساس التهر�ب و هي 

األول �تجا  النمط  امن�ة  خطورة  ذات  سلع  تهر�ب  تضم  التي  و  االجرام�ة  التهر�ب  أنشطة  رة  : 

 .للیبي ظام ا لنا الشرع�ة خاصة مع سقوط یر هجرة غالسالح و ال

هر�ب التجار�ة حیث ترتكز على تهر�ب السلع المدعمة �البنز�ن و القمح   ة التأنشط  : الثاني النمط  

و   الجزائر�ة  الحدود  بین  �حدث  �ما  الغ�ار  قطع  و  المال�س  و  �األدو�ة  األخرى  السلع  حتى  و 

 أ�ضا .التونس�ة و مع دول الساحل 

م اوعرفت  وتطو لسانطقة  �بیرا  انتشار  المللجر�هی�ا  ر   راحل  أنواعمة  �كل  تجار نظمة  الس�ما  ة  ها 

أالف قطعة    10األسلحة و المخدرات الذي ساهم ف�ه انه�ار نظام سلم القذافي في لیب�ا ،حیث تجاوزت  

�اإلضافة   المنطقة  في  الرا�ط    إلىسالح  الحدود  وطول  المنطقة  دول  مساحة  الساحل اتساع  دول    بین 

الدول   �قياإلفر  هذه  قدرة  هرام   وعدم  الق�ة  ل ذه  اإلمكان�ات حدود  م  ضعف  تجاوزت  تجارة  ف�ما  داخیل 

من   أكثر  اإلفر�قي  الساحل  منطقة  في  خاصة    20المخدرات  المتحدة  األمم  تغایر  حسب  دوالر  مل�ار 

 المخذرات الصل�ة �الكو�ایین.

جر  ن�الولة في العالم بل أن  د  15فر  أقة  ئم قا   ان�ا فيومور�ت  الي تقع أر�ع دول وهي ن�جر تشاد وم

أتع دو تبر  العالم حفقر  في  �قع ¾ سكان  لة  تع�ش  یث  التي  السكان  نس�ة  وتتراوح  الفقراء  خانة  في  دول 
 

 41،صمحمد شر�ف �سیوني ، مرجع سابق 1 
،  2017تحاد للط�اعة ، لقاهرة : دار اال ، ا دود في شمال افر�ق�ا اقتصاد�ات التهر�ب و تهدیدات الح ى ، خالد حنفي عل2

   271ص 
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الفقر   �شكل  %  54-43تحت خط  المنظمة  الجر�مة  النتشار  قابلة  المنطقة  المؤشرات تجعل من  ، هذه 

 سهل و �جم�ع أنواعها .

الساح بر  تعتكما   اإلفمنطقة  منذ  ر�قل  للتهر�ب  منطقة  خاقدالي  ال�م  مدینة  ال�التمناطق  صة  ة 

وفي الغالب �ان التهر�ب هو   اليمدینة �یدال وغاو في م إلى جانب تمنراست �الجزائر  إلى بلیب�ا القطرون 

جزائر ولكن  السمة األساس�ة في هذه المنطقة خاصة المواد الغذائ�ة التي �انت مدعمة من طرف لیب�ا وال

ب بهذه  في بالد المغر   تمر�ز القاعدة  اصة معخ  2001مبر  بتس  11ب تحولت �عد أحداث  هر��ة التعمل

�عد   القذافي  نظام  سقوط  ف�عد  مق  2011المنطقة  على  المسلحة  مل�ش�ات  المدن  الیوس�طرة  في  الحكم  د 

أ�  علیها  س�طرت  والتي  الشرعیین  غیر  المهاجر�ن  معدالت  ارتفعت  أین  االلیب�ة  التنظ�مات  ة  لجهاد�ضا 

الو  اإلجرام�ة  مقامتالمنظرة  تجاطعة  المع  والسالح  رة  السواحل خدرات  لموجات    فأص�حت  منطلقا  اللیب�ة 

 1الهجرة غیر الشرع�ة نحو أورو�ا خاصة مع تشدید ج�ش الجزائري على الحدود الجنو��ة. 

  ح �عرف نواعها حیث اص�الساحل االفر�قي ممرا سهال لنقل المخدرات �جم�ع أ  كما تمثل منطقة  

تعب �ط اذ  الكو�ایین  سنو منر  ر�ق  م  150�ا  ه  القطن  المخدرات  أمر�كا ن  من  اتجاه    ادمة  في    الجنو��ة 

 . 2أورو�ا 

فهذه التجارة التي أص�حت منتشرة �شكل �بیر این تحتل أمر�كا الالتین�ة المراتب االولي في انتاج  

ف  ال  650  اجنتاج هذه المادة �إنتي الم�ا فرت�ة االولي عاالمخدرات من الكو�ایین این تحتل �ولومب�ا الم

اما انتاج القنب الهندي فتحتل المغرب    3تلیها البیرو و بول�ف�ا    مم المتحدة ثمحسب تقدیرات األسنو�ا  طن  

لنقل هذه المخدرات عبر هذا    إلىالمراتب االولي   التي تستغل منطقة الساحل االفر�قي  أفغانستان  جانب 

 فتوح.الفضاء الم

 
لدراسات لوقع الجز�رة منطقة الساحل االفر�قي و معبر الموت ، م العلوي،الحسین الش�خ 1

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/08/201583193522703203.html 
   30محمد بو�وش ، مرجع سابق ، ص  2
   32، ص  نفسه مرجع   3
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فر�قي حسب تقر�ر األمم  ي منطقة الغرب و الساحل اال�م�ة الكو�ایین المحجوزة ف   �مثلي  انمنحنى ب�

( المنحنى من اعداد ال�احث و المعط�ات من المصدر  :كر�م    2009المتحدة لمكافحة المخدرات سنة  

 مصلوح ،  مرجع سابق )

  ئلة من دة هاف ز�اعر ة  محجوزة في هذه المنطقال  مخدرات جد ان �م�ات المن خالل هذا المنحى ن  

�المئة من حجم تدفق هذه المادة عبر منطقة الساحل االفر�قي    700�غ تقر��ا أي    7000  إلى �غ    100

جلى مدى  �شكل  و التي تستهدف في العموم منطقة الشرق األوسط و أورو�ا ، و من جانب اخر یتضح  

المنظمة �سبب  جر�مة و ال  صا�اتلعل العالم و �طر�ق جدید في  مخدرات�نقطة عبور لل أهم�ة هذه المنطقة

المنطقة اط التي �صعب مراقبتها �اي حال  ب�عة  فیها    إلى لصحراو�ة و الهشة و  جانب االنفالت األمني 

 مما �جعلها بؤرة مفضلة لمختصي الجر�مة المنظمة.

المسلحة الجماعات  مع  المخدرات  یتعاون مهر�ي  القاعد  و  ا�تنظ�م  في  على  لمغة  اإلسالمي  رب 

هذه نق ن  تامی م المخ  ل  مدرات  م�الغ  الخطیرة  �القابل  المادة  فهذه  اإلرهاب�ة  الجماعات  هذه  منها  تستفید  ة 

الجر�مة   في  العصا�ات  مع  اإلرهاب�ة  الجماعات  تعاون  حیث  من  امن�ا  تهدیدا  و  صح�ا  تهدیدا  تشكل 

ت  عصا�ا ذا ال�  و   ه الجماعات اإلرهاب�ةلهذأطول    �قاء لفترات  يلا المنظمة مما �خلق تمو�ل مستمر و بت

 بینهما. لمنفعة مت�ادلةرام�ة مادامت ااالج

الساح  عبر  الكو�ایین  خاصة  و  المخدرات  نقل  ممرات  الخر�طة  هذه  تمثل  االفر�قي  و    إلى ل 

 .مختلف دول العالم
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ناة سكاي نیوز  ر قالمصد  احل االفر�قي :أورو�ا عبر الس  إلىخر�طة نقل المخدرات من أمر�كا الالتین�ة  

skynews.comwww. 

�عتبر تنسیق الش�كات عبر الحدود في منطقة الساحل االفر�قي من بین اهم اطر التعاون في هذا  

یالحظ ذلك في  الفضائي الجیواسترات�جي حیث یتم تطو�ر التنسیق بین ش�كات افق�ة تتسم �االنس�اب�ة و  

ات اإلرهالعم نسیق  الش�كات  بین  اهم�كونهة  ب�ل  المنطقة و  مستجد   ا  اعطى لأل  على  منطقة الذي  في    من 

و   القاعدة  بین  التحالف  هو  و  التحالفات  اطار  في  حدث  جدید  تحالف  نجد  این  جدیدا  �عدا  الساحل 

 . 1 الجماعة السلف�ة للدعوة و القتال و الجماعة اإلسالم�ة المقاتلة اللیب�ة 

ة  االرت�اط �ش�كاسیین أولهما جیوس� تو�ینفي مس د دو اجد اإلرهابي عبر الحلتو خالل او یتضح من 

من و ش�ه الجز�رة العر��ة و الصومال ثم  ال�م حساسة �أفغانستان و العراق و  ال�دول�ة متضامنة تغطي أق

حسا و  ذات خصوص�ة  افر�ق�ا  شمال  في  بؤرة  إ�جاد  ثانیهما  و  الصحراء  و  ومن  الساحل  فائقة  ثم  س�ة 

الفض  سربالت الستغالل  و  لصحراا  اء جنو�ا  القدرة  الساحلوي  حیث  مي  مراقبته  ش�ه    على  او  حدودة 

 2منعدمة . 

الطر�ق   االفر�قي  الساحل  منطقة  في  المنظمة  الجر�مة  و  اإلرهاب�ة  الجماعات  بین  التعاون  �عد 

االم�اشرة بین مناطق انتاج الكو�ایین في أمر�كا الجنو��ة و أ عبر الجو او عبر  ما  لنقل اورو�ا و �جري 

یق بین ش�كات التهر�ب في افر�ق�ا عبر الساحل و  ق�ا ثم �التنس نحو غرب افر�  جنو��ةكا الأمر�  منر  ال�ح
 

   72، ص ابق مرجع سمصلوح ،  كر�م1
  73، ص  نفسهمرجع 2

http://www.skynews.com/
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الصحراء نحو أورو�ا و یتدخل عدد من األطراف في هذه الش�كة من العالقات ��عض قادة و الحكام في  

  لة من العدان  م  تحر�ر تجارة المخدراتكن  ر المم�عض �انه من غی دول الساحل االفر�قي حیث �ستدل ال

 1ات عل�ا . وء اخضر من جهدون ض

و قد ذ�رت صح�فة لوموند الفرنس�ة مثال ان تجارة األسلحة و المخدرات و تبی�ض األموال عمل�ة  

لقاعدة في  ا  و  camouraة �جماعة �امورا  ال�مشتر�ة بین �ل الجماعات فنجد روا�ط ما بین الماف�ا اإل�ط

 2للمنظمات اإلرهاب�ة.  أموال تقدمها للقاعدة مقابلرام�ة  االج مل�ات لعا ستفادة من التزو�ر و لال ض قر�ب ما

 3:   و انعكاسها على االمن الجزائري  تطور الجر�مة المنظمة و التهر�ب في منطقة الساحل االفر�قي 

الته  عمل�ات  في  �بیرة  حر��ة  الصحراء  و  الساحل  منطقة  الجر�مة  تعرف  و  م المنظمر�ب  نذ  ة 

الدول  نقل  عمل�  �انت  ینا  استقالل هذه  الق ة  و  التقلید�ة    وافل یتم �شكلال�ضائع  الطرق  تلقائي في اطار 

تطور  مع  و  المقا�ضة  و  تحول    للتجارة  این  اخر  منحى  تأخذ  بدات  النقل  مما    إلى وسائل  را�حة  تجارة 

 اهم المراحل �مایلي:خص ان نل  ة منظمة و �مكنحولها تجارة خارج القوانین الدول�ة و أص�حت جر�م

 2011حتى  2006ة من لممتدحلة امر ال

من   %93ُعرفت هذه المرحلة �الحق�ة الذهب�ة لتجارة المخدرات؛ حیث عبرت خالل هذه المعابر  

والمتجهة   الالتین�ة  أمیر�ا  من  القادمة  بول�ف�ا    إلىالمخدرات  في  المهر�ون  غیَّر  �عدما  وذلك  أورو�ا؛ 

و�یرو و  موجهته  �ولومب�ا  الشمم  أمیر�ا  االغر��ةأورو�ا    ىإلة  ال�ن  اإلجراءات  �عد  ال ؛  الصارمة  تي  ألمن�ة 

ة، والس�ما صنف  ال�أمیر�ا الشم   إلى ات�عتها الوال�ات المتحدة، التي حدَّت �ثیًرا من حجم المخدرات وتدفقها  

وم  ومور�تان�ا  ب�ساو  غین�ا  دول  و�انت  الوالسنغال    اليالكو�ایین،  األرئ�سالمحطات  هذه  لى  و ة  لتهر�ب 

 .4ائر ولیب�اموانئ المغرب والجز ا عبر أورو�  ىإل المخدرات 

كما شهدت هذه الفترة تغلغل القاعدة وتحدیًدا "قادة األفغان العرب" إثر الضر�ات الموجهة، التي  

ُ�عید أحداث   أفغانستان  التنظ�م في  الع2001من سبتمبر/أیلول    11تلقاها  �شیر  التقار�؛ حیث  ر  دید من 

المنطق  إلىارات�ة  تخ�االس �یلوم  ممتدةالة  أن  آالف  خمسة  طول  الن�جر  على  وشمال  شرق  من  مروًرا  تر 

، وانتهاًء �شرق وجنوب مور�تان�ا, أضحت تحت الس�طرة المطلقة للتنظ�مات الجهاد�ة،  الي�شرق وشمال م

 
  74، ص مرجع سابقكر�م مصلوح ،1
  76، ص مرجع نفسه2
ر�قي و معبر الموت ، موقع الجز�رة للدراسات حل االفطقة السا نمخ العلوي ، الحسین ش�3

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/08/201583193522703203.html 
 سه  المرجع نف4
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وم الن�جر  من  �ل  وشرق  شمال  السلطيلا والس�ما  تتراخى  اللتین  فیه؛  المر�ز�ة  وتة  عن قعاما،  �عیًدا  ن 

 .1خارج سلطة الدولةفعل��ا تقع   ن هذه الصحراء بیرة مزاء � إن أجل ب  العواصم؛ 

 2: حتى اآلن  2011المرحلة الممتدة من 

سقوط   إثر  لیب�ا؛  عبر  العجوز  القارة  المتجهة صوب  الشرع�ة  غیر  �الهجرة  المرحلة  هذه  ُعرفت 

المیل�ش�  وس�طرة  القذافي،  على نظام  المسلحة  االیمق  ات  المدن  د  معظم  في  شب�ة؛  لیالألمور  هدت  حیث 

الساحل اإلفر�قي معدالت ق�اس�ة لتدفق المهاجر�ن غیر الشرعیین، س�طرت  فر�قي ومنطقة  طقة القرن اإلمن

�م�ات   تزایدت  �ما  لیب�ا،  داخل  أو  اإلفر�قي  الساحل  في  المتطرفة  الجهاد�ة  التنظ�مات  معظمها  على 

ال السو المخدرات  عبر  المهر�ة  ت  إلى �ة  لیباحل  ولم  اتوقف  ت  عدأورو�ا،  من  على  القادم  أمیر�ا  لكو�ایین 

من والصومال وتنزان�ا و�ین�ا،  ال�ه الهیرو�ن القادم من أفغانستان عبر طر�ق إیران و ال�ل أض�ف الالتین�ة؛ ب

وتشاد  ان  السود  ني ُیهرَّب عبر األسواق اإلفر�ق�ة في جنوب إفر�ق�ا ون�جیر�ا، والجزء الثا   إلىیتجه جزء منه  

 .أورو�ا إلىا تهر��ه حقً ال تملی ؛ لیب�ا إلى ل�صل 

اإلفر�قي  الساحل  في  وممراته  التهر�ب  معابر  عبر  اإلسالمي  المغرب  بالد  في  القاعدة    تتولى 

ة تستغلها في تمو�لها لشراء  ال�مقابل عائدات م مین الطرق للش�كات االجرام�ة لنقله  أتهر�ب المخدرات و ت 

أنت اما  ،  األسلحة الشر�عة  نصاظ�م  �ضمار  التطر ن  ف�قوم  المخدرات  هق  نقل  و  جر�ب  ووسط  نوب  في 

 .وغرب لیب�ا، وهذا هو الممر الذي �سلكه الكو�ایین القادم من أمیر�ا الالتین�ة

من والصومال توصله عصا�ات تهر�ب  ال�في حین أن الهیرو�ن القادم من أفغانستان عبر إیران و 

میل�ش�ات    رب السوداني؛ لتتولىي الغفور فار د  إلىموم�اسا (كین�ا)    من  �ا) أو السالم (تنزان  مسلحة من دار

إ�صاله  لیب�ة من   والزو�ة  التبو  جالو، وأوجلة، وأجخرة)    إلىقبیلتي  (مدن:  والواحات  وتازر�و  الكفرة  مدن 

التجارة  ات  ح عائدوتتراو .ا ودرنةأورو�ا عبر مواني الزو�تینة وأجداب�   إلىلتتسلمه داعش اللیب�ة، التي تهرِّ�ه  

(الهج الغ  رة�ال�شر  بین  شرع�ةیر  الجهاد�ة  �ر مأ  دوالراري  مل�  إلى مل�ار  )  التنظ�مات  منها  تحصل  كي، 

 .ملیون دوالر أمیر�ي 700 إلى 500المتطرفة في منطقة الساحل ولیب�ا على حصة تتراوح بین 

عرفها �ل من   لتي من�ة ااالضطرا�ات األال شك في أن تجارة المخدرات �انت وراء معظم القالقل و 

الظاهرة، فوجود القاعدة ببالد المغرب  المستشري في تنامي هذه  ، وساعد الفقر والفساد  ي الوم   او �سغین�ا ب

أو   حرام،  بو�و  وحر�ة  إفر�ق�ا  غرب  في  والجهاد  التوحید،  �حر�ة  وفروعها؛  المنطقة  في  اإلسالمي 

 
 ، مرجع سابق. خ العلويالحسین ش� 1
 مرجع نفسه  2
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  ا في مسلحً   ا �مً عن قرا�ة أحد عشر تنظ  ة، فضًال الدین اإلسالم� المجموعات القر��ة منها �جماعة أنصار  

تتخالجنو  اللیبي  المنتشر في    ذ من مدن: أمب  األرانب، وتمسة، وأو�اري، قواعد لوج�ست�ة لشراء السالح 

ملیون قطعة سالح) وللتدر�ب والدعم، والتنسیق بین مختلف هذه التنظ�مات المتطرفة في أعلى    21لیب�ا ( 

 . ًرا درجاته مؤخ

ات یتراوح  هذه التنظ�م  ن الش�اب تحت ضو�ن مالمن  أعدادن  إ  ستخ�ارات�ة الغر��ة:اال  تقار�روتقول ال

قت  43  إلى آالف    7بین   قدرات  �متلكون  نصفهم  قرا�ة  وأن  مقاتل،  ع ال�ألف  ش�كات  1ة، ال�ة  تنشط  كما 

و� و�نشطون  التجنید  وسطاء  یتواجد  حیث  اإلقل�م؛  دول  مدن  امتداد  على  قرا�ةالتجنید  في    أر�عة   عملون 

قرآنيآال ومعهد  مدرسة  ط  دین�ةسسات  مؤ و   ف  ودعذات  خیري  مجا�ع  وتشكل  لوسطاء  وي،  خصً�ا  اًال 

التجنید لصالح التنظ�مات الجهاد�ة، وتتر�ز هذه المدارس والمعاهد أساًسا في مدن: نواكشوط، ونواذیبو،  

ومنكا، �یدال،  ومدن:  مور�تان�ا،  في  الحوضین  ومنطقة  وتاو   وروصو،  ولیري،  وغادیني،  وتم�كتو،  و، 

وفي نجامینا، وأ�شا، وفا�ا في التشاد،    وأرلیت في الن�جر،  ي، وزندر، وأغادیز،ن�ام   ، وفيي لام ومو�تي في  

  .2وفي واغادوجو، و�و�و، دیوالسو، ودوري، وهفو�ا، وتوغان، ونونا في بور�ینافاسو

ي، وشمال تشاد،  لیبنوب الد�ة في مدن الجوتتر�ز العناصر األجنب�ة من أت�اع المجموعات الجها

التجناليموشرق  ،  جروالن� وسطاء  أمَّا  �كونون  ،  ما  فعادة  اللهجات  ید  یتكلمون  �حیث  البلد؛  أبناء  من 

األه  مع  التواصل  و�جیدون  صلة    الي المحل�ة،  وعلى  البلد،  أع�ان  من  �كونون  وأح�اًنا  محل�ة،  بلكنات 

ذ �ل  اإلفر�ق�ة؛  األهل�ة  االن�المجتمعات  لتسهیل  ملك  جتشار  لعدن  أخرى  جهة  ومن  االلفم  هة،    نت�اه ت 

   ا للمالحقة.وتجن�ً 

بینها   وثیق  وتنسیق  تعاوٌن  َل  ُسجِّ وقد  الشرع�ة،  غیر  والهجرة  التهر�ب  تجارة  في  القاعدة  وتنشط 

ا أهم معابر  والن�جر وتشاد ولیب�  الي و�ین الماف�ا الكولومب�ة والبراز�ل�ة في تجارة المخدرات؛ مما جعل من م

التهر�ب الرئ�س�ة    لس�طرة على معابرن القاعدة من امما مكَّ   أورو�ا؛   ىإل لهجرة غیر الشرع�ة  وا  مخدراتال

ُ�عْید سقوط نظام   لیب�ا  الدولة ومؤسساتها في  انه�ار  للدخل، وجاء  في منطقة الساحل، ووفر لها مصدًرا 

تهر�ب المخدرات عبر  ة و السر�  ةط قوارب الهجر أورو�ا، وتنش  إلىالقذافي فرصًة ذهب�ة إل�جاد معبر آمن  

 
سات رة للدرا�، موقع الجز  منطقة الساحل االفر�قي و معبر الموتخ العلوي ، الحسین ش�1

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/08/201583193522703203.html 
 مرجع نفسه   2
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والاته، و وصبر   وارة، ز   دنم الساحل    خمس، وزل�طن، الزاو�ة،  على  والنوفل�ة، و�ن جواد  ومسالتة، وسرت، 

 1اللیبي. 

ساعد  السر�ة    ت وقد  الحدود�ة  والمعابر  التهر�ب  بتجارة  والتحكم  الس�طرة  على  وفروَعها  القاعدَة 

لخب وتجنیُدها  مناستعانُتها  الصحراء  �ما رق  الطوا  راء  البراب�ش,  الفق انتشانها  كَّ م  وق�ائل  من ر  واألم�ة    ر 

والتغلغل أفق��ا في المجتمعات المحل�ة عبر أسلوب تقد�م المساعدة لألسر والعائالت المحتاجة،  شراء الذمم  

األمور ستص هذه  فوائد،  غیر  للمعوز�ن من  قروض  وتقد�م  مهمة  و�قامة مشار�ع ر�ع�ة غیر ر�ح�ة،  ب  عِّ

واقاجتث �تالاث  وفروعها،  القاعدة  أضح أ  عدع  جزءً ن  من  ت  النس�ا  االجتماعي  مكونات  للمجتمعات  ج 

 المحل�ة لهذه البلدان، �عد أن غابت الدولة وخدماتها عن تلك المجتمعات األهل�ة .

األمن التهدیدات  لكل  عبور  منطقة  منطقة حساس�ة و  االفر�قي  الساحل  منطقة  تعتبر  �ة  فالجزائر 

التقار ف الصحسب  ال ادر �ر  الدفاع  لش  ل�اتها لة عملحصی  ني وطة عن وزارة  فقط  العسكر�ة  و هو  هر واحد 

 2این نجد ما یلي :   2017شهر سبتمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سابق. مرجع ي ، الحسین ش�خ العلو   1
الجر�مكافحة  2 و  ،  اإلرهاب  المنظمة  الج�شمة  ا  مجلة  المر�ز   : الجزائر  العدد  ،   ، العسكر�ة  للمنشورات  ،   651لوطني 

 25، ص  2017 أكتو�ر
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 2017العدد لشهر اكتو�ر  2017العدد لشهر سبتمبر االفراد و الوسائل  

 05 03 االرهابیون المقضي علیهم  

 09 08 فون االرهابیون الموقو 

 03 05 لمستسلمون ن ابیورهااال 

 31 11 د االسنا صر عنا

 181 162 المهر�ون 

 1892 883 المهاجرون غیر الشرعیین 

 89 48 تجار المخدرات 

 30 35 المخابئ و المالجئ 

 �غ 2445.8 �غ 4192.7 الك�ف المعالج 

 غرام 100 �غ 2.2 الكو�ایین

 - �غ 48 المرجان

 لتر  165734 لتر  201506 الوقود

 103 27 الدفع   ع�ةر�اات عر�

 01 36 ات شاحن

 45 22 مولد �هر�ائي 

 - �غ 31 ال�ارود  دةما

 - 10 صواعق 

لصناعة   الك�م�ائ�ة  المواد 

 المتفجرات 

 - �غ  200

 04 04   7صوار�خ ار ب ج 

 طلقة  623 طلقة  48534 طلقات من مختلف الع�ارات 

 25ق ، ص سابمرجع   من مجلة الج�ش جدول من اعداد ال�احث و االحصائ�ات

ان لنا  �بیر  الر�مة  لجا  یتضح  تؤثر �شكل  السمنظمة  منطقة  استقرار  دول  على  االفر�قي و  احل 

تمتد من أمر�كا الالتین�ة    ألنهاالجوار و ان �انت التأثیرات التي تفرزها الجر�مة المنظمة اعقد مما تتصور  

ت  مخدرا الر  ب و الممر االمن لمرو ناس اء الم االفر�قي الفض  غا�ة أورو�ا و هنا تحولت منطقة الساحل   إلى

ن الوطني في خطر و یز�د من درجات التأهب و االستعداد لموجهة  ما �جعل االملسالح و هذا  جارة او ت

 اثار الجر�مة المنظمة. ةلمواجهالجزائر�ة  العسكر�ةهذه التهدیدات و هذا ط�عا یز�د من حجم النفقات 
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 �ةهجرة غیر الشرعالمطلب الثالث : ال

االنسان فهو مجبور  ید من سمات  �حث عن الجدر و الالتغی م ان  حك�  الهجرة ظاهرة إنسان�ةبر  تعت

الهجرة هي    الي عن ال�حث عن فرص ح�ات�ة افضل و أماكن للع�ش تتماشي مع التقل�ات الطب�ع�ة و �الت

و عل�ه  ا ه عالم م ان حیث اص�ح الظاهرة اجتماع�ة إنسان�ة ، غیر ان التطور المجتمعي و الس�اسي لإلنس

افرزت تقیید    الي تنظم هذه العمل�ة و بت   ة و قانون�ةلظروف س�اس�خاضعة  رحال  و التل  نقجعل عمل�ة الت

على الهجرة و أص�حت خاضعة لشروط مما انتج طرق ال تتماشي و القوانین المعمول بها این أص�حت  

 تعرف �الهجرة غیر الشرع�ة.

ا البدا�ة البد من  الهمفهو   إلىلتطرق  في  الشرع�ة حتى نتمكرة  جم    یرات و ل متغ تحلی   من ن  غیر 

لى الجزائر و المنطقة �كل ، فالهجرة هي مغادرة شخص ما لحدود دولته أو الدولة  ه الظاهرة عتأثیرات هذ

 1إقل�م دولة أخرى بن�ة اإلقامة في هذه الدولة األخیرة �صفة دائمة .  إلىالمق�م فیها 

جدید و   ي مكان ئمة فالدا مة قاوم على ن�ة و هدف اإلتق  موما ع نجد ان الهجرة   و في هذا التعر�ف

 المؤقت . ل�س

من   المهاجر  انتقال  على  دولتین  �موافقة  تتم  التي  الهجرة   " المشروعة  للهجرة  آخر  تعر�ف  وفي 

 2الدولة المستقبلة .  إلى موطنه األصلي 

المهاجر  و في هذا التعر�ف نجد ان الهجرة لها ص�غة قانون�ة �ح نتقال من بلده  اال�قوم �یث ان 

 و المتعارف علیها.انین المعمول بها ما یتماشى مع القو اخر �بلد  ىل إ األصلي

اما الهجرة غیر الشرع�ة فلها العدید من التعر�فات و المفاه�م فمن بین هذه التعر�فات نجد �أنها  

المحددة لذلك دون  فذ المنا مجموعات من غیر "تدبیر الدخول غیر المشروع من إقل�م دولة من قبل أفراد أو 

 3في مجال تنقل األفراد . لتي تخوضها المشروعة ا الشروطا�ط و �الضو د قیالت

اما تعر�ف المنظمة الدول�ة للهجرة فهي تعرفها على " انها حر�ة افراد تنتهك قواعد دول المصدر  

حة او عدم صح�ة سفر  از سفر او وث�قو العبور و االتجاه ، �معني ان الفرد عبر حدودا دول�ة دون جو 

نجد ان الهجرة غیر الشرع�ة هي عمل�ة تقوم    الي، و بت  4"    روج من بلده �ة للخإلدار �ات اطلمتامتثاله لل

 
 14،ص 2009ي ،، اإلسكندر�ة : دار الفكر الجامع الهجرة غیر الشرع�ة رؤ�ا مستقبل�ة، لشهاوي طارق ا 1
 17،ص 2008: جامعة نا�ف للعلوم لألمن�ة، ، الر�اض لجر�مةالهجرة غیر المشروعة وا عوض،عثمان الحسن ،�اسر 2
  10،صع نفسه مرج  3
مجلة العلوم  ات المكافحة ، ال�في التداع�ات و  ر دراسةي الجزائفة االفر�ق�ة �خوش صب�حة ، الهجرة غیر الشرع� 4

  44، جامعة �سكرة ، ص  2015، نوفمبر  42العدد  اإلنسان�ة ،
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على تجاوز الحدود الدول�ة و المتعارف علیها اما �جواز سفر مزور او بدونه او بدون تأشیرة مرور او  

 بل.تقمسمع القوانین البلد الرض ا یتعا ة الدائمة او م�استخدام تأشیرة س�اح�ة لغرض اإلقام

  إلى هجرة شخص ما من دولته  و هي "    للهجرة غیر المشروعة جرائ�ا  �مكن ان نقدم تعر�فا ا  و

 ." دولة أخرى دون وجود عائق قانوني مع تنافي الهجرة مع ال�عد األخالقي لها

الحالة مسموح بها قانون�ا لكن   ي غیر مقبولة  فه  خالق�ةمن الناح�ة األ�معني ان الهجرة في هذه 

ا ایدمالكهجرة  �كو غة  البلن  �حان  األصل  الطد  لهذه  الهجرة  جة  او  عدم   إلى اقة  او  حرب  حالة  في  بلد 

 االعتراف بها �الجزائر و إسرائیل .

نجد ان هناك فرق ما بین الهجرة غیر الشرع�ة او السر�ة و الهجرة غیر المشروعة من    الي و بت 

 ل.لتنق ة  اال�و و الغا�ة من الهجرة  هدف أي ال �ة و المشروع�ةحیث القانون

تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص    "الشرع�ة �أنه  لهجرة غیر ل  اجرائ�اتعر�فا  و �مكن ان نقدم  

أشخاص   عدة  أو  أجل    إلى ما  من  فیها  الدائمین  المق�مین  من  �عد  أوال  له  موطنا  ل�ست  أخري  دولة 

 ."ةال�نفعة مر م�اشرة على مالحصول �طر�قة م�اشرة أو غی

ا نقدم  ان  �مكن  الس�ألو  أد اب  الهجر   إلىت  تي  الشرع�ز�ادة  غیر  الهجرة  ة  ان  العموم رغم  في  ة 

العالم   �عرفها  التي  التحوالت  مع  أساسي  �شكل  زادت  تزاید    إلىأ�ضا  خالل  من  العولمة  افرازات  جانب 

  ون دول المتقدمة این تتكال  ي�اة فب الحالیأس  رفةمع   إلى معدالت االنكشاف�ة اإلعالم�ة التي تدفع �األفراد  

 ات�ة افضل مما �عشونه.ث عن فرص ح�هجرة و ال�حز�ة للالحافدیهم ل

 و نلخص اهم أس�اب الهجرة غیر الشرع�ة �ما یلي :  

 الصراعات والحروب األهل�ة  -

 انتهاك حقوق اإلنسان. -

 الصراعات الطائف�ة و األثن�ة. -

فان   الشر من جانب  غیر  لها عوامل  الهجرة  في حر��ة  ل جذب  وامفع وعدع�ة  ة من  الهجر ه  هذتؤثر 

 1وهي �ما یلي: خالل هذه العوامل 

 : عوامل الدفع للهجرة و هي* 

 الثورة الصناع�ة التي شهدتها الدول المتقدمة خاصة اورو�ا  -

 الثورات الس�اس�ة والحروب -

 
 40ابق  ،صاوي ، مرجع س�طارق الشه1
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 انخفاض معدالت الوف�ات -

 ة الحق في التنقل وال�حث عن أفضل ح�ا -

 وهي: عوامل الجذب*

 لشاسعة حات االمسات ذاألرض الجدیدة الخص�ة ا -

 دیدة ات نام�ة جوجود صناع-

 الظروف الس�اس�ة واالقتصاد�ة المالئمة -

فهذه األس�اب المتنوعة ما بین الجاذ�ة و الدافعة للهجرة عموما في ظل التحوالت الدول�ة الراهن ،   

 : 1ة الدول�ة �ما یليهجر ظمة الالتي حددتها من لكن ت�قي أس�اب الهجرة غیر الشرع�ة و 

مصدرة للهجرة غیر شرع�ة في العالم حسب  ر�قي اكبر منطقة  نطقة الساحل االفنظمة مدت المدح -

�المئة من الهجرة غیر الشرع�ة في    70حیث مثلت ما نسبته    2018تقر�رها األخیر الصادر في  

 مناس�ة.ال العمل  و ال�حث عن فرصالعالم حیث اعتبرت السبب الرئ�سي لهذه الحر��ة ه

 دفع العدید �الهجرة.ي تة الت�ئو االمراض و األ -

ضعف   - و  نظامها  هشاشة  و  للهجرة  المصدرة  الدول  في  الس�اس�ة  األنظمة  الرقا�ة  ال�طب�عة  ات 

 الحدود�ة .

ف  ون ، �وت د�فوار و ن�جیر�ا و افر�ق�ا الوسطى تدفع �األالالیو لیبیر�ا ، سیر  الي الصراعات في م  -

 افر�ق�ا و أورو�ا .ال دول شمللهجرة نحو 

عبور و تجم�ع للمهاجر�ن حیث بلغ عدد    ص�حت لیب�ا منطقةقذافي في لیب�ا أظام السقوط ن  دع� -

الدولة في    200المهاجر�ن   انه�ار  ان  لیب�ا �معني  ینطلقون من سواحل  الف مهاجر غیر شرعي 

 لیب�ا ساهم في انتشار الهجرة غیر الشرع�ة.

�مك نر كما  ان  أس�ان  الهججع  الشرع�ة  رة  ب  غی  لعوام  إلىغیر  التي  أخرى  المنظمة  ر  الدول�ة  طرحتها 

 2�ن من بینها : للمهاجر 

اشراف   • تحت  الهجرة  وجه  في  األورو�ي  االتحاد  لبلدان  األورو��ة  للحدود  المرحلي  الغلق 

 الو�الة األورو��ة للحدود الخارج�ة.

 
مة بتار�خ المنظمة العالم�ة للهجرة ، ماخوذ من موقع المنظأس�اب الهجرة غیر الشرع�ة في العالم ، ر�ر حول تق 1

02/01/2018 https://www.iom.int/west-and-central-africa 
  45�خوش صب�حة ، مرجع سابق ، ص  2
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  لذي حرك وتیرة النشاط ي اقتصادامج اإلنعاش االالتنم�ة المسجلة في الجزائر من خالل برن  •

الستقرار في الجزائر و العمل في مختلف  المهاجر�ن االتي دفعت �و    2000سنة  ء من  داب

 الورشات الموجودة خاصة الفالحة و االشغال العموم�ة .

المهاجرون غیر الشرعیین �مكن ان نلخصها الیب عدیدة  یلجئ  الیوللهجرة غیر الشرع�ة أس    ها 

 كما یلي :  

تماس خاصة منطقة  بر مناطق الفي قوارب ع  ال�حر  ل عبر التنق و  أ  ما �عرف �قوارب الموت ام  استخد  / 1

 الحوض المتوسط.

 / استخدام الزواج المؤقت والشكلي من أورو��ات 2

 / ش�كات التهجیر التي تدخل في إطار الجر�مة المنظمة3

ي  ف  ط�ة امن�ة �اف�ة خاصةبتغتحظى    ر مكشوفة او ال/ اختراق الحدود البر�ة عبر مسالك وعرة او غی4

 حراء .فر�قي و الصحل االالسا منطقة

�عصا�ات   �عرف  ما  أهمها  الجرائم  أوجه  من  العدید  الشرع�ة  غیر  الهجرة  ظاهرة  عن  تولد  لقد 

  التي أص�حت قاعدة خلف�ة النطالق قوافل او تجارة ال�شر في مناطق الصراع خاصة لیب�ا التهر�ب ال�شري 

او ب�عهم    في االعمال الشاقةجر�ن من االفارقة  المهاغالل  ستا  ا و أح�انا یتمال�إ�ط بر  ا عرو� أو   إلىالهجرة  

 في اطار تجارة ال�شر .

ها خاصة من دول  الیفالجزائر تأثرت في السنوات األخیرة �الهجرة غیر الشرع�ة و تدفق الالجئین  

سنة   منذ  االفر�قي  ا  إلى  2000الساحل  یومنا  ارتفاعغا�ة  نجد  تبینه  في  مطرود    ین  �ما  سنة  �ل 

الن دولة استقرار خاصة في ظل تشدید الرقا�ة من  بور أص�حت ازائر محطة عنت الجین �ا �ات اائحصاال

فوال�ة تمنراست تعد أكثر الوال�ات الوطن تأثرا وانتشارا    طرف الدول األورو��ة و �ذا السلطات الجزائر�ة. 

ة  ال�الشم  ضفةال  إلى   قي ر�ن من الساحل اإلفر�هاجور المتعتبر مر�ز مر   لظاهرة الهجرة غیر الشرع�ة بل

الحدو للمتوسط   من  �حكم  تزاید  المهاجر�ن  فعدد  لها  الكبیر  عام    5430د   10702  إلى   2000مهاجر 

 2004.1مهاجر عام 

الشرع�ة   غیر  الهجرة  حجم  أن  المتحدة  األمم  أجرتها  التي  الدراسات  االتحاد    إلى فتشیر  دول 

الماألورو  دول  عبر  ا�ي  العر�لغرب  دول  من  والقادمة  شه   1.5نحو  �ق�ا  و�فر   حل ساي  خالل  ملیون  ر 

 
 .47�خوشة صب�حة ، مرجع سابق ، ص 1
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، �ما انتقل  1فمعظمهم توجهوا نحو اس�ان�ا �حرا عبر قوارب غیر مؤهلة  2012-2008نوات الخمس  الس

المتحدة لشؤون الالجئین  منظمة األمم  مالطا حسب    إلى  1600ا عبر ال�حر وال�ا�ط  إلىشخص    14500

 2.  2006عام ل

الحسو   الدامنظب  فان  الدول�ة  للهلرئ�سا  فعمات  هوي  ا  جرة  بینال�طالة  التي    لتي من  المبررات 

ال�حث عن فرص عمل خاصة    إلى �قدمها المهاجرون فارتفاع ال�طالة في هذه الدول یدفع �الفئة النشطة  

حلة  لمر تعداد  تة للعمل واالسالجزائر والمغرب محطات مؤق  ا و ب� في أورو�ا حیث تتخذ من دول العبور �لی

أور�ا  نحو  متإجرامالسفر مع ش�كات    خالل  ن  م  الهجرة  �الت  إلى لتنقلهم  خصصة  �ة  و  تص�ح    الي أور�ا 

و   المهاجر�ن  نقل  على  تعمل  دول�ة  و  محل�ة  ش�كات  بها  تتكفل  منظمة  عمل�ة  األشخاص  نقل  عمل�ة 

 المتاجرة بهم.

نستقرأ   ان  �مكن  الشرع�ةو  غیر  الهجرة  حدود    تأثیر  امن  و    3رالجزائعلى  األرقام  من خالل 

 غیر الحكوم�ة في هذا الشأن �ما یلي :   الدول�ة و  ف المنظمات من طر  مقدمة �ر الار تقال

ملیون شخص من افر�ق�ا جنوب الصحراء في السنوات المقبلة     86توقع تقر�ر البنك الدولي هجرة  

و تراجع اإلنتاج    �اهقص الم مج التنم�ة و ن�سبب التغیرات المناخ�ة و غ�اب برا  2050أي في غضون  

رة في ظل ازد�اد المهاجر�ن و الالجئین خاصة امام هذا  تحد�ات �بیزائر امام  ضع الج هذا �، و    عيرا الز 

الكبیر الذي ال �مكن ان تتحمله الجزائر �اي حال و مهما �انت اإلمكان�ات المرصودة لذلك. من    الرقم 

هد  ئر تشالجزان  ا  2018مارس    29الخم�س    یومبدوي    زائري نورالدین جانب اخر صرح وز�ر الداخل�ة الج

مهاجر افر�قي ما �عني ان الحدود الجنو��ة ستظل ملته�ة    500غیر الشرع�ة ل  ت الهجرة  �ا محاوالیوم

 في السنوات المقبلة �فعل الهجرة غیر الشرع�ة.

مراعاة  مع  ترحیل  ائر�ة س�اسة الهذه الهجرة و التدفقات ال�شر�ة نحو الجزائر انتهجت الحكومة الجز 

ى األراضي الجزائر�ة مما جعلها تتعرض لضغوطات  فارقة علهاجر�ن االء المة هؤالإقام  في ي  ال�عد اإلنسان

دول�ة حول طر�قة المعاملة التي یتلقاها هؤالء المهاجر�ن من طرف السلطات الجزائر�ة و هذا ما وضعها  

ب  عض الجمع�ات و األحزاو �لمحلي  طرف االعالم ا  في ضغط �بیر خارجي و ضغط داخلي أ�ضا من

 
متحدة ، ، ماخوذ من موقع األمم ال 2013اللجوء  سنة ة و تقر�ر األمم المتحدة حول الهجر  1

www.un.org/arabic/immigration-2013 
، ماخوذ من موقع األمم المتحدة ،  2006تقر�ر األمم المتحدة حول الهجرة و اللجوء  سنة  2

0062-onwww.un.org/arabic/immigrati 
   2، ص   2018مارس  31،   8825دد ، الع  ر�دة الخبر ج ة لسنوات ، سل�مان ح ، حدود الجزائر ستظل مشتعل 3

http://www.un.org/arabic/immigration-2006
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الجزائر و تزاید معدالت الجر�مة في    إلىطر�قة دخول المهاجر�ن  النظر في  ب �إعادة  ي تطال ة التس�اس�ال

 المناطق التي �ق�مون بها.

و  و   أراضیها  على  المتواجدین  النازحین  و  المهاجر�ن  تجاه  س�استها  عن  �شدة  الجزائر  دافعت 

  لتا�عة لألمم و عائالتهم ا�ن  مهاجر ال العم اللجنة حما�ة حقوق    إلى    2018�ل  �را في شهر افر رفعت تقر 

سؤال و جه للسلطات العموم�ة حول وضع المهاجر�ن حیث    112المتحدة تقر�را شامال یتضمن إجا�ات  

  إلى هاجر�ن  ردت الجزائر " �ان الس�اسة المط�قة ال تتعلق �الطرد الجماعي بل �عمل�ات إعادة طوع�ة للم

 . 1 " انهماوط

التقر�ر یوم ائر �سوء معاملة المهاجر�ن  وجهت للجز   لى اتهامات ا عرد  2018افر�ل    9  جاء هذا 

تمتد من   الن�جر  مع  اتفاق�ة  ابرمت  الجزائر  ان  المهاجر�ن خاصة  احترام �رامة  على  الجزائر  این ر�زت 

هم �ما  دانبل  إلىالف شخص    20دة  ، هذه العمل�ة مكنت من عو   2017غا�ة نها�ة    إلى  2014د�سمبر  

بلدانهم   إلى دول�ة حول مسالة إعادة المهاجر�ن ن ضغوطات ر تعاني مالجزائ ء ، فالنساو ل في ذلك األطفا

 االصل�ة و طر�قة التعامل معهم این تتهم بالإنسان�ة.

تتعرض   انعكاسات    إلىفالجزائر  من  س�اسي  انعكاس  هذا  و  االور��ة  خاصة  دول�ة  ضغوطات 

الشرع�ة الهج غیر  ا  رة  االتحالجز على  اقترح  حیث  قاعدانشا  ور�ياألد  ائر  للطائرا ء  ط�ة  بدون  في  ت  ار 

الشرع�ة غیر  الهجرة  لمراق�ة حر�ة  تموشنت  تهدیدا    2مدینة عین  اعتبرته  التي  الجزائر  ما رفضته  و هذا 

 ألمنها و ضغط س�اسي علیها و انتهاكا لس�ادتها.

الخر�طة ا  ةال�الت  و  مسارات  الشر تبین  غیر  فيلهجرة  االفر�قي  من  ع�ة  الساحل  ا  أورو� و  نحطقة 

ألمم المتحدة فانه یتم تجم�ع المهاجر�ن في الن�جر �مدینة اغداز لمن یر�د  ب تقر�ر اجزائر فحسرا �المرو 

�مدینة غاو لمن یر�د المرور عبر الجزائر و هذا یدل على تنظ�م    اليالتوجه نحو أورو�ا عبر لیب�ا و في م 

 ل.متخصصة في هذا المجا  �ات ها عصااعات التي تؤطر هذه الجم

 
   2، ص  2018افر�ل  11،  3688، العدد  جر�دة الخبرة الموقوتة ، خالد بود�ة، ملف المهاجر�ن القنبل 1
 ابق�خوش صب�حة ، مرجع س2
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 www.un/frontes.org  �ة لألمم المتحدةر�ز الحدود الدولدر مالمص

خاصة انهم   هذه الهجرة غیر الشرع�ة لالفارقة �الجزائر   ومن جانب اخر  تر�ز الجزائر على نتائج

مئة  �ال  37زائر ان  فت الج �ما �ش  ،  بلدا افر�ق�ا   14  إلى   مون ینتم  هفتسول المنظمة  �ستغلون في ش�كات ال 

الخدمات  مدى    من  توضح  حیث   ، تمنراست  وال�ة  في  خاصة  االفارقة  الجئین  منها  �ستفید  الصح�ة 

التي تتعرض لها الجزائر من جهة أخرى این   التهدیدات  التي تقدمها الجزائر من جهة و من  االلتزامات 

لمواطنین في  لت في صدمات مع اة دخرام�جإ  تتكتال   إلىة غیر شرع�ة  ر�قمین �طالمهاجر�ن المقتحول  

الصدمات  الكث هذه  لفك  األمن�ة  القوات  بتدخل  دفعت  الحاالت  من  التهر�ب    إلى یر  ش�كات  جانب 

 المخصصة لتهر�ب ال�شر و المهاجر�ن في اطار الجر�مة المنظمة.

 2008  نةس   لق�ادة الدرك الوطني  �عة ل التاها خل�ة االتصافي هذا الشأن توصلت دراسة قامت ب

نشاط اجرامي    إلىل احدى أولو�ات الدرك الوطني �عدما تحول  لشرع�ة أص�حت تشكان الهجرة غیر ا  إلى

أخرى منها الجماعات اإلرهاب�ة   و هذا یبین مدى تأثیر الهجرة غیر الشرع�ة    1على عالقة مع ش�كات 

   ئر . على امن و استقرار الجزا

�شف   اكما  بو لدر مدیر  �الهجرة  مكلف  تسجخل�ة  الدا  رةزااسات  اف  الف  56یل  عن  ر�قي  مهاجر 

بلدانهم احتراما لكل    إلى محكوم علیهم في جرائم مختلفة عبر مختلف وال�ات الوطن و هؤالء تم ترحیلهم  

الجزائر   تتعرض  ، و  اإلنسان�ة  المعاملة  تفرضه  ما  القانون�ة و  �بی   إلىاألطر   المضغط    هاجر�ن ر من 

 
  47�خوش صب�حة ، مرجع سابق ، ص  1
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  6جر بینما عدد سكانها  االف مها  7اس تحوى  ج الحو قة بر فمنط  اء حر من دول الساحل و الص  مینالقاد

االف شخص خاصة ان المهاجر�ن ال �عرفون بهو�تهم االصل�ة ال بلدانهم خاصة ان الجزائر تتهم �انها ال  

المتحدث تنامي الهج ، و ر�ط  الجر�مة  ت  �معدال  رة غیر الشرع�ة تحترم حقوق االنسان في هذا المجال 

الف شخص و تبلغ تكلفة    30�عدد تجاوز    الي م من مائم اغلبهفي جر   متورطشخص    لف ا  56عندما نجد  

  1ملیون دوالر .  20 الي ترحیل المهاجر�ن الخز�نة العموم�ة حو 

  ة متزایدة ال�م  هذه التكلفة التي تدفعها الخز�نة العموم�ة لترحیل االفارقة تجعل الجزائر تتحمل أع�اء

بلدانهم االصل�ة    إلى ة و ال�شر�ة لنقلهم  ال�ماد�ة و الات الم مكان� ر اإلخی تسة لترحیل االفارقة و  سن  في �ل 

و في ظروف مناس�ة خاصة ان مسالة الترحیل تتم في فصول معینة الشتاء و الخر�ف و تنعدم في فصل  

 . و�ة رجة مئد 45رارة تفوق الص�ف �حكم صعو�ة نقل المهاجر�ن عبر الصحراء في درجات ح

الهجرة    تؤثر  علالشرع ر  غی�ما  االجتماى  �ة  الجزائر ال�عد  في  الجنوب    عي  وال�ات  في  خاصة 

توجد حو  الجزائري    34  اليحیث  الجنوب  في  متواجدة  افر�ق�ة  أخالق�ة    اینجنس�ة  غیر  انتشرت مظاهر 

البیوت ال عتبر من�عا و  ي ت�ة التقصدیر�ة الفوضو كانتشار الرذیلة و المساس �األخالق و الق�م و انتشار 

 2المراض الفتاكة. یرها من االر�ا و غو الم لسیدا اض �امر ألمصدرا ل

حول الهجرة في مدینة تمنراست و التي لقبت �العاصمة االفر�ق�ة   2011و في دراسة أجر�ت سنة 

و  تهر�ب  طیر لعمل�ات ال�سبب استقطابها ألعداد �بیرة من المهاجر�ن غیر الشرعیین این نتج عنه تزاید خ

الرشت و  المخدرات  �ع، و ه3  وةجارة  اكس مدى خطورة هذذا  الظاهرة على  في  ه  الجزائري  القومي  المن 

خاصة   رغم    إلى الجنوب  العصا�ات  و  اإلرهاب�ة  �الجماعات  احتكاك  �كون  المهاجر�ن  تمر�ز  جانب 

   اإلجراءات األمن�ة المتخذة. 

افة ا لظاهر   محار�ة الجزائر و من جانب اخر في اطار استرات�ج�ة   ئ�س  ر   ادلهجرة غیر الشرع�ة 

  إلى ة شرطة الحدود �المدیر�ة العامة لألمن الوطني ان الجزائر تحولت  �ة �مدیر�غیر الشرع لهجرة  كتب ام

من   ألكثر  استقرار  و  مقصد  االن  30بلد  الجزائر  تمتلك  حیث  افر�ق�ة  لمكافحة   11جنس�ة  جهو�ة  فرقة 

  زي ، �شار ، الی   جانت  است ، نر تم�ة في �ل من مغن�ة ،  �اتعمل  6  الشرع�ة " منهاالظاهرة " الهجرة غیر  

، سو  تنطلق  ادرار  ان  ینتظر  و   ، اهراس  ،    5ق  قسنطینة   ، العاصمة  الجزائر  في �ل من  فرق جهو�ة 

 
،  2018افر�ل  24،  8849، العدد  ردة الخبجر�ئر ، اجرائم �الجز  الف مهاجر افر�قي محكوم علیهم في 56لد ب ، خا 1

  3ص 
  48�خوش صب�حة ، مرجع سابق ، ص 2
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في   .اما  الشرع�ة  غیر  الهجرة  لمواجهة  األمني  و  العمل�اتي  الجانب  في  ، هذا  ، غردا�ة  وهران و ورقلة 

القانوني  ص الجا انب  اللجز ادقت  االتفاق�ة  على  التل� دو ائر  تجر ة  تهر�ي  ال�شر وم  قا  ب   25نون  اصدار 

   1المتعلق بتهر�ب المهاجر�ن و استعمال وثائق مزورة الختراق الحدود.  2009ف�فري 

الشرعیین   غیر  المهاجر�ن  وضع�ة  تسو�ة  اطار  في  الجزائر  قامت  اإلجراءات    إلى كما  ض�ط 

معن�ة  قطاعات الر�ة للة مشتت لجنشأ أنو حما�ة حقوقهم حیث    عملطار الاالفارقة في ا  الالزمة لتوظ�ف

سنة  �مس سجل  حیث  الهجرة   التقر�ر    3926  2016ائل  سجل  ف�ما  عمل  تصر�ح  دون  اجنبي  عامل 

-14خاصة ان الجزائر عدلت قانون العقو�ات �موجب قانون    2حالة جرائم ضد العمال األجانب    4412

في   01 الذي  2014ف�فري    4  الصادر  لمكااد  و  جدیدة  احكاما  فيالتمیة  فحخل  و جم�ع    یز    االشكال 

   و التي تنص " �عاقب مرتكب جر�مة التمییز �السجن " .  1مكرر  295خاصة المادة األهداف 

سنة   �ال�شر  االتجار  و  للوقا�ة  الوطن�ة  اللجنة  الجزائر  انشات  االطار    2016كما  تثمین  دورها 

ا  التفر�ق ماین �جب    قانون  اذ الت انف طا سلا الجهات القضائ�ة و  س�م ین ال  ز قدرات الفاعلالقانوني و تعز�

 3بین االتجار �ال�شر و تهر�ب ال�شر و المهاجر�ن . 

 : من طرف السلطات الجزائر�ة و هي �ما یلي  كما وقع خطا في عمل�ة تقدیر الالجئین 

�كون   - ان  المفترض  من  �ان  السر�ین  المهاجر�ن  الالجئین  تر�ی�ة  توااغلب  فوالن رق  من  و  عرب  و 

ا  ي ال شمال م التقاال  �المئة من الالجئین من جنس�ات أخرى    90  شفت ان اكثر من ار�ر األمن�ة �ن 

�معني اخر ان المسالة تحولت من    اليكالن�جر و بور�ینافاسو و غین�ا و من اثن�ات أخرى من داخل م

ل  هاجر�ن السر�ین من قبالمترحیل  الجزائر بوقف بمسالة استغالل قرار    إلى قض�ة لجوء �سبب حرب  

ابرام اتفاق امني مع الن�جر    إلىو هذا ما دفع �الجزائر  من الحرب  كل م�اشر  ررة �شر متضات غیفئ

 4و الذي بدا �موج�ه ترحیل القادمین من الن�جر .  2015في عام 

رت �عد  تغیجزائر  السر�ین في ال كما اشارت التقار�ر األمن�ة التي اعدها الوالة ان تر�ی�ة المهاجر�ن

�المئة و عمل�ة ترحیلهم �انت سهلة لكن    95نسبته  مثلون ما  لغین �ال �اهم رجلباغحیث �ان    2012

الف شخص �ق�م �طر�قة غیر شرع�ة في    100�عد هذا التار�خ تغیرت التر�ی�ة �شكل �بیر فمن بین  

 
   2، ص  2018افر�ل  24،  8849، العدد  جر�دة الخبر،  جنس�ة استقرت �الجزائر 03سل�م ب ،  1
  2، مرجع سابق ، ص  ود�ةخالد ب 2
  22،  2018افر�ل  24،  8849، العدد  �دة الخبرجر ،  1720ر منذ شلالتجار �ال�ضح�ة  33عثماني ف ،  3
افر�ل    29،  8854، العدد  برجر�دة الخ هجرة السر�ة ، اب دفعت الجزائر لتغییر موقفها من الأس� 3محمد بن احمد ، 4

   2، ص  2018
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النساء و األ�المئة هم م  40الجزائر �انت األرقام تقول ان ما نسبته   مئات من األطفال  ال  طفال و ن 

المولدین �الجزائر و  اه ظهور أج� �قاؤهم معن   اليتر و بلجزائ �اا  ولدو  المهاجر�ن السر�ین  ال جدیدة من 

اشخاص   ترحیل  الن  للجزائر  االثن�ة  و  الد�مغراف�ة  التر�ی�ة  في  تؤثر  �بیرة  تحد�ات  �فرض  ما  هذا 

و  شغیل  ت  و  سكن  إلىتحول المطالب  ت  يال �التون عن غیرهم و  مولودین �الجزائر �ختلف في نظر القان

 ئر.هدیدا اخر للجزاسة و هذا �شهل تدرا

من   قانون�ة  اطر  وفق  الشرع�ة  غیر  الهجرة  ظاهرة  معالجة  حاولت  سبق  ما  من خالل  فالجزائر 

  هة هذه الظاهرة هذه القوانین ال تكفي لوحدها لمواجخالل المصادقة على االتفاق�ات و القوانین في المقابل  

التجارة    إلى این ذهب االمر    امي منظم عمل اجر   إلى ولت  ها تحصة انخا ا  للحدود و الخطیرة أ�ضرة  العاب

الدول�ة التقار�ر  تفید  �ما  لیب�ا  في  خاصة  المهاجر�ن  إشك  ،بهؤالء  ت�قي  الدول  ال�و  في  االستقرار  عدم  ة 

هشاشة ظل  في  المهاجر�ن  لتدفق  سبب  اهم  للمهاجر�ن  و ض  المصدرة  الدول  مما  مكااإلعف  هذه  ن�ات 

الجزائ و  الجغر جمها  �حر  �جعل  �الت   لهؤالءاألول    الملجأ  االقتصاديافي  و  نحوها  تشكیل    اليالمهاجر�ن 

 تهدید فعلي لالمن و االستقرار داخل الجزائر.
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 تقدیم األموال و األسلحة  تامین الطرق و الممرات 

 ختلفة  المت خدماو ال الجرامیة  للعصابات ا

  ةراتیاستخباالت  و المعلوما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخطط توض�حي حول طب�عة نشاط الجماعات اإلرهاب�ة و العصا�ات االجرام�ة في منطقة الساحل  

 )من اعداد ال�احث( االفر�قي 

جرامیة  العصابات اال  

 ( الجریمة المنظمة ) 

 نشاطھا : تجارة المخدرات 

ھریبالت   

السالح  و بالبشر راالتجا  

 تبیض األموال 

ات اإلرھابیة  الجماع  نشاطھا :  

ر في المنطقةاتھدید االمن و االستقر  

 تبییض األموال  

خطف الرھائن و  اليترویع األھ  

 

ء و زیادة  االستمراریة و البقا
منطقة الساحل  التھدیدات األمنیة في 

 االفریقي  
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 الثاني: خالصة الفصل

االفر�ق�ة في الوقت    ارة في الق االسترات�ج�ة    ان منطقة الساحل االفر�قي تعتبر من بین اهم المناطق  

اعت�ار    إلىلمنطقة من �عد استرات�جي للموارد الطب�ع�ة  �اإلضافة  تها هذه االتي عرف  تحوالتكم الهن �حرا ال

هذه المنطقة منطقة تصدیر لالزمات لدول شمال افر�ق�ا و أورو�ا من خالل التهدیدات الالتماثل�ة و في  

ب و  جانب اإلرها إلى وهذا توسط لما ل�عد األمني في منطقة ى اثرت علالشرع�ة التي امقدمتها الهجرة غیر 

أورو�ا و الشرق األوسط، و هذه التهدیدات هي محصلة    إلىالجرامي الممتد من أمر�كا الالتین�ة  النشاط ا

المنطقة و الالاستقرار الذي میزها منذ استقاللها   ، و هنا    ا هذا یومن  إلى الفشل الدوالتي التي عرفته هذه 

بهذه التهدیدات األمن�ة �صورة  و تتأثر   االفر�قي  الساحل دول  شر مع �ام ئر اول دولة على تماس جزانجد ال

 م�اشرة مما �حتم علیها التعامل مع هذه التحوالت و التهدیدات �شكل أساسي في المنطقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث

 ية ا�جزائر�ة محددات صنع و توجيھ السياسة ا�خارج

 الساحل االفر�قي طقةنحو من 
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الالس�ا  تعتبر   بینسة الخارج�ة  العالم    جزائر�ة من  المنطقة و حتى في  الفاعلة في  اهم الس�اسات 

خاصة في مرحلة ما �عد االستقالل این �ان صدى الثورة الجزائر�ة ال یزال له وزنه في المحافل الدول�ة  

زمة الجزائر�ة  �ة االة بداا�غ  إلىة  ال�استمرت الفع   ة و المرحلالقائم في تلك  في ظل طب�عة النظام الدولي  

 لدور �فعل العدید من التداع�ات في تلك المرحلة.این انكمش هذا ا

لكن مع التحوالت األخیرة في منطقة الساحل االفر�قي بدأت الدبلوماس�ة الجزائر�ة في التحرك من   

ل  من خال ستها  راد  نها و هنا توجب علینا ام  و تهدده دول المنطقة  اجل إ�جاد حلول للمشكالت التي تواج

�اسة الخارج�ة و تقاطعها مع العقیدة األمن�ة الجزائر�ة التي تلعب دورا مهما في ص�اغة  لسا  إلىطرق  الت

 لخارج�ة.ا الس�اسة
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 الم�حث االول : م�ادئ و محددات الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة  

ة التي  لتحر�ر�لثورة ااثناء ائر�ة  الجزاة  س�امتداد طب�عي للدبلوما �ة  ائر جز السة الخارج�ة  تعتبر الس�ا 

ارست دعائم و م�ادئ الس�اسة الخارج�ة للجزائر المستقلة ، و التي اكدت على هذه الم�ادئ و التوجهات  

اسة  نطلق نجد ان در من خالل تأكیدها في الدساتیر و اإلعالنات الرسم�ة للدولة الجزائر�ة و من هذا الم

ه لفهم و تحلیل هذه الس�اسة في بیئتها   بد منة امر اللجزائر�ج�ة االخار ة اسئ و أسس و توجهات الس��ادم

 الم�ادئ و المحددات و األهداف . إلىاإلقل�م�ة و الدول�ة من خالل التطرق 

 المطلب األول : م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة 

دولة مستقلة س�استه  التألي  الخارج�ة  تعتا  امد  ي  مع  التعامل  في  الجتلمعلیها  تمثل  دولي  مع  و 

لحما�ة مصالحها الوطن�ة و الدفاع عنها و البیئة التي تتعاون فیها من اجل تحقیق السلم  االشمل  االطار  

التحر�ر�ة سواء عبر ب�ان اول نوفم الثورة  الدولیین، و الجزائر رسمت م�ادئها منذ  ر او مؤتمر  بو األمن 

   ج�ة. ي الس�اسة الخار ثوابت الوطن�ة فة ال�اد� سر طا في ا ما �عد االستقاللیر دسات  الصومام او �ذا

التي   المرتكزات  احد  الجزائر�ة  الثورة  �اعت�ارها    قامتتعتبر  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  علیها 

و    وطن�ةة و الس�ادة المرجعا رئ�س�ا في بناء األسس و الم�ادئ ، حیث اكدت الثورة الجزائر�ة على الوحد

االحتالل   القمع و  الخاالتد  نبي وجاألرفض  �خل   ، الذي    إلى  اإلضافةرجي  العنصري  التمییز  محار�ة 

 .  1عانت منه الجزائر على مر فترة االستعمار 

التطرق    التطرق    إلىقبل  التحوالت و الظروف    إلىم�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة ال بد من 

بلورة هذه   نتالتي  مالم�ادئ حتى  فمكن  تم وضع ن  التي  البیئة  مالم�   ا هذه یهف  هم  تأثی ادئ و  هذه  دى  ر 

 لم�ادئ على مراحل النشاط الدبلوماسي الجزائري في مرحلة الثورة التحر�ر�ة و حتى ما �عد االستقالل.ا

 م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة :ظروف و تطورات  

الجزائ  الخارج�ة  الس�اسة  م�ادئ  الثورة  جاءت  مع  نو ئر�الجزار�ة  اول  ب�ان  خالل  من  ثم    برفمة 

تبلو   الصومامؤتمر  م حر�ات    ت ر و  دعم  و  االستعمار  محار�ة  حدد  این  طرابلس  �مؤتمر  نهائي  �شكل 

التحرر اهم م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة بل اعتبرت الموجه لها، و تم التأكید على هذه الم�ادئ مع  

 
دار هومة للط�اعة و  جزائر :، ال  وليدو الواقع ال الخارج�ة الجزائر�ة بین المنطلقات المبدئ�ةاسة الس�إسماعیل د�ش ،  1

   124، ص  2017النشر ، 
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  تمدة في دئ المع الم�اعلى    یدأكحیث أعاد الت  1964سنة  قد  المنعلتحر�ر الوطني  المؤتمر السنوي لجبهة ا

 1طرابلس. مؤتمر 

و قبل عرض م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة اردنا تقد�م صور من النشاط الخارجي للجزائر   

اختالف في  �عد االستقالل في فترات مختلفة ، این نصل ان النشاط الدبلوماسي ارت�ط بهذه الم�ادئ مع  

 ي.م الدولالنظاب�عة ط و م�ادئ وفق طب�عة الحكم ال ف هذه توظ�

الجزائر�ة �حكم  تعتبر  جزائر  لاف    التحرر مسالة أساس�ة في الس�اسة الخارج�ة  مسالة دعم حر�ات 

التجر�ة الجزائر�ة في االستقالل عن فرنسا این خاضت حر�ا تحر�ر�ة �لفتها الكثیر و لهذا فالجزائر سعت  

ار التعاون  ا في اطو س�اس�عسكر�ا  �ا و  م مادمهدعالتحرر في افر�ق�ا و    �اتمن حر ق�ال الكثیر  ستا  إلى

 2االفر�قي. 

ازه الماضي  القرن  من  الس�عینات  فترة  تعتبر  عام    ى كما  خاصة  الجزائر�ة  الدبلوماس�ة  مراحل 

قم    ت أستر این    1974 و  المتحدة  لألمم  العامة  الجمع�ة  ا  كاألب�  ةجزائر  نفس  بدفي  و  طلسنة  رح  ا�ة 

و شمال جنوب وفق استثمار افضل    وب جنوبعاون جنعلى الت�قوم  المي  لعا  ة الجدیدة في االقتصادار�مق

للقدرات و اإلمكان�ات التي تمتلكها الدول النام�ة ، این تم افتتاح قمة دول عدم االنح�از من طرف الرئ�س  

 3التنم�ة" . هواري بومدین �عنوان " البترول ، المواد األول�ة و 

التفاد  اسف  الرئ�س شادلي بن جدید  عهدفي  ا  ام الدمن  ق  بلوماسي عمل  ام �ه الرئ�س هواري  الذي 

بومدین مع تغیر وز�ر الخارج�ة الذي �ان آنذاك عبد العز�ز بوتفل�قة �محمد صدیق بن �حي این غیرت  

ء على  �قام اإلاالدیولوج�ة رغنوعا ما الجزائر من استرات�جیتها من خالل االعتماد على البرغمات�ة بدل  

ماي    03ز�ر الخارج�ة محمد صدیق بن �حي في  وفاة و   ، فرغم  النظام  تور و الدس  في ة  م�ادئ االشتراك�

اال ان النشاط الدبلوماسي الجزائري �قي محافظا على النجاحات المحققة أي ساهمت الجزائر     1982

  إلى   شادلي بن جدید�س  لرئ�ارة  الق�ام �أول ز   و  1983في تحر�ر الرهائن االمر�كان في طهران سبتمبر  

 4.  1985ي افر�ل دة االمر�ك�ة فالمتح�ات والال

 
1Amina Mernache , "la diplomatie algérienne , la nostalgie d’une gloire perdue ",  revue 
dynamique internationales : université de paris est Créteil , n 07 , 2012 , p 2  
2Ammara Bekkouche ;" la politique africaine de l’Algérie" , revue africaine des livres , V3 N 1 
, mars 2007 , p 2  
3Amina mernache , Op.cit. p 7  
4Ibid. p 11  
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بنفسه   �قود  ان  حاول  بوتفل�قة  العز�ز  عبد  الرئ�س  عودة  مع  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  ان  اال 

في منتصف  الملف الخارجي این قام �أول خطوة و هي استضافة الجزائر لقمة منظمة الوحدة االفر�ق�ة  

ا الشراكة مع  هو �عد  ة جدیدة �ة امن�من مقار لسي ضاألط  لفلحم الدخول في حوار مع ا ث  1999ة  جو�ل�

و الق�ام بز�ارة     2000د�سمبر    12االتحاد األورو�ي و هندسة اتفاق السالم ما بین اثیو��ا وار�تیر�ا في  

 1.  2001 الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة إلى و  2000فرنسا في جوان  إلىدولة 

� تهذه  الس�اس  ؤ�د لها  في  التحول  الجخارج�الة  على  أصزائر�ة  ة  مختالتي  منطق  �حت  وفق  لفة 

�حت   الم�ادئ    إلىبراغماتي  على  المحافظة  الجزائر�ة  جانب  للدبلوماس�ة  حصر  ،  األساس�ة  �مكن  و 

استمد الذي  و  الث�ات  و  �االستمرار�ة  تمیزت  التي  الخارج�ة  الس�اسة  ا�عاد  و  و  منطلقات  ثوابت  من  ته 

 2ي �ما یلي : ر�ة و هالتحر� الثورة اثناء وطني الر تي جسدتها جبهة التحر�ال اهداف

تحقیق الق�م اإلنسان�ة و تطبیق القوانین احترام حقوق االنسان على    إلى لم تهدف الثورة الجزائر�ة   -

له �انت  الوقت  نفس  في  �ذلك و  بل  فقط  الجزائر  دولة  س�ادة  استرجاع  ا�عاد  امة و شعب و  ا 

اجدول�ة   امن  المشتر ل  العمل  و  احقیق  لتك  لتنسیق  الجز ألهداف  هذه  ففي  و  المناطق  ائر  ي 

 األخرى من العالم خاصة العالم المستعمر ذلك ما تضمنه ب�ان اول نوفمبر .

الدولي و هو حق   - القانون  الدفاع عن حق جوهري في  للثورة الجزائر�ة هو  األكبر  �عتبر الهدف 

 رها .ة في تقر�ر مصی الشعوب المستعمر 

 ل�حر المتوسط .ر�ي و اغرب الع طقة المل منمن خال ن ییم االمن و السلم الدولدع -

و الذي   - الجزائر�ة نموذجا للشعوب المستعمرة في استخدام ما �عرف �الثورة الشعب�ة  الثورة  قدمت 

�ه المناضل و  اعتبر مثاال لمواجهة االستعمار في اس�ا و افر�ق�ا و احسن مثال على ذلك ما قام  

نیال  لرئ�سا افر�ق�ا  لجنوب  ا ماند  ون لسسابق  توجهیال  من    إلى  1962في    ین  �القرب  الجزائر 

�انت اول وجهة له خارج جنوب    1990الحدود المغر��ة للتدر�ب و �عد خروجه من السجن عام  

 افر�ق�ا هي الجزائر اعترافا �ال�عد التحرري و اإلنساني للثورة الجزائر�ة.

 المتضمن و    1960سمبر  في د�  1514اشر في اصدار القرار  لم�ثر ا �ة األة الجزائر كان للثور  -

لالستعمار  اعالن   شرط  او  قید  بدون  حد  ووضع  المستعمرة  الشعوب  و  للبلدان  االستقالل  منح 

 �جم�ع صوره .

 
1. Amina mernache  .op . cit .p 13 

  131إسماعیل د�ش ، مرجع سابق ، ص  2
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النشاط الدبلوماسي الجزائري و دور الثورة الجزائر�ة في رسم و  الظروف و مراحل   إلى�عد التطرق 

اص الس�اسة  تحدیالجزائر�ة  �ة  لخارج�اغة  ان  ام� د  نجد  الجلسادئ  الخارج�ة  مع �اسة  وضعه  تم    زائر�ة 

فق هذه الم�ادئ في دبلوماسیتها لتحقیق  و اعالن ب�ان اول نوفمبر و تعاملت الحكومة المؤقتة الجزائر�ة  

نلخص  ، و �مكننا ان  ن هذه الم�ادئ تشكلت �شكل أوضح �عد االستقالل  ا  اهداف الثورة التحر�ر�ة اال

 .ر�ة  الجزائ لخارج�ةس�اسة ادئ الو م�ام الالمراحل التي رسمت مع اهم

 :   1962م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة حسب ب�ان طرابلس 

في    كان الخارج�ة  �بدا�ة تجسید م  1962  جوان  4  إلىماي    27اجتماع طرابلس  الس�اسة  ادئ 

د  ن نحدمكن ا�  و  اسي الثوري الجزائري ، لومالدب  و تكملت للنشاطالجزائر�ة في مرحلة ما �عد االستقالل  

 1: ت في اجتماع طرابلس �ما یلي  �ما جاءلم�ادئ هذه ا

االمبر�  أوال - و  االستعمار  ضد  النضال  من    ةال�:  الجزائر  عاشته  لما  نت�جة  جاء  المبدأ  هذا   :

اللیبر  الغر��ة  الدول  مشار�ة  و  طو�ل  فرنسي  محار�فرنسا  جانب    إلى ة  ال� استعمار  لفي  رة  لثو تها 

زائر تضع اول م�ادئها في  هذا ما جعل الج  الحلف األطلسي ور�ة  مشا  إلىة  الجزائر�ة  �اإلضاف

ة الغر��ة ، و لهذا اعتبرت الجزائر في ب�انها  ال�س�استها الخارج�ة هي محار�ة االستعمار و االمبر�

 ة.ال�المبر�ن اخلص مغا�ة الت إلىة أي جه إلىتحقیق االستقالل و عدم التكتل  إلى �انها تسعي 

ة و  ل�: نت�جة التساع الحر�ة االستقال  و التعاون حدة  الو   إلىتسعي    ت التيالحر�ا  م عد :    ثان�ا -

ة و هنا حددت الس�اسة الخارج�ة  ال�حر�ات التحرر التي انتجت توجها نحو التعاون ضد االمبر�

  و االفر�ق�ة حیث اعتبر �ة  العر�المغار��ة ثم    تحدید الدوائر الجغراف�ة و هي الدائرة   إلى الجزائر�ة  

 اجل تحقیق وحدة الشعوب .هم من ر هي األالدوائ ن هذه�ان البا

جاء في هذا االجتماع �ان الجزائر تعمل على دعم حر�ات التحرر    2  دعم حر�ات التحرر:  ثالثا   -

�ا و   و جنوب افر�ق�عد نیل استقاللها خاصة المستعمرات التي التزال تناضل في افر�ق�ا �انغوال

 .ا دید من دول شرق افر�ق�الع

 
1Ardavan Amir aslani ; l’ âge d’or de la diplomatie algérienne , Constantine : media plus ; 
2015 ; p 15  
2Ibid  ; p 16  



 نحو منطقة الساحل االفر�قي ر�ة�خارجية ا�جزائالسياسة ا صنع و توجيھ محددات                                       الثالث:           الفصل 

 
 

 

166 

: جاء في االجتماع �انه �جب تعز�ز التعاون الدولي ما بین شعوب    ليدعم التعاون الدو   :   را�عا -

و دول افر�ق�ا و اس�ا و أمر�كا الالتین�ة في �افة المجاالت و الم�ادین من اجل ق�م الد�مقراط�ة و  

 العدالة و الحر�ة .

التحر�ر  ل  جع:    خامسا - الج�ش  �  ج�شهو  الذي  الوطني  اال�حما�م  قو الشعبي  الة  دفاع  مة و 

 .هاعن

من خالل ما سبق نجد ان هذه الم�ادئ لم تختلف عن الم�ادئ التي جاءت بها الحكومة المؤقتة  

اإلقل� الدول�ة و  للقضا�ا  الجزائر�ة  الرؤ�ة  تدع�م  اطار  في  �ملتها  بل  التحر�ر�ة  الثورة  م�ة  الجزائر�ة خالل 

 .الخارجيجزائري لدور الجهة لسة مو �اس دد في الدساتیر و تص�حتح  وطن�ةوفق ثوابت  

 : 1963اهداف و م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة حسب دستور 

تحق�قها الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة في مح�طها    إلىو �مكن ان نلخص اهم األهداف التي تسعي  

 �ما یلي : 10دة الما وفق 1963دستور اإلقل�مي و الدولي حسب ما جاء في 

هذا ما جعل ارت�اط المقار�ات و    ا و امنها الوطني و ل الدولة و س�ادتهالق است  لى ع  المحافظة -1

الدفاع   تندرج ضمن مفهوم  الدولة  المكونة للس�اسة الوطن�ة لضمان استمرار�ة  االسترات�ج�ات 

لحدود و  ة ا حما�  خالل  ون اال منهذا ال �ك1الوطني القائم دور �بیر للمؤسسة العسكر�ة و  

أي   العملو هذ  خارجير  خطالبالد من  �كو   ا  فقط و ال  یندرج  ن  بل  العسكر�ة  المؤسسة  فق 

 تحت األهداف الوطن�ة �كل �ما فیها الس�اسة الخارج�ة.

على   -2 للحفاظ  الوسیلة  و  اإلدارة  هو  بل  األول  �الهدف  الهدف  هذا  یرت�ط   : الدولة  قوة  ز�ادة 

و   الدولة  الس�ادة  ووجود  من�ق  جزائرامنها  �عن�ه  �ما  جهو�ة  الوات  وة  ر   جزائرجد  ئ�س�ة  �قوة 

تز�د من    اليالوحدة و التعاون و بت  إلى  2القاطرة التي تقود �ق�ة الدول المغار��ة    لعب دورت

 مكانة الجزائر في �عدها المغار�ي أوال و العر�ي و االفر�قي ثان�ا.

الكل� األهداف  وفق  جاءت  الم�ادئ  السفهذه  انطالق  و  االن  الخ�اسة  ة  النشاط  في  ض  �عارج�ة 

الدالظرو  و ف  اثرت الخارج  اخل�ة  في    �ة  الداخل�ة  الصراعات  بینها  من  الخارجي  النشاط  هذا  في 

الذي قاده وز�ر الدفاع في    العسكري جانب االنقالب    إلىالسلطة و االعتداء المغر�ي على الجزائر  

 
 توري ، مرجع سابقالمجلس الدسمن موقع ر  مأخوذ،  1989 الدستور الجزائري  1
   نفسه .  مرجع 2
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كن  ل  دة هذه الم�ادئ �انت موجو   ي لا�الت ل الدستور ، و  تلك المرحلة و هو هواري بومدین و تعطی

 .ان معقداعلها �ئة تفبی

 : 1976م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة حسب دستور 

جاء في دستور الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة م�ادئ الس�اس�ة الخارج�ة الجزائر�ة حسب   

 1 . 1976ة لدستور ال�المواد الت

لمتحدة  األمم امواثیق  تضمن  لتي تا  افائر�ة الم�ادئ و األهدلجز ر�ة اتتبنى الجمهو :    86المادة  

" و من خالل هذه المادة نجد ان الس�اسة الخارج�ة قائمة    و منظمة الوحدة االفر�ق�ة و الجامعة العر��ة

تل �شكل  لها  الجزائر  انضمام  ان  �حكم  الدول�ة  للمنظمات  الدول�ة  الم�ادئ  وفق  م�ادئها  موافقة  في  قائ�ا 

علجزائا المنظمات ر  هذه  م�ادئ  التي   معها   تماشي ت  و   لى  الغ  و  تكو في  السلم  الب  و  لألمن  هادفة  ن 

الدولیین ، �ما نالحظ ان م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة قائمة على ال�عد الدولي و المتمثل في األمم  

 ر.  زائة للج الجیواستراتج� جانب ال�عدین العر�ي و االفر�قي ألهم�ة المكانة إلى المتحدة 

 2. ب مصیر هذه الشعو  العر��ة في وحدةعوب الش ة حدو  تندرج "  87المادة 

الشعب�ة   الجماهیر  تحر�ر  على  مبینة  وحدة  لق�ام  المالئمة  الظروف  ته�أت  �لما  الجزائر  تلتزم 

عوب  و العم�قة للش  �اعتماد ص�غ للوحدة او لالتحاد او لالندماج �فیلة �التلب�ة الكاملة للمطامح المشروعة

الملعر ا الشعوب  وحدة   ، الر�غا��ة  صالحمستهد�ة  الشعالجماه  فة  للثورة  یر  أساسي  �اخت�ار  تتجسد  ب�ة 

 الجزائر�ة.

نالحظ من خالل هذه المادة ان الجزائر تضع في أهدافها الوحدة العر��ة �خ�ار استرات�جي لها و   

التي صدرت خالل الب�انات  في  موضوعا  �ان  الهدف  االستع  هذا  المغار��ة  خا  مار�ةالفترة  المنطقة  صة 

 أي صورة ممكنة مادام انها تخدم الصالح العر�ي �كل. ق�قه في �جب تح ا واحدار شع� تعتب تيال

القارة "    88المادة   شعوب  بین  الوحدة  تشج�ع  و  االفر�ق�ة  الوحدة  منظمة  اهداف  تحقیق 

 3.  ةلثورة الجزائر��شكالن مطل�ا تار�خ�ا و یندرجان �خط دائم في س�اسة ا

 
1tution76il.dz/consultconstitutionne-www.conseil موقع المجلس الدستوري بتار�خ   ور الجزائري الدست

   12.00على الساعة  17/03/2017
 الدستوري ، مرجع سابق  الدستور الجزائري من موقع المجلس2
 ، المجلس الدستوري ، مرجع سابق  الدستور الجزائري 3

http://www.conseil-constitutionnel.dz/consultitution76
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دلیل على  وهذ الستا  ارت�اط تار�خي    افر�ق�ا �عمق حیوي ورج�ة الجزائر�ة نحو  الخا  سة�اوجهات 

في   أساسي  �هدف  االفر�قي  التعاون  و  الوحدة  الجزائر  وضعت  لهذا  و  االستعمار  مكافحة  اطار  في 

 الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة .

�ق�ة فر التحدة و منظمة الوحدة االمألمم  ط�قا لمواثیق ا تمتنع الجمهور�ة الجزائر�ة  "  89المادة  

الج الو  ع امعة  االلتعر��ة  و    إلىجاء  ن  األخرى  للشعوب  المشروعة  �الس�ادة  المساس  قصد  الحرب 

 "حر�تها

احد اهم أسس الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة اال و هو عدم    وضعت هذه المادة    من خاللفالجزائر  

او   الغیر  ضد  القوة  الشؤ استخدام  في  الالتدخل  للدولداخون  حل    إلىتسعي  انها    ىإل�اإلضافة  ،    ل�ة 

 طرق سلم�ة �مبدأ أساسي في الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة.ت الدول�ة �النزاعا

التعا�ش  "  90المادة   و  السلم  اجل  من  الجزائر  تناضل  أهدافه  و  االنح�از  عدم  لم�ادئ  وفاء 

 1" .  للدولالسلمي و عدم التدخل في الشؤون الداخل�ة 

ذلك في شتى المجاالت و    ى لإالدفع  سالم و  یق الى تحقعلل  ا سبق فان الجزائر تعم لم   داأكیو ت

 وم.الی إلى ه الجزائر منذ استقاللها ال�هذا ماس سعت 

و لهذا فان التقید و االلتزام بهذا المبدأ �فرض االحترام المت�ادل لألنظمة الس�اس�ة و االقتصاد�ة و  

دة  ائر واحو الجز   ن الدولما بیجوار  الن  ذا ما یؤسس لعالقات حسو هاورة  م المتجال�األقاالجتماع�ة في  

 منها وفق م�ادئ األمم المتحدة و منظمة الوحدة االفر�ق�ة.

 2" " ال �جوز البتة التنازل عن أي جزء من التراب الوطني 91المادة 

المغر��ة   فان الجزائر حسمت مسالة االطماع  المادة  على أجزاء  ء  یالستاال  إلىالهادفة  وفقا لهذه 

األراضي   بت   الغر��ةالجهة    خاصة  ائر�ةجز المن  أي    اليو  غلق  تعمل على  الجزائر�ة  الخارج�ة  فالس�اسة 

مناورة و تضع ال�عد الوحدوي لألراضي الجزائر�ة �هدف في الس�اسة الخارج�ة البد من المحافظة عل�ه و  

 الدفاع عنه

ي  العنصر   التمییزو  ة  ال�الجدید و االمبر�ار  ستعماالستعمار و اال" �شكل الكفاح ضد    92المادة  

 3". �ا للثورةمحورا أساس

 
 ئري ،مرجع سابق .لجزا الدستور ا1
 مرجع نفسه. 2
 نفسه.  مرجع3
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الخارج�ة   في س�استها  الموجه  الخط  هي  التحر�ر�ة  الثورة  اهداف  ان  في مسعها  الجزائر  تؤ�د  و 

جه و  خاصة فترة الستینات و الس�عینات من القرن الماضي أین �ان الصراع األیدیولوجي قائما و في أو 

التحر�ر�ة و التي عملت  الثورة  رة منذ  ف المسطألهداهذه ال  قا ة الخارج�ة م�ادئها وف�اسس ت الوضع  الي بت

 1.   على تحق�قها في تلك الفترة

لعالقات حسن   الجزائري  التصور  مهما وفق  �عتبر عنصرا  تقر�ر مصیرها  في  الشعوب  دعم  ان 

الدول�ة و اإلقل�م� المنظمات  �ما �ستمد هذالجوار �مضمون مواثیق  الم ة    �ل من نضال الجزائر الطو   بدأا 

 نواعه.ر �كل استعماد االض

اشارت   قد  سنة    88المادة  و  الدستور  الوحدة "    إلى  1976من  منظمة  اهداف  تحقیق  ان 

، و على هذا األساس    2"  االفر�ق�ة و ترق�ة شعوب القارة �عد �مثا�ة مواصلة س�اسة الثورة الجزائر�ة  

 ر .لجزائ ق�ة لر�فئ األساس�ة للس�اسة اال�ادض المئري لم یهمل �عفان المشرع الجزا

ئر مع �ل الشعوب في افر�ق�ا و اس�ا و أمر�كا الالتین�ة في �فاحها من  ضامن الجزاكما �شكل ت 

اجل تحررها الس�اسي و االقتصادي من اجل حقها في تقر�ر المصیر و االستقالل �عدا أساس�ا للس�اسة  

 الوطن�ة .

ها و  �ر مصیر في تقر   لشعوبدعم او  وهخارج�ة الجزائر�ة اال  ال  س�اسةاخر للضح مبدا  و هنا یت

مها أ�ضا في التحرر و الكفاح المسلح ضد االستعمار و الذي �عتبر امتدادا لم�ادئ الثورة التحر�ر�ة و  دع

 حراو�ة.وقتنا الحاضر من خالل الدعم الالمشروط للقض�ة الفلسطین�ة و �ذا القض�ة الص إلى ال یزال 

الدولي�ش  "  93  المادة التعاون  دعم  الو العالنم�ة  ت  و   كل  بین قات  أساس  الدول    د�ة  على 

للس�اسة  أساسیین  مبدأین  الداخل�ة  الشؤون  في  التدخل  عدم  و  المت�ادلة  المصلحة  و       المساواة 

 " الوطن�ة

التد عدم  وهي  اال  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  م�ادئ  اهم  احد  المادة  هذه  دعم  حددت  و  خل 

الالتعا بیدولون  التعاون  تعز�ز  أي  مخ  جزائر الن  ي  دولو  م�ا  العالم  تلف  على  في  الحفاظ  و  عادلة  دئ 

الجزائر�ة   الخارج�ة  الس�اسة  سیر  خط  هذا  و  للدول  الداخلي  الجانب  �خص  ما  في  الدبلوماس�ة  الحدود 

 
، ص   2017ة ، ، الجزائر : دار االم تحر�ر افر�ق�ا و مقومات دبلوماسیتها االفر�ق�ة زائر فيدور الج  ،منصف �كاي  1

37 
  37مرجع نفسه ، ص  2
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 انه  اال  1963  مادة في دستور  یومنا هذا و نجد هذا المبدأ لم تنص عل�ه أي  إلىالثابت الذي لم یتغیر  

 1�ة. الجزائر للدولة سم�ة ت الر �ا طا كان موجودا في خ

 : 1989م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة حسب دستور 

اول دستور في مرحلة التعدد�ة الس�اس�ة و الذي جاء نت�جة للتحوالت التي    1989�عتبر دستور   

ة  اسدیدة و على مستوى الس�ت ععدیال ر بتهذا الدستو فجاء    1988أكتو�ر    5عرفتها الجزائر �عد احداث  

 ا یلي :ا نجد مم�ادئه  ج�ة و الخار 

الـحرب من أجل الـمساس �الس�ادة الـمشروعة للشعوب   إلى: تـمتنع الـجزائر عن اللـجوء  25الـمادة  

 .2" وتبذل جهدها لتسو�ة الـخالفات الدول�ة �الوسائل السلـم�ة األخرى وحر�تها

ب مبدأ  رت الحر اعتب م�ة وسلة  لنزاعات الدول�ة �طر�قل ابدأ ح على م ادة أ�قتفهذه الم  

حافظت الجزائر على م�ادئها �ما �ان   اليوع و عمل غیر مقبول لحل المشاكل الدول�ة و �التغیر مشر 

 في الدساتیر السا�قة.

  ي ،واالقتصاد�اسي الـجزائر متضامنة مع جم�ع الشعوب التي تكافح من أجل التـحر�ر الس :26الـمادة 

 . 3"عنصري  ـمییز�ل ت ضدو   حق في تقر�ر الـمصیر ، ـ الو 

تضامن الجزائر و دعمها لكل اشكال الكفاح لكن   على مبدأ 1989زائر اكدت في دستور لجفا 

التغیر الذي وقع هنا هو انها ر�زت على ال�عد االقتصادي و الذي لم �كن موجود من قبل و هذا ما ترجم  

ستغالل  دا عن اوني �عیر تعامنظو  فقو  اء تعاون اقتصادي دولي بن ة نحووجهات الجزائر�من قبل في الت

قدرات الشعوب من طرق القوى الكبرى �ما حافظت الجزائر على دعمها لمبدأ تقر�ر المصیر و التمیز  

 العنصري �احد الثوابت الس�اد�ة في الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة.

على  لدول ،  بین اود�ة الت ولي ، وتنـم�ة العالقاالدعاون من أجل دعم التتعمل الـجزائر " : 27الـمادة 

اواة ، والـمصلـحة الـمت�ادلة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخل�ة ، وتتبنى م�ادئ میثاق  س الـمسأسا

  1.   " األمـم الـمتـحدة وأهدافه
 

، ص    2018و التوز�ع ،    لنشر، عمان : دار الحامد ل   س�ادي الجزائري و مقار�ة الحدود االمنةاالمن المرسي �شیر ،    1
351   

http://www.el-، مأخوذ من موقع الرئاسة  1989شعب�ة سنة اط�ة الالد�مقر  ةر�ة الجزائر�دستور الجمهو  2
mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm 

 مرجع نفسه    3
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ادئ  م� توافقلجزائر�ة و هي فهذه المادة أ�ضا أ�قت على الثوابت التقلید�ة للس�اسة الخارج�ة ا  

تحقیق اهداف التعاون الدولي و تنم�ة العالقات  تحدة و مم المیثاق األمع م ائر�ةجز الالس�اسة الخارج�ة 

 و من جهة أخرى إ�قاء و التأكید على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخل�ة للدول.  الدول�ة �شكل إ�جابي

ت  دد�ما ح  2"    �ة و یوجههاارجة الخمن �قرر الس�اسالفقرة الثالثة ان الرئ�س هو    74المادة  

انهاء مهامهم و ابراء المعاهدات و االتفاق�ات ، و هذا االمر  م�عوثین و ��ف�ة  یین السفراء و التع  ف�ةك�

 نفسه في جم�ع الدساتیر التي جاءت این �كون الرئ�س هو المقرر لس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة.

 :   9619ور حسب دست زائر�ة م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الج

  27و  26و   25بق و هي المادة دستور الساجودة في الت مو ي �ان د التوالمحسب هذا الدستور فا

من حیث المحتوى بل الذي تغیر هو الترتیب في المواد حیث    19963�قیت ثابتة و لم تتغیر في دستور  

لشيء  س اوي نفلكن نفس المحت  من حیث الترتیب   26هي المادة    1989في دستور    25أص�حت المادة  

  28أص�حت المادة    1989في دستور    27لمادة  و ا  1996تور  في دس  27أص�حت    26�النس�ة المادة  

 أي حافظت على نفس المحتوى مع تغیر في رقم المواد ال غیر. 1996في دستور 

ن رئ�س  على مضامینها و المتعلقة �مهام رئ�س الجمهور�ة و من بینها ا  77كما حافظت المادة  

حیث    1989ستور  �ان عل�ه في د  ق�م المادة عما یر تر كن تغل  و   موجه للس�اسة الخارج�ة ال  �ة هو الجمهور 

 .   1996في دستور  77و أص�حت  74كانت رقم 

التي تعتبرها مكسب ممیزا للس�اسة   یدل على ث�ات م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة و  و هذا 

 الدول .الخارج�ة الجزائر�ة عن غیرها من 

 :   2016ر دستو  دیالت تعب الخارج�ة الجزائر�ة حسسة الس�ام�ادئ 

دستور  تعد  جاءت  أ�ضا    2016یالت  الجزائر و  في  االجتماع�ة  الس�اس�ة و  التحوالت  في س�اق 

التحوالت الدول�ة و اإلقل�م�ة این تم تعدیل �عض المواد و إضافة مواد جدیدة ، و من بین اإلضافات التي  

ة حقوق  مل الدولة على حما�عت  "  ) ة  ید( مادة جد  27مادة  نجد    2016ور  في تعدیالت دستتم إقرارها  

ف الدولي   احترام  ظل   في   ومصالحهم،   الخارج   ي المواطنین    البلدان   مع  المبرمة  واالتفاق�ات  القانون 

 
  سابق، مرجع  1989ور الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة سنة دست 1
   14.30ى عل  17/20/2017لدستوري موقع المجلس ا ، 1989الدستور الجزائري  2
ww.elhttp://w-وذ من موقع رئاسة الجمهور�ة ، مأخ  1996دستور الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة لسنة   3

mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution96.htm 
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اإلقامة. الوطني   والتشر�ع  المض�فة بلدان     وتشر�ع 

  وتعبئة   مة، ع األمم  طهروا�  وتعز�ز  الخارج   في   ق�مینالمواطنین الم  تسهر الدولة على الحفاظ على هو�ة 

   1". األصلي  بلدهم تنم�ة في  تهم مساهم

القانون   م�ادئ  احترام  هي  و  الجزائر�ة  الخارج�ة  للس�اسة  اخر  �عد  اضافت  الجدیدة  المادة  فهذه 

ر�طه و  الخارج  في  الجزائر�ین  المواطنین  حما�ة  ضرورة  و  خاص�الج   مالدولي  هذا  و  ة  ال��الج  زائر 

ة الجزائر�ة لم �كن واضح في الدساتیر السا�قة  الخارج�لس�اسة ید في اول جدنا تحه  و  الجزائر�ة في الخارج 

 .2016تم اضافته �شكل واضح في تعدیالت دستور 

  اما المواد التي تحدد م�ادئ الس�اسة الخارج�ة ف�قیت ثابتة من حیث المحتوى مع تغیر ترق�م المواد 

  2016ستور  أص�حت في تعدیالت د  الي تو الى  عل  28و    27و    26رقم    1996ستور  حیث �انت في د

المو  التتحمل  الترق�م  التو   الي اد  ث�ات    31،    30و    29أ�ضا    الي على  استمرار�ة  على  مؤشر  هذا  و   ،

 م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة .

للمادة   دستور    77�النس�ة  تعدیلها    1996في  ایتم  تعدمرتین  تم  فن  تعدیلها  نوفمبر    15ت  یالي 

تع  2008 ا  2016ارس  م   6ت  ال دیو  "    91هو    المادة  ص�ح رقمو  تنص  التي  و  الثالثة  �قّرر   الفقرة 

اي ان هذه المادة عدلت �عض فقراتها لكن الفقرة الثالثة الخاصة  ،   2" و�وّجهها  لألّمة  الخارجّ�ة  الّس�اسة 

 بدور رئ�س الجمهور�ة لم تتغیر .

سبق    نم ما  اخالل  منجد  الخارج�ةن  الس�اسة  �قی زائر�لجا  �ادئ  ثابتة ة  اال  ت    إلى و    ستقاللمنذ 

یومنا هذا سواء من حیث النصوص القانون�ة الضا�طة لم�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة او من حیث  

ة و  العالم�ة العادالممارسة التي تعتمد فیها الجزائر على م�ادئها في تعامالتها من خالل دعمها للقضا�ا  

 ة.رق سلم�اعات �طحل النز ري و العنصز می ت التحرر و محار�ة التر�اح

 

 

 
المؤرخ   01-61ن رقم القانو ،  اط�ة الشعب�ةجر�دة الرسم�ة للجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقر ب الحس 2016تعدیالت دستور   1

مة مأخوذ من موقع الجر�دة الرس� 2016رس ما  7المؤرخة في  14الجر�دة الرسم�ة رقم   2016مارس   06في 
i.htmonsthttps://www.joradp.dz/har/c   

و  2002افر�ل  10تعدیل  الي�انت على التو  9619�عد  دستورها  يیالت جزئ�ة فمرجع نفسه . ( عرفت الجزائر تعد  2
ئر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة الرسم�ة للجمهور�ة الجزا، المصدر الجر�دة  2016مارس  06عدیل و ت 2008نوفمبر  15تعدیل 

onsti.htmhttps://www.joradp.dz/har/c 

https://www.joradp.dz/har/consti.htm
https://www.joradp.dz/har/consti.htm
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 المطلب الثاني :محددات الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة  

ة بدون  ال�لكل دولة لها محددات في س�استها الخارج�ة و ال �مكن ان تكون لهذه الس�اسة أي فع 

ة  خارج�الا  ل و خطط لتنفیذ س�استهعم  �ج�ات من رسم استرات  وضع و رسم هذه المحددات التي تسمح لها 

 �مكن ان نحدد محددات الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة �ما یلي :   تثناء ول�ست اسلجزائر و ا

 المحددات الس�اس�ة :   -ا

تقوم المحددات الس�اس�ة على عدة عناصر و أهمها الثقافة الس�اس�ة للمجتمع الجزائري فهي تمثل  

ا االجتمال�عد  و  للذاتي  الس�اس�ة  لعماعي  الث لسا  ائدلقل  المتاحة1ل�ة  تؤثر  �ما  على �اسي  الس�اس�ة    قافة 

 التوجه العام للس�اسة الخارج�ة.

تتضمن تصور   التي  الس�اس�ة  العقائد  المجتمع نسق من  في  السائدة  الس�اس�ة  الثقافة  تعتبر  كما 

كن  �مو  خ�ة و تراثه الدیني ،  ار�د الت الیوره من التقاالفراد في التعامل الخارجيّ ، و �ستمد هذا النسق جذ

لداخل�ة من طرف الجزائر شيء سلبي �حكم الموروث الذي توارثه الشعب  لشؤون ا خل في الة التدط مسار�

 2الجزائري من خالل تجر�ته االستعمار�ة . 

  ة التي تؤثر في ة الس�اس�ة التي تتم داخل النظام الس�اسي تعتبر من بین المحددات الس�اس�مل�فالع

ال  اسةالس� دولة  ألي  عندمالس�انظام  ال ن  الخارج�ة  یتمتعسي  �  ا  و  �قدر  االنفتاح  و  الحر�ة  من  بیر 

الد�مقراط�ة فانه �ساهم في بناء س�اقات متكاملة و خ�ارات �بیرة في عمل�ة صنع الس�اسة الخارج�ة و في  

ة الخارج�ة لهذا  �اسع السي فان عمل�ة صنالمقابل عندما �كون النظام الس�اسي في حالة انغالق و شمول

 ته.الیتؤثر في صواب�ة القرار و فع الي �التدائل و ت و البالخ�ارادودة ون محتكم النظا

من جهة أخرى فان النظام الس�اسي القائمة على أسس د�مقراط�ة �االنتخا�ات و عدم وجود عنف  

لدولي مما �مكنه من  ع المجتم�قابل�ة لدى ا  س�اسي او انقال�ات س�اس�ة و عسكر�ة فان هذا النظام �حظى

 ثقة و قبول لدى األطراف األخرى. داق�ة ولها مص سل�مة و بیئة ل في اعتفال

و لهذا فمعظم ال�احثین و المتخصصین یر�زون على المحدد الس�اسي �مع�ار أساسي في بناء  

الت و  مشكو ال  جمة عن االزمات الس�اسة الخارج�ة ألي دولة ألنه �قوم �ص�اغة القضا�ا و المسائل النا

 
 118جع سابق ، ص �ة ، مر دالع وهی 1
ئر :  ، الجزالتحد�ات الوطن�ة ��ة في اطار المتغیرات اإلقل�م�ة و اموقف الجزائر من نزاع الصحراء الغر میلود بن غر�ي ، 2

 100، ص  2011مؤسسة �نوز الحكمة ، 



 نحو منطقة الساحل االفر�قي ر�ة�خارجية ا�جزائالسياسة ا صنع و توجيھ محددات                                       الثالث:           الفصل 

 
 

 

174 

ل اما على إ�جاد حلول �شكل متروى او بدون  لتي تعموصیته اته و خصحد ذام في  ظالنكذا طب�عة هذا ا

 1عقالن�ة. 

و النظام الس�اسي في الجزائر عرف جملة من التحوالت على الصعید اله�كلة و االستقرار خاصة  

ئر  الجزاى  علضییق الخارجي الذي تم  التات و  ل فترة التسعیناالزمة األمن�ة التي مرت بها الجزائر خال   مع

 فع دائما عن مواقفها .ر المدافي اطا ا وضعهامم

انه   الحالة التصارع�ة اال  التي اكتسبها المجتمع الجزائري رغم  الس�اس�ة  الثقافة  لكن نجد هنا ان 

و هذا   نب الجاا�ة حتى من طرف  �قي یدا واحدة و لم �سمح لألطراف الخارج�ة �التدخل في الشؤون الداخل

ت الخارج�ة و هذا ما میز المجتمع الجزائري  الضغوطاي امام  الجزائر ارجي  ف الخوقلمما اعطى صال�ة ل

 �جم�ع مكوناته على عكس ما الحظناه في المجتمعات األخرى.

ي  جانب ان األحزاب الس�اس�ة في الجزائر ل�س لها تأثیر �بیر �غض النظر عن التجر�ة الت   إلى

الجزا فيعرفتها  االنفتفت  ئر  و  التسعینات  مع  لس�اس ا  اح رة  دي  التجر�ة  اال    1989ستور  تعدیل  هذه  ان 

جعلت األطراف الفاعلة و المتفاعلة مع األحزاب الس�اس�ة داخل النظام الس�اسي ال تذهب �عیدا في عمل�ة  

الس�اسة   عمل�ة صنع  لتعقید  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  في صنع  الالتأثیر  في  �اسي  السنظام  الخارج�ة 

ان   اال  اإلقفمو الجزائري  مس�جابها  في  عدمي  األساس�ة    التدخل  الة  المسائل  �ذا  و  الداخلي  الشأن  في 

ة و  ال�كالقض�ة الصحراو�ة و الوحدة الوطن�ة تعتبر خط احمر �النس�ة لألحزاب سواء �انت معارضة او مو 

 ائري .هذا ما �عزز من دور صانع القرار الخارجي الجز 

 االقتصاد�ة:ت دداالمح -ب     

في االات  ددمحالتعتبر    األهم  الخارج�  قتصاد�ة  الدول  الس�اسة  ر�ط  في  مهم  دورا  تلعب  فهي  ة 

�مح�طها اإلقل�مي و الدولي �اعت�ار االقتصاد اهم عامل حیوي �حكم العالقات الدول�ة في الوقت الراهن و  

 ا نحو المجتمع الدولي.اتهاتجاهسة الخارج�ة و فهو �حدد �شكل أساسي حر��ة الس�ا الي�الت

العنصر ال�شري او الموارد ال�شر�ة و هي األهم �حكم    ولة تقوم علىتصاد�ة ألي دات االقفالمحدد 

الموارد الطب�ع�ة سواء   الثاني یتمثل في  و الشق  المال الحق�قي ألي دولة و قوتها  ان االنسان هو راس 

اقتصاد موارد  ام  خام  مواد  تمكنكانت  مختلفة  ا   �ة  مستدستحمن  تنمو�ة  عمل�ة  و  الدولداخل  ة  امداث  ة 

�ة داخل�ا و خارج�ا و هذا �ساهم في رسم الس�اسات العامة و الس�اسة الخارج�ة ألي  قوة فعلل منها  تجع

 
) ، بیروت :  د الحي ولید عب :، ( تر دول�ةالنظر�ات المتضار�ة في العالقات السغراف ، �التج�مس دورتي ، رو�رت  1

   110، ص  1985المؤسسة الجامع�ة للدراسات و النشر ، 
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تا�عة   و  متأثرة  اقتصادها وتجعلها  قوة  �حكم  الدول�ة  البیئة  في  مؤثرة  اما  �جعلها  ألنه  م�اشر  دولة �شكل 

 .تكون بید الدول األقوى تي �ة الاعالت االقتصادللتف

قتصاد الطاقة او �معني اخر االقتصاد الجزائري اقتصاد  قتصادي على افي الشق اال ئر تقوم فالجزا 

ر�عي اال ان االقتصاد الجزائري اعتمد في فترة حكم الرئ�س عبد العز�ز بوتفل�قة على االنفتاح على العالم  

  �فرنسا   تقلیدیناء ال الشر�ن  م  ر�اء �حیث حاول الخروجالشع في  تماد على التنو س�اس�ا و اقتصاد�ا �االع

المتحدة االمر�ك�ة و الصین و تر��ا ، �ما لعبت مسالة ابرام    إلى اس�ان�ا و الوال�ات  دول أخرى خاصة 

خالل   اتفاق الشراكة مع االتحاد األورو�ي مسالة جوهر�ة في رسم محددات الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة من 

 تفاق�ات.اال ع هذه التك�ف م

ا  ان  نجد  االحدلمو  الس�اقتد  في  مهم  الجزاصادي  الخارج�ة  اخر  سة  ما نالحظه من جانب  ئر�ة 

الجزائر   انضمام  على    إلى مسالة  المحافظة  و  االقتصادي  الشق  لعب  حیث  للتجارة  العالم�ة  المنظمة 

 د�ة.مة االقتصاهذه المنظ إلى المصالح الوطن�ة أهم�ة �بیرة في االنضمام 

 ة :زائر�ة الجج�ار لطاقوي في الس�اسة الخد اال�ع

�المئة من الناتج المحلي الخام و    35طاقة في اقتصادها حیث �مثل النفط  ائر على التعتمد الجز 

تتوقف عل�ه �ل الس�اسات االجتماع�ة و االقتصاد�ة لتمو�لها    الي�المئة من الصادرات الجزائر�ة و بت  97

المصدر  جانب انه  إلى للاألساا  ، عملسي  فا  1ة الصع�ة  لهذا  الطاقو�ة  ل في رسم س�اساتها  مئر تعزالجو 

استقرار األسعار في األسواق العالم�ة این تتحرك الجزائر في منظمة األو�ك لضمان استقرار  على ضمان  

نتجة خارج  األسعار من خالل تفعیل الدبلوماس�ة و تقر�ب وجهات النظر مع الفرقاء و حتى مع الدول الم

 ا.وس��ك �ر األو 

لت  عرضت  �جعلها  تقیر أثكما  �حأسعا ل�ات  ات  النفط  االزمار  في  دوث  حدث  �ما  االقتصاد�ة  ت 

حدود   إلى ارتفاع معدالت الدیون الخارج�ة للجزائر    إلى مما أدى    1986االزمة االقتصاد�ة العالم�ة سنة  

26  � العالم�ة  األسعار  ارتفاع  عند  حیث  العكس  و  دوالر  االقتصاد    عاشانت  ى إلأدى    1999عد  مل�ار 

ات و الطر�ق الس�ار و غیرها مما جعل الجزائر محطة  ء السكن�ة �بنااد�ة قو اقتص   برامجم  ظ�الوطني و تن

 2اهتمام دولي لالستفادة من هذه المشار�ع الضخمة. 

 
  119ی�ة دالع ، مرجع سابق ، ص وه 1
 120، ص ع نفسه مرج  2
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د�ة  كما �مكن ان نقدم مؤشرات اقتصاد�ة حول الجزائر حیث ترت�ط الجزائر في تعامالتها االقتصا

حیث تحتل افر�ق�ا اقل  إلحصاء  لوطني لدیوان اسب اللها حة  ور ي اكثر من الدول المجارو� األو   مع االتحاد

على    1من   �ستحوذ  الذي  األورو�ي  �االتحاد  مقارنة  مع    47�المئة  االقتصاد�ة  التعامالت  من  �المئة 

ب�اني  ال  لمخططهذا من خالل ا  الجزائر و هذا یؤثر في العالقات الجزائر�ة مع شر�ائها و �مكن ان نالحظ

 دول العالم : جار�ة بین الجزائر وت التالادحول الت�  الي الت

 
الجزائر    ، لإلحصائ�ات  الوطني  الدیوان  مصدرها  األرقام  و  ال�احث  اعداد  من  النسب�ة  الدائرة 

 60، ص  2016 ، الجزائر : مدیر�ة المنشورات و الط�ع ، 2016�األرقام نشرة 

لت�ادالت االقتصاد�ة  ك حجم ارجي یدر ار الخاالقر   صانع   ان د  خالل هذه المؤشرات نج  من  الي تبف

الشم الضفة  في  الجزائر مع نظرائها خاصة  بها  اكبر  ال�المرت�طة  على  الصین  للمتوسط رغم س�طرة  ة 

للجزائر حسب االحصائ�ات   اول ممول  تعتبر  فهي  االقتصاد�ة  التعامالت   إلى  2015سنة  حصة من 

�المئة في    15.9بنس�ة    م فرنسا ائر�ة ثات الجز لواردمن ا  ئة لم �ا  17.4استحوذت الصین  یث  ح  2018

 1�المئة .   17.2المقابل نجد اس�ان�ا تمثل اول ز�ون للجزائر بنس�ة 

 

 

 
 62، ص  2016�ة المنشورات و الط�ع ، مدیر ، الجزائر :  2016الجزائر �األرقام نشرة الوطني لإلحصائ�ات،  الدیوان1



 نحو منطقة الساحل االفر�قي ر�ة�خارجية ا�جزائالسياسة ا صنع و توجيھ محددات                                       الثالث:           الفصل 

 
 

 

177 

الت  الجدول  حسب  یلي  �ما  موزع  فنجده  االقتصادي  للنشاط  �النس�ة  إلحصائ�ات    الياما  وفقا 

 لإلحصائ�ات :  ني الوط درة عن الدیوانالصا 2015

طب�عة  

 ط شالنا

التر��ة   الخدمات  فالحة  ةدار اإل

 الوطن�ة

 الحرف الصحة الصناعة 

النس�ة  

 المئو�ة  

58.9 % 1.6 % 12.5 % 16.5 % 0.9 % 4.9 % 0.7 % 

 الجدول من اعداد ال�احث و األرقام مصدرها الدیوان الوطني لإلحصائ�ات ( مرجع سابق ) .

هذفحس  المؤشرات ب  �ق االفان    ه  مرت�ط  الوطني  غیر عاطاقتصاد  تتمإنتا  ت  اج�ة  في  ألساس  ثل 

جانب التر��ة الوطن�ة في حین الحرف و    إلى د العاملة  الیالقطاع اإلداري الذي یوظف اكثر من نصف  �

من   اكثر  تستقطب  ال  الفالحة  و  �ضرورة    2الصناعة  القرار  صانع  امام  مؤشرات  �عطي  مما  �المئة 

هجرة غیر  عضلة التزاید مطالة و  ب ال�مع نس ع  وضواجهة انعكاسات هذا ال ا مو �ذ  وزان االقتصاديالت

 الشرع�ة .

و    1مل�ار دوالر  3  اليحو   2015فرغم الوضع االقتصادي الخاص �الدین الخارجي الذي بلغ سنة   

یدة اثرت �شكل  تراجع في برامج عد  إلى فإننا نجد س�اسة التقشف أدت    2014تراجع أسعار النفط منذ  

النمو و تقد�م  حو   ي أساس اإعادة    ل�ة و �ر دو ار تقل نس�ة  بین الجزائر و شر�ائها خاصة    لعالقات تقی�م 

 االتحاد األور�ي.

و نجد أ�ضا ان الحالة االقتصاد�ة العامة للجزائر مرت�طة �سعر البترول في األسواق العالم�ة فمع   

  �اسات لسا  ي و الذي اثر أ�ضا على وطناد الهذا على االقتصتراجع سعر البترول في السنوات األخیرة اثر 

للبالالعا منمة  و  الس� د  الدول  ها  بین  التنسیق  اجل  من  مارطون�ة  في رحالت  دخلت  التي  الخارج�ة  اسة 

المنتجة للنفط داخل منظمة األو�ك و خارجها من خالل تنظ�م قمة الجزائر التي جمعت الدول المنتجة و  

دخلت  التي ت  د�ة و السعو و  ن  في ظل الصراع بین ایراصة  اج خاو هو خفض اإلنتالخروج �اتفاق مبدئ  

نجد ان المحدد االقتصادي له    الي لتوسط و حل هذا الخالف للحفاظ على المصالح الوطن�ة و بتجزائر لال

 أهم�ة �بیرة في الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة .

 

 
  69، ص سابقع مرج ت ، الحصائ�ا لیوان الوطني الد 1 
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 المحددات الجغراف�ة و ال�شر�ة :   -ت

أنو  �النهناك  ثالث  للحدود  لاع  قراءة جیو�ولت�ك�لدو س�ة  في  �النأي مو هم�ة  ألة  ل  للدقع  ،  س�ة  ول 

التي تمتد  فه الس�ادة لكل دولة و حدود جیو�ولت�ك�ة و  تدخل بین مناطق  التي  إقل�م�ة  ما    إلىناك حدود 

اخل�ة  وراء الحدود و هي حدود امن�ة حیث ان ما �حدث في دول التماس الجغرافي یؤثر على األوضاع الد

النوع خارجود الالحد  ینام التدخل الم�اشر لت  إلىول  �الد  مما یدفع الحدود او التخوم التي    الثالث هو  �ة و 

الجغرافي   التأثیر  امتداد  و  النفوذ  مناطق  حدودها  1تمثل  و  المنطقة  في  محور�ة  دولة  تعتبر  فالجزائر   ،

الظروف  و  قوتها  حسب  تتمدد  و  تتغیر  بل  ثابتة  غیر  ا  الجیو�ولتك�ة  بها  نجالمح�طة  این  الحدود  د  ن 

الساحل االفر�قي جنو�ا هذا من جانب و    إلى متوسط شمال و  ل�حر األب�ض الراء اما و   ى لإ  االسترات�ج�ة 

من جانب اخر نجد ان الدول المجاورة للجزائر ال تعرف ث�ات س�اس�ا و امن�ا مما �جعل الحدود الس�اس�ة  

 .اليیب�ا و مالجزائر�ة متأزمة �الصحراء الغر��ة و ل

طة الدول المغار��ة و  �ا متوسل افر�قوسط شماع في  یث تق�حي  موقعا حیوي و استرات�جئر  للجزا 

ة للمتوسط و لها عمق استرات�جي في عمق الصحراء الكبرى این تمتد حدودها مع  ال�مقابلة للضفة الشم

ل مع  طو�دودي  جانب شر�ط ح  ى لإمور�تان�ا و الصحراء الغر��ة هذا    إلىو الن�جر �اإلضافة    الي دولتي م 

 ى س�استها الخارج�ة .تأثیر �بیر عل ها �ان �كون له سمح لعها �وقفم الي لیب�ا و �الت 

 و �مكن ان نقدم خر�طة للجزائر في مح�طها اإلقل�مي �ما هو مبین :

 
ور اإلقل�مي و التحد�ات الد المقتض�اتاتجاه دول الجوار بین  ، الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة اليعبد القادر عبد الع  1

 13، ص   2017جو�ل�ة  7دد الع ، جامعة �اتنة ـ المجلة الجزائر�ة للدراسات األمن�ةاألمن�ة ، 
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 www.google.fr/search?qlgeria//الوث�قة تمثل خر�طة الجزائر المصدر : 

ا  �م   2.381.741ر ب  قدت   من حیث المساحة �مساحة�ا  افر�قلمرت�ة االولي  كما تحتل الجزائر 

�النس�ة لتك  1مر�ع   تعتبر عامل مكلف  �النس�ة لقوة الجزائر �ما  ف  ال�فهذه المساحة تعتبر شيء إ�جابي 

مالییر دوالر لحما�ة حدود البالد من    10االمن و التنم�ة ، فاألمن �كلف الجزائر میزان�ة ضخمة تتجاوز  

ساحة و الحدود  هذه المو تضع   خصوصا ،یب�ا ي و ل�قفر أتي من دول الساحل االي ت ة التتهدیدات األمن�ال

تحد�ات �بیرة امام الجزائر في رسم الس�اسة الخارج�ة خاصة مع دول الجوار مما �حتم علیها ان تكون  

 أهدافها واضحة و محددة و لها القدرة على المناورة و التدخل و فرض الذات.

الطبو ا  من ل غراف�لناح�ة  نجد  ة  الجزائر  على    الشمال،    فيتضار�س  ال   و  ساحل   امتداد  

�لم) تحتوي     190  إلى   80ط،  تمتد  السهول  التل  الجزائري  ذات  عرض  مت�این  ( من  المتوس

 على  معظم  األراضي  الزراع�ة.  

  التلي, األطلس   �أتي  �عدها حزام  جبلي  �حتوي  على  عدة  سالسل  جبل�ة  (األطلس

تفعة  تعرف  �الهضاب   سعة  مر طقة  شارها  منبدو    تح�ط  ذ  إ  ي و مرتفعات األوراس)  راو الصح

 
 11.00على  18/02/2017خ بتار� www.elmouradia.dzر�ة الجمهو  قع رئاسةو ، ماخوذ من ممساحة الجزائر  1

http://www.elmouradia.dz/
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العل�ا  تحتوي  على أراضي  ش�ه  قاحلة  و   �حیرات  مالحة (الشطوط) تجمع  الم�اه  السطح�ة   

   ، یون  مل  34.1السكان  بلغ عدد  ما من الناح�ة ال�شر�ة  ، متر)  40-(النقطة  الدن�ا:  شط ملغ�غ 

یونیو    سمةن یتمر�2007في  شم لبهم  أغز  ،  البالفي  على  ال  السد  النمو  طول  نس�ة  أما   ، واحل 

بـ عالم�ا  النسب  أعلى  من  �انت  التي  حیث  %  3,4الد�مغرافي  ملحوظا  انخفاضا  انخفضت  فقـد   ،

�الن  29. وقد ُسجل تراجع معتبر في معدل سن الزواج أي  2006في    %  1,78بلغت   س�ة  سنة 

،    2005في    2.4اب، أي  ة اإلنجي نس�بیر ف�   اضلنس�ة للذ�ور، مع انخف �ا  سنة   33لإلناث و  

 1سنة.  75هذا و یبلغ معدل طول الح�اة 

كما �مكن ان نقدم قراءة في توز�ع السكان مع المناطق الجغراف�ة في الجزائر من خالل المخطط  

 . 2004حسب احصائ�ات  الي الب�اني الت 

 

ع�ارة عن صحراء أي لجز ة ااحمساكبر جزء من  این نجد ان    و  �ال  80  نس�ة  تمثلها  م  ائر  مئة 

�المئة مقارنة �الشر�ط الساحلي الذي تتر�ز ف�ه اكثر    10ى عدد سكان اقل ال تتعدي نسبتهم  حتوى عل�

 
http://www.el-رئاسة الجمهور�ة سكان�ة للجزائر من موقع التر�ی�ة ال1

mouradia.dz/arabe/algerie/Economie/algeriear.htm 
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من نصف سكان الجزائر و هذا یدل على تأثیرات الجغراف�ة و ال�شر�ة �محدد أساسي في صناعة الس�اسة  

 .في فیها لجغراي و اشر ل�راعینا هذا التوز�ع ا ما ة اذاارج�ة الجزائر�الخ

نسمة أي    39.963.000  2016ان الوطني لإلحصائ�ات فان عدد السكان بلغ سنة  الدیو فحسب  

ملیون نسمة حسب    42.2بلغ عدد السكان في الجزائر    2018/ 01/ 01ملیون نسمة و في    40ما �قارب  

ت  سنوا  10نة  س  منالش�اب اكبر نس�ة    �حةر ش  تحتل   ، حیث   1حصائ�اتاحصائ�ات الدیوان الوطني لإل

ملیون نسمة و هذه تمثل قوة و دافع�ة لالقتصاد و للبلد �كل ، �ما ان عدد   14  الي حو سنة �  29  إلى

التعل�م   مرحلة  ان  فنجد  لإلحصائ�ات  الوطني  الدیوان  فحسب  التعل�م�ة  االطوار  مختلف  في  المتمدرسین 

المت و  بلغت  االبتدائي  بلغت  تلم  6.695.939وسط  الثانوي  في  في    1.378.860یذ و    التعل�م تلمیذ و 

جامعي حیث تعتبر مؤشرات قو�ة تبین نوع�ة المجتمع النوعي من حیث    2طالب  1.315704ي  الجامع

  ة االستغالل األمثل لهذه القدرات و اإلمكان�ات �دافع قوى لصانع القرار ال�التعل�م و التأهیل لكن ت�قي إشك

 اخلي.الخارجي و الد

مختلفة حیث �مثل االماز�غ و  عناصر    �ط مكون لها خل  جزائر ة فالن�كاا من حیث التر�ی�ة السام

  إلى من سكان الجزائر حیث ُتشّكل هذه المجموعة العرقّ�ة النس�ة األكبر من الُسكان؛ حیث تصل نسبتها  

العر��ة والبر�  الي% من إجم99 تختلط األصول  الُسكان �ما  للُسكان، معدد  التفر�ق  صعِّ ّما �ُ ر�ة  ب أمر 

ا إالوعتینجملمبین  نس  ،  السُ %  15�ة  أّن  أصل  من  من  ول�سوا  أصلیین،  �بر�ر  نفسها  عن  ُتعّرف  كان 

این یتمر�زون في منطقة الق�ائل و االوراس و تسمى �الق�ائل یتوزعون في منطقة الق�ائل الكبرى     3عر�ي

في  �زون  یتمر   یل نااكبر تر�ی�ة هي أوالد  ب فالعر   ضاب العل�ا اماو الصغرى و الشاو�ة في االوراس و اله

 .الجزائروسط 

ل األتراك أقلّ�ًة في الجزائر، وُ�قارب عددهم ملیوني نسمة من إجم  الُسّكان، و�عود أصل    الي ُ�شكِّ

هؤالء   الدولة العثمان�ة التي قامت في المنطقة في القرن السادس عشر المیالدي و   إلىاألتراك في المنطقة  

قرون لكن ما �میزهم  هر منذ  منه انصم عنصر  بل ه  زائري لجا  نهم مع مكونات المجتمع بی  تفرق   أ�ضا ال

 هم القابهم التي مازالت لها ص�غة تر��ة.

 
  2، ص  2018زائر : مدیر�ة المنشورات و الط�ع ، ، الج  تإلحصائ�ا لیوان الوطني الدد�مغراف�ا الجزائر ،  1
  28حصائ�ات ، مرجع سابق ، ص الدیوان الوطني لإل  2

3Ethnic Groups In Algeria, https://www.worldatlas.com/articles/ethnic-groups-in-algeria.html 
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�المئة �مثلون من ت�قى �عد االستقالل    1عناصر أخرى من أصول أورو��ة اقل من    إلى�اإلضافة  

 ة.ال�الحفترة  الن ا هنا في مراحل أخرى مامو من اقین او الی اال�طو اغلبهم من الفرنسیین  و االس�ان و 

ا  إلى یتحدثون  لطوارق  جانب  فهم  الجزائري  المجتمع  في  خصوص�ة  فلهم  الجزائري  الجنوب  في 

االماز�غ�ة و �عرفون �الرجل األزرق ، فهم یدخلون ضمن االماز�غ المكون األساسي للمجتمع الجزائر و  

زي  الیو  ت  منراس یتي تالو   الف نسمة في   250  اليحو هم  غ عددمذهب ، حیث یبلهم مسلمین سنة مالكي ال

، و لهذا فإننا نجد هذا المتغیر و المكون ال�شري یلعب دورا مهم في التأثیر على صانع القرار    1رارو اد

الداخلي   الوضع  على  انعكاسات  من  لذلك  لما  االفر�قي  الساحل  منطقة  في  السلم  ترس�خ  مسالة  في 

 ر.�الجزائ 

تعتمن جانب اخ  ال�حر بر  ر  لنها مم  �ةهذه الحدود خاصة  انفذ  بر تهدیدا و  لتي تعتلسر�ة الهجرة 

امام ضرورة رسم   �ضعها  و  التحد�ات  هذه  مواجهة  الجزائر  فعلى   ، الجزائر  امن  و  استقرار  امام  عائقا 

  استرات�ج�ات واضحة و محددة في بیئتها الدول�ة و اإلقل�م�ة.

 و الخارجي :المحدد األمني  -ث

الذي �عتبر محور دراستنا  ئر�ة و  ة الجزاالخارج��اسة  ع السصني  دد األمني دورا مهما فلمحب العی 

احداث   ف�عد   ، امر    2001سبتمبر    11هذه  العالم  لدول  الخارج�ة  الس�اسات  في  األمني  المحدد  اص�ح 

من�ة التي  األ دیدات ي حس�انها التهمدرجا فیها بل هو الموجه لها في المقام األول فال توجد دولة ال تضع ف

�ات لمواجهتها في س�استها الخارج�ة و الدفاع�ة في ظل  سترات�جت لها ا و رسم ها االتواجهد  ق  تواجهها او 

 تزاید التهدیدات األمن�ة في العالم.

این نجد مثال فرنسا وضعت ما �عرف �الكتاب األب�ض في عهد الرئ�س فرنسوا هوالند و الذي   

مواجهتها    و ��ف�ةلفرنسا  محتملة  �ة الاألمنت  داامل فرنسا امام التهدیتع   �ج�اتعن رسم استرات  كان ع�ارة 

من خالل الس�اسة الخارج�ة و أ�ضا الدفاع و نفس الشيء �النس�ة للوال�ات المتحدة االمر�ك�ة التي تضع  

 استرات�ج�ات امن�ة تعمل على تحق�قها في العالم و خاصة الس�اسة الخارج�ة لها.

 : ات و هي مستو�عدة  لى ع سة الخارج�ة الجزائر�ةس�الى اللألمن تأثیر ع

: �ان الهاجس األمني عامال أساس�ا في دخول الجزائر لمختلف الم�ادرات و  2اإلقل�مي توى  المس •

توق�عها خاصة الموجهة لمكافحة اإلرهاب سواء �انت متعلقة �المنظمات االفر�ق�ة او العر��ة او  

 
 geiles/paspecialf/ljazeera.nethttp://www.aالطوارق ، موقع الجز�رة نت ، 1
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ا خاصة   ، تضرر الدول�ة  الجزائر  من  ن  باإلت  من  و  �بیر  �شكل  ة  العر��  فاق�ةاالت  هاینرهاب 

 .  1999هاب و التي دخلت حیز التنفیذ في ماي حة اإلر لمكاف

القارة االفر�ق�ة ما بین    1:    المستوى االفر�قي عمل�ة    296اكثر من    2002  إلى  1990سجلت 

منط الجزائر خاصة  على  المتأزم  الوضع  انعكس هذا  و  االفإرهاب�ة  الساحل  الفضاء  هذ  ر�قي  قة  ا 

العدید من الهجمات من هذه    إلىت الجزائر  ما تعرض ائر ، ��ة للجز �النسحیوي  ء  ضاالذي �عتبر ف

المنطقة مثل حادثة تقنتور�ن �عین امناس ، و هنا دخلت الجزائر في تنسیق مستمر مع المنظمات  

 .الدول�ة و دول الجوار 

عامة  ها الست�ان محددا مهما في رسم سالمص�ح االتي مرت بها أو الجزائر �حكم االزمة األمن�ة   

التهدج�ة �حكو الخار  الدولي و اإلقل�مي سواء الفضاء  م  التي تواجهها الجزائر في مح�طها  یدات األمن�ة 

الجر�مة   و  السر�ة  �الهجرة  المتوسط  منطقة  في  الموجودة  التهدیدات  مع  تحوالت  عرفت  این  المتوسطي 

ذا  وسط و هالمت  المن في لض�ط ا  5+5اإلقل�مي مع مجموعة    اون التع   إلى هت الجزائر  المنظمة حیث اتج

الس�اس�ة  یندر  الملف األمني حصة األكبر في نقاشاتها و اجتماعاتها  ج في س�استها الخارج�ة این �حتل 

 الدول�ة و اإلقل�م�ة.

اللی  االزمة  �عد  خاصة  الشرق�ة  الحدود  من  االت�ة  التهدیدات  اخر  جانب  الجزا من  جعلت  ئر  ب�ة 

إ�جاد حلول لهذه االزمة و نفس الشيء    إلى دفعها    ا و هذاامنه   حما�ةة  الي اجندتها الخارج�ة مسع فتض

و التي انجر عنها تعقد في العالقات الدبلوماس�ة مع فرنسا عقب تدخلها العسكري في   اليمع االزمة في م

 .  اليم

ة  �بیرة في رسم أي س�اس م�ةله أه�اسة الخارج�ة و في هذا االطار نجد ان المحدد األمني في الس 

درج�ة  خا األي  و  اهتلجزائر  ولة  و  تلى  الموقع  �حكم  الخارج�ة  س�استها  في  الجانب  بهذا  �بیر  مام 

 التهدیدات و البیئة الدول�ة.

جانب الخوف المت�ادل ما بین الجزائر و المغرب جعل هذا المتغیر یؤثر في العالقات البین�ة    إلى 

و     تقار�ا أح�انارف صعودا و نزوالث تع�حی  2ارقر رات الخارج�ة لصانع ال قراات ال ر أ�ضا في محددو یؤث

 أح�انا أخرى تدنى في مستوى التفاعل الدبلوماسي .
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تعتبر عامل مؤثر في الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة    الغر��ة في س�اقها الخارجي  فقض�ة الصحراء 

 �ة.لمغر�ماع ا طاال�ي في ظل التهدیدات و لغر بها ا للجزائر من جانألنها تمثل عمق حیوي امني �النس�ة 

 :  الشخصيالمحدد  -ج 

فان    بناء الس�اسة الخارج�ة الي دولة و من جهة أخرى  یلعب المحدد الشخصي دورا مهما في 

یومنا هذا نجد ان العامل الشخصي لعب دورا حساما في    إلى الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة منذ االستقالل  

الم الس�اسة  رسم مع  ألثر فين لها این �ابومد  ري وانجد ان شخص�ة الرئ�س هین  تها اص�اغتها و صناع

في   تاثیر  وجود  من خالل  بوتفل�قة  العز�ز  عبد  المرحلة  تلك  في  الخارج�ة  وز�ر  مع  الجزائر�ة  الخارج�ة 

الجزائر رؤساء  ان  خاصة  القرار  صانع  على  البیئي  و  الشخصي  المعتقد  تاثیر  مرحلة    عمل�ة  عاشوا 

من  مارالستعا و  مجاهدین  �انوا  في  لیاضو  هالتحر�  الثورة  مرحلة ن  و  في  ر�ة  الثوري  ال�عد  جعل  ما  ذا 

 الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة واضحا في اطار دعم حر�ات التحرر و مساندة الشعوب الضع�فة.

ا  منذ  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  في صناعة  دور  لها  الجزائر�ة  نا  ومی   إلى الستقالل  فالشخص�ة 

ال  هذا �عض  اتفاق  عدم  علرسدارغم  دور ین  جدید شادلي    الرئ�س   ى  ان    بن  اال  �افي  علي  الرئ�س  و 

 الشخص�ة الجزائر�ة تتمتع بدور أساسي و رئ�سي في صنع الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة.

المشار�ة  و  الجزائري  الشعب  منها  عاني  التي  المعاناة  و  الثوري  العامل  ان  الحر�ة    فنجد  في 

الش  لهاور�ة  الث في صنع  أساسي  القواما جسدتو هذا    ائر�ةالجز   �ة خصدور  بین شروط  ه  �حیث من  نین 

الثورة الجزائر�ة و عدم ممارس المترشح في  ة أي  الترشح لمنصب رئ�س الجمهور�ة نجد ضرورة مشار�ة 

 .اد�ة الجزائر�ةو هذا مؤشر مهم في خصائص الشخص�ة الق�1عمل عدائي ضد الثورة التحر�ر�ة 

  رؤساء ة من خالل دور  الجزائر�لخارج�ة  س�اسة افي المحدد  �  �ةان نالحظ أهم�ة الشخص  مكنو �

بلة   بن  احمد  الراحل  الرئ�س  بلة    إلىالجزائر من  بن  احمد  فالرئ�س   ، بوتفل�قة  العز�ز  عبد  الرئ�س  غا�ة 

جود توجه  م و غم عدجزائر خارج�ا ر كانت له شخص�ة متمیزة داخل�ا و خارج�ا و انعكس هذا على صورة ال

ذلا  ضحأیدیولوجي وا  الغر�ي ، و نفس  الخارج�ة  الجزائر    توجهات   ك على ثر  و  بین المعسكر�ن الشرقي 

�احترام   الثالث و �حظى  العالم  دول  في  �عتبر رمزا  �ان  الذي  و  بومدین  للرئ�س هواري  �النس�ة  الشيء 

" و  ل  جا ولة ال تزول بزوال الر ء دد بناشهیرة و هي نر�، و �مكن االستشهاد أ�ضا �مقولته ال  دولي �بیر 

 مستمرة . ت ثابتة و ناء مؤسسا د هنا بلمقصو ا

 
 ، مرجع سابق . 1996الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة لسنة دستور الجمهور�ة   1



 نحو منطقة الساحل االفر�قي ر�ة�خارجية ا�جزائالسياسة ا صنع و توجيھ محددات                                       الثالث:           الفصل 

 
 

 

185 

الرئ�س   مع  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  في  الشخصي �محدد  �ال�عد  أ�ضا  نستشهد  ان  �مكن  و 

األمر�كي    هواري بومدین و الذي رفض ز�ارة فرنسا و �ان �عتبره موقفا شخص�ا و �ذا موقفه مع السفیر

قائال    1967مصر في حرب    إلى�ة  ائرات حر�جزائر طال  تقد�مد  �عه  ما عبر السفیر عن موقفعندزائر  �الج

" ان أمر�كا ال تنظر �عین االرت�اح لقرار�م " فكان جواب الرئ�س هواري بومدین " أیها السفیر �جب ان  

 . 1ع قد انتهي "تعرف ان الزمن الذي �انت ف�ه أمر�كا تأمر و الدول الصغیرة تط�

زمة الخل�ج�ة او ما  بدا�ة االجدید مع    ادلي بنئ�س شع الر م  قفموقف مشا�ه لهذا المو   جددو ت

تعرف �حرب الخل�ج الثان�ة التي جاءت على اثر غزو العراق للكو�ت �ما ذ�رها الرائد لخضر بورقعة في  

�ق�ادة غر��ة    ��ةوة عر عر��ة بتشكیل قمذ�راته حیث قال " مع امتناع الجزائر عن دعم قرار جامعة الدول ال

السعود�ة    إلىألمر�كي �القاهرة انه لن یرسل أي جندي  للسفیر ا  ي بن جدید ري شادللجزائئ�س ا لر ا  فكان رد

نجد ان الرئ�س    الي، و �الت  2و رد السفیر األمر�كي ان الرئ�س األمر�كي یتفهم موقف الجزائر المتحفظ "

رئ�س  جه للتي تو الت و حساسة رغم االتهاما سمةقف حا جزائر�ة في مواشادلي بن جدید فرض الشخص�ة ال

ع�ف الشخص�ة اال ان الواقع في مثل هذه المواقع بینت دور المحدد الشخصي  ید �انه ضدلي بن جدشا

 في صناعة الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة.

لتأثر  عموما  الجزائر  رؤساء  بها  یتمتع  التي  الشخص�ة  السمات  على  یدل  هذا  �البیئة  و  هم 

 م الخضوع .عمار و عدر�ة االستفي محا اعتهمو قن هم�نو ال�عد الثوري في تكو �ة جتماع اال
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 1: ( بتصرف ال�احث )  الي و �مكن ان نلخص سمات الشخص�ة لرؤساء الجزائر وفق الجدول الت 

 السمات الشخص�ة   فترة الرئاسة الرئ�س

 لوج�ة الض�اب�ة االیدو  - 1965-1962 احمد بن بلة 

 �ة لسلطو النزعة ا -

 االقام و روح المغامرة  -

 خالقالا -

هواري  

 بومدین

و   - 1965-1978 الغرب  على  انفتاح  مع  إسالمي  و  عر�ي  ثقافي  تكو�ن 

 ثقافته.

تت�ع خطوات جمال عبد الناصر في الوصول و الحفاظ على   -

 السلطة.

 تحكم �بیر في االعصاب . -

 التر�ث في اتخاذ القرارات . -

 الكفاءات  ظ�ف تو  و  نهج�ة في تنظ�مقدرة و صرامة و م -

بن   شادلي 

 د دیج

 ة النزعة البرغمات� - 1979-1992

 محدود�ة التكو�ن الثقافي  -

 التأثر �المح�طین �ه  -

 حب الرفاه�ة   -

محمد 

 بوض�اف 

 شخص�ة تار�خ�ة من مجموعة الستة التار�خ�ة  - 1992

المعاد�ة   - المار�س�ة  الت�ارات  من  جدا  قر��ة  أیدیولوج�ة  لد�ه 

 الدین�ة.للت�ارات  

 طني رجل و  -

 ني و وط هدجا رجل م - 1994-1992 �افي  علي

 شادلي بن جدید قراطي الذي شرع ف�هرفض االنفتاح الد�م  -

 اهتمامه �االقتصاد  -

 
أطروحة الس�اد�ة قض�ة الصحراء الغر��ة انموذجا ،  الثوابتفي ضوء  ةج�ة الجزائر�بوز�د عائشة ، هندسة الس�اسة الخار   1

 80، ص  1720س�اس�ة ، الجزائر ) ، الس�اس�ة ( المدرسة العل�ا للعلوم الفي العلوم د�توراة 



 نحو منطقة الساحل االفر�قي ر�ة�خارجية ا�جزائالسياسة ا صنع و توجيھ محددات                                       الثالث:           الفصل 

 
 

 

187 

 شخص�ة عسكر�ة تتمیز �الصرامة  - 1999-1994 ل�امین زروال 

 الثقة التي حظي بها لدي ق�ادات الجبهة اإلسالم�ة لالنقاذ -

 ال تغلب عل�ه نزعة الحكم -

العز�ز   عبد 

 فل�قةبوت

 رسة.تمم شخص�ة مخضرمة و  - 1999ذ من

 رصید دبلوماسي ثري  -

 واسعةفة ثقا -

 ة ال�نزعة لیبر  -

 

نجد ان المحدد الشخصي في الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة �ان له األثر ال�الغ في توج�ه    الي و �الت 

عال في  جسدها  ما  هذا  و  حیث  لمعتقداته  وفقا  الجزائر�ة  الخارج�ة  مع  الس�اس�ة  ال  الدول قاته  ط  مح�و 

 الخارجي.

 ج�ة الجزائر�ة :  ات صنع الس�اسة الخار س: مؤسث ال المطلب الث

حدده   ما  منها  العوامل  من  جملة  فیها  تتحكم  اطر  وفق  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  عمل�ة  تتم 

�ما تلعب عوامل اخري منها شخص�ة التي ذ�رناها سا�قا  المواد  الرئ�س و    الدستور الجزائري من خالل 

 ة .لجزائر�ج�ة االخار ة اسسات في عمل�ة صنع الس�مؤسة ال�الفع

 :  رئ�س الجمهور�ةر دو  -ا

�عتبر الرئ�س من بین اهم صانعي الس�اسة الخارج�ة في األنظمة الس�اس�ة الرئاس�ة في العالم و  

ة  لس�اس�الغة في صنع االجزائر �حكم انها تتبنى النظام الرئاسي فإنها أعطت لدور و مكانة الرئ�س أهم�ة  

توى الس�اسة الخارج�ة منذ استقالل  �س على مس دور الرئ  انب �انا الجفي هذظ  حلخارج�ة ، اال ان المالا

 جانب دور شخص�ة الرئ�س في ذلك. إلىیومنا هذا له أهم�ة �بیرة في توجیهها و هذا  إلى الجزائر 

التنفیذ� للسلطة  أعطت  الجزائر  عرفتها  التي  الدساتیر  صنع فكل  في  مكانة  الخارج�ة    اسة الس�  ة 

لرئ�س الجمهور�ة حق تحدید س�اسة الحكومة    این أعطت  58مادته    في  1963ستور  من د  �ةداالجزائر�ة ب

للبالد ، و نفس الشيء �النس�ة لدستور   و توجیهها و تسییرها و تنسیق الس�اسیتین الداخل�ة و الخارج�ة 

الس�اسة    1976 الرئ�س  �قرر  �موج�ه  الذي  وو  لالمة  دستو   تها ق�اد  العامة  اما   ، تنفیذها   1989ر  و 
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�قرر الس�اسة الخارج�ة لالمة و یوجهها و الشيء نفسه مع دستور    الجمهور�ةان رئ�س    74مادة  صت الفن

 .1التي تضمنت نفس المحتوى السابق 77من خالل المادة  1996

المادة   دستور    91فحسب  ال  2016من  و  الصالح�ات  تعدادها  معرض  المخولة  في  سلطات 

ات الدول�ة و �صادق  هها ... یبرم المعاهدالخارج�ة لالمة و یوج س�اسة الر انه " �قر  إلى جمهور�ة ال لرئ�س

، فنجد من خالل هذا النص انه �عطي صالح�ات للرئ�س في مسالة تقر�ر الس�اسة الخارج�ة    2علیها "  

عید بوشعیر الذي یري  ذ سألستات عدیدة منهم االجزائر�ة و لكنه ال �عط�ه صالح�ة الممارسة اال ان قراءا

المؤ الوحیلجهة  ا  ان� لتقر�دة  الس�اسةهلة  و    ر  االبرام  و  المتا�عة  و  الص�انة  و  �اإلعداد  بدء  الخارج�ة 

 المصادقة هو رئ�س الجمهور�ة .

فالرئ�س حسبهم ال یوجه فقط بل �قوم �كل مراحل صنع الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة �حكم منص�ه  

�الدول  ة الخاصة  �ع األنظمة في جمشر�ع�ة التلطلسالتنفیذ�ة على حساب ا  لطةن الس�اسي و أ�ضا وز الس

 العالم الثالث .

و ان �ان منصب رئ�س الجمهور�ة في الفترات الرئاس�ة التي س�قت مجيء الرئ�س عبد العز�ز  

لرئ�س  ن اذي �اتعمل ف�ه و ال  بوتفل�قة �انت مرت�طة �األساس بدور و وزن وزارة الخارج�ة و الكوادر التي

لل  اليالح فيرجخاوز�را  بت  �ة  و  لمنص�ه  ي  ف  الي فترة ماض�ة  اخرا  �عدا  اعطي  بوتفل�قة  الرئ�س  فترة حكم 

صنع الس�اسة الخارج�ة من خالل تجر�ته السا�قة و ظروف البالد في تلك المرحلة عندما    إلىكرئ�س و  

 .�ات لصالحل رئ�سا �امل ا تولى السلطة �ان لن �كون ثالث ار�اع الرئ�س ب 

لخارج�ة من خالل المادة  �ر الشؤون الصالح�ات وز المحدد    403-02  سي ئاكما جاء المرسوم الر 

الدستور    01 الجمهور�ة و ط�قا ألحكام  لرئ�س  العل�ا  السلطة  الخارج�ة تحت  الشؤون  تكلف وزارة   " منه 

الس�اسة الخارج�ة لالمة "   ة الخارج�ة و  زار �ات و جاء لیوضح صالح، و هنا نجد ان المرسوم    3بتنفیذ 

ث حصر الرئ�س دور وزارة الخارج�ة رسم�ا في  خارج�ة حیلس�اسة الة صنع امسال  �س فيرئالصالح�ات  

عمل�ة التنفیذ و لهذا نجد ان هذه الوزارة فقدت وزنا مهما في عمل�ة صنع هذه الس�اسة في ظل التحوالت  

 الدول�ة الراهنة.

 
 ابق الدستور الجزائري ، موقع المجلس الدستوري ، مرجع س1
مجلة دفاتر الس�اسة و ،  2016ي ظل دستور جزائر فارج�ة لل خ ة الس�اسة الدغ�ار رضا ، األجهزة المتداخلة في إدار   2

 ، الجزائر   0162، جوان  15، العدد  القانون 
  433، ص مرجع نفسه 3
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اتنفی  هذا المرسوم انو نالحظ أ�ضا من خالل   العالسلطت  تحلس�اسة الخارج�ة �كون  ذ  ل�ا و  ة 

و �عطي �عدا خرا لفقهاء القانون الدستوري �ان الرئ�س یوجه فقط و ال ینفذ الس�اسة    الم�اشرة  �س السلطةل

�الس�اسة  المتعلقة  النشاطات  �ل  و  المتا�عة  و  التنفیذ  �عمل�ة  �قوم  الواقع  في  الرئ�س  ان  اال    الخارج�ة 

 الخارج�ة.

الرئاسي  ال  منتض  كما وزارة تكل�  06دة  ماال  403/ 02مرسوم  تحلیل  الجزائر�  الخارج�ة   ف   " ة 

التنبؤات " التوقعات و  ابداء  الدولي و  بها وزارة الخارج�ة    1الوضع  التي تقوم  المهام  تحدد  المادة  و هذه 

الدولي من خالل رص الوضع  الدالتي أعطاها و حصرها في مسالة دراسة و تحلیل  المعط�ات  و  ول�ة  د 

 و یتخذ. ان یتم ا �جبؤ�ة ملر ة قد�مها لرئ�س الجمهور�ت

این حدد مسالة تفو�ض من ینوب عل�ه في مجال   403/ 02من المرسوم الرئاسي  03اما المادة 

 التعبیر عن مواقف الدولة او ابرام االتفاق�ات الدول�ة .

و  الجمهور�ة  رئس  مهام  حددت  الجزائر�ة  الدساتیر  المو   فكل  هو  و  جعلته  الس�اسة  المجه  حدد 

، لكن هذا الدور عرف صعود و نزول  ب وز�ر الخارج�ة  انج   إلى �ضا  اشرها أو ی�  ائر�ة جز الالخارج�ة  

حسب فترات الحكم �ل رئ�س ففي فترة حكم الرئ�س بن بلة �ان اول وز�ر خارج�ة هو محمد خم�ستي و  

ازاحه من منص� الذي  و  بوتفل�قة  العز�ز  عبد  الر خلفه  في عهد  و  عبد وار ئ�س هه  تعیین  تم  بومدین    ي 

بلعا للخارج�قة  وتفل� ز�ز  المواقفوز�را  لكن  في    ة  مشار�ة  �قرار  �الغة  أهم�ة  الرئ�س  لدور  �ان  الكبرى 

حرب    1697حرب   �الت   1973و  و  االنح�از  عدم  قمة  دور    الي و  یلعب  الجمهور�ة  رئ�س  منصب 

 الجزائر�ة.أساسي في توج�ه و صناعة الس�اسة الخارج�ة 

 �ة :الجزائر رج�ة الخا سة�اة الخارج�ة في صنع السزار و   دور -ب

وزارة الشؤون الخارج�ة في المسائل ذات الصلة بتسییر العالقات الدول�ة للدولة محكوما  دور  كان  

غا�ة الغائه �موجب احكام    إلى  1990/ 11/ 10المؤرخ في    359/ 90�موجب احكام المرسوم الرئاسي رقم  

  ح�ات هذه نظ�م صالجال تفي م  لهمحالذي حل     2002/ 12/ 01  في   لمؤرخ ا  403/ 02رئاسي  المرسوم ال

 2ي مجال العالقات الدول�ة. الهیئة ف

بینما   الخارج�ة  الشؤون  وز�ر  حدد صالح�ات  األول  في  ان  المرسومین  من  مالحظته  �مكن  ما 

الخار  وز�ر  �ملك  و   ، الخارج�ة  الشؤون  وزارة  صالح�ات  حدد  الثاني  تفالمرسوم  صالح�ات  سیر  ج�ة 

 
  434ص  ،رضا دغ�ار ، مرجع سابق 1
  438، ص  مرجع نفسه2



 نحو منطقة الساحل االفر�قي ر�ة�خارجية ا�جزائالسياسة ا صنع و توجيھ محددات                                       الثالث:           الفصل 

 
 

 

190 

رج�ة بتسییر �ل شؤون وزارته و تفقد  وز�ر الخا�ما �قوم  ا فیها  ر طرفلجزائ ا   ون اهدات الدول�ة التي تكلمعا

 الهیئات الدبلوماس�ة و التمثیل�ات في الخارج .

كما تقوم وزارة الخارج�ة على المصادقة على المعاهدات الدول�ة من خالل تقد�مها لألمانة العامة  

حتلرئاس الجمهور�ة  یتمة  علیكن  ى  االطالع  من  ا  إلى  ،   هاالرئ�س  التحفظات  نشرها  تبدیها  جانب  لتي 

 .  1ن توق�عها على انضمامها او تصد�قها على المعاهدات الدول�ة الجزائر حی

و �مكن ان نالحظ ان وزارة الخارج�ة عرفت تحوال �بیر �عد تعین وز�ر�ن على راس هذا القطاع  

ل لفاألول هو رمطان  ال �ة  لخارجعمامرة وز�را  و  الدولي  التعاون  لل  ر مساهلالقادعبد    نيثاو  شؤون  وز�را 

ار��ة و العر��ة و االفر�ق�ة �عدما �ان وز�را منتد�ا لنفس الحقی�ة التي �حملها �وز�ر و هذه تعبر عن  المغ

� التي  الوزارة  ان هذه  الجزائر�ة خاصة  الخارج�ة  راس وزارة  األمور على  في حسم  بید رئ�س  تخ�ط  انت 

 .  من حیث تسییر الملفات ر�ةلجمهو ا

،  “" تعیین رمطان لعمامرة وز�ر الشؤون الخارج�ة�ة  ن رئاسة الجمهور األول �ما یلي ملب�ان  فجاء ا

بـ المغار��ة  “في حین �لف عبد القادر مساهل، الوز�ر المنتدب السابق لدى وز�ر الخارج�ة  وز�ر الشؤون 

من الدستور أصدر   79ة  المادم  كاان بب�ان اخر ط�قا ألحلب�راك اثم تم استد  .“2واإلفر�ق�ة والتعاون الدولي 

م الجمهور�ة  الت رئ�س  �التعیینین  یتعلق  رئاس�ا  وز�را  “ :ینالیرسوما  للدولة  وز�را  لعمامرة  رمطان  تعیین 

الدولي والتعاون  الخارج�ة  واالتحاد .للشؤون  المغار��ة  للشؤون  وز�را  مساهل  القادر  عبد  اإلفر�قي    تعیین 

، التي لم �سبق توظ�فها في حقی�ة  “التعاون الدولي“مهمة  سحب    ار قر ما �عني أن ال  3، “ر��ةالعامعة  والج

مستوى   على  جدیدة  �مهمة  بتكل�فه  مساهل  للوز�ر  ُعّوض  ف�ما  لعمامرة،  وسلمها  مساهل  من  الخارج�ة، 

 .الجامعة العر��ة

ارت�ط بتغیر على    یینالتع  خاصة ان  الكثیرفاجئ    2015/05/18هذا التغییر الذي �ان بتار�خ   

�ر�ن ، و هذا االنقسام على مستوى وزارة الخارج�ة انتهي  بین الوز   ید المهام راك تحداستد  خالل   منن  مرتی

حقی�ة    إلى �إقالة رمطان لعمامرة و تعیین عبد القادر مساهل وز�را للشؤون الخارج�ة أي عودة هذه الوزارة  

 . 2017ماي  20واحدة  و هذا بتار�خ 
 

  943رضا دغ�ار ، مرجع سابق ، ص  1
 �ار�ة وق اإلخ وقع الشر ممن  مأخوذ،  لعمامرة و مساهلبین وزارة الخارج�ة مناصفة 2

https://www.echoroukonline.com 
 .  مرجع سابق ، من موقع الشروق اإلخ�ار�ة  مأخوذل ، لعمامرة و مساهبین وزارة الخارج�ة مناصفة 3

https://www.echoroukonline.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3/
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 :  �ةئر وزارة الخارج�ة الجزا فیذتنلة ه�ك

 ة :ال�م �األساس اله�اكل التخارج�ة الجزائر�ة تقو كلة تنفیذ الس�اسة ال�ه

و   - المغار��ة  �الشؤون  المكلفة  المنتد�ة  الوزارة  توجد  السابق  في  �ان  و   ، الخارج�ة  الشؤون  وزارة 

�الج مكلفة  منتد�ة  وزارة  �ذا  و  اال�االفر�ق�ة  اللجز ة  في  لخارج  ائر�ة  تمت ،  التي  التعدیالت    كن 

أ�نشأ للتع ارتین و ضا وز أت  الدولاحدة  العر��ة  اون  و  المغار��ة  �الشؤون  خاصة  األخرى    إلى ي و 

 غا�ة االستقرار على وزارة واحدة و هي وزارة الشؤون الخارج�ة.

 السفارات.  -

 المراكز الثقاف�ة في الخارج. -

مثل    صةخارجي في شقه االقتصادي  لخاشاط امل على دعم النجانب انشاء ه�اكل أخرى تع  إلى

و   174-04الخارج�ة و التي نشأت من خالل مرسوم تنفیذي رقم    ة التجارة ن�ة لترق�لة الوطالو�ا

 1التي �قوم دورها �ما یلي : 

 المشار�ة في تحدید استرات�ج�ة ترق�ة التجارة الخارج�ة. -

 .  �ةرجاع�ة حول األسواق الخاقط ملة واسترات�ج�ة شا تحلیل األسواق العالم�ة و اجراء دراسات  -

 لس�اسات الصادرات . د تقر�ر سنوي تقی�ميدااع -

 االعالم و اإلحصاء. -

تنو�ع    إلىفنجد ان هذه الو�الة تم انشاؤها لدعم النشاط االقتصادي الخارجي في ظل توجه الدولة  

موج النشاط  هذا  �كون  ان  �مكن  ال  و  المحروقات  خارج  تفعیل  صادرتها  دون  في  اال  ال�عدودا  قتصادي 

لس�اسة الخارج�ة و االقتصاد فتوظ�ف الدبلوماس�ة امر  ما بین ا یر مت�ادلن التأثن �كو �ة ایرجخاالس�اسة ال

ضروري لدعم النشاط االقتصادي و العكس �لما �ان نشاط اقتصادي خارجي قوي �لما استخدم �متغیر  

ن  الشؤو زارة  لو ة  تنظ�م اإلدارة المر�ز�من  ذي تضو ال  162-08قم  في الدبلوماس�ة .اما المرسوم الرئاسي ر 

 2لي : ج�ة �ما یالخار 

 األمین العام. -

 
نشاء و�الة الوطن�ة لترق�ة التجارة  من ا، یتض 12/06/2004مؤرخ في  174-04الجمهور�ة ، مرسوم رئاسي رقم رئاسة 1

 .  16/06/2004، الصادرة بتار�خ  39، عدد  ة الجزائر�ةلجمهور� لرسم�ة ل االجر�دة ة ، الخارج�
�م اإلدارة المر�ز�ة لوزارة  ، یتضمن تنظ  02/06/2008مؤرخ في  162-08ة ، مرسوم رئاسي رقم رئاسة الجمهور�2

   2، ص  04/06/2008ار�خ ، الصادرة بت  29، العدد   جمهور�ة الجزائر�ةة للالجر�دة الرسم�الشؤون الخارج�ة ، 
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 السفراء المستشار�ن  -

 رئ�س دیوان الوز�ر  -

 المفتش�ة العامة  -

 1�ما یلي :  403-02اما مهام وزارة الخارج�ة فقط حددها المرسوم الرئاسي 

 اس �مصالح الجزائر.لمسنها ااصر التي من شأتحلیل الوضع الدولي و على وجه الخصوص العن -

 عمل�ات الس�اسة الخارج�ة. إلدارةادرات �ة و اقتراح م�ت تحلیلر دراسا ضیتح -

 لة الجزائر�ة  تحضیر االتفاق�ات الدول�ة التي تلزم الدو  -

 تتولي وزارة الشؤون الخارج�ة في مجال التعاون الثنائي تنش�ط دورها و مهامها. -

جانب دور رئ�س    إلى ة  خارج�الة  ار الذي تنفذ ف�ه وزار الطهي ا  خارج�ةوزارة النجد ان    الي و �الت

 الذي له مهام الق�ام بهذا الدور حسب ما �حدده المرسوم الرئاسي . جمهور�ة الجزائر�ةال

المر�ز�ة   اإلدارة  تنظ�م  المرسوم  هذا  في  جاء  �الدوائر    إلىكما  تختص  فرع�ة  مدیر�ات  و  مدیر�ات 

بدل   فيالجغراف�ة  عل�ه  �نت  السابق    سومالمر   ما  التي    174-04الرئاسي  این    إلىقسمها  و  دوائر 

 2ور الجدید ع�ارة عن مدیر�ات �ما یلي : �حت حسب المنشأص

 .المدیر�ة العامة للبلدان العر��ة   .1

 الثان�ة للعالقات االفر�ق�ة و أورو�ا   .2

 ا .ة و الالتین�ة و مدیر�ة خاصة �أس�ال�مدیر�ة خاصة �أمر�كا الشم .3

 م المدیر�ة  ام األول ث�ة في المق المغار��ة و العر�ة طقالرئاسي فقد بدا �المنوم المرسو حسب هذا 

الثان�ة خصصها إلفر�ق�ا و هذا یبین أهم�ة هاتین الدائرتین الجغرافیتین في الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة  

 3جاءت �ما یلي :  162-08من المرسوم الرئاسي  3ففي المادة 

 ��ة و تكلف �ما �أتي :لعر دان اامة للبل�ة العالمدیر 

 و المنظمات العر��ة و المغار��ة المتخصصة . مع العالم العر�ي ذ س�اسة الجزائر ى تنفیسهر عللا -

 اقتراح ص�غ تطو�ر التعاون بین الجزائر و العالم العر�ي و ترقیته. -

 
ح�ات وزارة الشؤون الخارج�ة ، ، یتضمن صال 26/10/2002مؤرخ في  403-02ة الجمهور�ة ، مرسوم رئاسي رقم رئاس1

 01/12/2002، الصادرة بتار�خ  79، عدد  جزائر�ةدة الرسم�ة للجمهور�ة الالجر�
  5ق ، ص ب، مرجع سا   02/06/8200مؤرخ في  162-08مرسوم رئاسي رقم  �ة ،رئاسة الجمهور 2
  5، مرجع سابق ، ص  162-08الجمهور�ة ، مرسوم رئاسي رقم  رئاسة3
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أهم�ة على  ر�زت  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  ان  سبق  مما  نالحظ  الس�اسة   و    تطو�ر 

المنطقرج�الخا مع  الجزائر�ة  الجز �ا  ألهمیتها  عر��ةالة  ة  م�لنس�ة  ضمن  منذ  ائر  وضعتها  التي  ادئها 

 مرحلة ما �عد االستقالل. إلى الثورة التحر�ر�ة 

 مدیر�تین و هما : إلى و نصت نفس المادة على تقس�م المدیر�ة العامة للبلدان العر��ة 

 ما :ن و هرعیتیف ین ه المدیر�ة تضم مدیر�تهذ ر�ي وحاد المغرب العمدیر�ة المغرب العر�ي و ات •

 مغرب العر�ي  �ة لبلدان ال+ مدیر�ة فرع 

 + مدیر�ة فرع�ة التحاد المغرب العر�ي  

متا�عة   و  العر�ي  المغرب  بلدان  مع  الجزائر  س�اسة  تنفیذ  في  دورها  ینحصر  المدیر�ة  هذه  و 

 نشاطات اتحاد المغرب العر�ي  

مدی • هناك  ثان�ة  و  هير�ة  جامعة �ة  ر مدی  و  و  العر�ي  اللدا  المشرق  تضم    عر��ة ول  مدر�تین  و 

 ا :عیتین و هم فر 

 + المدیر�ة الفرع�ة لبلدان المشرق العر�ي  

 + المدیر�ة الفرع�ة لجامعة الدول العر��ة  

مع   النشاطات  تنسیق  و  العر��ة  الدول  اتجاه  الجزائر  س�اسة  تنفیذ  على  المدیر�ة  هذه  تعمل  و 

 ��ة.معة الدول العر جا

 1على ما یلي : افر�ق�ا فنص  إلى  ي خصص و الذ م سو من نفس المر  4المادة  اما

 المدیر�ة العامة إلفر�ق�ا و تكلف �ما یلي :

 تنفیذ الس�اسة الجزائر�ة االفر�ق�ة على الصعید الثنائي و المتعدد األطراف. -

 ترق�ة نشاطات التعاون. -

 :هما   فرعیتین و  �تین مدر  إلىو تم تقس�م هذه المدیر�ة 

 :    فرع�ة و هيدیر�ات م 3م و تض �ة ائمدیر�ة العالقات الثن  +

المدیر�ة الفرع�ة لبلدان الساحل االفر�قي و نالحظ هما أهم�ة منطقة الساحل االفر�قي في الس�اسة  

المن هذه  في  االحداث  التطورات و  لمتا�عة  بها  مدیر�ة خاصة  لها  افردت  این  الجزائر�ة  طقة و  الخارج�ة 

 .و�رها تطي د الحلول و المساهمة ف�جافي إ المساهمة

 
 6، ص  162-08هور�ة ، مرسوم رئاسي رقم رئاسة الجم1
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الثان�ة المدیر�ة  إل  اما  فرع�ة  مدیر�ة  الفرع�ة  فهي  المدیر�ة  الثالثة  و  االستوائ�ة  و  الشرق�ة  فر�ق�ا 

 إلفر�ق�ا الغر��ة و الوسطي .

االت نشاطات  متا�عة  على  تقوم  التي  و  األطراف  المتعددة  االفر�ق�ة  العالقات  مدیر�ة  حاد  + 

رعیتین و هما  مدیر�تین فحدة و تضم  مم المتة لأللتا�عا  �اجنة االقتصاد�ة ألفر�قالل�ذا    االفر�قي و

: 

 +المدیر�ة الفرع�ة لالتحاد االفر�قي  

لألمم   التا�عة  الفر�ق�ا  االقتصاد�ة  اللجنة  �متا�عة  الخاصة  الجهو�ة  للمنظمات  الفرع�ة  +المدیر�ة 

 المتحدة .

المدیر�ات  تقوم هذه  ال  و  متا�عة  و   ت و نشاطاعلى  لالجتماعات  القی ت  التحضیر  این  س�اسا �م  ت 

رى لهذه المنطقة ضمن الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة حیث إعادة ه�كلة اإلدارة �ما  ر أهم�ة �بولى الجزائت

 یتماشى مع المعط�ات و األولو�ات التي تفرضها الس�اسة الخارج�ة للجزائر من تحوالت إقل�م�ة و دول�ة.

 1 �ما یلي : 406-02اسي وم الرئالمرسحدد  قدف ت الجزائر�ة في الخارجارا السف  �النس�ة لدورا ام

 اإلبالغ عن الوضع السائد في البلد او نشاطات المنظمات الدول�ة المعتمد لدیها. -

 المساهمة في اعداد س�اسة الجزائر الخارج�ة و الحفاظ على تأثیرها . -

 المعتمد لدیها. ظمةالمن  ات مع البلد او اشراك السفیر في تحضیر �ل مفاوض -

ر    المنص   نا  غمو  �خ ب  الجزائر  في  س�اسي    إلى ضع  سفیر  منصب  �عتبر  �ما  المهني  التدرج 

البلد من خالل تأثیره في العالقات ما    إلى تعیین الكفاءات و الدور الذي �قدمه السفیر    إلى س�ادي �خضع  

  دة األطراف.تعدو المقات الثنائ�ة البلد المعتمد لد�ه مما ینعكس إ�جا�ا على العال

مهام السا  اما  فقددللك  القنصلي  و  ال  بلوماسي  المرسوم  أ�ضا  رقم  حدده  جاء    221-09رئاسي  الذي  و 

 2�ما �أتي :  79حسب المادة 

 تمثیل الجزائر لدى الدول و المنظمات الدول�ة. -

 ترق�ة سمعة الجزائر و صورتها �الخارج. -

 
الجر�دة الرسم�ة  ، راء ، �حدد صالح�ات السف 26/10/2002مؤرخ في  406-02سوم رئاسي رقم رئاسة الجمهور�ة ، مر 1

 .  01/12/2002خ رة بتار�د، الصا  79دد ، ع للجمهور�ة الجزائر�ة
األعوان  ، یتضمن القانون األساسي الخاص �  28/06/0092مؤرخ في  221-09رئاسة الجمهور�ة ، مرسوم رئاسي رقم 2

 16،ص  28/06/2009درة بتار�خ الصا ، 38، عدد  الجر�دة الرسم�ة للجمهور�ة الجزائر�ةالقنصلیین  ، الدبلوماسیین و 
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 خارج.الجزائر�ة �ال المساهمة في اشعاع الثقافة -

 مشار�ة في المفاوضات.ال -

 جزائر�ة �الخارج.الة ال�و الدعم للج  ساعدةم المد�تق -

توج�ه     و  للنقد  تعرض  منها  العدید  ان  نجد  �الخارج  القنصل�ات  و  السفارات  لنشاط  �النس�ة  لكن 

  جانب   إلىلخارج  ة الجزائر�ة �اال�مالحظات سلب�ة لنشاطها خاصة التعاطي مع مشاكل المهاجر�ن و الج

له و ما هو موجود على  ا هو مخطط  مقارنة �م  قتصادي شق االفي الة  اصتقدم ما �جب تقد�مه خ  ال  انها 

 ارض الواقع.

 دور البرلمان في صنع الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة : -ت

�النس�ة للسلطة التشر�ع�ة في عمل�ة صنع الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة فلها دور أساسي في هذه  

قول  ا الدور �مكن ان ن �ة للجزائر فان هذ�النس لكن    خر ا  إلى تلف من نظام س�اسي  �خ  الدور العمل�ة و هذا  

عنه �انه محدود �سبب الصالح�ات الممنوحة للسلطة التنفیذ�ة و أساسا رئ�س الجمهور�ة و من ثم وزارة  

 الشؤون الخارج�ة.

الدول�ة خاص العالقات  إدارة  في  �شارك  البرلمان  ان  المشغیر  التعبیر عن  في  ار�ة  ة من خالل 

دول�ة خاصة ان المسائل حددها الدستور و ال س�ما  معاهدات الي ببنود الالنهائ   زامها و التة  ولارتضاء الد

فهذه المادة التي تنص على موافقة البرلمان على المعاهدات الدول�ة و المصادقة علیها حتى    1491المادة  

التي  و    1996ة  الدستور الجزائري لسن  من  130ة  �ما نصت الماد  . یتمكن الرئ�س من المصادقة علیها 

على طلب رئ�س الجمهور�ة او رئ�س احد الغرفتین و    �اسة الخارج�ة بناءة حول السفتح مناقشتنص " ت

�مكن ان تتوج هذه المناقشة عند االقتضاء �إصدار البرلمان المنعقد �غرفت�ه المجتمعتین معا الئحة یبلغها  

"  الجمهو رئ�س    إلى المادة ان  ح مو یتض  2ر�ة  الالس�اع  صنن خالل هذه  رف  ممكنة من طخارج�ة  سة 

ن لكن ال نجد لها اثرا في الواقع رغم ما اعطى لهذه السلطة من صالح�ات في عمل�ة االسهام في  البرلما

هور�ة �ما  صنع الس�اسة الخارج�ة اال ان المالحظ أ�ضا ان هذه الم�ادرة ت�قي رهینة �موافقة رئ�س الجم

ان محدودة و  ئر�ة ن طرف البرلمسة الخارج�ة الجزاالس�اناعة  ص   لة مسا  الي لمادة ، و �الت ي احدد فهو م

 حتى و ان وجدت فهي مقیدة �موافقة رئ�س الجمهور�ة.

 
   436ص  ،، مرجع سابق رضا دغ�ار   1
 ي ، مرجع سابق .، موقع المجلس الدستور 1996الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة  دستور 2
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الشؤون   لوز�ر  �تاب�ة  أسئلة شفو�ة و  بتقد�م  تقوم  ان  التشر�ع�ة  السلطة  تستط�ع  اخر  من جانب 

ا  �خص  ما  في  المساالخارج�ة  و  اللقضا�ا  �الجمتعئل  الجزائر�ال�لقة  ان  لالمصاو  ة  ة  وخاصة  الوطن�ة  ح 

ة الجزائر�ة �الخارج في تشكیلته و هذا ما �عزز دور هذه السلطة و هذا  ال�الجبرلمان �ضم ممثلین عن  ال

في  الجزائر�ة  الجهاز  الخارج�ة  الس�اسة  المصا،  رسم  على  قائم  الجزائر  في  البرلمان  دور  ان  نجد  دقة  و 

الجمهور�ة و    ختصاص رئ�سألنها من التنفیذ  ال ا  صنع والة  انه ال �شارك في عمل�  نجدهنا    النهائ�ة و

 من حیث الواقع الممارس. اليوزارة الخارج�ة على التو 

 :    المؤسسة العسكر�ة -ث

تقوم علیها األنظمة الس�اس�ة خاصة في   التي  تعتبر المؤسسة العسكر�ة من بین اهم المؤسسات 

ارج�ة  س�اس�ة الخة �كل و الالس�اس  ت صنع عمل�اي  ف  لمؤسسة من وزن و تأثیر ه اا لهذدول النام�ة لم ال

فهذه المؤسسة تلعب  دورا في صناعة الس�اسة الخارج�ة �حكم المكانة التار�خ�ة و الس�اسة  ،  خصوصا  

ة  في مؤسس  ھا  محكعلى �عض القرارات �طر�قة غیر م�اشرة من خالل ت  اله�منةوالتي تضمن    لها التي تحت

مؤثرة وحاسمة في المشهد  �عتبر الج�ش قوة  االستقالل، لذلك    ة منذ وث�ق  قةال�ع  معها   ة التي ارت�طتئاسالر 

الس�اسي على الصعیدین الداخلي والخارجي، حیث أن تجر�ة الجزائر الس�اس�ة بینت �أن الج�ش �ان دوما  

بلة أن �ستغل   د بنأحمبق  ستطاع الرئ�س األة أو تلك، فقد اسھذه الجھوالف�صل الذي �حسم الموقف لھ

 .1 1963�ه �ما حدث  سنة طة و��عد منافسستولى على السلل��ه   �حتمي و  �شالج

بومدین الذي �ان یراس ار�ان الج�ش   بن بلة من طرف هواري  �الرئ�س احمد  كما تم اإلطاحة 

س  ب الرئ�ي من یتولى منص الوطني الشعبي مستعمال المؤسسة العسكر�ة و الج�ش قام �حسم الخالف ف

هوار � الرئ�س  وفاة  الشيء    و  9781سنة  مدین  بو ي  عد  ازمة  نفس  الرئ�س     11992في  تعیین  تم  �ما 

االنتخا�ات  ال� السابق   بتقد�م  �قم  ان  قبل  العسكر�ة  المؤسسة  من  هو  و  للرئاسة  �مرشح  زروال  امین 

 الرئاس�ة.

 
لوم  ، تخصص ع أطروحة د�توراه "، 2014- 1999اتجاه الساحل االفر�قي  �اسة الخارج�ة الجزائر�ةوهی�ة دالع ، "الس 1

 63) ، ص  2014ول�ة ، قات الدالس�اس�ة و العـ، قسم العلوم ال 3س�اس�ة ( جامعة الجزائر 
   64مرجع نفسه . ص   2
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ما حدث خالل  ة �لجزائر�اسة الخارج�ة او �مكن ان نالحظ دور المؤسسة العسكر�ة في صنع الس� 

ا الو زمالمرحلة  اثن طن�ة  ة  الخل و  حرب  الثان�ة  اء  عن  �ج  مفصال  تقر�را  الوطني  الدفاع  وزارة  قدمت  این 

 1جاء �ما یلي : الوضع�ة لرئاسة الجمهور�ة و �طلب من الرئ�س الشادلي بن جدید 

الشعبي   - الوطني  الج�ش  لقوات  محتمل  ارسال  الالسعود�ة  العر��ة    إلى ان  ة  ل� الحا  وضع�ةفي 

�انتشا أمقو ر  المتمیزة  هذا  و    ر�ك�ةات  في  الخل�غر��ة  و  تدمیري  البلد  �عمل  للق�ام  موجهة  ج 

للطاقات العسكر�ة لبلد عر�ي و هذا یناقض الموقف الرسمي للجزائر المعبر عنه في القمة العر��ة  

 .لبالدنا �ة المستقبل�ة  �االلتزامات الدول �اإلخاللالمجازفة  الي �القاهرة و �الت

 ة .ة الفلسطین�اضعاف القض�م في �ساه  الحربه هذلمشار�ة الجزائر في ا -

و �مكن ان نستشهد من مذ�رات وز�ر الدفاع األسبق خالد نزار خالل فترة حكم الرئ�س شادلي بن  

ر  في  تمثل  الذي  و  الثان�ة  الخل�ج  حرب  اتجاه  العسكر�ة  المؤسسة  موقف  عن  عبر  الذي  و  فض  جدید 

الم فالجزائر  هشار�ة  "  ي  صرح  حیث  الحرب  الو الج�  سم�اذه  اش  عارضت طني  �أي   لشعبي  دعم    أي 

فنجد ان قرار وز�ر الدفاع �اسم المؤسسة العسكر�ة واضح و صر�ح و    2طر�قة مهما �انت هذه العمل�ة "  

 بتقر�ر مفصل قدم للرئ�س في تلك الفترة. ا رنا سا�ق�تم التعبیر عنه �ما ذ

لخل�ج  ر اتجاه حرب ازائي للج لخارجا  ار س�ا في توج�ه القر أسالعب دورا  نجد ان الج�ش    الي و �الت

تع�ش    بدأتهذا التقر�ر الذي اعطي �عدا �عدم المشار�ة في هذه الحرب خاصة و ان الجزائر    من خالل

 ازمة امن�ة و س�اس�ة في تلك المرحلة.

االزمة    خالل  فنجد  فحسب  هذا  الجزائر  ل�س  عاشتها  الرئ�س  التي  زروالماال�ان  في    هو  ین 

رال محمد بتشین و الجنرال محمد العماري و الجنرال  جنالن مستشار�ه  �ا  ر�ة والعسكة  سساألصل من المؤ 

هذه   و  غز�ل  و    الهیئةع�اس  الخارج�ة  الس�اسة  توج�ه  في  الفاعل  الدور  لها  �ان  للرئ�س  االستشار�ة 

 3الداخل�ة للجزائر. 

اع  الدف  و هو  �شلجخالل تحدید دور ا  من  ه المسالةئري واضح في هذفالدستور الجزاو رغم ذلك  

البالد من المخاطر و التهدیدات الداخل�ة و الخارج�ة ، غیر ان الخالفات    وطن�ة و حما�ةعن الس�ادة ال

 
، ص  2012�ة ، ، عمان : دار الرا 1997-1992لخارج�ة الجزائر�ة في ظل االزمة الس�اسة اعبد هللا �الحبیب ،   1
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المناس�ات مردها   الكثیر من  الجمهور�ة و ق�ادة الج�ش في  الرئ�س في    إلى التي �انت بین رئ�س  رغ�ة 

نف من  الالحد  انه  اال  اوذهم  �مكنه  العالس  في  عنهم  ال د  دیتغناء  وقرارا من  یتبین  ت  ما  خالل    هذا  من 

 ارات و الب�انات التي تصدر من بینها اعادة ه�كلة �عض مؤسسات الج�ش �مدیر�ة االستعالمات .القر 

الخارج�ة   الس�اسة  في صنع  س�قنا  �ما  عدیدة  في محطات  العسكر�ة شار�ت  المؤسسة  ان  فنجد 

�ة أخرى  ر تبني مقا  ىلإتفل�قة دفعت  بو   لعز�زعبد اس  ئ�حدثت مع قدوم الر   لتيلتحوالت اائر�ة اال ان االجز 

المؤسسة   في  الفاعلة  األجهزة  ه�كلة  إعادة  على  �الت  العسكر�ةتقوم  الخارجي    الي و  القرار  صنع  عمل�ة 

رئاسي الصادر  حیث جاء المرسوم ال  D.R.Sخاصة وحدة االستعالم و االمن المعروفة ب دي ار اس  

�جهاز " مدیر�ة امن  ن و تعو�ضها  تعالم و االمالسر�ة ام مدیهام  محدد انهاء   2017ن  جوا  15  تار�خب

تم حله في سنة   الذي  التا�عة للج�ش    2016الج�ش  و خلق مجالس إدارة لتسییر المؤسسات الصناع�ة 

ت  ر�اث مدیبثالمن  تعالم و االمدیر�ة االس  من المرسوم الرئاسي و المادة الثالثة عوضت  02حسب المادة  

ا المدیر�ة  التوثیقخار ال  لألمنة  املعو هي  و  المدیر�ة    جي  التنظ�م و هي  و  مدیر�ة  لالستعالم و  العامة 

 1سها اللواء �شیر طرطاق. أتحت تصرف رئاسة الجمهور�ة و على ر 

قد الحق برئاسة الج  اليو بت االستخ�ارات  مهور�ة  نجد ان الج�ش و اهم مكون ف�ه و هو جهاز 

قام رئ�س    رئاسة ، �ما من مؤسسة الجزء  لج�ش  طرف ان  م  ع الس�اسة الخارج�ة صن  �ح عمل�ةوهنا تص

من خالل    2015جو�ل�ة    23الجمهور�ة �إقالة اهم ر�ائز في الج�ش حسب المرسوم الرئاسي الصادر في  

ة الحرس  مل�اني من ق�اداقالة الجنرال محمد مجذوب من ق�ادة االمن الرئاسي و �ذا اللواء احمد موالي ال

اللواء على الج ترق�  الداخلياالمن    یر�ةمن مددواد  ن  ب  مهوري و    47رت�ة فر�ق و    إلى جنرال    14ة  مع 

 2رت�ة جنرال .  إلىعقید 

غا�ة إحالة الفر�ق محمد مدین المدعو    إلىكما لم تتوقف عمل�ة إعادة ه�كلة المؤسسة العسكر�ة  

االستخ�ارات جهاز  على راس  من  د  توفیق  من  الخروج  صنع و  بتال  ائرة  و  الج�ش  في  أي   يال قرار    في 

 عثمان طرطاق خلفا له على راس الجهاز الجدید.ساس�ة و تعیین من القضا�ا األقض�ة 

 
ستعالم و  اال یتضمن إعادة ه�كلة مدیر�ة،  2017جوان    15مؤرخ في   199-17رقم  الجمهور�ة ، مرسوم رئاسيرئاسة   1

   5ص 2017  /29/06ة بتار�خ الصادر  ،38عدد  ، ة الجزائر�ةالجر�دة الرسم�ة للجمهور�،  االمن

ئد االمن  ائد الحرس الجمهوري و قا یتضمن انهاء مهام ق، 2015جو�ل�ة   23 فيرئاسة الجمهور�ة ، مرسوم رئاسي مؤرخ  2

   18ص  2015/ 07/ 29، الصادرة بتار�خ 41، عدد  لجزائر�ة�ة االجر�دة الرسم�ة للجمهور ،  الرئاسي و االمن الداخلي 
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یلي   �ما  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اس�ة  عمل�ة صنع  المخطط  نلخص من خالل هذا  ان  �مكن  و 

 من تصم�م ال�احث ) : (المخطط

 

 

 رج�ة الجزائر�ة لخااسة الس�ع ائ�س�ة في صناألجهزة الر 

 

                       

  تنفیذ              

   الس�اسة الخارج�ة  مساندة قرارات  
 رئ�س الجمهور�ة  

 دور استراتجي) ( 

 

 
 ال�عد القانوني                                                                      

 في عمل�ة صنع س.خ                                                                        

 

هذه المؤسسات التي تعمل على صنعها حیث ترتكز    إلىفعمل�ة صنع الس�اسة الخارج�ة تخضع  

في األساس على محور�ة رئ�س الجمهور�ة الذي له صالح�ة صناعة و توج�ه الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة  

  ر دستور لهذا الدو ني الذي حدده القانو عد الم ال�حك�   نذ االستقالل و �ذاة مالجزائر�جر�ة الس�اس�ة  �حكم الت

جانب وزارة الخارج�ة و المؤسسة العسكر�ة �كمالن عمل�ة صنع    إلى فمؤسسة رئاسة الجمهور�ة    الي و بت 

 هذه الس�اسة الخارج�ة .

 

 

 

 

 

 

جمهور�ة �عت�� موجھ و صا�ع  رئيس ا�

   السياسة ا�خارجية

كجهاز مكمل لدور  ر�ةسكاملؤسسة الع 

 ة  رئيس ا�جمهور�

 ال��ملان  

 دور ثانوي 

وزارة 
 الخارجیة 
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 الفر�قي  في �عدها ار�ة الم�حث الثاني : تطور الس�اسة الخارج�ة الجزائ

بر جزائر الة  رت الس�اسة الخارج�م  التحر�ر  رحلة االستعمار اعدیدة بدا�ة من ماحل  �ة  فترة حرب  و 

غا�ة یومنا هذا این تبلورت الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة من منطلقات ثور�ة و م�ادئ راسخة لم تتغیر    إلى

راسخة   �قیت  این  الجزائر�ة  الثورة  فجر  هیوم  إلىمنذ  التنا  رغم  الذا  حی تي  حوالت  من  العالم  ث  عرفها 

 سس.و األ م�ادئ ال

 زائر�ة ما قبل االستقالل  الدبلوماس�ة الجالمطلب األول : 

ما قبل اندالع الثورة الجزائر�ة  بل مع بدا�ة االستعمار    إلى�عود النشاط الدبلوماسي للثورة الجزائر�ة  

الدبلوم النشاط  �عود  ، این  الجزائري  الفرنسي للجزائر  للجاال  بدا�ة  ى لإاسي  الفرنسي  قام  حیث    ئرزاحتالل 

دات في ش�ه عر�ضة بلغت حجم المجلد و الذي عرف �عنوان "  الجرائم و الشها  خوجة بتدو�ن أهم   مدانح

المرآة" یذ�ر ف�ه أمجاد الجزائر قائال "الجزائر للجزائر�ین" و قام حمدان خوجة �جوالت عدیدة في المشرق و  

 1�ة. المأساو  أوضاع الجزائر أور�ا �شرح 

نشاط   بدا�ة  مع  الحر الو  مختلف�  وطن�ة �ة  نشاط  هناك  وطني   ان  اتجاه  �ل  أنشأت    حسب  حیث 

�عثة خارج�ة �العاصمة المصر�ة القاهرة، أین    1945الحر�ة من اجل انتصار الحر�ات الد�مقراط�ة منذ  

 ة:ساد�ل من ال 1951�عثة عام كلفت بر�ط اتصاالت مع هذه األخیرة في قضا�ا عدیدة أین ضمت ال

 2بن بلة.  دوأحم احمد یت آ  محمد خ�ضر وحسین

تب� أهم�ة  و�مكن  التان  النقاط  في  الجزائر�ة  الثورة  لمخططوا  الخارجي  نشاط  ال�ال�عد  ما �خص  في  ة 

 3قبل اندالع الثورة الجزائر�ة في مایلي: 

حادث مع  للت  1954�ة  سو�سرا في جو�ل  إلى/ الق�ادة المكلفة بتحضیر الثورة الجزائر�ة أرسلت وفدًا  1

 ین والمر�ز�ین.الیص الد�مقراط�ة الم ة انتصار الحر�اتحر� داخل ارعین تصلمالت�ار�ن ا

  إلى / استغلت الق�ادة الثور�ة تواجد محمد خ�ضر ومكوثه في القاهرة لكسب تأیید الحكومة المصر�ة 2

الصعید الدولي  لى  العمل ع  دة الثور�ة نحوجانب أحمد بن بلة وحسین آیت أحمد وهذا یترجم توجه الق�ا

هو �سب الدعم المصري الذي بث في ب�ان    ئج العمل الخارجيورة ومن ب�ان نتاللث  عالميعم اللدا  وحشد

 أول نوفمبر على أمواج اإلذاعة المصر�ة صوت العرب و�نشاء مكتب لها �القاهرة.

 
 . 12م، ص 2002، لإلشهار، الجزائر، الو�الة الوطن�ة ومالیالدبلوماس�ة الجزائر�ة بین األمس و القبي، صالح بن 1
 127، ص2014دار الحكمة للنشر، :، الجزائر مة المؤقتة للجمهور�ة الجزائر�ةالنشاط الدبلوماسي للحكو ة، سعمر بوضر 2
 . 128مرجع نفسه، ص3
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 ل�ا وخارج�ًا.داخالوطني  ط جبهة التحر�ر / تم تعیین محمد بوض�اف للق�ام �عمل�ة التنسیق بین نشا3

ا جر  طافي  ادعم  لنضالهبهة  الوطني  الس�لتحر�ر  �العمل  المسلح  المیدان  ا  في  خاصة  اسي 

في   التحوالت  الصومام  مؤتمر  �عد  الوطني  التحر�ر  جبهة  حددت  این  الدبلوماسي  النشاط  و  الخارجي 

نحو  التوجه  للثورة الجزائر�ة من خالل  المتحدة   الس�اسة الخارج�ة  ال  األمم  و انشاقض�لطرح  ء  ة الجزائر�ة 

من القاهرة و دمشق ، تونس ، �غداد ، بیروت و    ة الخارج�ة في �لجان خاصة �الس�اسو ل  مكاتبان�ة  ثم

في   الجزائر�ة  الدبلوماس�ة  عن  �مسؤول  د�اغین  لمین  محمد  تعیین  مع   ، نیو�ورك   ، �ارتشي  و  جاكارتا 

الجزائر�ة  ض�ة م للقالدع سبلكعلى ال�عد الدولي  �یز ل و التر هنا نجد التحو   الحكومة المؤقتة الجزائر�ة ، و

 1عمل على تقد�م �ل المعط�ات حول الثورة الجزائر�ة. ل فتح مكاتب و المن خال

التأیید   �سب  اجل  من  الدبلوماس�ة  و  الخارج�ة  الس�اسة  تفعیل  على  الصومام  مؤتمر  قرارات  ر�زت 

ت  ر�ز   ة �ماتصاد�قاال�ة في الخارج خاصة  رنسصالح الفالضغط على الم  العالمي خاصة األمم المتحدة و

 2ة العر��ة فیها ، �ما تقرر ما یلي : ال�تین�ة خاصة الجعلى أمر�كا الال

 فتح مكتب دائم في األمم المتحدة و الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة خاص �جبهة التحر�ر الوطني.-

 و�ة .في الدول االسیفتح تمثیل�ة لحزب جبهة التحر�ر الوطني -

في جكیشت- داخل�ة  هیئة  الالتحر ة  بهل  تنظ�م مش   وطني �ر  في  مهمتها  الجبهة  المؤتمرات  ار�ات 

 الدول�ة و التجمعات الداعمة للقض�ة الوطن�ة.

للقض�ة  - األفالم  و  �الصور  االحداث  توثیق  و  نشر  دار  و  االعالم  و  للصحافة  مكتب  انشاء 

 الوطن�ة.

ا قامت جبهة  ة "  دائر و هي  رج�ة  خاالر على مستوى وزارة  وائد�إنشاء  لتحر�ر الوطني  و �عد ذلك 

  إلى اس�ا" و الثالثة " أورو�ا و أمر�كا " و الرا�عة " الدول االشتراك�ة "    –افر�ق�ا  ي " و الثان�ة "  العالم العر� 

داد و دمشق  جانب نشاط جمع�ة الطل�ة المسلمین الجزائر�ین في الخارج خاصة جامعة القاهرة و جامعة �غ

اهیري لها  عم الرسمي و الجم زائر�ة و �سب الدالج  لقض�ة �ف �اعر لتشاط أساسي و �ث�ف لا ني �ان له الت

النشاط الطالبي في   المدني ، دون ان تهمل  النشاط �ل من عید الحمید مهري ثم توفیق  قاد هذا  حیث 

 
1Ardavan Amir aslani , Ardavan Amir aslani , l’âge d’or de la diplomatie algérienne, 
Constantine : media plus , 2015  ; p 19  
2 Abdelkader bousselham , la diplomatie algérienne ; Alger : Edition dahlab , 2015 , p55 
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 . تونس  في  الز�تونة  �ار�س و جامع  مكا  1954في سنة  1فرنسا خاصة غرنو�ل و  انشاء  جبهة  ل  تب تم 

-1956در�د و ما بین  غرب و سو�سرا و مة و الناظور �المقاهر من ال ي �ل  ف  رجر�ر الوطني في الخا لتحا

تم فتح مكاتب في جدة و    1958تم فتح مكاتب في �غداد و الر�اط ، وجدة ، دمشق ، و في سنة    1957

و هذا ان دل  اق  رة �العر ثم حلب و ال�ص  عمان و بیروت و بنغازي و بلغراد و فیینا ثم برو�سل و اسلوا

 2الخارجي للتعر�ف �القض�ة الجزائر�ة . الجزائر�ة على الصعید  ة و نشاط الدبلوماس�ة ال�ععلى فل ید فإنما 

اجل   من  �األرجنتین   ایرس  بیونس  و  �البراز�ل  جانیرو  دي  ر�و  من  �ل  في  مكاتب  فتح  تم  كما 

شراف  إل�المؤقتة ع�اس فرحات  ة اس الحكومقام رئ�  1960ي  ف�فر   6التنسیق في القارة االمر�ك�ة و في  

 3مة الجزائر�ة المؤقتة من بینها : التمثیل�ة للحكو  جموعة من المكاتبتح معلى ف

 مكتب تر��ا �شرف عل�ه العقید عمر اعمران   •

 مكتب �اكستان  �شرف عل�ه الرئد ایدیر   •

 مكتب بیروت �مثله إبراه�م �ابو�ة. •

 راه�م قافا مكتب طو�یو �مثله إب  •

 ن نو انا �مثله فرانز فاي غكرا فب أمكت •

 د �مثله بوقدوم.  بلغرامكتب   •

ندت المهام �ل من محمد خ�ضر و حسین ایت احمد مسؤول�ة التنسیق مع الدول العر��ة و  أس  كما

 احمد بن بلة و محمد بوض�اف أسندت لهم مهمة الدعم اللوج�ستكي ما بین الداخل و الخارج.

 4: هي و  للحكومة الجزائر�ة ج�ةالخار  ات لقنصلي للممثل� �النس�ة للنشاط ا

لتماع مقرًا  القاهرة  مكتب  لوزارة  اد  المر�ز�ة  عشر( إلدارة  ستة  على  �شرف  الخارج�ة  مكت�ًا  16الشؤون   (

 خارج�ًا :  

 اعداد جوازات السفر.-

 تنظ�م رخص المرور.-

 اعداد التأشیرات ورخص اإلقامة خاصة المتوجهین لمصر.-

 
1Ardavan Amir aslani , op cit ; p  21  
2Ibid , p 59  
3Ibidem. 

 .214، ص سابقجع مر رسة ، ضعمار بو 4
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 .ر�ین جزائن ال�ة الالجئیتسو�ة وضع-

 �ة.ار دتنظ�م المراسالت اإل-

 اعداد التقار�ر.  -

 الالجئین الجزائر�ین وتقد�م المساعدات لهم    فات بینحل الخال-

 ر�ط العالقات مع وسائل اإلعالم والتي تمكن من الدعا�ة. -

ا  ة �مكن حصره �مكما �ان للطل�ة الجزائر�ین دور في العمل الدبلوماسي و التعر�ف �القض�ة الوطن�

 1یلي : 

ائر�ین مكاتب لدى �ل  �ة المسلمین الجز تحاد العام للطلم أنشئ اال56-55ة  ع�بدا�ة السنة الجام  مع

 الجامعات الفرنس�ة و حتى القائمة �الجزائر و�شكل مكتب الجزائر القائمة من:

صطفى صابر،  محمد الصدیق بن �حیى رئ�سا و نوا�ه عمارة رشید و أحمد تاوتي محمد لون�س، م

األمینة العامة و زلخ�ة بن    ي " و حفصة �س�كر �ةت الدولالعالقا "  بد الحل�م بن حسین  و عح بن قي  صال

 قدور أمینة المال أما المكاتب الخارج�ة قائمة برئاسة عالوة بن �عطوش.

على   هذا النشاط الطالبي الخارجي قاده ثالثة طل�ة �ان لهم األثر األكبر في دعم القض�ة الجزائر�ة 

محمد خم�ستي    خضر ابراه�مي ،و األ�حي    یق بنصدد  محمد خم�ستي و محم  هم  لخارجي و المستوى ا

سنة طالب �كل�ة الطب �جامعة مونبل�ه و اص�ح رئ�س منظمة طل�ة المسلمین الجزائر�ین    26ن سنه  كا

ن�ة ، و  و �عتبر صدیق مقرب جدا من احمد بن بلة �حكم انهم من منطقة واحدة و هي مغ  1956سنة  

ب  وق و متر�ص �مكتنة طالب في الحقس 23سنه  ي �ان�ح ن ، اما صدیق ب 1957 سنة �عد ذلك اعتقل 

بین   ما  الجزائر  مثل  و  الجزائر�ین  المسلمین  الطل�ة  التحاد  المؤسسین  األعضاء  احد  �عتبر  و  محاماة 

طرابل  1960  إلى  1956 و  مونروف�ا  و  أكرا  و  المتحدة  األمم  و  القاهرة  من  �ل  اندونس�ا  في  ثم  و  س 

 2.  9611نة �ان ست ا�فضا او ندن �ما شارك في مفو ل موسكو 

  الي فجاء على الس�اق الت   1954/ 1958لنشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة  وأهداف ااما أسس  

 3الذي اعطى استرات�ج�ة أخرى للدبلوماس�ة الجزائر�ة اثناء الثورة الجزائر�ة : 

 
 .70، ص سابقمرجع صالح بن القبي ، 1

2Ardavan amir aslani , op cit ; p22  
 . 134-133سابق ، صمرجع عمار بوضرسة ،  3
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ى  ظة علافمححرص �انتظام على الن تالثورة أمن واجب ق�ام  أكد میثاق مؤتمر الصومام على أنه 

الجزائر   قالل است �الثورة  استقالالً   الق�ادة حتى من  �ة  قرارات  على  تؤثر  ل�ًا واالبتعاد عن أي ضغوطات 

 أقرب الدول الشق�قة والصد�قة ولكن هذا ال �عني عدم االستشارة لكن  �انت تتخذ قراراتها بیدها.

أكبر قدر من  على  حصول  كن ال�مث  ثورة الجزائر�ة �حی لل  لوماسي دبول�ة للنشاط الإعطاء طا�ع المسؤ 

 ستفادة من تضامنهم مع قض�ة الشعب الجزائري ماد�ًا ومعنو�ًا.دول  العالم لال دعم

�إنشاء ما �عرف �المصالح الوزار�ة والتي    1958في عام   التنسیق والتنفیذ  قامت ما �عرف بلجنة 

لخارج�ة والتي  رة اة وزات نوا بر عتمین د�اغین والتي ا د لأسها محمخارج�ة التي تر ضمت مصلحة الشؤون ال

الشخس نفس  الجزائر�ة  �قودها  للجمهور�ة  المؤقتة  الحكومة  انشاء  �عد  في  1958/ 09/ 19ص  ، ومكاسبها 

 رات والقنصل�ات.االخارج أص�حت �مثا�ة السف

تحقیق  دف  همعها ب  تتعامل  جغراف�ةمناطق    إلىو جاءت س�اسة الحكومة المؤقتة مقسمة و موجهة  

اب عدیدة و أهمها التقارب الحضاري  ل العر��ة ألس�ر�زت على الدو   حیث   وطن�ة�ة القضلل مكاسب فعل�ة  

 1و الدیني و اللغوي و الجغرافي این نجد الس�اسة الخارج�ة اتجاه البلدان العر��ة �ما یلي : 

نوفمبر   أول  ب�ان  في  التحر�ر  جبهة  ا  1954أكدت  لعلى  الخارجي  ال�عد    إلى تسعى    لتيثورتها 

لمادي �األسلحة و�ذا احتواء الالجئین  وار أهم�ة �بیرة للدعم اب العر�ي  و�ان لدول الجالمغر د  حاتحقیق ات

جانب لیب�ا عام   إلى  الي على التو  1957و  1958بناء خطي شارل ومور�س   إلىالجزائیین ما دفع �فرنسا 

وزا  1957 الصحراء  جبهة  دخول  الشعوب�عد  تالحم  سید�ة  المغار�  د  ساق�ة  حادثة  في یو ي  مع    سف 

 .1958طنجة أفر�ل  ، و�ذا مؤتمر1958/ 02/ 08

مطروح   من  للسالح  آمنًا  ممرًا  ووفر  �بیراً   دعمًا  السنوسي  ادر�س  اللیبي  الملك  قدم  فقد  لیب�ا  أما 

  الوطني   مؤامرات للمجلسوهذا ما �فسر احتضان العاصمة طرابلس لثالث  الحدود الجزائر�ة  إلىالمصر�ة 

 . 1962و 1961أوت  -1960/ 59ثورة الجزائر�ة لل

الصحراء دفع �كل من المغرب وتونس للمطال�ة بتعدیل الحدود مع فرنسا  البترول في  �عد اكتشاف  

أوت   في  المغر��ة  الحكومة  مع  الحدود  رسم  لجنة  اقتناء  المغرب  أعلنت  اعتبرته  1958حیث  ما  هذا   ،

ونسي  كه الرئ�س التحى سلالمن  ونفس  جيار المشترك والنضال الخاح  �م الكف ًال مناف�ًا لقالحكومة المؤقتة عم
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بو  أكده �صفة رسم�ة  لحبیب  والذي  التونس�ة  الجزائر�ة  الحدود  إعادة رسم  الذي س�علن عن ضرورة  رقی�ة 

 1959.1أمام مجلس الوطني التونسي في سبتمبر 

 اتجاه دول المشرق العر�ي:

الجمع�ة  ستوى  على مرحها  ط  فيض�ة الجزائر�ة خاصة  القدعم  في  لعر��ة واضحًا  كان اسهام الدول ا

المتحالعام موهذ ما انعكس على الس�اسة الخارج�ة  1957-1956و�ذا في عام    1955دة سنة  ة لألمم 

الجزائر�ة خاصة مسألة عدم التدخل في الشؤون الداخل�ة والح�اد في الصراعات، و�ن �ان الدعم المصري  

أحمد    ل من حسیت آ�ة كین �ة وتملقاهر ا  من بر عبر إذاعة العرب  وفمن أول نمن خالل بث ب�اواضحًا  

دون إغفال الدعم المادي والتمو�ل المستمر    2أندون�س�ا �جوازات سفر  مصر�ة  إلىز�د من السفر  �محمد ی

عام   على مصر  الثالثي  العدوان  متخذ  �ان  ما  و�ذا  الجزائر�ة  للثورة  واعت1956�األسلحة  رفت مصر  ، 

 . 1958بر تم سب 18�عد إعالنها في   قتةمة المؤ �الحكو 

ونفس الشيء �النس�ة للعراق حیث    1956ي دمشق عام  هة التحر�ر الوطني فوأنشأ ثاني مكتب لجب

واعترفت �الحكومة الجزائر�ة     1958دعمت الثورة �المال والسالح أما مكتب عمان فقد أنشئ في جانفي  

  إلى مي  یر رسكتب غا المهذل  وقد ح   1958في أفر�ل  ها  مكت�ا لود�ة فقد أسست  أما المملكة العر��ة السع

 ملیون.1أن المملكة قدمت ه�ة قدرها  إال 1960غا�ة 

افر�ق�ا:  من    اتجاه  العدید  في  شار�ت  حیث  االفر�قي  ال�عد  على  الوطني  التحر�ر  جبهة  ر�زت 

 ها:االفر�ق�ة ومن المؤتمرات االفر�ق�ة خاصة وأن فرنسا لها نفوذ �بیر في القارة

دة أحمد بومنجل  التحر�ر �ق�ا  یث شار�ت جبهةح  1958مبر  ي د�سف  رّ الشعوب االفر�ق�ة أقمر  مؤت

 3حیث تلقت الدعم الكبیر للثورة. 

(لیبیر�ا) وهذا �طلب من الحكومة الجزائر�ة    1959مؤتمر الدول االفر�ق�ة المستقلة مونروف�ا في أوت  

دًا  یدة جائج ج مت نتض  یثالفر�ق�ة المستقلة حل ارف الدو الجزائر�ة من طالمؤقتة  ل�حث طرق دعم الثورة  

 عم القض�ة الجزائر�ة على مستوى الجمع�ة العامة لألمم المتحدة.تمر ساهم في دوهذا المؤ 

 
 .146ص  مرجع سابق ،عمار بوضرسة  1
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3Ardavan Amir aslani , l’âge d’or de la diplomatie algérienne, Constantine : media plus , 
2015 p 18  
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  الي كما یالحظ أ�ضا أن الدعم االفر�قي للقض�ة الجزائر�ة �ان متأخرًا �المقارنة �المجموعة اآلسیو�ة ف

جانفي   ا  1960غا�ة  تنشئ  أيجللم  امك  بهة  إفر�ق�ا  في  لها  وهودلستب  ما  اء  بو  الخارج�ة دفع    وز�ر 

 اقتراح فتح مكتب خارجي في العاصمة الغان�ة �حكم موقعها. إلى قتة للحكومة المؤ 

تجاه آس�ا: أهم دول المنطقة نجد أندون�س�ا التي قامت بدعم دعائي جید للجبهة وسمحت لها �انشاء  

�العاصمة جا قدمت  مكتب  �ما  للجزائر�ین  ات  المساعدكرتا  �الاعترفا  �مواله�ات  في   حكومة ت    الجزائر�ة 

و�ان مسؤول المكتب السید األخضر اإلبراه�مي الذي قام بنشاط دبلوماسي الكبیر في   1958سبتمبر  27

 المنطقة.

 الوم أ: 

الثورة  تجاه  عدائ�ًا  موقفًا  فإنها وقفت  األمر�ك�ة  المتحدة  للوال�ات  دعالجزائر�ة من    �النس�ة    مهاخالل 

هیئة األمم المتحدة وهذا    لح فرنسا داخلل هي صوتت لصالن ثم ظمة ص ار منإطي  الالمشروط لفرنسا ف

وتكثف نشاطها    1استخدام عالقاتها في �سب شخص�ات مثل جون �ینیدي  إلىما دفع �الحكومة المؤقتة  

  1960وت  دي في ألي مع جون �ینیر ندداخل مكتب نیو�ورك حیث بدأت محادثات السید عبد القادر ش

 مر�كي.ف األالموق في الً حو والتي اعتبرت ت

ق الكما  یوم  دم  �ندي  جون  الستقالل  1957جوان    2سیناتور  تأییده  ف�ه  أعلن  للكونغرس  تقر�را  م 

"  2الجزائر.  �عنوان  اخ�ار�ة  نشر�ة  بنیو�ورك  مكتبتها  الوطني من  التحر�ر  �انت تصدر جبهة   free�ما 

algerien 3زائر�ة. ة الجالقض�دو�ل ت فيدر شندرلي حیث ساهم لقاه عبد اذي �ان یرأسال " و 

:  �قوم االتحاد السوف�اتي على دعم حر�ات التحرر في العالم في اطار تصدیرها  د السوف�اتي تحااال 

الجزائر�ة   القض�ة  من  موقفه  �حسم  لم  السوف�اتي  االتحاد  لكن  االشتراكي  �حكم    1958غا�ة    إلىللفكر 

الجزاتدو� القض�ة  فل  اناأل  يئر�ة  و�ذا  المتحدة  في  صداه  ار تش مم  �اإلضافة  العالا  الصیني    ىلإم  الدعم 

للجزائر أین تتوج هذا الدعم من خالل االعتراف �الحكومة المؤقتة للجمهور�ة الجزائر�ة المؤقتة أواخر سنة  

1960.4 

 

 
1Abdelkader bousselham , op cit .p53  

 .15مرجع سابق، ص بي ، صالح بن الق 2
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 :ورة التحر�ر�ة  االسترات�ج�ات التي اعتمدتها الدبلوماس�ة الجزائر�ة اثناء الث

اتجاه الرأي    ال�عد اإلنساني لى  تها الخارج�ة  عاس في س�وطني  الر  ر�زت جبهة التحر� ة : عا�الد*  

على   المنتشرة  المخ�مات  في  �ع�شون  الذین  الالجئین  معاناة  ابراز  خالل  من  واألورو�ي  العالمي  العام 

ورو��ة خاصة  األلم�ة و  ي العواصم العاالحدود الغر��ة و الشرق�ة للجزائر من خالل الدعا�ة و االعالم ف

 ن .في هذا الشأ ر مهمبت دو تي لعالم ستو�هول

 : المؤتمرات العالم�ة و الدول�ة*

التحر�ر�ة على استرات�ج�ة و التي    المشار�ة �المؤتمرات العالم�ة  كما اعتمدت الجزائر اثناء الثورة 

العالم�ة و دعمها این اعتبرت هذه   القضا�ا  العالها وزن في طرح  ول�ة منبرا لكسب  الدلم�ة و  المؤتمرات 

 1ثل: ن�ة مالوط  لقض�ةل عمالد

 ومثل الجزائر �علي محمد. 1959ماي  13-08لعالمي للسلم الذي عقد ستكهولم تمر االمؤ -

 . 1959جو�ل�ة  17-14مؤتمر األمم�ة االشتراك�ة العالم�ة بهامبورغ األلمان�ة -

 ر محمد شر�ف ساحلي.زائمثل الجنرو�ج�ة والذي الملتقى العالمي للطل�ة �مدینة غول ال-

حضور أص�حت لها صدى على مستوى المحافل  ائر على س�اسة ال: مع اعتماد الجز صالحة الماسس�

 2الدول�ة هذا ما عزز ر�ط عالقات و الق�ام بتحالفات جدیدة و �ثیرة معتمدة على ثالثة م�ادئ و هي: 

  لم عا ئر تعاملت مع دول الجزاي ان العة ، و هذا �عن مصالح متماثلة، مصالح مكملة، مصالح متناز 

ا تستوجب المصلحة الوطن�ة فتعامل الجزائر مع المغرب ل�س مثل  احدة بل �م�س �كتلة و ة و ل�حال  حالة

تونس و ل�س مثل مصر و هذه استرات�ج�ة مهم جدا أعطت �عدا و مناورة لجبهة التحر�ر الوطني في إدارة  

 ملفاتها الخارج�ة.

 لرسم�ة :ت االز�ارامشتر�ة و ان ال*اللج

على   لجاس�تأالعمل  العا  نس  دول  مع  اللمشتر�ة  مثل  المختلفة  ولجنة  لم  النرو�ج�ة  الجزائر�ة  جنة 

القض�ة   لصالح  ستكهولم  مصادقة  في  تمثل  نشاط  وهذا  الجزائر،  أجل  من  البر�طان�ة  واللجنة  افر�ق�ا 

 . 1959-1954الجزائر�ة في الجمع�ة العامة لألمم المتحدة

ز�ران بن یوسف بن خدة  قادها الو نام التي الفیت ب�ة و الشع ینلصات الرسم�ة �ز�ارة ا�ار على الز التر�یز 

 1959جمهور�ة الهند و�اكستان في أفر�ل    إلى و�ذلك وز�ارة رئ�س الحكومة    1958ومحمود شر�ف عام  
 

 .188، ص، مرجع سابقرسة عمار بوض1
 .15، ص ابق مرجع سصالح بن القبي ،2
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  ارة ز���ة �العر   خرى للدول ز�ارات أ  إلى �اإلضافة    1959یوغسالف�ا في جوان    إلى وز�ارة  فرحات ع�اس  

 1959.1/ 30/ 06یوم  السعود�ة  ��ةكة العر والممل 5919العراق في أفر�ل 

 :*المفاوضات 

اعتمدت الجزائر على الدخول في مفاوضات مع الطرف الفرنسي �عد ان تأكدت فرنسا ان ال مجال  

احتالل الجزائر �ما تأكدت الجزائر بنجاح ثورتها داخل�ا مع ز� الشلها لمواصلة  التفاف    ا و عب حوله ادة 

المحققة ع الا  لى النجاحات  خا  معارك رض  خو  ا رج�ا من  األمم  الل طرح  الجزائر�ة على مستوى  لقض�ة 

المتحدة و �سب التأیید الدولي في جم�ع المحافل و هذا یدل على عمق الدبلوماس�ة الجزائر�ة في حسم  

 .األمور و تسیرها رغم الصعو�ات و العراقیل التي واجهتها 

اوض من أجل  لمي والتفالحل الس  تبنى  ضروري من اله  انور�ة الجزائر�ة رات  جمهؤقتة للفالحكومة الم

 إنهاء حرب الجزائر حتى تبرهن �أنها ال تمارس الحرب من أجل الحرب �ما تدع�ه الحكومة الفرنس�ة.

 الصعو�ات التي واجهت الدبلوماس�ة الجزائر�ة اثناء الثورة التحر�ر�ة :  

ا  الجلدبلوماتعرضت  مشاكل    إلى زائر�ة  س�ة  �سبب  اثخلداضغوطات  عل�ة  األرت  الدبلى  وماسي  داء 

یتولى  للق �ان  الذي  د�اغین  لمین  السید  استقالة  منذ  اضطرا�ا  الوزارة  هذه  عرفت  حیث  الجزائر�ة  ض�ة 

�ما لوحظ    جانب اختالل العالقة ما بینه و�ین حكومة بوصوف عبد الحف�ظ  إلى منصب وز�ر الخارج�ة  

  إلى ر من القاهرة  نقل المق اصة �عد  ل�ة خالداخضا�ا  لق وان ال�عثات الخارج�ة  بی  ق في مادم وجود التنسیع

 م. 1959تونس وحالة تمرد ز�یر عام 

الس�اسة   معالم  برسم  یتعلق  ف�ما  د�اغین  لمین  السید  استقالة  �عد  الخارج�ة  وزارة  تهم�ش  تم  كما 

 2حها. المصالسیر الحسن لمختلف ان دوم �ضمكفل السید بوقا الخارج�ة الجزائر�ة في األمم المتحدة رغم ت

مكاتب  مسؤولو  الخارج�ة    تعرض  "  إلى وزارة  الفرنس�ة  االستخ�ارات  من طرف  اغت�ال  د  الیمحاوالت 

ومحاولة اغت�ال مسؤول مكتب    1959الحمراء" حیث اغتالت السكرتیرة االس�ان�ة لمكتب مدر�د في جوان  

نوفمبر   حسین  آیت  س�ار   1959ألمان�ا  مسؤول وتفجیر  بمك  ة  طیب  السید  روما  جو حر ولتب  �ل�ة  وف 

1959 . 

وجود ضغط �بیر على الحكومة الجزائر�ة مارستها الحكومة التونس�ة علیها خاصة    إلىة  �اإلضاف

�الحكومة   دفع  الفرنسي  المغر�ي  التحالف  و�ذا  المصري  الجزائري  والتقارب  الفرنسي  الضغط  ز�ادة  مع 
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ي �بدیل  السوف�اتتحاد  واال  الصینر  �امع الدولتین وطرح خ  املفي التعازن وحذر  سة تو ممار   إلىالجزائر�ة  

قرارات   توج�ه  في  المجاالت  العدید من  في  بورقی�ة  تدخل  بینهما، رغم  الدائم  التشاور  اسقاط   دون  لهما 

 الحكومة الجزائر�ة والتي �انت ترفض مالحظاته.

ا  �مف1959أفر�ل    15ة في  �ك�ة االمر لوال�ات المتحدو اخر محطة هي رفع علم الجزائر أول مرة �ا

 ق�ة.ة االفر�لصداقیوم اعرف ب

  1999 – 1962المطلب الثاني : الدبلوماس�ة الجزائر�ة من 

فخالل هذه الفترة �انت األولو�ة للمتطل�ات الداخل�ة و العمل على دعم االستقرار الس�اسي و مواجهة  

لتي  مال اب الر حر ي  الخارجي و المتمثل فید  تهدب الجان   إلىلوطن�ة  التحد�ات األمن�ة التي تمس الوحدة ا

 لجزائر .غرب ضد اادها المق

للرئ�س   بلة كان  بن  �استرو    احمد  لالستعمار من  مناهضة  دول  ق�ادات  دول�ة تضاهي    إلى مواقف 

الوحدة   منظمة  اطار  في  التحرر خاصة  قضا�ا  اتجاه  متشددة  له موقف  �انت  بل   ، الناصر  عبد  جمال 

التحضاالفر�ق�ة و �ذ الثاني �اندیر  ا  ل�ا  1965ان  في جو غ  ونللمؤتمر  التحرر�ة و  دعم الحر لجزائر  �ات 

 مناهضة االستعمار .

الصدى    مع  خاصة  التحرر  لحر�ات  االفر�قي  القطب  تمثل  �انت  بلة  بن  احمد  الرئ�س  فمرحلة 

على    ملتعهده ع  ، فالجزائر في  الطیب الذي تر�ته الثورة الجزائر�ة لدى شعوب العالم و افر�ق�ا خاصة

دة الحر�ات الثور�ة في ظل م�ادئ ثابتة للس�اسة الخارج�ة  ب قاجان   إلى  فارقةء االلرؤساا  و   استق�ال القادة

 1الجزائر�ة . 

�عد االستقالل تم تعیین محمد خم�ستي وز�را للخارج�ة في عهد الرئ�س احمد بن بلة حیث اجتمع  

تحدید اجل  من  الفرنسي  نظیره  العالق  مع  الثنمستقبل  خاصة  ائ�ات  البلدین  بین  االجاالة  و  قتصانب  دي 

 2حیث التحرر من الفرنك الفرنسي و ��ف تعز�ز االستثمار بین البلدین وفق اتفاق�ة ا�ف�ان. ن م اليالم

العز�ز بوتفل�قة مكان محمد خم�ستي وز�را للخارج�ة حیث لم �كن    1963و في ماي   جاء عبد 

األوساط   لدى  � معروفا  شا�ا الفرنس�ة حیث  هذ  26غ  بل   ان  في  فیها  تجرى  التي  ظروف  اله  سنة خاصة 

 جانب ملف الهجرة و العمال الجزائر�ین في فرنسا. إلىها النوو�ة في الصحراء سا تجار�فرن

 
1Nicole grimaud, la politique extérieur de l’Algérie , Alger : Rahma édition ; 1984 , p 272  
2Ardavan Amir aslani , op cit ; p41 
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عدة   �الحكم من خالل حصر  انفرد  بلة حیث  بن  احمد  الرئ�س  في طر�قة حكم  لكن وقع تحول 

بیده �منصب رئ�س  س�اد�ة  الداالحكومة و وزا  مناصب  المخل�رة  و  االعالم  منص�ه  نب  جا  إلى   ة�ال ة و 

 . 1بتنح�ة احمد مدغري و عبد العز�ز بوتفل�قة من وزارة الخارج�ة مهور�ة �ما قام كرئ�س للج

كما تمیزت مرحلة احمد بن بلة على المستوى الخارجي �عدم الوضوح اتجاه المعسكر�ن رغم ان  

خلق  �و�ا    إلى ثم    و من  ر�ك�ة مااله للوال�ات المتحدة  ارت ان ز�االشتراك�ة اال  الخط األیدیولوجي للجزائر هو 

 اب�ة في موقفه اثرت على الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة.ض�

من جانب اخر واجهت الجزائر في فترة حكم الرئ�س احمد بن بلة اول تحدى لها على الصعید  

ا الخارجي و هو حرب  الصعید  على  العسكري و  و  المتمث األمني  و  اللرمال  في  المغر�ي على  عدو ل  ان 

الدولي و  ب استطاعهذه الحر خالل  ف  1963سنة  ر  ائالجز  االفر�قي و  التأیید العر�ي و  ت الجزائر �سب 

لعبت العالقات الجیدة التي تر�ط الرئ�س احمد بن بلة �الرئ�س جمال عبد الناصر في �سب تأیید مصر و  

 الحرب.الجانب الجزائري في هذه  إلىالوقوف 

و خلفه    1965  ب في سنة�االنقال نتهت  لتي اة و ابلن  ت حكم الرئ�س احمد بسما ذه اهم  فكانت ه

 الرئ�س هواري بومدین .

 :   1978 – 1965فترة الرئ�س هواري بومدین 

خالل فترة تولي الرئ�س السابق هواري بومدین الحكم اثر االنقالب على الرئ�س احمد بن بلة واجهة  

ت  عن تصورا الدفاع    إلى ا  �ة هنلوماسدبالس بن بلة این تحولت  رئ�لحكم للدول�ة إلعادة االجزائر ضغوط  

 2الجزائر و تزامنت أ�ضا مجموعة من التغیرات منها : 

او ما �عرف �النكسة و دور الجزائر الس�اسي و العسكري    1967الحرب العر��ة اإلسرائیل�ة جوان   -

 . ر�ة ة للعنصلمواقف المناهضفي هذه الحرب مما اعطي لها �عدا اقوى في ا

ال الس�ادة الوطن�ة مما اسهم في  اطار استكم  في   1971فري  ف�  24ي  قات فرو محتأم�م الجزائر لل -

 ات�اع �عض الدول لنفس األسلوب.

این    1971لعبت الجزائر دورا ق�ادي في طرد تایوان و ادخال الصین لمنظمة األمم المتحدة سنة   -

 .قة بوتفل� ترة عبد العز�ز كان وز�ر الخارج�ة في تلك الف

 
   106، ص  9751البومدیني ، ، الجزائر : منشورات التجمع  ورة و �الثورةالث  عنلطفي الخولي ،   1
  151إسماعیل د�ش ، مرجع سابق ، ص  2
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طر  - في  الجزائر  افر�ري  العنصنظام  الد  دور  سنة  �جنوب  لألمم   1974ق�ا  العامة  الجمع�ة  من 

 المتحدة .

أكتو�ر   - حرب  في  الجزائر  لعبته  الذي  هذه    إلى  1973الدور  في  �سالح  النفط  استخدام  جانب 

 الحرب.

ة و االجتماع�ة  اد�االقتص  لطرح التحوالت  انعقاد مؤتمر عدم االنح�از الثالث �الجزائر و الذي مهد -

 . 1974مقترح الجزائري لدى األمم المتحدة سنة اطار ال جدید في دولي  نظام  �ة فياس س�و ال

مدر�د   - التفاق�ة  رفضها  و  الغر��ة  الصحراء  لقض�ة  الجزائر  �جبهة    1975دعم  االعتراف  و 

 بولیزار�و �ممثل الوحید و الشرعي للشعب الصحراوي.

تفاق�ة  ابرام ا  ها فيرغبت  ن مصر الاعتصدي التي جاءت �عد  ال  لصمود و �جبهة اا �عرف  انشاء م -

الصهیوني سنة  ا الك�ان  مع  مقر جامعة    1977لسالم  نقل  مقاطعة مصر و  عنها  نتج  التي  و 

 تونس . إلىالدول العر��ة من القاهرة 

  ة و لتقلید�ضمن الم�ادئ ا  اعتمد الرئ�س هواري بومدین في فترة حكمه على الدبلوماس�ة االقتصاد�ة 

االنح�از و   االار محهي عدم  اال�مبر� �ة  ان  اال  االقتة  التوغل  ل�عد  على  الجزائر�ة  الدبلوماس�ة  في  صادي 

نحو المعسكر الغر�ي خاصة الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة  این اعتمد على شخص�ة خاصة و هي مسعود  

د  القات قو�ة مع العدیء عام ببنافي واشنطن و ق  این عزز تواجده  1967زقار این بداء في النشاط سنة  

 1متحدة االمر�ك�ة . ال�ات الة في الو الهامص�ات الشخ من

 1971و    1965فرغم تذبذب العالقات بین الجزائر و الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة خاصة ما بین  

بین الوال�ات ا  التجار�ة ما  الت�ادالت  التقار�ر االقتصاد�ة توضح تزاید  اللمتحدة االمر�كاال ان  و  ئر  جزا �ة 

ن خال قطع العالقات ما بین البلدین �سبب  اال ا  1974  مر�ك�ة سنةاالئر�ة  الجزات  قا فتمت اعادت العال

و التي تنص على    1969غیر االن ال�عد التعاوني �ان قائما من خالل ابرام اتفاق�ة سنة    1967حرب  

  مقابل حصول الجزائر   سنة  25مدة  طب�عي المم�ع لمل�ار متر مكعب من الغاز ال  10ب�ع الجزائر سنو�ا  

 2ول�ة . ات البتر �الصناع  خاصة لوج�اتكنو  لىع

و نجد ان الرئ�س الراحل هواري بومدین �ان �عتقد �ان تشیید الدولة الجزائر�ة �شرط أساسي لبناء  

ي  قات الدول�ة فان العالم ل�س عادال في ظل القوانین و األطر التي تنظم العال  إلىدولة قو�ة �اإلضافة  

 
1Ardavan amir aslani , op cit ; p  119 

   237، ص  2011ائر : دار المعرفة ، ، الجز  في میزان التار�خرؤساء الجزائر را�ح لون�سي ،  2
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ق العدالة و تحقیق المساواة في األدوار  لدولي وفالنظام ا واعد  ییر قمن تغد  ب  حلة و ال یزال اذ اللمر تلك ا

العالقات   إعادة  و  جنوب  �جنوب  �عرف  ما  اطار  في  االقتصادي  الجانب  خاصة  الدولي  النظام  داخل 

 المتوازنة شمال جنوب.

ب و  نو لج لهوة بین الشمال و اق اار تضییل الشمال في اط حاولت الجزائر ان تق�م عالقات مع دو 

قات الثنائ�ة من بینها العالقات الجزائر�ة السو�د�ة خاصة في عهد اولوف  من العالالعدید    لك فيجسد ذت

السو�دي    Olof Palme�الم   االو  و    19861-1982و    1976-1969الوز�ر  اوجها  عرفت  حیث 

 نشاطها في اطار عالقة را�ح را�ح .

الرئ�س مك حاول  بومدین ري  الجزائ  ا  هواري  الجز العالبناء  �عید  ن  ا  الراحل  القات  مع  ائر�ة  فرنس�ة 

في اطار    1975افر�ل    10ز�ارة الجزائر في    إلىالرئ�س الفرنسي ج�سكار دي ستان من خالل دعوته  

 إعادة بناء عالقات متوسط�ة متوازنة مع ضفتي المتوسط .

  الفلسطین�ة:الجزائر و القض�ة 

مساعدتها و    إلىلتي سعت  ئر�ة و االجزااس�ة  دبلومالي  ة احد اهم القضا�ا فین�الفلسط  تعتبر القض�ة 

و الذي عبر عنه بثالث ال " و هي    1967دعمها حیث دعمت القرار الذي صدر في قمة الخرطوم عام  

  زمت بها الجزائر و الت ال تفاوض مع إسرائیل ال اعتراف بدولة إسرائیل ال سالم مع إسرائیل و التي ساندتها

 2ة. او مظلومالمة طین ظع فلسم ها خاصة انها أعلنت �انو 

بل قام الرئ�س هواري بومدین �ارسال وحدات عسكر�ة جزائر�ة لصد العدوان اإلسرائیلي حیث شملت   

  إلى د�ا�ة و ثالثة ف�الق  30طائرات �ما أرسلت  6طائرة حر��ة و هي ما تملكه الجزائر و أ�قت على  47

 3. ئیلي  إلسراا انات المصر�ة ضد العدو لقو لدعم ا  المصر�ة ةالجبه

دعم القض�ة الفلسطین�ة این    إلىئر الجمع�ة العامة في األمم المتحدة سعت  راست الجزا و عندما ت 

في   الفلسطیني  الشعب  �اسم  الحدیث  فرصة  عرفات  ل�اسر  هذا    1974نوفمبر    13أعطت  ان  خاصة 

استثناء �عتبر  الع  الحدث  الدبلوماسي  في  األمرف  افي  شخصم  یتحدث  ان  ممغ  �ةلمتحدة  لیر  دلة  ثلة 

 
  159 ، ص إسماعیل د�ش ، مرجع سابق 1

2Ardavan amir aslani , op cit ; p  126  
  160، ص  1120، الجزائر : الشروق لالعالم ،  من الكفاح مذ�رات قائد ار�ان جزائري صف قرن ن�یري ، ز طاهر   3
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ه طائرة  األمم المتحدة ، این ارسل الرئ�س هواري بومدین ملف �اسر عرفات و اعطفي منبر اعترف بها  م

 1جزائر�ة لنقله لنیو�ورك . 

فمن جهة رفض   قام الرئ�س هواري بومدین �إعادة توازن العالقات الجزائر�ة الفرنس�ةمن جانب اخر  

فر ز  و    نسي�ارة  لد�ه  ثابت  لم ج  من�موقف  ،  ال�ا  �غلق   هة  معها  أعادب  المرسى    لكنه  قاعدة  استرجاع 

عام   عام    1968الكبیر  الجو�ة  بوسفر  قاعدة  اجالء  سنة    1970و  لفرنسا  الخمور  ب�ع  �منع  قام  �ما 

المحروقات سنة    1970 بتأم�م  انتهت  �الت  1972و  ا  اليو  بین  التوزان  فرنساأعاد  ا  لجزائر و  ر  طافي 

 2لند�ة بین البلدین . ا

اع  الكما  بو تمد  هواري  دبلو رئ�س  على  خاصة  مدین  القضا�ا  من  العدید  حل  في  الوساطة  ماس�ة 

و هذا �عتبر انتصار �بیر    1975مارس    6الخالف اإلیراني العراقي و التي انتهت �اتفاق�ة الجزائر في  

 ي بیئة دول�ة معقدة.د فالتعقی لحل قض�ة بهذا للدبلوماس�ة الجزائر�ة في تلك المرحلة

 :  شاذلي بن جدیدئ�س الرة الر تف

هواري    خالل عهدة الرئ�س الشاذلي بن جدید تبني س�اسات و مواقف منسجمة و مكملة للرئ�س 

في   تصاعد  عرفت  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  ان  اال  الدولي  او  اإلقل�مي  المستوى  على  سواء  بومدین 

اسة االنفتاح  خاصة مع تبني س�  الغربعلى    نفتاحال�ا�س الشاذلي بن جدید  لرئث قام ائها الخارجي حی أدا

خالل فترة حكم الرئ�س شادلي    الدبلوماس�ة  �اسي و االقتصادي این �مكن ان نلخص اهم النشاطات  الس

 3و هي :  بن جدید

عدا  ي �مما اعطمر�ك�ة �طهران  توسط الجزائر في قض�ة تحر�ر الرهائن االمر�كان في السفارة اال -

دة االمر�ك�ة و تجسد ذلك  ع الوال�ات المتحتقار�ت الجزائر محیث   زائري ي الج اسوماخر للدور الدبل

 في تقد�م مساعدات فن�ة و عسكر�ة للجزائر.

تونس   - المغر�ي  تحیید  الجزائري  الخالف  مارس  من  في  الموقعة  والوفاق  اإلخاء  اتفاق�ة  عبر 

1983 . 

لتي  ن�جیر�ا او منها �ق�ا ي افر و�ة فلقا  ز العالقات مع الدولعز�ل تخال  من ت االفر�ق�ةدعم العالقا -

 . 1982دورا مهما في انضمام الصحراء الغر��ة لمنظمة الوحدة االفر�ق�ة لعبت 

 
1Ardavan amir aslani , op cit ; p166 
2 Ahmed taleb ibrahimi , mémoire d’un Algerién , tome 2 ; alger : edition casbah , 2008 , p 
396  

  34، ص  2004: دار الجیل ، بیروت  ، زائر�ةج دبلوماس�ة الالمحمد بوعشة ، 3
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الدولتین - بین  التعاون  في  االستمرار  هو  و  للجزائر  میتران  فرنسوا  الفرنسي  الرئ�س  �ان    ز�ارة  و 

�ات المتحدة  للوالأخرى  �ارة  ز   ضا و أ�  1983سا في سنة  فرنز�ارة لجدید قد قام ب  الرئ�س شادلي بن

سنة  االم مع    و  1985ر�ك�ة  تزامن  الذي  و  الغرب  نحو  للجزائر  الجدید  التوجه  عن  �عبر  هذا 

البرغمات�ة في   التقارب األمر�كي السوف�اتي و ه�منة  بدا�ة  الدول�ة في تلك المرحلة مع  التحوالت 

 .  غرب وفق هذا المنطقع الات م قالع بناء إلى ذه المرحلة ي هجزائر فدول�ة اتجهت الالعالقات ال

 ارة ملكة بر�طان�ا للجزائر و هو توجه اخر نحو الغرب.�ز  -

في   - الصحراو�ة  القض�ة  المغار�ي و جعل  االتحاد  بناء  المغار��ة من خالل  العالقات  بناء  إعادة 

 .اطار األمم المتحدة

لسابق  ج�ة االخار وز�ر  ر  ائ الذي فقدت ف�ه الجز   ي وناإلیرالصراع العراقي  توسط الجزائر في حل ا -

الصدی تفجمحمد  اثر  �حي  بن  في  ق  التر��ة  العراق�ة  الحدود  على  الجزائر�ة  الطائرة  ماي    3یر 

1982 . 

جیدة    اإلیران�ةت الجزائر�ة  قاحیث �انت العال  1982قام الرئ�س شادلي بن جدید بز�ارة ایران سنة   -

�ك�ة  اإلیران�ة االمر   القاتع الععد قط�  طنح اإلیران�ة في واشن صالع�ة المالجزائر دور را بل لعبت  

المتحدة  و هذا �مثل   و ثقة الوال�ات  في الجزائر �وس�ط إ�جابي    ةاألمر�ك�ثقة ایران في الجزائر 

 1بین الطرفین. 

 توسط الجزائر في حل القض�ة اللبنان�ة من خالل المشار�ة في اتفاق�ة الطائف. -

ل - الجزائر  ادعم  أعطت  لفللقض�ة  التي  و  اإلإمكانا  لهسطین�ة  الدولة  عالن�ة  ق�ام  الفلسطین�ة     عن 

 لجزائر.�ا

التحفظ   بن جید هو  الجمهور�ة شادلي  الجزائر عبر رئ�س  فكان موقف  الثان�ة  الخل�ج  اما حرب 

اق  جانب العر   إلى   حول توج�ه قوة عر��ة �ق�ادة غر��ة لضرب العراق و هذا ل�س معناه وقوف الجزائر 

ن  و هذاارما  ص  و  ف الجزائر �ان واضحاموقلكن   الرائد لخضرما  لقناة  بورقعة في تصر�  قله  ح له 

الشروق " قام السفیر األمر�كي في القاهرة بز�ارة للرئ�س شادلي بن جدید في مقر اقامته حیث صرح  

 
سات ،  ذ من موقع الجز�رة للدرا�ة اإلیران�ة میتنة في اغلبها ، مأخو سید احمد ولد سالم ، العالقات الجزائر   1
 .netwww.aljazerra  22/08/2018بتار�خ 

http://www.aljazerra.net/
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ة "  ود�السع  ىلإ لو بزي مدني  الرئ�س شادلي بن جدید قائال �أن الجزائر لن ترسل أي جندي جزائري و 
1 

رئ�س في توج�ه  هو تراجع دور شخص�ة الالرئ�س شادلي بن جدید  حكم  ة من  حلمر ما میز هذه ال

ري بومدین و بروز وزارة الخارج�ة �جهاز بیروقراطي فعال في  االس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة على عكس هو 

دورا أساس�ا في حل  حي  یق بن �رج�ة محمد الصدتوج�ه الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة حیث لعب وز�ر الخا

الالقضاد من  دیلعا �الت�ا  تغیر مسار صنع الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة في هذه المرحلة عن   اليدول�ة و 

 سا�قتها من خالل الدور األساسي للجهاز البیروقراطي و المتمثل في وزارة الخارج�ة.

 وطن�ة :  الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة خالل االزمة ال

�ة العنف  االنتخابي و بدالتوق�ف المسار    نت�جةاس�ة  و س�  �ة مندخلت الجزائر ازمة الة  رحه المفي هذ

مع الموقف   یتماشى تبني سلوك خارجي  إلى في الجزائر و انتشار اإلرهاب و فراغ مؤسساتي ادي �الجزائر 

لمسار  ء ان الغامرحلة فعقب اعالالذي تع�شه ، و �مكن ان نحدد المؤسسات التي �انت قائمة في تلك ال

غا�ة ندوة الوفاق    إلى   1992ي  الرئاسة من جانف ة اضطلعت �مهام  للدولاعلى  مجلس  الل  االنتخابي تشك 

حیث عین بوض�اف رئ�سا للجزائر لكن تم اغت�اله ل�خلفه علي �افي و �عده جاء    1994الوطني جانفي  

 2.  5199امین زروال للسلطة مع انتخا�ات رئاس�ة سنة ال�

 3رج�ة و هي : في س�استها الخا اس�ة ات أسراتج�ستا ذه المرحلة على ار�ع ي هجزائر فاعتمدت ال

تأكید دور الجزائر اإلقل�مي و ضرورة    إلىاستراتج�ة التحفیز الذاتي : و تهدف هذه االستراتج�ة   •

الم�اد الجزائر  تتبنى  حیث   ، الدول�ة  و  اإلقل�م�ة  الس�اس�ة  الحسا�ات  في  الدول�ة  االنخراط  ئ 

�االمت الدولیین  لسلعلقة  االمن  و  التعز�ز  جانب    ىإل م  و  الدولي  �عض  التعاون  في  تجسد  ذي 

فاق�ات و التصر�حات مثل دور الجزائر في اللجنة الثالث�ة " الجزائر بور�ینافاسو فرنسا " الذي  االت

  اقف الجزائر من ، و مو   1995اتفاق السالم بین الحكومة النیر�ة و حر�ة التوارقسنة    إلى افضى  

 لمغرب العر�ي.د ااالتحا

ة الجزائر عن الت�ع�ة و عدم  ل�اظهار استقال   إلى �ة  و تهدف هذه االستراتج  لب :التص  �ة تجاسترا •

الخضوع للضغوطات من خالل تأكید على قوتها اإلقل�م�ة المقاومة لجم�ع أنواع التدخل من خالل  

 
 ن غزو العراق ، مرجع سابق .قاهرة عر�كي �ال مي للسفیر األهذا ماقاله الشادل  1
 130عبد هللا �الحبیب ، مرجع سابق ،  ص  2
 165مرجع نفسه ، ص  3
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قات مع ایران و �ذا  عالقطع ال  ماجاء �عد قرار ترس�خ م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة و هذا  

 االتهامات األورو��ة. الجزائر�ة اتجاهوزارة الخارج�ة دمها تي تقود الردال

استراتج�ة التبني : �قصد بهذه االستراتج�ة االلتزام �االعراف و الشرع�ة الدول�ة و قد ظهرت هذه   •

لوك داخلي موجه  ر سا لتبر�فترة الذروة امفي السلوك الجزائري الخارجي اثناء  االستراتج�ة بوضوح  

�س محمد بوض�اف رئ�سا للجمهور�ة  ه مع تنصیب الرئدول�ة و تجلت هذفل الالمحاو في  ا  رج للخا

هولندا و السو�د و    إلى�ارسال م�عوثین له للخارج حیث ارسل السید علي هارون و رضا مالك  

 لشرح األوضاع في البالد . 1992/ 03/ 12الدنمارك في 

ر حیث  الخارجي للجزائ  س�اسي وك الالسل لب ص  هذه االستراتج�ة في  دخل ومة : تاتج�ات المساتر اس •

االستراتج�ة  توجد مساح تهدف هذه  الدبلوماس�ة و  للمناورة  �بیرة  درجة من    إلى ات  اعلى  تحقیق 

الر�ح�ة این ر�طت اإلرهاب �موضوع أساسي في س�استها الخارج�ة و ر�طها تصورتها الخارج�ة  

 .اإلرهاب مجتمع الدولي �مع ال

ة من حیث ترتیب  الس�اسة الخارج�ت التي حدثت في  تحوالهو الرحلة  لم ا  لجدیر �الذ�ر في هذه ا

األولو�ات الجیواستراتج�ة في الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة حیث تم تعدیل ترتیب ال�عد المتوسطي من حیث  

زائر ارض اإلسالم  الج ي " ان  �ما یل  1996ور  االس�ق�ة مقارنة �ال�عد االفر�قي حیث ورد في دی�اجة دست

یتء  جز و   المجزأ مال  ار ن  العر�ي و  افر�ق�ة "ض عر��ة و بال مغرب  و  منذ    1توسط�ة  اول مرة  ، هذه 

استقالل الجزائر تتراجع مكانة افر�ق�ا في األولو�ة الخارج�ة للجزائر و إعطاء األهم�ة لل�عد المتوسطي و  

و دول�ة    ل�م�ةوة إقص�ح قا  یناالتحاد األورو�ي ا  ناء و هو ب  في تلك الفترة  هذا �سبب التحوالت التي حدثت 

 ن لها روا�ط قو�ة مع قو�ة اقتصاد�ة مجاورة لها في ظل التحد�ات الجدیدة .الجزائر في تكو  و رغ�ة

سارعت   لسنة    إلى فالجزائر  برشلونة  اعالن  ضمن  األورو��ة  الشراكة  بدأت    1995تعز�ز  این 

لكن   تمسكت  المفاوضات  االجزائر  تدلتف�مبدأ  �شكل  الجمر�ي  اقلحما   جير�ك�ك  غیر  تصاده�ة  الوطني  ا 

حلة �ما لم توافق على المشروط�ة الس�اس�ة المتعلقة �األوضاع الس�اس�ة و األمن�ة في  مستعد لهذه المر ال

رو��ة للمنطقة  الجزائر ، لكن هذا لم �قلل من أهم�ة التقدم في المفاوضات و االستفادة من المساعدات األو 

 
 رجع سابق  قط سمیر ، م   1
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اب�ة  المغار� على مدى    1976/ 07/ 01��ة في  المجموعة األورو ن مع  تعاو   اتفاق ت  رمعلما �ان الجزائر 

   . 1سنة  20

التحرك   فالوضع األمني و عدم االستقرار الذي عرفته الجزائر في العشر�ة لم �منع الجزائر من 

بناء عالقات    في  قتصاد�ة یوس�اس�ة و االنحو دول الجوار و خاصة االتحاد األورو�ي و ادراك ق�مته الج

جمع الجزائر و االتحاد األورو�ي محددات  �ي خاصة ان ما �االتحاد األورو   ائر و الجز   ا بین م  �ة مستقبل

جانب التعاون األمني في مجال محار�ة   إلى اقتصاد�ة �اعت�ار الجزائر من بین اهم مصدري الغاز الورو�ا 

 اإلرهاب.

 :  ة خالل هذه الفترةئر�ة الجزارات الدبلوماس�و �مكن تلخ�ص اهم ن تطو 

نذ السنوات األولى من االستقالل نحو تحر�ر  الجزائر�ة نفسها م  : جندت الدبلوماس�ة افر�ق�اتحر�ر    -

افر�ق�ا و �انت الوجهة األولى لها في اطار التضامن مع حر�ات التحرر و االبتعاد عن اله�منة الفرنس�ة  

  ر دعمت المؤتمر الجزائ لم، فللعا  �ة ئر ها الدبلوماس�ة الجزامنتنطلق    ما جعلها قاعدة في القارة االفر�ق�ة وهو  

االفر� التحر�ر من  الوطني  لجنة  �عرف  ما  انشاء  في  �ما ساهمت  ماد�ا و س�اس�ا  افر�ق�ا  في جنوب  قي 

 2طرف منظمة الوحدة االفر�ق�ة. 

م 1971ف�فري    24نظام اقتصاد عالمي : في مرحلة الس�عینات �عد تأم�م الجزائر لنفطها یوم    -ب

 3تصرف في مواردها الطب�ع�ة. ق الشعوب في ال رة االعتراف �ح�ضرو   ماس�ة دبلو  لة حمبدأت الجزائر في 

في  و �رستها  4م   1967عام    77المطال�ة بنظام اقتصادي جدید في اطار مجموعة    إلىو ذهبت   

�الجزائر   المنعقد  االنح�از  عدم  ا 1973سبتمبر    9-5مؤتمر  االستثنائ�ة  الدورة  �ذا  و  للجبهة  م  لسادسة 

 ام العالقات االقتصاد�ة الدول�ة.ل طرح اصالح نظحو  1974أفر�ل  9العامة لألمم المنعقدة في 

 الثمانینات و مرحلة الوساطة: -ج

 5دة منها: اعتمدت الجزائر على س�اسة الوساطة لعوامل عدی

 حصول العدید من دول افر�ق�ا على استقاللها. 

 
في الملتقي الدولي حول التكامل  لقیتامداخلة مجید ، " الجزائر و مسار برشلونة الفرص و التحد�ات " قدي عبد ال  1

 2، ص  2004ماي  9-8الشراكة األورو��ة العر��ة ، جامعة سط�ف ، یومي تفعیل  لتحسین و ةال�العر�ي �االقتصادي 
 .17صمرجع سابق ، عبد هللا �الحبیب، 2
 19، ص مرجع نفسه  3

4Nicole grimaud ; opcit p 294  
 .21ص مرجع سابق ،بد هللا �الحبیب، ع5
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 المطال�ة بنظام اقتصادي جدید.

 األزمة االقتصاد�ة التي ضر�ت الجزائر.

العوامل أثرت في السلوك الس�اسي التهدئة و    هذه  التوجه نحو  الخارجي للجزائر مما أجبرها على 

في اطار العالقات المغار��ة من خالل تطبیق مبدأ    التخف�ف من أس�اب النزاع و التوترات، و البدا�ة �انت

طر  من  عنه  المعبر  اال�جابي  الجوار  لألحق  خطا�ه  في  جدید  بن  الشاذلي  الرئ�س  بتار�خ  ف    20مة 

م و یتضمن هذا المبدأ اقصاء الخالفات الحدود�ة و التأس�س لتعاون جهري عبر الحدود 1981د�سمبر  

م  الن�جر و  مع  اتفاق�ات  في    اليأین وقعت  �عمل�ة وساطة  قامت  الحدود و  لترس�م  م 1981و مور�تان�ا 

ا األمر�كیین  الرهائن  التحر�ر  في  توفرت  حیث  طهران،  طرف  من  علیها  لمحتجز�ن  وافق  شروط  لجزائر 

ایران و  أ  م  الو  هما  و  االستقال  1الطرفین  الس�ادة/  هي  بتقو�ة  ل�و  سمحت  الوساطة  فهذه   ، النزاهة  ة/ 

أي   مكانتها  و  یزور  ه�منتها  دبلوماسي  أول  غر�ب  الكر�م  عبد  السید  طهران  في  الجزائري  السفیر  �ان 

 �كیین.الرهائن األمر 

 ثالث�ة مع المغرب و السعود�ة لتسو�ة األزمة اللبنان�ة.كما شار�ت الجزائر في اللجنة ال

بین    ما  الوطن�ة  االزمة  مرحلة  عل  1999و    1992اما  تقوم  الجزائر�ة  الدبلوماس�ة  �انت  ى  فلقد 

لدبلوماسي  استراتج�ة الدفاع عن نفسها خاصة في اطار ما �عرف �من �قتل من و الحصار اإلعالمي و ا

ك المرحلة این �انت مجموعة من العوامل المؤثرة في الس�اسة الخارج�ة  الذي تعرضت له الجزائر في تل

 الجزائر�ة خالل هذه الفترة و هي:

 / الغاء المسار االنتخابي.1

 ألف قتیل.200لف / عنف دموي �2

 / اغت�ال رئ�س الدولة.3

 2/ مسألة حقوق االنسان. 4

أداة أساس�ة في ادارة    إلىة الجزائر�ة  زائر خارج�ا أین تحولت الس�اسة الخارج�هذه أثرت في عزل الج 

 األزمة خارج�ا.

عوامل اقتصاد�ة �االعتماد على المحروقات �مصدر أساسي للدخل و االحت�اطي    إلى �اإلضافة  

دفع  من   مما  الر�ح  توز�ع  على  االعتماد  و  الصع�ة  اللجوء    إلى الحملة  و  الخارج  من    لى إاالقتراض 

 
 .22ص  عبد هللا �الحبیب ،مرجع سابق ، 1
 .33 ص، مرجع نفسه   2
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ة  ل�م التي اثرت على استقال1994  ستاند �ايلي في اطار اتفاق�ة  االستدانة خاصة مع صندوق النقد الدو 

 اتخاذ القرار في الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة.

   1999 منذر�ة المطلب الثالث : الدبلوماس�ة الجزائ

  2006  إلى  1999ة  الحكم و خاصة المرحل  إلى مرحلة ما �عد وصول الرئ�س عبد العز�ز بوتفل�قة  

من الدستور الجزائري و التي تعطي لرئ�س الجمهور�ة صالح�ة إقرار و توج�ه   77 این فعل الرئ�س المادة 

هذا   و   ، للبالد  الخارج�ة  تس  إلىالس�اسة  التي  األخرى  المؤسسات  الس�اسة  جانب  صنع  عمل�ة  في  اهم 

 1الخارج�ة الجزائر�ة �وزارة الدفاع و الخارج�ة . 

 رج�ة الجزائر�ة :ثیر العوامل الخارج�ة على الس�اسة الخامستو�ات تأ

�عد   الجزائر�ة  الدبلوماس�ة  عن  الحدیث  التطرق    1999قبل  من  بد  هي    إلىال  و  أساس�ة  نقاط 

 اس�ة الخارج�ة الجزائر�ة و هي :مستو�ات تاثیر العوامل الخارج�ة في الس�

تأثیرات   إلى عل منها منطقة حیو�ة تخضع : طب�عة الموقع الجغرافي للجزائر ج  2المستوى اإلقل�مي •

المنطقة   الدور اإلقل�مي في  ت�حث عن ه�كلة  البیئة الخارج�ة في مح�طها اإلقل�مي و لهذا فهي 

إ�ج اجل  العر�ي من  و  االفر�قي  و  المغار�ي  الفضاء  التعاون و حل  خاصة  و  الحوار  قنوات  اد 

 االزمات �طرق سلم�ة.

الجهو�ة و العمل على    ائر على مقار�ة تقوم وفق نظام التكتالتفعلي الجبهة العر��ة اعتمدت الجز 

الدفع �مسار االتحاد   العر��ة �السودان و تونس و المغرب و  اح�ائها و أ�ضا تحسین العالقات 

 االمام . إلىالمغار�ي 

إعادة اح�اء دورها اإلقل�مي من خالل أجهزة االتحاد    إلىة االفر�ق�ة این سعت الجزائر  اما الجبه

فر�ق�ة �النزاع االرتیري االثیو�ي و المساهمة في تجر�ة  الفر�قي و المساهمة في حل النزاعات االا

 جانب مشار�ة الجزائر في مجموعة الثمان�ة �ممثل للقارة االفر�ق�ة . إلىالنی�اد  

الجزائر  المستوى   • االمر�ك�ة على �افة    إلى الدولي : سعت  المتحدة  تحسین عالقتها مع الوال�ات 

األطلساألص الحوار  في  مشار�تها  خالل  من  بز�ارات  عدة  الق�ام  و  األطلسي  الحلف  مع    إلى ي 

احداث   �عد  الدولتین خاصة  مع  الرا�طة  الحلقة  اإلرهاب هو    11واشنطن و جعل ملف محار�ة 

دون    إلى ،    2001سبتمبر   األورو�ي  االتحاد  �الصین و  الشر�اء  تنوع  استرات�ج�ة  تبنیها  جانب 

 
  85لع ، مرجع سابق ، ص هی�ة داو  1
   87، ص  مرجع نفسه   2
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ال  الشر�ك  �النس�ان  عالقته  على  محافظا  ی�قي  الذي  تعرضها  فرنسي  في    إلى جزائر رغم  الفتور 

 كثیر من األح�ان.

بدأ النشاط الخارجي یتحرك من خالل التر�یز على الدوائر اإلعالم�ة و�عض    1997بدا�ة من عام  

عام  الص بوتفل�قة  العز�ز  عبد  الرئ�س  مجیئ  مع  ولكن  س�اس�ة  وشخص�ات  الواسع  االنتشار  ذات  حف 

العمل الخار   1999 تكث�ف  النشاط نحو  القسط األكبر  بدأ  على أمر�كا وأورو�ا وأخذت افر�ق�ا  جي مر�زا 

أحداث   العودة    201سبتمبر    11ومع  نحو  بوتفل�قة  العز�ز  عبد  دبلوماس�ة  أمام  فرصة  العالم    ىإل �انت 

 1وأهم المعط�ات التي اعتمدت علیها الدبلوماس�ة الجزائر�ة، وهي: 

 فر�ق�ة �صفتها رئ�سا.لمنظمة الوحدة اال 35ار�ت الجزائر قمة / افر�ق�ا ش 1

 .1999/ القمة االستثنائ�ة للوحدة االفر�ق�ة سیرت لیب�ا 2

 . 1999/دورة الجمع�ة العامة لألمم المتحدة بنیو�ورك أكتو�ر 3

 . 2000ا أوت ال� تجمع ر�میني �ا�ط/ 4

 . 2000/القمة االفر�ق�ة األورو��ة �القاهرة أفر�ل 5

 2000ط ماي القمة السادسة في افر�ق�ا والشرق األوس/ 6

 / م�ادرة نی�اد.7

 من خالل هذه اللقاءات حاولت الجزائر أن تقدم تصوراتها للقضا�ا االفر�ق�ة �ما یلي: 

 ت عرق�ة.القارة تعاني من صراعات ونزاعا -

 طب�عة المشاكل ألنها تختلف عن مشاكل ال�اقي. -

 هشاشة االقتصاد االفر�قي. -

للدفاع عن القضا�ا االفر�ق�ة مما یبرز    2002-1999مرة ما بین    31نقل الرئ�س بوتفل�قة  كما ت

 النشاطات الممكنة للدبلوماس�ة الجزائر�ة.

 التر�یز على السلم والتنم�ة للنهوض �افر�ق�ا. -

 في وضع حد للحرب ما بین ار�تیر�ا واثیو��ا المساهمة  -

 یر للشعب دون التنازل عن المساومة ف�ه.استمرار وتمسك الجزائر �مبدأ حق تقر�ر المص -

ال الجزائر  اختارت  أر�تیري    خالف لقد  من  اإلثیو�ي  خارج�ا  الجزائر  صورة  للتحسین  بدا�ة  �نقطة 

الخالف�ة بین اثیو��ا و ارتیر�ا ، فقام الرئ�س عبد  خالل توظ�ف عالقاته و خبرته الدبلوماس�ة لحل القض�ة  
 

  39ق ، ص محمد بوعشة ، مرجع ساب1
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االر�تیري حیث �ان �شغل  �م�عوث خاص له الدارة الملف االثیو�ي    العز�ز بوتفل�قة بتعیین احمد او�حي 

و �عده تا�ع  طیلة سنة �أكملها  منصب وز�ر العدل و لم �كلف وز�ر الخارج�ة بهذا الملف و هذا خالل  

  إلى الوز�ر المنتدب لدى وز�ر الخارج�ة المكلف �الشؤون االفر�ق�ة سا�قًا إضافة  عبد القادر مساهل    الملف

 جزائر في اثیو��ا.�عثة ال

الملف �قي محصورًا بید وز�ر العدل أحمد أو�حیى في إطار عالقة الوث�قة  ما �مكن مالحظته أن  

 1ل�مات. برئ�س الجمهور�ة وال�اقي للوفد المفاوض وحتى الذي �قوم �عمل�ة تطبیق للتع

یران �عد قطعها  من جانب اخر استطاع الرئ�س عبد العز�ز بوتفل�قة ان �قوم �إعادة العالقات مع ا

الرئ�س  عهد  في  تذبذب  و  ثم  �افي  علي  أكتو�ر  ال�ین  في  بز�ارة  قام  این  ابرام    20032امین زروال  وتم 

 ولوج�ا النوو�ة .غا�ة استعداد ایران مد الجزائر �التكن إلى اتفاق�ات تعاون بل ذهب االمر 

عز�ز التعاون األورو�ي  من جانب اخر ر�ز الرئ�س عبد العز�ز بوتفل�قة على ال�عد المتوسطي و ت

�ر ان الرئ�س عبد العز�ز بوتفل�قة سبق له ان اتفق مع " رومانو برودي" رئ�س اللجنة  و هنا �جدر �الذ

 2001األورو�ي في منتصف شهر أكتو�ر  مقر رئاسة االتحاد    إلى األورو��ة خالل الز�ارة التي قام بها  

تي لم یتم  الجانبین و تأجیل الفصل في الملفات ال  على اتفاق الشراكة بینعلى ضرورة اإلسراع في توق�ع  

،   3الحسم فیها �صفة نهائ�ة و أهمها حر�ة تنقل األشخاص و التعاون في مجال االمن و ت�ادل المعلومات

في   النهائي  االتفاق  تم  �الفعل  في    2002/ 04/ 22و  التنفیذ  حیز  دخل  فهدف    2005سبتمبر    1و   ،

و ادراك الرئ�س بوتفل�قة تأخر  القتصاد الوطني �االقتصاد�ات المتقدمة  الجزائر من هذه الشراكة هو ر�ط ا

الجزائر في اخذ مكانها في الفضاء المتوسطي مقارنة بتونس و المغرب من جهة و مقارنة �االمكان�ات و  

فلهذا حرص على اإلسراع في ابرام هذه االتفاق�ة حتى لو لم    تلكها الجزائر من جهة أخرى القدرات التي تم

عالقة و هذا یبرز أهم�ة ال�عد المتوسطي في الس�اسة الخارج�ة  تم حسم األمور �لها و دراسة الملفات الی

 الجزائر�ة.

العز�ز بوتفل �قة تعاقب عل�ه  و�ما یالحظ أ�ضا أن منصب وز�ر الخارج�ة في عهد الرئ�س عبد 

لطة وقد استمر في المنصب  في البدا�ة ثالثة وزراء وهو أحمد عطاف وقد وجده  الرئ�س عند تسلمه للس
 

    123ص  محمد بوعشة ، مرجع سابق ،1
 د سالم ، مرجع سابق سید احمد ول 2
یت في  القاخلة دمالجزائر" ، رو��ة في تحسین مناخ االستثمار دراسة حالة األو تشام فاروق ،" أهم�ة الشراكة العر��ة   3
ماي   9-8��ة العر��ة ، جامعة سط�ف ، یومي ة لتحسین الشراكة األورو ال�لملتقي الدولي التكامل االقتصادي العر�ي � ا

   6، ص  2004
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أن عین سفیرًا    إلى �قي عل الهامش  –) دون أن �كلف �مهام جد�ة  1999د�سمبر  –أفر�ل  ثمان�ة أشهر ( 

شتاء   في  بر�طان�ا  سابق  2001في  المناجم  وز�ر  یوسفي  یوسف  الشؤون    والثاني  بتصر�ف  �قوم  فكان 

ا عبد  والثالث  �كندا،  للجزائر  سفیرًا  عین  ثم  شكل�ا  هذه الخارج�ة  مسیر  مجرد  دوره  بلخادم،و�ذلك    لعز�ز 

 المؤسسة ال غیر.

القرن االفر�قي في مرحلتها    أحمد أو�حي   على   وقد اعتمد  لإلشراف على الوساطة الجزائر�ة في 

منصب �شتغل  الذي  وهو  والخطیرة  مكلف    الصع�ة  وز�ر  ف�ه  یوجد  الذي  الوقت  في  وهذا  العدل  وز�ر 

عطاف  أحمد  وهو  الخارج�ة  یرجع    �العالقات  لهذا   إلىالسبب  ال�عض  ارت�اح  سوء    عدم  �سبب  األخیر 

�خصوص   �ثیرا  استنكرت  العر��ة  البلدان  مع  وخاصة  الخارج�ة  للشؤون  لیب�ا–إدارته  ودول    -خاصة 

 الخل�ج.

 :   �ة الجزائر�ة في هذه المرحلةاسترات�ج�ات الس�اسة الخارج

و االسترات�ج�ات  من  مجموعة  على  الخارج�ة  الس�اسة  هذه    تقوم  في  استخدمتها  التي  األدوات 

�كامل  المرحل رئ�سا  �كون  ان  أراد  این  بوتفل�قة  العز�ز  عبد  الرئ�س  �قوة  المرحلة  هذه  تر�زت  این  ة 

في    استرات�ج�ة س�طرة مؤسسة الرئاسة  الي بت  مكانتها الدول�ة و  إلى الصالح�ات و أ�ضا اعادت الجزائر  

 عمل�ة بناء الس�اسة الخارج�ة.

هذا المبدأ الذي تعتمده  12لوماس�ة المكوكبدبلجزائر في هذه المرحلة على ما �عرف  كما اعتمدت ا

الجزائر خاصة عندما تتوسط ملفا في اطار الوساطة وتط�قها عندما تشتد األزمة حیث ط�قته في الوساطة  

وأر�تیر�ا  و�ذا في اطالق سراح الرهائن  و�ذا في الوساطة بین اثیو��ا    1975لعراق وشاه ایران عام  بین ا

�ال تدفع  الدبلوماس�ة  فهذه  الحضور  ،  والمال من    إلىرئ�س  الجهد  الكثیر من  الصراع وتخص�ص  منطقة 

 3حل هذا النزاع.  إلى أجل التوصل 

 4مبدأ دبلوماس�ة القمة: 

 
وفه و �ذلك على امتالك وسائل الترغیب  و ظر ماس�ة المكوك تعتمد على سرعة الحر�ة و شرح مواقف الطرف االخر  فدبلو 1

ال الخف�ةاو  المعلن  تهدید  لمساعو  التوصل  ة  و  العق�ات  تذلیل  اتجاه  في  الدفع  (    إلىدة  محدودة  عمل�ة    إلى انظر  نتائج 
 )    672، ص  1991للدراسات و النشر ،  بیروت : المؤسسة العر��ة،  2الموسوعة الس�اس�ة ، ج 

هنري �سینجر من  2 دبین  �عتبر  الدبلوماس�ة حیث اصطلح عل�ه  هندسوا  أد  ةبلوماس�ة خطو الذین  ل خاص اها �شكخطوة 
 )147جع سابق ، ص ( انظر محمد بوعشة ، مر  وساطة في الصراع العر�ي اإلسرائیلي�الف
  148سابق ، ص   محمد بوعشة ، مرجع3
 158ص  سه ،  مرجع نف4
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األس بین  ال الی هي من  المؤتمر  ب  انعقاد  أثناء  الخارج�ة خاصة  في س�استها  الجزائر  تعتمدها  تي 

الر�تیر�ة األثیو��ة التي قادها الرئ�س بوتفل�قة  و�ذا في األزمة ا  35لمنعقد في الجزائر  القمة االفر�ق�ة ا

الممثلین   مستوى  من  االنتقال  هو  القمة  الدبلوماس�ة  �مفهوم  و�قصد  االفر�ق�ة  الوحدة  منظمة  ورئ�س 

الكبرى و   إلىللرؤساء والملوك   أثناء االزمات والقضا�ا  المهمة الس�ما  هو أسلوب  تولي هؤالء شخص�ا 

الم�ة الثان�ة وظف لس�طرة على مواقع الخطر خاصة اذا توفرت الرغ�ة  جدید وفعال دعم �عد الحرب الع 

وهو ما �فسر انتقال   واإلرادة عند أصحاب القرار الفعلیین الذین �فاوضون �أنفسهم في مثل هذه الحالت 

 ن في �ل من البلدیین.عین المكان للتفاوض مع أصحاب القرار الفعلیی إلى الرئ�س بوتفل�قة 

 خارج�ة الجزائر�ة في مختلف المراحل الزمن�ة : ( الجدول من اعداد ال�احث )تلخ�ص للس�اسة ال

 الجزائر�ة  خصائص الس�اسة الخارج�ة  طب�عة الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة فترة الحكم 

الرئ�س احمد  

 بن بلة 

بب  تمیزت �عدم الوضوح األیدیولوجي �س  - س�اسة خارج�ة ثور�ة 
 محاولة االستقطاب بین المعسكر�ن.

تر�یز على الرصید الثوري في دعم ال -
 الحر�ات التحرر�ة في العالم.

تثبیت م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة   -
 وفق اجتماع طرابلس

الرئ�س هواري  

 بومدین

  –س�اسة خارج�ة أیدیولوج�ة 

 -اقتصاد�ة

تمیزت �الدفاع عن خ�ارات السلطة �عد   -
عسكري على الرئ�س احمد  االنقالب ال

 بن بلة 
توازن في عالقاتها العر��ة و  إعادة ال -

 1967االفر�ق�ة �عد حرب 
تمیزت �الم�ادرة في تعز�ز عالقاتها مع    -

 الدول الغر��ة و االشتراك�ة  
ي الس�اسة الخارج�ة  إ�قاء ال�عد الثوري ف -

من خالل مواصلة دعم حر�ات التحرر  
 ین�ة.اتجاه القض�ة الصحراو�ة و الفلسط

تجدید  التر�یز على ال�عد االقتصادي في  -
 العالقات الدول�ة.

تفعیل مبدأ حل النزاعات الدول�ة �طرق   -
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سلم�ة من خالل الخالف اإلیراني  
 العراقي.

الرئ�س شادلي  

 بن جدید 

الحفاظ على م�ادئ الس�اسة الخارج�ة   - غمات�ة تك�ف�ة س�اسة خارج�ة بر 
الجزائر�ة و لكن متك�فة مع تحوالت  

 لدول�ة من خالل االنفتاح على الغرب.ا
سسة عمل�ة صنع الس�اسة الخارج�ة  مأ -

الجزائر�ة من خالل تفعیل دور وزارة  
 الخارج�ة و المؤسسة العسكر�ة.

إ�قاء الجزائر على مبدا عدم التدخل في   -
الداخل�ة للدول من خالل عدم  الشؤون 

 المشار�ة في حرب الخل�ج الثان�ة .
حل االزمات  تفعیل دور الجزائر في  -

ل حل  الدول�ة �طر�قة سلم�ة من خال 
 الخالف اإلیراني العراقي.

مرحلة االزمة 

 الوطن�ة

تمیزت الس�اسة الخارج�ة �الدفاع عن   - س�اسة خارج�ة دفاع�ة انكفائ�ة 
لخ�ارات التي  الس�اسات الداخل�ة و ا 

 ت�انها النظام في تلك المرحلة.
 الث�ات في الم�ادئ . -
ة و األولو�ة في  تغیر ترتی�ات األهم� -

الل تقد�م ال�عد  الس�اسة الخارج�ة من خ
 المتوسطي األورو�ي على االفر�قي.

مرحلة الرئ�س  

عبد العز�ز  

 بوتفل�قة

للس�اسة   عودة االهتمام االفر�قي �مدخل - س�اسة خارج�ة ذات �عد امني  
الخارج�ة الجزائر�ة و العمل على تفعیل  

ام  الدور الجزائري �تجر�ة النی�اد او ابر 
 اتفاق السالم بین اثیو��ا و ارتیر�ا 

االعتماد على المحدد األمني في تعز�ز   -
العالقات الجزائر�ة �مختلف الدول  

تحول طب�عة   إلىاألخرى و هذا یرجع 
لي  التهدیدات في المح�ط اإلقل�مي و الدو 

 . 2001سبتمبر  11�عد 
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االعتماد على س�اسة تنو�ع الشر�اء في   -
 المجال االقتصادي.

بذب في توج�ه الس�اسة الخارج�ة  التذ -
�ة �عد مرض الرئ�س �عدما �انت  الجزائر 

ه�منة سلطة الرئ�س في توج�ه الس�اسة  
 الخارج�ة.

التسمك �م�ادئ الس�اسة الخارج�ة   -
�ة  خاصة عدم التدخل في الشؤون الداخل

و حل النزاعات �طرق سلم�ة مثال لیب�ا  
 .الي و م

 رج�ة الجزائر�ة:تصن�ف الس�اسة الخاالمطلب الرا�ع : 

ن�ف الس�اسة الخارج�ة عموما وفق متغیرات عدیدة و هذا التصن�ف �ساهم  هناك العدید من طرق تص 

مدى عقالن�اتها و �مكن   في فهم اكثر لسلوك الس�اسة الخارج�ة في بیئتها الدول�ة و اإلقل�م�ة و معرفة

ي وضع تصن�فات للس�اسة  سون ساهموا �شكل �بیر فال�القول ان تصن�ف ج�مس روزنو و غراهم  

من �اب المقارنة بین الس�اسات الخارج�ة و ر�طها �طب�عة قراراتها و سلو��اتها و �ذا  الخارج�ة و لكن 

  �ة.صانع القرار في عمل�ة صنع و اتخاذ القرار في الس�اسة الخارج

عتمد على مدى  من هذا المنطلق اردنا في هذه الدراسة تقد�م مع�ار اخر لتصن�ف الس�اسة الخارج�ة �

�ة في بیئتها اإلقل�م�ة و الدول�ة من جهة و من جهة أخرى االعتماد على مدى  تفاعل هذه الس�اسة الخارج

 لرد الفعل .الم�ادرة و االستجا�ة لمختلف القرارات الخارج�ة من حیث الم�ادرة او ا

ه المتغیرات المعتمدة  و حاولنا ان نصنف الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة وفق هذا التصن�ف و ط�قا لهذ 

من خالل اسقاط هذه المعاییر على الس�اسة  لس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة في هذا االطار في عمل�ة تحدید ا

خري من خالل مبدأ أساسي اال و هو  تعم�مها على أي س�اسة خارج�ة ا الي الخارج�ة الجزائر�ة و �الت

 تها في بیئتها الخارج�ة.المقار�ة الواقع�ة في الس�اسة الخارج�ة و مدى عقالنی

الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة وفق ثالث متغیرات اسمیتها �الس�اسة الخارج�ة الفعالة و  �مكن ان نصنف 

مدى استجا�ة الس�اسة الخارج�ة للدولة اتجاه   ة و التفاعل�ة ،  فهذا التصن�ف اعتمدناه وفق مع�ارال�االنفع

�ة �الوساطة او استخدام  مدى م�ادرة الدولة لتقد�م م�ادرات خارجالردود و القرارات في البیئة الخارج�ة و 
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تصن�ف  القوة في البیئة الخارج�ة او االثنین و نضع تحدید مفهوم هذا التصن�ف و خصائصه �ما یلي ( 

 من اعداد ال�احث ) :

ء  و هي الس�اسة التي تقوم على الم�ادرة في البیئة الخارج�ة سوا �اسة الخارج�ة الفعالة : الس -1

فاع عن المصالح ، �معني الق�ام �س�اسات سواء �انت  لخدمة مصالحها او تحقیق مكاسب او الد

 . -الوساطة –ذات طب�عة سلم�ة او عن�فة �استخدام القوة او الم�ادرة بواسطة لحل النزاعات 

: و هي الس�اسة التي تقوم على الرد أي تقوم فقط �االستجا�ة  ةال�اسة الخارج�ة االنفعالس� -2

ر او الشرح او تقد�م الب�انات و التقار�ر او التندید و  �اسات الدول األخرى اما عن طر�ق التبر�لس

�ا  ة الس�اسة الخارج�ة و التي غال ال�هذا ال �عني ان الدولة ضع�فة او قو�ة بل یتعلق �مدى فع

 تقوم على االستجا�ة دون الم�ادرة.

م�ادرة  تجمع النوعین السا�قین أي تمزج بین ال : و هي الس�اسة التي  الس�اسة الخارج�ة المتفاعلة -3

لحل القضا�ا الدول�ة و اإلقل�م�ة و أح�انا تعتمد على الرد و االستجا�ة لس�اسات الدول األخرى و  

الظروف الدول�ة المضطر�ة و من میزاتها ان تقوم   هذه الس�اسة ترت�ط �الدرجة االولي �طب�عة

للمتطل�ات   لحفاظ على المصالح الوطن�ة و االستجا�ة على العقالن�ة من خالل الموازنة بین ا

 الدول�ة و اإلقل�م�ة.

 اسقاط هذا التصن�ف على الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة :

 اعداد ال�احث) :  مخطط یوضح مسارات الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة ( مخطط من 

 

 تفل�قة االزمة األمن�ة     عبد العز�ز بو      احمد بن بلة      هواري بومدین         شادلي بن جدید     

 

 

 

 

 

ة الخارجیة الجزائریة منذ االستقالل  تطور السیاس  

سیاسة خارجیة  
ھ انفتاحی

 متفاعلة

 جیة انفعالیةر سیاسة خا

 1965-1967   

 سیاسة خارجیة فعالة

1967-1975 

 ة متفاعلةاسة خارجییس

1975- 1979 

سة خارجیة فعالة  اسی  

1979-1990  

سیاسة خارجیة  
ة تكیفیة  الیانفع  

1992-1999  

 سیاسة خارجیة فعالة

9991-2001  

 سیاسة خارجیة متفاعلة 

2001-2014  

 سیاسة خارجیة انفعالیة

2014-2018  
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    ( الجدول من اعدادهذا الجدول �مثل تصن�ف الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة وفق المعاییر السا�قة   

 : ال�احث ) 

 خصائصها  ة الخارج�ة  نوع الس�اس فترة الحكم 

الرئ�س احمد بن  

 بلة

س�اسة خارج�ة متفاعلة  

 انفتاح�ه 

ائر للضغوط الدول�ة الخاصة  استجا�ة الجز  -
ه األیدیولوجي بین الشرق و  ببناء التوج

 الغرب.
 تعز�ز الجزائر لم�ادرتها لدعم حر�ات التحرر  -

الرئ�س هواري  

 بومدین

مرت فترة حكمه الس�اسة  

 ل:الخارج�ة بثالث مراح

- 1965-1967 
س�اسة خارج�ة  

 ة.ال�انفع
 

- 1967-1975 
 س�اسة خارج�ة فعالة 

 

 

 

 

- 1975-1979  
�اسة خارج�ة  س

 متفاعلة 

و تبر�ر مواقفها و   تمیزت بردود الفعل  -1
س�استها �عد االنقالب العسكري على  

 الرئ�س احمد بن بلة .
 

 

المساهمة في   إلىفي هذه المرحلة �ادرت  -2
تها مع  و إعادة توازن عالق 67حرب 

المشرق �ما قامت بدعم القض�ة  
الفلسطین�ة و حر�ات التحرر من خالل  

الجمع�ة العامة سنة   ما قامت �ه في
النح�از و غیرها  و حر�ة عدم ا 1973

 من الم�ادرات .
�عد اعتراف الجزائر �الصحراء الغر��ة و   -3

دعم جبهة بول�سار�و دخلت الجزائر في  
  تبر�ر الموقف اتجاه القوى الكبرى و 
العر��ة أ�ضا و نفس الوقت اعتبرت  

موقفها م�ادر و إ�جابي في دعم قضا�ا  
 التحرر.
درت �إنشاء جبهة الصمود  كما �ا

�رد فعل للموقف   التصدي العر��ة
المصري من القض�ة الفلسطین�ة و أ�ضا  
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 م�ادرة لدعم القض�ة الفلسطین�ة .
 

الرئ�س شادلي بن  

 جدید 

1979-1992  

 س�اسة خارج�ة فعالة 

میزت �الم�ادرة في حل القضا�ا  ت -1
الدول�ة و اإلقل�م�ة �أزمة الرهائن  

و االزمة   في طهران ناألمر�كیی
اإلیران�ة  اللبنان�ة و الحرب العراق�ة 

هذا �لها جاءت وفق الدور الذي  
لعبته الجزائر في حل هذه القضا�ا  

 �شكل فعال و إ�جابي.
مساهمتها في الدفع �القض�ة   -2

طاعت ان  الصحراو�ة و التي است
منظمة الوحدة االفر�ق�ة   إلى تدخلها 

و هذا �عتبر أ�ضا من الم�ادرات  
ها الجزائر �شكل  لیاالتي سعت 

 إ�جابي.
طیني و مواصلة الدعم الملف الفلس -3

الجزائري للقض�ة الفلسطین�ة من  
خالل توفیر األرض�ة إلعالن ق�ام  

 دولة فلسطین. 
الس�اسة الخارج�ة  

خالل االزمة  

 االمن�ة

1992-1999  

ة  ال�س�اسة خارج�ة انفع 

 تك�ف�ة  

عرفت الجزائر خالل هذه المرحلة  
لألحداث التي   ضغوط دول�ة نت�جة

لیها دول�ا  عرفتها الجزائر و اثرت ع
 ا لكن وظفت الجزائر دیبلوماس�اته

في الرد على خ�اراتها الس�اس�ة و   
ة الس�اسة  ال��مكن تلخ�ص انفع

 الخارج�ة الجزائر�ة �ما یلي :
دول أورو��ة   إلىم�عوثین  ارسال -1

 و عر��ة لشرح الموقف الجزائري 
  اعتماد س�اسة التبر�ر و الشرح  -2

لتقد�م صورة أوضح على ما  



 نحو منطقة الساحل االفر�قي ر�ة�خارجية ا�جزائالسياسة ا صنع و توجيھ محددات                                       الثالث:           الفصل 

 
 

 

229 

 ائر �جري في الجز 
االعتماد على خ�ارات جدیدة من   -3

خالل االنفتاح على الصین  
 س�اس�ا و اقتصاد�ا.

الرئ�س عبد العز�ز  

 بوتفل�قة  

1999-2001  

 س�اسة خارج�ة فعالة 

 

 

 

 

 

2001-2014  

 س�اسة خارج�ة متفاعلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الل هذه المرحلة �ادرة الجزائر  خ -1
اح على دول العالم و  �االنفت 

إعادة فتح السفارات و �عث  
العالقات الثنائ�ة مجددا و  
المشار�ة في حل القضا�ا  
االفر�ق�ة �النزاع االثیو�ي  

 االر�تیري.
الس�اسة الخارج�ة في   تمیزت -2

هذه المرحلة �التك�ف مع مرحلة  
سبتمبر   11ما �عد احداث 

عتماد على دعم و اال 2001
ار�ة  الم�ادرة الجزائر�ة لمح

اإلرهاب خاصة مع الوال�ات  
المتحدة االمر�ك�ة و التك�ف مع  

 االتفاق�ات الشراكة األورو��ة .
من جهة أخرى تعاملت الجزائر   -3

صة على  مع الحراك العر�ي خا
حدود البالد �الث�ات في المواقف  
و الم�ادئ التي عرفتها الجزائر  

ارج�ة مما جعلها  في س�استها الخ 
قادات  تتك�ف و ترد على االنت

 الخارج�ة.
في هذه المرحلة مع ابتعاد    -4

الرئ�س عن إدارة الملفات  
الخارج�ة و وقع صراع حول  

الحقی�ة الخارج�ة اتجهت الجزائر  
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2014-2018  

 ة ال�س�اسة خارج�ة انفع 

ج�ة على الرد  في س�استها الخار 
الموجه لها في القضا�ا المشتر�ة  
او اإلقل�م�ة دون الم�ادرة الفعل�ة  

یل الدور الخارجي للجزائر  لتفع
 قل�مي و الدولي .في مح�طها اإل

 
في هذه المرحلة حاولت الجزائر خلق توازنات   -

ما بین الضغوطات الممارسة ما �عد الر��ع  
  العر�ي في دول الجوار من جهة و التغیرات
الداخل�ة في البالد �سبب س�اسة التقشف و  

الم�ادرة أ�ضا في حل ملفات أساس�ة �االزمة  
ة و االزمات االقتصاد�ة مثل قمة  ال�لما
 ألو�ك لمواجهة انه�ار أسعار النفط.ا
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   أدوار الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة في افر�ق�ا: م�حث الثالث ال

الس في  �بیرة  أهم�ة  الجیواستراتجي  إلفر�ق�ا  العمق  أهمها  عدیدة  الجزائر�ة ألس�اب  الخارج�ة  �اسة 

ت الراهنة خاصة في ما یتعلق �التهدیدات  جانب المعط�ا إلى سي و التار�خ المشترك  جانب الشق الس�ا إلى

ة  غا�  إلى األمن�ة الراهنة ، و لهذا نجد إلفر�ق�ا مكانة هامة في دبلوماسیتها امتدت منذ استقالل الجزائر و  

المناس�ات أهم�ة افر�ق�ا   العدید من  العز�ز بوتفل�قة في  �النس�ة في الجزائر  یومنا هذا.و اكد الرئ�س عبد 

ئر قد اعتبرت نفسها على الدوام بلدا افر�ق�ا في المقام األول دون التنكر النتمائها  ان الجزااین صرح "  

 1.."  فر�ق�ا و نر�ط مصیرنا �مصیر افر�ق�اللعالم العر�ي و المتوسطي ، لكننا في الجزائر نفكر تفكیرا ا

ر و مبدا  و هو دعم الشعوب في التحرر من االستعما ف�عد االستقالل ورثت الجزائر اهم مبدأ اال  

حق الشعوب في تقر�ر مصیرها ، فتجر�ة الجزائر خالل الثورة التحر�ر�ة مما اص�ح �طلق على هذا النمط  

االفر� �الس�اسة  الخارج�ة  الس�اسة  للجزائر  من  بدا�ة    2ق�ة  الثورة  مواثیق  مختلف  في  جل�ا  برزت  التي   ،

طرابلس المصادق عل�ه من قبل الق�ادة    ؤتمر الصومام و مؤتمر القاهرة و برنامجبب�ان اول نوفمبر  ثم م 

التي    1976و دستور    1976و �عدها المیثاق الوطني    1963ثم دستور    1962الثور�ة في جوان سنة  

لجزائر مبدأ حق الشعوب في تقر�ر مصیرها .فلقد حاول الرئ�س الفرنسي شارل د�غول  تبني ا  إلىاشارت  

 3صلها عن ال�عد االفر�قي این خلق ما �عرف �قانون د�فییرد من المد الثوري للثورة الجزائر�ة و فالح إلى

ئر�ة في  من اجل عرقلة النشاط الس�اسي للثورة الجزا  الي و االستفتاء على ما �عرف �االتحاد الفیدر 

 4افر�ق�ا. 

تمحورت حول تبني س�اسة  التي  افر�ق�ا و  للجزائر    لخارج�ة و جاءت الم�ادئ األساس�ة للس�اسة ا

دفاع عن القارة االفر�ق�ة من التأثیرات الخارج�ة ، و في هذا الس�اق لعبت الجزائر دورا  حسن الجوار و ال

 
  ع ، جوان�، العدد السا  المجلة الجزائر�ة للس�اسات العامة،  2016-1999افر�ق�ا  ه وهی�ة دالع ، الس�اسة الجزائر�ة اتجا  1

   7، ص  3جامعة الجزائر  ، 2015
، ص    0172الجزائر : دار االمة ،  ،    ا و مقومات دبلوماسیتها االفر�ق�ةدور الجزائر في تحر�ر افر�ق�منصف �كاي ،     2

35  
ء ال�حار هو غاستون د�فییر �ان وز�را القطار ماورا  3195  جوان   23صاحب مشروع القانون االطار الذي صدر في    3

قانون الذي یتعلق  عقب انتصار الجبهة الجمهور�ة  و �شیر هذا ال  1956جانفي    2ي تشكلت في  مول التكومة غي  ح في  
و انعكاسها على افر�ق�ا السوداء من خاللوداء حیث اخذ �عین االعت�اقطار افر�ق�ا الس الجزائر�ة  مة قوانین  إقا   �ار الثورة 

 )   133رجع سابق ، ص فل�س م احمد بن رالدول ( انظ تمنع وقوع خالفات عن�فة داخل هذه
ص    2007جامعة الجزائر ،  ،  توراة أطروحة د�ر�ة الثوابت و المتغیرات ،  احمد بن فل�س ، الس�اسة الخارج�ة للثورة الجزائ4

129   
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ا دول  الدول الس�ما  القضا�ا المصیر�ة خاصة  �ارزا في مسالة ترس�خ مبدا تضامن بین  الثالث في  لعالم 

 مسالة حق الشعوب في تقر�ر مصیرها.

حیث أو�لت له مهمة االستطالع في شمال  هة التحر�ر الوطني مكانة لفرانز فانون  فقد أعطت جب

جنوب    الي م ثالثة  قاعدة  �إنشاء  المنطقة  هذه  ر�ط  إمكان�ة  الحظ  این  الجزائر�ة  �الثورة  الدول  هذه  لر�ط 

�التوطید    ء یتم عن طر�قها تمو�ن الوالیتین األولى و الخامسة و السادسة �األسلحة و العتاد و ذلكالصحرا

لر�ط هذه  ، و هنا    1الياالتصاالت مع م المنطقة �النس�ة للجزائر و �ذا توج�ه الجهد  تكمن أهم�ة هذه 

 جزائر�ة.المناطق �الثورة الجزائر�ة و �عدها تص�ح منطقة عمل في الس�اسة الخارج�ة ال

و   س�اس�ا  افر�ق�ا  أهم�ة  التحر�ر�ة  الثورة  خالل  اكتشفت  الوطني  التحر�ر  إزالة  فجبهة  في  دورها 

عل� القضاء  و  حیوي  االستعمار  امتداد  تعتبر  ألنها  االفر�قي  الساحل  و  الصحراء  جنوب  دول  خاصة  ه 

المناضل فرانز فانون    للجزائر و جبهة لتحقیق النصر في القضا�ا االفر�ق�ة و مثال على ذلك �سب دعم

االفر�ق�ة القارة  �ل  و  بل  أكرا  في  المؤقتة  للحكومة  ممثال  جعله  و    2و  وزنها  لها  فانون  فرانز  فشخص�ة 

 ت الجزائر أهم�ة هذا المناضل في دعم القضا�ا التحرر�ة. ادر�

�ق�ا  كما تؤ�د الدبلوماس�ة الجزائر�ة في المحافل الدول�ة على مسالة حقوق االنسان خاصة في افر 

ما سعت   في جنوبال�و هذا  افر�ق�ا خاصة  في  العنصري  التمییز  على  القضاء  في مسالة  افر�ق�ا و    ه 

 . 3نامب�ا و ز�م�ایوي 

من   الوحدة  و  منظمة  م�ادئ  و  اهداف  مع  التجاوب  للجزائر  االفر�ق�ة  الس�اسة  م�ادئ  و  أسس 

ر�ق�ة و تدع�م حر�ة شعو�ها ، و هذا ما تم  االفر�ق�ة ال س�ما الهدف التار�خي الذي تعلق بتحر�ر القارة االف

منظمةال�اإلشارة   میثاق  من  األول  البند  في  في   ه  الشعوب  جم�ع  حق   " االفر�ق�ة  في    الوحدة  التحكم 

 4مصیرها انما هو حق ثابت " . 

و على هذا األساس فان الدبلوماس�ة الجزائر�ة بنت استرات�جیتها في ما �خص المسائل المصیر�ة  

ها  قارة السمراء رغم االختالف في وجهات النظر بین القادة االفارقة في �عض المسائل التي لالتي تخص ال 

 أجهزتها اال ان الجزائر لعبت دورا �ارزا في تقر�ب وجهات النظر. عالقة بتسییر شؤون المنظمة او طب�عة 
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ها في منظمة األمم  ة للثورة الجزائر�ة عندما اكد ممثلال�و هذا ما نجده جل�ا في تأیید الحكومة الم 

اننا نؤ�د   الي  م�اشرا في انقسام م " ان موقفنا من القض�ة  الجزائر�ة �ان عامال 1960المتحدة في سبتمبر 

 1قالل الجزائر هذا الموقف هو موقف جم�ع الدول االفر�ق�ة "است

ح في ما �عد  فالجزائر ر�زت منذ الثورة الجزائر�ة على العمق االفر�قي للثورة الجزائر�ة و الذي اص�

في افر�ق�ا و التي تنعكس  الموجه الرئ�سي للس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة لرسم حر��ة دعم حر�ات التحرر  

 الجزائر و امنها و استقرارها.�الضرورة على 

جعل منظمة الوحدة االفر�ق�ة منظمة إقل�م�ة لها وزنها في    إلى ومن هذا المنطلق سعت الجزائر  

الدول�ة و حل   الداخل�ة �فع العالقات  الجزائر من  ال�القضا�ا و االزمات  الدبلوماسي مكن  النشاط  ، هذا  ة 

للمنظمة عندما تالظفر �م العام   إلى  1974غا�ة    إلى  1964م تشكیل ه�اكلها سنة  نصب نائب األمین 

 جانب انها الناطق الرسمي للمنظمة.

  إلى المنابر الس�اس�ة بل امتد    و لم تتوقف الجزائر في س�استها االفر�ق�ة على المحافل الدول�ة و 

لى  الل خاصة فرنسا و هنا اعتمدت الجزائر عاالستق  إلى الدعم الفعلي لحر�ات التحرر التي �انت تسعي  

دعم اكثر الحر�ات تمثیال لشعوب المنطقة مثل الحزب االفر�قي من اجل استقالل غین�ا و الراس األخضر  

موزمبی تحر�ر  جبهة  و  �ابرال  امیلكار  الشعبي  بزعامة  االتحاد  و  انغوال  لتحر�ر  الشعب�ة  الجبهة  و  ق 

ق�ا سوابو التي تأسست سنة  كومو و المنظمة الشعب�ة لجنوب غرب افر�االفر�قي لزم�ابوي بزعامة جوشوا ن

المؤتمر االفر�قي في جنوب افر�ق�ا ،  و لم �قتصر االمر عند    إلىبزعامة سام نجوما �اإلضافة    1959

ل دائمة في الجزائر  هذا الحد بل اعتمدت  الم  إلىها تمثیل�ات  الدعم  التدر�بي    اليجانب  و توفیر االطار 

اقاللمقاتل این  العسكر�ة   المجموعات  هذه  في  جلول  ین  برئاسة  خاصا  جهازا  الوطني  التحر�ر  جبهة  مت 

�ان  الذي أو�لت له مهمة التنسیق مع حر�ات التحرر االفر�ق�ة و �ان مقره فیال بومعراف الذي    2مالئكة  

عیله   و  الس�اس�ة  و  الصحف�ة  المؤتمرات  لتنش�ط  التحرر�ة  الحر�ات  زعماء  عل�ه  الزع�م  یتوافد  وصف 

 االحرار. املكار �ابرال الجزائر �مكة 

فعَ  التي عملت على  كما  تحر�ر افر�ق�ا  الوحدة االفر�ق�ة من خالل لجنة  لت الجزائر دور منظمة 

المتعلقة �المستعمرات في القضا�ا  المادي و    مناقشة �ل  الدعم  تقد�م  و  افر�ق�ا و ��ف�ة إ�جاد حلول لها 

 �ة.العسكري لهذه الحر�ات التحرر 
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االفر  س�استها  في  الجزائر  ر�زت  ان  كما  ضرورة  على  و ��ق�ة  الموارد  من  االفارقة  ستفید 

من   اإلمكان�ات التي تتمتع بها هذه الدول و استغاللها �شكل افضل این ساهمت الجزائر في اصدار الئحة

رقم   المتحدة  لألمم  العامة  الجمع�ة  حق    1962د�سمبر    14بتار�خ    1803طرف  المتضمنة  الس�ادة  و 

ثر  على  الدول  و  للشعوب  تحقیق  الدائمة  و  االستعمار  ق�ضة  من  التحرر  ثمة  من  و  الطب�ع�ة  واتها 

 1االستقالل االقتصادي . 

ات من القرن الماضي بل حافظت  فالجزائر لم تتوقف عند هذا الحد في فترة الستینات و الس�عین

الزمن ألهم عقود من  مدار  افر�ق�ا على  في  الس�اسة  تمثل عمقا جغراف�ا على هذه  التي  المنطقة    �ة هذه 

استرات�جي للجزائر و �انت الجزائر و ال تزال تراهن على مسالة تحقیق االمن و السلم في افر�ق�ا این ترى  

� ال  االستقرار  و  االمن  و  السلم  هذا  التنم�ة  �ان  هما  و  اال  أساسیتین  استرات�جیتین  خالل  من  اال  كون 

عرف �الحكم الراشد این جاء هذا  ات جدیدة تمثلت في ماي  ال�اسي من خالل  المستدامة و االستقرار الس� 

الطرح في الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة مع الرئ�س عبد العز�ز بوتفل�قة حیث وضع تصورا �قوم على حل  

الدول� في  النزاعات  �ذا  و  االثیو�ي  االر�تیري  للنزاع  الجزائري  الدور  في  حدث  ما  هذا  و  سلم�ة  �طرق  ة 

 نم�ة و الحكم الراشد في افر�ق�ا.لة ما �عرف �م�ادرة النی�اد لتحقیق التمسا

 المساهمة في حل النزاعات االفر�ق�ة �طرق سلم�ة :المطلب األول : 

اهم المسائل و القضا�ا الرئ�س�ة التي تعتمد علیها    تعتبر مسالة االمن و السلم في افر�ق�ا من بین

لتحق�ق الجزائر�ة  الخارج�ة  الراهنة  الس�اسة  الدول�ة  المتغیرات  ضوء  على  السلم  ها  و  االمن  مسالة  الن 

تنعكس �صورة أساس�ة على استقرار القارة و على الجزائر �حكم التماس الم�اشر للجزائر مع دول افر�ق�ة  

 او غیر م�اشرة.سواء �صورة م�اشرة 

فیها  تولي  التي  الفترة  في  االفر�قي  �عدها  في  الجزائر  تر�د  اخري  جهة  العز�ز    من  عبد  الرئ�س 

لجزائر مكانتها خاصة ان هذه المكانة عرفت تراجعا في ترة الثمانینات و من ثم انكفاءا  بوتفل�قة ان �عید ل

الجزائري في القارة االفر�ق�ة خاصة مع تصاعد مع االزمة األمن�ة في فترة التسعینات مما اثر على التواجد 

منط و  المنطقة  في  المغر�ي  و  المصري  �عتبر الدور  هذا  و  خصوصا  الصحراء  و  الساحل  تهدیدا    قة 

لها   یراد  تنم�ة  أي  مفتاح  تعتبر  التي  االستقرار  و  االمن  مسالة  خاصة  للجزائر  االسترات�ج�ة  للمصالح 

 خصوصا . النجاح في العالم و افر�ق�ا و الجزائر 
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النزاعات �طر  العز�ز بوتفل�قة في احد خطا�اته على أهم�ة حل  ق سلم�ة في  و اكد الرئ�س عبد 

اال االتحاد  خالل  من  ...  افر�ق�ا   " االفر�ق�ة   الوحدة  منظمة  قبلها  و  مؤسسا  فر�قي  �صفتها عضو  و 

ر�ة تلعب دورا أساس�ا في  لمنظمة الوحدة االفر�ق�ة �عد االستقالل ال تزال الجزائر ترى ان المنظمة القا

 1"تأكید الهو�ة الس�اس�ة و تحقیق الوحدة االقتصاد�ة للقارة ... 

من�ة في العالم و افر�ق�ا خاصة بدأت الجزائر في إعطاء  ومن جهة أخرى مع تزاید التهدیدات اال

األجنب�ة   التدخالت  تزاید  اطار  في  االفر�ق�ة  خاصة  الخارج�ة  س�استها  في  ال�عد  لهذا  مما  أهم�ة  �القارة 

في القارة و دول الجزائر    انعكس على مسالة االستقرار فالجزائر ترفض التواجد األجنبي العسكري تحدیدا 

اجد �النس�ة لها �عتبر تهدیدا فعل�ا لها �اعت�اره مستقط�ا للجماعات اإلرهاب�ة التي تعتبر الدول  الن هذا التو 

 هود االمن و التنم�ة في افر�ق�ا.الغر��ة هدفا لها مما ینعكس �صورة أساس�ة على ج

اال بین  من  تحقل�و  مسالة  في  الجزائر  تعتمدها  التي  االفر�ق�ة ات  القارة  في  السلم  و  االمن  یق 

االتحاد   االفر�قي ضمن مؤسسات  االمن  السلم و  �مجلس  �عرف  ما  انشاء  االفر�ق�ة هي  ضمن س�استها 

الخار  س�استها  في  �بیرة  أهم�ة  اعطته  الذي  و  السید  االفر�قي  تعیین  ذلك  على  الدلیل  و  االفر�ق�ة  ج�ة 

التواجد في اعلى منصب رف�ع لهذه الرمطان لعمامرة رئ�سا له حرضا من الجزائر   المهمة  على  مؤسسة 

 داخل االتحاد االفر�قي .

و   الدول�ة  المنظمات  من  الس�اسي  و  المادي  الدعم  و  المساعدات  جلب  على  تعمل  فالجزائر 

ل داخل القارة االفر�ق�ة ألس�اب عدیدة منها أس�اب ماد�ة متعلق �التكلفة التي تتطلبها  اإلقل�م�ة لتعز�ز العم 

المسالة الثان�ة هي األمور التقن�ة التي تتطلب أ�ضا تعز�ز دور  مسالة حفظ االمن و السلم في افر�ق�ا و  

 المنظمات االفر�ق�ة في هذا المجال اال و هو حل النزاعات الدول�ة �طرق سلم�ة.

�عود  فمس االفر�قي  االمن  و  السلم  مجلس  انشاء  ت  35القمة    إلى الة  التي  و  �الجزائر  م  المنعقدة 

لمؤتمر رؤساء دول و حكومات    37اب این تجسد ذلك في الدورة  االتفاق فیها على مسالة مكافحة اإلره 

الجهاز المر�زي   این تم إقرار دمج 2012جیول�ة   11-9منظمة الوحدة االفر�ق�ة المنعقد في لوزاكا بزامب�ا 

اسمه و الرغ�ة في انشاء جهاز  مع تغییر  2ة منع النزاعات و ادارتها ضمن ه�اكل االتحاد االفر�قي  ل�ال

فع �إنشاء  �الاكثر  الخاص  اإلعالن  جاء  ذلك  اثر  على  و  افر�ق�ا  في  االمن  و  السلم  على  الحفاظ  في  ة 

لى في مدینة در�ان �جنوب افر�ق�ا في جو�ل�ة  مجلس االمن و السلم االفر�قي في قمة االتحاد االفر�قي األو 
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في     2002 التنفیذ  حیز  دخل  في     2003د�سمبر    26و  لعمله  الفعل�ة  الممارسة  بدا  جو�ل�ة    25و 

2004  .1 

و �مكن ان نقدم تصورا حول اهداف هذا المجلس الذي من خالله تظهر اهداف الس�اسة الخارج�ة  

النزاعات الدول�ة و الحفاظ على السلم و االمن في افر�ق�ا و    الحد من  إلى الجزائر�ة فهذا المجلس یهدف  

 ع المشتر�ة لدول االتحاد االفر�قي.حما�ة حقوق االنسان  و ضع س�اسة الدفا كذا تعز�ز الحكم الراشد و

 2جاء هذا المجلس وفق مجموعة من الم�ادئ و أهمها: 

 التسو�ة السلم�ة للنزاعات االفر�ق�ة. -

 ثة عند نیل االستقالل.احترام الحدود المورو  -

 احترام س�ادة ووحدة الدول األعضاء   -

فق - حاالت  ثالث  في  التدخل  الجماع حق  اإل�ادة   ، الحرب  جرائم   : هي  و  ضد  ط  الجرائم   ، �ة 

 اإلنسان�ة  

و �مكن ان نالحظ ان مسالة التدخل في الشؤون الداخل�ة للدول قد تغیر مع التغیرات الس�اس�ة و  

في العالم و  في  نتائج    األمن�ة  في مسالة  التدخل حدد  ان مجال  نجد  هنا  االفر�ق�ة خصوصا و  القارة 

التدخل الذي  لقة �جرائم الحرب و النزاعات و هذا اال الصراعات المتع مر �عتبر امرا مفصل�ا في مسالة 

التي   االفر�ق�ة  الوحدة  منظمة  م�ادئ  احد  االفر�ق�ة و  للدول  الخارج�ة  الس�اسة  في  مقدسا  مبداءا  �عتبر 

الصومال رغ و  دارفور  في  �ما حدث  الفعل�ة  الممارسة  ثم  الدول�ة و من  التحوالت  مع  تحفظ  تك�ف�ة  م 

 لعمل�ات العسكر�ة خارج الجزائر.الجزائر في مسالة مشار�تها في ا 

نجد ان الجزائر لعبت و ال تزال تلعب دورا فعاال في دعم قضا�ا السلم في القارة االفر�ق�ة   الي و بت

 2000جعل سنة  إلى لمنظمة الوحدة االفر�ق�ة این دعت   1999في قمة الجزائر عام  و عبرت عن ذلك

السل النقطة من خالل خلقة محور    م و االمن في افر�ق�ا ، و عززت الجزائرسنة  توجهها في هذه  من 

قوي في عالقاتها مع الدول االفر�ق�ة خاصة سینغال و ن�جیر�ا و جنوب افر�ق�ا هذه الدول التي تعتبر  

 
العایب سل�م ، الدبلوماس�ة الجزائر�ة في اطار منظمة االتحاد االفر�قي ، مذ�رة ماج�ستر ، ( جامعة �اتنة ، قسم العلوم   1
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قض ف حل  في  فعال  دور  لعب  �مكنها  و  االفر�ق�ة  القارة  في  اقتصادي  و  س�اسي  وزن  لها  دول  ا�ا  عال 

 االطار الكلي و هو االتحاد االفر�قي.االمن و السلم في افر�ق�ا من خالل 

استطاعت   أ�ضا  في    إلى فالجزائر  توق�عه  تم  الذي  إیر�تري  االثیو�ي  الصراع  انهاء    12جانب 

م في وقف اطالق النار و تعز�ز السالم في جمهور�ة الكونغو الد�مقراط�ة من  ان تساه  2002د�سمبر  

األط حث  اطالقخالل  لوقف  لوزاكا  اتفاق  تطبیق  على  في    راف  م�ادرة    1999جو�ل�ة    10النار  ثم 

في   مصغرة  قمة  �عقد  �ونغو    2000افر�ل    30الجزائر  جمهور�ة  في  الوضع  لدراسة  خصصت 

 1الد�مقراط�ة . 

د ان الجزائر تلعب دورا مهما و أساس�ا في القارة االفر�ق�ة من خالل المساهمة في  نج  اليو �الت

قط المشار�ة �طرف وس�ط في النزاعات الدول�ة هو تعین  نزاعات الدول�ة و الدلیل على ذلك ل�س فحل ال

االفر�قي و هذا �االتحاد  االمن  السلم و  لمجلس  لعمامرة رئ�سا  األسبق رمطان  الخارج�ة  یبین  ال    وز�ر 

 أهم�ة الدور الجزائري في حل النزاعات االفر�ق�ة �طرق سلم�ة .

 :  لتنمو�ة في افر�ق�اس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة و المقار�ة االمطلب الثاني : ال

تسعي   التي  األهداف  بین  التنم�ة  الیمن  مسالة  نجد  االفر�ق�ة  القارة  مستوى  على  الجزائر  ها 

فا االفر�ق�ة  القارة  في  في  المستدامة  و  الجزائر�ة عموما  الخارج�ة  للس�اسة  استرات�ج�ا  تعتبر هدفا  لتنم�ة 

إعادة بناء نظام    إلى �الجزائر و هي تدعوا    1974الجزائر منذ قمة عدم االنح�از سنة  افر�ق�ا خصوصا ف

العالقات   توازن  إعادة  و  الطب�عة  مواردها  تسییر  في  الشعوب  حقوق  یراعي  عادل  دولي  اقتصادي 

 ا بین دول العالم الثالث و الدول المتقدمة بهدف وضع نظام عادل في العالم.االقتصاد�ة م

ا �اعت�ار  فهيو  الجنوب  دول  من  األكبر  الجزء  العالم    فر�ق�ا  في  الطب�ع�ة  موارد  ثلث  تمثل 

المرات   من  العدید  في  دعت  فترة    إلى فالجزائر  في  بداتها  این  المجال  هذا  في  فعال  �شكل  االستثمار 

ة عبر ما �عرف �التأم�م و االن من خالل مقار�ات التنم�ة التي تعبر عن احد اهم اهداف الحرب ال�ارد

 الفر�ق�ة. لس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة في القارة اا

ة ساهمت في ا�جادها الجزائر مع مجيء الرئ�س عبد العز�ز بوتفل�قة هي النی�اد او ما  ال�و اهم  

التنم�ة في افر�ق�ا هذه قدمتها الجزائر مع شر�ائها االفارقة في اطار    �عرف �الشراكة من  التي  الم�ادرة 

االستقر  لتحقیق  لإ�جاد سبل  بیئة مالئمة  القارة و خلق  في  اكثر  على  ار  تنمو�ة  قفزات  تحقیق  لتنم�ة و 

مختلف األصعدة لمواجهة الفقر و الهجرة و الحروب في ظل تفاقم الدیون الخارج�ة و استغالل الشر�ات  
 

  19لع ، مرجع سابق ، ص وهی�ة دا 1
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الدول االفر�ق�ة لم تجد اال هذه االالمتعددة الجن   ة لتفعیلها و من خاللها تحارب مظاهر ل�س�ة لمقدرات 

 الدول الكبرى و الغن�ة في العالم.الفساد و تحقق الحكم الراشد مع مختلف 

تحقیق    إلىفي اطار سعي الجزائر    1  بدبلوماس�ة التنم�ةفهذه الم�ادرة تدخل في اطار ما �عرف  

اال �القارة  اهم  التنم�ة  بین  من  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  في  االفر�ق�ة  الدائرة  تعتبر  لهذا  و   ، فر�ق�ة 

تحاد االفر�قي او األمم  اء �شكل م�اشر او عبر دوائر اخري �االالدوائر التي لها أهم�ة �برى وحیو�ة سو 

الرئ�س الجزائري عبد  فهذه الم�ادرة التي جاء بها الرئ�س الجنوب افر�قي تابو مب�كي و �مساعدة ، المتحدة

و   بوتفل�قة  الالی العز�ز  في  تنمو�ة  خطة  إلعداد  سانجو  او�ا  االلف�ة  ن�جیري  �اسم  عرفت  االفر�ق�ة  قارة 

االستثمارات و  الجد االمن و جلب  تعز�ز  المشار�ة من خالل  مبدا  على  افر�ق�ا و جاءت  یدة النعاش 

 فر�ق�ة. قطاعات اقتصاد�ة متنوعة في القارة اال إلى القطاع الخاص 

جهة للحكم الراشد من  تقوم هذه الم�ادرة على متا�عة و تنظ�م مدى االلتزام �القواعد و المعاییر المو 

ة و مشهود لها في هذا المجال �شكل دوري و تقی�مي لمجموعة ال��ة ذات �فاءة عخالل شخص�ات افر�ق

 من �عض الدول االفر�ق�ة.

 : الي وزعت المهام على النحو الت

 �ا مع االتحاد االفر�قي : قضا�ا السلم و االمن لحل النزاعات االفر�ق�ة.جنوب افر�ق .1

 الراشد و المشار�ع. لجنة االقتصاد�ة إلفر�ق�ا من اجل الحكمالجزائر مع ال .2

 ن�جیر�ا مع بنك التنم�ة االفر�قي في مجال التكامل االقتصادي. .3

 مصر مختصة في الزراعة و النفاذ لألسواق العالم�ة. .4

 : 2الدبلوماسي �ما یلي  الجزائر �ص دور و �مكن تلخ 

الدور - ینطبق هذا المعطى على   : بها خال   الوس�ط اإلقل�مي  قامت  التي  الوساطة  ل  الجزائري في 

الم المتتال�االزمات  بین  ال�ة  ما  الفرقاء    2015-2012ة  تقر�ب  في  �بیرة  مكاسب  حققت  این 

 . 2015ین و التي انتهت �اتفاق�ة الجزائر الیالم

  اإلقل�مي : تقوم الجزائر من خالل هذا الدور �الدفاع على مكتس�ات دول الجوار الجغرافي   المدافع -

ال الدول�ة سواء على مستوى  من استقالل و س�ادة وطن�ة في مختلف  المحافل  منابر اإلقل�م�ة و 

 منظمة األمم المتحدة او االتحاد االفر�قي او في أي تنظ�م إقل�مي و دولي.

 
  11، ص وهی�ة دالع ، مرجع سابق  1
   37لف عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص ن �خ ب 2
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-   : اإلقل�مي  �بیرة  الزع�م  و  إمكانات مختلفة  �قدرات و  تزخر  التي  الدولة  على  الدور  ینطبق هذا 

الد إقل�مها و هو ما یؤهلها مقارنة مع  التي تقع في  للعب دور فعال و مؤثر على المستوى    ول 

 اإلقل�مي.

المستقل النش�ط : �عني وجود دولة تتصف �الح�اد و عدم االنح�از الي طرف من اطراف االزمة   -

 �شكل عائقا امام دورها النشط و الهام على المستو�ین الدولي و اإلقل�مي خاصة ان  لكن ذلك ال 

طراف المتصارعة و هو ما ینطبق على الجزائر في  اد اإل�جابي �كسب الدولة ثقة و رضا األالح�

 ة و اللیب�ة.ال�االزمتین الم
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   �ما یلي : ( المخطط من اعداد ال�احث )�مكن ان نلخص أدوار الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ارج�ة الجزائر�ة  أدوار الس�اسة الخ   

 د اإلقل�مي : دور القائ 

ر��ع  تبنت الجزائر هذا الدور �عد ال

 العر�ي  

�ة و الدول�ة في  ضد التدخالت األجنب 

 المنطقة 

زائر صعو�ة في تأكیده  و وجدت الج

قل�م�ة وم�ادئ  في ظل التحوالت إ

    

 :  الدور المناهض 

ار و  تبنت الجزائر دور المناهض لالستعم 

 الداعم لحر�ات التحرر في افر�ق�ا 

تبنت الجزائر هذا الدور �عد االستقالل و  

  وم مع قضیتي الصحراءالی �ة اغ  إلى
   لفلسطین�ةالغر��ة و القض�ة ا

   الدور السلمي 

تبنت الجزائر هذا الدور  

انطالقا من م�ادئها  

داعمة لحل القضا�ا  لا

الدول�ة �طرق سلم�ة  

مع   ا حدث أخیراخاصة �م

ا و اثیو��ا و �ذا  إر�تر� 

   الي م

 الدور التكاملي  

ر في اطار دعم العمل�ة  هذا الدو  رتبنت الجزائ 

العر�ي و �ذا الشراكة  التكامل�ة في المغرب 

ط�ة و لم تستطع ان ته�كل هذا الدور  االورومتوس

 صعو�ات إقل�م�ة و دول�ة  ل
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 :خالصة الفصل

الفصل    في هذا  الخا  إلىنخلص  الس�اسة  اكتسبها من مسیرة  ان  ثابتة  م�ادئ  لها  الجزائر�ة  رج�ة 

التحر�ر�ة   الثورة  اثناء  المسلح  الدستور  إلى الكفاح  حدده  ما  وفق  ثابتة  �قت  این  هذا  یومنا  �ذا    غا�ة  و 

لماالیالتق الدول�ة  المنظمات  و  الدول  ثقة  اكسبتها  این  الدبلوماس�ة  األعراف  و  إ�جاب�ة    د  خصائص  من 

ال الخارج�ة  االزمة  للس�اسة  �ذا  و  االثیو�ي  االر�تري  �النزاع  االزمات  من  الكثیر  تحل  جعلتها  جزائر�ة 

 ة.ال�الم

ا  الفضاء  اتجاه  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  �انت  ان  الدوائر  و  اهم  بین  من  �عد  الفر�قي 

المغار��ة و   إلى االسترات�ج�ة الجزائر�ة   الدائرة  مها من خالل  العر��ة این اعطتها أولو�اتها و اهتما  جانب 

التفاعل في اطار المؤسسات الدول�ة و اإلقل�م�ة �االتحاد االفر�قي این تعمل الجزائر �شكل فعال في اطار  

 ة این تعتبر القانون الدولي هو المؤطر ألي فعل خارجي للدول.المنظمات الدول�ة و اإلقل�م�

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الرا�ع

السياسة ا�خارجية  دسة دور السياسة األمنية ا�جزائر�ة �� هن

ا�جزائر�ة اتجاه منطقة الساحل االفر�قي  
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ت  و  مصالحها  عن  للدفاع  الدول  مصالح  ف�ه  تفعل  الذي  االطار  الخارج�ة  الس�اسة  قد�م  تعتبر 

المعط�ات و المتغیرات    تصورتها اتجاه القضا�ا اإلقل�م�ة و الدول�ة ، و تتأثر الس�اسة الخارج�ة �جملة من 

 ل�ة و الخارج�ة للدولة .في البیئة الداخ

فالجزائر لها سلو�ها الخارجي اتجاه منطقة الساحل االفر�قي و الذي ارت�ط �س�اسة امن�ة جزائر�ة   

ة خاصة �الظروف الجزائر�ة الداخل�ة و الخارج�ة �مواجهة اإلرهاب و استرات�ج�ة  قائمة على مقار�ة و رؤ�

 زمة اللیب�ة .جانب حل االزمات اإلقل�م�ة �األ إلىمنه  الوقا�ة 

سنتطرق    الس�اسة    إلىكما  على  االفر�قي  الساحل  منطقة  في  األمن�ة  التهدیدات  تأثیرات  اهم 

ات المنتهجة من طرف صانع القرار الخارجي الجزائري  ل�هم االا   إلىالخارج�ة الجزائر�ة من خالل التطرق  

 اتجاه هذه التهدیدات.

الفصل  كما    هذا  في  معالجة  ال�  إلىسنتطرق  المات  االزمة  الجزائر�ة  ��ف�ة  ال�الدبلوماس�ة  و  ة 

 جانب االنعكاسات التي افرزتها على الجزائر و امنها القومي . إلىمعالجتها  
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 ألول : الس�اسة و العقیدة األمن�ة الجزائر�ة لم�حث اا

سة متكاملة ألي  من بین الم�ادئ التي تقوم علیها أي س�اتعتبر الس�اسة األمن�ة في الوقت الراهن   

نظام س�اسي حدیث فالس�اسة األمن�ة هي احد الر�ائز التي تقوم علیها تصورات الدولة لطب�عة التهدیدات  

التي تواجهها في ظل   الم�حث  األمن�ة  التهدیدات و هنا سنتطرق في هذا    إلى المتغیرات الالتقیلد�ة لهذه 

�ادئ العقیدة األمن�ة الجزائر�ة و �ذا محدداتها و  ة و هي مال�ة الجزائر�ة من العناصر التالس�اسة األمن�

 م�ادین هذه الس�اسة.

 المطلب األول : م�ادئ الس�اسة و العقیدة األمن�ة الجزائر�ة

العقید  من  تقوم  بد  ال  هذا  قبل  و  المرتكزات  و  الم�ادئ  مجموعة  على  الجزائر�ة  العسكر�ة  ة 

 العقیدة العسكر�ة الجزائر�ة. إلىحتى �مكننا التطرق  المفاه�م األساس�ة التطرق ل�عض

 مفهوم العقیدة العسكر�ة: -1

المحددة  تجتمع تعار�ف العقیدة العسكر�ة على تنوعها عند اعت�ارها مجموعة الم�ادئ و المرجع�ات  

ال�شر�ة و  الماد�ة  لإلمكان�ات  توفیر  من  �ستلزمه  ما  و  للدولة  الدفاع�ة  أرض    للفلسفة  على  لتحق�قها 

ارساء    إلىلماجدة جوز�ف غو�لز" مجموعة من الق�م والم�ادئ الفكر�ة التي تهدف  الواقع، في التعر�ف  

   1الوطن�ة " نظر�ات العلم العسكر�ة و علوم فن الحرب �ما �حقق األهداف و المصالح

 2:  كما تقوم العقیدة العسكر�ة على مجموعة من النقاط و هي

 فكر�ة.للدولة مع مرجع�اتها االیدیولوج�ة و الالتوجه العام   -

اآلن�ة و   - منطلقات  س�اساتها  و  م�ادئ  تحدید  في  تأثیر  ماله من  للدولة و  التار�خي  المسار 

 المستقبل�ة مثل قضا�ا التحرر.

 الوطني و البیئة الخارج�ة للدول. طب�عة مهددات األمن -

التدخل و   العقیدة العسكر�ة الجزائر�ة على عدم  العقیدة من م�   إلى هذا �عود  تقوم  ادئ  استناد هذه 

خاصة ان دخول الج�ش الجزائري في دول الجوار قد �فتح المجال    28الدستور الجزائري ال س�ما المادة  

 3الوطني الجزائري .  تهدید االمن الي للتنظ�مات اإلرهاب�ة و �الت 

 
 . 123سابق، ص  لخضاري، مرجعمنصور 1
 .124رجع نفسه ص م2
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ثر في رسم الس�اسات  مستو�ات تطور التكنولوجي  و التقني للجیوش الوطن�ة لما لذلك من أ -

 نتشار القوات المسلمة.الدفاع�ة و طر�قة ا 

ما �مكن مالحظته أن العقیدة العسكر�ة لها أ�عاد تتعدى ال�عد العسكري بین الجوانب الس�اس�ة   -

 و االیدیولوج�ة و االقتصاد�ة.

 منطلقات العقیدة العسكر�ة الجزائر�ة:  -2

  إلى ستقالل  للتطورات التي عرفتها الجزائر �عد اال  تعتبر العقیدة األمن�ة الجزائر�ة نت�جة طب�ع�ة 

جانب الدور و األثر الذي تر�ته الثورة الجزائر�ة في بناء هذه العقیدة األمن�ة التي ه�كلة لهذه المنظمة  

متدرج   و  أساسي  �شكل  القرن  األمن�ة  من  التسعینات  خالل  األمن�ة  االزمة  فترة  في  اوجها  عرفت  و 

 الماضي.

العو فالعقیدة األم قامت على مجموعة من  بلورتها و  ن�ة الجزائر�ة  التي ساهمت في تكو�نها و  امل 

الفرنسي   االحتالل  في  المتمثل  و  التار�خي  العامل  �ان  ان  و  االیدیلوجي  و  التار�خي  العامل  أهمها 

ر  و  للجزائر  م�ادئ  على  قامت  التي  الجزائر�ة  الثورة  خالل  من  الجزائر�ة  األمن�ة  العقیدة  معالم  ق�م  سم 

ائري و حما�ة التراب الوطني و تقد�سه خاصة و ان الجزائر دفعت  التحرر و تعز�ز مكانة المواطن الجز 

التحرر   دعم حر�ات  خاصة مسالة   ، الحر�ة  هذه  مقابل  الشهداء  المالیین من  القضا�ا  ثمن حر�تها  و 

 العادلة في العالم.

االشتراك�ة في رسم م�ادئ العامل األیدیولوجي فساهمت  القائمة على مناهضة    اما  العقیدة األمن�ة 

لسنوات  ال�المبر�ا الوطن�ة  المواثیق  في  هذا  تمثل  و  االستعمار  و  التي    1986و    1976و    1964ة 

 1رة . كرست هذا التوجه من خالل دور الحزب الواحد في تلك الفت

خاصة   الجزائر�ة  األمن�ة  العقیدة  على  التأثیر  له  فكان  الجیو�ولت�كي  العامل  استقالل    اما  مع 

ع المغرب في األراضي الجزائر�ة و توسط الجزائر لدول المغرب العر�ي و  الجزائر و بدا�ة بروز مطام

ي التماس الجغرافي جعل من  اعتبراها نقطة التقاء بین افر�ق�ا و المغرب العر�ي و أورو�ا فهذا التنوع ف

طن�ة  جزائر�ة القائمة على حما�ة األراضي الو الموقع الجغرافي له تأثیر في مسالة بناء العقیدة األمن�ة ال

 من أي تهدید.  

فالعقیدة األمن�ة الجزائر�ة تقوم على ال�عد الدفاعي و لهذا نجد ان الجزائر تطلق وزارة الدفاع و ل�س   

ى �عض الدول ، فالموقف الجزائري من مسالة المشار�ة العسكر�ة خارج الحدود القوات المسلحة �ما لد

 
 57، ص  العقیدة األمن�ة الجزائر�ة ،  بهلول نس�م 1
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دستور� المادة  ثابتة  س�ما  ال  الجزائ  28ا  فالج�ش  �معني  منه  االحتراف�ة  فكرة  على  �قوم  جانب    إلى ري 

 1تامین الحدود فهو �قوم على �عث أس�اب التنم�ة في البالد. 

  إلى الجزائر�ة عرفت تطورا منذ االستقالل �مكن تقس�مها    اال ان هناك من یرى �ان العقیدة األمن�ة 

 ثالث مراحل زمن�ة �ما یلي :

بدأت  ال • التي  و  االولي  االمن    19902ة  غا�  إلى   1963مرحلة  فیها  بني  التي  المرحلة  هذه   و 

المغر��ة على  المملكة  التي شنتها  الحرب  �عد  الغر��ة  الحدود  التهدید من  مقار�ة  الجزائري على    الوطني 

سنة   في  جزء  1963الجزائر  تعتبرهما  اللتان  �شار  و  تندوف  �منطقة  المغرب  مطال�ة  اطار  من    في 

التي الحرب  هذه   ، المغر��ة  األمن�ة    األراضي  للعقیدة  األساسي  المرتكز  شكلت  الرمال  �حرب  عرفت 

المبرمة في   النهائ�ة  النار  اتفاق�ة وقف اطالق  و    اليمة م ب�ماكو عاص  1964ف�فري    20الجزائر�ة رغم 

 . مصدر تهدید لالمن الجزائري  إلىتحولت المغرب من مساند للقض�ة الوطن�ة   الي بت

الجزا   األمني  التصور  ص�اغة  تم  و  فقد  الس�اسي  و  التار�خي  للثقل  وفقا  الفترة  هذه  في  ئري 

ر إمكان�ة  االقتصادي و الجغرافي او ما �عرف ب " التوازن الطب�عي " هذا التوازن الذي سمح و منح للجزائ

 أداء أدوار ق�اد�ة على المستوى اإلقل�مي .

خاصة ان المغرب �انت   الذي �ان قائما في فترة الحرب ال�اردة ثم توالت االزمات في ظل التصارع 

التي قسمت أراضي    1975ة جاءت القض�ة الصحراو�ة على اثر اتفاق�ة مدر�د سنة  ال�له توجهات رأسم

المغر  الغر��ة ما بین  ب و مور�تان�ا و دعم الجزائر للقض�ة الصحراو�ة في اطار دعم حر�ات  الصحراء 

 � دفع  ما  یهدد سالمالتحرر هذا  اول من  الجزائر هي  ان  بتالمغرب  و  المغر��ة  التراب�ة  الوحدة  زاد    الية 

 ز�ادة النفقات العسكر�ة خاصة على الحدود الغر��ة للجزائر. إلى الصراع بین البلدین مما دفع 

و التي أص�حت    2001  إلى   1990ان�ة من تطور العقیدة األمن�ة الجزائر�ة و هي مرحلة  المرحلة الث  •

الداخل  فیها   ترتب علیها موجة من  ، مع بدا�ة    3التهدیدات مصدرها  التي  االزمة األمن�ة في الجزائر و 

البالد �شكل غیر مسبوق جعل األجهزة األمن�ة المختلفة تعمل على مواجهة اإلره اب و  اإلرهاب ضر�ت 

�المغ اإلرهاب�ة  للجماعات  الخارج�ة  األطراف  �عض  تقدمه  الذي  الدعم  اطار  في  هذه  التطرف  و  رب 

یها الج�ش الجزائري خاصة ان الجماعات اإلرهاب�ة اعتمدت على أسلوب  الحرب على اإلرهاب لم �عتد عل

�الج�ش   دفع  مما  تكفیر�ة  فتاوي  على  و  الهمجي  القتل  و  العصا�ات  مقار�ات  االعتما  إلىحرب  على  د 
 

  355، ص  مرجع سابق   ري ،مرسي مش 1
   40ري ، ص الجزائ سة االمنا فر�قي في س�قط سمیر ، ال�عد اال 2
   42، ص  مرجع نفسه   3
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داخلها   من  تفك�كه  و  اإلرهاب�ة  الجماعات  هذه  اختراق  من  یتمكن  حتى  �عضها  عدیدة  عن  عزلها  و 

 ال�عض.

الوقت الراهن و هذه المرحلة أص�حت فیها    إلى  2001ثة و التي تبدا من سبتمبر  المرحلة الثال •

ل في مرحلة جدیدة من االستقرار  العقیدة األمن�ة اكثر نضجا خاصة مع تعافي الجزائر من ازمتها و الدخو 

اإلرهاب   تحول  احداث    إلى و  �عد  الدولي  لمحار�ة    2001سبتمبر    11�عده  دول�ة  جبهة  تشكلت  این 

العقیدة األمن�ة  اإلر  التجر�ة الجزائر�ة، فأص�حت  فیها بل أص�حت مطل�ا عالم�ا  هاب �انت الجزائر طرفا 

د اطراف  األمن�ة مع  الشراكة  على  قائمة  األطلسي و    1ولیین  الجزائر�ة  الحلف  على  االنفتاح  مع  خاصة 

األورو�ي و  االتحاد  مع  في شراكة  االمر�ك�ة    الدخول  المتحدة  األمن�ة  جانب    إلى الوال�ات  التهدیدات  ان 

الالتماثل�ة و التي تتوجب المشار�ة الدول�ة و تبني استرات�ج�ات واع�ة و مشتر�ة    إلى تغیرت من التقلید�ة  

 لمواجهتها.

رفت المؤسسة العسكر�ة تطورا من حیث الدور الذي �انت تلع�ه في الح�اة الس�اس�ة في  كما ع 

االستقالل  الجز  �عد  األولى  المرحلة  ففي  �أدوار  ائر  الق�ام  لها  اسند  حیث  الحز��ة  األحاد�ة  نظام  �ان 

�ة بوضعها  س�اس�ة رائدة �اعت�ارها مؤسسة لها دور في دفع عجلة التنم�ة و المساهمة في ر�اد االشتراك

 2م. 1963خ�ار استرات�جي للدولة حسب دی�اجة دستور 

ال  التعدد�ة  الدستور أما في مرحلة  التعدیل  و الحز��ة و مع  ي تراجعت أدوار الس�اس�ة  س�اس�ة 

فحدد مهام الج�ش في المحافظة على االستقالل الوطني و الدفاع عن الس�ادة الوطن�ة ووحدة البالد و  

 م . 1991-م 1989من دستور  25و 24دتین سالمة اقل�مه حسب الما

رب  الح  إلىم عدم اللجوء  1996من دستور    26  كما تقوم العقیدة العسكر�ة الجزائر�ة حسب المادة

�المواثیق و   �عني أن الجزائر تلتزم  األمر الذي  المشروعة للشعوب األخرى  من أجل المساس �الس�ادة 

 القوانین .

النزاعات   الجمهور�ة إلعالن الحرب في    إلى و الخالفات و اعطاء الحق  و تعتمد علیها �ل�ا لحل 

 3لجزائر تشن خ�ار الحرب الدفاع�ة. حالة حدوث عنف فعلي ، أي أن ا

 
  46قط سمیر ،مرجع سابق  ، ص   1
 . 125صور لخضاري، مرجع سابق، ص من2
 .127نفسه ، ص  مرجع3



                  الساحل االفر�قي                    ة بمنطقة �سياسة األمنية ا�جزائر�ة �� هندسة السياسية ا�خارجية ا�جزائر دور ال                                                       الرا�ع: الفصل 
 

 253 

من  هذه   الدفاع  على  تقوم  التي  السوف�ات�ة  العقیدة  من  مستوحاة  األصل  في  هي  الدفاع�ة  العقیدة 

لة التجهیز و الذي تزامن مع تكو�ن ض�اط  خالل التر�یز على �ثافة التسلح و على الوحدات البر�ة ثقی

 1جزائر�ین في روس�ا و أورو�ا الشرق�ة . 

ان األمن�  غیر  االزمة  �عد  حدثت  التي  الجزائر  التحوالت  في  القرار  دفعت صناع  الجزائر�ة    إلى ة 

التغیرات   في ظل  امناس  �عین  تقنتور�ن  قاعدة  على  االعتداء  �عد  االسترات�ج�ة خاصة  هذه  التغیر من 

 من�ة التي اص�حت قائمة على تهدیدات جدیدة في منطقة الساحل و الصحراء.األ

الد وزارة  یوم  اقامت  علمي  ملتقي  الوطني  للثورة    2018مارس    26فاع  العسكر�ة  العقیدة  حول 

  إلى التحر�ر�ة الم�ار�ة و الذي ترأسه نائب وز�ر الدفاع رئ�س ار�ان الج�ش الشعبي الوطني حیث خلص  

ة للج�ش الوطني الشعبي هي امتداد لعقیدة ج�ش التحر�ر ، و جاء هذا الملتقي في قراءة  ل�اان العقیدة الح

 ولة لبدا�ة تغیر العقیدة العسكر�ة للج�ش الوطني الشعبي .لدى �عض الجهات التي �انت ترى �انه محا

ال عبد  الجزائري  الج�ش  المتقاعد من  العقید  األمني  الخبیر  العسكر�ة حسب  العقیدة  حمید  فمفهوم 

قواعد ملزمة لها    العر�ي شر�ف �انها " مجموع الم�ادئ األساس�ة التي تؤطر عمل القوات العسكر�ة و هي

سل�ح و التدر�ب و تنفیذ المهام المو�لة لها أي االطار المنظم للقوات المسلحة التي  و تؤثر على طب�عة الت

 2اقف المختلفة . ة لمواجهة التحد�ات و المو ال�تعمل و تبدع و تطور الفنون القت

یدة العسكر�ة الجزائر�ة "  و في نفس الملتقي القي نائب وز�ر الدفاع الوطني مداخلة عرف فیها العق 

كر�ة هي في عمومها نتاج لعمق فكري و ثقافي و حضاري تتوارثه األج�ال جیال �عد جیل ،  العقیدة العس

النض و  التار�خي  اإلرث  م�ادئها من  �فاحها    اليتستمد  ق�مها  لالمة و  االستعمار و من  المستمیت ضد 

فاع الوطني  �عاتها ، و هي بذلك تمثل أسس س�اسة الدالدین�ة و المعنو�ة و من المثل العل�ا للدولة و تشر 

 3و مرتكزا رئ�س�ا لص�اغة االسترات�ج�ة العسكر�ة". 

األكبر   الحیز  �ان  حیث  نوفمبر  اول  ب�ان  ملخصة  هي  للثورة  العسكر�ة  العقیدة  خلف�ة  لهذه  و 

ب القرآن�ة ، حیث  العقیدة هو الدین اإلسالمي و الذي ظهر جل�ا في مجاهدینا حیث �انوا خر�جي الكتاتی 

من �القتلى  �مثلوا  االسرى    لم  أكده  ما  هذا  و  إسالم�ة  �أخالق  االسرى  �عاملون  و  الفرنسي  المستعمر 

 الفرنسیین عندم تسالهم الصحافة في تلك الفترة.

 
   51، مرجع سابق ، ص  قط سمیر1
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كر�ة الجزائر�ة على طب�عة التسل�ح و التكو�ن من خالل التر�یز على العنصر  كما تر�ز العقیدة العس

خال من  ع ال�شري  االعتماد  و  االحتراف�ة  نحو  التوجه  الدفاع�ة  ل  المقتن�ات  خالل  من  الدفاعي  ال�عد  لى 

متعددة    30الموجهة للدفاع عن المجال الجوي و الطائرات الحر��ة سو    400و س    300كمنظومة س  

ود  للتصدي و االختراق ، حتى التمر�نات و المناورات �لها ذات طا�ع دفاعي داخل الحد  32سو  المهام و 

منطقة الساحل االفر�قي ، و في ختام هذا الملتقي اكد نائب وز�ر    جانب أجهزة استخ�ارات�ة خاصة في  إلى

 1الدفاع �ان عقیدة الج�ش الشعبي الوطني ثابتة ال تتغیر . 

 2الجزائر�ة: أسس العقیدة العسكر�ة  -3

 س �حدوده.تقوم العقیدة األمن�ة الجزائر�ة على ضمن سالمة التراب الوطني و عدم المسا -

 ا.حر�ة األمة في صوغ اخت�اراته  -

 االعتماد على حلول الشرع�ة الدول�ة في حل الخالفات و تحك�م نقد العقل و المنطق. -

 تقد�م الخ�ارات الدفاع�ة عنها الهجوم�ة. -

 و الثقة بین الج�ش و مختلف الفاعل�ات الس�اس�ة و المجتمع�ة.  تعمیق صالت التعاون  -

 3لدفاع الوطني. تحقیق ا إلى تقو�ة روح المواطنة للوصول روح الدفاع المبن�ة على   -

 4لخصائص المرت�طة �الج�ش الجزائري و التي �مكن حصرها في ما یلي : اما �النس�ة ل

لجزائري حیث نشأ قبل الدولة الجزائر�ة و لهذا  المشروع�ة الثور�ة: من بین المفارقات أن الج�ش ا -1

 �اس�ة.   نجد أن للج�ش �لمة الفصل في القضا�ا الس

الج� -2 �ختلف  ال�شر�ة:  السلطات  التر�ی�ة  شكلتها  التي  االفر�ق�ة  الجیوش  عن  الجزائري  ش 

 الوطني.االستعمار�ة عند نها�ة االحتالل و غرسوا في المدارس الغر��ة بل هي امتداد للج�ش التحر�ري  

ف -3 الفعالة  مساهمته  الجزائري  للج�ش  األساس�ة  الممیزات  من  التنم�ة:  في  التنم�ة  المساهمة  ي 

الد طیلة العقدین األولین لالستقالل �السد األخضر، طر�ق الوحدة االفر�ق�ة  االقتصاد�ة و االجتماع�ة للب 

 و القرى االسترات�ج�ة.

 
  17الحمید العر�ي شر�ف ، مرجع سابق ، ص  عبد 1
   128نفسه ، ص رجع منصور لخذاري ،  م 2
لقائم على تقو�ة أواصر االلتفاف الشعبي حول الج�ش لتحقیق  لوطني االدفاع ا  نوع من أنواعالدفاع المواطني  هو ذلك ال3

 ).125ري ، مرجع سابق، ص الجم�ع (أنظر منصور لخضاقا من  مسلمة أن الدفاع الوطني مهمة الدفع انطال
،   2015، د للنشر من : دار الحا ، عما  المؤسسة العسكر�ة �السلطة في الجزائرقة فینومینولوج�ا عال میلود ولد صدیق ،  4
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وظ�فة الس�اس�ة أصل�ة تكو�ن�ة و مهمة أساس�ة  الماضي الس�اسي: �ان الج�ش منذ نشأته �عتبر ال -4

 من مهامه.

 الس�اسة األمن�ة الجزائر�ة  ت و مجاالالمطلب الثاني : محددات 

سة األمن�ة الجزائر�ة محددات تض�طها و تحددها و تعمل اطار موجه و بوصلة للتوجهات و  للس�ا  

التي من خاللها تتعامل بها مع ا الداخل�ة و الخارج�ة ، و  الس�اسات األمن�ة الجزائر�ة  األمن�ة  لتهدیدات 

 رات�ج�ة و التار�خ�ة و غیرها.�المحددات االست�مكن ان نحدد هذه المحددات 

األمن�ة عموما و  تعتبر      الس�اسة  في  المؤثرة  المحددات  اهم  الجیواستراتج�ة من  تتمثل  المحددات 

الجیواستراتج�ة جم�   �عرف  �ما  المحددات  هي  الحدود�ة  القت الموقعة  و  االستطالع�ة  االعمال  و  ال�لة  ة 

الحدود�ة   القوات  تجمعات  بها  تقوم  التي  استرات�ج�العمل�ات  أهدافا  تملك  التي  و  ت�عا  الس�اد�ة  محددة  ة 

للخطط العمل�ات�ة الموضوعة في أوقات السلم او حسب الظروف االسترات�ج�ة العمل�ات�ة للموقف المتشكل  

 1عند بدا�ة الحرب . 

ان اثناء الموقعة الحدود�ة �ل ما �ان معدا في أوقات السلم لدعم القوات المسلحة  �خضع لالمتح

خال القت من  الجاهز�ة  درجة  تحدید  في ال�ل  �ما  لطب�عة    ة  وفقا  للتسل�ح  المعد  البرنامج  مع  تطا�قها  ذلك 

 المناورة الدائرة .

 :2تقع الجزائر في فضاء جیوس�اسي متنوع جغراف�ا فهي تقوم على

 القاري االفر�قي: یتضمن فضاءین اقل�میین مهمین المغار�ي و الساحل االفر�قي.االمتداد  -

 الفضاء المتوسطي. إلىري أتاح االنتماء امتداد �ح -

 الفضاءین العر�ي االسالمي. إلى امتداد وجداني �عبر عنه �االنتماء  -

دادات �ان و ال  و المالحظ هنا امتداد الفضاءات �شكل �صعب تفك�ك الواحد عن اآلخر و هذه االمت

 ر االسالمي.یزال لها األثر ال�الغ في رسم الس�اسة العامة �مختلف أشكاله في الجزائ

�عتبر م  الجغرافي  الجزائر  فالمحدد  تلعب مساحة  الجزائر�ة حیث  األمن�ة  العقیدة  بناء  في  هما 

�اس�ة اخري لدول        دورا مهم في رسم هذه العقیدة جعل من ال�عد الجیواسترات�جي یتقاطع مع ا�عاد جیوس

 �ما یلي : ، و �مكن ان نحدد الفضاءات الجیو استرات�ج�ة للجزائر 1المنطقة 
 

للنشر و التوز�ع ،   ، عمان : دار حامد لجغراف�ا الس�اد�ةمراق�ة الحدود و الض�ط�ة األمن�ة العسكر�ة لبهلول نس�م ،  1
   180، ص  2018
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عن -1 المعبر  المغار�ي:  �شمال  الفضاء  منها  الغر��ة  التار�خ�ة  ال س�ما  األدب�ات و  في �عض  ه 

 مور�تان�ا.افر�ق�ا و التي �قصد بها الجزائر و تونس و المغرب قبل أن یتوسع ل�ضم �ل من لیب�ا و 

ا  المغرب  التحاد  التأس�سي  المیثاق  توق�ع  جرى  الرسمي  المؤسساتي  الصعید  أن  فعلى  اال  لعر�ي 

اقة الذهاب لمواجهة هذه التحد�ات خاصة في ظل المشكالت األمن�ة �اإلرهاب  التحد�ات االسترات�ج�ة أع

 2لمنطقة. و الهجرة غیر الشرع�ة و الجر�مة المنظمة و الفقر الذي تعاني منها دول ا

قي أو ما  منطقة الساحل االفر�  إلىفضاء الساحل االفر�قي: ینتمي جزء من الشعب الجزائري   -2

انتمائ�ا و عرق�ا و لغوي له أهم�ة �بیرة في منطقة الساحل االفر�قي و    �عرف �التوارق فهي تشكل تنوعا

ع�ة و �ذا  التي تع�ش في منطقة تعرف صراعا مستمر حول مناطق الع�ش في جو ظروف دول�ة ص

ر �ختلفون عن نظرائهم في  فالطوارق في الجزائ،    داخل�ة تتمیز بهشاشة البن�ة المجتمع�ة و الدول�ة فیها

المجاور  األقل�ة  الدول  وصف  عنهم  ی�عد  الذي  الوطني  اندماجهم  و  الس�اسي  تحكمهم  �سبب  ة 

 3المضطهدة. 

التار�خي من    الثورة الجزائر�ة عامال أساس�ا    كما ساهمت عوامل عدیدة في تشكیلها أهمها العامل 

 رات التحر�ر�ة في العالم الثالث.فبي بلورة هذه العقیدة حیث اعتبرت الجزائر قائدا للثو 

ا  تعود  ان  الجزائر�ة  العسكر�ة  للمؤسسة  التار�خ�ة  ج�ش    إلىألصول  شكل  حیث  التحر�ر�ة  الحرب 

م و عند الحدیث  1963ي الشعبي سنة  نالتحر�ر الوطني النواة األولى التي أسست  لنشأة  الج�ش الوط

ش  �ق بین الخصائص العامة التي تمیز الج�ر عن خصائص المؤسسة العسكر�ة الجزائر�ة فانه �جب التف

أساسا   المرت�طة  و  الجزائري  للج�ش  الممیزة  الخصائص  و  للدولة  المكونة  األخرى  البنى  من  غیره  عن 

�وانت" فان الج�ش الجزائري �شكل نمطا خاصا �ه في    بنشأته التار�خ�ة ، فحسب الكاتب األمر�كي" ول�ام

القارة االفر�ق�ة و ال التجر�ة    ي سادت في أمر�كا الالتین�ة و ال �ش�ه تعالقته �السلطة ال �ش�ه األنماط  ال 

التر��ة و على هذا األساس فان دور المؤسسة العسكر�ة في الح�اة الس�اس�ة و تاثیره على مسار التحول  

ف الق�ادة    يالد�مقراطي  ف�ه  رأت  س�اسي  مسار  یوقف  ظرفي  تدخل  مجرد  من  �كثیر  أعمق  یبدو  الجزائر 

 4ة تهدیدا لمستقبل الجمهور�ة. �العسكر 

 
،   2018�ي للمعارف ، تب العر ة : المكر ،القاه زائري تهدیدات األمن�ة بدول الجوار على االمن الج ال  رتأثیعادل جرش ،  1

   127ص 
 . 45منصور لخضاري، مرجع سابق، ص2
 . 86سه، صمرجع نف3
   169، ص سابق مرجع میلود ولد الصدیق ،  4
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االمن    الثقل ف  التطور  في ص�اغة  أ�ضا  والسكاني وظف  الجغرافي  االقتصادي،  السعي  التار�خي، 

وع العر�ي  المغرب  في  الطب�عي  �التوازن  عنه  عبر  ما  هذا  التي  لالجزائري  المنطقة  دول  �ق�ة  عكس  ى 

تبرم   لم  اجنب�ة  قوى  مع  دفاع�ه  ومعاهدات  اتفاق�ات  حسب اابرمت  تناسبها  لعدم  اتفاق�ات  مثل    لجزائر 

 1ة للبالد. ل�لخطاب الرسمي والتوجهات الس�اس�ة االستقال

ا م�اشرا  دعتبرت حرب الرمال منطلق لبلورة العقیدة األمن�ة الجزائر�ة حیث أص�ح المغرب تهدیكما ا  

 االمن الجزائر القومي وتطور قدراتها العسكر�ة.

 �بیرة القوات ال�حر�ة.درجة  إلىقوات البر�ة والجو�ة واهمال  لكما تم التر�یز على تطو�ر ا 

تمثل قض�ة الصحراء الغر��ة مثل تهدید للجزائر فهي التدخل في منطقة امن حیو�ة    من جانب اخر  

ا الفاصلة بین  ل�النس�ة للجزائر �ما حددها  المراحل "هواري بومدین" ان المغرب العر�ي والمنطقة  رئ�س 

كن ان �حصل أي تغیر في المنطقة او أي اتفاق  منطقة امن �النس�ة للجزائر وامن ال �م  القاهرة و داكار

 2مع الجزائر. 

تعتبر  اإلسرائیلي  كما  العر�ي  الصراع  إطار  في  للتهدید  مصدرا  إسرائیل  ت  الجزائر  هذا  في  جو  سد 

تبرت مشار�ة الجزائر  عالعدید من المواقف الرسم�ة للدولة الجزائر�ة خاصة في حرب الخل�ج الثان�ة این ا 

إسرائیل في منطقة الشرق األوسط على حساب دول عر��ة اخري و  في هذه الحرب هو   تقو�ة لمكانة 

 القض�ة الفلسطین�ة.

امن�ة  استرات�ج�ة    تبني   إلى مهما یدفعها  جزائر  لل  يال�عد االسترات�جي للموقع الجغراف  �عتبر   اليو �الت 

القومي منكشفا على �ل ما  �حكم ان ال�حر�ة  الجبهات خاصة مع شاسعة مساحتها وطول ح  نها  دودها 

و اندماج عوامل س�اس�ة و اقتصاد�ة و تار�خ�ة في بلورة هذه الس�اسة األمن�ة الجزائر�ة    البر�ة وال�حر�ة

  ي في أساسه لحما�ة الحدود و امن الجزائر.عالتي تقوم على ال�عد الدفا

العر��ة واالفر�ق�ة هذه الدوائر وهي الدائرة المغار��ة و   د: توجاما اهم دوائر االمن القومي الجزائري 

قض�ة   مثل  القومي  امنها  عن  للدفاع  والعر��ة  االفر�ق�ة  الدائرتین  الجزائر  استخدمت  حیث  والمتوسط�ة 

�عد االفر�قي لعزل المغرب على المستوى القارب لكن الجزائر اهتمت أكثر  ل الصحراء الغر��ة حیث وظفت ا

زائر المتوسط منطقة انكشاف�ه ومصدر للتهدید الحكم  ��ة مقارنة �المتوسط�ة رغم اعت�ار الجر �الدائرة المغا

 
ال1 ،  ب   رو نعبد  عنتر  وان  أورو�ا  الجزائر  الجزائري  لألمن  المتوسطي  العصر�ة األطلسي  لحلفال�عد  المكت�ة  الجزائر:   ،

   41، ص 2005ة،للط�اع
  43، ص  سابق مرجع عنتر ، نور بن عبد ال2
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عام   انها دعت  تقطر االهتمام لكن رغم  المتوسط    إلى  1972االستعمار فهي لم  عقد مؤتمر لألمن في 

 1رج الحلفین "وارسوا واألطلسي". اخ

ینات من القرن الماضي تهدیدات نجمت  عشهدت الدائرة االفر�ق�ة لألمن لجزائري في مصطلح التس 

والن�جر مما اجبر الجزائر على التحرك دبلوماس�ا تفاد�ا ألي    الي م  الي نشاط حر�ات التمرد في شم   عن

�ما عرف اقصى الجنوب الجزائري في بدا�ة      ة.د تدخل دولي على جناحها الجنو�ي وخلق بؤرة توتر جدی

�ب وتجارة المخدرات  تهر   إلىالجئین حیث تحولت هذه المنطقة  لالعقد الماضي تزاید للمهاجر�ن السر�ین وا

 2جنس�ة افر�ق�ة. 40حیث احصت مدینة تمنراست لوحدها 

 3:  للحوار األطلسي المتوسطي لعدة أس�اب 2000انضمام الجزائر في مارس كما جاء 

رهاب �ظاهرة  اإلقرار �مصداق�ة االطروحة الجزائر�ة القائلة �ضرورة التعاون الدولي لمكافحة اإل-1

 مأمن  منها.  معولمة ل�ست أي  دولة في 

الس�اسي  -2 التردد  أفقد  مما  االزمة  من  تدر�ج�ا  البالد  وخروج  الداخلي  األمني  الوضع  تحسین 

 للحلفاء.

 ي الوضع العالمي الجدید.فإرادة الجزائر وسعیها للمتوقع -3

�اردة نحو التعاون مع دول جنوب  لاث�ات توجه األطلسي في إطار مقار�ته  الجدیدة �عد الحرب ا-4

 ط.المتوس

 تؤ�د ادارته الهتمام بنجاح الجنو�ي �عد ان تخلى عنه لصالح أورو�ا الشرق�ة.-5 

األطلس الحلف  لمقر  ز�ارته  عند  بوتفل�قة  الرئ�س  �ه  صرح  ما  خ�ارا    يوهذا  �شكل  قال:  ما  عند 

و  نها ان �شجعان على التقارب بین الدول  كاسترات�ج�ا �أتي من قناعتنا �ان التشاور والتعاون وحدهما �م

واالستقرار  السالم  ز�ارة  ،  �ضمنان  عند  أمر�ك�ة  هندسة  األطلسي  والحلف  الجزائر  بین  التقارب  �انت 

ال�ح للقوات  العام  القائد  لو�از  جوز�ف  اوت  ر األمیرال  أورو�ا  في  االمر�ك�ة  ز�ارة    1998�ة  اول  وهي 

ا شار�ت  و�عدها  للجزائر  أطلسي  سمیته  للمسؤول  األطلس�ة  الندوة  في  لمناقشة     1998جزائر  بلشبونة 

ال�حر�ة  الدول    اليو�الت   ، القضا�ا  عن  �عید  جزائري  امر�كي  تقارب  هو  األطلسي  الجزائري  فالتقارب 

 األورو��ة.     

 
  49عبد النور بن عنتر ، مرجع سابق ، ص 1
  56مرجع نفسه ، ص  2
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المتوسطي  - محار�ة  ع:  ال�عد  اطار  في  �لها  تصب  عدیدة  و  �ثیرة  تحوالت  المتوسطي  ال�عد  رف 

األمن�ة   الدول  فالتهدیدات  بهذه  دفع  مما  المتوسط  منظمة  العدید من    لىإي  هناك  فكانت  تعاونها  تعز�ز 

و التي    5+5ثم مجموعة    1م  1995الم�ادرات في هذا االطار منها سار برشلونة الذي انطلق في نوفمبر  

لطا،  ام -اال�ا�ط -فرنسا -اس�ان�ا -دول من أور�ا الغر��ة هي البرتقال 5طار تعاون أمني بین اجاءت في 

م �عدها  جاءت م�ادرة الرئ�س  2001، تونس و مور�تان�ا و مصر، سنة و شمال افر�ق�ا، الجزائر، المغرب 

ت�ما �حكم تداخل  یم ما عرف االتحاد من أجل المتوسط و الذي ولد  2007الفرنسي نیو�وال سار�وزي عام  

ا �عض  من  للجزائر  الثابتة  المواقف  مع  المتوسط  دول  �عض  و  فرنسا  القض�ة  لأهداف  أهمها  و  قضا�ا 

 : 2األمن�ة  مكن ان نحدد في النها�ة جوهر الموقعات الحدود�ة الجزائر�ة إلدارة التهدیدات�و  ، الفلسطین�ة 

توج�ه العسكري الجزائري و هذا في المرحلة  لالموقعة الحدود�ة هي العنصر الجوهري األكثر أهم�ة في ا-

یرا حاسما على مصیر ل�س  ود�ة االبتدائ�ة " التي تؤثر عادة تأثداالبتدائ�ة لالزمات األمن�ة " العمل�ات الح

 .ة بل و أح�انا على اندالع حدث امني إقل�مي شاملال�فقط العمل�ات األولى بل و الت 

المسلح - للقوات  السا�قة  الخبرات  الطرفین   ةتؤ�د  احد  �ق�ام  تتمیز  الحدود�ة  الموقعات  ان  الجزائر�ة 

فعا�الهجوم بینما �قوم الطرف   انه لدى تساوي  النشاط و االستعداد لدى الطرفین ال�الخر �الدفاع غیر  ة 

 .ة الحدود�ة فانه �مكن ان تنشب بینهما موقعات تصادم�ةال�على خوض االعمال القت

ة �اشتراك اعداد �بیرة من القوات في الجبهة  ال�مة في جسامة الموقعات القتئ�عتبر �شكل عام الز�ادة الدا-

ز  و  العمق  الكامل    جو  �حجمه  العمل�اتي  األول  في  النسق  المنتشرة  المسلحة  القوات  تجم�عات  �ذلك  و 

 .األمن�ةالمهاجمة من جهة ما في المنطقة الحدود�ة عند بدا�ة االزمات 

المستمرة  - الز�ادة  نحو  السعي  الالمیل  و  الحدود�ة  الموقعة  في  المشتر�ة  القوات  االستخدام   إلى عداد 

 .الحاسم سائط في الموقعة األولى لتحقیق النجاحو األقصى للقوى و ال

الجهة   - تسبق  عندما  الظروف  نفس  في  الدفاع�ة  االعمال  طا�ع  الجزائر�ة  الدفاع�ة  الموقعة  تكتسب 

 . دء �األعمال النش�طة في المنطقة الحدود�ةبالمهاجمة التهدیدات في نشر القوات و في ال

تقل القوات المسلحة  ة شكل موقعة التصادم�ة و ذلك عندما تن ��مكن ان تأخذ الموقعة الحدود�ة الجزائر -

الخصم   الطرف  و  للطیران    إلىالجزائر�ة  س�كون  هنا  و  عر�ضة  حدود�ة  جبهة  على  الهجوم�ة  االعمال 

 .روف مالئمة لتحط�م قوى التهدیدظاألول�ة في عمل�ات الهجوم و خلق 

 
 . 100ع سابق، ص لمنصور لخضاري، مرج 1
 . 185بهلول نس�م ، مرجع سابق ، ص  2
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اثیرات  تر�ز علیها �حكم القرب الجغرافي و الت  هذه اهم ا�عاد و دوائر االمن �النس�ة للجزائر حتى    

�سبب التهدیدات األمن�ة في المنطقة و رغ�ة الجزائر في خلق ما �عرف �الحدود االمنة لفضائها    تأتيالتي  

 الجیوس�اسي في المنطقة .

 الشعبي الوطني  الج�ش و عقیدة الث : ه�كلة ثالمطلب ال

و امن البالد   ل إدارة و عسكر�ة تسند لها مهمة حما�ةك ه�كلة الج�ش الشعبي الوطني على ه�ا تقوم  

اهم مؤسسة من مؤسسات االمة و    إلى من التهدیدات الخارج�ة و الداخل�ة و لهذا ال بد لنا من التطرق  

و ر�ط العقیدة األمن�ة به�اكل هذه المؤسسة و الدور الذي تقوم �ه لحما�ة    حتى �مكننا فهمالدولة الجزائر�ة  

 و التي تتكون مما یلي : ر�ة من التهدیدات الخارج�ة و الداخل�ةئالدولة الجزا

وزارة الدفاع الوطني: مؤسسة مر�ز�ة مقرها العاصمة ووظ�فتها تنفیذ الس�اسة العامة للدولة في   -1

ت ما  و  الوطني  الدفاع  تمثیل  عمجال  یتدرج  المر�ز�ة  المدیر�ات  من  مجموعة  تضم  هي  و  بتحق�قه  لق 

مست على  عمود�ا  مثو �عضها  جهو�ة  �مدیر�ات  العسكر�ة  النواحي  و  ى  االتصال  و  االعالم  مدیر�ة  ل 

الم المصالح  مدیر�ة  المستوى  ال�التوج�ه،  على  وجودها  ینحصر  ما  منها  و  ال�شر�ة  الموارد  مدیر�ة  ة، 

 1صاصاتها مثل مدیر�ة العالقات الخارج�ة و التعاون. ت المر�زي لطب�عة اخ

 أر�ان الج�ش الوطني الشعبي: -2

المتضمن انشاء    88-64جب مرسوم رئاسي رقمم �مو 1964هیئة األر�ان العامة في عام    أنشئت 

في   �ساعده  العامة  األر�ان  یتوالها رئ�س  بهیئة  الذي زودها  الشعبي  الوطني  للج�ش  عامة  أر�ان  هیئة 

و   ة عد واحد أو أكثر، هي مهمات التي توالها الحقا العقید طاهر ز�یري �رئ�س لألر�ان العامامهامه مس

المحاولة االنقالب�ة    رغم  د بوجنان و الرائد عبد الرحمن بن سالم، �ساعده العقیدان محمد شع�اني و أحم

م 1984وجود في عام  ل م هیئة األر�ان العامة حتى ا1968الفاشلة التي قام بها العقید الز�یري في عام  

 . 357-84رئاسي رقم لحیث أعید �عثها بتسم�ة أر�ان الج�ش الوطني الشعبي �موجب المرسوم ا

 : 2و هي مهام هیئة األر�ان  -

 وضع اله�اكل التنظ�م�ة للج�ش الوطني الشعبي و اقتراحات المیزان�ة المتعلقة بها. -1

 ت الج�ش.اص�اغة و تنفیذ برامج الدراسات الخاصة �األسلحة و تجهیز  -2

 اعداد برامج التعبئة و التشكیل في الج�ش. -3

 
 . 131، مرجع سابق، ص ضاري منصور لخ1
 .132ص ،مرجع نفسه 2
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�ین وفقا لتوجیهات  لتشغیل في مختلف أصناف األفراد العسكر اتحدید قواعد التجنید و الترق�ة و   -4

 الوزار�ة.

�موج�ه   -3 تتحدد  الذي  الجغرافي  المجال  وفق  اما  المسلحة  القوات  تقس�م  �مكن  القوات:  ق�ادات 

وفق المجال التنظ�مي الذي تتحدد �موج�ه �عض الهیئات النظام�ة التا�عة   و عادة طی�ة القوات المسلحة أ

الدفاع ال  لوزارة  ق�ادة  البر�ة،  القوات  من  تتكون  الدفاع  حیث  ق�ادة  ال�حر�ة،  القوات  ق�ادة  الجو�ة،  قوات 

 الجوي لإلقل�م، ق�ادة الدرك الوطني.

الج�ش   -4 �قسم  العسكر�ة:  لك  إلى النواحي  تضم  عسكر�ة  نواح  من    ل ست  عددا  منها  واحدة 

 وال�ات.لالقطاعات العمل�ات�ة التي تتحدد عادة صددها �الحدود االقل�م�ة ل

  إلى بین االعت�ار�ن االنسان�ة و قانون الحرب فقانون الحرب �سعى  العقیدة العسكر�ة الجزائر�ة   

 اس�اغ الطا�ع االنساني على العمل العسكري.

غرا    على  الجزائر�ة  المسلحة  على    ر فالقوات  العالم�ة  الحرب  في  المنخرطة  القوات  مجموعة 

�شواهد على عودة الروح    مر�ك�ة جاءت عمل�اتها العسكر�ة لتمثل ألجانب الوال�ات المتحدة ا  إلىاالرهاب  

لمفهوم الحرب العادلة المدارة �اسم ما اصطلح على وصفه من الناح�ة النظر�ة �األمن الجماعي و الق�م  

 األخالق�ة الكون�ة.

الترا و   التي تهدد س�ادتها  المناطق  القوات المسلحة الجزائر�ة تفرض قوتها على  الغالب  �ة  بفي 

ف الجزائر�ة  المیدان�ة  الخبرة  �فرى  �حكم  أن  تمكن  االرهاب  مكافحة  عمل�ات  الذي    إلى ي  األذى  محدود�ة 

 1لحق �المدنیین. 

 المرجع�ة الدستور�ة لألمن الجزائري :   •

الجزا الدستور  دی�اجة  لسنة  ئحسب  من    1996ري  یتجزأ  ال  جزء  و  اإلسالم  ارض  الجزائر  �ان 

ئر االمن الجزائري ترتكز �األساس  نجد ان دوا  اليمتوسط�ة افر�ق�ة ، و بت  المغرب العر�ي و بالد عر��ة 

في ار�ع دوائر حیو�ة و هي الدائرة المغار��ة و العر��ة و االفر�ق�ة و المتوسط�ة و من هنا نجد اهم معالم  

 2ة األمن�ة الجزائر�ة �ما یلي : دالعقی

الدستور    12المادة   المعدل سنتي    1996من  س�ادة    2008و    2002و  تمارس   " على  تنص 

الها البري و مجالها الجوي و على م�اهها �ما تمارس حقها السید الذي قره القانون الدولي  الدولة على مج

 
 286د ، ص ، عمان : دار الحامه�منة االتجاه العسكري على األمن القومي الجزائري  عسكر و دولة الملهلول نس�م، اب1
  64، ص جالل حدادي ، مرجع سابق  2
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ها " حیث تبین هذه المادة النطاق الذي  یلاعلى �ل منطقة من مختلف مناطق المجال ال�حري التي ترجع  

ة لالمة و تتمثل  لوطني الشعبي اذ تنتظم الطاقة الدفاع�اتمارس ف�ه الدولة س�ادتها من خالل دور الج�ش  

المادة   حددته  ما  حسب  البالد  وحدة  و  الوطني  االستقالل  على  المحافظة  في  الدائمة  من    25مهمته 

اإل على  االمن  �قتصر  ال  و   ، أ�ضا  قالدستور  �متد  بل  الوطني  و    إلى ل�م  المواطنین  و  االفراد  حما�ة 

 ن الدستور.م 24ممتلكاتهم و فق المادة 

تي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخل�ة للدول و العمل على  من الدستور و ال  28المادة  

 تعز�ز التعاون الدولي .

�المدرسة الس�اس�ة  العلوم  أستاذ  بن ساسي  األستاذ  قدم  قد  تقس�ما و    و  الس�اس�ة  للعلوم  الوطن�ة 

این األمني  �الجانب  المتعلقة  الدستور  لمواد  األمن�ة  تصن�فا  �العقیدة  المرت�طة  المواد  و    حدد  الجزائر�ة 

  178/ 28/ 24/ 13/ 12/  01المتمثلة في المواد 

   41/ 32/ 24/ 17/ 14/ 9/  8و المواد المتعلقة �االستقرار و االمن الداخلیین و هي : المواد 

 1 27اما المواد المتعلقة �االسترات�ج�ة الكبرى للدولة فجاءت في المادة 

 كري للعقیدة األمن�ة الجزائر�ة :سالجانب الع •

األمن�ة  االز  للعقیدة  اخر  �عدا  أعطت  التسعینات  فترة  خالل  الجزائر  عرفتها  التي  األمن�ة  مة 

القت التحوالت  تواجه  لبناء قدرات  قادتها الجماعات اإلرهاب�ة في تلك  �ة لحرب العصاال�الجزائر�ة  التي  ات 

معیز  " محمد  الجنرال  أكده  ما  و هذا  الدرك و  ةالفترة  تكو�ن  نظام  �كن  لم   " �قوله  لهذه  "  �ستجیب  االمن 

، �ما ان قوات الج�ش �انت متمر�زة في الجنوب و الجنوب    2المعط�ات الجدیدة أي حرب العصا�ات "  

عل مدر�ة  القوات  هذه  الوطني    ىالغر�ي حیث  الج�ش  �ق�ادة  دفع  الواقع  معارك �الس�ك�ة و هذا  خوض 

الم  1993انشاء سنة    إلى الشعبي   مكافحة العصا�ات    20سلحة قدر عددها ب  وحدات متخصصة في 

وصلت   و  جندي  سنة    60  إلىالف  جندي  على    1996الف  القضاء  في  �بیر  دور  لها  �ان  التي  و 

رتها في الج�ال ، ثم انشاء وحدات الدفاع الذاتي و الحرس  صالجماعات اإلرهاب�ة خاصة في المدن و محا

 األر�اف و الج�ال . إلى ن المدن حدثت مع انتقال الجماعات اإلرهاب�ة م ي البلدي لمواجهة التحوالت الت

�قوم الج�ش الجزائري �مجموعة من المهام التي حددها الدستور اال انه اوجب المشار�ة الوطن�ة من  

حیث �عتبر الج�ش الوطني الشعبي ر�یزة أساس�ة في فهم  الدور الذي یلع�ه الج�ش    ة ات متعددال�خالل  

 
   65رجع سابق ، ص جالل حدادي ، م1
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بنا منطلق   ء في  من  الجزائر�ة  الخارج�ة  الخارج�ة    الس�اسة  الس�اس�ة  صنع  في  مؤثرة  رسم�ة  مؤسسة 

قبل من خالل اعت�ار المؤسسة العسكر�ة �اطار لصنع الس�اسة الخارج�ة من   الجزائر�ة �ما تطرقنا من 

عسكر�ة  لة تلعب دورا مهما في تفعیل دور المؤسسة اال�و من جهة أخرى ان التهدیدات األمن�ة الح   ةجه

الت التهدیدات الجدیدة  ي تعطي تصورا اشمل لفهم ما �حدث من احداث و تحوالت في المح�ط  لمواجهة 

رار في الس�اسة  قاإلقل�مي و الدولي للجزائر ، و �مكن ان نحدد العالقة ما بین الج�ش و دوائر صنع ال 

 :    ي الخارج�ة الجزائر�ة و بین الج�ش و فئات الشعب المختلفة من خالل ما یل

القان  الفترة  هي  الوطن�ة:  المواطنین  الخدمة  جم�ع  لها  �خضع  التي  العسكر�ة  لاللتزامات  ون�ة 

ر أن الخدمة  ا الجزائر�ین المؤهلین للخدمة �مجرد اتمامهم السن التاسعة عشر من عمرهم و عل�ه أمكن اعت�

ضما جسور  أهم  أحد  هي  الوطن�ة  الخدمة  اصطالحا  المسماة  االلزام�ة  المؤسسة    نالعسكر�ة  التحام 

 الجزائر. العسكر�ة �المجتمع في

و   �الف�ضانات   الكوارث  في  المشار�ة  منها:  جدیدة  اجتماع�ة  �مهام  الجزائري  الج�ش  �قوم  كما 

الواد   �اب  �ف�ضانات   ، سنة  2001نوفمبر    10الزالزل  الكبرى  األخطار  و  التعبئة  مكتب  انشاء  و  م 

 1م. 2005

 ي  بمهام و تطور الج�ش الوطني الشع

�مهامه   الشعبي  الوطني  الج�ش  الهادف  اضطلع  الوطني  مشروع  في  الفعالة  �مشار�ته    إلى وذلك 

 :2استكمال االستقالل في جم�ع الم�ادین النشاط حیث قام بـ 

 .ماع�ة و اإلدار�ة تسد شغور المؤسسات االقتصاد�ة واالج •

 ر�س و�زالة أثار الحرب و تطهیر الحدود الشرق�ة والغر��ة من األلغام الممتدة على خطي شال وم •

 .دمات و تقر�بها من المواطنین لفك العزلة عنهمبناء مرافق الخ •

 .رسم الحدود مع الدول المجاورة وتامین سالمتها •

الرحلة الطو�لة التي لم تخل من المشاق من اجل    كما �ان الج�ش الوطني الشعبي من وراء مسیرة       

 .طهاد والتعسف في أ�شع صورهضالقضاء على مخلفات قرن وثلث قرن من اال

من  الدســاتیر  الجیـش  إقامة    : خالل  الستین�ات،  فترة  في  الوطني  البناء  و�عادة  التشیید  مسار  فرض 

ر �صفته القوة الوحیدة المنظمة آنذاك  امشار�ع �برى. و�ان من الطب�عي أن �ساهم الج�ش في هذا المس
 

 229م.ص  5120شر، عمان،  المدن�ة العسكر�ة في الجزائر، دار حامد للنقات  منصور لخضاري، العال1
وطني الج�ش الشعبي الوطني من خالل الدساتیر ماخوذ من موقع وزارة الدفاع التطور 2

http://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=ar#undefined 
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عتبرت  ح�ات اجتماع�ة وس�اس�ة واقتصاد�ة. وا الص   1963) من دستور  08حیث خّولت المادة الثامنة ( 

  أن الج�ش، وطني وشعبي، في خدمة الشعب والجمهور�ة و�شارك في النشاطات الس�اس�ة، االقتصاد�ة 

 :1ایليم على  82االجتماع�ة في إطار الحزب. نصت المادة  و

ال  ودرع  الوطني  التحر�ر  ج�ش  سلیل  الشعبي  الوطني  للج�ش  الدائمة  المهمة  في  ث"تتمثل  ورة 

�ادته والق�ام بتأمین الدفاع عن الوحدة التراب�ة وم�اهها اإلقل�م�ة وجرفها  المحافظة على استقالل الوطن وس

  :، فنصت على أنّ 83القاري ومنطقتها االقتصاد�ة الخاصة بها" أما المادة 

  "العنصر الشعبي عامل حاسم في الدفاع الوطني"

  ."عمهئم الذي یتمحور حوله الدفاع الوطني وداالجهاز الد الج�ش الوطني الشعبي هو  "

ومن هنا تحددت س�اسة الجزائر في مجال الدفاع الوطني الذي یتضمن سالمة التراب الوطني وعدم      

ص� في  األمة  وحر�ة  الثابتة  �حدوده  قدراتها  االمساس  أساس  على  أ�ضا  تحددت  �ما  اخت�اراتها،  غة 

المر  والمتطل�ات  الوطن�ة  حصیلتاالقتصاد�ة  �انت  ولقد  الجغرافي.  �موقعها  تجّمعت  �طة  التي  الخبرات  ة 

األخطار   لكل  التصدي  بواجب  اضطلعت  التي  المسلحة  قواتنا  ع�قر�ة  عكس  مرجعا  الشدائد  أثناء 

 .�أمن البالد وسالمة التراب الوطني واالعتداءات التي من شأنها المساس

أقصى       تبذل  الج�ش  ق�ادة  المهام جعلت  لقواتن  ومثل هذه  الدفاع�ة  الطاقة  لتطو�ر  المسلحة  الجهود  ا 

الفعالة الدفاع�ة  األداة  لتص�ح  وواسعة  جد�ة  �صفة  الحدیثة  التقن�ات  مع  تتك�ف  حتى   .وتعز�زها 

مع روح ثورة التحر�ر وم�ادئ األمة، �ان العنصر الشعبي    اولكي �كون تطّور الدفاع الوطني منسجم     

واال األساس�ة  العناصر  أهم  المادة  أحد  نّصت  هنا  ومن   :على  1976دستور    من  84سترات�ج�ة، 

  "الخدمة الوطن�ة واجب وشرف"

والثقاف�ة  " االجتماع�ة  الترق�ة  وتأمین  الوطني  الدفاع  لمتطل�ات  تلب�ة  الوطن�ة  الخدمة  تأّسست    لقد 

  ."ألكبر عدد ممكن وللمساهمة في تنم�ة البالد

 2ري لعمل�ة االدراك ثالثة مستو�ات: ئادراك مصادر تهدید األمن العسكري الجزا 

توى صناعة القرار: أعلى المستو�ات األمن�ة الجزائر�ة التي تشمل األجهزة الرسم�ة العاملة في  مس -1

 ارج�ة، تهتم �الحفاظ على أمنها الس�ادي.خمجال األمن القومي الجزائري �وزارة الدفاع وزارة ال

 
    من خالل الدساتیر ، مرجع سابق تطور الج�ش الشعبي الوطني1
 رجع سابق وزارة الدفاع الوطني ، الخدمة الوطن�ة ، م 2
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ي و هو  الجزائر في األهم�ة  اال أنه غیر رسم  ي مستوى النخ�ة: مستوى صناعة القرار الس�ادي ف -2

 �ضم قادة الرأي في األن�اء األمن�ة و المجاالت �لها و الخبراء و ال�احثین.

مقای�س منها درجة انتشار الوعي    مستوى الجماهیر: �خضع مستوى االدراك للجماهیر الجزائر�ة لعدة -3

 .ياألمني و المستوى الثقافي العام و قوة االنتماء الوطن 

من القومي الجزائري وفق المدارس االسترات�ج�ة و الحدیثة  كما �جب اسقاط عمل�ة فهم و تحلیل األ

 1حتى نتمكن ��ف تؤثر الس�اسة األمن�ة في صنع الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة و المتمثلة : 

االسترات�ج�ة:  تسم   المدرسة  س�اس�ة  نظر�ة  بناء  محاولة  على  المدرسة  هذه  مفكري  �عض    ى أقدم 

 األداة الرئ�س�ة لحسم الصراع الصالح أحد الدول المتصارعة. نظر�ة القوة حیث تعتبر القوة المسلحة

  11اث  دبدأ الحدیث عن األمن القومي الجزائري مع األزمة األمن�ة الجزائر�ة و �ذا �عد أححیث  

لینتقل من  2001سبتمبر   المفهوم  بهذا المجال حیث تطور  الدراسات تهتم  لشق العسكري  ام حیث بدأت 

 االجتماعي مع مشار�ع المصالحة و التضامن الوطني.المفهوم العام لألمن  إلى

الحرب  كما   اطار  في  الدام�ة  الحرب  الجزائر مصطلح  في  العسكر�ة  و  الس�اس�ة  النخب  اصدرت 

ا الجزائر ضد االرهاب و حما�ة الحدود و هذا المصطلح ال �حمل في داخله أي حد زماني  هالتي تخوض

من القومي ب " الحفاظ التام على المؤسسات و الق�م الجوهر�ة  الس�اس�ة األمكاني حیث عرفت الدوائر    أو

 للمجتمع" و هنا نالحظ أن األمن قائم على حما�ة األمة من التهدید الداخلي و الخارجي.

دلیل على عدم  الجزائري  الس�اسي  للنظام  الداخل�ة  البیئة  استقرار  أن غ�اب  ال�عض  واقع�ة    �عتقد 

ه �اعت�اره قض�ة مؤجلة في أحسن األحوال و هؤالء هم  ال�ري و ینظرون  الحدیث عن األمن القومي الجزائ 

 ب العر��ة.و أصحاب النظرة الواقع�ة و هذا أمر غیر مقبول مع طب�عة األنظمة العر��ة و الشع

أوال هذه الشعارات التي    فاألمن القومي الجزائري �أتي �عیدا عن نغمة األردن أوال لبنان أوال و مصر

م  2003ب الرسمي و الشعبي العر�ي في اطار التعاون األمر�كي �عد غزو العراق عام  طغت على الخطا 

ض میزان�ات  تخص�ص  و  القومي  األمن  تكر�س  على  تعمل  الجزائر  أن  بین  خفنجد  تقابل  اطار  في  مة 

 الس�اسة الداخل�ة و الخارج�ة.

ائري وفق منطلقات  الجز   العسكري التهدید التي تمس االمن    ر من جانب اخر ال بد من تحدید مصاد

 2:   الج�ش الشعبي الوطني و �مكن تلخ�صها �ما یلي 

 
  63م ،ص 2015، عمان دار حامد، القومي  المفهوم، و األر�ان  األمن، هول نس�ملب1
   73سه، مرجع نف 2
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الدولة الجزائر�ة و �قائها  -1 الرئ�س�ة: و �قصد بها ما یهدد ��ان  التهدید  المغر�ي و    مصادر  �التهدید 

 النفط.

 عاد األمن�ة.�مصادر التهدید الثانو�ة: و �قصد بها الحاق الضرر ب�عض األ -2

 الطوائف و األقل�ات و ما فیها التهر�ب. بألی �ت  مصادر التهدید الداخل�ة: -3

 مصادر التهدید الخارج�ة: االعتداء على األراضي الجزائر�ة. -4

غیر اإلدارة �معني البن�ة العسكر�ة لمؤسسات  الشعبي    ي ه�كلة الج�ش الوطنو �مكن ان نستعرض   

 1یدة �ما یلي : تحوال و تطورا لمواجهة التهدیدات الجد التي عرفتالج�ش الشعبي الوطني و 

�قوم الج�ش الوطني الشعبي بهدف تكو�ن وتدر�ب أفراده �االعتماد على مجموعة من المدارس ومراكز  

  إلى ستخدمین وتغطي في خضم ما تقدمه من تكو�ن �ل المستو�ات  متدر�ب توفر تعل�مها لمختلف فئات ال

  .غا�ة الدروس العل�ا للحرب

ال       المدرسة  التكو�ن  جهاز  ،  یتضمن  األسلحة  لمختلف  العسكر�ة  األكاد�م�ة   ، الحر��ة  عل�ا 

�اط الصف  ضالمدارس الوطن�ة، المدارس العل�ا والمدارس التطب�ق�ة و�ذا مراكز التدر�ب لتكو�ن الض�اط و 

  .ورجال الصف

 .ل�ا الحر��ةالمدرسة الع •

 .األكـاد�مـ�ة الـعسكر�ــة �شـرشـال •

 .سكر�ة المتعددة التقن�اتعالمدرسة ال •

 .المدرسة الوطن�ة التحضیر�ة لدراسات مهندس •

 .مدرسة أش�ال األمة •

 .المدرسة العل�ا للطیران •

 .المدرسة العل�ا لتقن�ات الطیران •

 .لمدرسة الوطن�ة لتقنیي الطیرانا •

 .المدرسة المتخصصة في الحوامات •

 .المدرسة العل�ا لل�حر�ة •

 .لدفاع الجوي عن اإلقل�مالمدرسة العل�ا ل •

 
  2017/ 12/04رة الدفاع الوطني بتار�خ  لشعبي ماخوذ من موقع وزاالتكو�ن في الج�ش الوطني ا 1

http://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=ar#undefined 

http://www.mdn.dz/site_em_anp/accueil_ar.php?page=em_anp_09
http://www.mdn.dz/site_em_anp/accueil_ar.php?page=em_anp_09
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=7
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=7
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=7
http://www.mdn.dz/site_em_anp/accueil_ar.php?page=em_anp_10
http://www.mdn.dz/site_em_anp/accueil_ar.php?page=em_anp_10
http://www.mdn.dz/site_em_anp/accueil_ar.php?page=em_anp_11
http://www.mdn.dz/site_em_anp/accueil_ar.php?page=em_anp_11
http://www.mdn.dz/site_em_anp/accueil_ar.php?page=em_anp_11
http://www.mdn.dz/site_em_anp/accueil_ar.php?page=em_anp_12
http://www.mdn.dz/site_em_anp/accueil_ar.php?page=em_anp_12
http://www.mdn.dz/site_em_anp/accueil_ar.php?page=em_anp_12
http://www.mdn.dz/site_cfa/accueil_ar.php?page=5111
http://www.mdn.dz/site_cfa/accueil_ar.php?page=5111
http://www.mdn.dz/site_cfa/accueil_ar.php?page=5111
http://www.mdn.dz/site_cfa/accueil_ar.php?page=5121
http://www.mdn.dz/site_cfa/accueil_ar.php?page=5121
http://www.mdn.dz/site_cfa/accueil_ar.php?page=5121
http://www.mdn.dz/site_cfa/accueil_ar.php?page=5141
http://www.mdn.dz/site_cfa/accueil_ar.php?page=5141
http://www.mdn.dz/site_cfa/accueil_ar.php?page=5131
http://www.mdn.dz/site_cfa/accueil_ar.php?page=5131
http://www.mdn.dz/site_cfa/accueil_ar.php?page=5131
http://www.mdn.dz/site_cfdat/accueil_ar.php?page=6
http://www.mdn.dz/site_cfdat/accueil_ar.php?page=6
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 . المدرسة العل�ا للدرك الوطني •

 .المدرسة العل�ا للعتاد •

 .المدرسة العل�ا لإلدارة العسكر�ة •

 .المدرسة العل�ا لإلشارة •

 .المدرسة الوطن�ة للصحة العسكر�ة •

 .ـة العل�ا للمشاةسالمدر  •

 . مدرعات المدرسة العل�ا لسـالح ال •

 .المدرسـة العل�ا للقوات الخاصـة •

 .لمیداناالمدرسة التطب�ق�ة لمدفع�ة  •

 .المدرسة التطب�قیـة للدفاع المضاد للطائرات •

 .المدرسة التطب�ق�ة للنقل و المرور •

 المدرسة التطب�ق�ة للهندسة  •

ة شعب�ة مع الجمهور بهدف تقر�ب المواطن ال� و اعتمد الج�ش الوطني الشعبي على استراتج�ة اتص 

 لج�ش و مؤسساته و االنفتاح عل�ه .امن 

رقم   الوزاري  القانون  في    2001/ 273و�موجب  اإلتصال    2001جو�ل�ة    31المؤرخ  تكی�ف  تقرر 

أشار  داخل   والذي  الجدید  الوضع  مع  العسكر�ة  خاصة    إلى المؤسسة  إتصال  إسترات�ج�ة  "وجود  ضرورة 

ا  داخل  المعاد�ة  القوى  هجومات  على  للرد  العسكر�ة  لها  ل�المؤسسة  تتعرض  والتي  وخارجه،  وطن 

 ."1مهوري في خدمة الوطنجمنهج�ا... وتفنید أدنى تشك�ك في طب�عة وسمعة ج�ش شعبي و 

2ةال�االتصال المهام الت وأو�لت لخال�ا •
583F: 

 .إقتراح �ل عمل یتعین م�اشرته في مادة االتصال-   

 .تحضیر وتنظ�م المؤتمرات الصحف�ة -   

 .متا�عة و�ث األخ�ار التي تهم الدفاع الوطني لفئدة الق�ادة واإلطارات  ،جمع، إستغالل، معالجة -   

فضل للوظ�فة العسكر�ة وللقوات المسلحة  عمل من شأنه المساهمة في معرفة صورة أ  تجسید �ل -   

 .وتحسین صورتها لدى الجمهور
 

  04/2017/ 12ن موقع وزارة الدفاع الوطني بتار�خ ماخوذ مالشعبي   يالج�ش الوطن التكو�ن في1
http://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=ar#undefined 

 وطني الشعبي ، مرجع سابق التكو�ن في الج�ش ال 2

http://www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar&P=formation_off
http://www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar&P=formation_off
http://www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar&P=formation_off
http://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=ar
http://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=ar
http://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=ar
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=80
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=80
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=83
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=83
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=88
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=88
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=88
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=84
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=84
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=85
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=85
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=85
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=86
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=86
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=86
http://www.mdn.dz/site_cft/accueil_ar.php?page=87
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 .تنسیق أعمال اإلتصال التي تخص أوتهم الدفاع الوطني -   

إ  -    وضمان  لإلتصال  عترق�ة  الموجهة  ال�صر�ة  السمع�ة  والوثائق  المنشورات  وتوز�ع  و�نجاز  داد 

 .رجي على ه�اكل وزارة الدفاع الوطنياالداخلي والخ

 .الم�ادرة �إقامة عالقات مفیدة ودائمة مع األجهزة اإلعالم�ة الوطن�ة -   

الخبر    إلىلفور�ة وسهولة الوصول  اونظرا لألهم�ة التي �كتسیها میدان المعلومات�ة وتمیزه �اآلن�ة و       

�د  وذلك حتى �شغل حیزا إعالم�ا و�تم تزو   ، على ش�كة األنترنت (WEB) الق�ادة استحداث موقع  ارتأت

 .المتصفح �أكبر قدر من المعلومات المتعلقة �المؤسسة العسكر�ة

ب من خالل  ع ة ما بین هذه المؤسسة و مختلف فئات الشال�و هذا یبین مدى أهم�ة بناء عالقة اتص 

لتعز�ز    اليص تجانب ابراز و توظ�ف عمل اال  إلى تنظ�م أبواب مفتوحة على مختلف ه�اكل الج�ش  

ما بین الج�ش و الشعب و �قوى توجهات و خ�ارات صانعي القرار خاصة    اللحمة الوطن�ة و التكاتف 

استحسا لقیت  التي  تقنتور�ن  حادثة  �ما حدث مع  اإلقل�م�ة  الداخل�ة و  القضا�ا  مختلف شرائح    نفي 

 1ة الج�ش و حسمه لألمر و حما�ة االمن الوطني الجزائري . ال�المجتمع لفع 

و ��ف�ة ص�اغة الج�ش الشعبي  من القومي الجزائري  ناك مدرستان مختلفتان لدراسة موضوع األه

  و    م الوطني وفق هذه االستراتج�ات لمواجهة التهدیدات األمن�ة في منطقة الساحل و دول الجوار �شكل عا

التنمو�ة   المعاصرة  المدرسة  و  االسترات�ج�ة  المدرسة  استراتج�ا هما  على  �قومان  تتمثل             تحیث 

 :    ف�ما یلي

 : valcans strategy 2ج�ة البر�ان استرات� 

تراعي   ال  التي  و  المقیدة  غیر  الحرة  المعاصرة  الحروب  على  البر�ان  استرات�ج�ة  تسم�ة  تطلق 

�قد الخسائر  و  عل�ه    ر الضحا�ا  تقوم  هذا  و  األهداف  تحط�م  و  الضر�ات  توج�ه  على  القدرة  تراعي  ما 

 الجزائر�ة �ما حدث في تقنتور�ن. النخ�ة الفكر�ة 

المعاصرة وجود ق�ادات حرف�ة متطورة و مرنة  �ستوج النوع من الحروب  دینام�ك�ة هذا  ب لتحقیق 

ذ القرار الصائب لتحقیق غا�ات الحرب و  اقادرة على تهیئة المتطل�ات األساس�ة للحرب و القدرة على اتخ

الذ�ي   الج�ش  نظر�ة  تنتهج  الحروب  أن    smart armyهذه  خاصة  الس�اسة  هذه  تنتهج  �لفة  فالجزائر 

 م .2015م / 2013مل�ار دوالر ما بین  15السالح تقدر ب

 
 ع سابق مرج  ، التكو�ن في الج�ش الوطني الشعبي 1
 117م. ص 2015، ، دار حامد، عمان  جزائري قومي الاألمن ال تداول مفهوم  المقار�ات النظر�ة في، بلهول نس�م2
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�ي �عد  ذالج�ش الصغیر ال  إلىتعتمد الق�ادة الجزائر�ة لمواجهة هذه التهدیدات على نظر�ة التحول  

 ضمان أمن بلدها.  يأن أثبتت الحروب األخیرة فشل الجیوش الكالس�ك�ة المعتمدة على التفوق العددي ف

الغاز تحت التهدید فنجد أن الجزائر ال  714�ا ت�عد عن الجزائر  فنجد مثال أن مرسیل  كم فأنابیب 

تقوم بتزو�د هذا السالح �أسلحة أخرى متط رة مثل طائرات سوخوي  و تعتمد على أسطول �حري �قدر ما 

كم 900تغط�ة النار�ة تصل  ل�م أي أن ا  50متمیزة �صوار�خ    م   600على علو منخفض    الي قدم قت  24

 وي �الوقود قادرة على توفیر الحما�ة الالزمة لألنابیب.بدون تزو�د ج

حل  اه الجزائر �أن تكون قو�ة اقل�م�ة في الفضاء االفر�قي و خاصة منطقة السال�و هذا ما تطمح  

 االفر�قي �عیدا عن التدخالت األجنب�ة.

 1: نظر�ة الج�ش الصغیر الذ�ي 

ش في وقتنا الحاضر، ترتكز هذه النظر�ة  ت الحر��ة و التي تتجه لها أغلب الجیو ا هي أحدث النظر�

على تقل�ص دور القوات البر�ة لصالح القوات الجو�ة التي �كون لها دور رئ�سي و محوري حیث �جب  

أن �متلك قدرات على تنفیذ الضر�ات وقائ�ة و  ضد النقاط الحساسة للعدو، أما القوات    و على سالح الج

یر و امدادها �أحدث األجهزة �االضافة وسائل الدفاع الجوي  بر�ة فتر�ز على القوات الخاصة �شكل �بلا

 أما �حرا فهو امتالك قطع �حر�ة صاروخ�ة سر�عة و صغیرة الحجم �صعب �شفها.

الحرب  المزج بین أس  المر��ة:   نظر�ة  التقلیدي و غیر  الیأطلق توماس هو�ر هذا االسم  القتال  ب 

مواجهة التهدیدات    يفش النظامي و جنود االحت�اط  و الجزائر تعتمد على ذلك من خالل الج�  النظامي 

 2. األمن�ة المختلفة خاصة خالل االزمة األمن�ة  

العهد األمر�كي لالقتصادات   الدول    و كما �شف تقر�ر أصدره  تأتي في مقدمة  السالم أن الجزائر 

ف تقدم خالل العشر�ة األخیرة  أثاره اال  ي التي حققت أحسن  قتصاد�ة و  مجال مكافحة االرهاب و خفض 

التقر�ر     15  إلىم  2002عمل�ة سنة    109أن الجزائر عرفت انخفاضا من    إلىاالجتماع�ة حیث أشار 

وات الج�ش و مصالح األمن في الوضع األمني في  قتحكم    إلى م و هذا ما �شیر بوضوح  2011عمل�ة  

 3م. 2013سنة  220م و القضاء على 2011في  قتیال 25 إلىم 2002ضح�ة  500المنطقة من 

من خالل ما سبق نجد ان العقیدة األمن�ة الجزائر�ة و �عدها العسكري هو نتاج مراحل و تطورات  

نا ، �ما اثرت الثورة الجزائر�ة و الدور الذي لع�ه  م یو   إلىعدیدة مر بها الج�ش الجزائري منذ االستقالل  
 

  121، ص  سابقمرجع بهلول نس�م ، 1
  123، ص مرجع نفسه  2
 430م. ص 2015، ، دار الحامد، عمان، ي مع االرهابالصراع األمني الجزائر : را�ح زوي3
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العق التحر�ر الوطني في ص�اغة  قانون�ا و  دة األمن�ة الجزائر�ة �ما هي عل�ه االیج�ش  ن این تم توث�قها 

  ، الوطني  الشعبي  الج�ش  مهام  تحدید  خالل  من  القت   إلىدستور�ا  الروح  ظل  ال�جانب  في  للج�ش  ة 

 .التهدیدات األمن�ة الراهنة
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 جي اتجاه االزمة اللیب�ة ر دور الج�ش الشعبي الوطني في دعم القرار الخاالم�حث الثاني: 

سة األمن�ة دورا مهما في بلورة الس�اسة العامة ألي دولة ضمن ما �عرف �امننة الدولة  تلعب المؤس 

این ترتكز على تأثیر مزدوج و مت�ادل    معلى الصعید الداخلي و الخارجي و الجزائر واحدة من هذا النظا

 من خالل االمن �متغیر أساسي . �قوم على صنع س�اسة خارج�ة مع الس�اسة الداخل�ة

ع �اقي  تعتبر  عن  تمیزها  التي  الخصائص  بین  من  الخارج�ة  الس�اسة  في  التغییر  و  التغیر  مل�ة 

ي البیئة الخارج�ة و النظام الدولي و  فالس�اسات األخرى المنتهجة من طرف الدولة ، �حكم التغیر الدائم  

للدول الخارج�ة  الس�اسة  عمل�ة رسم  على  تؤثر  متأثرا   ةمنه  تكون  او  مؤثرا  هي  تكون  ان  البیئة    اما  في 

 الدول�ة.

 أس�اب االزمة اللیب�ة  المطلب األول : 

 مالمح النظام الس�اسي اللیبي. أوال/  

جملــِة المكونــات الداخل�ــة التــي تتمیــز  إلــىل مــا ترجــع و إن األصــول األولــى النفجــار أي أزمــة ترجــع أ      

لتكــون محــال ومحضــنا مناســ�ا  توجــد فــي غیرهــا ممــا أّهلهــا الافر بهــا و و زمــة، والســمات التــي تتــبهــا بیئــة األ

لألزمة، و�ناء عل�ـه وألجـل فهـٍم عمیـق لكافـة عوامـل ومسـب�ات األزمـة اللیب�ـة فالبـد مـن اسـتجالء وتشـخ�ص 

 ل�ة للدولة اللیب�ة.    خعناصر البیئة الدا

، ثـم 1977نذ الثـاني مـن مـارس مف ، ةال�تغیرات س�اس�ة جذر�ة وراد�ك 1977شهدت لیب�ا في بدا�ة 

ــا القانون�ـــة والبیروقراط�ـــة التقلید�ـــة، وحلـــت محلهـــا ه�كل�ـــة مختلفـــة تمامـــا الم إلغـــاء ؤسســـات الحكوم�ـــة �أطرهـ

الســلطة الشــعب�ة الم�اشــرة هــي "ب علــى أن عتحــت اســم “ســلطة الشــعب”. ولقــد نــص إعــالن ق�ــام ســلطة الشــ

عب وال سـلطة لسـواه، فالسـلطة للشـ ، یب�ة الشـعب�ة االشـتراك�ةلأساس النظام الس�اسي في الجماهیر�ة العر��ة ال

ــروا�ط  ــادات والـ ــات واالتحـ ــعب�ة والنقا�ـ ــان الشـ ــعب�ة واللجـ ــؤتمرات الشـ ــق المـ ــن طر�ـ ــلطته عـ ــعب سـ ــارس الشـ �مـ

وحســب تصـــورات وأفكــار النظر�ــة العالم�ـــة  .1"�حــدد القــانون نظـــام عملهــاو المهن�ــة ومــؤتمر الشــعب العـــام، 

ــي ــاغة فـ ــة المصـ ــة  الثالثـ ــإن الجماهیر�ـ ــر، فـ ــاب األخضـ ــون �الكتـ ــة تكـ ــاس مثا�ـ ــام إلأسـ ــواجز أمـ ــل الحـ ــة �ـ زالـ

الد�مقراط�ــة الحق�ق�ــة. ففــي النصــف األول مــن الســ�عینات صــدر الجــزء األول مــن الكتــاب األخضــر حـــول 

 ة.  �مشكلة الد�مقراط

 
ـــــن مو  1 ـــــال عــ ـــــع: نقــ ــدخول: ، page/-http://lyrcc.wordpress.com/page/4. أمانـــــــة مـــــــؤتمر الشـــــــعب قــ ـــ ـــــار�خ الــ تــ

17/09/2013  .19:40. 

http://lyrcc.wordpress.com/page-4/page/
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لــى وســائل عولقــد رفــض الكتــاب األخضــر األحــزاب الس�اســ�ة والد�مقراط�ــة الن�اب�ــة وســ�طرة األفــراد 

ــروة الفرد ــاج وتــــراكم الثـ ــعب فــــي نظــــام  ، �ــــةاإلنتـ ــل�م الســــلطة للشـ ــاب األخضــــر تسـ ــك، یــــرى الكتـ ــدال مــــن ذلـ بـ

والقضـاء  ، والخـدمات ةالتوز�ع العادل للثروة وسـ�طرة المجتمـع علـى الصـناع إلىد�مقراطي حق�قي، �ما دعا  

 1.  على االستغالل والفساد وتحقیق االكتفاء الذاتي

�محاوالتــه للق�ــام �إصــالحات داخل�ــة علــى ضــوء  2003النظــام الس�اســي اللیبــي �عــد عــام  ماتســ           

ــة ــمن الــــدائرتین العر��ــــة  موجـ ــاورة للیب�ــــا ضـ ــن الــــدول المجـ ــت العدیــــد مـ ــة التــــي اجتاحـ التحــــوالت الد�موقراط�ـ

ــة، إال واإل ــف ا نّ أفر�ق�ـ ــبب مواقـ ــاح �سـ ــل النجـ ــم تنـ ــ�عض اإلصـــالحات لـ ــه لـ ــي إدخالـ ــذافي فـ ــة القـ ــوى لتجر�ـ قـ

، ومــن خــالل هــذه التجر�ــة حــاول القــذافي أن �فســح الــيا التحــول اللیبر المعارضــة فــي الــداخل والــّذین عارضــو 

نــات طب�عــة النظــام و ، و�مكــن تقســ�م مكالمجــال أمــام القــوى المعارضــة إّال أنــه لــم یلــزم نفســه �موقــف معــین

 : إلىالس�اسي اللیبي  

ــمي:  -أ ــام الس�اســـي الرسـ ــة النظـ ــون نظـــام الجماهیر�ـ ــ یتكـ ــ�ة واله�ـ ــن المؤسســـات الس�اسـ ــن جملـــة مـ  تآمـ

 الرسم�ة للحكومة، وعلى رأس هذه الهرم�ة نجد:   اتل�االالرقاب�ة التي تكون 

ــة -1 ــ�ة العامـ ــة الس�اسـ ــة" 2اللجنـ ت التـــي یتخـــذها مـــؤتمر ا: هیئـــة مســـؤول�ة عـــن تنفیـــذ القـــرار "أي الحكومـ

لـّذین یتغیـّر عـددهم �شـكل متكـرر حسـب االعام "البرلمان"، تتكون من مجموعة من األمناء "الـوزراء"   الشعب

ي دأب علــى إحــداث و�لغــاء األمانــات "الــوزارات" حســب رغ�اتــه، و�مثــل منصــب األمــین  اراتقــر  القــذافي، التــّ

ه ال �شـــكل ثقـــال �بیـــرا علـــى �العـــام "رئـــ�س الـــوزراء" أعلـــى منصـــب فـــي اله�كل�ـــة الس اســـ�ة الرســـم�ة، غیـــر أنـــّ

 اإلطالق. 

ت ط�قـا لرغ�ـات الشـعب، �مـا مثا�ة البرلمان، مسؤول عن وضـع الس�اسـا�: وهو  العام  ي مؤتمر الشعبال -2

تعّبر عنها المؤتمرات الشعب�ة األساس�ة، وقـد �ـان مـؤتمر الشـعب العـام دائمـا مرتعـا للحـرس القـد�م، المكـون 

 ن للقذافي والجماهیر�ة والمقاومین للتغییر. الیساس�ة للنظام والمو من الدعامات األ

 ، نهــا ل�ســت ذات صــلة �بیــرة �عمل�ــة صــنع القــرارهــذه اله�كل�ــة الس�اســ�ة الرســم�ة إّال أ رغــم تعقیــدو         

 �ــان القــذافي والــدائرة الضــ�قة المح�طــة �ــه دائمــا �مســكون فقــد الس�اســي الرســمي مــا هــو إّال واجهــة  فالنظــام

 
 ي ، مرجع سابق مانة المؤتمر الشعبا 1
حــدد شــعب العــام، ففــي الواقــع �ــان القــذافي دائمــا �ر ال التعیینات في اللجنة  الشعب�ة العامة تتم رسم�ا من قبــل مــؤتمرغم أنّ   2

 انظر: المرجع نفسه.وقت.وفي أي أي منصب  من �ستلم



                  الساحل االفر�قي                    ة بمنطقة �سياسة األمنية ا�جزائر�ة �� هندسة السياسية ا�خارجية ا�جزائر دور ال                                                       الرا�ع: الفصل 
 

 273 

ة أو نفــوذ، طوعل�ــه أصــ�حت المؤسســات الرسـم�ة للدولــة التــي ال تتمتــع �ــأي ســل ، للســلطة �المفاصـل الرئ�ســة

   1  . للفساد  مجرد أدوات ومر��ات

كانــت السـلطة الحق�ق�ــة فــي لیب�ــا بیــد القــذافي وعائلتــه، وشــ�كة تتكــون  شــ�كات الســلطة غیــر الرســم�ة:  -ب

 وتتكون هذه الدوائر مما یلي:  األشخاص الّذین یتمتعون �سلطات غیر رسم�ة،  من

�ات موثوقـة، هـذه الحلقـة الداخل�ـة صـكة غیـر رسـم�ة مكونـة مـن مستشـار�ن وشخ�: وهـي شـرجال الخ�مة .1

عضـاء أسـرة القـذافي نفسـه وفرعـه الخــاص مـن قبیلـة القذاذفـة، �مـا تضـم عـددا مـن الشخصــ�ات أ ن مـن تتكـو 

ــالثورة مـــع القـــذافي و�انـــت فـــي عضـــو� ي قامـــت �ـ ــورة األصـــلي، إضـــافة  ةالرئ�ســـ�ة التـــّ ــىمجلـــس ق�ـــادة الثـ  إلـ

یـــر جنـــة االستشـــار�ة غل�ات تمثـــل نوعـــا مـــن الصـــتـــر�طهم عالقـــات شخصـــ�ة �القـــذافي، هـــذه الشخ أشـــخاص

 الرسم�ة للقذافي. 

ها مـن ؤ تكـّون أعضـا�تّم تأس�سها في أواخر السـ�عینات مـن أجـل "حما�ـة الثـورة"، و  حر�ة اللجان الثور�ة:  .2

ر�ین الملتــزمین المكلفــین بتعبئــة الجمــاهیر ونشــر أیدیولوج�ــة النظــام، �مــا اعتبــرت و ن للنظــام ومــن الثــالیالمــو 

یتجـــاوز مؤسســـات  اليل م�اشـــرة أمــام القـــذافي و�التـــمــن شـــ�ه قـــانوني مســـؤو أجهـــاز  1979مـــن عـــام  ابتــداء

 �ما لعبت دورا داخل المؤسسات الرسم�ة.   ، الدولة الرسم�ة

ــ ": الق�ائــل و"الق�ــادات الشــعب�ة االجتماع�ــة .3 قبیلــة مــن جملــة  30 إلــى 20مــن  الين هنــاك حــو أ�قــّدر �

ــي ــوذ حق�قـ ــع بنفـ ــة تتمتـ ــل اللیب�ـ ــة م ، الق�ائـ ــعب�ة االجتماع�ـ ــادات الشـ ــت للق�ـ ــة أو�لـ ــورة و "محار�ـ ــر الثـ ــة نشـ همـ

مر والخ�انــة، غیــر أّنهــا اســتعملت �شــكل جــوهري لضــمان ســ�طرة زعمــاء آالفســاد"، واالنحــراف ومحــاوالت التــ

فـي المحصـلة فـإّن هـذه الهیئـة و ن خالل الضغط علیها للتبرؤ من العناصـر المتمـردة، م  الق�ائل على ق�ائلهم

ممت  فــي الســنوات األخیــرة اســتعملت و �ــز المســرح الس�اســي، دمــاج الق�ائــل �شــكل أكثــر م�اشــرة فــي مر إلصــُ

ها لمحاولــة تســو�ة قضــا�ا ؤ الق�ــادات الشــعب�ة االجتماع�ــة �شــكل أكثــر وضــوحا �هیئــات وســ�طة تــم اســتدعا

 ساسة. ح

ــذافي:  .4 ــة القـ أصـــ�ح أبنـــاؤه  وضـــع القـــذافي دائمـــا عائلتـــه وقبیلتـــه فـــي مر�ـــز نظامـــه، و�مـــرور الوقـــت عائلـ

متزایــد، و�قتطعــون ألنفســهم فضــاءات مختلفــة فــي الم�ــادین الس�اســ�ة، األمن�ــة، محور�ــا �شــكل  یلعبــون دورا

 المجتمع الدولي.   إلى�ا  بواالقتصاد�ة، �ما في ذلك في قطاع النفط. �ما أنهم استفادوا من عودة لی

 
ــط  1 ــرق األوسـ ــر الشـ ــات ال 107تقر�ـ ــول، االحتجاجـ ــطحـ ــرق األوسـ ــا والشـ ــمال افر�ق�ـ ــي شـ ــعب�ة فـ ــا، شـ ــي لیب�ـ ــراع فـ ــم الصـ  : فهـ
   .9، 8، ص  ص 2011جوان   06،  )مجموعة األزمات الدول�ة(
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 في بتفك�ــــك شــــ�كات الرعا�ــــةاعنــــد اســــتالمه الســــلطة، شــــرع القــــذ دور شــــ�كات الرعا�ــــة والمحســـــو��ة:  .5

ــات ا والمحســـو��ة ــل تلـــك الممارسـ ــ�خّلص الـــبالد مـــن مثـ ــدا �أنـــه سـ ــها الملـــك إدر�ـــس، مؤ�ـ ــان قـــد أسسـ لتـــي �ـ

ه، �فضــل التــدفق المســتمر للــدخل تــالمتخلفــة، لكــن لــم �مــض وقــت طو�ــل قبــل أن یبــدأ النظــام بتنو�ــع أعط�ا

 1خاصة �ه.   إنشاء ش�كات رعا�ة ومحسو��ة  اليالناجم عن النفط، و�الت

 لمجتمع اللیبي. الطب�عة التكو�ن�ة لثان�ا/ 
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ة فــي لیب�ــا خــالل التــار�خ الحــدیث بتطــورات متعــددة، منــذ عــام  وظهــور  1853مــرت التر�ی�ــة القبل�ــّ

ــةنالس ــي إقلـــ�م برقـ ــة إصـــالح�ة، فـ ــة دین�ـ ــذه الحر�ـــة  حیـــث ، وســـ�ة �حر�ـ ــعت هـ ــىسـ ــى �عـــض  إلـ ــاء علـ القضـ

ة عبــر ق�امهــا بوســاطات وعنال ثــّم توســعت الحر�ــة وانتشــرت فــي جهــات الغــرب  ، مل�ــات صــلحزاعــات القبل�ــّ

 إلــىت ، فقــد عرفـت الق�ائـل اللیب�ـة حر�ــة تضـامن�ة مهمـة أدّ 1911عـام  اليوالجنـوب. أمـا �عـد الغــزو اإل�طـ

 توحید حر�ة المقاومة المسلحة ضّد االحتالل. 

حالفــات القبل�ـّة، إمــا ثـة والمعاصــرة فـي لیب�ــا �حضـور مكثـف للتیهكـذا، تمیـزت الحق�ــة التار�خ�ـة الحد

وهــذا مـا جعــل ال�ـاحثین فــي الشـأن اللیبــي یـرون أّن دراســة  ، مــا بینهـا و�ــین الـدول التــي عرفتهـا�بـین الق�ائـل و 

ة، التــي �ــان لهــا حضــور  روممارســة الســلطة غیــ ممكنــة، �معــزل عــن إیــالء األهم�ــة الخاصــة للظــاهرة القبل�ــّ

ة، فحـاول ل�ـوعـات وفـق هـذه االمیتصّرف في عالقته �المج لذا �ان نظام القذافي، في األحداث  ؤثرمفّعال و 

الماد�ــة  اســتغالل هــذه الخصوصــ�ة اللیب�ــة عــن طر�ــق اختــراق المجموعــات الكبــرى النافــذة، فقــّدم االمت�ــازات

ش �عضـها اآل  إلىوالمعنو�ة   جموعـة قبل�ـة، حتـى مخـر، مثیـرا الخصـومات التنافسـ�ة داخـل �ـل �عضـها، وهمـّ

 2ن خالل إضعاف شو�تها وضمان والئها. �جري التحكم فیها، م

إّن استعمال النظام اللیبي للق�ائل �ان �منزلة أداة تمّكنـه، فـي ظـّل تحالفاتـه الخارج�ـة، مـن االعتمـاد 

ةعال علــى ة الداخل�ــة، وأهمهــا العالقــات القبل�ــّ األكثــر قــدرًة  فالقبیلــة ظلــت اله�كــل االجتمــاعي ، القــات الحم�م�ــّ

 تحكم في مساراتهم الس�اس�ة، في غ�اب مكونات مدن�ـة أخـرى لالنتمـاء، �ـاألحزابعلى احتضان األفراد، وال

 والنقا�ات والجمع�ات. 

ــوادي تأســــس مــــا �ســــمى مــــا ُ�ســــمى"  1977ففــــي عــــام  ةاالنــ ــّ "  ُ�غیــــــة " محاصــــرة المطالــــب  لقبل�ــ

. تهــدف هــذه حر�ــات احتجاج�ــة" إلــىراكمــت، أن تتحــّول تالمناطق�ــة والمحل�ــة الضــ�قة التــي �مكــن لهــا، إذا 
 

 .12 -9ص  ، صلشرق األوسط ، مرجع سابق �ر اتقر  1
ســ�ة ل�ــة والجهو�ــة فــي المجتمــع العر�ــي المعاصــر دراســة مقارنــة للثــورتین التونهر القبالظــواب، لــ مــد نجیــب بوطا مح  2

  .59، ص2012، 1لس�اسات)، طالعر�ي لأل�حاث ودراسة ا(قطر، الدوحة: المر�ز ، واللیب�ة



                  الساحل االفر�قي                    ة بمنطقة �سياسة األمنية ا�جزائر�ة �� هندسة السياسية ا�خارجية ا�جزائر دور ال                                                       الرا�ع: الفصل 
 

 275 

وهـي األهـداف نفسـها  ، مراق�ة تحر�ات الشّ�ان في المناطق القبلّ�ة واكتشاف بـؤر التـوتر الممكنـة إلىاألخیرة  

ــي ُوضــــعت لتنظ�مــــات  ــة�ــــ الق"  التـ " التــــي �انــــت �منزلــــة ه�اكــــل قبل�ــــة لمراق�ــــة ادات الشــــعب�ة واالجتماع�ــ

" الّذي یتكـّون مـن شـّ�ان الحرس الشعبي �م "تنظ أنشيء"  روا�ط الش�اب، في مقابل "االمعارضات ومواجهته

ــام.  ــن النظـ ــدفاع عـ ــالح والـ ــل السـ ــوا لحمـ ــذین تطوعـ ــا الـ ــل وفت�انهـ ــذه و الق�ائـ ــي هـ ــل فـ ــون للعمـ ــنح المتطّوعـ �مـ

ة. وقـــد تـــا�ع القـــذافي هـــذه التمـــالتنظ� خت العالقـــات الز�ون�ـــّ ظ�مـــات نات امت�ـــازات وه�ـــات رمز�ـــة وماد�ـــة رســـّ

 إلــىلمنـاطق والجهــات �عــد الق�ــام بدراســة مسـ�قة لكــل ز�ــارة، والتعــرف ا إلــىبنشـاط شخصــي دؤوب، بز�ــارات 

ة وتار�خهـــا،  مـــن طـــرف �ـــل  توق�ـــع وث�قـــة عهـــد وم�ا�عـــة إلـــىتفضـــي �ـــل ز�ـــارة و خصـــائص الجماعـــة القبل�ـــّ

 1  . و�كون الهدف األساسي من الز�ارة  ، مجموعة قبل�ة یزورها

 ازداد الدول�ـة،  العقو�ـات فـرض هـاطرح التـي التحـد�ات ضـد النظـام صـراع ومـع التسـعین�ات،  خـالل

 أحـدث المثـال،  سـبیل علـى 1997 فـي مـارسف ، أخـرى  مـرة لهـا واسـتغالله القبل�ـة البنـى علـى النظـام اعتمـاد

 مـن المجـرم قبیلـة أو عائلـة حرمـان �موج�ـه �مكـن والـذي ، "الشرف ، "میثاقالجماعي لعقابا قانون  القذافي

 �مكن ما�أعضائها.   ألحد القانون�ة غیر لألنشطة إدانتها عدم �سبب االجتماع�ة والخدمات المدن�ة قوق حال

 ألغذ�ـة، ا مـن الق�ائـل أو العـائالت حرمـان إلـى إضـافة والكهر�ـاء،  الم�ـاه قطـع تتضـمن أن للعقو�ـات

أجـزاء أخـرى مـن  إلـى ة�ـالتنمو  المشـار�ع ونقـل حكوم�ـاً  المدعومـة العامـة والخـدمات البترول�ـة والمشـتقات

ــة"، أســس القــذافي أ�ضــا 1993فــي عــام و الــبالد.  ــادات الشــعب�ة االجتماع� وهــي مؤسســة تجمــع بــین  "الق�

ــر  ــة نشـ ــا مهمـ ــام أو�لـــت لهـ ــ�طرة النظـ ــدة تحـــت سـ ــة واحـ ــي منظمـ ــل فـ ــاء الق�ائـ ــاد ازعمـ ــة الفسـ ــورة و "محار�ـ لثـ

جــوهري لضــمان ســ�طرة زعمــاء الق�ائــل  مر والخ�انــة" .غیــر أنهــا اســتعملت �شــكلآواالنحــراف ومحــاوالت التــ

فــي المحصــلة و  ، علــى ســبیل المثــال، مــن خــالل الضــغط علیهــا للتبــرؤ مــن العناصــر المتمــردة، ق�ــائلهمعلــى 

فقـد حولـت  ، ثـر م�اشـرة فـي مر�ـز المسـرح الس�اسـيكالنهائ�ة فإّن هذه الهیئة صممت إلدماج الق�ائل �شكل أ

ــ ، ي فــي العمل�ــة الس�اســ�ةمشــر�ك رســ إلــىالقبیلــة مــن مؤسســة غیــر رســم�ة  ار األشــخاص مــن خــالل  اخت�

 2الذین ین�غي تعیینهم داخل اإلدارة، وهو ما �عرضها لمخاطر الفساد. 

 
 .67-66ص ص ، محمد نجیب بوطالب ، مرجع سابق  1
یونیــو  6�ا والشــرق األوســط ـ فهــم الصــراع فــي لیب�ــا ، ل إفر�قة في شما �تجاجات الشعب، االح 107تقر�ر الشرق األوسط رقم   2

 .11-10 ،ص ص ،  2011
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 1 أهم الق�ائل اللیب�ة: 

 ــاقبیلـــة القذاذفــــة ــا ال یتجـ ــدد �مـ ــغیرة العـ ــر  100.000ز و : صـ ــاء "امعمـ ــن انتمـ ــا مـ ــتمدت قوتهـ ــردا، اسـ فـ

 القذافي" لها. 

 ــة ورفلـــة ــقبیلـ ــل الر : تســـتوطن طـ ــر الق�ائـ ــواحیها، تعتبـــر أكبـ ــون ابلس وضـ ــن ملیـ ــا یر�ـــو عـ ــددا �مـ لیب�ـــة عـ

 وتعتبر أول الق�ائل المنظّمة للمعارضة لنظام القذافي. شخص،  

   لق�ائــل اللیب�ــة عــددا ومــن أكثرهــا انــدماجا و ا: تســتوطن منطقــة فــزان، وهــي ثــاني أكبــر قبیلــة المقارحــة

 جهاز االستخ�ارات.   ا المتنفذین "عبد هللا السنوسي": رئ�سهنظام حكم القذافي، من أبرز أبناء نفوذا في

 شخص ما �مثل ثلث عدد السكان.  350.000: یز�د عدد أبناءها على  قبیلة ترهونة 

   الق�ائل معاداة لنظام القذافي.   : لها نفوذ اجتماعي �بیر، ومن أكثرقبیلة الزنتان 

   ائل عداء للنظام القائم. �: أكبر ق�ائل شرق لیب�ا، وهي من أشذ الققبیلة مصراته 

   المجاهرة �عداء نظام القذافي والمنتشرة على مناطق واسعة من شرق لیب�ا. قبیلة أزو�ة : 

   وهم ُرّحل أساسا �ستوطنون المناطق الصحراو�ة.  قبیلة الطوارق والتبو : 

 تجذر الوالءات القبل�ة والدین�ة والعائل�ة:    -2

ة علـى نظـام عالقـات والدین�ـة والعائل�ـة العشـائر�ة المبن�ـ ةذلك، فقد �انت العناصر القبل�  إلىإضافة  

القرا�ــة التقلید�ــة القبل�ــة تشــكل األغلب�ــة العظمــى مــن النخــب الق�اد�ــة فــي المجتمــع، وذلــك منــذ أزمــة النظــام 

ــ ــى أواخـــر ســـنة  ینالیاالســـتبدادي للقرمـ ــادي 1969حتـ ــى النظـــام الس�اســـي واالقتصـ ــا جعلهـــا تهـــ�من علـ ، ممـ

ا ف�مـا یبـدو مـن خـالل الـدور ال�ـارز الـذي �انـت ا�عهـا، وقـد اكتسـبت تلـك العناصـر أهمیتهـطللدولة وتط�عـه �

ة فـــي تســـییر النظـــام  إلـــىتؤد�ـــه فـــي المجتمـــع ومؤسســـاته مـــن الحكومـــة نفســـها التـــي اســـتندت  الـــدعائم القبل�ـــّ

نظـــام لداري، لكونهـــا �انـــت أداة مهمـــة معینـــة علـــى تكی�ـــف المجتمـــع وضـــ�طه فـــي االتجاهـــات المنشـــودة لاإل

المحافظـة علیهـا وضـمان اسـتمرار�تها مـن خـالل تأییـد �قـاء الحالـة  إلـىظـام الس�اسي القائم، وهو ما دفـع �الن

 القائمة. 

ــا      ــي أغلبهـ ــل فـ ــة تمثـ ــة التقلید�ـ ــادات القبل�ـ ــذه الق�ـ ــون هـ ــرا لكـ ــرت  ونظـ ــد ظهـ ــة، فقـ ــة وجهو�ـ ــالح إقل�م�ـ مصـ

ة ل�ــصــراعات بــین هــذه المصــالح عنــدما دخلــت اال أصــ�حت ي تر�ی�ــة النظــام اإلداري للدولــة، حیــث فــة القبل�ــّ

ضـاعفت مـن و اإلدارة الرسم�ة ممثلـة للزعامـات القبل�ـة األسـر�ة، وتطبـق أحكامـا و�جـراءات أجنب�ـة مسـتوردة، 
 

أطروحة مقدمة لنیل درجة "د�تــوراه العلــوم" فــي "، 0112-2006الوطني الجزائري  منصور لخضاري، "استرات�ج�ة األمن  1
: �ل�ــة العلــوم الس�اســ�ة 3الجزائــرجامعــة  اإلداري،و ظــ�م الس�اســي فــرع: التن ة والعالقات الدول�ة غیر منشــورة،�اس�العلوم الس

 .431. ص.2013-2012واإلعالم، قسم التنظ�مات اإلدار�ة. 
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 إلــى�مـا سـاهمت فـي توسـ�ع الهـوة بـین السـلطة الحاكمـة والمـواطنین  ، أزمـة تعقیـدها ه�اكـل اإلدارة الحكوم�ـة

ة وط�قــة محكومــة ال را�ــط بینهمــا ســوى ط�قــة حاكمــ إلــىف�مــا یبــدو و�أنــه منقســم  عالحــد الــّذي جعــل المجتمــ

 1  الوالء المفترض من األولى نحو الثان�ة. 

 ب�ة یال�عد األمني للم�ادرة الجزائر�ة لحل االزمة اللالمطلب الثاني :  

على مستوى   ي �النس�ة على الصعید الخارجي نجد ان الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة تتأثر �شكل أساس 

نامي التهدیدات األمن�ة في المنطقة او ما �عرف �النسق الدولي و اإلقل�مي  بناء س�اسة خارج�ة في ظل ت

 الذي تصاغ ف�ه الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة .

نظام القذافي منطقة تمدد لعدم االستقرار و نموذج للدولة الفاشلة في    تعتبر لیب�ا �عد سقوط حیث  

فضعف الدولة في    2على المنطقة �كل ،    اشد �منطقة الساحل االفر�قي مما انعكسر ظل غ�اب الحكم ال

 الدول االخر في منطقة الساحل االفر�قي و عقد من وضعیته �شكل �بیر . إلىلیب�ا امتد 

و   بوزان  �اري  انه�ار    إلى فحسب  انعكاسات  لفهم  األمثل  االطار  �عتبر  االمن  مر�ب  فان  و�فر 

على   لیب�ا  في  بتم الدولة  و  االفر�قي  الساحل  من  انتشار    الي نطقة  فیها  اسرع  �شكل  األمن�ة  التهدیدات 

فان مر�ب االمن في منطقة الساحل هي عبر وطن�ة و قطاع�ة أ�ضا أي   منطلق االمننة ف�النس�ة لهم 

 .3القطاعات و المجاالت األمن�ة في المنطقة تمس العدید من

ح  حیث �شیر هذا المصطلerging anarchic mstate e4فلیب�ا تعرف مظاهر الفوضى الناشئة  

فعالة    إلى مر�ز�ة  سلطة  غ�اب  ظل  في  الفوضى  تسودها  التي  عهد    إلى الدولة  في  لیب�ا  اعت�ار  جانب 

و هذا    الي اعالن برقة الذي اعلن عن ق�ام اتحاد فیدر   القذافي دولة تسلط�ة مثلت الدولة الفاشلة �ما جاء 

 ات برقة و طرابلس و فزان .الملكي أي ق�ام لیب�ا وفق ثالث مقاطع مالنظا إلى الوضع یؤدي ارجاع لیب�ا 

جاء قرار التدخل العسكري في لیب�ا وفقا لمبررات إنسان�ة و لدوافع س�اس�ة على اعت�ار ان نظام  

نه �أوي العدید من المنظمات اإلرهاب�ة المعاد�ة للوال�ات المتحدة االمر�ك�ة مما  االقذافي معادي للغرب و  

و الذي ینص على ادانة نظام القذافي    2011ف�فري    26في    1970اصدرا قرار    إلىمجلس االمن  �دفع  

 
ــد الســ  1 ــار العــالم، عــز الــدین عب ــار�خالم مخت ــیلیب�ــا المعاصــر الس�اســي واإلجتمــاعي ت دراســات ن لل. لیب�ــا: مر�ــز جهــاد اللیبی

 .96، 95ص ص ،2000)،  التار�خ�ة (سلسلة الدراسات المعاصرة
2Mohamed hamechi , Libya as collapsed state and security in the Sahel more fuel to the fire 
, Algerian review of security and development , n3 July 2012 , batna  , p 234  
3Mohamed hamechi ; op cit ; p 238  
4Ibid  , p 237  
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و  هو حظر األسلحة على لیب�ا ثم جاء القرار الثاني المطابق للفصل السا�ع من میثاق األمم المتحدة و  

ا القرار  ذو القاضي �التدخل العسكري في لیب�ا حیث جاء ه  2011مارس    17بتار�خ    1973القرار رقم  

 1ان القرار جاء �عد شهر من بدا�ة االزمة في لیب�ا.  بدعم �عض الدول العر��ة خاصة

ة  قاما في ما �خص تأثیر انه�ار الدولة في لیب�ا فان هذا االنه�ار زاد من حدة التهدیدات في منط 

 2�قي : ر الساحل االفر�قي و �مكن ان نلخص تأثیر هذا االنه�ار �ما یلي على منطقة الساحل االف

افي �انت قد لعبت دورا في خلق التوتر في المنطقة من خالل  أوال لیب�ا حتى في ظل حكم القذ

�إمبراطور�ة   عرف  الذي  و  بهم  خاص  س�اسي  ��ان  تأس�س  في  التوارق  لطموحات  التار�خي    دعمها 

 التوارق .

ال تعطي االنط�اع �انها    اثان�ا االدراكات األمن�ة للجزائر في حد ذاتها إزاء االزمة األخیرة في لیب� 

لو  �ما  الجنو��ة    تصرفت  لحدودها  امن�ا  تهدیدا  �شكل  قد  القر�ب  في جوارها  انه�ارها  او  الدولة  فشل  ان 

خل�ة رغم �ونها ذات انعكاسات إقل�م�ة و  ااحتفاظ الجزائر �موقف ثابت قائم على عدم التدخل في ازمة د

 للیبي .ا الي م القذافي و تأس�س المجلس االنتقاحافظت الجزائر على هذا الوضع حتى �عد سقوط نظ 

 3نتائج انه�ار النظامي اللیبي : 

 غ�اب السلطة و انتشار الفوضى و المیلش�ات المسلحة في �افة البالد. -

 .انتشار األسلحة و عبورها عبر الحدود -

  ن لیب�ا عبر تونس و دول الساحل قادمی   إلى مقاتل من تنظ�م داعش    3000التحاق ما یز�د عن   -

 لخارج�ة االمر�ك�ة.من سور�ا و العراق حسب تقر�ر وزارة ا

�م على فضاءات    1200أقصاها مع الجزائر ب    إلى طول الحدود اللیب�ة مع جیرانها التي تصل   -

 صحراو�ة �صعب مراقبتها.

  450  اليبلدانهم االصل�ة حیث دخل حو   إلىالقذافي في لیب�ا عاد الطوارق من لیب�ا    ممع انه�ار نظا

این فرضت �ل من حكومة    4محملین �األسلحة  الن�جر و تشاد    إلى شخص    150و    الي م   لى إشخص  

 
ار حامد ، عمان : د �ة و الس�ادة الوطن�ة زمن العولمة االزمة اللیب�ة انموذجا الس�اس ة الحدود�تهاوي قدس،  فاروق العر�ي 1

   508، ص  2018للنشر و التوز�ع ، 
  12سابق ، ص   محمد حمشي ، مرجع 2
  510فاروق العر�ي ، مرجع سابق ، ص  3
بیروت : دار الراوفد الثقاف�ة ، ، لیبي لنظام الاحة �عد سقوط ة تهر�ب األسلال�الحدود المائعة و إشكاد ، هراز فكیري ش 4

   167، ص  2018
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م  حین  في  ذلك  لهم  �ان  و  أسلحتهم  تسل�م  العائدین  على  تشاد  و  ما    الي الن�جر  هذا  و  بذلك  تقم  لم 

 مما زاد من تأزم الوضع.    اليراط في الحر�ات الموجودة في شمال مخشجعهم االن

سسات العسكر�ة و تعز�ز الكتائب  اللیبي انه ر�ز على س�اسة اضعاف المؤ   مو من بین نتائج النظا

و   الشعب�ة  المنظمات  و  الشعب  نشاط  أساس  قامت على  التي  اللیب�ة  الثورة  م�ادئ  منطلق  الثور�ة من 

لكتائب و هذا خوفا من حدوث انقالب عسكري ضده و مع سقوط نظامه اص�ح  اإعطاء السالح لهذه  

و منه انتشر العمل اإلرهابي الذي وجد وسطا  د مختلف الت�ارات الس�اس�ة في البالد  یالسالح منتشرا في  

 مالئما لهذا النشاط في ظل بیئة امن�ة منهارة.

�ة التي استنسخت فكر القاعدة و �ان  بمكان تخرج منه الجماعات اإلرها إلى كما تحول شرق لیب�ا 

، جماعة  �عة ، و الو�ة الش�خ عمر عبد الرحمان  ر ابرزها �تی�ة الشهداء أبو سل�م ، جماعة انصار الش

 التوحید و الجهاد .

كما عملت الجماعات اإلرهاب�ة في لیب�ا على توطید عالقاتها في سور�ا من خالل تنظ�م داعش و  

عندما صرح �انه هو    2014نوفمبر    13في مواقع التواصل االجتماعي یوم    م هذا ما صرح �ه هذا التنظ�

و هذا ما أكده قائد االفر�كوم دافید   ،   1یب�ا  السفارة المصر�ة و سفارة االمارات بل  تالمسؤول على هجما 

ان تنظ�م داعش له معسكرات في لیب�ا و هو ما س�جعل منها    2014رودر�غاز في تصر�ح شهر د�سمبر  

 ارجي لهذا التنظ�م .خمعسكر 

   *تهر�ب السالح اللیبي و تداع�اته على االمن اإلقل�مي الجزائري : 

الف قطعة    700  إلى الف    250م المتحدة وجود ما بین  عند اإلطاحة بنظام القذافي قدرت األم

  و سالح و ما �قارب ملیون طن من األسلحة انتشرت في �افة البالد مما جعلها تغرق �األسلحة الخف�فة  

ا�ات و صوار�خ  �المتوسطة و الثقیلة �ما فیها منظومات الدفاع الجوي المحمولة و الصوار�خ المضادة للد

 2غراد . 

ال السالح على الداخل اللیبي فقد تمكنت ش�كات التهر�ب من تحقیق أر�اح طائلة  لم یتوقف استعم

تهر��ه   عمل�ات  وراء  المراكز  إلى من  من  العدید  ظهرت  این  المنطقة  األسلحة    دول  لتجارة  الداخل�ة 

الذي انشا صفحة على فا�س بوك لیروج    الصغیرة و الخف�فة و �ان اشهرها سوق األسلحة النار�ة اللیبي

 
  169، ص  ابقمرجع سفكیري شهرزاد  1
  172، ص مرجع نفسه 2
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لب�ع األسلحة المتاحة و حسب األمم المتحدة فهذه األسلحة انتقلت    من دولة من بینها    14  إلىخاللها 

 و الن�جر . الي الجزائر و م 

األ  تهر�ب  عمل�ات  این    إلىلحة  ساما  لیب�ا  و  الجزائر  بین  ما  المشتر�ة  الحدود  �حكم  الجزائر 

ا الجماعات  اإلاستغلت  بین  الممتد  الصحراوي  الفضاء  من  رهاب�ة  لیب�ا  تع�شها  التي  الفوضى  و  لبلدین 

والیتي   عبر  خاصة  الفرد�ة  األسلحة  مالكي  لدى  الذخیرة  خاصة  التهر�ب  عمل�ات  ممارسة  زي  الیاجل 

  10العمق الجزائري حیث بلغت ق�مة قطعة واحدة من سالح �الشینكوف    إلى و تهر�بها    يورقلة و الواد

ب    نمالیی الصاروخ  و  ا  100سنت�م  سنت�م  الحدود�ة  ملیون  المناطق  في  األسلحة  هذه  تهر�ب  یتم  ین 

  معاقل اإلرهابیین في شمال   إلىو إعادة تهر�بها في ما �عد    اليشمال م  إلى�الجنوب این یتم تهر�بها  

 1الجزائر . 

 2011تحصل عام    ي ان تنظ�م القاعدة ببالد المغرب اإلسالم  إلىكما اشارت العدید من التقار�ر  

 ة من إقل�م االزواد .ال�المضادة للطائرات التي استعملت في محار�ة القوات المعلى العشرات الصوار�خ 

فالموقعة الحدود�ة على الجبهة الشرق�ة أي الحدود   اللیب�ة حیث تتمیز  ا�النس�ة للجزائر  لجزائر�ة 

  ل الحدود و جعلها في حالة تأهب �بیر ،و هذه الموقعة �العمق الكبیر مما �جعل انتشار القوات على ط

كما اعادت ق�ادة ار�ان القوات المسلحة الجزائر�ة تقدیر نتائج الموقعة الحدود�ة اخذة �عین االعت�ار �ان  

ی لم  و  انتهت  قد  اإلرهاب �كل  ، �الحرب على  اإلرهاب  مطاردة خال�ا  األساس�ة    2قى سوى  المیزة  �انت 

لنقل العمل�اتي و االنتشار الحر�ي  الطیران الشامل �غ�ة االخالل �أعمال ا للموقعات الجزائر�ة هي استخدام

اال الفرق  استخدام  اإلرهاب�ة و  التقدم  ل�للجماعات  و  الحدود�ة  التجم�عات  دفاع  اجل خرق  الخف�فة من  ة 

 3مق الفراغ الجغرافي الحدودي او ما تعرف �استرات�ج�ة الفتح الحدودي . ع إلى�سرعة 

 4األمن�ة الجزائر�ة:  مؤشرات العمل�ة

األم -1 مع  الدبلوماس�ة  التعاطي  في  ادراكها  لزاما  أضحى  التي  و  الجزائر  تحكم  أص�حت  التي  ن�ة 

ال �أن  یؤمن  الجزائري  التحرك  فان  لذلك  و  المأزوم  و  الهش  االفر�قي  الجزائر�ة  طالفضاء  للشراكة  ر�ق 

الراهنة و   اللحظة  انما یتأتى في  المقار�ة األمن�ة �أو ااالفر�ق�ة تكت�ك�ا و اجرائ�ا  المنظور من  لو�ة  لمدى 

 
  178، ص  كیري شهرزاد ، مرجع سابقف1
  181بهلول نس�م ، مرجع سابق ، ص  2
  182، ص  مرجع نفسه3
، الدبلوماســ�ة األمن�ــة و االكتفــاء األمنــي الــداخلي ق�ــا بــینفــي افر� لالالعــب الفاعــ دور  إلــىالجزائــر و االنتقــال قــوي بوحن�ــة، 4

 482م. ص 2015  دار الحامد،عمان : 
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ضآلة و ضعف الت�ادل االقتصادي االفر�قي االفر�قي    إلى على المقار�ة االقتصاد�ة اذ تشیر االحصائ�ات  

 و الجزائري االفر�قي.

ال -2 لتأمین  ضمانا  األمندو  تأمین  قوامه  منهجا  الجزائر  اتخذت  الجزائر�ة  األمن�ة  ة  ال��  بلوماس�ة 

قوط نظام القذافي و انتشار الجماعات المسلمة في  الجر�مة االقتصاد�ة المنظمة خاصة �عد ستتعامل مع  

 .الي شمال م 

الفعل�ة خاصة مع الفضاء الجواري و االفر�ق -3 الدبلوماس�ة  ي من  فالجزائر تفضل في هذا االطار 

 1خالل تعز�ز التعاون الدولي و اإلقل�مي . 

ن�ة خاصة تهر�ب  مع دول الجوار لمواجهة التهدیدات األم  اعتمدت الجزائر على استرات�ج�ة التعاون 

السالح في المنطقة این قامت الجزائر و الن�جر �إمضاء اتفاق�ة امن�ة مشتر�ة لمحار�ة اإلرهاب و الجر�مة  

انضم   2010المنظمة عام   تشاد و ن�جیر�ا و بور�ینافاسو  ثم  لیب�ا و �عدها انضمت مصر و تونس  ت 

 فضاء اللیبي .مواجهة التهدیدات األمن�ة االت�ة من اللهذه االتفاق�ة بهدف 

الندوة الجهو�ة االفر�ق�ة   االتفاق�ة جاءت م�ادرة انشاء افر�بول على هامش    22و على اثر هذه 

قائد شرطة افر�قي تبنوا هذا المشروع و تتمثل    41�حضور    2013د�سمبر    12-10المنعقدة بوهران من  

حة الجر�مة المنظمة و اإلرهاب  الشرطي بین الدول االفر�ق�ة بهدف مكاف  مهمة االفر�بول في دعم التعاون 

 2و دعم القدرات التقن�ة و العمل�ات�ة ألجهزة الشرطة . 

�ا قامت الجزائر �غلق الحدود مع لیب�ا  اما اإلجراءات التي اعتمدتها الجزائر لمواجهة الوضع في لیب

ي تر�طها عالقات  ا �الدخول للجزائر و االسر اللیب�ة الت مع السماح للعائالت الجزائر�ة الموجودة في لیب� 

قرا�ة �اسر الجزائر�ة �مغادرة التراب الجزائري و السماح للحاالت اإلنسان�ة المرور عبر الحدود و تكث�ف  

الف    50دود الجزائر�ة اللیب�ة من خالل وضع أسلحة الثقیلة و تعز�زها �أكثر من  عمل�ات المراق�ة عبر الح

 ت اإلرهاب�ة.ر�ي على الحدود لمنع أي تسلالت للجماعاجندي و د

یؤ�ـد البروف�ســور "بــن عنتـر عبــد النــور" أننــا �مكـن أن نفســر الموقــف الجزائـري �أســ�اب مــن أر�ــع و 

سخ التجر�ة اللیب�ة على الـداخل الجزائـري حیـث تتحـول انتفاضـة في تخوف النظام من ن األولىفئات، تكمن 

خل دولــي مماثــل لمــا حــدث فــي تــد إلـىمســلح فـي حالــة صــده، وهــو مــا �قــود  صــراع إلــىسـلم�ة علــى النظــام 

مـة اللیب�ـة مـن ز فـتكمن فـي مخـاوف الجزائـر األمن�ـة الم�اشـرة التـي قـد تترتـب علـى األ الفئة الثان�ةلیب�ا، أما  
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ة شـ�ح الهجـرة غیـر الشـرع� إلـىأحد معاقله، إضافة  إلىحة، وتوسع رقعة اإلرهاب وتحول لیب�ا تهر�ب لألسل

ت�عـات اقتصـاد�ة واجتماع�ـة مـن الجزائر�ة ومـا قـد تتحملـه الجزائـر األراضي  إلىعبر وصول الجئین لیبیین 

األجنبـي فـي لیب�ـا  حـول التخـوف مـن تـداع�ات التـدخل الفئــة الثالثــةكنت�جة لهذه الظاهرة، في حین تتمحور 

الس�اسة الجزائر�ـة مثـل عـدم التـدخل فـي التي تقوم علیها  ئفتكمن في الم�اد الفئة الرا�عةعلى الجزائر، أما  

 1. لشؤون الداخل�ة للدول األخرى واحترام الس�ادة وعدم تغییر األنظمة �القوةا

مـة اللیب�ـة التـي تعـد أرضـ�ة صـ�اغة ز �مكن أن نجمل أهم مضامین المقار�ة الجزائر�ـة للتعامـل مـع األ       

 ة: ال�الت  م�ادرة الجزائر للتعامل مع األزمة اللیب�ة في النقاط

 إلــىاســیتها جمــع األطــراف اللیب�ــة المتصــارعة حــول حــوار یهــدف تحــاول الجزائــر مــن خــالل دبلوم -1

�منـع  رات�جي أســاس أمنــي اســتاالقتتال الداخلي والخروج �معادلـة س�اسـ�ة جدیـدة فـي لیب�ـا قائمـة علـى   وقف

أقــل أهم�ــة فــي المعادلــة  ســي س�ا عــدٍ و�ُ لیب�ــا،  إلــىتــدفقات الجماعــات اإلســالم�ة المتشــددة مــن بلــدان أخــرى 

 اتفاق حول قواعد تداول السلطة اللیب�ة.   إلى�فضي   الجزائر�ة قد

 إلــىالدبلوماســ�ة الجزائر�ــة تــرفض الحــل العســكري �جــزء مــن اســترات�ج�ة إخضــاع جم�ــع األطــراف  -2

لــول مؤقتــة، وهــي رؤ�ــة یــدعمها التحــالف المصــري اإلمــاراتي الســعودي، وذلــك بتوج�ــه ضــر�ات أنصــاف ح

 2وات بر�ة. وخلق مناطق عازلة بلیب�ا قد تدخلها ق  ةجو�

ــر  -3 ــن النظــ ــه ال �مكــ ــن أنــ ــة مــ ــة الجزائر�ــ ــق الرؤ�ــ ــىتنطلــ ــائز للشـــــرع�ة  إلــ ــه حــ ــى أنــ ــي علــ طــــرف لیبــ

ــروع�ة �شــــكل �امــــل، واآل ــوا�خــــر والمشـ ت الجزائــــر للمشــــار�ین فــــي الحــــوار علــــى هــــذا فتقــــدها، وجــــاءت دعـ

تها جـــزء مـــن الحـــل، �عكـــس االشـــتراطات التـــي وضـــعالمنطلـــق مـــن أن الجم�ـــع جـــزء فـــي األزمـــة و  ، األســـاس

عتقــد أن �وقــدمتها دول أخــرى علــى رأســها الوال�ــات المتحــدة، وال�عثــة األمم�ــة الخاصــة، إذ أن ســقفها العــام 

 إلــىهللا الثنــي الممثــل الشــرعي والوحیــد للشــعب اللیبــي اســتنادا مجلــس النــواب المنعقــد �طبــرق وحكومــة عبــد 

الوطن�ـــة برئاســـة "عمـــر الحاســـي"  اذاإلنقـــحكومـــة و اعت�ـــار أّن المـــؤتمر العـــام ، و 2014جـــوان  25انتخا�ـــات 

، ومــــع تأســــ�س حكومــــة الوفــــاق الــــوطني المتمخضــــة عــــن اإلعــــالن منقوصــــتي الشــــرع�ة أو منعدمــــة تمامــــا

واجتمـاع المجلـس الرئاسـي و�نـود أخـرى، �قودهـا  2015د�سمبر 17سي الموقع في الدستوري واالتفاق الس�ا

التحــــاد اإلفر�قــــي والجامعــــة العر��ــــة "عبــــد القــــادر وجــــاءت ز�ــــارة وز�ــــر الشــــؤون المغار��ــــة وا "فــــایز الســــراج"

 
 عن: . نقال4جز�رة، صل، ش�كة ارار�تقاللیب�ة �عد القذافي: االستقرار أوال،    الجزائر�ةبن عنتر عبد النور، العالقات    1

ibya.pdf%20lljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/4algeria%20andhttp://studies.a 
 عن: ة، نقال �األزمة اللیبهشام الشلوي، الجزائر وفرص حل   2

ost.net/content/3848http://www.noonp  13:25، التوقیت:  24/12/2014: تار�خ التصفح. 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/4algeria%20and%20libya.pdf
http://www.noonpost.net/content/3848
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ــ ــاهل"، �ـ ــن دعم مسـ ــة مـ ــة الرام�ـ ــلطات اللیب�ـ ــتمرة للسـ ــود المسـ ــر للجهـ ــىالجزائـ ــن و  إلـ ــلم و األمـ ــتت�اب السـ اسـ

 -لوطن�ـة والتراب�ـةصون سـ�ادة هـذا البلـد ووحدتـه ا إلىالتي دعت �قوة -و�انت الجزائر  االستقرار في لیب�ا". 

المســار الــذي تقــوده األمــم المتحــدة مــن أجــل ال�حــث عــن حــل   دا�ــة األزمــة فــي لیب�ــامنــذ ب  قــد أیــدت �ل�ــا

 س�اسي. 

وأیــدت تشــكیل حكومــة الوفــاق  إقصــاءم�اشــرة حــوار صــر�ح ودون  إلــىو�انــت قــد شــجعت �ــل اللیبیــین      

ــالـــوطني �طـــرابلس (العاصـــمة اللیب�ـــة) لمواجهـــة التحـــد�ات ا اد�ة و لمؤسســـات�ة والس�اســـ�ة واألمن�ـــة و االقتصـ

   1اإلقل�میین. التي تواجهها و التي تستدعي تعاون �افة شر�ائها الدولیین و    اإلرهابتحد�ات مكافحة 

  إلـىعرقلـة الحـوار والتوصـل  إلـىضـي فراطات المتشـددة تترى الجزائر �حسب مراقبین أن هذه االشت -4

بلس، ومجلــس شــورى رق اعتبــر قــوات مــا �عــرف �فجــر لیب�ــا �طــراحــل س�اســي، حیــث أن مجلــس النــواب �طبــ

ــوار ــر اآل ثـ ــدهم �كفـ ــرفین أحـ ــین طـ ــاهم بـ ــة التفـ ــول دون إمكان�ـ ــا �حـ ــو مـ ــابیتین، وهـ ــین إرهـ ــازي منظمتـ ــر بنغـ خـ

 2س�اس�ا. 

ــؤولین ا -5 ــاع المسـ ــل الس�اســـومـــع اقتنـ ــرورة الحـ ــ يلجزائـــر�ین �ضـ ــاء فـ ــامل بـــین الفرقـ ــوار الشـ  يوأن الحـ

ــ ــو الط يالـــوطن اللیبـ ــتعادة اهـ ــة العنـــف واسـ ــاء علـــى دوامـ ــر�ـــق للقضـ ــدأت الجزائـــر فـ ــوى  يلدولـــة، بـ جمـــع القـ

أحمــد فر�ق�ــة للســلم والمصــالحة الحــوار. وقــد �شــف رئــ�س اللجنــة الجزائر�ــة اإل يالس�اســ�ة اللیب�ــة الراغ�ــة فــ

 بـدأتها ياللیب�ـة عـن االتصـاالت التـ «الوسـط» مـع جر�ـدة 2013شـهر د�سـمبر  يحـوار أجـراه فـ  يفـ،  میزاب

أشـهر مـع أسـماء �ـارزة مـن القـوى الس�اسـ�ة اللیب�ـة، تمهیـدا إلطـالق السلطات الجزائر�ـة منـذ أكثـر مـن ثالثـة 

مــع �عــض الوجــوه  لترتیــب لقــاءات «الــدول الصــد�قة» إطارهــا بــ�عض يم�ــادرة الحــوار، واســتعانت الجزائــر فــ

ها مثلمـا فعلـت سـا�قا مـع فرقـاء إنجاح م�ادرتها، وهو ما دفعها للحفاظ على سـر�ة مسـاعی  يالمتحفظة أمال ف

 ة. ال�لماألزمة ا

ة ال�ـ«جمـع الفرقـاء أوال، ثـم إ�جـاد  وعن مضمون الم�ادرة الجزائر�ة، أكد أحمد میزاب أنها تقوم علـى -6

لیب�ـا مـن جهـة وعلـى حـدود دول الجـوار مـن جهـة أخـرى،  يفـ �شـكل خطـرا علـى اإلخـوة يلجمع السالح الذ

ا، �مـــا تضـــمنت المســـودة ة �عـــث مؤسســـات دولـــة وتفعیلهـــل�ـــستؤســـس ال ية التـــال�ـــوالتحضـــیر للمرحلـــة االنتق

 
  ، نقال عن:19/04/1620د دعم الجزائر لجهود السالم هناك، تجدیلیب�ا هذا األر�عاء ل إلىعبد القادر مساهل في ز�ارة   1

mlticle/20160419/75141.http://www.radioalgerie.dz/news/ar/arht 
 .21:00. التوقیت:  20/04/2016تار�خ التصفح:  

 .المرجع نفسه 2

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160419/75141.html
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شتى المجـاالت، أمـا �ق�ـة المطالـب  ينحو البناء ف يتحدید المسئول�ات واألولو�ات ومحار�ة اإلرهاب، والسع

 1�مكن أن تنتج عنه اللقاءات».   األخرى فتتحدد مع ما

 لوقـف مائـدة الحـوار إلـىطـراف الصـراع فـي لیب�ـا جمـع أ إلـىوتسعى الجزائـر مـن خاللهـا م�ادرتهـا           

 حل س�اسي لتحقیق جملة من األهداف نذ�ر منها:   إلىاالقتتال والوصول  

منـع االحتكـام للسـالح تحقیق توافق بین اللیبیین �الحوار على خر�طة طر�ق تتضـمن حـال لألزمـة وت •

 یب�ا. لحل الخالفات، وتسحب ذرائع التدخل العسكري اإلقل�مي والدولي في ل

علــى تمــدد وانتشــار فكــر الجماعــات المســلحة حتــى ال تتســرب بنـاء مؤسســات الدولــة وقطــع الطر�ــق  •

Fالحدود نحو الجزائر أو نحو دول الساحل وتشكیل منظومة اتصال ودعم تهدد استقرارها.   عبر

2 

ــا • ــه ق�ـ ــع تدفقـ ــازة الســـالح واســـتعماله وتمنـ ــر ح�ـ ــة قو�ـــة تحتكـ ــلطة مر�ز�ـ ــن خـــالل  إلـــىم سـ ــر مـ الجزائـ

 ط الحدود المشتر�ة. �تعاون على ضال

فــتح حــدودها البر�ــة المغلقــة مــع لیب�ــا ولـو جزئ�ــا لفــك الحصــار عــن ســكان الجنــوب الســتئناف إعـادة  •

ل للدخل في الجنـوب لتفـادي تفجـر األوضـاع الت�ادالت التجار�ة و�ن عبر التهر�ب الذي �عتبر المصدر األو 

 اجتماع�ا (غردا�ة نموذجا). 

ل الحـدود و�عـ�ش أعلـى درجـات ج�ش الجزائـري المسـتنفر والمـرا�ط علـى طـو تخف�ف الضغط على ال •

، اليلیب�ـا وتـونس ومـ : في مواجهة التهدیدات على امتداد الحدود الطو�لة وخاصـة المتـوترة منهـا مثـل  التأهب

 3مما �كلف میزان�ة ضخمة.  إفر�ق�ةٍ  دولةٍ   على مساحة أكبرِ   هة تحر�ه وانتشار مع تقل�ص فاتور 

نل ان  األ�مكن  الس�اسة  بین  التأثیر  مستو�ات  اهم  في  خص  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  و         من�ة 

 :  يما یل 

هم  *اعت�ار ال�عد الجیواستراتجي للجزائر و عمقها في منطقة الساحل و المغرب العر�ي من بین ا 

الس�اسة   مستوى  على  الجزائري  القرار  صانع  لدى  الحس�ان  في  وضعها  �جب  التي  التحد�ات 

�اا تامین الحدود  المتمثلة في  و  الذي  لخارج�ة  الدور  هنا نجد ان  لشراكة مع دول الجوار و من 
 

 ي، نقال عن: العسكر   ي التورطداللیب�ة تفا  عبد الحل�م ، تدخل الجزائر في األزمةأمیرة  1
0/NewsPrint/353903.aspxram.org.eg/News/51425/8http://www.ah   :ـــــفح ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــار�خ التصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ تــ

 .20:00:  . التوقیت17/01/2015
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التهدیدات   تمدد  األمن�ة من  الجزائر�ة  المخاوف  على  �قوم  اللیب�ة  المسالة  في حل  الجزائر  تلع�ه 

 األمن�ة على الجزائر م�اشرة او عبر التهدیدات االت�ة من الساحل االفر�قي .

المنطقة  *التر�یز ع دول  في  الالاستقرار  القضاء  لى مسب�ات  اجل  االفر�قي من  الساحل  خاصة 

على التهدیدات األمن�ة من جذورها فنجد ان صانع القرار في الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة �عتمد  

و�ة في ص�اغة األهداف المحددة لتحق�قها في الس�اسة الخارج�ة و هذا ما قامت  على مقار�ة تنم

 .اليعبر هندسة اتفاق السالم �م �ه الجزائر

ة أخرى �قوم صانع القرار الجزائري في تقد�م الدعم اللوجست�كي لدول الجوار و التنسیق  *من جه

ما االتحاد االفر�قي و ما قمت  األمني من خالل �عث حر��ة دبلوماس�ة في هذا الشق في اطار ا

او االفر�بول و هذا یبین مدي تأثیر  �ه الجزائر من احتضان للمر�ز االفر�قي لمحار�ة اإلرهاب  

 قیدة األمن�ة و المحددات األمن�ة في ص�اغة الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة.الع

ي تض�ط هذه الس�اسة  مجموعة من القواعد الت  إلىتعتبر عمل�ة بناء أي س�اسة امن�ة في أي دولة  

األمن�ة این نجد عمل�ة تأثیر    وفق مجموعة من المتغیرات التي تعطي في النها�ة محصلة لهذه الس�اسة 

م  �عضهم  مت�ادل  في  التأثیر  على  �عمالن  متغیر�ن  النهما  الخارج�ة  الس�اسة  و  األمن�ة  الس�اسة  بین  ا 

ات  ال� راسها دور الج�ش في عمل�ة البناء و  ه من الناح�ة الداخل�ة و على  ال�ال�عض و هذا ما سنتطرق  

 ة الجزائر�ة.  دد أساسي في عمل�ة صنع الس�اسة الخارج�تعتبر �مح  اليالتصدي لمواجهة اإلرهاب و �الت

الس�اسة   في  األمن�ة  الق�مة  تكو�ن  في  الس�اسي  ال�عد  لنا  یتشكل  قانون�ة و س�اس�ة  و العت�ارات 

لحفاظ على مر�ز�ة الدولة �اعت�ارها وحدة مستقلة ذات س�ادة �املة  الخارج�ة الجزائر�ة و ذلك یتجلى في ا

و من هنا یتضح ان ال�عد األمني سواء اكان  ن�ة عل�ا مقارنة ب�اقي الق�م األخرى ،  على أراضیها �ق�مة ام

في شكل عقیدة امن�ة او س�اسة امن�ة �عتبر مستوى من مستو�ات الس�اسة الخارج�ة خاصة الجزائر�ة التي  

التي تأتتعت التهدیدات  المترام�ة مع دول الجوار و  المنطقة �حكم الحدود  ي من هذه  بر دولة محور�ة في 

ار ان عمل�ة ص�اغة الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة ال بد ان تراعي ال�عد  الدول تضع في ذهن�ة صانع القر 

لیب�ا او تونس عسكر�ا  انتقادات حادة في مسالة التدخل في    إلىاألمني و هذا ما جعل الجزائر تتعرض  

الس�اسة في  القرار  على صانع  تحتم  الجزائر�ة  األمن�ة  العقیدة  عدم   لكن  مبدا  احترام  الجزائر�ة  الخارج�ة 

الخارج�ة  ا الس�اسة  ان  أ�ضا  العكس  و  الخارج�ة  الس�اسة  منه  تصاغ  �مبدأ  الخارجي  العسكري  لتدخل 
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خل�ة للدول و هذا یدفع �صناع القرار في الس�اسة  الجزائر�ة من بین م�ادئها عدم التدخل في الشؤون الدا

 1عسكري مهما �انت طب�عته  . عدم المشار�ة في أي نشاط  إلى األمن�ة 
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   ة ال�ة لحل االزمة المل�أالدبلوماس�ة األمن�ة الجزائر�ة �الم�حث الثالث : 

  إلى ة  ال�دفع �الحكومة الم  الي على شمال مو س�طرة الحر�ات اإلرهاب�ة    اليمع بدا�ة االزمة في م

  الي ما جعل م  د التهدیدات منها سقوط الجمهور�ة و هذاالتحرك بهدف انقاذ ما �مكن إنقاذه في ظل تزای

تعرف تحوالت داخل�ة و خارج�ة �االنقالب العسكري و التدخل الفرنسي مما جعل الطرف الجزائر یتحرك  

 هذا ما سنتطرق له في هذا الم�حث.من اجل إ�جاد حلول لهذه المشاكل و 

 ة  ال�المطلب األول : اس�اب االزمة الم

 1لي ااألوضاع في م

االمن اإلنساني بتفرعاته �نقص الغذاء واالم�ة وانعدام    �عدة خصائص أهمها مشكلة   اليتتمیز م

اع�ة مع  حاجات األساس�ة وغ�اب مشار�ة إ�جاب�ة لألفراد والجماعات وفي هذا الصدد فإن مشكلة االجتم

ماط البن�ة االجتماع�ة حیث  األجهزة الحكوم�ة واإلدار�ة تتضمن سوء تدبیر العالقة بین البن�ات القبل�ة وان

الوالء دولة  تعكس  إقامة  في  ت�حث  ال�ام�ارا  وتحت  السود  اغلب�ة  حیث  حكومي  في غالف  امة    -القبلي 

 مقار�ة تفیدهم.

ن المند�غ  مثل  الد�مغراف�ة  الجماعات  أهم  حیث     %36منهم    %  40س�ة  وتوجد  ال�ام�ارا  من 

 یتر�زون في أهم المناطق البالد.

التنوع اال نزاعات داخل�   اليثني  إال أن مورغم  التوارق و�ذا تمر�زهم   لم تشهد  ة وذلك لمحدود�ة 

�عیدا عن الجنوب حتى طب�عة النزاع بین التوارق والحكومة هو نزاع س�اسي مسلح ول�س اثني عرقي مثل  

سیر   السودان مالیاو  في  حیث  جماعات    الي ون   ضد  ول�س  الوضع  لتغییر  الحكومة  نحو  موجه  النزاع 

 ة.معن�

من بین النماذج الد�مقراط�ة في افر�ق�ا �تقر�ر االمم    الي م  رصدت العدید من التقار�ر األمم�ة أن

مقراط�ة حیث قادة  في عهد الرئ�س أمادو توماني توري الذي قاد الموجة الثالثة  للد�  2004المتحدة عام  

 1992الده سلم السلطة عام واشرف على تحول د�مقراطي في ب 1991الجنرال توري انقال�ا عسكر�ا عام 

خب الفا عمر �وناري ثم عاد �عد ذلك �عد انتهاء فترة �وناري ل�فوز �االنتخا�ات رئ�سا مدن�ا  للرئ�س المنت

 2007.2و�عاد انتخا�ه  2002عام 

 
1Abdoulaye Tamboura, le conflit touareg et ses enjeux géopolitique au mali , paris : 

harmattan ; 2016 ; p 56    
  254، ص  كر�م مصلوح ، مرجع سابق2
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طوارق تعتبر من بین اهم المشاكل الس�اس�ة التي ساهمت في تطور االزمة  فمشكلة االزواد او ال

الن�جر حتى ال تقسم الصحراء و تصان    و  اليم  إلى صوت الطوارق �االنضمام    1958ة ففي سنة  ال�الم

حتى    1963سنة    اليحقوقهم في التعا�ش مع االفارقة و تحفظ عقیدتهم اإلسالم�ة لكن ما ان استقلت م

تحوالت   أدت  حدثت  تغیرات  ذلك    إلىو  �عد  تحولت  ثم  المطالب  من  �جملة  للمطال�ة  الزواد    إلى حر�ة 

 .  1الوطن�ة لتحر�ر االزواد تار�خ انشاء الحر�ة 2011غا�ة  إلىتمرد حر�ات 

و هي منطقة �یدال و تیبو�تو و منطقة    الي االزواد هو إقل�م �جمع الثالث مناطق في شمال م 

سان الوادي المن�سط او الوادي الوفیر و فیها ق�ائل عدة منها �نته و البراب�ش  قاو ، و االزواد تعني بلغة ح

و الم  العرب   ان  غیر  السنغاي  و  تجكنت  الطوارق و هم  الطوارق و  االزواد هم  لمنطقة  األساسي  كون 

 2�المئة من المجتمع االزوادي .  35�مثلون 

فيكما   و  القد�م  منذ  االسم  بهذا  تعرف  االزواد  انضمت صحراء    1325عام    �انت صحراء  م 

اإلسالم�ة   الي م تخلت مملكة م  1433 اإلسالم�ة و احتفظت �حكم ذاتي و في عام  اليمملكة م إلىازواد 

المنطقة �عد احتالله للجزائر حیث    إلى وصل االستعمار الفرنسي    1893صحراء االزواد و في عام    على

سمیت �السودان    1904م و في عام    1893  �كل تحت الحكم الفرنسي بدا�ة من عام  اليدخلت �عدها م

 3الفرنسي . 

ا على جعل  طلبت فرنسا من السالطین ان یوافقو   1958-1957مع ق�ام حر�ة االستقالل ما بین  

ان یتم تأطیر أهلها اال ان اهل ازواد رفضوا العرض الفرنسي العتقادهم    إلى منطقة ازواد محم�ة فرنس�ة  

الجزائر�ة الثورة  محاصرة  ستهدف  الزنوج    ان  من  قبیلة  وهي  ال�ام�ار  مع  التعا�ش  ان  �عتقدون  �انوا  �ما 

 مون سیتعا�شون معا.من الفرنسین أمر ممكن و انهم جم�عا مسل اليالحكم في م لمتتس

 
، العدد  مجلة المفكرعر�ي ، و تداع�اتها على بلدان المغرب ال الياحل ال�عد االستراتجي للحرب في مل ، السزد�ة جماابو 1
  539ن ، جامعة �سكرة ، ص ، د س  9
روت : دار  ، بی ة و اثرها على امن الحدود الجزائر�ةل�انفصالظاهرة القبل�ة و ظهور الحر�ات االبن طالب عبد الكر�م ،  2
   194، ص  2018 قاف�ة ،اوفد الثر ال
   34عایدة العزب موسى ، مرجع سابق ، ص  3
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الم الحكومة  �ان  �قول  من  عام  ال�فهناك  قامت  المواشي    1962ة  قطعان  قتل  و  اال�ار  بتسم�م 

، و هذا �عتبر أسلوب اخر زاد من ثورات و تمر االزواد  1 الي م عقو�ة على تمرد التوارق في منطقة شمال 

 �ش التوارق.القضاء على مصدر ح�اة و ع إلىعمل یهدف في الشمال خاصة ان هذا ال

عادت الق�ائل في إقل�م االزواد للمطال�ة �االستقالل مجددا والتي قادها احمد ولد    1983وفي عام  

العر��ة االزواد�ة" وا�اد أغ سیدي محمد ولد بدة. أحد أع�ان ق�ائل   العام للحر�ة  العر��ة "األمین  البراب�ش 

في الوقت الرفض تحت اسم " الحر�ة الشعب�ة  التارق�ة والذي مثل حر�ة انصار الدین    من الق�ائل   اليأغ

والتي أسست " الحر�ة العر��ة اإلسالم�ة لتحر�ر    1990لتحر�ر أزواد" لكنها انشقت الق�ائل العر��ة عام  

ق�ة في مدینة  اتفا  الي زواد " �ق�ادة احمد ولد سیدي محمد لكن �عد ستة اشهر من التمرد وقع ا�اد اغ اغأ

 .ةال�ومة الم تمنراست �الجزائر مع الحك

 2عرفت منطقة االزواد ثورات عدیدة ضد الحكومة المر�ز�ة �مكن ان نلخصها في ما یلي : 

"عام    -ا �یدال  ثورة   " األولى  لمدة سنتین  استم  1962الثورة  الثورة  و تسمي    1964غا�ة    إلىرت هذه 

حاول ان �ق�م االشتراك�ة في  " مودیبو �یتا " الذي    الي الرئ�س م   إلى أ�ضا بثورة الفالقة این تعود أس�ابها  

البالد فارسل الج�ش إلحصاء المواشي في شمال البالد فأذاع إشاعة حقن المواشي تجن�ا ألمراضها و اخذ  

أماكن التجمعات و بدا �ختمها �ختم الدولة اعالن عن انها أص�حت ملكا للدولة و    لى إالسكان المواشي  

 علم السكان �الخبر قاموا بثورتهم.عندم 

تأسست الحر�ة الشعب�ة لتحر�ر ازواد حیث بدأت    1988: عام    1996-1990ورة الطوارق الثان�ة  ث  -ب

سلحتها و هاجر العدید من السكان  حیث تم حل الحر�ة و سلمت أ  1996و انتهت    1990ثورتها في  

 3دول الجوار .  إلى

الم  للج�ش  عسكري  سجن  الهجمات  عدیدة    لي ابدأت  اطراف  تدخلت  هنا  و  الشمال  لوقف  في 

ة للجلوس على  ال�النشاط المسلح �المنطقة حیث تدخل الرئ�س الفرنسي فرنسوا میتران و اجبر الحكومة الم

التحاور این عقد اجتماع �مدینة تمنراست    إلىع �طرفي النزاع  طاولة المفاوضات �ما تدخلت الجزائر لدف

عام بینهما  اتفاق  توق�ع  الرئ�س   1991  تم  �إسقاط  االتفاق  هذا  من طرف    الي الم  انتهي  تراوري  موسى 

الذي الغي اتفاق�ة تمنراست و عادت المواجهات من جدید بین الطرفین ، و �عد االنتخا�ات    الي الج�ش الم

 
، مر�ز الجز�رة   تقر�ر،  "مخاوف األمن�ة المتفاقمةو ال اليفر�قي في ازمة مالتدخل العسكري الفرنسي  اال "نوها ، فر�دوم او  1

  3، ص  2013ف�فري  13  طر ،للدراسات ،ق
 47- 38، ص ص  ، مرجع سابق عایدة العزب موسى 2

3Abdoulaye Tamboura ;op.cit. p 167  



                  الساحل االفر�قي                    ة بمنطقة �سياسة األمنية ا�جزائر�ة �� هندسة السياسية ا�خارجية ا�جزائر دور ال                                                       الرا�ع: الفصل 
 

 290 

التي و  مع    الرئاس�ة  الحرب  انهاء  اتخذه  قرار  اول  �ان  و  للبالد  رئ�سا  اص�ح  و  �وناري  عمر  بها  فاز 

المعاهدة  التوار  هذه  على  توق�ع  تم  �الفعل  و  فكرة  ق  على  التخلي  مقابل  ذاتي  حكم  لالزواد  اعطي  این 

 عرفت �شعلة السالم . 1992االستقالل و انتهت اتفاق�ة السالم عام 

انشقوا عنه    اليهذه الثورة قادها ض�اط من الطوارق من الج�ش الم  :   2006ثورة الطوارق الثالثة   -ب

المث   إلى نخ�ة من  االزوادي  جانب  المجتمع  في  الس�اسیین  و  التحالف  قفین   " ما �عرف ب  اسسوا  این 

" نت�جة   التغییر  المنطقة دفعهم    إلىالد�مقراطي من اجل  االجتماع�ة في  سوء األوضاع االقتصاد�ة و 

الق�ام بهجمات عسكر�ة ضد قواعد عسكر�ة في �یدال و لكن تدخلت الجزائر این    حمل السالح و  إلى

 1.  لي اطة انتهت �إنهاء الحرب و تنم�ة شمال مقامت �الوسا

الم الحكومة  "  ال�وانهت  �اسم  اتفاق�ة سالم عرفت  على  �التوق�ع  المسلحة  الحر�ات  مع  الحرب  ة 

تم�كتو سنة   مدینة  في  السالم"  مابین  حیث سلمو   1996شعلة  ثان�ة  التمرد  لكن عادت حر�ة  أسلحتهم  ا 

الم  2006و  2005 �التنال�متهمین الحكومة  التمرد  ة  قاد  السا�قة حیث  العقید إبراه�م أغ كر االتفاق�ات   "

لـ   الد�مقراطي  التحالف  من    الي م  23�اها نغا والعقید حسن أغ فغاغا واحمد اغ بیبي والتي عرفت �اسم 

التغییر في الشمال م انهاء الحرب غادر    لي ااجل  �عد    ، لیب�ة  بواسطة جزائر�ة وضغوط  القتال  وانتهى 

أین عملوا في �تائب القذافي    2011ظام اللیبي عام  غا�ة سقوط الن  إلىلیب�ا    إلىغا ورجاله  إبراه�م �اها ن

هم  الیظم أزواد �ق�ادة العقید محمد أغ ناجم وان إلىضمن قوات المغاو�ر این بلغ عددهم �اآلالف این عادوا  

الم النواة األولى للحر�ة الوط  الي ضا�ط من الج�ش  ن�ة لتحر�ر ازواد والتي  من بینهم أغ ناجم أین شكلوا 

 مع انتشار الفكر السلفي الجهادي. 2012عام  استأنفت التمرد

جانب معمر القذافي في لیب�ا    إلى: بدأت هذه الثورة �عد عودة المقاتلین    2012ثورة طوارق الرا�عة    -ث

 2012ارس  الحر�ة الوطن�ة لتحر�ر ازواد و في م  إلى �عد سقوط نظامه حاملین معهم األسلحة و انضموا  

أدى   عسكري  انقالب  الماإل  إلى حدث  الج�ش  تراجع  �سبب  توري  توماني  امادو  �الرئ�س  في    الي طاحة 

عالن دول�ا  استقالل البالد لكن رفض هذا اإل  2012افر�ل    16شمال البالد و حتى وسطها و أعلنت في  

 2و بدا �عدها التدخل األجنبي و على راسها فرنسا . 

 

 

 
 47ص  ، مرجع سابق ، عایدة العزب موسى 1
   50مرجع نفسه ، ص  2



                  الساحل االفر�قي                    ة بمنطقة �سياسة األمنية ا�جزائر�ة �� هندسة السياسية ا�خارجية ا�جزائر دور ال                                                       الرا�ع: الفصل 
 

 291 

 :   �ما یلي الي االزمة في مو �مكن ان نلخص أس�اب 

  الي د في البالد �شكل غیر مسبوق ما دفع �الكابتن امادو ها�ا سانوغو في الج�ش المانتشر الفسا

-1960د الرئ�س مودیبو �ایتا ( �ق�ام �إنقالب عسكري على الرئ�س توري وهذا ما حدث من قبل في عه

واسهمت حرب عام    الي ي تعوق بناء م ) حیث قاد حر�ا ضد طوارق بوصفهم جزءا في المشكلة الت1968

أي  انقالب امادو    2012حدوث انقالب من قبل امادو توماني على موسى تراوري ونفس عام    1991

 1). 2012-1991-1968ها�ا سانوغو على امادو توري على ( 

التنم�ة في منطقة    الينقال�ات تعتبرا مؤشرا على عدم تماسك دولة م وهذه اال  �ما اعتبر غ�اب 

التنم�ة    اليم  ز�ادة مثل هذه المشاكل خاصة وان  إلىحل  السا المراتب األخیرة في تقار�ر  تصنف ضمن 

 ال�شر�ة لألمم المتحدة وهذا ما زاد حالة البالد سوءا .

قدرته على حما�ة المجاالت اإلقل�م�ة  له حیث ال    ضع�ف لعدم  الي�ما أن دور الج�ش في م 

روة مر�ز�ة التي �مكن  جانب غ�اب الث إلىملیون نسمة وهذا  14 فردا مقارنة ب  7750یتعدى عدد افراده 

ورانیوم على طوراق الشمال مما  الیان توظفها �عنصر تثبیت استقرار أمني على عكس الن�جر التي توزع  

 2. اليأعطاها وضع احسن في م

 2012ام  تمثل الموجة الثالثة من الد�مقراط�ة في افر�ق�ا قبل ع  الي رغم ان الكثیر �ان �عتبر م

و تخلي الرئ�س توري عن السلطة طوع�ا    2012ت الرئاس�ة في افر�ل  خاصة انها �انت تحضر لالنتخا�ا
 .اليتي �مو لكن تغیرت المجر�ات و تطورت رغم الخصائص التي ذ�رناها سابق لحالة الفشل الدوال3

التنم�ة عبر  وهي    الي ونجد ان منطقة الساحل االفر�قي تعكس �عدین  اساسین من خالل حالة م

التنم�ة والتطو�ر من  االستقرار والتنم�ة عبر اس تثمار سمات الساحل والصحراء اذ ال �مكن تحدید نوع�ة 

در �أي حال. فنجد أن مقار�ة  دون مؤشر نوع�ة اإلنتاج المالئم الذي تضفي عل�ه الجغراف�ا صعو�ة ال تق

م  �ع رحل على االستقرار في نطاقات تساعدهالتنم�ة عبر االستقرار فهو یدفع تفقیر الرعاة من خالل تشج

االستقرار �خلق مشكلة مع مالك األراضي وهذا   االستقرار وهذا  نشاطات مثل الزراعة وهذا  في ممارسة 

�ملكون دون ان �جدوا ب  إلىیدفعهم   غاو و تم�كتو وهذا یلزم    إلى دیال مناس�ا و االنتقال  تخلص أهم ما 

 .  توطید بنى الزمة الستق�ال السكان 

 
1Abdoulaye Tamboura , op.cit. , p 168  

  260كر�م مصلوح ، مرجع سابق ، ص 2
  2ص  ابق ،جع سمر فر�دوم اونوها ، 3
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ع التنم�ة  وهي  الثان�ة  المقار�ة  تطو�ر  اما  خالل  من  هذا  الصحراء  الساحل  لسمات  استثمار  بر 

الواحات لخلق استقرار �شري ف�ه و  المحل�ة من خالل تطو�ر  النشاطات االقتصاد�ة اإلنتاج�ة  هذا  �عض 

 1شروط أساس�ة :  03بتوفیر 

 الموارد المائ�ة الكاف�ة. -            

 جودة التر�ة. إلىة �اإلضافة الشروط المناخ� -

 ل التقن�ة.توفر وسائ -

هذه من صعب توفرها في بیئة الساحل االفر�قي ألس�اب عدیدة اهمهما عدم االهتمام  �الجانب  

تنمو�ة اعتمدت على البدیل وهو الطاقة من خالل تعم�م  التنموي في هذه المنطقة غیر أن االطروحات ال

 ل األخرى المستهلكة للطاقة. االستفادة بین دول التنمو�ة والدو 

التجار�ة عبر دول األطلسي و هذه الوضع�ة    الي م  كما تتمیز   �انها دولة حب�سة تقوم بت�ادالتها 

تتصل �خمس نقاط مهمة و هي    الي فم،  ة ال�ع قدراتها االستراتج�ة و المتز�د عبئ الدولة خاصة مع تواض 

لبر�ة و  ساحل العاج و �ذا الجزائر عبر الطرق ا  مور�تان�ا و السینغال عبر سكة حدید�ة و عبر غین�ا و

 ال�عید عن خل�ج غین�ا .   الي قطعة ضمن مجموعة غرب افر�ق�ا مما �ضع شمال م  الي هذا �جعل م

م  جمهور�ة  االستقالل  الجنو�یو   الي �عد  س�طر  مق التي  على  "  الین  الشمال  واجه  فیها  الحكم  د 

ه عن مراكز صنع  مو�ة والتعل�م�ة والصح�ة �ما غیب أبناؤ االزواد" اهماال �بیرا حیث غابت المشار�ع التن

�أه دفع  ما  وهذا  اإلقل�م    اليالقرار  القانوني    إلى هذا  غیر  النشاط  واتسع  المرات  من  العدید  في  التمرد 

مخابئ التخز�ن األسلحة والمخدرات    إلى العصا�ات المسلحة وتحو�ل اإلقل�م    كالرشوة والفساد و�ذا النشاط 

االمر   ا  إلىبل وصل  أمر�كا  قادمة من  الم هبوط طائرات شحن  الحكومة  موافقة  دون  ة حیث  ال�لجنو��ة 

�م شمال مدینة    200في منطقة تار�نت على �عد    2009في أكتو�ر    727ه�طت طائرة شحن بو�نغ  

 أطنان من الكو�ایین والتي أحرقت �عدها م�اشرة عمدا. 10ا قادمة من فنزو�ال حاملة غاو حیث تبین انه 

�مر�عو   التي  اإلقل�م  اهم  بین  من  إقل�م  الممرات    تبر  ثم    إلىعبرها  افر�ق�ا  اور�ا    إلىشمال 

�اإلضافة    إلى �اإلضافة   الغذائ�ة  والمواد  والسجائر  السالح  اإلرهاب�ة ح  إلىتهر�ب  الجماعات  یث  انتشار 

 ة.ال�طات الم توجد الس�ارات ر�اع�ة الدفع مر�ونة في مدینتي غاو وتم�كتو مستعدة للتهر�ب على السل

 

 

 
  262ص ، مرجع سابق ، فر�دوم اونوها   1



                  الساحل االفر�قي                    ة بمنطقة �سياسة األمنية ا�جزائر�ة �� هندسة السياسية ا�خارجية ا�جزائر دور ال                                                       الرا�ع: الفصل 
 

 293 

 – األزواد –�م   لنشاط اإلرهابي في إقلا

فالجماعات اإلرهاب�ة استطاعت تر�ز على نشاط خطف الرهائن و العمل على تهر�ب المخدرات   

دوالر في السنة في ظل تزاید الفقر و الجفاف في المنطقة  ملیون    100و الذي اص�ح یدر أر�اح تجاوزت  

 1للسكان. الذي اثر على المستوى المع�شي 

عالق ر�ط  على  بلمختار  عمد  وتوفیر  كما  والدواء  السالح  لتوفیر  معهم  صفقات  ابرام  عند  ات 

�حكم االم�ة  أنه اعتمد على توز�ع المساعدات على السكان المحلیین لكسب تأییدهم  إلى األخ�ار �اإلضافة 

صراع النتمائهم الفعل�ة    الذي دخل في  الي جانب عدم وجود وحدة داخل الج�ش الم  إلى والجهل والفقر هذا  

 .  2005استقر بلمختار في منطقة االزواد عام  توارق و -عرب–

قتل ف�ه    2005قام بلمختار بتنفیذ هجوم في جوان   المور�تاني    17على مر�ز عسكري للج�ش 

وقتل    عسكر�ا واستولوا اختطاف  منها  العسكر�ة ضد مور�تان�ا  العمل�ات  وتوالت  والس�ارات  األسلحة  على 

 2011ة عام ال�ت عسكر�ة من خالل توغله داخل األراضي الماح إال أن الج�ش المور�تاني قام �عمل�ا الس�

 2-ةال�الم –أین قام �طرد عناصر التنظ�م من غا�ة و أفادوا ضرب الحدود المور�تان�ة 

ام بلمختار بر�ط عالقات مع جماعة بو�و حرام في ن�جیر�ا حیث �ان �شرف على عمل�ات  كما ق

  الي مع الرهنیتین البر�طاني �ر�ستوف ما �مانوس اإل�ط  ف الرهائن الغر�یین في ن�جیر�ا �ما حدثاختطا

في   یتزای  2011/ 05/ 12فرانكو المولینارا  و�دأ  االفر�قي  الساحل  منطقة  في  نفوذه  على  یدل  د عدد  وهذا 

عام   اواخر  بلغ  حیث  التنظ�م  لهذا  والمو   2010المنظمین  االزواد  أبناء  من  تشكل  ر�تانیون  حیث 

 والجزائر�ون.  

ن في االزواد  الی�عد سقوط قاعدة " امشش" العسكر�ة قرب مدینة تس  اليدولة في مف�عد انه�ار ال

م جاء االنقالب العسكري الذي  ث  الي بید جماعة أنصار الدین بدا�ة انه�ار الج�ش الم  2012/ 03/ 10یوم  

لیوجه ضر�ة لمعنو�ات الج�ش    2012/ 03/ 21قادة النقیب أمادو سونغو ضد الرئ�س امادو توماني في  

التوحید والجهاد �غرب افر�ق�ا    لي االم القاعدة وحر�ة  الدین وتنظ�م  المنهارة هنا شكل �ل جماعة أنصار 

  الي أین هاجموا مدینة �یدال في شمال م  اليدن مغرفه عمل�ات مشتر�ة لرسم خطط الس�طرة على �برى م 

 3وس�طروا علیها. 

 
  4سابق ، ص ، مرجع م اونوها و فر�د1
  55، مرجع سابق ، ص  اليمحمد محمود أبو المع2
  123، ص  سهالمرجع نف3
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�الهجوم على مدینة غاوا    2012مارس    31�ة للجماعات اإلرهاب�ة في  كما قامت القوات المشتر 

 2013افر�ل    05این قاموا في    اليعاصمة إقل�م ازواد وس�طروا علیها دون مقاومة �بیرة من الج�ش الم

جزائر�ة �مدینة غاوا والتي �انت تحرسها قوات من الحر�ة الوطن�ة لتحر�ر أزواد  بهجوم على القنصل�ة ال

اختط الدبلوماسأین  من  وستة  الجزائري  القنصل  مبنى  فوا  على  والجهاد  التوحید  جماعة  علم  رفعوا  و  یین 

 القنصل�ة .

الم القوات  انسحاب  والتخر�ب  ال��عد  والسلب  النهب  عمل�ات  بدأت  تم�كتو  مدینة  من  ان    إلى ة 

 حیث س�طروا على المدینة دون قتال. 2012دخلت سر�ة الفرقان التا�عة للقاعدة أفر�ل 

المدن الثالث في إقل�م ازواد یوضع مدى التنسیق والتنظ�م الذي   ونجد أن عمل�ة الس�طرة على             

 سیدا على المنطقة. اليأص�ح إ�اد أغ أغ الي جمع التنظ�مات اإلرهاب�ة الثالث و�ت

ن في أواخر  الدخول في اتفاق مع أنصار الدی  إلىهذا الوضع دفع �الحر�ة الوطن�ة لتحر�ر أزواد           

عام   تشكیل  2012ماي  خالل  انتق  من  فترة  لتسییر  ثوري  مجلس  تشكیل  مع  واحد  وتطبیق  ال�جهة  ة 

  24االتفاق �عد  رفضه وتعثر    إلى الشر�عة اإلسالم�ة لكن ق�ادات الحر�ة االزواد�ة خارج اإلقل�م سارعت  

 1ساعة من ابرامه. 

الدین في طرح حوار س�اسي داخلي ومع دول الجوار "    �عد هذه الس�طرة دخلت جماعة انصار 

الدین  الجزائر البور�ینابي بلیز �وم�اري �التفاوض مع ممثلي انصار  الرئ�س  بور�ینافاسو"  حیث �لفت   "

ا تنظ�م  مع  �قطع عالقاتها  الجماعة  اقناع هذه  امل  �اتفاق  على  القبول  و  اإلسالمي  المغرب  في  لقاعدة 

الم الحكومة  مع  اال�سالم  وفد  هناك  �ان  و  للتفاوض  ة  الجزائر  في  الدین  انصار  من  نفس  خر  على 

 2الس�اق

و الذي �فوض مجموعة اال�كواس و االتحاد   2071أكتو�ر اصدر مجلس االمن القرار  12و في 

،  اال انها في الوقت نفسه �انت تتقدم نحو الجنوب حیث   الي االفر�قي وضع خطة للتدخل العسكري في م 

في   حملة    2013جانفي    10قام  � �شن  علیها  وس�طروا  �ونا  مدینة  على  منطقة    إلى اإلضافة  عسكر�ة 

 3عسكر�ا .  الي التدخل سر�عا في م إلىة مع السلطات الفرنس�ة ال�هذا ما حرك الحكومة الم  اليج�

 4: الي م  و �مكن ان نلخص أس�اب االزمـة في

 
  127، مرجع سابق ، ص  اليمحمد محمود أبو المع1
  7فر�دوم اونوها، مرجع سابق ، ص  2

3Robin Edward Poulton, a peace of Timbuktu, new York : unidir press, 1998,p 6 
4Anton bebler , military rule in Africa , new York : Praeger publishers, 2014 ; p98  



                  الساحل االفر�قي                    ة بمنطقة �سياسة األمنية ا�جزائر�ة �� هندسة السياسية ا�خارجية ا�جزائر دور ال                                                       الرا�ع: الفصل 
 

 295 

  2012مارس  الي الهجومات التي قادها التوارق في شمال م -

 س�طرته على األراضي. وعدم الي ضعف الج�ش الم -

 المسلحة الجهاد�ة.انتشار الجماعات  -

 االنقالب العسكري �ق�ادة أمادو سانجو ضد حكومة الرئ�س أمادو توماني توري. -

 . 2012افر�ل  12ة مدینة في حكوم  إلىتنازل المجلس العسكري عن السلطة وتسل�مها  -

  الي و بت   الي اإلرهاب�ة على جنوب م  و هنا بدا یتشكل الخطر الحق�قي مع تقدم الحر�ات الجهاد�ة و

فرنسا    �مثل راسهم  على  الكبرى  �القوى  دفع  مما  للمنطقة  جدیدة  افغنة  �مثله  ما  و  لدولة  تام    إلى انه�ار 

 .التدخل لوقف تقدم الجماعات اإلرهاب�ة نحو الجنوب

 
 الي : خر�طة إلقل�م االزواد �شمال م  03وث�قة رقم 

 www.aljazeera.netالمصدر الجز�رة النت 

 

 لجزائر�ة اتجاه االزمة المال�ةا األمن�ةفعال�ة الدبلوماس�ة :  اني المطلب الث

ل�ة �طرق  في اطار حل النزاعات الدو   قامت المقار�ة الجزائر�ة على �عدین اساسین احدهما س�اسي

تشف ذلك  و �مكن ان نسمواجهة التهدیدات األمن�ة  دبلوماس�ة و الثاني امني في طار محار�ة اإلرهاب و  

 .  الي�شكل واضح من خالل ازمة م

هذه   تحكم  المتغیرات  من  مجموعة  على  اإلفر�قي  الساحل  منطقة  اتجاه  الجزائر�ة  المقار�ة  تقوم 

خ الخارج�ة االسترات�ج�ة  الس�اسة  أن  و  على    اصة  تقوم  �انت  اإلفر�قي  الساحل  منطقة  و  إفر�ق�ا  اتجاه 

 لتي تقوم علیها الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة.فق الم�ادئ ااة خصوص�ة المنطقة و �ذا و مراع

http://www.aljazeera.net/
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حسب العدید من الخبراء �ان احاد�ا و جاء وفق معط�ات فرنس�ة فقط    اليفالتدخل الفرنسي في م

الملم تأخذ � الحیث�ات  الكل�ة في معین االعت�ار  الكاتب الكسندر مز�ا�ف و    اليح�طة �الظروف  فحسب 

مار افر�ق�ا بوسائل مختلفة و لكن بنت�جة واحدة خاصة ال�حث  �ارة عن استعالذي اعتبر عمل�ة التدخل ع 

 .1عن الموارد الطاقو�ة و الس�طرة علیها

 ة وفق اللوائح األمم�ة :ال�االزمة الم

رقم  الالئ  مدة    20712حة  م  45حددت  شمال  في  التدخل  مخطط  لتقد�م  الجزائر    الي یوم  و 

إ� المقار�ا اعتبرتها  تشمل  �ونها  وجاب�ة  المطروحة  علیها    ت  ارتكزت  التي  العناصر  من  �ثیر  تتضمن 

الس�اس�ة   التسو�ة  عناصر  على  الالئحة  اكدت  حیث   ، الجزائر�ة  للتدخل    إلى المقار�ة  االعداد  جانب 

 المتمردة قطع عالقاتها مع الحر�ات اإلرهاب�ة.�ما اشترطت على الجماعات  العسكري 

جانب استمرار    إلىفیذ العمل العسكري  قدره سنة لتن و تتضمن تحدید اجل    3  2085الالئحة رقم   

 ین.الی تشج�ع مساعي التسو�ة الس�اس�ة بین الفرقاء الم

لم  2013افر�ل    25في   األمم�ة  ال�عثة  األمم    MINUSMA  مینوسما  اليأنشئت  طرف  من 

الق�عات الزرقاء لحفظ االمن و ال  2100تحدة مكونة من  الم   -خاصة محور غاو  الي سلم في م فرد من 

 4دال . �ی –انف�س 

الم الحكومة  و  االزواد�ة  الفصائل  بین  السالم  اتفاق�ة  امضاء  في  ال��عد  �الجزائر  ماي      15ة 

ت هذه االتفاق�ة  �الجزائر العاصمة این نص  2015جو�ل�ة    23و    22و الذي صودق عل�ه في     2015

االز  حر�ة  تخلي  أهمها  و  المواد  من  جملة  عنعلى  االستقالل  مطلب  علن  الم  واد  في  الحكومة  ر�ز�ة 

  ، الم  إلى�اماكو  المجتمع  في  االزواد�ة  الهو�ة  ادماج  المادة    الي جانب  �ما نصت   ، من هذه    16�كل 

لعمومي و تنم�ة المناطق المحل�ة  حر�ة االزواد في الوظ�ف ا  االتفاق�ة على دمج و توظ�ف المواطنین من

 5خاصة في الشمال." 

 
  2014 ، جوان 11، العدد  ة و القانون مجلة دفاتر الس�اسو مدى شرعیته ،  اليالتدخل العسكري في مض�ان مبروك ، غ1

  67، ص 
   6ص حل مخلوف ، مرجع سابق ، سا  2
   6، ص مرجع نفسه  3

4 Mohamed saleh benteboula ; la diplomatie algérienne a deux têtes ; Alger : dar el 
oumma ; 2017;  p 14 
5ibid ;p94   
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االمر الواقع فبرغم من تمسكها �الحل السلمي    ن ضمن مشكالت�النس�ة للجزائر م  الي لة متعد مشك

دة  ال انها استجابت لواقع القرار الفرنسي و هذا من خالل عمل�ة تقنتور�ن و تنسیق العمل مع فرنسا و ق�ا

ا�االفر�كوم �عد ذلك ، و   الفرنسي و  فتح المغرب مجاله الجوي للطیران  التنسیق  على مستوى اخر  اض 

الفر  المنطاالماراتي  في  م نسي  في  العمل�ة  رفضتا  الالتان  مصر  و  قطر  عكس  على  اسهام    الي قة  و 

�مبلغ   �انشاء صندوق    10ال�حر�ن  المتعلق  المتحدة  األمم  قرار  اطار  في  دوالر  لم مالیین  "    اليائتماني 

2071 /2012  . 

�سبب    ى مر العقود الماض�ة و هذا فمنطقة الساحل اإلفر�قي عرفت مشاكل عدیدة و اهتزازات عل 

ن المتغیرات و األس�اب المنتجة لعدم االستقرار و هشاشة المنطقة مما جعل الجزائر تتبنى س�اسة  جملة م

وات عدیدة خاصة مع  رحلة بل امتدت على مدار سنخارج�ة تراعي هذه األ�عاد و هي ل�ست ولیدة هذه الم

شكل بین الحكومة  ر بتسو�ة المفي الن�جر حیث قامت الجزائو �ذا    الي بدا�ة مشكلة التوارق في شمال م

المال�الم الحكومة  جمعت  قمة  عقد  تم  أین  الماضي  القرن  من  التسعینات  في  األزواد  حر�ة  و  و  ال�ة  ة 

التوارق في جانت بوال�ة   ضمت �ل من الجزائر و الن�جر و  و    1990سبتمبر  9-8زي في  لیاجماعات 

ها هي  الیة، و أهم نقطة توصلوا  ناطق الحدود�تقرار المنطقة و تنم�ة الماس  إلى و لیب�ا حیث هدفت    الي م

، و هنا نجد أن    1عدم استخدام القوة لحل المشكل التارقي و �ل النقاط السا�قة قو�لت �الرضا و القبول  

اعت جانت الجزائر  مدینة  اخت�ار  على  أي    مدت  االتفاق�ة  بهذه  عرفت  التي  تمنراست  مدینة  �عدها  من  و 

على �ل    اليتوارق في الجنوب الجزائري و �ذا في شمال مالع أع�ان البهدف إط  1991اق�ة تمنراست  اتف

 التطورات الموجودة بهذا الملف.

تأزم  �لما  المفاوضات  من  سلسلة  االتفاق�ة  هذه  �عد  تواصلت  من  و  النزاع  طرفي  بین  ها  الوضع 

و �انت �ل    2ة،  ال�رسمي من الحكومة الم �طلب    2006و �عدها اتفاق�ة الجزائر    1992اتفاق�ة �اماكو  

نجد أن التدخل الجزائري في  ، في مقابل ذلك  وة و تدعو األطراف لمناقشة الوضعمرة تلبي الجزائر الدع

ت اإلفر�قي عرفت  الساحل  �منطقة  النزاعات  �الر��ع  تسو�ة  �عرف  ما  �عد  التحوالت  حوال  العر�ي و خاصة 

انه�ار   أثر  حیث  لیب�ا،  في  على الس�اس�ة  اللیبي  الس�اسي  الساح  النظام  تقاطعت  منطقة  إذ  اإلفر�قي،  ل 

العدید من المتغیرات تتجاوز ال�عد اإلقل�مي للجزائر من خالل تزاید التدخل األجنبي اإلقل�مي و الدولي، و  
 

  120كر�م مصلوح ، مرجع سابق ، ص 1
  121المرجع نفسه ، ص    2
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د الجماعات اإلرهاب�ة في وقت سقوط النظام الس�اسي  ساحل من حیث التحول في تمدحتى في منطقة ال

 د االنقالب العسكري .�ع  اليالم

أ و�م  نلخص  أن  �عد  كن  اإلفر�قي  الساحل  منطقة  في  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  خصائص  هم 

 : 1في مایلي الي االنقالب العسكري في م 

الع  • �قدرتها  الجزائر  مال�تتمیز  على  في  ة  الصراع  دینام�ك�ة  خالل    اليمعرفة  من  خاصة 

 .اليینها اآلغا غ الشخص�ات النافذة في حر�ة األزواد و من ب 

على مقار�ة " انتظار و ترقب " مع    2012ا�ة التوتر في المنطقة جانفي  لجزائر في بداعتمدت ا •

 االلتزام �الحذر بهدف حما�ة أهدافها االستراتج�ة .

خبرائ • �سحب  الجزائر  عن  قامت  التوقف  و  العسكر�ین  المها  للحكومة  �األسلحة  في  ال�اإلمداد  ة 

واد و الهدف األساسي منها  اه حر�ة األز ا �أنها ضد استخدامها �اتجمبررة موقفه  2012مارس  

 هو الجماعات اإلرهاب�ة .

اإلفر�قي   الساحل  منطقة  في  األولى  �الدرجة  الفرنسي  التدخل  تزاید  الفترة  هذه  �عد  المالحظ  و 

أنال بینها  عدیدة من  �ذا مزاحم  عت�ارات  لفرنسا، و  استرات�ج�ة  نفوذ  منطقة  المنطقة هي  الوال�ات  هذه  ة 

ي مناطقها التقلید�ة مما جعلها تسارع في عمل�ات تحر�ها في هذه المناطق أین  ك�ة لفرنسا فالمتحدة األمر�

هاب�ة  لحد من تمدد الجماعات اإلر ة التدخل العسكري لال�بدأت تطرح المقار�ة الخاصة بها و القائمة على  

مجلس األمن    ة �اماكو خاصة مع إصدار ال�أین بدأت تقترب من العاصمة الم  الي خاصة في الشمال الم

من    20في    2085قرار   قوة  بتشكیل  �سمح  �عد    3د�سمبر  اإلرهاب�ة  الجماعات  لمحار�ة  جندي  آالف 

دخل العسكري  في البدا�ة حول مسألة الت  ، لكن الجزائر تحفظت2  2011في مارس    اليسقوط النظام الم

خلق  ،  تعمل على  المغرب و مجموعة اال�كواس  خاصة و أن فرنسا خلقت حلفا في المنطقة یتكون من

قوة عسكر�ة لضرب الجماعات اإلرهاب�ة و لكن تحفظ الجزائر �ان مبن�ا على عدم الخلط ما بین حر�ة  

األزو  حر�ة  ألن  اإلرهاب�ة  الجماعات  و  الحاألزواد  مع  اتفاق�ات  تر�طها  الماد  تحفظت  ال�كومة  لهذا  و  ة 

ر�ة األزواد ، و رغم هذا  و عدم ضرب  حت مع الشرط الذي وضعته و هالجزائر في البدا�ة، لكنها تراجع

فالجزائر لم تشارك �أي قوة عسكر�ة في إطار م�ادئها الراسخة في س�استها الخارج�ة ، و �النس�ة للحالة  

فالجزائر  ال�الم التجر�ةة  تستنسخ  أن  تر�د  طال�ان    ال  حر�ة  في ضرب  �اكستان  تدخلت  أین  ال�اكستان�ة 

 
  15ق ، ص عبد القوي بوحن�ة ، مرجع ساب1
  142�ر�م مصلوح ، مرجع سابق ، ص  2
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إسقاط نظامها و دخولها في متاهات و عدم االستقرار    إلىخل�ة أدت  تان، مما سبب لها مشاكل دا�أفغانس

 .1الس�اسي في الداخل 

من   التدخل  هذا  ت�عات  الجزائر  تحملت  و  بل  تجن�ه  الجزائر  تر�د  ما  هذا  مخ�مات  و  فتح  خالل 

ا مالیلملالجئین  مساعدات  تقد�م  و  �اال�ین  الجوار  دول  حتى  و  لالجئین  مور�طانة  و  لمساعدة لن�جر    �ا 

و  حلول  قد  و ،  الالجئین  المهاجر�ن  إ�جاد  ألجل  المتنازعة  لألطراف  دعمها  تجدید  على  الجزائر  عملت 

م خاصة  و  الساحل  لمنطقة  دائمة  و  دالي نهائ�ة  مواقف  تحولت  حیث  دعم ،  في  اإلفر�قي  الساحل    ول 

من لتي تدعم األا  2100ي الئحة مجلس األمن  و هذا ما تأكد ف  اليالجزائر للجهود الرام�ة لدعم السلم الم

 .  الي مع الحفاظ على الوحدة التراب�ة لم الي في م

و بدعم مجلس األمن و    2014أفر�ل    22و �عدها انطلقت مفاوضات بین األطراف المتنازعة في  

و االلتزام  ي في الجزائر، حیث توجت �اتفاق�ة وقف االقتتال بین األطراف  المتحدة و االتحاد اإلفر�قاألمم  

السلم� ا�الجهود  اعتبرت  و  المة  الحكومة  بین  المفاوضات  من  الثالثة  الجماعات  ال�لجولة  ممثلي  و  ة 

الجزائر و �شارك    التي انضمت لمسار المفاوضات تحت اشراف  الي الس�اس�ة و العسكر�ة لمنطقة شمال م

متحدة  روفة �اال�كواس و األمم اللجولة من الحوار المجموعة االقتصاد�ة لدول غرب افر�ق�ا المعفي هذه ا

و    2جانب بور�ینافاسو و ن�جیر�ا    إلىحاد االفر�قي و منظمة التعاون اإلسالمي و االتحاد األورو�ي  و االت

جو�ل�ة    24�الجزائر في    الموقع  2014ماي    23وقع في  التي انتهت �ابرام اتفاق وقف االطالق النار الم

�الجزائر   2015جوان  5یوم  التوق�ع عل�ه التفاق النهائي و الذي تم ابرام ا إلىو هذه الجولة مهدة  2014

آخر للس�اسة    العاصمة أو ما عرف �أرض�ة الجزائر تشمل الترتی�ات األمن�ة و التنمو�ة  مما أعطى �عدا

 .ةالخارج�ة الجزائر�

في الجزائر بل    ابرام اتفاق السالم  إلى  الي سالة دعم األطراف المتنازعة في ملم تكتفي الجزائر �مو   

في اطار    اليعة و التقی�م لهذا االتفاق و �ذا عقد اجتماعات دور�ة بین الجزائر و مت�ج�ة المتا�تبنت استرا 

الثنائ�ة حیث اجرى وز�ر الخارج�ة األسبق رمطان لعمام في    الي م  �اماكو عاصمة   إلىرة ز�ارة  اللقاءات 

 
 143مصلوح ، مرجع سابق ، ص كر�م 

ارة الخارج�ة الجزائر�ة  ن موقع وز زائر ماخوذ مج الشامل الجولة الثالثة من الحوار تنطلق �ال ليا الحوار الم 2
www.mae.gov.dz/news-article/2692  9.30على  2017/ 16/08بتار�خ   
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في   �الجزائر  المبرم  السالم  التفاق  االولي  �ماك  2016/ 21/06الذ�ري  من  الظروف حیث صرح  �ان    و 

 . 1حالتها الطب�ع�ة إلىتؤ�د على عودة البالد 

ة اهم انجاز  ال�بل اكثر من ذلك اعتبرت الجزائر اتفاق السالم المبرم في الجزائر بین األطراف الم 

این  ل الجزائر�ة  الجلدبلوماس�ة  القمة  لعمامرة  خالل  الجزائر�ة رمطان  الخارج�ة  الم صرح وز�ر  ة  ال�زائر�ة 

تي شهدتها التجر�ة الدبلوماس�ة الجزائر�ة " و یتعلق االمر على حد قوله  بتجر�ة  ا الفر�دة ال" انه  2016

السالم و  م�اشرة هذا الحوار من اجل  من الرئ�س الجزائري    الي تمت الم�ادرة بها منذ ان طلب الرئ�س الم

 .2 الي المصالحة في م

ا الم�ادرة  دبلوماسیتها دو و ال �مكن ان تنجح  الدور  ن توفر جملة  لجزائر�ة و  من الشروط تعزز 

 ة و االمن و السلم في منطقة الساحل �شكل عام :ال�الجزائري في حل القض�ة الم

�محار�ة اإلرهاب و    ر�قي ال بد ان �كون مدعوما فحسب الجزائر ان عمل�ة السالم في الساحل االف -

التطرف الذي �غذي  ر اإلرهاب و  دون محار�ة جذو   اليو في م  الجر�مة المنظمة فال استقرار في المنطقة 

 الصراع في المنطقة.

انشاء قوة افر�ق�ة تعمل على الحفاظ على االمن و السلم في افر�ق�ا و    إلى دعمت الجزائر التوجه   -

الموقع عق  هذا ما تضمنه  النهائي  الدولة وز�ر الب�ان  تراسها مناصفة وز�ر  التي  اللجنة    ب اختتام اشغال 

التعاو  و  الخارج�ة  السالشؤون  الدولي  الم ن  نظیره  و  لعمامرة  رمطان  تمسك    اليابق   " دیوب  هللا  عبدو 

اإل لمكافحة  افر�ق�ة  قوة  االفر�قي وضع  االتحاد  دول و حكومات  قرار رؤساء  بتطبیق  في  الطرفین  رهاب 

 3الساحل" 

المشتر�ة من اجل الحفاظ    توجه جدید للس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة على ضرورة تبني القوة و هذا   -

 رج التدخالت األجنب�ة.لى السالم خا ع

التنم�ة في افر�ق�ا و الساحل االفر�قي الن الجزائر   - المتحدة في مسارات السالم و  مشار�ة األمم 

الت الدولي  الدعم  األطر  ترى ضرورة  من خالل  السالم  الضامن  فاق  هي  الغالب  في  تكون  التي  الدول�ة 

الخاص القرار  المصالحة  لتنفیذ  و  السالم  م�ادرات  ، و عمالي �م   �اتفاق   " ملتقي  تنظ�م  على  الجزائر  لت 

 
www.mae.gov.dz/news-ارة الخارج�ة الجزائر�ة وز  بوادر امل ماخوذ من موقع اليتنفیذ اتفاق السالم في م 1

article4123   14.30 على الساعة 2017/ 14/07بتار�خ   
 مرجع نفسه. 2
الجزائر�ة  �ة تكث�ف التعاون في مجال محار�ة الالمن و اإلرهاب و االجرام ماخوذ من موقع وزارة الخارج  اليم الجزائر 3

www.mae.gov.dz/news-article/4125  19.00على  2017/ 19/07�خ بتار 

http://www.mae.gov.dz/news-article4123
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في م المصالحة  و  السلم  اتفاق  تفعیل  افاق  و  الساحل  في  االفر�قي  لالتحاد  الملتقي    1"    اليالتنم�ة  هذا 

الجز الذي   الخارج�ة  وزارة  في  نظمته  االفر�قي  االتحاد  مع  مناصفة  هذ  2015/ 12/ 03ائر�ة  اكد  ا  این 

ا دور  أهم�ة  على  المحو الملتقي  ملجزائر  في  السلم  و  االمن  دعم  في  دعم    اليري  الساحل من خالل  و 

نة متا�عة  المشار�ع التنمو�ة و االقتصاد�ة من جهة و تدع�م مكانة الجزائر من جهة أخرى حیث تتراس لج

 . الي صالحة و السلم في م تنفیذ اتفاق الم

لتحقیق االمن   الي ل المنمو�ة في شماى ضرورة تبني المقار�ة الت و تر�ز الجزائر في المقام األول عل

المواطن   إحساس  بل من خالل  �السالح  فقط  �كون  االستقرار ال  االفر�قي الن  الساحل  في  االستقرار  و 

 دي و االجتماعي .بتحسن وضعه االقتصا  اليالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ماخوذ من موقع وزارة الخارج�ة الجزائر�ة   اليتنم�ة في الساحل و متقي المل 1
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 :خالصة الفصل

استرات�جي له  لفضاء الجیو  في الساحل االفر�قي و في ایتضح لنا مما سبق ان التهدیدات األمن�ة   

األثر الكبیر في رسم س�اسة امن�ة جزائر�ة اتجاه التهدیدات األمن�ة المنتشرة في هذا الفضاء الحیوي الذي  

 الساحل االفر�قي .�ح�ط �الجزائر خاصة منطقة 

  إلى ائر�ة  لورت منذ فترة الثورة الجز العقیدة األمن�ة الجزائر�ة و الس�اسة األمن�ة الجزائر�ة تب  كما ان 

اص�ح  غا �حیث  البالد  على  اثار  من  خلفه  ما  و  اإلرهاب  من  الجزائر  عانت  این  التسعینات  مرحلة  �ة 

تق ال الیالجزائر لها  الداخل و  القرار    خارج و هذه الس�اسة انعكست د في محار�ة اإلرهاب في  أ�ضا على 

 التي تح�ط �البالد.  الخارجي الجزائري اتجاه القضا�ا اإلقل�م�ة 

تر�ز في األساس على ال�عد الدبلوماسي التنموي في حل االزمات من جهة و    د ان الجزائرو نج 

و   المنطقة  في  الخارجي  و  الداخلي  االستقرار  لتحقیق  �عیدة  استرات�ج�ة  لهذه  رسم  حلول  تجد  ان  تحاول 

 تهدیدات و المخاطر التي تح�ط �الجزائر.ال

م  تجر�ة  د  اليو  الجزاخیر  المقار�ة  ان  على  صلیل  اثبتت  المقار�ات  ئر�ة  ظل  في  خاصة  حتها 

سلمي   الحل  على  تعتمد  فالجزائر  االزمات  هذه  مثل  لحل  العسكر�ة    إلىالفرنس�ة  القدرات  تقو�ة  جانب 

 هها في المنطقة.لمحار�ة أي تهدید یواج

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 : الفصل ا�خامس

  على ضوءالساحل اإلفر�قي ي منطقة تحد�ات الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة ف

 على المنطقةي واإلقل�مي لتنافس الدولا
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تعتبر الس�اسة الخارج�ة ألي بلد هي نتاج محصلة التفاعالت الداخل�ة و الخارج�ة بهدف   

فان منطقة الساحل االفر�قي تعرف تنافسا دول�ا و  األهداف ، و �طب�عة الحال  حما�ة المصالح و تحقیق  

بهدف في هذه  إقل�مي  التغلغل  و  �حی   اله�منة  الوال�ات  المنطقة  و  فرنسا  الكبرى خاصة  القوى  ث رسمت 

المنطقة ، دون اغفال المنظمات اإلقل�م�ة في القارة    المتحدة االمر�ك�ة مقار�ات لخدم مصالحهما في هذه 

 ر الدول الكبرى �حكم الترا�ط المتعدد بینهما .التي تلعب دورا مكمال لدو 

فان    لهذا  الجزائر�و  الخارج�ة  نفسها  الس�اسة  تجد  الس�اسات  ة  و  االسترات�ج�ات  مواجهة هذه  في 

س�اسة   و  مقار�ات  تبني  الجزائر  على  �حتم  تنافسي  س�اق  في  المنظمات  و  الدول  هذه  تنتهجها  التي 

ذا فعالخارج�ة  هن ال�ت  و   ، لمواجهتها  اإلشكة  تطرح  على ال�ا  الجزائر�ة  الخارج�ة  للس�اسة  مستقبل  أي    ة 

�معني   ؟  التنافس  هذا  الضوء  ستنتهج  و  هل  الم�ادئ  نفس  على  ست�قي  انها  ام  جدیدة  مقار�ات  جزائر 

 .ه في هذا الفصل  ال�االسترات�ج�ات التقلید�ة في س�استها الخارج�ة و هذا ما سنتطرق 
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 االفر�قي �اسة الخارج�ة الجزائر�ة و التواجد الفرنسي في منطقة الساحل الم�حث األول : الس

ي منطقة حیو�ة �النس�ة لفرنسا فهذه المنطقة تقوم على ا�عاد حیو�ة  ساحل االفر�قتعتبر منطقة ال 

�الیخاصة مع تواجد اهم مناجم   الذي �عتبر منطقة استرات�ج�ة  الن�جر    إلى النس�ة لفرنسا هذا  ورانیوم في 

  الي د�مة و بتالفضاءات االستعمار�ة الق  ب اعت�ار هذه المنطقة عمقا استرات�ج�ا �النس�ة لفرنسا و احد جان

 فهي تعتمد على مقار�ات إل�قاء تواجدها في المنطقة �اي حال ممكن.

 فرنسا  �النس�ة لالمطلب األول : األهم�ة االسترات�ج�ة للساحل االفر�قي 

العالم و في هذا الصدد صرح  افر�ق�ا جنوب الصحراء و التعتبر   افقر الدول في  ساحل من بین 

عن الوضع    1994حامل جائزة نو�ل لالقتصاد عام    لى القمة " و ثرو صاحب �تاب " الصراع ع  ل�ستر 

  " یلي  ما  الصحراء  جنوب  الفر�ق�ا  العالم االقتصادي  سلة  تمثل   ، الكبرى  الصحراء  جنوب  افر�ق�ا 

حیدة امامك  اها و جعلك هللا ق�ما اقتصاد�ا علیها فان الخطوة الذ��ة الو اد�ة فاذا ما وه�ك هللا إ�االقتص

دود في غیر موضعها الذي �سمح بتقلیل العدوات االثن�ة �ما ان الثورة  ك ، ان الحل�اهي ان تعیدها  

الكفؤة ال وجود لها و    ذلك فان الحكومات  إلىالخضراء ال تزال �عیدة المنال عن الواقع االفر�قي اضف  

 1و الدیون ..." صعید اخر فان مستو�ات التعل�م و المهارات تقف عند ادنى حد   على

ه خالل  ألكمن  القول  االفر�قي  ذا  الساحل  دول  تخلف  أس�اب  اهم  یوضح  عالمي  اقتصادي  بر 

الحكومات  لخصها في ضعف التنم�ة االقتصاد�ة التي ترتكز على عدم استغالل األمثل للقدرات و فشل  

تفتقد   الح ا  إلىالتي  المعط�ات  مع  التك�ف  في ظل  االسترات�ج�ة  الواضحة و  اقتصاد�ات  ال�لرؤ�ة  لبناء  ة 

االستثمار في الراس مال ال�شري من خالل التعل�م و التدر�ب خاصة ان هذه المنطقة  ء مستدامة و  خضرا

 ة .رغم انها صحراء اال انها منطقة غن�ة �الموارد ال�شر�ة و الطب�ع�

 2:  دول�ة واإلقل�م�ة لهذه المنطقة �مكن تلخ�صها �ما یلي�النس�ة لالهتمامات ال

اإلفر اه الروا�ط  بتعمیق  غرب  تمام  في  �إحداث  �ق�ة  وذلك  االقتصاد�ة  الروا�ط  وخاصة  القارة 

 .المجموعة االقتصاد�ة  لدول غرب إفر�ق�ا 

واء من حیث  �م�ة نظر ألهم�ة سالمتها سانضمام �عض الدول بتأد�ة أدوار حیو�ة في الس�اسات اإلقل -

ر�ق�ة مستجدة  رب لس�اسة افئر ولیب�ا بینما ینهج المغقواتها أو أسلحتها أو مساحتها مثل ن�جر�ا والجزا

 
  60دي ، مرجع سابق ، ص منیر محمو  1
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إفر�ق�ا   غرب  في  وتوس�عها  والتجار�ة  االقتصاد�ة  عالقاته  ش�كة  تنو�ع  على  وترتكز  الشيء  �عض 

 والتار�خ�ة خصوصا واالستفادة من �عض روا�ط الثقاف�ة 

الناح�ة - الدولي    أما من  الكثیرة  منطقة �سمات جدیدة    إلى الدول�ة فقط ارت�ط االنجذاب  رافقه الحسا�ات 

 : 20نذ العقد األخیرة في القرن دول الكبرى م لل

االهتمام بدول محور�ة الجزائر ون�جیر�ا فهذه الدول تساعد على تعو�ض �عض الحلفاء من الصنف   •

مواردها وموقعها    إلى العالم أ�ضا �النظر    حسب ولكن في مناطق أخرى منذاته ل�س في إفر�ق�ا ف

 الجغرافي .

حاالهتم • ظل  في  المنطقة  مجموعة  س� ام  جیو  األقرب  سا�ات  �ونها  مثل  عامة  أورو�ا    إلى اس�ة 

 واعت�ارها مجاال أساس�ا لألمر�كیین الست�اق انفراد �عض القوى األخرى �الصین.

اإلفر� - الساحل  منطقة  خاصةتتمیز  استرات�ج�ة  �أهم�ة  الكبرى    قي  فاألهم�ة  �لها  ول�س  الكبرى  للدول 

میر��ة في إطار التحوالت الجدیدة ما �عد  مار�ة و�ذا ألى اعت�ارات تار�خ�ة واستعترتكز على فرنسا ع

 .2001سبتمبر  11إحداث 

لمصالح    ففرنسا تنظر إلفر�ق�ا عموما ومنطقة الساحل اإلفر�قي خصوصا على أنها امتداد حیوي 

أهمها االستعمار والنفوذ    مود األساسي للقوة الدول�ة الفرنس�ة ولهذا االعت�ارات عدیدةفرنسا بل تمثل الع

برغم الدور الصیني واألمر�كي    الفرنسي  ال�اردة مقابل  الدور عرف تراجعا �عد نها�ة الحرب  مدن هذا 

الفرنس الرئ�س  عندما صرح  الفرنسي  الرسمي  الطرح  یؤ�ده  ما  فيوهذا  مثیران  فرنسوا  السابق  القمة    ي 

اإلفر�ق�ة   ب  1994نوفمبر    1الفرنس�ة  أكد  ،حیث  لفرن�فرنسا  �كون  فلن  إفر�ق�ا  یتمدون  تار�خ  في    سا 

الصعب   فمن  لذا  التار�خ�ة  نفوذها  ومنطقة  فرنا  مجد  �انت  اإلفر�ق�ة  فالقارة  والعشر�ن  الحادي  القرن 

 1.ق�ات توجهاتها التخلي عن إفر�تحتل ق�ام رئ�سي أو حكومة فرنس�ة أ�اما �ان

التسعینات من    الفرنس�ة في  "  القرن الماضي حول اإلرهاب  جاء في تقر�ر االستخ�ارات  ما یلي 

الجنوب تستخدم اإلرهاب �فعستك الة  ال�ون هناك دول معینة من  انه  التأثیر على  اكثر و �مز�د من  ة 

سور�ا و  لیب�ا   : هي  الدول  هذه  و  س�اس�ة  و  عسكر�ة  هؤالء  حرب  و  العراق  و  ایران  هم    ،  الدول 

 
امد  ح ، عمان:  ى السلم واألمن اإلقل�مي اإلفر�قيعل األمر�كي وانعكاساته–التنافس الفرنسي جمال محمد السید ضلع، 1

 118،ص2015للنشر،
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ألجل    نت اعمال غزو حمالت الصلیب�ة القد�مة �اان ال،    المساندون االساسیون لهذا النوع من الحرب 

 1..."   الغرب و ستكون الحمالت الصلیب�ة القادمة اعمال دفاع عن الغرب

الثقافة   فرض  طر�ق  عن  االست�عاب  و  االمتصاص  نظر�ة  بتطبیق  فرنسا  في    قامت  الفرنس�ة  

 شر  االعتماد على الحكم الم�ا لدول االفر�ق�ة من اجل جعل االفارقة �فكرون مثل الفرنسیین و المناطق و ا

الفرنس�ة في الدول االفر�ق�ة ، و لهذا �انت تسمى الدول اال�كواس االن ب افر�ق�ا الغر��ة الفرنس�ة   لإلدارة  

 2ا و سینغال . �فوار ، الن�جر ، مور�تان� غین�ا ، ساحل العاج ، �وت د اليو التي تضم م

موما  ا و�فر�ق�ا عنطقة الساحل اإلفر�قي خصوص و�مكن أن نلخص األهم�ة االسترات�ج�ة عموما لم

أخري ولهذا سنر�ز على اإلقل�م�ة    إلى من المنظور الفرنسي ألن األهم�ة االسترات�ج�ة تختلف من دولة  

لمنطقة  ل  ل�م�ة و االسترات�ج�ةذا سنر�ز على االهم�ة اإلقآخري وله  إلىاالسترات�ج�ة تختلف من دولة  

 �النس�ة لفرنسا.

 تقو�م الساحل والصحراء �ما یلي:  منطقة و�عادةم تصورا اخر ألهم�ة هذه الو�مكن أن نقد

والغرب   - الشرق  من  العالم�ة  ال�حر�ة  للحدود  و�مر�ز  إلفر�ق�ا  یتجدد  قلب  الساحل  منطقة  أص�حت 

 والشمال .

أن - یبدو  والصحر   ال  الساحل  في  استرات�جي  اإلرهاب  الجیو  التحلیل  في  دینام�ك�ا  محددا  س�ظل  اء 

�ثیر  والدبل إذ  المنطقة  في  أهمیتوماسي  تقل  حول  ما  لنزاعات  دینام�ك�ة  أكثر  أخر  �عناصر  مقارنة  ه 

 أقسام المجال في الصحراء  

 :   3اليترى الدول الكبرى أن منطقة الساحل اإلفر�ق�ة مقسمة على النحو الت  -

 مصر وتسمى �الدول الصحراو�ة اإلفر�ق�ة المحور�ة -�ان�جیر -أوال ،الجزائر -

 رات مهمة لكنها تعاني مشكالت في نواحي آخري الدول لها قدلیب�ا والسودان هذه -لمغربثان�ا ،ا -

والن�جر وتشاد لكن �مكن أن تعید ترتیب هذه    اليم-ثالثا: الصحراو�ة الساحل�ة الثانو�ة وحي مور�تان�ا -

فر�قي  ة فمصر ون�جیر�ا ل�ست لها اهتمامات �بیرة �منطقة الساحل اإل�اللتصن�ف حسب التحوالت الح 

الدول الساحل�ة الصحراو�ة المحور�ة ألهم�ة الدول لدى العینة مع    ضمنا  الير وم و�مكن أن نضع الن�ج

 
ت�ة  ة : مك، القاهر   لتجسس في عمر اإلرهابالحرب العالم�ة الرا�عة : دبلوماس�ة و ا�ونت دي مار�نشز ، دافید اندلمان ،    1

   40، ص  1993مدبولي ، 
ع ،  نشر و التوز�لدار الثقافة ل   لحدیث و المعاصر ، القاهرة :ا ا تار�خ افر�ق�عبدهللا عبد الرزاق إبراه�م ، شوقي الجمل ،    2

 237، ص  1997
 52كر�م مصلوح ،مرجع سابق،ص3
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ال الدول  مع  الروا�ط  و�متن  التعاون  تكث�ف  وهما  عنصر�ن  من خالل  الجمهور�ة  خاصة  الدول  حور�ة 

 جرة والثروات .�ا عبر توحید س�اسات المنطقة المرت�طة �المسائل المشتر�ة لهالجزائر وألمان

 :�النس�ة لفرنسا الساحل االفر�قي حیوي لمنطقة ال�عد الأ/ 

تمثل   اإلفر�قي  الساحل  دول  30منطقة  هي  اإلفر�قي  الساحل  دول  فكل  إفر�ق�ا  مساحة  من   %

ال �استثناء  لفرنسا  قوا مستعمرة  فیها  تزال  ال  بل  ومسودان  �تشاد  عسكر�ة  و�ت  اليعد  هذه    اليوسنغال 

الفرنس�ة ولهذا �انت تنظر الوال�ات المتحدة  سة الخارج�ة  عة لفرنسا ضمن دوائر الس�االمناطق تعتبر تا�

 1األمر�ك�ة لفرنسا على أنها شر�ك ال تا�ع للدول األورو��ة �ما صرح الرئ�س �لینتون سا�قا. 

تعتبر االفر   كما  الساحل  منطقة  رماد�ةفرنسا  منطقة  لیب�ا  و  اعلنها    zone grise  2�قي  التي  و 

این اعتبرت    2014جانفي    1صمة التشاد�ة نجامینا في  ر�ان في العالدفاع الفرنسي جون ا�فاس دوز�ر ا

لهذا   جانب الفشل و الهشاشة الموجودة بها و  إلىهذه المناطق مناطق ل�س للدول تأثیر علیها و ال سلطة  

 3ید للعالم. ق �جب ان تعود فیها الدولة و القانون و اال ستص�ح مناطق تهداعتبرتها فرنسا مناط

ول منطقة الساحل اإلفر�قي تمثل سوقا حق�ق�ا لفرنسا عل اعت�ار أن هذه  القتصاد�ة لداما األهم�ة ا

ألسواق الداخل�ة  الحاج�ات  تغط�ة  على  القدرة  تملك  وال  اقتصاد�ا  ضع�فة  سوقا  الدول  �جعلها  مما  ها 

الفرنسي  أساس�ا سنو�ا    لالقتصاد  فرنسا  صادرات  تبلغ  �اإلضافة  مل�ار    13.5حیث  سنو�ا  دوالر 

الكبیلال الن�جر ومستمارات  في  والطاقة  والنقل  االتصاالت  السنغال مجال  في  ما    الي رة  الس�اسة  وهذه 

 4�اسم "مشروع إفر�ق�ا" .  والمعروف 1997هي إال تطبیق لمشروع وزارة الخارج�ة الفرنس�ة سنة 

األول�كما   �المواد  غن�ة  منطقة  اإلفر�قي  الساحل  منطقة  تحدتعتبر  فرنسا  تحتاجها  التي  أو  ة  یدا 

و الدول   �البترول  عموما  طرف  الیالمصنعة  من  استغالله  یتم  أین  الن�جر  في  �كثافة  المتواجد  ورانیوم 

 5الطاقة الكهر�ائ�ة . یوم الذي ینتج ر�ع إنتاج ورانالیالشر�ات الفرنس�ة  فالطاقة الفرنس�ة تعتمد على 

م�ة خاصة أن  لجماعات اإلسالاید التهدید الذي تمكنه اأمن�ة خاصة في ظل تز أهم�ة  كما للمنطقة  

فسینغال   �بیرة  اإلفر�قي  الساحل  منطقة  في  المسلمین  و�ت58% مسلمین وتشاد  90نسب  ترى    الي% 

 
 54،صسابق مرجع كر�م مصلوح ،1
 سلطة لدولة فیها این تكثر فیها الجر�مة المنظمة و اإلرهاب و تص�ح التي اللمنطقة الرماد�ة و هي المناطق تعر�ف ا  2

 )  19جع سابق ، ص بولة ، مر الصالح بن ت  دمحم إلى( انظر  لطة الفعل�ة في هذه المناطقالسهذا التهدیدات هي 
3Mohamed saleh benteboula ; op cit ; p19  

 120مرجع سابق،ص سید ضلع ،جمال محمد ال4
 124،صع نفسهمرج 5
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الفرنس المنطقة وعلى حساب المصالح  المنا�أن على  المنطقة خاصة  المتمیزة بتواجد موارد �ة في  طق 

  ورانیوم والبترول.الیالطاقة �

ش القائمة في المستعمرات الفرنس�ة حیث میزتهم حیث  ي فرنسة الجیو لعبت فرنسا دورا �بیرا ف  كما

المنتمین   الجنود  و  الیمیزت  الضرائب  االعفاء من  االنتخاب و  المدنیین �حق  تختلف عن  �میزات  ها 

اجتما س ظروف  �عطیهم  مما  بهذه  كن  الفرنس�ة  الجیوش  في  االنخراط  على  تشجعهم  احسن  ع�ة 

 1عمرات . المست

س�اسة الض�ط و الرقا�ة الحق�ق�ة على المؤسسات العسكر�ة �اإلضافة  ل االفر�ق�ة لكما تفتقر الدو  

و  إلى الثقافي  و  القبلي  التوازن  على  تعتمد  بل  للمواطنین  الس�اس�ة  التنشئة  مسالة    غ�اب  في  الدیني 

عل  ، و هذا ما ج  2حزب الواحدجانب ال  إلىلمؤسسات العسكر�ة و الس�اس�ة في الدول االفر�ق�ة  ه�كلة ا

�إبرام اتفاق�ات تعاون مع الدول االفر�ق�ة خاصة في المجال العسكري وهذا ما جعل فرنسا    فرنسا تقوم 

اإلفر  دول  و�ین  بینها  عسكر�ة  تعاون  اتفاق�ات  �إبرام  تضم  تقوم  اك  21�ق�ة  تق�م  �منطقة   دولة  ثرها 

 .الساحل اإلفر�قي  

م  في  الفرنسي  هذه    2013سنة    الي التدخل  أهم�ة  على  أمن�ا دلیل  و�ذا    المنطقة  لفرنسا  وحیو�ا 

ة افر�ق�ة في فرنسا  ال�ر جب �اإلضافة األهم�ة الس�اسة فهذه المنطقة تضم أك  األهم�ة االسترات�ج�ة عموما

س�اس�ا  رقما  �مثل  ال  مما  لحمفي  االنتخاب�ة  تأثیر  الت  �جعل  مما  فرنسا  في  الس�اد�ة  المناصب  حسم 

ام المنظمة الفرنكوفون�ة هذا من جهة ومن  من خالل استخدداخل فرنسا وخارجها خاصة  الس�اسي �بیر  

ت المنطقة  اتجاه  الفرنس�ة  فالس�اسة  أخري  علىجهة  الفرنسي     ؤثر  المواطن  التدخل  فتوجهات  مثل 

 �ا لس�اسة هوالند وهذا مازاد بین شعبیته.مؤشرا ا�جاب �ان  2013 الي الفرنسي في م

 ر�قي   ه الساحل االفسترات�ج�ة الفرنس�ة اتجاالمطلب الثاني : اال 

هو نتاج ثابت إقل�مي لم یتغیر منذ الفترة االستعمار�ة و�قوم هذا    الي�عتبر التدخل الفرنسي في م 

 فرنسا المتوسطة دول�ا. ورها البن�ة النفس�ة لقوةالثابت على عناصر جیو استرات�ج�ة تعكس بد

لموضوع جاءت  ��ة حول هذا اان الكتا�ات الغر   اليفي مما �مكن مالحظته حول التدخل الفرنسي  

فانه من الناح�ة   الي في اطار ان ما �حدث هو نزاع اما الدراسات و الكتا�ات العر��ة و اعتبرته حر�ا و �الت

 
ث االفر�ق�ة ، جامعة القاهرة ،  �حو ( معهد ال د�توراه علوم س�اس�ةمحمد عبود الفرج ، دور العسكر�ین في افر�ق�ا ،  1

   17) ، ص  1988
  30، ص  سهرجع نفم 2
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  الي ستاذ الفرنسي برتراند دي �ادي " حرب فرنسا �مالنزاع و هذا ما یؤ�ده األالقانون�ة الحرب تختلف عن  

 1ت قد�مة " . تذ�ي نزاعا 

 2افر�ق�ا توجد مدرستین وهما :  خل العسكري في تفسیر التدل

 مدرسة جانو وتیز : �ضع مجموعة من العوامل �سمیها �التمایزات الداخل�ة . -

التدخل - تفسیر  في  �میل   : هنتغتون  ا  إلى  صامو�ل  اله�اكل  هشاشة  تأكید ضعف  و  الجتماع�ة 

 ر االقتصادي .انخفاض الشرع�ة و التدهو  المؤسسات الس�اس�ة و المستو�ات الثقاف�ة و

في    التدر��ات  فترة  في  یتلقونها  التي  �األیدیولوج�ات  افر�ق�ا  في  العسكر�ة  المؤسسات  تتأثر  كما 

االمر� المتحدة  الوال�ات  و  �فرنسا  الغر��ة  یتم  الدول  سنة  �ل  انه  فنجد  حو ك�ة  جندي    1500  اليتكو�ن 

الفرنس� الكل�ات العسكر�ة و  الدول  ب و طرق  الی أس ة حیث �جعل هؤالء یتلقون  افر�قي في  تخدم مصالح 

 3الغر��ة . 

بني على وقائع و حیث�ات و معط�ات تلقاها المجلس من  الحكومة    2085كما ان القرار االممي  

�م المنظم  الي االنقالب�ة  افر�ق�و  لغرب  االقتصاد�ة  المتعلق  ة  السا�ع  الفصل  على  االستناد  اال�كواس و  ا 

فان هذا القرار �جب ان    الي و بت  51قوة ط�قا للمادة  لك استعمال التدابیر المختلفة �ما في ذ�استعمال ال 

 4�حلل وفق الكثیر من الدارسین من زاو�ة قانون�ة و ل�س س�اس�ة . 

 5: الي ة في مال�الدولي على عناصر الت كما قامت استرات�ج�ة التدخل  

 محاصر ازمة انه�ار ال�عد األمني فیها. .1

 العدوى عبر الحدود . منع تسر�ب .2

 مهاجمتهم واضعاف قوتهم.صرة االعداء و محا .3

 ال�حث في ص�غ اتفاق بینهم. .4

 منهج�ة للتحول الد�مقراطي واالعمار. .5

 
  62، ص  مرجع سابقغض�ان مبروك ،  1
  42محمد عبود الفرج ، مرجع سابق ، ص  2
  67، ص  مرجع نفسه3
  63سابق ، ص  رجعغض�ان مبروك ، م 4
 250 كر�م مصلوح ، مرجع سابق ، ص5
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ما�ة فرنسا  بي في المنطقة بل أ�ضا لحل�س فقط إل�قاف التهدید اإلرها  الي فالتدخل الفرنسي في م

حل منطقة جیو  ار منطقة السااعت�  إلىما یدفع �فرنسا    داخل�ا نت�جة لتزاید الجماعات المسلحة  فیها وهذا

 استرات�ج�ة لفرنسا.

عام   في  القومي  أمنها  لحسا�ات  فرنسا  بتدخل  الخاصة  الوث�قة  التدخل    2013جاءت  عقب 

عهد الرئ�س فرانسوا هوالند فهذه الوث�قة    في  2013في بدا�ة    اليفي مثم    2011الفرنسي في لیب�ا عام  

التهدیدات و �ذا االلطب�عة المخاطصفحة تضمنت شرحا واف�ا    130جاءت في اكثر من   ات و  ل�ر و 

استرات�ج�ات االستجا�ة لها و مواجهتها ،  حیث  سبق ولفرنسا أن أصدرت وث�قتین للدفاع واالمن القومي  

عام    2013-2007عام   وثقتین  س�قتها  الردع    1972�النس�ة    1994و    1972وقد  اطار  في  جاءت 

 .1ال�اردةفجاءت عقب نها�ة الحرب  4199النووي اما 

صدرت    ر�ط التي  الوظائف    2013الوث�قة  بهذه  االضطالع  في  وفشلها  الدولة  هشاشة  على 

�انت الدولة  �لما    الي اشرا لفرنسا و�ت المسندة لها وقدرتها على ممارسة س�ادتها فهذه الدول تمثل تهدیدا م�

ت هذه الوث�قة  الجرام�ة ور�ز دد الجماعات اإلرهاب�ة واز�ادة تم  اليهشاشتها و�ت  إلىضع�فة �لما أدى ذلك  

 2على افر�ق�ا من نقطتین االولى : المصالح الفرنس�ة والثان�ة التهدیدات التي تمثلها. 

ث�قة رسم�ة ر�ز على  في شكل و   2013فرنس�ة عام  فالكتاب األب�ض الذي أصدرته وزارة الدفاع ال

 3ما یلي : 

الح- خارج  الفرنس�ة  القوات  حمدور  على  �قوم  الوطن�ة   الو دود  االمن  ار�ع  ا�ة  وفق   طني 

  15استرات�ج�ات فعالة لز�ادة قدرة الج�ش الفرنسي لحما�ة التراب الوطني الفرنسي من أي تهدید في حدود  

حر�ة اتخاذ القرار و الفعل في    إلى الذاتي و تهدف  تعرف �استرات�ج�ة التحرك  سنة ، فاالسترات�ج�ة االولي  

 نسي .د امني لألمن الوطني الفر حال أي تهدی

ا  - في  ر�ط  الفرنس�ة  القوات  من  �جعل  هذا  و  المحتملة  السنار�وهات  مع  العسكري  لنموذج 

 مستو�ات من القدرات لمواجهة أي تهدید خارجي.

 فرنس�ة وفقا للمهام المو�لة لها .طو�ر القدرات و القوات الالمبدأ الثالث و هو ت -

 
ة دار االتحاد للط�اعة  : مقاطعات الداخل والخارج ، القاهر  فرنسا جهود مكافحة اإلرهاب في افر�ق�ا ،  سین خفاجةران�ا ح 1

   153ص ،  2016
  155مرجع نفسه ، ص  2

3Livre blanc , Op.cit. p 88  
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و   - التعاون  هو  مبدا  اخر  للقوات    و  الداخلي  المشتالتضامن  مستوى  األمن�ة  على  �ذا  و  ر�ة 

 الحلفاء من الحلف األطلسي و القوات األورو��ة لمواجهة أي تهدید خارجي لألمن الفرنسي او األورو�ي.

ع تر�ز  فرنسا  ان  نالحظ  االفر�قيو  الساحل  منطقة  نفوذ     لى  منطقة  �اعت�ارها  أساسي  �شكل 

 ق�ا احد اهم المناطق الناطقة �اللغة  لذي �صنف افر�ط�ة �حسب الكتاب األب�ض افرنس�ة و حتى  افر�ق�ا قا

التدخل الفرنسي ال    اليملیون شخص یتر�زون في األساس �إفر�ق�ا و بت  270الفرنس�ة و عددهم  

المصالح   فقط  ال�حمي  و  االقتصاد�ة  في  الفرنس�ة  أولو�ة  على  التي صنفتها  و  الثقاف�ة  بل حتى  س�اس�ة 

 المن الوطني الفرنسي.حما�ة ا

 من طرف القوات العسكر�ة الفرنس�ة   الي ین مناطق العمل�ات العسكر�ة في م ذه الخر�طة تب و ه

 اليوث�قة: تمثل خر�طة للعمل�ات العسكر�ة الفرنس�ة في م

 www.aljazeera.netلنت المصدر الجز�رة ا

 

 

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/
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 ما یلي :ت العسكر�ة الفرنس�ة وفق و جاءت العمل�ا 

 ة سیرفال" دعم نظام أم محار�ة اإلرهاب"عمل�

تطب�قا لالسترات�ج�ة الخامسة من استرات�ج�ات تنفیذ الس�اسة األمن�ة    اليتعتبر حالة التدخل في م  

ما�ة ) وهذا  لخارجي (االسترات�ج�ات األر�ع هي المعرفة والتنبؤ الردع والح�ة والمتمثلة في التدخل اوالدفاع 

 1:   إلىالتدخل یهدف 

 المواطنین الفرنسیین في الخارج.حما�ة  -1

 الدفاع عن المصالح االسترات�ج�ة لفرنسا وحلفائها . -2

 ممارسة فرنسا مسؤولیتها الدول�ة. -3

�طلب من الرئ�س المؤقت د�كوندا    2013جانفي    11في    الي ي في مبدأ التدخل الفرنسي العسكر 

 20في    2085دار القرار رقم  س االمن الستصفي استخدام نفوذها في مجلتاروري �عد أن نجحت فرنسا  

الدولة   20122د�سمبر   الدفاع عن السالمة اإلقل�م�ة و�عادة سلطة  التدخل بهدف  الفرنس�ة  للقوات  �خول 

 �طر علیها المتمردون.على المناطق التي س

سعت  في   فرنسا  لوجس  إلىالبدا�ة  �عمل  ف�ه  تقوم  اممي  قرار  لقوات  استصدار  ومخابراتي  ت�كي 

اال أن الو.م أ اعترضت على اعت�ار أن عدد  3  2071جندي  الس�ما قرار    3000مها  �كواس قوة قوااال

العام    ، فقد �ان تقر�ر األمین  2012د�سمبر    20  إلىالقوات الخاصة اال�كواس قلیل وهذا ما أجل القرار  

في   المؤرخ  المتحدة  الذي    2012/ 11/ 28لألمم  الس�اسي    لى إف�ه    دعيو  العمل  إ�جاد حل  مواصلة  و 

 .  اليمل لالزمة في مشا

لم ی�قى أمامهم سوى العاصمة   الي مدینة دونیترا االسترات�ج�ة  و�الت  إلى وصل التوارق  2012في د�سمبر  

 �اماكو.

 .هاجم التوارق مدینة �ونا  2013جانفي  10 -

 االفر�قي. –التدخل الفرنسي  2013جانفي  11 -

و  تصر�ح  جاء  لو حیث  الفرنس�ة  الخارج�ة  �ز�ر  فابیوس   عدوان ران  وقف  من  البد   " مایلي 

في أیدیهم مما �مثل تهدیدا ألورو�ا و هذا التدخل بدا بتوج�ه ضر�ات عسكر�ة    اليالمتمردین واال تسقط م

 
  157ص  مرجع سابق  ،ران�ا حسن خفاجة ، 1
   66غض�ان مبروك ، مرجع سابق ، ص 2
  67، ص ع نفسهج مر 3
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على مقر�ة من الحدود الجزائر�ة   الي �كیدال في شمال شرق ممیین �متد من غاو و �مر على معاقل اإلسال

القوات المشتر�ة من    1لحدود مع مو�تان�ا  ب �القرب من اغا�ة بلدة لیري في الغر   ىإلو   ، حیث تمكنت 

 �م . 2000استرجاع العدید من المدن �غاو و توم�كتو و �یدال و غطت هذه العمل�ات مساحة 

  إلى د من الدول �سینغال و الن�جر و طوغو و ن�جیر�ا و البنین  رك في هذه العمل�ات العدیو شا

 8000  إلى المساعدة ل�صل عدد القوات في نها�ة المطاف    هدت �التدخل وجانب دول اخري افر�ق�ة تع

 جندي افر�قي .

  opertation Barkhaneعمل�ة �ارخان 

الفرنس�ة في المن  تعتبر هذه العمل�ة ع�ارة عن إعادة ترتیب "  طقة القائمة على استرات�ج�ة  القوات 

حرب على اإلرهاب اإلسالمي  ة جدیدة في ال" فرانسوا هوالند " مرحل  حیث صرح الرئ�س الفرنسي   المنع"

 2عند ز�ارته ن�امي �الن�جر.  2014" في د�سمبر اليالراد�ك

  جندي فرنسي في  3000وامها والتي تمثل في إعادة نشر قوة ق 2014بدأت هذه العمل�ة في اوت 

الخمس وتحدیدا م الساحل  دول  �طائرات  الن�جر وتجهیزه  -تشاد  -سوبور�ینافا  -مور�تان�ا-اليمجموعة  ا 

تلة وعر�ات مصنعة في اطار التحرك عبر الحدود �ما تم انشاء أر�عة قواعد دائمة وهي قاعدة جو�ة  مقا

قاعدة   نجامینا  التشاد�ة  العاصمة  في  للق�ادة  �مومر�ز  غاو  في  في  قاع  الي إقل�م�ة  الخاصة  للقوات  دة 

 ي ن�امي عاصمة الن�جر .بور�ینافاسو، قاعدة لالستخ�ارات في ن�ام

 3ة : ال�تحقیق األهداف الت  إلىسترات�ج�ة الفرنس�ة و جاءت هذه اال 

الدراسات    - تشیر  الفرنسین حیث  الرعا�ا  في    إلىتأمین حما�ة  المق�مین  الفرنسین  عدد  ان 

عام  الخارج   ملونیین  2012بلغ  منهم    611و    نحو  و    %  7الف  افر�ق�ا  في    %  6في 

 ف في هذه المناطق.عرضت لالختطا لف مواطن) ولهذا فهم أكثر أ 98شمال افر�ق�ا ( 

ف   - فرنسا  علیها  تر�ز  التي  الموضوعات  أهم   أحد   الطاقة  الطاقة    %90تعتبر  مان 

ال النوو�ة  المفاعالت  تنتجها  فرنسا  في  على  الكهر�ائ�ة  تقوم  االیتي  من  ورانیوم  لمستخرج 

ار  تدیر شر�ة  اذ  منتجة  دولة  أكبر  للیو الن�جر وهو خامس  منجمین  الفرنس�ة  في  �فا  رانیوم 
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المارل الحدود  قرب  الن�جر  من  الغر�ي  الشمال  في  وا�مورارن   فرنسا  ال�یت  تنشر  حیث  ة 

 قوات خاصة لحما�ة هذا المواقع.

عل - الخارجي  الصعید  على  فرنسا  صرح  تر�ز  حیث  الجماعي  العمل  الخارج�ة  ى  وز�ر 

س�ا في  الح�اد  تنزع  لن   " فرنسا  أن  على  ما  الفرنسي  وهذا   " الخارج�ة  الرئ�س  ستها  أكده 

أن فرنسا طالما �انت منخرطة على الساحة الدول�ة   2013لفرنسي هوالند عند تقد�م وث�قة ا

قامت بتنظ�م مؤتمر في   "    الي اورو�ا من اجل م �ما یتناسب مع ق�مها ومصالحها " �ما 

اجل م  معا األفر�قي وهاليمن  الساحل  لمنطقة  اور�ي  م�عوث  "  " وارسال  فرنسي أصال  و 

 ون "  یواند دو مینتما�كل ر�ف

سبق لفرنسا ان تبنت استرات�ج�ة غیر عسكر�ة في منطقة الساحل االفر�قي مع االتحاد األورو�ي  

ان " استرات�ج�ة التنم�ة  وث�قة  والتي حملت عنو 2011حیث  نشر االتحاد األور�ي مع فرنسا في سبتمبر  

 1ة: ال�العناصر الت واالمن في الساحل " والتي ر�زت على 

 شد.ة والحكم الراالتنم� -

 حل الصراعات الداخل�ة  -

 س�ادة القانون  -

 مواجهة اإلرهاب والتطرف والعنف. -

الخارجي و    و �عد هذه العمل�ة وضعت فرنسا حسب الكتاب األب�ض قوة متخصصة في التدخل 

ي هي اختصار  و الت   FIRI رجل �كونون قوة نخ�ة تعرف ب    5000خاصة تتكون من  منطقة الساحل  

 ل 

Force interarmées de réaction immédiates   رجل �كون تدخلهم في   2300و التي تقوم على

قطرها   حدیثة  3000دائرة  بوسائل  مجهزة  و  خاصة  قوات  من  مكونة  الفرنس�ة  الحدود  من  طائرة    �م  و 

التدخل  رات مقاتلة و الداعمة و أجهزة مراق�ة في اطار ما �عرف �الوقاهیلو�و�تر و طائ �ة و الحما�ة و 

 2من�ة الفرنس�ة . ق العقیدة األوف
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ارت�ط �مؤشرات �ثیرة خاصة المعارضین لهذا التدخل من    الي اال ان مسالة التدخل الفرنسي في م 

ال ال�احثین مثل مزا�ائف و  القراءات االسطرف �عض  الفرنسي في م ذي لخص اهم  للتدخل    الي ترات�ج�ة 

 1كما یلي : 

و انما �سنوات عدیدة من    2012-2011في    الي رهاب�ة لم تظهر في م ان الجماعات اإل -

 قبل .

 ان الوضع انفجر الن األسلحة اللیب�ة قد تم االستالء علیها �عد سقوط نظام القذافي. -

 حل االفر�قي .منطقة السا إلى ل األسلحة تورط فرنسا في نقل و تسهیل دخو  -

 .  اليتدخل العسكري في متمهید الراي العام الفرنسي و الدولي �حتم�ة ال -

العسكري ضد الرئ�س امادو توماني توري و الذي لم مرشحا للعهدة اخري    نظ�م االنقالب ت -

م في  خارجي  تدخل  ألي  المعارضین  بین  من  هو  بت  اليو  مو   اليو  مجموعة  ة  ال�وضع 

 و في الساحل االفر�قي �كل. الي فكرة التدخل الفرنسي في م ل

احل و الصحراء و اطلقت  إلرهاب في السشكیل قوة جدیدة لمحار�ة ابت 2014قامت فرنسا في جو�ل�ة 

عمل�ة عرفت " برخان" و هو اسم تل رملي على شكل هالل في العاصمة التشاد�ة حیث تضم هذه القوة  

جانب الشراكة مع    إلىة أي تهدید إرهابي  ل سر�ع في المنطقة لمواجهاالف جندي بهدف التدخل �شك  3

 2اد . ور�ینافاسو و الن�جر و تشو ب الي مور�تان�ا و م 

 3ما یلي :  اليان نلخص اهداف فرنسا من خالل حر�ها في مو �مكن 

رنسا  انحسار النفوذ األمر�كي �الشرق األوسط و ت�اطؤ الحضور الصیني في القارة االفر�ق�ة دفع ف •

 المنطقة.إلعادة حسا�اتها في 

الم • االفر�ق�ة  الدول  مع  �التحسن  االخذة  فرنسا  لمعالقة  ل  اليحاذ�ة  قبولها  دور ر�ادي عزز    لعب 

 خاصة المغرب .

 توق�ف تمدد التنظ�مات اإلرهاب�ة في المنطقة . •

ال • �شأن  الفرنسي  الموقف  مع  السعود�ة  و  االمارات  الخل�جي  خاصة  العر�ي  الموقف  ملف  تناغم 

 .الي الم
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 رات و الجر�مة المنظمة في منطقة الساحل االفر�قي .محار�ة المخد •

 مات اإلرهاب�ة في المنطقة.صال مع التنظ�ظ�م بو�و حرام و قطع االت محاصرة تن •

 

 

تمثل انتشار القوات الفرنس�ة و الدول�ة المشار�ة في العمل�ات العسكر�ة في    ةال�الت  و الخر�طة

 .الي م

 

 

 

 www.sassapost.netاسة بوست المصدر الس

 

 �عد التدخل الفرنسي في الساحل االفر�قي   ر�ة لمرحلة ماالس�اسة الخارج�ة الجزائ المطلب الثالث : 

منطقة الساحل االفر�قي لها أهم�ة �الغة للجزائر ألنها تمثل امتداد حیوي و جغرافي ألمنها الحیوي  

ار�ة و  ج�ة و د�مغراف�ة و غیرها ، و لهذا فان الجزائر اعتمدت على مقلحها العت�ارات جیواستراتو مصا

 معالجة التهدیدات و التحوالت في المنطقة .طرح الفرنسي لات تختلف عن الال�

http://www.sassapost.net/
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�ار�س �ان الجزائر لدیها تجر�تها    إلىاین صرح وز�ر الخارج�ة عبد القادر مساهل خالل ز�ارته  

مكافحة اإلر   في  مكافحة  الن  التدخل  اإلرهاب  عبر  ل�س  و  محل�ة  التجر�ة  تكون  عندما  تتحقق  هاب 

الحل العسكري في منطقة الساحل االفر�قي خاصة �عد    رنسا في مسالةي ، و تختلف الجزائر مع فالخارج

ة  حیث تعتبر الجزائر ان هناك طرق أخرى لمحار�ة اإلرهاب و ل�س �الضرور   5انشاء فرنسا قوة الساحل  

 1رج�ة. العمل�ات العسكر�ة الخا

القادر مساهل و  الجزائري عبد  التقي وز�ر الخارج�ة  الكونغرس األمر�كيكما  و هذا یوم    فدا عن 

جانب مشكلة اإلرهاب في منطقة الساحل االفر�قي این   إلى لمناقشة قضا�ا ثنائ�ة  2018افر�ل  4ر�عاء األ

ي هذا المجال حیث اكد وز�ر  ا من خالل خبرة الجزائر فتم التر�یز على قضا�ا اإلرهاب و ��ف�ة محار�ته 

ال  الجزائر  الجزائري رفض  لیب�ا و  الخارج�ة  في  األجنبي  محا  الي متدخل  �عد  خاصة  التدخل  فرنسا  والت 

 2ساحل و هذا التدخل س�عمل على توس�ع رقعة اإلرهاب في المنطقة .  5انشائها لمجموعة 

 3ساس�ة و هي : رهاب على ثالث مستو�ات أتقوم المقار�ة الجزائر�ة في مواجهة اإل

الر�ة مبن�ة على ثوابت وطن�المستوى الوطني : ان الس�اسة الخارج�ة الجزائ - تدخل  ة و هي عدم 

من فقد التزمت الجزائر  ال�في الشؤون الداخل�ة للدول و هذا ما لوحظ على غرار تونس و لیب�ا و  

التدخل  إلى �الح�اد اإل�جابي   الد  جانب رفض الجزائر  ول �ما حدث مع  األجنبي في شؤون هذه 

 قاعدة االفر�كوم. 

لتنسیق اإلقل�مي في مجال  ة التعاون و اول الساحل االفر�قي �ضرور المستوى اإلقل�مي : اقتنعت د -

التي ال تعرف ال حدود و ال جغراف�ا الن هذه الظاهرة تتطلب تعاون دولي و   مكافحة اإلرهاب 

الجز  المقا  إلىائر تسعي  إقل�مي لمواجهتها ، و هنا  التنمو�ة في دول الساحل لضمان  تغلیب  ر�ة 

 طقة.استقرار الدول في هذه المن

 2001سبتمبر    11جزائر�ة في مكافحة اإلرهاب �عد احداث  زت التجر�ة الالمستوى الدولي : بر  -

الدول الوضع  تأزم  تزاید  االمر�ك�ة و  المتحدة  الوال�ات  الدولي خاصة من طرف  للمجتمع  في  �النس�ة  ي 

 راء.منطقة الساحل و الصح 

 
  3، ص  2018افر�ل  11،  8836، العدد  جر�دة الخبر، �ل یتحمل مسؤول�ة تامین بلده ،  حمد سیدموم 1
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 3، ص  2018
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ال �قوم فقط  ي منطقة الساحل االفر�قي من ناح�ة أخرى ترى الجزائر �ان لمواجهة هذه التهدیدات ف

این  ع سلم�ة  مقار�ة  على  بل  األجنبي  التدخل  و  العسكر�ة  المواجهة  "  لى  السالم  "بناء  مقار�ة  ترتكز 
1peacebuilding  فر�قي على خمسة نقاط  س�استها اتجاه الساحل االالتي تعتمد علیها الجزائر أ�ضا في

بلوغ ح في  النجاح  ��ف�ة  منطلق  وأساس�ة من  ممیزة  دول  في  االمن  العن  الة  بدمج  و  ذك  المحل�ة  اصر 

المساعدة و النهج العسكري و االمن العالمي فالجزائر تعتمد �شكل أساسي على هذه المقار�ة و ان لم تكن  

اال الرسمي  اطارها  في  الم  تصرحها  في هذه  النهج �صب  العمل  ان  في  االرتكاز  تعتمد على  التي  قار�ة 

 ة :ال�لمقار�ة یر�زون على العناصر التحثون في هذه ا مل العسكري ونجد ان  ال�االتنموي اكثر من الع

للتنم�ة  و تنظر الجزائر   المدى الطو�ل  و  العسكري  للعمل  المدى القصیر    إلى عدم الخلط بین 

العسك التدخل  االفر عدم  الساحل  منطقة  في  یؤدي  ري  ال  اغل�ه  في  العسكري  العمل  الن  حلول    إلى �قي 

�قي فاألمر �قوم على إ�جاد حلول جذر�ة خاصة ان  الساحل االفر   كالت التي تعاني منها دول جذر�ة للمش

 مناطق الساحل تطالب �المز�د من التنم�ة لتحقیق االستقرار.

ب التحلیالت  الق�ام  �منطقتطو�ر  فقالخاصة  ل�س  االفر�قي  الساحل  او  ة  العسكر�ة  التحلیالت  ط 

هذا �صب في اطار عدم    و المدنیین و  بتشارك العسكر�یننفصل بل  الدراسات االكاد�م�ة المدینة �شكل م

حل المقار�ات وفق تصور عسكري بل فتح المجال إلشراك المدنیین من خبراء و متخصصین في شتى  

 ي المنطقة.حقیق االستقرار و األمن فالمجاالت لتقد�م تصورات فقعالة لت

ص  على اخذ �خصائ قطة نجد ان الجزائر ر�زت فهم افضل للتار�خ و الثقافة المحل�ة و في هذه الن 

بین   هنا  الجزائر  تر�ط  حیث  االزواد  او  التوارق  مشكلة  خاصة  االفر�قي  الساحل  منطقة  في  المجتمعات 

لهذه  القبلي  التكو�ن  و  المجتمعات  خصوص�ة  ف  مراعاة  اشراكهم  و ضرورة  السالم  الدول  بناء  عمل�ة  ي 

 ت الرسم�ة للدولة.بناء المؤسسا  ماج و االندماج الفعلي في القائمة على عدم االقصاء و وضع اطر االد

استحداث فرص للعمل خاصة في مناطق النزاع الن االستقرار من خالل العمل �ساهم في تغییر  

 الستقرار اإلنساني و الح�اة الكر�مة.التر�یز على عوامل ا الي تمالمح المنطقة و تشكیلها االقتصادي و ب 

ذه المعادلة التي تر�ط ما بین إعادة ه�كلة  ها �المجتمع هو اصالح الدولة في عالقت  الدمج بین فوائد السالم

�الت الذي یتطلب عامل الوقت و  السلس و الذي �عطي    الي المؤسسات و االستقرار  الد�مقراطي  االنتقال 

 و القانون.جیدة في بناء دولة الحق  نتائج
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ین  فاعلین المدنیالدول الضع�فة و اشراك ال   إلى نقل تجارب الحو�مة من الدول الصناع�ة القو�ة  

�قوة في هذه العمل�ات �مكن القول �ان م�ادرة النی�اد التي تقدمت بها مجموعة من الدول االفر�ق�ة و من  

 لفعل الس�اسي و االقتصادي المرت�ط  مستوى من ا إلى االفر�ق�ة بینها الجزائر تصب في عمل�ة نقل الدول 

عق في  الرشادة  و  الف�الحو�مة  اخضاع  و  االقتصاد  اال  الق   إلىاعلین  لنة  �كون  ال  هذا  و  انون 

 �محاكاة نماذج ناجحة في هذا المجال.

و    ما �عرف حالة بناء الدولة من خالل المشروع�ة  إلىو من خالل هذه العناصر یتم الوصول  

األساس� نموذج متكمن الصعو�ات  الدولة و االبتعاد عن  ال�عد األمني في بناء  ع�اري مع اخذ  ة الدماج 

 المجتمعات في الحس�ان.جینة للدول و الخاص�ة اله

انشاء لجنة    إلىتعارض الجزائر أي تواجد اجنبي في منطقة الساحل االفر�قي  �حیث �ادرت  كما  

سنة   في  العل�ا  للق�ادة  بدول     2010مشتر�ة  عرفت  تنسیق    CEMOCحیث  بهدف  تمنراست  مقرها 

المعن�ة �مواجهة اإل الدول  المنالجهود  التهدیدات في  ، مور�تان�ا ،    اليائر ، مطقة و هي الجز رهاب و 

الن�جر و هذه الس�اسة تصب في استراتج�ة الجزائر ان تستعین �الدول المجاورة لمواجهة التهدیدات من  

حكم عدم السماح للج�ش الوطني الشعبي التحرك خارج  لمتواجدة في دول الجوار �خالل مساندة القوى ا

ف �مجموعة الخمسة این توسعت المجموعة تشكیل جدید عر تم انشاء    2014في د�سمبر  الحدود ، و  

ضم بور�ینافاسو لدول سا�قة الذ�ر في اطار تعز�ز التنم�ة و االمن في المنطقة لكن فرنسا تدخلت    إلى

الخط  م�ادرة عرفت    على  أعلنت عن  في  و  السالم  و  �االمن  الخاصة  قوات  تحدیث  ماي    27�م�ادرة 

 1طاب الدول في هذه المنطقة . ي من اجل استقن طرف وز�ر الدفاع الفرنسم 2015

نبدى �عض   إقل�مي س�كون من الضروري ان  االفر�قي �مر�ب امن  للتعامل مع منطقة الساحل 

التي من خال التكمیل�ة  المفهوم  المالحظات  لهذا  �فترض  تداع�ات  لها  فهم  في  افضل  �ساعدنا �شكل  ان 

 2فر�قي : یب�ا على منطقة الساحل االالتهدیدات األمن�ة في ل 

 ال �مكن االدعاء �ان مستوى التحلیل اإلقل�مي اكثر أهم�ة من المستو�ین االخر�ن المحلي و  أوال

في حالة ظهور دولة  إلقل�مي في حد ذاته مثال  العالمي فاح�انا �مكن للمحلي ان �ص�ح اكثر أهم�ة من ا

وى اإلقل�مي الن  لیل على المستر المفید االستمرار في تحاخذة في االنه�ار داخل المر�ب س�كون من غی 

 العناصر المحل�ة الفواعل الطائف�ة و الدین�ة و المل�ش�ات المسلحة ستص�ح ذات ق�مة تحلیل�ة اكبر.

 
1 Mohamed saleh benteboula ; op cit ;p22 
2Mohamed hemchi , op cit , p 239  
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إلقل�مي �ظاهرة عبر قطاع�ة بدال من  في الساحل �مر�ب لالمن ا االمن إلى ثان�ا ین�غي ان ننظر 

المنفصلة عن �ه �مجموعة من قطال�النظر   ال�عض �ماعات االمن  ا عرفها بوزان و و�فر بدون  عضها 

 الق�ام بهذه الخطوة سی�قي من غیر الواضح االستمرار في الحدیث �شكل منفصل عن القطاع الس�اسي  

الدولة و بناها الس�اس�ة و ایدیولوج�اتها  في    لتهدیدات التي تطال س�ادة لالمن الذي ینطوي على ا 

االنه�ار فان قطاعات االمن المستهدفة ت�قي    ا عرضة لمظاهرون ف�ه الدولة في حد ذاتهالوقت الذي تك

 غیر ثابتة و غیر منفصلة تماما عن �عضها ال�عض.

فاعالت األمن�ة  ك�ف�ة التي تحدث فیها الت ثالثا �مكن الحدیث عن حالة حادة من الالانتظام في ال 

كن التطرق  عقید و هنا �مهو ما �عطي معنى اعمق للتداخل مر�ب االمن اإلقل�مي في منطقة الساحل و  

م   إلى الجزائر  �استثناء  األولى  أساسیتین  أخرى    الي حالتین  دول  لدى  االمننة  دینام�ك�ات  یبدو  الن�جر  و 

الالانتظ التي اشرنا  تلعب دورا في تأكید حالة  لیب�اال�ام  القذافي اتجهت    ه    إلى مثال في ظل حكم معمر 

ل التمرد  نزعة  لبناتغذ�ة  الطامحین  التوارق  امبراطور�ة  دى  لیب�ا  ء  في  الدولة  انه�ار  مع  و  للحدود  عابرة 

 تفاقم خطورة هذه المطالب. إلىسیؤدي 

دم مشروع من اجل انشاء  و سبق للجزائر في عهد على بن فل�س عندما �ان رئ�سا للحكومة ان ق

ال�حث في اإلرهاب و الذي عرف ب  مر  للدراسات و  الدبلوماسا  CAERT�ز افر�قي  النشاط  ي  ین امتد 

القمة    2003افر�ل    إلى  2000اجل هذا المشروع من اوت    الجزائري من ، و اقترح هذا المشروع على 

في   سبتمبر    2002االفر�ق�ة  في  الجزائر  قمة  في  اعتمد  �الجزائر  ،    2002�حیث  له  مقر  اختیر  و 

 1فر�ق�ا . من اجل مكافحة اإلرهاب �االعاصمة �سبب ان الجهود الجزائر�ة هي التي دعمت هذا المشروع 

 2این تم تحدید اهداف هذا المر�ز �ما یلي:  2001نوفمبر  12اول لبنة في مشروع هذا المر�ز في  وضع

 محار�ة اإلرهاب  -

 سان�ة.فق المعاییر و الق�م اإلنوضع قوانین و اطر لمحار�ة اإلرهاب و  -

 التضامن بین الدول االفر�ق�ة لمواجهة هذه الظاهرة. -

 رهاب�ة :ل الجماعات اإل ر الجزائر في مكافحة تمو�دو 

القانون   عرف   : الجزائري  القانون  في  اإلرهاب  تمو�ل  ف�فري    05/ 01مفهوم  في   2005الصادر 

و�ل اإلرهاب في مفهوم هذا  هاب و مكافحتهما جر�مة تمالمتعلق �الوقا�ة من تبی�ض األموال و تمو�ل اإلر 

 او �شكل مشروع و �اردة  و غیر م�اشرة �أ�ة وسیلة �انت م�اشرة االقانون �انها �ل فعل �قوم �ه شخص 
 

1Mohamed saleh benteboula ; op . cit ; p 15  
2 ibid ; p 16  
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الجرائم   ارتكاب  اجل  من  جزئ�ا  او  �ل�ا  استخدامها  بن�ة  األموال  جمع  او  تقد�م  خالل  من  الفاعل 

 1تخر�ب�ة . الموصوفة �أفعال إرهاب�ة او 

جر�مة �مفهوم هذه  على انه " یرتكب    1999ة الدول�ة لمكافحة تمو�ل اإلرهاب لعام  نصت االتفاق� 

قوم �أ�ة وسیلة �انت م�اشرة او غیر م�اشرة و �شكل غیر مشروع و �إرادته بتقد�م  �ة " �ل شخص �االتفاق

�عمل �شكل    خدم �ل�ا او جزئ�ا للق�اماو جمع أموال بن�ة استخدامها بینة استخدامها و هو �علم انها ستست

 2جروح ". موت شخص مدني او اصابته � إلى جر�مة  او عمل یهدف 

 التنظ�مات اإلرهاب�ة و هي : التي تعتمدها و تتنوع المصادر 

 عمل�ات غسل األموال  -

 الجر�مة المنظمة   -

ت او تقاسم  �المئة من مصادر تمو�ل اإلرهاب سواء �سبب �سب اتاوا  10المخدرات و التي تمثل   -

 مناطق الجغراف�ة التي تس�طر علیها .األر�اح في ال

 و�ل نشاطاتها.ه الجماعات اإلرهاب�ة لتمالعمل الخیري الذي تستغل -

 اختطاف و احتجاز الرهائن و دفع الفد�ة و هذه معروفة في منطقة الساحل االفر�قي . -

  عدة نصوص   2002ا في جانفي  تضمنت االتفاق�ة الدول�ة لقمع تمو�ل اإلرهاب التي بدا سر�انه 

المت�ادل القانون�ة  المساعدات  في مجال  الدولي  �التعاون  ت�اخاصة  و  المجرمین  تسل�م  المعلومات  ة و  دل 

المواد   الثان�ة من هذه االتفاق�ة مرتك�ا    19-12المتعلقة بتمو�ل اإلرهاب من خالل  المادة  قد اعتبرت  و 

شرة ، �ما أعطت االتفاق�ة في  ة �انت م�اشرة او غیر م�اجر�مة تمو�ل اإلرهاب �ل شخص �قوم �أ�ة وسیل

ماد�ة او غیر الماد�ة المنقولة او  من األموال الموال التي تشمل " أي نوع  مادتها األولى مفهوما واسعا لأل

 3غیر المنقولة التي تحصل علیها �اي وسیلة �انت ". 

 
ر الدولي و اإلقل�مي في مكافحة تمو�ل الجماعات اإلرهاب�ة من مدخل تجر�م  ور الجزائحن�ة قوي ، دو �روشي فر�دة ، ب 1

   52، ص  2017، جانفي   16، العدد  ون القان مجلة دفاتر الس�اسة والفد�ة ، دفع 
،  مفكرمجلة ال،  7331ة تكمیل�ة لقرار مجلس االمن ال�ع الفد�ة �دف حرزي السعید ، دور الجزائر في إرساء نظام تجر�م 2

   353، ص  2017، جانفي   14معة �سكرة ، العدد جا 
   60رجع سابق ، ص �روشي فر�دة ، بوحن�ة قوي ، م 3
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  و الذي الزم جم�ع الدول  2001سبتمبر  28في  1373صادقت الجزائر على قرار مجلس االمن  

ع  اد�ة التي تصناألخرى و الموارد االقتص  ة و األصولال��مكافحة تمو�ل اإلرهاب و تجمید االعتمادات الم

 :   1ةال�اإلرهاب او تشجع اإلرهاب او تسهل ذلك �صورة م�اشرة او غیر م�اشرة و هذا �ات�اع الخطوات الت

تج - و  اإلرهاب�ة  االعمال  تمو�ل  الدولمنع  و وقف  هذه  ق�ام رعا�ا  او    ر�م  األموال  بتوفیر  عمدا 

 مال إرهاب�ة.تستخدم في اع  یر م�اشرة في أراضیها لكيجمعها �أ�ة وسیلة �صورة م�اشرة او غ

م  - أصول  أي  و  األموال  بتجمید  تأخیر  بدون  یرتكبون  ال�الق�ام  ألشخاص  اقتصاد�ة  موارد  او  ة 

رها هذه الممتلكات و  �انات او األموال التي تداعماال إرهاب�ة و من یرت�ط بهم من اشخاص و �

الس�اسي  اء حق اللجوء رهاب �ما رفض القرار إعطدعم ت�ادل المعلومات بین الدول �خصوص اإل

 للمشت�ه في تورطهم في اعمال إرهاب�ة .

هناك من یرى من الدول ان انقاذ الرهائن تفوق في أهمیتها على أي اعت�ارات أخرى لكونها مسالة   

قبل ان تكون مسالة مإنس �استثناء بر�ط ان�ة  األورو��ة  الدول  الذي تنتهجه  النهج  فنجد  اد�ة و هذا   ، ان�ا 

ت فرنسا  امثال  جمعیتها  جو�ل�ة  بنت  في  الم  2010لوطن�ة  الفد�ات  دفع  �جیز  قانون  �غرض  ال�مشروع  ة 

فد�ة على انه �حق    تحر�ر الرهائن الموجودین في حالة خطر و ینص القانون الذي تفادى استعمال �لمة

في    قاذ اشخاص �الخارج یوجدون الفرنس�ة ان تطلب تسدید جم�ع النفقات التي صرفتها من اجل ان  للدولة

و �شیر النص ان األشخاص الذین تم انقاضهم بتسدید النفقات التي صرفتها الدولة الفرنس�ة  حالة خطر  

الجماعا ،  2علیهم مع  المنطق  بهذا  تتعامل  ان  رفضت  افالجزائر  مع  حدث  �ما  اإلرهاب�ة  ختطاف  ت 

ن الجزائر  لخاطفین اال االجزائر في دفع الفد�ة ل  رغم الوساطة القطر�ة للحلول مكان  اليالدبلوماسیین في م 

 أصرت على موقفها الرافض لدفع الفد�ة .

ني  و تلقت الجزائر دعما بر�طان�ا في هذا المجال خالل االجتماع الثنائي للتعاون الجزائري البر�طا 

ر دفاعها الذي  ب ، �ما ساندت الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة على لسان نائب وز�في مجال مكافحة اإلرها

الجزائر الرافض دفع الفد�ة للجماعات اإلرهاب�ة مقابل تحر�ر الرهائن .و قد    نطن تدعم موقفاكد ان واش

بین وزارة  �م دفع  الفد�ة �التعاون  تم تنظ�م ورشة لمناقشة الئحة الجزائر حول الوقا�ة من االختطاف و تجر 

اال المتحدة  الوال�ات  و  الجزائر�ة  الخارج�ة  لالشؤون  الدولي  المعهد  و  شامر�ك�ة  این  هذه  لعدالة  في  رك 

م  و  فرنسا  و  �ندا  مثل  الدول  من  العدید  ،    الي الورشة  افر�ق�ا  جنوب   ، تونس   ، الن�جر  و  مور�تان�ا  و 

 
  61سابق ، ص جع  ة ، مر �روشي فر�د 1
  355حرزي السعید ، مرجع سابق ، ص  2
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وم ما �قارب  الیغا�ة    إلى  2004اب�ة منذ  لتي جنتها الجماعات اإلرهة اال�المغرب العائدات الماد�ة و الم 

ملیون دوالر سمحت   220 إلى قار�ر  صل في �عض الت نطقة الساحل االفر�قي و و ملیون دوالر في م 120

من   اكثر  للجماعات    18333بتجنید  الفد�ة  تقد�م  خطورة  مدى  یبین  هذا  و  واحدة  سنة  خالل  عنصرا 

 1قة الساحل االفر�قي . اإلرهاب�ة خاصة في منط

ا  و  قدم مقترحات و قرارات أول�ة إلدانة  التي تأتي من عمل�ا قد سبق لمجلس االمن ان  ت  لفد�ة 

 ا یلي :  االختطاف �م

رقم   - االمن  مجلس  الدولة    2009د�سمبر    1بتار�خ    1904قرار  تنظ�م  الدانة   جاء  القرار  هذا  و 

 و دفع الفد�ة . اإلسالم�ة في الشام و العراق و ادانة االختطاف

وادث االختطاف  و هذا القرار ادان ح  2014جانفي    27في    2014/ 2133س االمن رقم  قرار مجل -

غر  �ان   المجلس  جانب    إلىضها  أي  شار  �ما  الفد�ة  طر�ق  عن  اإلرهاب�ة  الجماعات  تمو�ل    إلى منع 

 2مذ�رة الجزائر �شان عمل�ات االختطاف . 

ي نطاقها اإلقل�مي على االتحاد  :ر�زت الجزائر ف  ع الفد�ةلجزائر و االتحاد االفر�قي لتجر�م دفا -

ى الصعید اإلقل�مي و الدولي این  ل م�ادرتها علحتى تعزز من دورها و تفع  االفر�قي لمحار�ة هذه الظاهرة 

 3∗.  256�مدینة سرت اللیب�ة قرار رقم  2009لالتحاد االفر�قي عام  13اعتمدت الدورة العاد�ة 

ات لمواجهة نتائج التدخل الفرنسي في  ل�من اال   لجزائر اعتمدت على مجموعةنجد مما سبق ان ا  

دید المع�ار الذي تقوم على أساسه فرنسان  ل �سبب عدم تحالجزائر عارضت هذا التدخ  خاصة و ان  اليم

فالضغوطات التي  ة من خالل الخلط بین حر�ة االزواد و الجماعات اإلرهاب�ة ،  ال��ضرب المناطق الشم 

هذا    ات لمواجهة نتائجل�االعتماد على مجموعة من اال  إلىة دفع بها  ها الجزائر في هذه العمل�تعرضت ل

است عن  �عیدا  خاالتدخل  القوة  الجماعات  خدام  تمو�ل  في  أساسي  مصدر  تعتبر  التي  الفد�ة  تجر�م  صة 

 اإلرهاب�ة و تقد�م مقار�ات تنمو�ة لتحقیق االستقرار في المنطقة .

 

 

 
  835، ص حرزي السعید ، مرجع سابق 1
 362، ص مرجع نفسه 2

ا ∗ - دفع  على ان  الدولي    د اهم طرق فد�ة �شكل اح لالذي ینص  الفد�ة    إلىتمو�ل اإلرهاب  دفع    إلى جان اإلدانة �شدة 
 3.  العتماد هذا القراراالمن مجلس  إلىب�ة ، �ما قدمت نداء الجماعات اإلرها
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 في الساحل االفر�قي   االمر�كي التوغل  ة ولس�اسة الخارج�ة الجزائر��حث الثاني :االم

منطقة أهم�ة  تقل  �النس�ة   ال  االفر�قي  الم  الساحل  �النس�ة  للوال�ات  أهمیتها  عن  االمر�ك�ة  تحدة 

لفرنسا فهي تحاول ان تجد مكانا لها في المنطقة من خالل ال�حث عن أس�اب متنوعة خاصة األمن�ة منها  

و  تمس مصالحها �شكل م�اشر و لكن للرؤ�ة الجزائر�ة مقار�ة أخرى  د التهدیدات رغم انها ال  في ظل تزای

 ا الم�حث .هذا ما سنتطرق له في هذ

 مطلب األول : األهم�ة االسترات�ج�ة للساحل االفر�قي �النس�ة للوال�ات المتحدة االمر�ك�ة  ال

اطار إعادة التوجه  في نها�ة الحرب ال�اردة  منطقة الساحل اإلفر�قي جاء �عد�إن االهتمام األمر�كي 

لم تحظي �االهتمام  ن ، فافر�ق�ا  مر�كي السابق بیل �یلنتو نحو افر�ق�ا عموما خاصة مع عهدة الرئ�س األ

األولو�ات   ضمن  المنطقة  هذه  تبرمج  جعلها  ما  هذا  و  االمر�ك�ة  المتحدة  الوال�ات  طرف  من  الكافي 

 ة.األساس�ة �عد نها�ة الحرب ال�ارد

للثروات الطب األهم�ة االقتصاد�ة له المنطقة مصدرا  اعت�ار  المنطقة تقوم أوال على  �ع�ة خاصة  ذه 

و  إطارور الیالبترول  في  الخل�ج  انیوم  لدول  التقلید�ة  المناطق  من  الخروج  المتحدة  الوال�ات  �ما  ،    سعى 

عام   األمر�كي  التجارة  وز�ر  صرح  حیث  األمر�كي  لالقتصاد  مهما  سوقا  جولة    1998اعتبرت  خالل 

وواعدة وقد ین وفیها إمكان�ات �بیرة  إفر�ق�ا تمثل الحدود األخیرة للمصدر�ن والمستثمر�ن األمر�كی  اإلفر�ق�ة

ق أن ترك رجال األعمال والمال األمر�كیون األسواق اإلفر�ق�ة لزمن طو�ل لتكون منطقة نفوذ لمنافسنا  سب

 1من األور�یین . 

المن  الي و�ت لهذه  تنظر  لها  �طقة  أص�حت  األورو�ي    في خاصة    مهم سوق  الصیني  التنافس  تزاید  ظل 

 ه عمل�ا .ل�اتر�د الوصول  ما   إلىیرقي  لماألمر�كي و�سرائیل إال أن التواجد 

من   �كثیر  أكبر  األمر�ك�ة  المتحدة  للوال�ات  �النس�ة  اإلفر�قي  الساحل  لمنطقة  األمن�ة  األهم�ة  لكن 

أحداث   �عد  خاصة  الكبیرة  الجما  2001بتمبر  س  11القوى  الساحل  وانتشار  دول  في  اإلرهاب�ة  عات 

الكبرى  المصالح  وتهدید  اإلرهاب    اإلفر�قي  محار�ة  إطار  االفي  هذا  التدخل  وتزاید  �عد  األمر�كي  هتمام 

في لیب�ا وسقوط نظام القذافي و بروز ما �عرف بداعش التي تمثل تهدید للمصالح األمر�ك�ة  في   العسكري 

تر� فهي  االستخ�ارات المنطقة  األداء  على  بل  ز  الجزائر،  رأسها  على  الجوار  ودول  المنطقة  الدول  مع  ي 

المتحدكانت   الوال�ات  تزال  األمر�ك�ة  وال  إلتة  �قوة  دعو  تعرف  ما  أو  المنطقة  في  عسكر�ة  قواعد  نشاء 

عام   الجزائر  عارضتها  التي  برامج   2007أفر�كوم  س�قها  ساحل  وقد  �ان  برنامج  یهدف    مثل    ى إلالذي 
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وتحول هذا    2002مور�تان�ا عام  -الن�جر-تشاد-الي رهاب مع أر�ع دول وهي متعز�ز األمن ومحار�ة اال

عات  إلىالبرنامج   الجزائر  2005م  رانس صحراء  �عدها  والسنغال    -المغرب  بور�ینافاسو،  -وضم  ن�جر�ا 

تقدر   �میزان�ة  وصلت    100وتونس  والتي  دوالر  عام    33  إلىملیون  دوالر  محار�ة ل  2012ملیون 

اإلرهاب� االالجماعات  من  موجة  عرفت  الساحل  منطقة  أن  خاصة  اإلفر�قي  الساحل  في  ختطافات  ة 

اال بهدف  الفلألجانب  المنطقة، ستفادة من  في  اإلرهاب�ة  للجماعات  تمو�ل  أهم مصدر  تعتبر  التي    و   د�ة 

 2012.1تزاید هذا االهتمام �عد الهجوم على القنصل�ة األمر�ك�ة ببنغازي عام 

ب  األمن مع الدول الساحل عبر برنامجین هما شراكة مكافحة اإلرها�زت الو م أ على التعاون  ور 

 PREACT(ة لمكافحة اإلرهاب في إفر�ق�ا راكة اإلقل�م�والش TSCTPعبر الصحراء 

عام   نها�ة  الساحل    2002وفي  عموم  م�ادرة  األمر�ك�ة  المتحدة  الوال�ات  ف�ه    PSIأطلقت  غیر 

ومور�تان�ا والن�جر ،وهذا األخیر تطور   الي �ل من تشاد وم دوالر لمحار�ة اإلرهاب مع ملیون  7.75قدرها 

تدر��ات دوال أخري �ندا واس�ان�ا وألمان�ا وهذا إن دل  حیث  تضم ال  2005في �این    TSCTPبرنامج  إلى

الدو  لجم�ع  وس�اس�ا  وأمن�ا  اقتصاد�ا  النواحي  جم�ع  من  االسترات�ج�ة  األهم�ة  على  یدل  وخاصة  فإنما  ل 

 2الدول الكبرى 

في  عن االفر�كوم  ق�ام  عن  اعالن  اال  2015د  المتحدة  الوال�ات  ال�الغة  وضحت  األهم�ة  مر�ك�ة 

ظ في  التي  الفر�ق�ا  و  الناشئة  االقتصاد�ات  بین  من  أفر�ق�ا  اعتبرت  حیث   ، األمر�كي  المشروع  هذا  ل 

و العالم�ة  تقدمة عالم�ا في نسب النمستعرف تطورات مستقبل�ة حیث ستص�ح الدول فیها تحتل المراتب الم

عتبرت  القارة �ما ا   �المئة من سكان هذه   41ته  سنة �مثلون ما نسب   15، �ما ان عدد الش�اب اقل من  

  إلى افر�كوم الجزائر دولة جیواستراتج�ة في الفضاء االفر�قي ، دون اغفال على إمكان�ة تمدد تنظ�م داعش  

 .3لي للمنطقة فر�قي مما �شكل تهدید فعالفضاء الصحراوي في منطقة الساحل اال

ر�ط    التي تقوم على من الناح�ة االقتصاد�ة و  كما تعتبر منطقة الساحل االفر�قي منطقة حیو�ة  

�الت و  الجزائر  خاصة  و  افر�ق�ا  شمال  بدول  غین�ا  خل�ج  منطقة  من  النفط�ة  تصن�ف    الي االمدادات 

قامت  ة في المنطقة ، این  ما تحققت المشار�ع المسطر المنطقة �منطقة عبور و خط امداد استرات�جي اذا  

قل الغاز عبر الصحراء  انشاء أنبوب نعلى    2001فاهم في سبتمبر  الجزائر و ن�جیر�ا بتوق�ع اتفاق�ة ت 
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النی�اد لتنم�ة افر�ق�ا    ة�م خاصة انه �صب ضمن م�ادر   4128مل�ار دوالر على مسافة    21�ق�مة تقدر  

للقار  أولو�ة  ذو  اعتبر  ، و جاء هذا  این  االفر�ق�ة  المسلحة  ة  و  العسكر�ة  الهجمات  تنامي  مع  المشروع 

�عرف �حر�ة تحر�ر دلتا الن�جر  التي تعتبر  ة مع بروز ما  ط برا و القرصنة �حرا خاصات النفال�على  

سنة   النفط  و  الغاز  من  ن�جیر�ا  الجماعات    2006خزان  تمتلكه  ال  عسكر�ا  متطورا  عتادا  تمتلك  التي 

ما  هددت صراحة �انها ستهاجم أنبوب الغاز العابر للصحراء و هذا    ، هذه األخیرة   1األخرى     المسلحة

 عة بو�و حرام في شمال ن�جیر�ا .جانب نشاط جما إلى 2009تم في ف�فري 

  5اما خل�ج غین�ا الذي �عتبر اهم منطقة في غرب افر�ق�ا �ان �ضم حقول استخراج النفط �سعة   

 ان القرصنة عطلت تدفق النفط �شكل سلس عبر هذا  دول افر�ق�ة اال  7ترك ف�ه  ملیون برمیل یوم�ا تش

خاصة   سنة  الخل�ج  في  تعرضت  المنطقة  سواحل  ع  47  إلى  2010ان  في  اغلبها  تمت  قرصنة  مل�ة 

المنتوجات   مختلف  لتصدیر  حلول  إ�جاد  في  �الغة  أهم�ة  الصحراء  ألنبوب  اعطي  ما  هذا  و   ، ن�جیر�ا 

ف الموجودة  س�النفط�ة  انه  الخل�ج خاصة  ثم  ي هذا  �النفط  الغني  اغاد�م  یوجد حقل  این  �الن�جر    إلى مر 

 . الجزائر 

�ي هذا االنبوب احد الخ�ارات الطاقو�ة �عیدا عن روس�ا التي  التحاد األورو و في المقابل �عتبر ا 

�قارب   ما  منها  اف  50تتزود  نحو  للتحرك  بروس�ا  دفع  مما   ، الغاز�ة  حاج�اتها  من  الحتواء  �المئة  ر�ق�ا 

ا وفدا  المشار�ع  أرسلت روس�ا  این  هنا  �إنشاء    إلىلطاقو�ة  قمت  تعرف �شر�ة  ن�جیر�ا و  شر�ة مختلطة 

عام  ب الصحراوي    2008�غاز  الغاز  أنبوب  تمو�ل  في  مساهمتها  اقترحت  المنطلق    2�ما  هذا  من  و   ،

من    المواد الطاقو�ة القادمة  تص�ح روس�ا شر�كة في �ل العمل�ات الخاصة بتمو�ل االتحاد األورو�ي من

 افر�ق�ا.

الجزائر األمر�ك�ة على مسافة  الشر�ات  تشیر  الق-لیب�ا -كما  یر�ط  ن�جیر�ا ومشروع  الذي  الغاز  رن 

زادت   األمر�ك�ة  المتحدة  الوال�ات  أن  خاصة  الطاقة  مجال  أهم�ة  �عطیها  مما  والجزائر  ن�جیر�ا  مابین 

عام   إفر�ق�ا  من  الطاقو�ة  هذه    الصحراء   إلى %�اإلضافة  25  ب   2015وارداتها  على  دلیل  والسودان 

 3 راع على حقول النفط فیها. األهم�ة خاصة �عد تقس�م السودان والص 

 
  203�ر�م مصلوح ، مرجع سابق ، ص  1
  205، ص مرجع نفسه2
 350،صع سابقم، مرج �محمد عبد الحل أمیر3



 �ي ع�� املنطقة�� ظل التنافس الدو�� واإلقلياالفر�قي ا�خارجية ا�جزائر�ة �� منطقة الساحل تحديات السياسة                              :       الفصل ا�خامس

 

 327 

محار�ة النفوذ الصیني الذي    إلىاألهم�ة االسترات�ج�ة على هذا الجانب بل �متد �ذلك  وال تتوقف  

بن�ة التحت�ة  نشط في قطاعات الطاقة والالقارة �أكملها والذي ی   دوالر مع   مل�ار   200وصل رقم م�ادالته  

تشاین �ي  لي  الصیني  الوزراء  رئ�س  أعلنه  ما  عام  وهذا  استث  2014غ  ز�ادة  مل�ار    100  إلىماره  عن 

 دوالر. 

ورانیوم مع الن�جر �ما  الی% من الطاقة في إفر�ق�ا وتعمل على الفئتین عن  22كما تستورد الصین  

 2008إت�اع �ه الصین منذ عام  ملیون برمیل أعطت حقه    324تملك النیر احت�اجا من النفط �قدر ب  

الفرنس�ة أر�فا حیث تصارع الصین  حتكره الشر�ة ورانیوم في العالم الذي ت كما تعتبر الن�جر خامس منتج للی

 1.قرض قدره مل�ار دوالر لتمو�ل المشار�ع في الن�جر 2014الستخراجه حیث قدمت عام 

نفط مصفاه  ببناء  الصین  قام  عام  كما  وعدة  2011�ة  تشاد  یواقع    99  في  للصین  60عاما   %

للتشاد،كما ساهمت حیث في مشار 20و الت�ادل في    العاصمة وفاقت �ع في سینغال أهمها مطار  %  ق�م 

هاما    633 سوقا  �مثل  ما  وهذا  جمر��ة  تعر�فه  �صفر  األول�ة  المواد  السینغال  تصدر  �ما  دوالر  ملیون 

 2هذه األهم�ة االسترات�ج�ة. منطقة الساحل اإلفر�قي ل  ونام�ا �النس�ة للدول الكبرى في

 ر�قي  ك�ة في منطقة الساحل االفالمطلب الثاني : المشار�ع االمر�

تهتم  التدخل    لم  تجر�ة  فشل  �عد  القارة  تهم�ش  وازداد  ال�اردة  الحرب  نها�ة  �عد  �إفر�ق�ا  الو.م.أ 

ذا ما ترجم  وه 1994مارس  31المر�ك�ة جاء قرار سحب القوات اف 1993األمر�كي في الصومال أكتو�ر 

 .1994في عدم تدخلها أمام مجازر روندا 

 3ة : ال��ة اتجاه افر�ق�ا على العناصر التارج�ة االمر�كنع القرار في الس�اسة الخواعتمد صا 

من   - االمر�ك�ة  المساعدات  انخفضت  حیث  افر�ق�ا  على  األموال  من  الكثیر  انفاق    279.2عدم 

  2�استثناء مصر التي تستفید من    1994عام  ملیون دوالر    3.8  إلى   1985ملیون دوالر عام  

 مل�ار دوالر سنو�ا.

 فات س�اس�ة داخل الو.م.أ �ا قد تخلق خالعدم اتخاذ مواقف في افر�ق -

 التر�یز على مناطق أكثر أهم�ة من افر�ق�ا. -
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االسترات�ج�ة  ن "  تحت عنوا  1995في عهد بن �لینتون أصدرت وزارة الدفاع االمر�ك�ة في جو�ل�ة   

الصحراء  األمن�ة ال  االمر�ك�ة الفر�ق�ا جنوب  �أن  التقر�ر  أوضح  أم" حیث  لدیها مصالح  ل�س  ن�ة  و.م.أ 

شرة في المنطقة وعلى االفارقة أن �أخذوا زمام الم�ادرة و�ما اعتبرت ان الحر�ات اإلرهاب�ة تمثل  حیو�ة م�ا

 1993.1ة في افر�ق�ا منذ تهدیدا لألمن القومي األمر�كي والمصالح االمر�ك�

 2ى ثالث مستو�ات و هي : قامت االسترات�ج�ة االمر�ك�ة اتجاه منطقة الساحل االفر�قي عل

جانب قائد االنقالب العسكري امادو سانغو في المقابل دعت للحفاظ    إلىالمتحدة االمر�ك�ة    وقفت الوال�ات •

 على حقوق االزواد.

التنافس الدو  ر�قي خاصة مع فرنسا في ظل تزاید  لي على منطقة الساحل االفهذا التدخل جاء في إطار 

 أخرى. رهاب�ة من جهةلمنطقة ووقف العمل�ات اإلاالهتمام االقتصادي بثروات ا

و قدمت الدعم    الي جانب فرنسا في حر�ها على اإلرهاب حیث دعمت التدخل الفرنسي في م   إلى الوقوف   •

 اللوجستكي لها .

وتقد�م • افر�كوم  قاعدة  لدول  انشاء  العسكر�ة  في    المساعدات  األمن�ة  التهدیدات  لمواجهة  االفر�قي  الساحل 

 المنطقة.

أسمتها وقد م�ادرة  الو.م.أ  اال  مت  م�ادرة   " ) االفر�ق�ة  لألزمات  في  ACRIستجا�ة  بدأت  والتي   (

نهائ�ا    1996أكتو�ر   تبلورت  والتي  االفر�ق�ة  للقارة  �ر�ستوفر  وار�ن  الخارج�ة  وز�ر  ز�ارة   1997خالل 

 دوالر.ومساعدات قدرها مل�ار 

بتدر�ب   الو.م.أ  قامت  عا  07كما  في  عسكر�ا  افر�ق�ة  م   1997م  دول  ماالوي،  ،    الي وهي 

نس، أوغندا، غانا، اثیو��ا و تم عقد مؤتمر د�ار حول اإلرهاب الذي عقد �م�ادرة من الرئ�س  السنغال، تو 

ضامن مع الو.م.أ  دولة افر�ق�ة في اطار الت  27�مشار�ة    2001أكتو�ر    17عبدهللا واد في     الي السینغ

 3لمحار�ة اإلرهاب. 

على متا�ع اإلرهاب في  حیث ر�زت    2002من القومي األمر�كي عام  كما جاءت  استرات�ج�ة اال

  إلى �عد ز�ارات    2002في نوفمبر     pan sahal intitativeافر�ق�ا حیث جاءت م�ادرة الساحل االفر�قي  

تشاد   من  اإلره   ن�جر  –  اليم  –كل  لمحار�ة  المنظمةمور�تان�ا  والجر�مة  مكافحة    اب  م�ادرة  جاءت  ثم 
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الصحر  عبر  دول ضمت   إلى اء  اإلرهاب  أر�ع  عام  -تونس  –السنغال    -غربالم–الجزائر    جانب  ن�جیر�ا 

2005  . 

حو   2011منذ   االمر�ك�ة  المتحدة  الوال�ات  دوالر    220  الي انفقت   2015غا�ة    إلى ملیون 

دودها و هذا في اطار التحالف ما بین دول الساحل و  الساحل االفر�قي لحما�ة حكمساعدات موجهة لدول 

التحالفات لمتحدة االمر�ك�ة و لم تتالوال�ات ا  اعطتها صفة    وقف  دول الساحل بل اضافت تونس و  على 

التي لها    الشيءو نفس    2015حل�ف متقدم في الحلف األطلسي في   �النس�ة للمغرب �استثناء الجزائر 

 1إلرهاب. ثنائ�ة في اطار محار�ة ا عالقات

الفر�ق�  موحدة  عسكر�ة  ق�ادة  انشاء  الو.م.أ  قررت  عام  كما  في  "افر�كوم  ألمان�ا م  2007ا     ن 

 2هدف : ب

 من النفط العالمي) %24مراق�ة النفط االفر�قي (  -   

 إدارة التنافس مع الصین -

 محار�ة اإلرهاب  -

جنوب الصحراء " قائمة    �ج�ة الو.م.أ نحو افر�ق�ا " استرات   2012كما اصدر البیت األب�ض جوان   

 3على أر�عة ر�ائز وهي : 

 الد�مقراط�ة   دعم المؤسسات •

 لتجارة واالستثمار االقتصاد في ادفع النمو  •

 تحسین السلم واالمن •

 تعز�ز الفرص والتنم�ة. •

مات اإلقل�م�ة  و ر�زت هذه االسترات�ج�ة على اصالح االمن وتعمیق الشراكة األمن�ة مع الدول والمنظ

�م عام  وقواتها  اإلرهاب  عن  االمر�ك�ة  الخارج�ة  تقر�ر  في  جاء  امنة    هناك  2013ا  مناطق  ثالث 

الصوما لإلرهاب المغرب  ین وهي  بالد  في  والقاعدة  الملثمین  �تی�ة  الصحراء من خالل  عبر  منطقة  ل  و 

 حر�ة انصار الدین.� الي م و  اإلسالمي

 
1Mohamed saleh benteboula ; op cit ;p20 
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مة والدول�ة �جامع بتسبیرغ ان الو.م.أ  دولي في �ل�ة الشؤون العایؤ�د فیل و�ل�امز استاذ االمن ال 

 1افر�ق�ا:  ثالث تحد�ات في امامها  

 ولة واحتواء الفوضى لدعم نظام الدخ�ار التدخل  -

 خ�ار االبتعاد عن هذه المنطقة  -

 خ�ار التدخل االنتقائي  اي تختار الدول التي تشكل لها تهدید م�اشر.   -

ات للتدخل في منطقة الساحل االفر�قي و  ال�   وال�ات المتحدة االمر�ك�ةو في هذا الس�اق قدمت ال

هد اإلسرائیلي األمر�كي للدراسات الس�اس�ة  طة وضعها المعءت فكرة أفر�كوم �تصور لخجاافر�ق�ا عموما ف

 : 2واالسترات�ج�ة المتقدمة أثناء حكم الرئ�س بوش االبن للقوات الخمس األخرى وهي

 ة.ال�الشمقوة نورد�وم: أمر�كا  -

 مر�كا الجنو��ة.قوة ثاوثكوم: أ -

االتحاد    ن وآس�ا الوسطى وجمهور�ات قوة سنتكوم: الشرق األدنى واألوسط وأفغانستا -

 ف�اتي سا�قًا.السو 

 قوة �اكوم: في المح�ط ال�اسف�كي والصین. -

 قوة أ�كوم: في قارة أورو�ا. -

 قوة أفر�كوم: قارة افر�ق�ا. -

عسكر�ة االفر�ق�ة على مواجهة  عسكر�ة لتأهیل الجیوش ال  �قوم مشروع أفر�كوم على وضع خطط

مد اخت�ار  وتم  واإلرهاب  مالكوارث  األلمان�ة  شتوتغارت  للق�ادة  ینة  عین  قرًا  حیث  افر�ق�ا  لقارة  األمر�ك�ة 

افر�ق�ا،   في  الصیني  التواجد  لمواجهة  استرات�ج�ة  الكثیر  �عتبرها  حیث  لها،  قائدًا  وارد  ول�ام  الجنرال 

 النفطي في افر�ق�ا.مراق�ة ضغوط االمداد  إلى�اإلضافة 

الفر�ق� عسكر�ة  ق�ادة  ق�ام  عن  اإلعالن  بتار�خ  تم   US AFRICO  2007/ 02/  07ا 

COMMAND   و التي اعلن علیها الرئ�س األمر�كي بوش االبن  بهدف تقو�ة الروا�ط مع الدول االفر�ق�ة

العمل   في  و�دأت  الد�مقراط�ة  و  السالم  تحقیق  و  االمن  �ونغرس  �   20083أكتو�ر  و  خصص  ما 
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مبلغ   سنوات    50األمر�كي  ست  لمدة  دوالر  الصحراء    2016-2011ملیون  عبر  اإلرهاب  لمكافحة 

�اإلضافة   ثابتة   إلى االفر�ق�ة  سنو�ة  بین    میزان�ة  ما  المتحدة    ملیون   90-80قدرت  الوال�ات  لكن  دوالر 

صفة   القوة  لهذه  أعطت  السیدة  األمر�ك�ة  عینت  حیث  سنة  � مدة  �ارلین   Mary Carelénاتر  ماري 

Yatér .دبلوماس�ة في الجهاز جهوي 

االمر�ك�ة في في افر�ق�ا ضمن التحوالت التي عرفتها    لإلسترات�ج�ة تعتبر االفر�كوم تصور جدید  

القرن    إلفر�ق�المقار�ة االمر�ك�ة  ا الق�ادة  ، فهذ  2001سبتمبر    11م خاصة �عد احداث    21مع بدا�ة  ه 

و تجدر    1و دونالد رامسفیلد في اطار محار�ة اإلسالم الجهادي �المنطقة    من د�ك تشیني  التي اطلقها �ل

 صنفین :    إلىالدارسین لهذه الق�ادة انقسموا  إلى اإلشارة هنا 

ة عسكر�ة  تعبیر الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة عن ارادتها في إقامة ق�اد  ول �عتبر ق�ادة االفر�كومفالصنف األ -

 �ق�ة .في القارة االفر 

 . 1996عام  بدأتصنف الثاني ف�عتبرها دعما أمر�ك�ا لتقو�ة القدرات االفر�ق�ة لحفظ السالم التي اما ال -

�ات المتحدة االمر�ك�ة  ها �ان مشككا لنوا�ا الوالو نجد في هذا االطار ان الدول االفر�ق�ة في اغلب

ادت ان تكون مقر وق�ادة  ن هناك دول ار ائر و جنوب افر�ق�ا غیر الدور هذه القوة في المنطقة خاصة الجز 

الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة �الحس�ان و المغرب أ�ضا    تأخذها هذه القوة في بلدانها من بینها لیبیر�ا این لم  

ا ان هذا  ال�عد  اال  في  یدخل  لم  مقرها    االسترات�جيلبلد  نقل  تم  لهذا  و  التسییر  القوة من حیث    إلى لهذه 

خاصة من طرف الجزائر لهذه القوة سواء على أراضیها او الدول  تزاید الرفض    شتوتغارت �ألمان�ا في ظل 

 المح�طة بها.

الق�ادة مثل تجمع دول الساحل و   الدول عن رفضها لهذه  العدید من  الصحراء و �ذا  و عبرت 

 افر�ق�ا .نم�ة الفر�ق�ا الجنو��ة و �ذا المجموعة االقتصاد�ة لدول غرب مجموعة الت

ة و هي تنسیق العالقات العسكر�ة بین الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة و  وم مهام أساس�لق�ادة االفر�ك

�النظر   مصر  �استثناء  االفر�ق�ة  الدول  الخاصة    إلىكل  الجیواستراتج�ة  الق�ادة  وضعیتها  هذه  ان  رغم 

اكد أهم�ة  ادة االمر�ك�ة في أورو�ا من مهامها خوض الحروب اال ان التنسیق بین هذه الق�ادة و الق� ل�ست 

رغم ان دورها لم یبرز للع�ان اال انه �ان    2011ر�تها في انجاز العمل�ات العسكر�ة و ابرزها لیب�ا  مشا

 2حق�ق�ا . 
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 2013في تصر�ح له في مارس  ر عنها قائدها �ارتر هام  و للق�ادة افر�كوم مهام أخرى �ما عب

�ة في شمال افر�ق�ا و ن�جیر�ا  مل�ات اإلرهابالشیوخ األمر�كي " ان العامام لجنة القوات المسلحة في مجلس 

تقوم   �ما   " الق�ادة  انشغاالت  اهم  تشكل  الصومال  القوات    �إبرامو  لتدر�ب  األمن�ة  الشر�ات  مع  عقود 

 1�حدث مع ج�ش لیبیر�ا .  االفر�ق�ة مثل ما 

ا �لها  م س�اسة خارج�ة في افر�ق�و �صفة عامة تعد الس�اسة األمن�ة و االستراتج�ة االمر�ك�ة اه

قدین األخیر�ن �ما تشكل س�استها األمن�ة في افر�ق�ا الصحراو�ة اهم س�اسة امن�ة و عسكر�ة في  في الع

ماس�ة إنسان�ة و اقتصاد�ة  الس�اسة �ما رافقتها دبلو هذه المنطقة فقد حشدت قدرات و إمكان�ات �بیرة لهذه  

   2على جانب اخر. 

ا لهذه  لقد سخرت  استراتو  جوانب  أ�ضا  بیلس�اسة  فدمجت  القرن  �ج�ة  و  العر��ة  الجز�رة  ش�ه  ن 

االفر�قي في اطار برنامج خاصة بهذه المنطقة و وضعت منطقة الساحل و الصحراء ضمن برنامج امني  

 مال القارة و غر�ها.خاصة دمجت ف�ه بین ش

مدن   ر�زت طا�ع  ذا  المشروع  اعت�ار  على  األمر�ك�ة  المتحدة  عسكري  الوال�ات  هو  مما  أكثر  ي 

 3خارج�ة بدال من وزارة الدفاع و تهدف من خالله: قته بوزارة الفألح

 مساعدة الدول االفر�ق�ة الستشراف األخطار المهددة أمنها و الوقا�ة منها. -

 ها المتماسكة.المساعدة في بناء قوات -

 اون.تعز�ز التع -

 تقد�م المساعدات االنسان�ة و االغاث�ة في حالة الكوارث. -

ألصل جاءت لمواجهة النفوذ الصیني في افر�ق�ا �اإلضافة  الم�ادرة في او هناك من �عتبر ان هذه 

انه    إلى على  االمر�ك�ة  المتحدة  الوال�ات  تصنفه  التي  غین�ا  خل�ج  من  النفط  امدادات  مستقبل  مراق�ة 

 �المئة من حاج�اتها النفط�ة . 25�قارب  امدادات النفط �ما 

�ح لو�الة االن�اء الفرنس�ة عندما " ال  فى ذلك في تصر یوم الجنرال ول�ام وارد نرغم ان قائد االفر�ك

  " مواردها  على  االستحواذ  و  القارة  عسكرة  منطقة    1ننوي  في  التدخل  المتحدة  الوال�ات  على رغ�ة  �رد 

 االفر�قي . كالساحل 
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لل  2015ان  جو   7قام یوم   بز�ارة  قائد  قائد قوات االفر�كوم الجنرال دارلي ول�امس  التقي مع  جزائر 

احمدالدر  الوطني  و    ك  استرات�ج�ات  حول  الت�احث  بهدف  الساحل  ال� بوسطیلة  في  اإلرهاب  مواجهة  ات 

الثنائي    إلىاالفر�قي   التعاون  تعز�ز  كن  ور�ة في هذا المجال ال �م، خاصة ان الجزائر دولة مح2جانب 

التطورا  س�اق  في  وضعها  عدم  او  تجاوزها  األحوال  من  حال  ا�اي  الوال�ات  تقودها  التي  لمتحدة  ت 

 ك�ة. االمر�

هو   االفر�قي  الساحل  �منطقة  س�استها  ص�اغة  اطار  في  االمر�ك�ة  المتحدة  الوال�ات  قامت  كما 

ب  من  و  المنطقة  في  الفاعلة  الدول  مع  الشراكة  بتتنو�ع  قامت  حیث  الجزائر  الدولي  نظ�م  ینها  الملتقي 

 :   GCTFلمحار�ة اإلرهاب 

الدولي بنیو�ورك �تم انشاء هذا ا �ضم    2011سبتمبر    22حدة االمر�ك�ة في  الوال�ات المتلملتقى 

بینها    30 من  عمل  مجموعات  ستة  الدولي  الفضاء  هذا  �ضم  این  المغرب  و  الجزائر  بینها  من  دولة 

العدالة و العنف و التطرف و غیرها من المواض�ع التي    إلىة  و القرن االفر�قي �اإلضافالساحل االفر�قي  

و �ندا المجموعة الخاصة بدعم دول الساحل االفر�قي ، لكن  راست الجزائر  حیث ت   ، م المجتمع الدولي  ته

 3هذه الم�ادرة لم تلقى االجماع من طرف دول الساحل االفر�قي . 

الفر�قي قائم على اعت�ارات مصلح�ة �األساس  األمر�كي لمنطقة الساحل انجد ان التوجه    اليو �الت 

النف مجال  في  اخاصة  على  الحفاظ  و  الغاز  و  المنطقط  األمن�ة  ستقرار  التهدیدات  تنتقل  ال  حتى    إلى ة 

الدول األورو��ة التي تعد شر�ك رئ�سي للوال�ات المتحدة االمر�ك�ة ، لكن األهم �النس�ة للوال�ات المتحدة  

ا سعت له  صادي من خالل المنافسة مع الصین على الفضاء االفر�قي و هذا م االمر�ك�ة هو ال�عد االقت

المتحد البرامج السا�قة الذ�ر و التي تسعى  ة االمر�ك�ة مالوال�ات  تحق�قها و تجسیدها سواء    إلىن خالل 

الدع خالل  من  او  مصر  و  المغرب  و  �الجزائر  الجوار  دول  مع  الشراكة  طر�ق  لدول  عن  العسكري  م 

 ذا المجال او من خالل دعمفر�قي بواسطة الم�ادرات العسكر�ة و انشاء ق�ادة متخصصة في هالساحل اال

 ر��ة �فرنسا.التدخالت الغ
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 المطلب الثالث : الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة اتجاه المشار�ع االمر�ك�ة  �الساحل االفر�قي  

المتحدة االم سواء اقتصاد�ة    القطاعاتعدید من  ر�ك�ة شر�كا أساس�ا في التعتبر الجزائر الوال�ات 

ها و هدفها فهي ال ترفضها �لها و ال  ر�ك�ة حسب نوعتتعامل مع الم�ادرات االم، اال ان الجزائر او امن�ة  

تقبلها �شكل عام فهي تصنفها حسب أهدافها و الدلیل على ذلك انخراطها في مشار�ع اقترحتها الوال�ات  

 �ما رفضت في المقابل مثال مشروع االفر�كوم .المر�ك�ة �الحلف األطلسي المتحدة ا

الحلف األطلسي في اطار  اق�ة تعاون ثناتف  2014في أكتو�ر    امضت   الجزائر  فنجد ان ائي مع 

  ، األخرى  الدول  مع  للحلف  العلمي  و  الس�اسي  القوى    إلىالحوار  و  الجزائر  بین  التعاون  تعز�ز  جانب 

خاصة ان الحلف األطلسي اطلق برنامج الحوار األطلسي و  و االستقرار �المنطقة ،    األخرى لدعم االمن

ال �قتصر االمر على الحوار الس�اسي بل �ذلك    حیث   2000مارس    14زائر للمشار�ة ف�ه في  دعي الج

  إلى  2007التعاون العسكري و الدفاع و تطو�ر القدرات العسكر�ة و العلم�ة این تمت برمجت ما بین  إلى

 1ر. ح بین الدول المشار�ة في هذا الحوار المشترك من بینها الجزائ تمر�ن مفتو  30 اليحو  2012

الجزائر مع الحلف األطلسي و من ورائها الوال�ات المتحدة    تي شار�ت فیهافهذا احد المشار�ع ال

تعرفها الجزائر  االمر�ك�ة �خ�ار استرات�جي بین الجزائر و الو م  ا خاص في ظل التهدیدات األمن�ة التي  

 اإلقل�مي . في مح�طها

المقابل   ئر  یث أكدت الجزا ح  قوة االفر�كوماستضافة    رفضت الجزائر وجنوب افر�ق�ا ولیب�ا و في 

ذلك بواسطة ه�اكل    أنها تفضل أن �طلع األفارقة أنفسهم �القضا�ا األمن�ة والدفاع�ة ومحار�ة اإلرهاب و

التواجد األمر�كي   س�عطي مبررا للمجموعات اإلرهاب�ة     في منظمة الساحل االفر�قياالتحاد االفر�قي ألن 

 2ر الجهاد. انستان في اطا اجد على غرار العراق وأفغأن تقوم �محار�ة هذا التو 

خالل    من  االمر�ك�ة  المتحدة  الوال�ات  خاصة  األجنبي  التواجد  ضد  الجزائر�ة  المقار�ة  جاءت  و 

الجزائري ضد الج�ش  استرات�ج�ة  رسكلة  مشار   إعادة  خالل  من  و  تهدید  للوال�ات  أي  فقط  لوجستك�ة  �ة 

م المجال  هذا  في  االمر�ك�ة  أيالمتحدة  نشر  عدم  على  التر�یز  د  ع  اجنب�ة  االزموي  قوة  الشر�ط  اخل 

 3للساحل االفر�قي ، و �مكن ان نلخص هذه االسترات�ج�ة الجزائر�ة �ما یلي : 

 
1 Mohamed saleh benteboula ; op cit ;p80 

   65فسه  ، ص ، مرجع ن لرزاق مخادمياعبد  2
  8450دد الع 1720مارس  15األر�عاء �دة الخبر جر 2013غا�ة   ،  إلىمحمد بن أحمد " الج�ش �عتمد ثالث أولو�ات 3
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   2023-2013ى الفترة االسترات�ج�ة وفق أولو�ات الج�ش الوطني الشعبي عل

ة من  / تطو�ر الصناعة العسكر�  وفق ثالث أولو�ات : حما�ة الحدود /القضاء على �قا�ا اإلرهاب  جاءت

 اكتفاء ذاتي في أغلب أنواع السالح. إلى ول أجل الوص

كشفت ورقة طر�ق تمت المصادقة علیها حول أولو�ات الس�اسة الدفاع�ة في الجزائر عن تراجع  

  أولو�ة قصوى �النس�ة   إلىوتحول حما�ة الحدود البر�ة للجزائر    إلرهابي على األمن الوطنيخطرا لتهدید ا

دة العل�ا للقوات المسلحة ملف األولو�ات األمن�ة والدفاع�ة في  ع سنوات الق�اللج�ش حیث ناقشت قبل أر�

 السنوات القادمة بناء على تقار�را استخ�ار�ة ودراسات استرات�ج�ة .

امناس أكدت أن العمل�ة اإلرهاب�ة لم �انت تنجح لوال    ات التي تمت �عد هجوم عینان التحق�ق    

تم تغلب مبدأ حما�ة الحدود البر�ة    الي اإلقل�م�ة للجزائر و�تخارج الحدود  ة إرهاب�ة �بیرة في منطقة وجود قو 

وطان والتي  تهدید عابر لال  إلى �م على مبدأ مكافحة اإلرهاب الذي تحول    700التي تمتد على مسافة  

شمثالث    إلى تظم   وفي  لیب�ا  في  الموجودة  اإلرهاب�ة  الجماعات  مخاطر    يال م  الي مستو�ات   ، والن�جر 

 وأخیرا تهر�ب المخدرات والجر�مة المنظمة. الي �ا ومالسالح من لیب تهر�ب 

البر�ة �طرق تسهل       الدفاع�ة الجدیدة حما�ة الحدود  تنقل  وعلى هذا األساس تقرر في اطار الس�اسة 

 و نشر المئات من نقاط المراق�ة المتقدمة .  الدور�ات العسكر�ة  

الجزا  تواجه  الكن  في  تتمثل  أخرى  مشكلة  المغر�ي  ئر  الساحل  لدور  في  النشاط  مستوى  على 

افر�ق�ا   لمنطقة  االمر�ك�ة  الق�ادة  الستضافة  المرشحین  بین  من  المغرب  �ان  حیث  جانب    إلى االفر�قي 

ر�قي تقوم على محار�ة أي تدخل األجنبي خاصة األمر�كي  االتحاد المغار�ي و االف  لوزوتو رغم ان س�اسة

مبررات للحر�ات اإلرهاب�ة للق�ام �مهام و عمل�ات    األراضي س�عطي جد قوات أمر�ك�ة على هذه  الن توا

ك�ة في  المز�د من عدم االستقرار ، فجیبوتي مثال حاولت استمالة الوال�ات المتحدة االمر�  الي ضدها و بت 

قاعدة عسكر�ة بها استخدمتها في    استضافة االفر�كوم الجهاد�ة في  لضرب الحر�ات    2006رغم وجود 

 1الصومال . 

العمل�اتي  لكن رفض استضا  فة ق�ادة االفر�كوم اال ان هذا ال �عني عدم التنسیق االستخ�اراتي و 

الج �ذا  و  االفر�ق�ة  الدول  طرف  من  االمر�ك�ة  المتحدة  الوال�ات  العمع  تنظ�م  تم  فلقد   ، من  زائر  دید 

الم حتى  و  االفر�قي  الساحل  دول  مع  العسكر�ة  الالمناورات  جهوز�ة  تعز�ز  بهدف  االفر�ق�غرب  ة قوات 

 لمواجهة التهدیدات اإلرهاب�ة .
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في    شار�ت  العابرة    2007/ 02/ 07فالجزائر  الشراكة   " �السینغال  المنعقدة  الدول�ة  الندوة  في 

مكا اجل  من  و  "  للصحراء  اإلرهاب  ا  إلىفحة  مجانب  و  الن�جر  و  مور�تان�ا  و  تونس  و  و    اليلمغرب 

 1لمواجهة التهدیدات في الساحل االفر�قي .  س�اسة مشتر�ة ال و ن�جیر�ا من اجل رسميالتشاد و السینغ 

فرغم معارضة الجزائر لهذا التواجد األمر�كي اال ان تصر�حات المسؤولین األمر�كیین منهم اللواء   

�ما ثمن    ة االمر�ك�ة �الجزائر �ان الجزائر تلعب دور محوري في المنطقة هوغ في تصر�ح له �السفار   د�فید

 ة و تجر�ته في محار�ة اإلرهاب و البد من ت�ادل التجارب مع الجزائر .ئري و احتراف�دور الج�ش الجزا

خالل دول الساحل  فالجزائر ارادت ان تتحرك إقل�م�ا في اطار إ�جاد حلول لمشكالت المنطقة من   

نطقة �شكل م�اشر عبر  القضا�ا فالمغرب حاول و ال یزال ی�حث عن موضع قدم له في الم  او أصحاب 

اتفاق�ة منذ سنة  م دول الساحل  تنظ� تر�طها  المتحدة االمر�ك�ة این  او عبر الوال�ات    1982و الصحراء 

�عد    2006ة  ك�ة بدأت متأخرة في جو�ل�للتعاون العسكري و األمني في المقابل العالقات الجزائر�ة االمر�

للجزائر   السادس  االسطول  قائد  ی  2ز�ارة  فالمغرب  عسكر�ة،  مناورات  سنو�ا  الوال�ات    نظم  المتحدة  مع 

االمر�ك�ة في اطار ما �عرف �مناورات األسد االفر�قي فحسب الدبلوماسي الجزائري حل�م بن عطاهللا فان  

المن للجزائر من هذه  �النس�ة  �بیرالمقلق  عدد  تونس و    اورات هو مشار�ة  فیها  �ما  االفر�ق�ة  الدول  من 

،و    3المتحدة االمر�ك�ة في المنطقة  تكاز للوال�اتا ما �جعل المغرب نقطة ار و هذ  2017مصر في افر�ل  

تعتمد االسترات�ج�ة الجزائر�ة لمواجهة هذا الوضع عبر دعم العالقات مع دول الساحل االفر�قي و رفض 

نة  صرح �ه الوز�ر األول السابق عبد المالك سالل عند ز�ارته لمدی ر�ي في المنطقة و هذا ما  أي تواجد غ

افر�ل   في  "    2017تمنراست  قال  ان  عندما  أمر�كا و  او  أورو�ا  ل�س  االسترات�جي و  عمقنا  هي  افر�ق�ا 

منهم و استقرارنا  تمنراست هي بوا�ة الجزائر نحو الساحل االفر�قي و نحن نتعاطف مع جیراننا فامننا من ا

 .4ار االصطناع�ة "رارهم و س�كون لنا مشروع تغط�ة �ل حدودنا الجنو��ة عبر األقممن استق

ئر تعمل على إ�جاد اطر �عیدة عن التواجد األمر�كي الم�اشر في المنطقة او  نجد ان الجزا  و هنا 

من جهة   ري و المنطقة �كل عبر و�الئها �المغرب ألنها تدرك مدى خطورة هذا الوضع على االمن الجزائ 

 
  70، ص  سابقمرجع ، مي عبد القادر رز�ق المخاد1
، عمان : دار امجد للنشر  تجاه إقل�م شمال افر�ق�ا �عد انتهاء الحرب ال�اردةالمتحدة اجه الوال�ات و تعمار حمید �اسین ،  2
   248، ص  2017، 
ص  ،  04/2017/ 29،  جر�دة الخبررب یر�د ان �كون نقطة ارتكاز عسكر�ة المر�كا في الساحل ، ، المغمحمد سیدمو  3
3  
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  المر�ك�ة �قوة تي مع الوال�ات المتحدة او من جهة أخرى فهي ال تعارض التعاون اللوج�ستكي و االستخ�ارا

دول�ة مؤثرة في المشهد اإلقل�مي و الدولي ال مفر من التعاون معه و لكن وفق الثوابت الس�اد�ة للجزائر  

د عسكر�ة في المنطقة قد �خل  خل�ة للدول و رفض أي قواعالتي تعمل على عدم التدخل في الشؤون الدا

 المنطقة و استقرارها. �أمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 �ي ع�� املنطقة�� ظل التنافس الدو�� واإلقلياالفر�قي ا�خارجية ا�جزائر�ة �� منطقة الساحل تحديات السياسة                              :       الفصل ا�خامس

 

 338 

 سة الخارج�ة الجزائر�ة و المنظمات اإلقل�م�ة في الساحل االفر�قيالثالث :الس�االم�حث 

دة بهذه المنطقة  تعرف منطقة الساحل االفر�قي تزاید عدد المنظمات و التكتالت اإلقل�م�ة المتواج 

التي انتشرت �شكل ملفت    لساحل و الصحراء و منظمة اال�كواس التي تمثل دول غرب افر�ق�ا كمنظمة ا

األف السنوات  لم  ي  التي  المنطقة  هذه  عبر  توزعت  انها  اال  واحدة  المنطقة  دول  اهتمامات  ان  رغم  خیرة 

التطرق  تشارك فیها الجزائر العت�ارات عدیدة و سنتناول هذا الم�حث من   نظمتین و  هذین الم  إلىخالل 

 ات تعامل الجزائر معها.ال�

 فر�قي   طقة الساحل االة الساحل و الصحراء في من المطلب األول : دور منظم

التجمعات    احد   ( ( س ص  ب  اختصرا  المعروف   " الصحراء  و  الساحل  دول  تجمع   " �شكل 

�حر�ة لها و التي  ر�ع دول خل�ج�ة ال سواحل  دعوة لیب�ا ا  إلىاإلقل�م�ة و �عود اصل تأس�س هذا التجمع  

االفر�ق�ة العر��ة  للدول  الخلفي  الظهر  في  تمثل  حیث   الصحراء  شمال  سنة    في  اجتمع    1997جو�ل�ة 

و بور�ینافاسو این اتفقوا على تشج�ع هذا التكتل اإلقل�مي    اليزعماء �ل من لیب�ا و تشاد و الن�جر و م

م االستقرار الس�اسي و األمني و ان �كون  ات التعاون لدعال�تعز�ز    من حیث األهم�ة االقتصاد�ة و �ذا

 1.  المغرب و تونسدول ن�جیر�ا و الجزائر و  التجمع مفتوحا امام 

الفكرة سنة    تجمع الساحل و الصحراء حیث بدأت  من طرف معمر    1997اهداف انشاء تنظ�م 

 2القذافي و اعلن اهداف هذا التنظ�م �ما یلي : 

ولة اللیب�ة اثر صدور قرار مجلس االمن عقب ازمة لو�ار�ي و  الدول�ة المفروضة على الدكسر العزلة   -

إقلال اقتصاد�ة  بیئة  عن  لل �حث  �بدیل  العقو�ات  �م�ة  لرفع  التمهید  عمل�ة  ثم  من  و  الدول�ة  بیئة 

 االقتصاد�ة المفروضة.

أي تسو�ة �جب ان تكون    أراد معمر القذافي ان �كون صمام األمان في منطقة الساحل االفر�قي و ان -

دعمها  منطقة الساحل االفر�قي و ره و بدعم منه و ذلك �احتضان جم�ع حر�ات التمرد الموجودة في عب

 و الن�جر و �ذا حر�ات التمرد �السودان. الي حر�ات الطوارق في �ل من م �األخص 
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من اجل الترو�ج     1999  ستغل معمر القذافي قمة منظمة الوحدة االفر�ق�ة المنعقدة في الجزائر سنة ا

القضا�ا االفر�ق�لت اتجاه  ساحة  ة و �علن عن وجوده على الجمع الساحل و الصحراء و دعما لمواقفه 

 االفر�ق�ة . الس�اس�ة

بدا تجمع الساحل و الصحراء �ست دول ثم اتسعت اال ان الجزائر فضلت عدم االنضمام لهذا التكتل   -

 . رغم وجود حدود مع دول الساحل االفر�قي 

دا یوم  و تحدی  1998�ان م�ادرات أخرى حیث في األسبوع األول من ف�فري  لكن قبل هذا التار�خ   

ما �عرف ب " تجمع دول الساحل و الصحراء " �حضور �ل من لیب�ا  اق على انشاء  ف�فري جرى االتف  4

معاهدة    و بور�ینافاسو و السودان �دول مؤسسة و مصر �مراقب ، و جاءت  اليو تشاد و الن�جر و م 

التجمع  ا  11من    انشاء هذا  التجمع و أهدافه این یهدف هذا  لتنظ�م هذا  تحقیق    إلى لتجمع  مادة جاءت 

 1السترات�جي و تشج�ع الت�ادل التجاري . االقتصادي و ااالتحاد 

القذافي اعتمد على س�اسة    إلىو لو رجعنا   التجمع سنجد ان معمر  قام علیها هذا  التي  الخلف�ة 

إقامة امبالتوجه االفر� للتوارق في الصحراء و هذا ما رفضته الجزائر این  قي من خالل دعم  راطور�ة 

رته جم�ع الدول المجاورة للجزائر ما عدا مور�تان�ا این  حض 1997ة سنة مؤتمر في العاصمة اللیب� اقام

انه ال العلم  مع  �یدال  في  قنصل�ة  �فتح  قام  �ما  الصحراء  الساحل و  لمؤتمر  القذافي  ف�ه  توجد    مهد 

�ماكو في    إلى لیته  و انما لمنافسة الجزائر في المنطقة ثم قرر �عد ذلك نقل قنص  ي ال ة لیب�ة في مال�ج

 2مع الجزائر. هدئة األوضاع اطار ت

دولة عر��ة وأفر�ق�ة،    23وقد توسعت عضو�ته �عد ثماني سنوات من تكو�نه ل�ضم حتى اآلن  

فر�ق�ا وجیبوتي وساحل العاج  س والتوغو وجمهور�ة وسط أوهي: إر�تر�ا و�نین و�ور�ینا فاسو وتشاد وتون

والمغرب    الي �ا ولیبیر�ا ومصر وم ولیب �ا ب�ساو صومال وغامب�ا وغانا وغینون والالی والسنغال والسودان وسیر 

 والن�جر ون�جیر�ا.
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 1و �مكن ان نلخص اهم اهداف هذا التجمع �ما یلي : 

مخطط* خالل  من  ینفذ  اقتصادي  اتحاد  مخططات    اقامة  مع  متكامل  للدول  تنموي  الوطن�ة  التنم�ة 

 .ف�ة وم�ادین الطاقةتماع�ة والثقاالزراع�ة والصناع�ة واالجاألعضاء وتشمل االستثمار في الم�ادین 

* إزالة �افة العوائق التي تحول دون وحدة الدول األعضاء عن طر�ق اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان  

 :اآلتي

 .اطني الدول األعضاءورؤوس األموال ومصالح مو  تسهیل تحرك األشخاص •

 .نشاط االقتصادي حر�ة اإلقامة والعمل والتملك وممارسة ال  •

 .سلع ذات المنشأ الوطني والخدمات ل ال�ضائع والحر�ة تنق  •

 .تشج�ع التجارة الخارج�ة عن طر�ق رسم وتنفیذ س�اسة االستثمار في الدول األعضاء •

ال�حر�ة ف�ما بین الدول األعضاء عن  تصاالت األرض�ة والجو�ة و ز�ادة وتطو�ر وسائل النقل واال •

 .طر�ق تنفیذ مشار�ع مشتر�ة

الت • أعضاء  الدول  إعطاء موافقة  على  واالمت�ازات    جمع  الحقوق  نفس  األعضاء  الدول  مواطني 

 .المعترف بها لمواطنیها وفقا لدستور �ل دولة

مستو�ات   • مختلف  في  والتر�و�ة  التعل�م�ة  النظم  المجتنسیق  في  والتنسیق  الثقاف�ة  التعل�م  االت 

 .والعلم�ة والتقن�ة

التجم  كما یوجد هدف س�اسي و امني إقامة هذا  المیثاق األمني  ع و یتضح ذلك  من وراء  من مضمون 

 الذي صدر الحقا للمعاهدة و مكمال لها .

 2و �مكن ان نحدد أجهزة هذا التجمع �ما یلي :   

 :مجلس الرئاسة •

العل�ا السلطة  قادة    هو  من  و�تكون  الدول  للتجمع،  عواصم  في  و�نعقد  األعضاء  الدول  ورؤساء 

في   مرة  یتخاألعضاء  �ما  و�التناوب،  واالعام  القرارات  و�رامج  ذ  أهداف  لتحقیق  الالزمة  للوائح 

 .التجمع

 
 

الجز�رة للدراسات  تجمع الساحل و الصحراء من موقع 1
ernational/2006/6/1/%inthttp://www.aljazeera.net/news/ 

   17.30لى الساعة ع  2017/ 10/08بتار�خ  
 مع دول الساحل و الصحراء الجز�رة نت ، مرجع سابق تج  2

http://www.aljazeera.net/news/international/2006/6/1/%25
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 :المجلس التنفیذي •

قطاع • والتعاون،  الخارج�ة  العالقات  �قطاعات  المكلفین  والوزراء  األمناء  من  االقتصاد    و�تكون 

 .ط�ط، قطاع الداخل�ة واألمن العام. و�عقد اجماعا �ل ستة أشهرة والتخال�والم

 :األمانة العامة •

 .هو محمد المدني األزهري  اليفي لیب�ا، واألمین العام الحمدینة طرابلس مقرها �

 مصرف "س.ص" للتنم�ة والتجارة  •

  الي في مممارسة أي نشاط مصر   إلىة  �كلف �الق�ام �األعمال التنمو�ة داخل دول التجمع �اإلضاف

 .ره المؤقت مدینة طرابلسأو تجاري و�عطاء األولو�ة في ذلك للدول األعضاء. ومق

 ادي واالجتماعي والثقافي المجلس االقتص •

وهو ذو مهمة استشار�ة تتمثل في مساعدة أجهزة "س.ص" و�عداد س�اسات وخطط و�رامج التنم�ة  

اء مختار�ن عن �ل دولة عضو،  ي والثقافي و�ضم خمسة أعضذات الطا�ع االقتصادي واالجتماع

 .1اليكو عاصمة جمهور�ة موله أر�ع لجان ومقره: مدینة �اما

 العضو�ة

الساحل والصحراء "س.ص"  اعترف دول  الوحدة     بتجمع  لمنظمة  تا�ع  إقل�مي  اقتصادي  �تجمع 

 .حدةلجمع�ة العامة لألمم المت. �ما منح صفة مراقب لدى ا2000یولیو/تموز  12 إلى 4األفر�ق�ة منذ 

وانئ اللیب�ة  یب�ا من خالل استخدام المو �مكن ان نحلل اهم نشاطات هذا التجمع فهو یرتكز على ل 

في عمل�ات التجارة الخارج�ة بدال من استخدام خل�ج غین�ا ب�ساو ال�عید نسب�ا مقارنة مع الموانئ اللیب�ة ،  

ورانیوم علما �ان  الیصدیر خاصة  كل غیر م�اشر في حر�ة التو من جهة أخرى تر�د لیب�ا ان تتحكم �ش

التموقع للیب�ا مع أورو�ا و هذا    ل عمل�ة إعادة ر المح�ط األطلسي مما �سهفرنسا عب   إلىورانیوم یذهب  الی

 ما حدث فعل�ا �عد رفع العقو�ات االمر�ك�ة على لیب�ا و �ذا في عهد الرئ�س سار�وزي.

تها الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة مع �ل من  ازي لالتفاق�ات التي ابرمكما تر�د لیب�ا خلق فضاء مو 

ا و  الجزائر  و  عام  تونس  است�عا  1998لمغرب  لیب�ا و هذامع  قوي    د  فضاء  �خلق  للیب�ا  �سمح  التجمع 

 2للتأثیر في المنطقة و مواجهة الضغوطات االمر�ك�ة من جهة اخري . 

 
   1116، مرجع سابق ، ص  عبد القادر رز�ق المخادمي1
، دراسة عن تجمع دول الساحل و الصحراء ماخوذ من  مد علىطه اح 2

www.scribd.com/doc/95270282https://  21.30على الساعة  12/9/2017بتار�خ 

https://www.scribd.com/doc/95270282%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2012/9/2017%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9%2021.30
https://www.scribd.com/doc/95270282%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2012/9/2017%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9%2021.30
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�ضمان االمن على حدودها    التزام الدول األعضاء   إلى و هذا �صب في اطار م�ادئ التجمع الذي یهدف  

مع �ان یتحرك تحت اهداف  د ان هذا التجاالمن و االستقرار ، و نجو عدم االعتداء ما بین الدول و دعم 

هذه   في  األمن�ة  و  التنمو�ة  المشكالت  استغالل  حاول  این  القذافي  معمر  السابق  اللیبي  للزع�م  س�اس�ة 

االفر�ق�ة    إلى حول توجهاته الس�اس�ة من المنطقة العر��ة  تداد حیوي للیب�ا و �ذا تالمنطقة التي تعتبر ام

من النواحي األمن�ة و الس�اس�ة و االقتصاد�ة �فعل االزمة  تزال تعاني  لوقت الذي �انت الجزائر الفي ا

 األمن�ة التي ضر�ت البالد في تلك الفترة.

مناورات سنة    تنظ�م  تم  المنطقة    1998كما  مفي  بین  ما  السینغال  و م  اليالمشتر�ة  و  ور�تان�ا 

 .1افر�ق�ة  تل من عشر دولمقا 3500 إلىات المشتر�ة بتأطیر فرنسي و امر�كي حیث وصل عدد القو 

كما استطاع هذا التجمع ان �حقق اتفاق�ة ما بین الحكومة التشاد�ة و المعارضة مما اعطي وزنا   

 �ة في المقام األول .خاصة �ه لكن من زاو�ة لیبلهذا التكتل اإلقل�مي في حل القضا�ا ال

قمة م  في  عل  2004  اليو  القمة  المق ر�زت هذه  في  اإلرهاب  األول ضم بى محار�ة  رتو�ول  ام 

التي رحبت بها دول غر��ة في هذا الصدد خاصة مع تمدد الجماعات اإلرهاب�ة    2التفاق�ة محار�ة اإلرهاب

ر في هذا المجال اال ان التدخل اللیبي  جمع دول الساحل مع الجزائ في المنطقة ، هذا رغم وجود اتفاق�ات ت

لخارج�ة لدول الساحل و التي ظهرت في  الداخل�ة و ا  األثر في توج�ه الس�اسات  عبر هذا التكتل �ان له

و ان �ان هذا التجمع في نفس السنة لعب    2013في عام    الي ما �عد مع انه�ار الحكومة المر�ز�ة في م

 ة .ال�جانب الحكومة الم إلىو الوقوف  اليمي دعم التدخل الفرنسي في دورا مهما ف

   : الثاني  االقتصاد�ة  المطلب  المجموعة  افر�ق�ا  دول  الساحل    CEDEAOلغرب  في  دورها  و 

 . االفر�قي 

من بین المنظمات و التكتالت اإلقل�م�ة التي لها أهم�ة في منطقة الساحل االفر�قي نجد المنظمة   

بین    للغة اإلنجلیز�ة تعرف �اال�كواس ، هذه المنظمة التي تعتبر منلدول غرب افر�ق�ا و في ا  االقتصاد�ة

جانب فرنسا    إلىخاصة �عد مشار�تها في العمل�ات العسكر�ة    الي م  دورا �بیرا في المنظمات التي لعبت  

 لضرب الجماعات اإلرهاب�ة ، فدورها ال �ستهان �ه .

 
  212، ص در رز�ق المخادمي ، مرجع سابق عبد القا  1
 طه على احمد ، مرجع سابق  2
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  –غرب افر�ق�ا    –ة ان المنطقة  سبل استقرار المنطقة خاص  جاءت هذه المنظمة في اطار �حث 

ه المنطقة و لهذا �ان الزما  دم استقرار هذا ناجحا و هذا مؤشر على عمنه  32انقال�ا عسكر�ا    37عرفت  

 ات س�اس�ة و امن�ة للحد من هذه الوضع�ة في غرب افر�ق�ا ، و من  ال� على دول غرب افر�ق�ا إ�جاد 

�اسة تنمو�ة خاصة بهم تراعي خصوص�ة هذه المنطقة  قة في غرب افر�ق�ا تبنى سجانب اخر أراد االفار 

 1ول�ة في اقتصادها . على السلع األ اني من الدیون و االعتمادخاصة انها تع 

عام    في  المنظمة  هذه  التعاون    1975نشأت  تعز�ز  اجل  من  افر�ق�ا  غرب  الواقعة  الدول  لتضم 

  إلى هذه المنظمة من االطار االقتصادي  م�ة �المنطقة ، و انتقلت  االقتصادي و االجتماعي و تعز�ز التن

�أبیدجان و سنة �عدها تم    1977وان  ج  9لمشترك في  ن الدول األعضاء للدفاع اانشاء برتو�ول اتفاق بی

 2.  1978افر�ل  22االتفاق و االمضاء على برتو�ول ثاني حول عدم االعتداء بالغوس  بن�جیر�ا في 

 � القول  �مكن  الو  هذا  انشاء  فكرة  اصل  تعود  ان  االقتصادي  السابق    إلى تكتل  اللیبیري  الرئ�س 

 3.  1975صة بدول غرب افر�ق�ا في ماي ة اقتصاد�ة خاان الذي نادى �إنشاء جماعو�ل�ام تو�م

التي    التحوالت  ان  اال  أعضائه  بین  الس�اس�ة  للخالفات  نت�جة  اضطرا�ات  عرف  التنظ�م  هذا  و 

  إلى یدات األمن�ة في منطقة الساحل االفر�قي دفع بهذه الدول  رب ال�ادرة و تزاید التهدحدثت �عد نها�ة الح

استرات�ج�ات  ا على  هذا  العتماد  في  ��ف�ة  جدیدة  و  المنطقة  في  السلم  و  االمن  تعز�ز  خاصة  المجال 

 مواجهتها.

 4و اهم االسترات�ج�ات التي اعتمدتها هذه المنظمة نذ�ر منها :  

القضا-  األعالتعاون  دول  بین  األمني  تفعیل  ئي و  و  المطلو�ین  بتسل�م  المتعلق  الشق  في  ضاء خاصة 

 ة لألوطان.نظمة و العابر رطة و مكافحة الجر�مة المجهاز الش

تقوم على التنسیق و التدخل للقضاء على أي تهدید امني في    2006انشاء قوة عسكر�ة صغیرة سنة    -

 عسكر�ة في المنطقة .على خلق مثل هذه القوى الالمنطقة و تعتبر او منظمة إقل�م�ة تعمل 

 المنطقة .دات األمن�ة �المستمر في مواجهة التهدیتعز�ز العمل الس�اسي و تنش�ط التشاور  -

 
مر القیت في مؤت ، ورقة �حث�ةو إدارة الصراع في المنطقة ،  ق�ا هالة جمال ثابت ، الجماعات االقتصاد�ة لدول غرب افر� 1

   411جامعة القاهرة ، ص  2005ل اإلقل�مي في افر�ق�ا ، التكام
2Lassina Diarra , la CEDEAO face au terrorisme transitionnel , paris : harmattan , 2016 , p 
83  

  415هالة جمال ثابت ، مرجع سابق ، ص  3
4Lassina Diarra.Op.cit. , p 86  
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انتخا�ات    - التداول السلمي على السلطة  و تحقیق  المنطقة و تشج�ع  الد�مقراطي في دول  الفعل  دعم 

 نز�هة و شفافة.

السلم في المنطقة و التي تعرف    اء قوة عسكر�ة بهدف تحقیق قامت هذه المنظمة �انش  االمن و 

في   هذه   ECOMOGاختصارا ب   تدخلت  ان  و  سبق  ه   القوة  و  دول  بین  ار�ع  ما  لیبیر�ا  -1990ي 

سیر   1998 في  بین    2000-1997ون  الیو  ما  ب�ساو  غین�ا  د�فوار    1999-1998و  �وت  في  و 

2003-2004  .1 

جندي مكونة من مختلف   2700قوامها  2008اء قوة اخري في سنة كما قامت هذه المنظمة �إنش 

العل�ا و مقرها ابوجا بن�جیر�ا و فرقة ن من الق�ادة  كون من ثالث فرق این تتكو دول المنطقة ، هذه القوة تت

لوجست�ك�ة   دعم  فرقة  عن  ع�ارة  الثالثة  الفرقة  و  ن�جیر�ا  تقودها  الشرق  فرقة  و  السینغال  تقودها  الغرب 

 2.  الي ا م تقوده

محار�ة اإلرهاب  عمالن �التنسیق مع �عض في مسالة تامین المنطقة و التنسیق لت  هاتین القوتین 

تمثل النشاط المسلح اال انها تقوم �عمل س�اسي لمواجهة التهدیدات األمن�ة في    موعة العسكر�ةفهذه المج

ام القوة  استخد  إلى بدل اللجوء    الي الحوار ما بین األطراف المتنازعة في م  إلى المنطقة فهي تقدم دعوات  

 .  اليفي حل النزاع الم

لمنظمة و هو مجلس االمن  تر�ی�ة هذه ا  لمنظمة تمتلك اهم جهاز فيو �جب التأكید هنا ان هذه ا 

مكون  بهدف منع و إدارة الصراع و حفظ السالم و االمن في المنطقة  2000عام  تأسسو الوساطة الذي 

أعضاء   تسعة  عامینمن  �األغلب  لمدة  قرارته  یتخذ  و  قر ،  اصدار  سلطة  له  و  الثلثین  التدخل  ا ر �ة  ت 

خل العسكري اكثر منه التدخل الس�اسي ،  على فكرة التدلكن نجد هذا المجلس �قوم  الس�اسي و العسكري  

ة أخرى لهذه المنظمة و هي نظام الرقا�ة على االمن و یتكون من ثماني نقاط للمراق�ة في  ال�كما توجد  

ة في  مر�ز المراق�  إلىبهدف جمع الب�انات عن أي صراع محتمل و ترسل  ا فاسو و لیبیر�ا و بنین  بور�ین

 .الية في االزمات �ما حدث مع مال�، و هذا أ�ضا لم تكن الفع3الم�كر  اطار اإلنذار  ن�جیر�ا لتحلیلها في

 
1Lassina DiarraOp.cit., p 91  
2ibid ; p 92  

  419هالة جمال ثابت ، مرجع سابق ، ص  3
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اال    تنفیذ  تستطع  لم  المجموعة  هذه  ان  نجد  هذا  البرامج    50و رغم  من  التي  �المئة  الخطط  و 

لم و  اال    وضعتها  مما    128برتو�وال من    25تطبق  قبل  توق�عه من  تم  یؤ�د على عدم وجود برتو�ول 

 تفاق�ات ألس�اب عدیدة منها ما هو موضوعي و یتجاوز اإلمكان�ات التي تمتلكها هذه  فعلي بهذه اال التزام

ار و الث�ات  ول التي تعرف عدم االستقر الدول و منها ما هو متعلق �طب�عة األنظمة الس�اس�ة في هذه الد

 1في س�استها و تراجع مؤشرات التنم�ة االقتصاد�ة. 

، ونص  1978العتداء والدفاع المشترك تم توق�عه عام  وتو�ول لعدم ایرت�ط أعضاء اإلكواس ببر 

 .على إمكان�ة نشر قوة للفصل بین القوات المتحار�ة في حال حصول صراع بین بلدین عضو�ن

أقر   في  كما  المنظمة  األول  د�سمب   10قادة  بوضع  1999ر/كانون  المتعلق  البروتو�ول  ة  ال�، 

ء أول قوة فصل أفر�ق�ة للتدخل وقت األزمات وُعرفت ذي أسَس إلنشا التدبیر وحل الصراعات، الللوقا�ة و 

في  ثم  ، 1997عام  ب�ساوین�ا غ�اسم "قوة اإلكوموك"، والتي تدخلت قبل توق�ع البروتو�ول المتعلق بها في 

 .2002عد ذلك في ساحل العاج عام ، و�1998ون عام الیسیر 

الت"  إلىواس تحو�ل اإلكوموك  ، قررت قمة اإلك2004وفي عام   للمنظمة"، وذلك  قوة الردع  ا�عة 

ها مهمة التدخل لحفظ األمن  الیفي إطار تشكیل قوة التدخل والردع التا�عة لالتحاد األفر�قي، التي ُأو�لت  

 .را�ات مسلحةبلٍد في القارة �شهد اضط واالستقرار في أيَّ 

اج  تحقیق االندم  هي رغم طموحها الكبیر في   اما الصعو�ات التي تواجه هذه المنظمة في نشاطها 

االضطرا�ات   �سبب  أهدافها  تحقیق  عن  عاجزة  األكواس  ظلَّت  الغر��ة،  أفر�ق�ا  دول  بین  االقتصادي 

التنموي لد المسار  ُتعیق  التي  المنطقة،  الس�اس�ة واألمن�ة  الن  إلى ول  فوذ األجنبي في منطقة غرب  جانب 

تفضیل�ة ُتعیق جهود االندماج    ل�ه من عالقاتصادر الطاقة، وما یترتب عأفر�ق�ا الغن�ة �المواد األول�ة وم

 .القتصادي البیني لصالح العالقات �القوى االستعمار�ة التقلید�ة

األ  إلىو�ضاف   للدول  االقتصاد�ة  البنى  سبق ضعُف  اإلداما  الفساد  وشیوع  والمعضاء    الي ري 

موجات    اليوتو  من  علیها  یترتب  ما  مع  الجفاف  واسعة  موجات  غال  إلى نزوح  تُنتجالمدن  وما  من    �ا، 

 .مشاكل اقتصاد�ة واجتماع�ة ُتفاقم اإلشكاالت البنیو�ة الموروثة عن الحق�ة االستعمار�ة

إقامة جسورٍ  في  اإلكواس  منظمة  ذلك نجحت  الرغم من  المنطقوعلى  دول  بین  للت�ادل  ولجِم    ة، 

ض  طت �حزم مع �عفي حاالٍت �عینها �ما تعافوضى االنقال�ات العسكر�ة، و�انت لها مواقف مشهودة  

 
القاهرة : معهد ال�حوث و الدراسات االفر�ق�ة ، ، قات ي في افر�ق�ا الضرورات و المعو التكامل اإلقل�م  محمد عاشور ،1

   38، ص  2007

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f5a80a21-c525-4139-a985-de6bcb8d2b85
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f5a80a21-c525-4139-a985-de6bcb8d2b85
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f5a80a21-c525-4139-a985-de6bcb8d2b85
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م  أزمة  مثل  في  2012في    الياألزمات  العاج  وساحل  متأثرة  2011،  الغالب  في  مواقفها  ظلَّت  و�ْن   ،

 1.رنساف�موقف القوى االستعمار�ة التقلید�ة، خاصة 

أس  على  تعتمد  اال�كواس"   " المنظمة  هذه  �ان  القول  في  الی �مكن  التحد�ات  لمواجهة  تقلید�ة  ب 

او امن�ة او حتى اقت التي تل�صاد�ة رغم االالمنطقة سواء �انت س�اس�ة  الدول  ات  ملكها خاصة ان هذه 

 صراع اإلقل�مي .تا�عة لفرنسا �شكل �بیر في مسالة ال 

ات المنظمات و التكتالت اإلقل�م�ة في منطقة  ر�ة الجزائر�ة لمواجهة س�اسالثالث :المقاالمطلب   

 الساحل االفر�قي

قل�م�ة التي  �س مثل هذه التنظ�مات اإلاعتمدت الجزائر على مقاطعة االجتماعات التي تدعوا لتأس 

ف التدتعتبرها �عیدة عن م�ادئ الس�اسة الخارج�ة و هي  لداخل�ة  خل في الشؤون اي األساس مسالة عدم 

للدول و هذه التجمعات تعمل على المشار�ة في حل االزمات من خالل التدخل في حل النزاعات الداخل�ة  

 . الي كما حدث مع م 

ساحل و الصحراء جاء في فترة التي �انت ال  فترة تأس�س تجمع دول ال  من جانب اخر نجد ان 

بدأت تتعافي الجزائر من ازمتها    1998ام  و ان �انت في عفیها من االزمة األمن�ة  تزال تعاني الجزائر  

اال انها لم تكن لها الدوافع للدخول في مثل هذه التكتالت من جهة و من جهة أخرى نجد ان لیب�ا فضلت  

تونس  ترك ا التجمع و ان تر�ته مفتوحا مستقبال لها و هنا للجزائر و المغرب و  دائرة هذا  م تعر  خارج 

التجمع في میدان محار�ة اإلرهاب    الدخول �قدر ما الجزائر أهم�ة في   التعاون مع دول هذا  ر�زت على 

في مناورات جماع�ة  سواء عبر التنسیق االستخ�اراتي او عبر التنسیق الثنائي او من خالل المشار�ة عبر 

 ا الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة.تنظمه

�ما هو الحال �ما �عرف  عن�ة �المنطقة  الت صغیرة تضم الدول المانشاء تكت  إلى فالجزائر �ادرت   

اوت   في  العمل�ات�ة  األر�ان  لجنة  انشائها  التعاون من خالل  تعز�ز  االتفاق�ات و  تفعیل  و  المیدان  بدول 

و الن�جر و    الي دول الساحل الخمس مور�تان�ا و محیث تم عقد اجتماع بین    و مقرها تمنراست   2009

بور�ینا و  الجزائر   إلى فاسو     تشاد  الناح�ة    2009اوت    12في    جانب  ق�ادة  �مقر  تمنراست  �مدینة 

التنفیذ في  2العسكر�ة السادسة   المیدان حیز  �عرف بدول  القادة العسكر�ین این تم انشاء ما  و الذي ضم 
 

افر�ق�ا ماخوذة من موقع الجز�رة  رب المجموعة االقتصاد�ة لغ 1
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/1/27/%D8%A7%D9

%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9- 
   151ع سابق ، مرج  جرش عادل2
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ي  قوة عسكر�ة بتفو�ض من مجلس االمن و السلم االفر�قي لمواجهة أ  تم من خالله اعتماد  2009سبتمبر  

 تهدید في المنطقة .

ة القرار  ل�تحاول ان تبتعد عن هذه التكتالت اإلقل�م�ة التي تري فیها عدم استقال  نجد ان الجزائرف 

من   المغر�ي  الدور  و  المنطقة  في  األمر�كي  و  الفرنسي  الدور  التعاخاصة  �جعل  مما  اخري  ون  جهة 

دول  الجزائري في هذه التكتالت غیر مجدي. فتجمع  اخري  جهة  الجزائر   من  تعتبره  �عنیها    االكواس  ال 

هذا الفضاء الجغرافي و    إلىا الن هذا التجمع موجه لدول غرب افر�ق�ا و الجزائر جغراف�ا ال تنتمي  أ�ض

تمد على مقار�ة التدخالت  جانب ان هذه الدول تع   لىإال داعي للدخول ف�ه �اي شكل من االشكال    الي بت

المقار� التدخلة و م�ادئ الجزائر في مسالعسكر�ة و هذا ما یتنافي مع  الداخل�ة و    الة عدم  في الشؤون 

  مشار�ة الج�ش الجزائري خارج الحدود الوطن�ة.

انه اص�ح �شكل  هذا التجمع �  إلىكما قدمت الجزائر مبررات في اطار عدم رغبتها في االنضمام  

ما  حراء أي محدود جغراف�ا �زي لالتحاد االفر�قي رغم ان تأس�سه جاء �اسم دول الساحل و الصتجمعا موا

و �وم�سا لكن ضم دول ال عالقة لها �منطقة الساحل �المغرب و تونس و حتى مصر و    هو اال�كواس

المعن�ة    االسترات�ج�ة الن الدول  اص�ح هذا التجمع في نظر الجزائر ال معنى له من حیث األهم�ة   الي بت

 ا التجمع.االنخراط في هذ إلىلجوء بهذا التجمع تتواصل معها الجزائر �شكل م�اشر بدون ال

ظل الدور الذي تلع�ه الجزائر اتجاه هذه التجمعات نجد ان الجزائر قامت �إنشاء ما �عرف    و في

مجموعة  �مجموعة هو  و  جدید  تكتل  �إنشاء  فرنسا  قامت  فرنس�ة    5  المیدان  �م�ادرة  تدعمها  ساحل  و 

لموا األورو�ي  االتحاد  االمر�ك�ة و  المتحدة  فالوال�ات  األمن�ة  التهدیدات  الساحلجهة  منطقة  االفر�قي،     ي 

و الن�جر ،    الياالف  عسكري مكونة من خمس دول في الساحل و هي م  5من خالل انشاء قوات قدرها  

ملیون أورو تشارك في دعمها �ل    400ت میزان�ة هذه القوة ب  التشاد و مور�تان�ا ، بور�ینافاسو و قدر 

ملیون أورو ، و قد انشات هذه    50ساهمة قدرها  �منح االتحاد األورو�ي م من السعود�ة و االمارات �ما  

اخر ، و تتراس هذه القوة دولة    إلى هجمات من حین    إلى القوة لتخلف القوة الفرنس�ة برخان التي تتعرض  

  1الن�جر. 

ة على تصورات جدیدة للطرف الفرنسي في ظل حكم الرئ�س الجدید  ان هذه الم�ادرة القائم  فنجد

لما الم�ادرة  فان هذه  اكرون  الدعم  تلقى  اإلمكان�ات  م  تمتلك  المعن�ة ال  الدول  ان  ماد�ا خاصة  لها  لالزم 

 
  ،  2018افر�ل   28،  8853د لعد، ا  جر�دة الخبرساحل رهینة مساعدات لم تأت ،  5ح سل�مان ، مجموعة قوات  1

  2ص 
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لسان الوز�ر األول  الكاف�ة لذلك و هنا جاء رد فعل الجزائر �انها غیر معن�ة بهذه الم�ادرة و اكدت على  

 أو�حیى �ان األمور تحل �الطرق السلم�ة .احمد 

القوة رغم دعوة فرن  فالجزائر لم تشارك في ألنها تهذه  لها  و  سا  تتماشي و م�ادئها  درك �انها ال 

س�استها الخارج�ة لكن في الوقت نفسه عبرت الجزائر عن مراجعتها التفاق�ة دول المیدان مع نفس الدول  

الم ان  انخاصة  التي  الجزائر�ة  سنة  �ادرة  الق�ام    2011شات  و  التشاور  و  التنسیق  فكرة  على  قامت 

صغیرة  �مناو  "درات  تجمع  الإنشاء  المیدان"  ومول  الجزائر  هي:  دول،  أر�ع  من  ومور�تان�ا    الي مكون 

النشاطات لمكافحة اإلرهاب والجر�مة المنظمة، والم وّقعة  والن�جر. وأفضت تدابیر مذ�رة التعاون وتنسیق 

ر�ة" لدول المیدان  تكو�ن "ق�ادة أر�ان الجیوش المشت  إلىبین الدول األر�ع    2009ت  او   13بتمنراست في  

تم عام  في  أنها    2010نراست  مع  �المنطقة  اإلرهاب  معاقل  �عمل�ات عسكر�ة ضد  والق�ام  لشن حمالت 

إنشاء المر�ز    إلىافة  فعلً�ا لم تشارك في أي مجهود حر�ي على األرض ضد اإلرهابیین حتى اآلن! إض 

العاصمة والذي غاإل �الجزائر  للدراسات وال�حث حول اإلرهاب  بفر�قي  قلیلة  یت خبرة  دا في �حر سنوات 

 ا استخ�اراتً�ا مهًما ف�ما یتعلق �شأن المجموعات الجهاد�ة في دول الساحل.  ومر�زً 

�اإلضافة   الب  إلى هذا  استخ�ارات  مصالح  تضم  التي  والدمج"  الر�ط  ومهمتها  "وحدة  األر�عة  لدان 

اإلرهابیین واقتراح إجراءات میدان�ة إع ا.1لمواجهتهم  داد تقار�ر دور�ة عن نشاط  لقوة الجدیدة  في حین ان 

عام  ا استحدثت  هذه    2016لتي  على  الجزائر  توافق  ال  هنا  و  العسكري  التدخل  فكرة  على  تقوم  فهمي 

 ي .اجعة االتفاق �تهدید اولتبنى خ�ار مر  إلى المشار�ع و ال تشارك فیها مما دفعها 

غیر م�اشر  ان تشارك �شكل م�اشر او ة فإنها ملزمة على ال�فالجزائر لتفعیل دورها �شكل اكثر فع

فإنها ملزمة  في ا الم�اشرة  اذا تعذر علیها المشار�ة  لتكتالت اإلقل�م�ة خاصة تجمع الساحل و الصحراء 

في منطقة الساحل االفر�قي    حار�ة التهدیدات األمن�ةفاطار الدفع و توج�ه افضل لإلمكان�ات الموجودة لم

رك تشارك العدید من الدول  ان الجزائر تد  للوج�ست�كي و التقني رغم من خالل تقد�م المساعدات و الدعم ا

 .غیر المعن�ة �الساحل االفر�قي بهذا التكتل �مصر و المغرب و تونس  

 

 

 

 
 جع سابق .، مر  الحسین الش�خ العلوي1
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 االفر�قي  ر�ة اتجاه منطقة الساحل الس�اسة الخارج�ة الجزائ تقی�مالم�حث الرا�ع : 

ل  اه منطقة الساحالخارج�ة الجزائر�ة اتج  من خالل ما سبق ال بد من الوقوف على تقی�م الس�اسة  

االفر�قي وفق التحد�ات التي تواجهها في المنطقة مع تزاید التهدیدات األمن�ة في المنطقة و انعكاسها على  

لخارج�ة في حین یرى اخر�ن �ان الس�اسة  ت �ثیرة اتجاه س�استها اانتقادا   إلىالجزائر ، فالجزائر تعرضت  

ارج�ة نقوم بتخص�ص مطلبین نتطرق فیهما  ذه الس�اسة الخلة ، و لتحلیل و تقی�م هالخارج�ة الجزائر�ة فعا

 مخرجات الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة و الثوابت الس�اد�ة في اطار ال�قاء او التغیر. إلى

   الث�ات ال�قاء و  ة و مبدأس�اسة الخارج�ة الجزائر�الالمطلب األول : 

الجزائر�ة م�اد  التي حافظت  الس�اسات األخ  ئ تتمیز بها عن غیرها منللس�اسة الخارج�ة  رى و 

ة ما هي إال امتداد للدبلوماس�ة الثور�ة التي تبنتها في  ال�علیها منذ الثورة الجزائر�ة فالس�اسة الخارج�ة الح

االستع ضد  ننضالها  أن  �مكن  و  الفرنسي  ظل  مار  في  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  محددات  لخص 

 ي �ما یلي :الساحل االفر�قة و اإلقل�م�ة في منطقة التحوالت الدول�

و   القانون�ة  �البن�ة  متعلق  األول  �شقین  الجزائر�ة  الخارج�ة  للس�اسة  الس�اس�ة  الم�ادئ  ترت�ط 

ال توجهات  و  معالم  حددت  التي  الجزائر�الدستور�ة  الخارج�ة  و  س�اسة  �االتفاق�ات  مرت�طة  الثان�ة  و  ة 

تقالل، فالدستور الجزائري حدد معالم  لة ما �عد االستها الجزائر خاصة في مرحالمعاهدات الدول�ة التي تبن 

المادة   في  التي جاءت  الم�ادئ  الخارج�ة من خالل  دستور    86الس�اسة  الجمهور�ة  "    1996من  تتبنى 

  نها مواثیق األمم المتحدة و منظمة الوحدة اإلفر�ق�ة و الجامعة ادئ و األهداف التي تتضمالجزائر�ة الم�

  1العر��ة."

أن نجد  الخار   أین  م�ادئ  الس�اسة  و  مواثیق  في  جاءت  التي  الم�ادئ  على  تعتمد  الجزائر�ة  ج�ة 

تحدة فإنها تر�ز على  األمم المتحدة و جامعة الدول العر��ة و االتحاد االفر�قي، و في ما �خص األمم الم

الشؤون  ا یتعلق �عدم التدخل في  الم�ادئ �موجه أساسي في تعاملها مع المجتمع الدولي خاصة في م   هذه

ة للدول أین تحرص على هذه الجزئ�ة في إطار الم�ادئ المتعارف علیها في جم�ع المواثیق الدول�ة  الداخل�

من الدستور و    90مادة  للدول و هذا ما وضحته الو �ذا حسن الجوار في إطار احترام الس�ادة الوطن�ة  

الجالتي نصت صراحة " وفاء لم�ادئ عدم االنح ال�از و أهدافه، تناضل  أجل  التعا�ش  زائر من  و  سلم، 
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و هنا نجد حرص الجزائر على عدم المساس �س�ادة    1السلمي، و عدم التدخل في الشؤون الداخل�ة للدول"

 الجماعات أو المجموعات.عترف إال �الدول و ل�س �الدول مهما �انت، �ما أنها ال ت

�ة الخارج�ة  محددات الس�اس  ر له أهم�ة �بیرة في رسمو تض�ف الجزائر في هذا اإلطار مبدأ آخ

أال و هو عدم استخدام القوة في حل النزاعات الدول�ة و العمل على إ�جاد وسائل سلم�ة لمعالجتها �ما  

اثیق األمم المتحدة و منظمة الوحدة اإلفر�ق�ة و  ر�ة الجزائر�ة، ط�قا لمو " تمتنع الجمهو   89جاء في المادة  

�الس�ادة المشروعة للشعوب األخرى و حر�تها ،و  رب قصد المساس  الح إلى �ة، عن االلتجاء  الجامعة العر�

 2تبذل جهدها لحل النزاعات الدول�ة �الطرق السلم�ة. "

الجزائر�ة    الخارج�ة  للس�اسة  أعطى  ما  هذا  القو  معالجة  في  مهما  خاصة  �عدا  الدول�ة  ضا�ا 

من النزاعات الدول�ة    ر في حل العدیدالدولي أین توسطت الجزائ النزاعات الثنائ�ة، وثقة �بیرة في المجتمع  

كالنزاع اإلیراني العراقي و النزاع االر�تیري االثیو�ي و حتى المشكلة الفلسطین�ة التي ساهمت الجزائر فیها  

معالجة النزاعات في    إلى د هذا الحد بل دفعت في هذا اإلطار  لها و لم یتوقف األمر عن�شكل فعال في ح

اللبنان�ة حر جماعي �ما حدث في األز إطا الوصول  مة  العر��ة في  الدول  یث عملت الجزائر مع جامعة 

 اتفاق�ة الطائف التي أنهت الحرب األهل�ة في لبنان. إلى

خاصة حر�ات التحرر و هذا ما   ج�ة على دعم شعوب العالم كما تعتمد الجزائر في س�استها الخار  

ة،  ال�ستعمار الجدید، و اإلمبر� الستعمار، و اال�شكــل الكفــاح ضــد ا  من الدستور "   92نصت عل�ه المادة  

للثورة" أساس�ا  العنصري، محورا  التمییز  في    3و  التحرر  دعم حر�ات  تعمل على  الجزائر  أن  نجد  حیث 

فان دعم حر�ات التحرر    الي ي �افحت ألجل نیل استقاللها، و بتاد للثورة الجزائر�ة التالعالم و هذا امتد

الوطن�ة  ید الس�اسة  جاخل ضمن  �ما  التمییز  للجزائر  محار�ة  على  أ�ضا  تؤ�د  و  السا�قة  المادة  في  ء 

االمبر� و  القر ال�العنصري  من  الس�عینات  في  خاصة  الجزائر  عل�ه  عملت  ما  هذا  و  أنواعها  �كل  ن  ة 

ال ساهمت  عندما  طردها الماضي  و  افر�ق�ا  جنوب  في  العنصري  التمیز  نظام  محار�ة  في  من    جزائر 

أ� و  العامة  في تصالجمع�ة  لألمم  ضا ساهمت  العامة  الجمع�ة  في  تمییز عنصري  �نظام  إسرائیل  ن�ف 

فهو امتداد طب�عي  المتحدة ، و لهذا فان مسالة الكفاح ضد االستعمار �عتبر محورا أساس�ا للثورة الجزائر�ة 
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في �فاحها و ال  لمرحلة البولیزار�و  فالجزائر دعمت جبهة  الثوري  تحقیق است الكفاح  اجل  قاللها   تزال من 

 دعم القض�ة الفلسطین�ة عبر مراحل الزمن �لها و دعما غیر مشروط. إلىة �اإلضاف

و حسن الجوار وهذا ما  كما تقوم الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة على مبدأ مهم و هو التعاون الدولي   

على أساس  قات الود�ة بین الدول،  من الدستور " �شكل دعم التعاون الدولي و  تنم�ة العال  93ده في  نج

 1واة، و المصلحة المت�ادلة، و عدم التدخل في الشؤون الداخل�ة، مبدأین أساسیین للس�اسة الوطن�ة"  المسا

الدول و  بین  الود�ة  العالقات  تنم�ة  أن  نجد  بین   أین  الجوار من  دول  التي سعت    خاصة    إلى األهداف 

ب و مور�تان�ا و الن�جر  لیب�ا و المغر  ة مع دول الجوار �تونس و تحق�قها في إطار تسو�ة المشاكل الحدود�

و�ن �انت المغرب االستثناء إال أن الجزائر عملت على حسن الجوار من خالل ترق�ة العالقات    الي و م

الرد على االستفزازات المغر��ة و التصر�حات التي یدلي    تفادى الجزائر التصعید و الثنائ�ة حیث غال�ا ما ت 

ال المغار�ة �اإلضابها  المغار�ي في إطار اتحاد المغرب    إلىزائر  سعي الج  إلى فة  مسؤولون  بناء الصرح 

ت الجزائر  األمام ، و في هذا اإلطار سع   إلىالعر�ي، و رغم العراقیل إال أن الجزائر دفعت بهذا المشروع  

ل الجزائر بوساطة فعالة  ة أین قامت و ال تزاال�قرار في دول الجوار خاصة في األزمة المدعم االست  إلى

 و تحقیق االستقرار بهذا البلد. الحتواء األزمة

على مقار�ة امن�ة في المقام األول این ته�من التهدیدات األمن�ة    تقوم الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة

لجزائر�ة خاصة مع الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة حیث تر�ز على  جهات الس�اسة الخارج�ة اعلى منطق و تو 

الذین ال تجمعها بهم عالقات اقتصاد�ة  ها �عد المحدد  ستثمار في تعز�ز عالقاتاال الطاقوي مع شر�ائها 

ذي �ح�ط  جانب التهدیدات األمن�ة في الحزام ال  إلىو هذا    2001سبتمبر    11معتبرة خاصة �عد احداث  

المحافظة على مبدأ  لیها لعب دور دبلوماسي مهم و هنا نق�م هذا دور الذي �قوم على  �الجزائر �حتم ع

اعق�ه    الي فنجد ان التدخل الفرنسي في م  دئ األساس�ة للس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة .لتدخل او الم�اعدم ا

ء الملثمین  من قبل لوا  2013جانفي    16حادثة االعتداء على المنشأة النفط�ة تقنتور�ن �عین امناس في  

التي أسسها مختار بلمختار و احت الموقعین �الدم  التداو  قوي الذي  خل الجزائري الجاز الرهائن غیر ان 

مقتل   �انوا رهائن و    37خلف  اجنب�ة  اإلرهابیین    32رع�ة  األمن�ة  2من  التهدیدات  مواجهة  نحو  توجها 

 راضي الجزائر�ة.لحدود و امن و سالمة األالقادمة من دول الجوار من خالل تعز�ز ا
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هذا  ت �مكن من فهم جموعة محر�ات وعدة مؤشرا ان التحرك الدبلوماسي األمني الجزائر تحكمه م

التعقید وهذه   �الغة  عمل�ة  تدیر  انها  جیدا  الجزائر  تدرك  �ما  االفر�قي  الجیو س�اسي  الفضاء  اتجاه  الدور 

 1العمل�ة تظهر في ثالث مؤشرات: 

األول                  لز :  المؤشر  أضحى  والتي  الجزائر  تحكم  أص�حت  التي  األمن�ة  اما  الدبلوماس�ة 

المأزوم ولذلك فإن التحرك الجزائري یؤمن �أن الطر�ق    ر�قي الهش ومع الفضاء االفادارتها في التعاطي  

وا الراهنة  اللحظة  في  یتأتى  إنما  و�جرائ�ا  تكت�ك�ا  االفر�ق�ة  الجزائر�ة  المقار�للشراكة  من  المنظور  ة  لمدى 

احصائ�ات تشیر  إذا  االقتصاد�ة  المقار�ة  على  ألولو�ة  الت�ادل    إلى  األمن�ة  وضعف  االقتصادي  ضالة 

 االفر�قي والجزائري االفر�قي. –ر�قي االف

  وضمانا لتأمین الدبلوماس�ة األمن�ة الجزائر�ة اتخذت الجزائر منهجا انكفائ�ا المؤشر الثاني :               

تأمین   قوامة  الذات  الجر�ال��   la sécurisation de la sécuritéاألمن  على  مع  تتعامل  مة  ة 

ا المنظمة  رائحاالقتصاد�ة  تن�عث  القذافي  لتي  معمر  اللیبي  العقید  نظام  اسقاط  �عد  الجوار  دول  من  تها 

الم قبول    إلى ها  بید الجماعات المسلحة ولذلك لجأت الجزائر في سلو�   2012سنة    اليوسقوط الشمال 

الفاعل   حالة عدمدور  تحكمها  بیئة  في  التعقید  إدارة  لتتمكن من  تمییز  ال�   و�ن على مضض  التي  قین  

ر�قي �اعت�اره ساحل االزمات والتهدیدات المختلفة صل�ة او �انت لینة  وهذا ما �مكن  قة الساحل االفمنط

الداخل على الخارج االف تحس�ا أل مالحظته عن تر�یز الجزائر على أولو�ة  ي تهدیدات  ر�قي والمتوسطي 

 تأتي من الخارج.

الثالث:   غیر  المؤشر  لغة س�اس�ة  تفي  افر�ق�ا  تزال  في معلنة ال  مكانها  التنم�ة    راوح  مؤشرات 

اإلنسان�ة وهو ما �جعلها وفق االدب�ات التنمو�ة دول هشة من خالل ما طرحه �ل من ستیورات و براون  

 على الشرع�ة.فیر الخدمات وفي الحفاظ في الفشل في �سط السلطة وفي تو 

 20  ىإل  2014اع عام  عت الحكومة میزان�ة الدفونظرا لتنامي الهواجس األمن�ة في الجزائر فقد رف

من میزان�ة العامة للبالد وهذا نظرا للتهدیدات التي تح�ط �الجزائر سواء في    %  15مل�ار دوالر مشكلة  

وهذ لیب�ا  في  أو  االفر�قي  الساحل  ت منطقة  دولة  اطار  في  �ل  �صب  لها ا  دور  عن  تواجه  ،  �حث  �ما  
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یق األمني مع دول الجوار  بین واجب التنس فر�قي وهي الموازنة ما  الجزائر معضلة في منطقة الساحل اال

 1وااللتزام �عقیدة عدم التدخل في الشؤون الداخل�ة للدول فلم تجد أمامها سوى : 

االتح • ه�كل  داخل  األمن�ة  االجتماعات  و خلق  مستوى  على  المغار�ي  إطار  اد  في  الداخل�ة  زراء 

 مكافحة اإلرهاب.

تونس أو خلق م�ادرات ثالث�ة في    اء مع لیب�ا أوات الثنائ�ة الم�اشرة سو االعتماد على االجتماع •

 ظل االختالف الجزائري المغر�ي.

الم�ادرة   • تمثل  اإلقل�م�ة  الدول  مع  األمن�ة  الشراكة  على  اعتم  5+5االعتماد   2014د سنة  وفیها 

 ات�ج�ة لمكافحة اإلرهاب ساحل االفر�قي.على وضع استر 

أي مخرو   • الشر�اء  الفرنس�ة و تنوع  الدائرة  بر�ج من  نحو  عام  التوجه  بدأ  الذي  أین    2013طان�ا 

 كثفت الز�ارات والت�ادالت في اطار مكافحة اإلرهاب واهمها مكافحة دفع الفد�ة.

على   االطار  هذا  في  الجزائر  تر�ز  اكما  في  الحدود  تأمین  امام  مسالة  امنها  هندسة  إعادة  طار 

الراهنة و ان ال تعالتحد�ات األمن�ة  التحكم في  اني من هشاشة ادول المح�طة �الجزائر  ألوضاع صعو�ة 

حدودها ألس�اب جغراف�ة �الصحراء و شاسعة المساحة او لضعف امكان�اتها الماد�ة التي تتطلب مراق�ة  

الحدود لیال تكون متطورة لرصد هذه التهدیدات ، و من  �ة و أجهزة الرقا�ة على  مستمرة �األقمار الصناع 

اصة مع فرنسا او تكتل دول الساحل و الصحراء  ي اطر خارج�ة خ نجد دول الجوار ینسقون فجانب اخر  

م  االعتماد على مقار�ات ذات�ة لتامین حدودها في ظل التزامها �عد إلىتجد الجزائر نفسها مضطرة  الي و بت 

 خل�ة للدول .التدخل في الشؤون الدا

س  ق�ادة وحدات حر ة ض�ط الحدود نجد انشاء  ات التي اعتمدتها الجزائر في مسالل� و من بین اال

جانب الدیوان المر�زي لمكافحة الهجرة    إلى  1991جانفي    8المؤرخ في    91-04الحدود �موجب مرسوم  

 2.   غیر الشرع�ة التا�ع للمدیر�ة العامة لألمن الوطني

لیب�ا في افر�ل  فرغم توق�ع الجزائر   این تم    2012اتفاق�ات تعاون مع دول الجوار �ما حدث مع 

ة خاصة من الطرف اللیبي  ال�مراق�ة الحدود اال ان المسالة �قیت بدون فع  المن المشترك وتوق�ع اتفاق�ة ا

دلیل على   تقنتور�ن  حادثة  لمهر�ین و  عدیدة  اختراقات  ان هناك  نجده  الذي  الجزائر  و  فان  لهذا  و  ذلك 
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ثر منه  عمل  ر یتعلق ب�عد عمل�اتي اكتعتمد على االعتماد على الذات في مسالة تامین حدودها الن االم

لوماسي الن االمر یتعلق �طرف ثاني و الذي في غالب �عاني من ضعف في هذا المجال و هنا نجد  دب

اتفاق�االعتماد على نفسها في مسالة تام  إلىان الجزائر مضطرة   ات ثنائ�ة  في نفس  ین امنها و تفعیل 

 الوقت.

�ة المؤسسات�ة  لى األطر الدولفي الكثیر من األح�ان ع  و من جانب اخر نجد ان الجزائر تعتمد

لتمر�ر تصوراتها الخارج�ة خاصة في ما �خص التهدیدات األمن�ة التي تعرفها المنطقة او العالم �االتحاد  

مجموعة   او  م او    5+5االفر�قي  اطار  في  المتحدة  الخارج�ة  األمم  الس�اسة  �م�ادئ  �االلتزام  �عرف  ا 

ال هذا  و  تمیل  الجزائر�ة  الذي  �ثیرا  ه  ال�سینار�و  بها  الجزائر  تعاملت  التي  الحاالت  بتحلیل  قمنا  ما  اذا 

ب�ا  و �ذا الهجوم اإلرهابي على تقنتور�ن و المعضلة األمن�ة في لی  الي الجزائر سواء التدخل الفرنسي في م

 إ�جاد ص�غ لها خارج التدخل األجنبي .التي تحاول الجزائر 

ولها في شراكة مع الوال�ات  هاب خاصة مع دخي و إقل�مي لمحار�ة اإلر فالجزائر تقوم بنشاط دول 

بین   التنسیق  �عد  �ما  االفر�قي  الساحل  منطقة  و  افر�ق�ا  �شمال  الس�اسة  هذه  في  االمر�ك�ة  المتحدة 

الدعوة االمر�ك�ة مقابل المبدأ الذي تصر عل�ه    الثالث المجاورة لها من  الجزائر و دول الساحل  صم�م 

 في المنطقة .هو عدم التدخل الخارجي   الجزائر و

تحد من مكانتها  ی دبلوماس�ة و استرات�ج�ة  المحللین ان ما تعان�ه الجزائر من ضغوط  رى �عض 

ع ألر�عة دوافع أساس�ة و  قلیلة األهم�ة و ذلك راجاإلقل�م�ة و تجعل تأثیرها في التوازنات اإلقل�م�ة مسالة 

 :  1هي 

 ة االقتصاد�ة.ل�من حیث االستقالالنفطي و الغازي �ضعفها ان ت�ع�ة الجزائر إزاء الر�ع  -

ضعف النس�ج االقتصادي الداخلي و ضعف التوجه نحو االستثمار و التصدیر الخارجي و   -

 لجزائر�ین.محدود�ة انفتاح اغلب�ة الفاعلین االقتصادیین ا

أیدیولو  - االنعز جمود  المنطلق  مع  القط�عة  من  �منع  س�اسي  و  الج  الي جي  تفضل  زائر  اذ 

الثنائ�ة   إقل�م�ا و دول�ا فعدم  في مقابل محدودالعالقات  الجماع�ة  المنتد�ات  �ة انخراطها في 

 تها الدول�ة.الیاالنخراط في هذه التعدد�ات الدول�ة �ضعف ن فع

 ن�ا لكن لم تفعل خارج البالد .قدرات قو�ة و مجرب میدا إعطاء صورة عن الج�ش لها  -
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و الحذر �اعت�ار ان اول هدف  تتمیز �التوجس  الدبلوماس�ة الجزائر�ة    وفق المقار�ة الواقع�ة نجد ان 

ه الس�اسة الخارج�ة هو تحقیق االمن و هذا ما اعتمدته الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة و �سبب هذه  ال�تسعي  

األمن الالهواجس  القرار  صانع  اندفع  األمني    إلىجزائري  �ة  �عدها  �غل�ة  تتمیز  خارج�ة  س�اسة  تشكیل 
 �ي.ة اتجاه دول الر��ع العر خاص1

ا وجهة  فأطروحات  من  الجزائر�ة  الدبلوماس�ة  مواقف  ان  تعتبر  الخارج�ة  للس�اسة  الواقع�ة  لنظر�ة 

ات  و هكذا حافظت على متطل�  داخل حدودها  إلىنظر امن�ة محضة قد نجحت في منع انتقال الفوضى  

اللیبمصلحتها الوطن�ة و هذا یوصف �هدف رئ�سي للس�اسة الخارج�ة ا فالحالة   ، �ة مثال اكدت  لواقع�ة 

عدم ا قبل  التي دعت من  و  القذافي  نظام  سقوط  �عد  ما  لمرحلة  االستشراف�ة  الجزائر�ة و رؤ�تها  لمقار�ة 

 �طرق سلم�ة.التدخل األجنبي في لیب�ا و حل الخالف الداخلي 

�ة و تاثیرها في الوضع  ضرورة إعادة تقو�م مكانة الجزائر اإلقل�م  إلى م الدراسات تشیر  و لهذا فمعظ

الما �مكن تفعیلها �شكل اكثر  إلقل�مي في  التي  الكامنة للجزائر  القدرات  یتناقض مع  نطقة و هذا الوضع 

 لمنطقة المغار��ة.ن�ة في منطقة الساحل و امما یت�ح لها دور فعاال �المنطقة في ظل تزاید التهدیدات األم

 تك�ف  التحول و ال ضرور�اتة و الس�اسة الخارج�ة الجزائر�المطلب الثاني : 

ثقل استرات�جي في المنطقة �حكم اإلمكان�ات االقتصاد�ة و العسكر�ة اال ان سلو�ها اتجاه  للجزائر  

هات رسم�ة و او  طرف العدید سواء �انت ج  القضا�ا اإلقل�م�ة خاصة المحایدة جعل منها محل انتقاد من

لألنظمة    دون قصد �مؤ�د  ائر�ة الدول�ة عن قصد اوغیر رسم�ة بل أعطاها صورة متناقضة للهو�ة الجز 

الشعوب خ�ارات  حساب  على  �العدید    2التسلط�ة  دفع  هذا  و    إلىو  التقلیدي  المبدأ  �مراجعة  المطال�ة 

 ة.ة و المستقبل�ال��ات الحالمتمثل في عدم التدخل لما تتطل�ه التحد

ئر في  ختصین �حكم التزام الجزامست�عد في نظر العدید من ال�احثین و الم  المطلب رغم ان هذا  

الخارج�ة  س�استها   الس�اسة  ان  اال  الجزائر�ة  الحر�ة  تقید  تفرض  التي  القوانین  من  �مجموعة  الخارج�ة 

ساحل االفر�قي و في  دات األمن�ة في منطقة الالجزائر�ة قامت �محاوالت لتكون فاعال في مواجهة التهدی

 الة أ�ضا.العالم رغم ه�منة ال�عد األمني في هذه الح 

 �ات التي اعتمدتها الجزائر :عرض اهم المقار و �مكن ان نست

 
مجلة  ، دراسة حالة الر��ع العر�ي" ، ت المصالحا �ادئ و حسا�م، "ازمة الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة بین ال نيرا�ح زغو   1   
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مقار�ات    على  االعتماد  خالل  من  س�كون  الجزائري  اإلقل�مي  المح�ط  في  االمن  تحقیق  ان 

علیه تتراهن  التي  و  الم�االدبلوماس�ة  الجزائر من خالل  الذي  ا  اللیبي  الملف  المجال خاصة  في هذا  درة 

�الت ان توقف حالة اجاد حلول له حتى تستط�ع  بدأت الجزائر في إ� غلق منفذ    اليلالستقرار بهذا البلد و 

و   داعش  انتشار  و  األسلحة  تدفق  و  الشرع�ة  غیر  �الهجرة  الجزائر  في  األمن�ة  للتهدیدات  �النس�ة  مهم 

في هذا   المنطقة ، فالجزائر تراهن على تحقیق المصالحة رغم تدخل المغربعات اإلرهاب�ة المسلحة �الجما

الدخول   إلىخیرات اال ان هذه االتفاق�ة لم تعطي ثمارها مما دفع �الجزائر برام اتفاق�ة صالملف من خالل ا 

دول جوار لیب�ا مصر و    في مرحلة جدیدة من التصورات لحل االزمة اللیب�ة من خالل عقد لقاءات مع 

البلد و ط�عا هذ ت المتعلقة �األمن في هذا  المسائل  الم�ادرات تأتي في اطاونس و مناقشة  �عد دولي  ه  ر 

 راك االتحاد االفر�قي و االتحاد األورو�ي و األمم المتحدة في هذا الحل.كاش

الم�ادرة و ل�س االنتظار   اليو بت  الملف بهدف    نجد ان الجزائر مجبرة على االنفتاح و  في هذا 

مسارات    تحقیق  إلىهدف من خاللها  ة تعود على الجزائر بنتائج طی�ة و إ�جاب�ة تال�ق نتائج ذات فعتحقی

 ي المنطقة �كل.سالم ف

في   السر�ع  للرد  إقل�م�ة  قوة  تأس�س  على  الجزائر  دافعت  العمل�اتي  االجرائي  ال�عد  اطار  في 

  30القمة التي انعقدت �أد�س أ�ا�ا في    تحاد االفر�قي وذلك خالل لال caric االزمات والنزاعات االفر�ق�ة  

 2015.1ل والتي ستطبق مع ثیو��ا والسنغالجزائر وجنوب افر�ق�ا واعلى راسها ا 2014جانفي 

حو  �الجزائر  عقد  حیث  األطراف  متعددة  األمن�ة  لقاءات  على  الجزائر  سنة    60  اليتعتمد  لقاء 

 الساحل االفر�قي.خاصة حول لیب�ا ومنطقة  2013ونفس العدد تقر��ا في  2017

المن الجوار  حول  اتفقت  حیث  المغار�ي  الثالتعاون  الدورة  أشغال  في  والثالثینعقد  وزراء    الثة 

�الر�اط أین عبر الوز�ر المنتدب المكلف �الشؤون    2015الخارج�ة دول اتحاد المغر�ي العر�ي في ماي  

ر أهم القضا�ا المطروحة وهو ما �قتضي  أن األمن الجهوي �عتب   لىإالمغار��ة االفر�ق�ة عبد القادر مساهل  

 ". مشار�ة عسكر�ة القض�ة " دون دخول في أيتكث�ف التشاور ح�ال هذه 

والدعم   �المعلومات  تزو�دهم  خالل  من  االفر�قي  الساحل  لدول  النظام�ة  الجیوش  على  االعتماد 

 قة  اللوجست�كي حتى تتمكن من ضرب معاقل اإلرهاب في المنط

 الن�جر.و  اليإلرهاب والتصدي للمهر�ین وتنفیذ مشار�ع استثمار�ة شمال متجف�ف مصادر تمو�ل ا
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اتفاق�ات   دبلابرام  امني  واللجنة  تعاون  المصر�ة  الجزائر�ة  العل�ا  �اللجنة  لجان  من خالل  وماسي 

 العل�ا الجزائر�ة القطر�ة.

حیث األطراف  متعددة  األمن�ة  لقاءات  على  الجزائر  حو   تعتمد  �الجزائر  سنة    60  اليعقد  لقاء 

 قة الساحل االفر�قي.خاصة حول لیب�ا ومنط 2013ونفس العدد تقر��ا في  2017

 م الم�ادرات الفاعلة للس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة �ما یلي :  مكن ان نلخص اهو �

الحكامة   دعمت الجزائر االسترات�ج�ة المدمجة لألمم المتحدة من أجل الساحل التي تشمل األمن و 

إطار تصور إفر�قي وفق  في    2013نوفمبر    5ة �ماكو یوم  ال��عد اإلنساني في العاصمة المو التنم�ة و ال

فقط �حضور   الي حدة لمعالجة العمق المسبب لألزمات �منطقة الساحل اإلفر�قي و ل�س م ادئ األمم المتم�

 .1وز�ر خارج�ة إفر�قي  20

الصعید   على  الجزائري  النشاط  استمر  الجزائرو  �ثفت  أین  ما    الدولي  في  خاصة  جهودها  من 

سعت   حیث  القانوني  �اإلطار  للجماعات تج  إلىیتعلق  الفد�ة  دفع  في    ر�م  في  اإلرهاب�ة  الساحل  منطقة 

إطار تجف�ف منا�ع تمو�ل الجماعات اإلرهاب�ة في المنطقة و هذا ما تم �الفعل عند إصدار مجلس األمن  

و    2ي �جرم دفع الفد�ة للجماعات اإلرهاب�ة  تم تبني هذا القرار الذ  حیث  2009  12/ 17في    1904لقرار  

 . 2012سنة  الي ینة غاو �شمال م وماسییها في مدمن دبل 7لجزائر �عد خطف هذا ما التزمت �ه ا

و في هذا اإلطار قامت الجزائر �استضافة المر�ز اإلفر�قي للدراسات و ال�حث في اإلرهاب  و   

سالم �منطقة الساحل اإلفر�قي خاصة و إفر�ق�ا عموما مما  عال للجزائر في عمل�ة الهذا ما �عزز الدور الف

�ة داخل بیئتها اإلفر�ق�ة وفق منطق علمي مدروس �مكِّن  لظاهرة اإلرهابلى مقار�ة فهم و دراسة ا�قوم ع

 من إ�جاد حلول دائمة لهذه الظاهرة 

 :   2011قانون مكافحة اإلرهاب النموذجي 

لدراسات وال�حوث حول اإلرهاب والذي اعتمد من طرف  ن عن المؤتمر االفر�قي لصدر هذا القانو 

االف العاد�االتحاد  الدورة  ماالبو   17ة  ر�قي خالل  ادانة    2011جو�ل�ة    في  على  القانون  حیث ر�ز هذا 

 3مادة في عشرة أجزاء.   66اإلرهاب مجموع اشكاله وتضمن 
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 :1ل ما یلي كما ر�زت الجزائر على مقار�ة التنم�ة من خال

و  ة هي الحكامة و التنم�ة  ج�ة اإلفر�ق�ة الخاصة �الساحل" المرتكزة على ثالث محاور أساس�االسترات�"

 األمن. 

الخارج�ة  نظمت   الشؤون  اإلفر�قيالجزائر من خالل وزارة  االتحاد  مع  افر�قي    ى ملتق  مناصفة 

   ى ذا الملتقر�قي ، حیث تكمن أهم�ة هبهدف تحقیق االسترات�ج�ة االفر�ق�ة الخاصة بتنم�ة الساحل االف

ر�قي الخاصة  االتحاد اإلف  ةالذي تتضمنه "استرات�ج�  في �ونه س�ساهم في تنفیذ المحور المتعلق �التنم�ة

ال   دورته  في  اإلفر�قي  األمن  و  السلم  مجلس  تبناها  والتي  الساحل",  في    449�منطقة   11المنعقدة 

 �م�ادرة جزائر�ة. 2014أغسطس 

هذه   "أولو�اوتضع  في  المنطقة االسترات�ج�ة  بلدان  بین  التعاون  دعم  الس�ما    و  تها"  الجوار, 

لساحل, �خصوص مشار�ع المنشآت و التنم�ة و اإلدماج  " في استقرار ا التي تلعب دورا "أساس�ا  الجزائر 

 االجتماعي واالقتصادي للش�اب و النساء و التنم�ة الفالح�ة و الرعو�ة و دعم السكان.

جرد المشار�ع التنمو�ة في المنطقة و تسهیل تنفیذها و    إلى   األساس �سعى هذا الملتقى وعلى هذا  

ي مجال تطو�ر المنشآت المشتر�ة و اجراء تقی�م في هذا  اون االقل�مي فشرة التفكیر في فرص التعم�ا

تحت�ة   بن�ة  مشار�ع  لتجسید  استغاللها  و  المتوفرة  االقل�مي  التعاون  فرص  عرض  عن  فضال  المجال 

 مشتر�ة. 

ال هذا  یهدف  أن    إلىلقاء  كما  �مكن  التي  و  �األولو�ة  تحظى  التي  المشار�ع  إطار  تحدید  تدخل 

ا  اتفاق  المصالحتفعیل  و  م لسلم  في  هذه    الية  علي  القائمین  وتشج�ع  الجزائر  مسار  عن  المنبثق 

 المشار�ع �غ�ة اإلسراع في تجسیدها على أرض الواقع.

لمعنیین �التنم�ة في منطقة الساحل, فإنه  اإلقل�میین و الدولیین ا ة تنسیق بین الشر�اء  ال�و�وصفه  

تحاد اإلفر�قي و المنظمات و الهیئات  بین ه�اكل اال  لهذا الملتقى خلق انسجاممن األهداف االساس�ة  

اإلقل�م�ة و الدول�ة من أجل تحقیق تعاون فعال �فیل بتجسید �ل الم�ادرات التنمو�ة في المنطقة و�ذلك  

 �ة وتحدید الخطط الكفیلة بتفعیلها.دى تقدم المشار�ع التنمو معرفة م

 
ج�ة اإلفر�ق�ة الخاصة �منطقة الساحل  ت�: حشد للجهود من أجل تفعیل اإلسترا اليلتقى التنم�ة في الساحل و مم1
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السا منطقة  لدول  الو�اإلضافة  الملتقى  في  تشارك  الهیئا حل,  اإلفر�ق�ة و  عدید من  االقتصاد�ة  ت 

العر��ة و الدول�ة على غرار صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و المنظمة التنم�ة االقتصاد�ة لغرب  

المصرف   و  االقتصادإفر�ق�ا  للتنم�ة  الدول�ة  العر�ي  اللجنة  و  للتنم�ة  اإلفر�قي  البنك  و  إفر�ق�ا  في  �ة 

جانب �ل من األمم المتحدة و    إلى لمؤتمر اإلسالمي  ساحل و منظمة اافحة الجفاف في منطقة اللمك

 االتحاد األورو�ي .

ر في المرافعة من أجل  وانطالقا من العالقة الطرد�ة بین األمن و التنم�ة التي تعتمد علیها الجزائ

د اإلفر�قي  م�ادرة على مستوى االتحاتقد�م    إلىقیق االستقرار في منطقة الساحل, فقد �ادرت الجزائر  تح

في  تق� تبنیها  تم  التي  الم�ادرة  هي  و  الساحل,  منطقة  في  التنم�ة  و  االستقرار  بین  وث�قة"  "عالقة  م 

 قي الخاصة �الساحل".لتص�ح تسمى "استرات�ج�ة االتحاد االفر� 2014أغسطس 

ل  ؤول�اتها و تحدید األعماالساحل على تحمل مس حمل منطقة   إلى هدف هذه الم�ادرة الجزائر�ة  و ت

 التدخل األجنبي في الشؤون الداخل�ة لدول الساحل.  شر�ائها الق�ام بها و الحد من التي �جب على

االسترات�ج�ة   هذه  تدعو  التحلی   إلى كما  و  التفكیر  في  المشار�ع "المساهمة  تفعیل  أجل  من    ل 

ن الساحل و  للش�اب والنساء في بلدا  "دعم فرص االدماج االجتماعي و المهني  إلى التنمو�ة" �اإلضافة  

 ساعدة على تجنید االموال الس�ما لتمو�ل مدارس الحرف و تطو�ر الصناعة التقلید�ة".الم

"الجدار األ  إلىكما تدعو االسترات�ج�ة   الفعلي لم�ادرة  �الساالتطبیق  الكبیر الخاص  حل  خضر 

البیئ�ة  مكافحة اآلثار االجتماع�ة   إلىالهادفة    2007الصحراوي" لسنة   للتصحر في    و االقتصاد�ة و 

نطقة ، فتم اقتراح انشاء مشروع الطر�ق العابر لصحراء افر�ق�ا و هذا الطر�ق الذي یر�ط ستة بلدان  الم

م تونس و  الجزائر و  ،    الي و هي  تشاد   ، الن�جر  یهدف  ،  ب�عضها  ر�  إلى ن�جیر�ا حیث  الشعوب  ط 

انفقت    لصحراو�ة ، حیث �سر العزلة عن المناطق اال�عض و تحسین مستوي المع�شة لدول المنطقة و  

 95مل�ار أورو النجاح هذا المشروع و بلغت نس�ة االشغال ف�ه على مستوى الجزائر    2الجزائر مبلغ  

ألوضاع األمن�ة رغم انه تم  متوقفا �سبب ا  اليخاص �م �م في حین �قي المقطع ال  3400�المئة �طول  

 1�م .  200�المئة منه على مسافة  50انجاز 

قل�مي في مجاالت عدیدة خاصة التي تقوم على تحقیق التنم�ة  لى التعاون اإلفالجزائر تراهن ع

 في المنطقة و فتح فرص افضل و هذا من خالل توظ�ف الجهاز الدبلوماسي في هذا االمر .
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مقار�  كما على  الجزائر  اخر ر�زت  اإلرهاب    ى ة  تمو�ل  منا�ع  لتجف�ف  الفد�ة  دفع  تجر�م  هي  و 

مؤشر أساسي في التحول نحو التأثیر في البیئة الخارج�ة  ة و هذا �عتبر  ة من طرف الدول األورو��خاص

العالم�ة لمكافحة اإلرهاب لما تملكه من خبرة في هذا    حیث  المجال،  انخرطت الجزائر في االسترات�ج�ة 

تؤثر في رؤ�ة    ، وقد استطاعت أن2011سبتمبر    11بلور في العالم الغر�ي ما �عد  وهو مذهب جدید ت

ة من خالل محار�ة دفع الفد�ة، ر�ط اإلرهاب �الجرائم المنظمة، وهو ما أعطاها  یولوج�ة الجدیدهذه اإلید

توسطي،  والحوار األطلسي الم  5د  زائ  5قوة اندماج وتعاون مع واشنطن، لندن وترجمة رؤ�تها في منتد�ات  

 لق  قائما ف�ما یتعلساحل. لكن ی�قى الغموض واعت�ارها شر�كا فعاال ووس�طا بین القوى الكبرى ودول ا

قزو�ن   �حر  من  الحیو�ة  الموارد  على  للس�طرة  الكبرى  القوى  �عض  قبل  من  اإلرهاب  بتوظ�ف 

 1منطقة شمال إفر�ق�ا والساحل اإلفر�قي.  إلىوالخل�ج 

ت لدى  و  الجزائر  مساعي  سبیل ّوجت  إخالء  مقابل  لإلرهابیین  الفد�ة  دفع  لتجر�م  المتحدة    األمم 

 .شروع قرار �ساهم في تجف�ف أهم من�ع لتمو�ل اإلرهابمجلس األمن لم الرهینة المختطفة بتبني

دورته   في  األمن  مجلس  رقم    6247وصادق  الالئحة  الفد�ة    1904على  دفع  تجر�م  تتضمن 

اإل تقللجماعات  طلب  عند  نزوال  عنه  رهاب�ة  ودافعت  الشأن  هذا  في  �ه  �مساعي  �استماته دمت  وقامت   ،

ة �مجلس األمن خاصة �عدما تبنى االتحاد اإلفر�قي الئحة  الدائمة العضو�اس�ة �بیرة لدى األعضاء  دبلوم

 .في هذا الس�اق

اإل مكافحة  �خص  ف�ما  المتحدة  األمم  نصوص  في  الفراغ  سد  في  الالئحة  تساهم  �ما  و  رهاب 

 .جرام�ةهود الدول�ة لمحار�ة اإلرهاب وتجف�ف منا�ع تمو�ل الجماعات اإلس�عزز ذلك الج

القرا نص  یلزم  نشرهو  تم  الذي  الدول    ر  جم�ع  االنترنت  ش�كة  على  المتحدة  األمم  موقع  على 

الجماعات  �احترام نصها ف�ما �خص منع دفع الفد�ة لإلرهابیین المصنفین في قائمة األمم المتحدة ضمن  

 تنظ�م القاعدة وحر�ة طال�ان اإلرهاب�ة منها 

لال مكمال  جاء  الذي  القرار  رقم  وتضمن  ب  1373ئحة  اإلالمتعلقة  منا�ع  ومحار�ته  تجف�ف  رهاب 

تزاید عدد    1267والالئحة   الدول�ة إزاء  انشغال المجموعة  الجماعات اإلرهاب�ة  نشاطات  الخاصة بتمو�ل 
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أ ق�ام  على  تنطوي  التي  و�الحوادث  ومؤسسات  وجماعات  حر�ة  فراد  أو  القاعدة  بتنظ�م  مرت�طة  �انات 

 ع تنازالت س�اس�ة.موال أو انتزا خذهم �رهائن �غ�ة جمع األطال�ان �اختطاف أشخاص وأ

قواتها   ارسال  تساند  ال  الجزائر  ان  حل    إلى فرغم  في  الجزائر  مساهمة  مسالة  ان  اال  الخارج 

 �عیق دعم هذه الوحدات األمن�ة لتعز�ز  ت و المنظمات الدول�ة الالنزاعات الدول�ة عبر ما �عرف �التكتال

 من افر�ق�ا .االمن في مناطق عدیدة 

العدیدفالجزائر ا  النزاعات في    ضطرت في  من المرات ان ترسل وحدات عسكر�ة لمراق�ة مناطق 

ا حالة  في  الحال  هو  �ما  مجهزة  عسكر�ة  وحدات  ل�س  و  مراق�ة  عناصر  أي  التزاماتها  و  اطار  ر�تیر�ا 

د  س�استها الخارج�ة این تجما جعل الجزائر تتك�ف مع التحوالت الدول�ة الراهنة في مسالة    اثیو��ا و هذا

 �الم�ادرة في هذا الشأن.نفسها ملزمة  

كما ان مشروع الدفاع المشترك و عدم االعتداء الذي تم اعتماده من طرف االتحاد االفر�قي في  

�ابو  المنعقد  الرا�ع  قوة  2005جا سنة  المؤتمر  انشاء  �ا�ا سنة     و  اد�س  في  دفع    2008افر�ق�ة جاهزة 

الثابتة في الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة و العقیدة   هنة مع الم�ادئ �ف مع هذه التحوالت الرا التك  إلى �الجزائر 

 1األمن�ة الجزائر�ة . 

المغ المملكة  توجه  مع  جاء  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  في  التوجه  هذا  لالنضمام  و    إلى ر��ة 

فر�ق�ة من  رض وجودها في القارة االاد االفر�قي و االبتعاد عن ما �عرف �الكرسي الفارغ و محاولة فاالتح

القرار في الس�اسة    جم�ع التوجه لدى صانع  النواحي الس�اس�ة و االجتماع�ة و االقتصاد�ة و هنا تعزز 

ساحل االفر�قي و في اطار  اإلقل�م�ة خاصة منطقة الضرورة التك�ف مع التحوالت    إلى الخارج�ة الجزائر�ة  

 االتحاد االفر�قي .

�ق�ا المنعقد �طرابلس العاصمة اللیب�ة  دفاع  شمال افر شار�ت في اجتماع وزراء  و نجد ان الجزائر 

بدعوة لیب�ة الستعراض القضا�ا المتعلقة �إنشاء لواء شمال افر�ق�ا التا�ع لالتحاد االفر�قي و    2010عام  

تشكیل هذه القوة  هنا بدات الجزائر تستعد للمشار�ة القو�ة في    إلىفي افر�ق�ا و  وجه لدعم االمن و السلم  ال

ارجي لذلك و هذا ا�مانا منها �ان المشاكل االفر�ق�ة اكبر من ان �ستط�ع االفارقة  تحشد الدعم الخو بدات  

لتك  نظرا  ال�اهظة  ال�معالجتها  معظم2فها  عل�ه  تتوفر  ال  ما  هو  و   ،  � االفر�ق�ة  القارة  و  دول  الفقر  فعل 
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ل دمج السلم�ة من خال  حل النزاعات �الطرق   إلى  و لذلك نجد الجزائر سارعت1انخفاض معدالت التنم�ة  

 الجهد الدبلوماسي �الدعم اللوجست�كي العسكري للدول االفر�ق�ة في اطار إقل�مي مدعوم �الجهود الدول�ة.  

التحوال تك�ف الجزائر مع  الدول�ة و اإلقل�م�ة  و في اطار  نجد ان الجزائر أرسلت مجموعة من ت 

الجزائر�ین   بهالوال�  إلى الض�اط  االمر�ك�ة  المتحدة  في  ات  التكو�ن  تأطیر  دف  منه  و  السالم  مجال حفظ 

تخص�ص جناحا    إلىقوات حفظ السالم لواء شمال افر�ق�ا ، و لم تكتفي الجزائر بهذه الخطوة بل ذهبت  

الوطن�ة  المدرسة  �الرو   في  المهندسین  تدر�ب  لتكو�ن  خالله  من  یتم  األولى  العسكر�ة  للناح�ة  التا�عة  ��ة 

 فظ السالم على مستوى القارة االفر�ق�ة.�ق�ة في مجال حات عسكر�ة جزائر�ة و افر إطار 

بت القارة    اليو  في  الفعال  تواجدها  اإل�قاء  على  االفر�قي  الصعید  على  تتجه  الجزائر  ان  نجد 

خ من  االتاالفر�ق�ة  في  تواجدها  دعم  تجاوز  الل  و  سلمي  �شكل  الدول�ة  النزاعات  حل  و  االفر�قي  حاد 

ني الشعبي في أي عمل عسكري خارج البالد في حدود  ر�ة الج�ش الوطالدستوري الذي �منع مشا  الحاجز

 دعم اللوج�ست�كي و التدر�ب من اجل التقلیل من التدخالت األجنب�ة في القارة االفر�ق�ة. 

مع التحوالت الدول�ة الراهنة خاصة و ان المغرب بدا یتحرك    حرك الجزائري نحو التك�ف و �أتي ت

تقد�مه خدمات لدول غرب افر�ق�ا خاصة في مجال    صحراء ( س ص) واطار مجموعة الساحل و الفي  

التدر�ب و الدعم المادي و ارسال مراقبین في مناطق عدیدة من افر�ق�ا و خاصة الساحل االفر�قي التي  

�ا حساسة  جد  منطقة  �التتعتبر  و  لها  استرات�جي  عمق  و  للجزائر  ات  اليلنس�ة  التحرك  هذه  مسالة  جاه 

 2ائر. ة في مح�ط الجز التغیرات الحاصل

من جانب اخر قامت الجزائر بتفعیل دور الج�ش الجزائري على المستوى الخارجي في اطار دعم  

السالم و التنم�ة في العالم و    ات الدول�ة تحت مبدأ دعمالقرارات الخارج�ة الجزائر�ة اتجاه العدید من االزم

 :  �ما یلي   3ن األممــیینظ السلم واألمـومهام حف اطار اممي محددفي حل النزاعات �شكل سلمي لكن 

المتحدة،  األمم  هیئة  إشراف  تحت  الشعبي  الوطني  الج�ش  استدعي  حفظ    و   لقد  مهام  إطار  في 

  : م نلخصها ف�ما یليفي العدید من دول العال السلم للمشار�ة في عمل�ات مختلفة 

 غوال ال�عثة األمم�ة األولى للتحقیق في أن +
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ا      ممثلوا  الشارك  الوطني  جانفي  لج�ش  من  ابتداء  األمم�ة  ال�عثة  هذه  في    إلى   1989شعبي 

 .�أنغوال 1991ماي  25غا�ة 

القوا      انتشار  إعادة  مراق�ة  في  ال�عثة  هذه  مهمة  تمثلت  وانوقد  الشمال  في  الكو��ة  سحابها  ت 

 .�و�المتفق عل�ه بین انغوال و �صفة تدر�ج�ة وشاملة من التراب األنغولي وفقا للجدول ا 

 .هاالیوفقت ال�عثة األمم�ة األولى في أداء المهمة المو�لة  وقد     

 ال�عثة األمم�ة الثان�ة للتحقیق في أنغوال  +

الشعبي      الوطني  الج�ش  ممثلوا  الت  شارك  ال�عثة  هذه  في  ماي  أ�ضا  من  مهمتها  امتدت  ي 

 .1995غا�ة ف�فري  إلى 1991

االلت  وتمثلت      مراق�ة  في  المبرمة  مهمتها  والمتعلقة  زامات  المتصارعة  األنغول�ة  األطراف  بین 

بوقف إطالق النار ومراق�ة سیر االنتخا�ات �المنطقة وفقا لالتفاق�ات بین الحكومة األنغول�ة وحر�ة  

 .من أجل استقالل أنغوال التامنیتا "االتحاد اإلفر�قي یو 

 1:   یق في أنغوالال�عثة األمم�ة الثالثة للتحق +

،كان 1997جوان    إلى  1995�ورة مهمتها في أنغوال في الفترة ما بین ف�فري  دت ال�عثة المذأ     

استت�اب  ضمان  أجل  من  "یونیتا"  وحر�ة  األنغول�ة  الحكومة  بین  التوسط  وتحقیق    هدفها  األمن 

"�ازالمصالحة   اتفاق�ات  أساس  على  في   "الوطن�ة  "لوزاكا"  ،و�رو 1991ماي    31المبرمة  تو�ول 

ف النقاط    1994نوفمبر    20ي  المبرم  في  ال�عثة  مهاه  وتتمثل  األمن  مجلس  قرارات  �عض  و�ذا 

 توفیر الدعم والعون لألطراف األنغول�ة -ةال�الت

اإلدار - انتشار  من  والتحقق  المراق�ة  التراب  عبر  العموم�ة  المصالحة  ة  مسار  وتدع�م  ألنغولي 

 .الوطن�ة

 قف إطالق النار و�ذا مراق�ة و  ة والتحقق من سحب القواتالمراق� اإلشراف، -   

�القوات   -    المتعلقة  "یونیتا"  المتحصل علیها من طرف الحكومة وحر�ة  المعلومات  التدقیق في 

 .وتحر�اتها

 وزة "یونیتا ز�ن األسلحة الموجودة �حاإلشراف على جمع وتخ -   

 تجر�د المدنیین من السالح  -   
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 �اشرة �مسار السالمن�ة المتعلقة مل وتدع�م األعمال اإلنسا تنسیق وتسهی -   .

 مراق�ة المسار االنتخابي في أنغوال  و  تدع�م،  -   

 ال�عثة األمم�ة بهایتي -

وقد أنشئت     1996غا�ة جوان    إلى  1993أدت ال�عثة األمم�ة مهامها في هایتي من سبتمبر     

یت�ة  ن األطراف الهامضمون االتفاق المبرم بیهذه ال�عثة في البدا�ة من أجل المساهمة في تطبیق  

 1993جو�ل�ة  3في 

لذلك      المالئمة  الظروف  وتوفیر  الهایت�ة  القوات  عصرنة  في  �المساهمة  ال�عثة  هذه   .كلفت 

 �عثة الدعم األممي  +

قصد تدع�م التزام الحكومة الهایت�ة �الحفاظ    1997ن جو�ل�ة  �عثة مهمتها في هایتي بیأدت ال    

�غ�ة  على االستقرار  و  الكفاءا  األمن  والنهوض  تطو�ر  المؤسسات  وتعز�ز  للشرطة  المهن�ة  ت 

 �االقتصاد الهایتي 

ألطراف  وتمثلت في مساعدة ا 1992ومارس  1991�مبود�ا بین أكتو�ر  إلى أرسلت ال�عثة األمم�ة 

األر�ع إنالكمبود�ة  س�قت  التي  المرحلة  خالل  النار  إطالق  وقف  على  المحافظة  في  ونشر  ة  شاء 

المؤقتة المتحدة   السلطة  �مبود�ا،   لألمم  المجتمع    في  لفائدة  تحس�س�ة  حمالت  تنظ�م  �اشرت  �ما 

 .ال�عثة التحضیر�ة األمم�ة �كمبود�ا + المدني حول أخطار األلغام 

الشعبي في   شارك ممثلوا     -  ال�عثة األمم�ة   الج�ش الوطني  المهمة في �مبود�ا    هذه  تمت هذه 

ف�فري   مه  1993وسبتمبر    1992بین  توتمثلت  في ضمان  �التسو�ة  امها  المتعلق  االتفاق  طبیق 

 1991أكتو�ر  23الس�اس�ة الشاملة للنزاع الذي أبرم في �ار�س بتار�خ 

ظ�م وتسییر انتخا�ات عامة  تعلقة �حقوق اإلنسان وتنكما �لفت هذه ال�عثة أ�ضا �المسائل الم     

 لنظام واإلدارة المدن�ة وحفظ احرة ونز�هة، و�ذا المسائل العسكر�ة 

الكمبودیین  إعا -    والالجئین  الم�عدین  األساس�ة    إلىدة  �المؤسسات  والنهوض  و�سكانهم  الوطن 

 .1ةال�للبالد خالل المرحلة االنتق

ا     ال�عثات  للمحافظة على السهذه �اختصار  فیها الج�ش الوطني  ألمم�ة  التي شارك  لم األممي 

اف فالشعبي، والتي مكنت  التي  ي مجال حفظ األراده من اكتساب الخبرة  المهام اإلنسان�ة  من وفي 

 
 ، مرجع سابق  لدفاع الوطنيع وزارة اقالجزائري مو  المهام الخارج�ة للج�ش 1
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الوطني   الج�ش  �فاءة عناصر  للشك  یدع مجاال  �ما ال  وأثبتت  المتحدة.  األمم  هیئة  علیها  تشرف 

 .ى أكمل وجههم علالیالمهام المو�لة الشعبي وحرصهم على آداء 

ال  و  الشعبي  الوطني  للج�ش  العسكري  النشاط  هذا  سبق  و  ما  في  استعرضناه  ان  ذي  یوضح 

القضا�ا الخارج�ة و لكن في اطار اممي و محدد و ذو طب�عة سلم�ة و  للج�ش   التعامل مع  مرونة في 

 ة .�الة و منه �عطي محفزا لتفعیل هذا الدور �أكثر فعال�ل�س قت

�ادر فیها  مكن القول �ان الجزائر ال تزال تتعامل حسب نوع�ة االزمة لكي تو من خالل ما سبق �

اك �انت  تهدیفكلما  و  قر�ا  �ادرت  ثر  الجزائري  االمن  لها    إلى دا على  و �شكل عملي حتى  إ�جاد حلول 

  ا ت�ادر الجزائر في اطار المشار�ة في المهام األمم�ة و ان �انت �عیدة عن المجال الحیوي للجزائر و امنه 

 .االممي و الدولي لحلها و لكن ل�ست ذات اول�ة

جاه قضا�ا ذات أهم�ة و �عد حیوي و  ها و خطابها اتامت الجزائر بتغیر س�استمن جانب اخر ق 

تغیر موقف الجزائر من الهجرة غیر الشرع�ة  امني للجزائر اال و هو ملف الهجرة غیر الشرع�ة حیث  

الدیوان  خاص  2017في سنة   مدیر  نورالدین  ة تصر�حات  الداخل�ة  �ذا وز�ر  او�حي و  احمد  الرئاسة 

الرافض لدو   إلىة  بدوي  السر�ة  و جنو الهجرة  الساحل  تعاملت مع  ل  الجزائر  ان  ، خاصة  الصحراء  ب 

الترحیل �عد غلق الحدود   اللیونة و قررت توق�ف عمل�ات  العر�ي بنوع من  الر��ع  �عد  ملف الالجئین 

، حیث خرج الالجئون من مخ�مات اللجوء    الي�ة الحرب في شمال ممع بدا  الي ن الجزائر و مالبر�ة بی

 رار و تمنراست و انتشروا في جم�ع وال�ات الوطن .لك المرحلة �أدلتي أعدتها السلطات في تا

  نجد ان سینار�وهات التحول في المواقف الخارج�ة اتجاه القضا�ا األمن�ة  التي تهم امن   اليو �الت 

اعتمدت على    ان الجزائر  إلى األس�اب التي ذ�رناها    إلى ان هذا التحول �عود    الجزائر و استقراره حیث 

 في مسالة خارج�ة .ي تغیر موقفها محدد امني ف

المخطط    خالل  من  االمن  و  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  بین  ما  العالقة  نلخص  ان  �مكن  و 

 :الي الت
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 �ة التهدیدات األمن�ة الخارج

 ( الساحل االفر�قي)

 

 م�ادئ الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة                   

 الجزائر   اخل�ة          دم التدخل في الشؤون الدمبدا ع

 +                                        انعكس إ�جا�ا على المنطقة و الجزائر  

 عدم مشار�ة الج�ش الوطني خارج الحدود   

 افرز

 األمن�ة   حر��ة مواجهة التهدیدات  تغیر

 تماد على مقار�ة تنمو�ةفي الساحل االفر�قي عسكر�ا                  * االع

 شاملة إلفر�ق�ا " نی�اد" والساحل خصوصا                                             

 رفض افر�كوم  *تبني الجهد الدبلوماسي و                                              

 

 الي ندوة الجزائر لحل ازمة م م�ادرة-

 األمر�كي  تعز�ز التعاون الثنائي الجزائري -

 سي في منطقة الساحل االفر�قي الجزائري الفرنتنسیق العمل -

 العمل على تجر�م الفد�ة -

 التنسیق مع دول الساحل او مجموعة المیدان-                                         
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 :خالصة الفصل

حداث و التطورات  جد ان التحوالت التي عرفتها منطقة الساحل االفر�قي من خالل االمما سبق ن 

تالس�اس األمن�ة  و  اتجاه  �ة  الفعل  برد  االكتفاء  فقط  ل�س  و  الفعل  استرات�ج�ات  بناء  الجزائر  على  حتم 

ا فرنسا و  المنطقة و على راسها  في  الكبرى  للدول  الخارج�ة  االمر�كالس�اسات  المتحدة  بهدف  لوال�ات  �ة 

 حما�ة مصالحها و امنها في المنطقة.

ال  موقف  �ان  ان  االو  قوات  انشاء  من  االمر�كجزائر  للس�اسة  فر�كوم  الثابتة  للمواقف  �حسب  �ة 

ة األكبر ال تزال تنتظر تفعیلها ضد  ال�الخارج�ة الجزائر�ة اتجاه التدخالت األجنب�ة في المنطقة اال ان الفع

الفرنسالت الس�اسات  و  المنحر�ات  خالل  من  الم�اشرة  غیر  او  الم�اشرة  �انت  سواء  �التحدید  ظمات  �ة 

 ث تكتالت جدیدة.او عبر استحدا اإلقل�م�ة �المنطقة 

فالجزائر امامها تحد�ات �بیرة للحفاظ على امن حدودها و حما�ة مصالحها مما �ستوجب علیها   

ا �جعل الجدل ی�قي قائم ما بین الثابت و  ى مع الم�ادئ الثابتة مم ة �ما یتماشال�التك�ف مع المعط�ات الح

ا الس�اسة  في  ظل المتغیر  في  الجزائر�ة  مختلف    لخارج�ة  و  اعتماد  التدخل  س�اسة  على  االن  الدول 

 االست�اق�ة في س�استها �ما هو الحال مع السعود�ة و المغرب و مصر و فرنسا.
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الدراسة  خلص هذه  في  و من  مجموعة    إلىنا  و   االستنتاجاتالنتائج  محاولة  الیصلنا  التي  عبر  ها 

اإلا على  و ال�شكإلجا�ة  الرئ�س�ة  الدراسة التساؤال ة  فصول هذه  في  الفرع�ة  لو   ، ت  ال�حث  التي  خاتمة  �ست 

 ذا المنظور.منطلقات �حث�ة جدیدة من ه�قدر ما هي مجال لطرح تصورات أخرى و 

: أن المحدد األمني  ة الرئ�س�ةال�ها في هذه الدراسة و�إجا�ة على اإلشكالیتوصلنا    إن أهم نقطة

-ي صنع الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة خاصة في ظل عدم تعاظم المحددات األخرى  دورا رئ�س�ا ف  یلعب

الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة رغم محاوالت    -االقتصاد�ة أساسا دد من  الجزائر اعتماد هذا المحفي توج�ه 

االسترات�ج  عمقها  على  الحفاظ  ط  يأجل  أن  إال  إفر�ق�ا،  الفي  الر�عي  االقتصاد  وضعف  ب�عة  جزائري 

كان�ات التنافس لم �سمح لها بتوظ�فه �الشكل المالئم، ومن جهة أخرى تراجع المحدد األیدیولوجي الذي  إم

اضي، غیر أن التحوالت األمن�ة و  الثمانینات من القرن المكانت ترتكز عل�ه الجزائر في فترة الس�عینات و 

العالم ولكن بتفاوت نسبي بینهم  الخارج�ة لدول  حدد مشترك لكل الس�اسات  تزاید التهدیدات جعل األمن �م

إال أن الجزائر مع تجر�تها األمن�ة التي عاشتها في فترة التسعینات جعلت منها فاعال والع�ا أساس�ا في  

 ات قو�ة مع مختلف الدول والقوى في العالم.ول�ة ومكنها من ر�ط عالقالساحة الد

سبتمبر    11مرحلة ما �عد أحداث  ائر�ة أ�ضا من  ت الس�اسة الخارج�ة الجز من جهة أخرى، انطلق

في رسم س�استها    2001 العالم،  في  األمن  منطق  الالتماثل�ة جزءا من  والتهدیدات  اإلرهاب  أین أص�ح 

س وصنع  ضوءاالستراتج�ة  على  الخارج�ة  أص�حت    �استها  أین  الكبرى  القوى  مع  خاصة  التغیرات  هذه 

الكبرى والمنشر�كا استراتج�  الدول  الدول�ة و ا مع  المقابل نجد أن الجزائر حافظت  ظمات  اإلقل�م�ة ، وفي 

هذه   مع  تتصادم  أح�انا  جعلها  مما  التدخل  عدم  نبدأ  خاصة  الخارج�ة  س�استها  في  الثابتة  م�ادئها  على 

یتطلب في رأینا    س�استها غیر أنها ثابتة مع م�ادئها وهذا   عن الدفاع    وقع م  إلى ل  القوى وأح�انا أخرى تنتق

 لتحوالت اإلقل�م�ة في المنطقة �شكل إ�جابي عندما یتطلب األمر ذلك.ف الجزائر مع اأن تتك�

إشك الجزائري طرح  الخارجي  بین ال�فالسلوك  ما  التوفیق  ��ف�ة  تدخل ضمن  رئ�س�ة  و    ة  اهداف 

  رج�ة ضمن مقار�ة عقالن�ة الوطن�ة و ما بین الثوابت الوطن�ة و الس�اد�ة في الس�اسة الخامصالح الجزائر  

این   واقع�ة  مح�طها  و  في  تلع�ه  الذي  الدور  عن  متنازلة  الجزائر  �ان  المختصین  و  للمالحظین  تظهر 

هذا التوجه ارت�ط    الخارج�ة �عدم التدخل و   اإلقل�مي و هذا ما تبرره الخارج�ة الجزائر�ة �الث�ات في م�ادئها 

نط�اعا بتراجع  ر�ة مما اعطى ارج�ة مع مرض رئ�س الجمهو غ�اب صانع القرار في الس�اسة الخاة  ال��اشك

 .الجزائر عن دورها اإلقل�مي و الدولي  



 الخاتمة: 
 

 
369 

ج�ة  و �مكن القول �ان الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة وفق اطروحات النظر�ة الواقع�ة للس�اسة الخار 

ة و هذا  ان تحقق هدف أساسي هو الحفاظ على االمن الداخلي في بیئة مضطر�ان الجزائر استطاعت  

ا وجهة  من  �الهدف  األمن�ة  موقعها  لنظر  و  الجزائر  تملكها  التي  �االمكان�ات  مقارنة  لكن  نجاحا  عتبر 

االحداث الحیوي   مجاراة  في  مؤخرا  انحصرت  التي  و  القضا�ا  �عض  اتجاه  مواقفها  الم�ادرة    فان  عدم  و 

 و المصالح.رتها و �ضرورة لعب دور فعال في اطار المالئمة ما بین الم�ادئ اضر �صو 

ن حقل الس�اسة الخارج�ة عرف تحوالت من حیث أدوات التحلیل و  أالنظري وجدنا  في الجانب  و  

على أدوات  عتمد  الذي �و   ،مستو�اته خاصة مع بروز جیل جدید من ال�احثین في حقل الس�اسة الخارج�ة

ا  ت التي تقدمهمن المقار�اتوظ�فها في تحلیل الس�اسة الخارج�ة بدال  ء والدراسات الكم�ة و جدیدة �اإلحصا

 من .محددات الس�اسة الخارج�ة منها األسلو��ة في تحلیل الس�اسة الخارج�ة خاصة مع تغیر الالواقع�ة و 

�ات  ذا عمل�صنع الس�اسة الخارج�ة و ها عمل�ة  هم المحددات التي تقوم علیأ من من بین  �عتبر األ

  في رسم ته یوظف أساسا  من�ة قطاعا قائما �حد ذاین أص�حت الس�اسات األأصنع القرار في الوقت الراهن  

كبر األهداف التي  أهم و  أ من الوطني من بین  ن تحقیق وحما�ة األ، �اعت�ار أو صناعة الس�اسة الخارج�ة 

االی  ىتسع �مكن  فال  لتحق�قها  الدول  فها  خارج�ة  س�اسة  عن  الح لحدیث  دون  المصلحة  عالة  على  فاظ 

 ي.سها األمن الوطنأالوطن�ة و على ر 

الدراسة  هذه  في  مدار أ   قدمنا  ثالث  و هم  االمن  تناولت  مدرسة  �س  �انت  لهذه  ن  األقرب  �ار�س 

مدرسة    غفال للمقار�ة التي تقدمها إ لألمن دون    اتيالممارس  نها تر�ز على الجانب العملي و أالدراسة �حكم  

في الفاشلة  تحلی   كو�نهاغن  الدول  مقار�ة  و�انت  لألمن،  النقد�ة  الدراسات  مق أ ل  دراسة  هم  و  لفهم  ار�ة 

تقوم  التحو  التي  منطقة  الت  فيعلیها  األمن�ة  للتحوالت  فضاء خص�ا  تعتبر  التي  االفر�قي  هذه    الساحل 

للتأثر    ص�ح قابلةن تأ  إلىؤهلها  المنطقة �حكم تر�ع دول المنطقة على مؤشرات الفشل الدوالتي و الذي ی

األمن�ة  �األ الداخل�ة  نساق  والتهدیدات  اإلر ث األكالخارج�ة  للفواعل  استقطا�ا  الت  الظواهر هاب�ة و ر  هدیدات  و 

من المنطقة �كل بل حتى أورو�ا و مصالح الوال�ات المتحدة  أتنعكس على    الي الالتماثل�ة في المنطقة و�ت

 االمر�ك�ة. 

التار  العوامل  خلفلعبت  التي  االستعم �خ�ة  و ها  عموما  افر�ق�ا  في  الساحار  االفر�قي  منطقة  ل 

مرحلة الحرب ال�اردة  في  أي    ، من الزمن  ن جل�ة في فترةثن�ة و عرق�ة لم تكإعات  خصوصا في خلق صرا 

ال�اردة حیث لعب   كثر وضوحاأ  ت ص�حأ بل   نها�ة الحرب  التوارق   تمع  للمنطقة و    مشكلة  تهدیدا حق�ق�ا 

  نس�ة من التوارق بهذه الدول في ظل عدم وجود دول القانون فیهما كبر  أوالن�جر �حكم وجود    اليم  خاصة
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بهذه الحر�ات    ى دأالذي �عتبر المع�ار األول الذي    انتشار التهم�ش   الي و بت   ،اواةو تحقیق العدالة و المس

لعدالة التي  تحقیق اعدم االهتمام �المنطقة و    �سببسبب هو�اتي بل  ألجل  المطال�ة �االنفصال ل�س    إلى

 لتحقیق االستقرار بدول المنطقة. ى ولر الر�یزة األتعتب

ا س�طرت  مقكما  على  العسكر�ة  دولالیلنخب  في  الحكم  االفر�قي    د  في  أالساحل  ساهمت  ین 

دعم الحكم العسكري بدل    إلىالتر�یز على المقار�ة األمن�ة و توج�ه اإلمكان�ات الموجودة في هذه الدول  

و   علىالتر�یز   في  التنم�ة  الاالستثمار  وتزایدالعنصر  والفقر  الفساد  من  الكثیر  خلق  مما  معه    ت�شري 

التي أص�لجر�مة و ا بدول  الهجرة  االفر�قي و حت لص�قة  للجماعات  أضحت    الي �ت الساحل  منطقة خص�ة 

 اإلرهاب�ة.

بدعم و  فرنسا  القامت  دول  في  الفاسدة  الس�اس�ة  األنظمة  استق�قاء  منذ  االفر�قي  في  ساحل  اللها 

  ي اللمصالح فرنسا و �الت  احیو�   مجااللدول �االقتصاد الفرنسي والذي �عتبرها منطقة نفوذ و ط هذه اطار ر�إ

  وعل�ه فقد   ،لها  ها في مصالحها و تهدیدة لفي هذه المنطقة هو مزاحم  ى خر أتدخل أي قوة  ن  أ�  ى فهو یر 

استرات  فرنسا  مصالحها  وضعت  على  للحفاظ  عدیدة  الموجو �المحما  إ�ج�ات  األنظمة  على  و  أدة  افظة 

ن�جر  و ال   اليل في م�ما هو الحا  شر قوات لها س�اس�ا من خالل ن�التواجد الفعلي في هذه الدول عسكر�ا و 

  و وضع مؤسسات س�اس�ة و ثقاف�ة بها.أ

ن المنطقة  : أم دولي وهذا لسببین رئ�سین هما أص�حت منطقة الساحل االفر�قي منطقة ذات اهتما

اإلر أنطقة  م  إلى تحولت   للجماعات  في  مان  والماف�ا  عبور  إهاب�ة  منطقة  فهي  المنظمة  الجر�مة  طار 

السبب الثاني فهي منطقة    إلىلشرق األوسط و أورو�ا �اإلضافة  ا  إلىلالتین�ة  أمر�كا امن  ایین القادم  للكو�

التي تنافس حاد باكتشفت و   خص�ة �الثروات الطب�ع�ة  المتحدة  ین الواللم تكتشف مما جعلها منطقة  �ات 

و  تسعاالمر�ك�ة  الدول  فهذه  أخرى،  جهة  من  وفرنسا  جهة  من  وق  ى الصین  من  و  للحد  المخاطر  ف 

تنتقل  ألمن�ة في منطقالتهدیدات ا الشرع�ة و    إلىة الساحل االفر�قي حتى ال  أورو�ا خاصة الهجرة غیر 

�س  ا هؤالء �ما صرح بذلك رئتدفق المهاجر�ن مما یز�د من األع�اء و �ذا التهدیدات األمن�ة التي �حمله

اإل�ط  �المج  الي الوزراء  الشرعیین  غیر  المهاجر�ن  اعتبر  الدول    ،رمینالذي  هذه  ما  إالوصول  فتحاول 

و التدخل الم�اشر  �قوات االفر�كوم  أمن�ة مشتر�ة  أتفاق مع دول الجوار �الجزائر ولیب�ا لخلق س�اسات  الل

 ا.ال� سا حاجد عسكر�ا �ما تقوم فرنو التو أ س�ة للوال�ات المتحدة االمر�ك�ة �الن

�حكم    قي و حتى لیب�ا حل االفر�في منطقة السا  كثر الدول تأثرا �التهدیدات األمن�ة أتعتبر الجزائر  

التي تتمیز �طب�عة صحراو�ة  دود الرا�طة ما بین دول الساحل والصحراء والجزائر و الحعة المساحة و ساش



 الخاتمة: 
 

 
371 

مكان�ات المتاحة لهذه الدول و  ضعف اإل  إلى ، إضافة  تقن�ة صعب التحكم فیها ألس�اب طب�ع�ة وأس�اب  �

ئري �ما حدث مع حادثة تقنتور�ن  افي العمق الجز التغلغل  و اب�ة للمناورة  للجماعات اإلره   اهذا �عطي هامش 

امناس من خالل استغالل الفضاء    تین تم أ بتقنتور�ن �عین  التا�عة لسوناطراك  النفط�ة  القاعدة  مهاجمة 

للمنط  الهجما   إلى   ،قةالجغرافي  عدد  ومصالح  ت  جانب  المناطق  تجاه  اإلرهاب�ة  الجماعات  تنفذها  التي 

علىو   ، ر الجزائ الجزائر  �ضع  االستعدا  هذا  و  أه�ة  �قظ  �شكل  األمن�ة  التهدیدات  هذه  لمواجهة  الدائم  د 

هاجر�ن  رجاع المإمراق�ة الحدود و حمایتها بل حتى  مستمر و یرفع من تكلفة االمن في الجزائر الموجه ل

 �ات األمن�ة �المنطقة .بلدانهم �لها تكلف الجزائر میزان�ات �بیرة لمواجهة هذه التحد إلى غیر الشرعیین 

لمواجهة التهدیدات األمن�ة    المحددةألمن�ة الجزائر�ة تطورا من حیث االسترات�ج�ات  عرفت العقیدة ا

ال الم�ادئ  ثابتة من حیث  ألكنها �قیت  التدخل في  بل    ،انمني خارجي مهما �أي شأن  قائمة على عدم 

ع دول  و الحال في تجمو دول�ة �ما هأة  �ل�ماق  ةهدیدات األمن�ة وفق مقار�ة جوار� العمل على مواجهة الت

االفر�قي  المید الساحل  بدول  الخاصة  مجموعة  أ ان  في    5+    5و  تعمل  التهدیداإوالتي  مواجهة  ت  طار 

المتوسط   غرب  منطقة  في  فيأ األمن�ة  المشار�ة  و  ال  و  ی سترات�جاالتدر��ات  التي  الحلف  نظم�ات  ها 

لم الر األطلسي  الدول�ة  التهدیدات  فااهنة واجهة  األمن�ة  ،  فعأت  الجزائر�ة أص�حلعقیدة  مع  ال�كثر  ة خاصة 

و  ألداخلي على امتداد عقد من الزمن  التجر�ة التي مرت بها الجزائر في مواجهة اإلرهاب على المستوى ا

الجزائقدرة    ىعطأ وهذا    ، یز�د الخارج�ة  المتعلقة  للس�اسة  الملفات  �عض  في  التحكم  على  المنطقة  � ر�ة 

و من خالل الرفض الجزائري للتواجد األجنبي على  أ  الي �ة داخل مرسم المصالحة الوطنو    لياكالملف الم

م  و  �لیب�ا  الجوار  دول  افر�كوم  اليأراضي  مثل  الن�جر  استط   ، و  انها  هذه  أعت  اأي  مثل  في  تؤثر  ن 

 �حكم العقیدة األمن�ة الجزائر�ة. فات الحساسة في المنطقة المل

المؤقتة خالل فترة    ي للحكومةنشاط الدبلوماس لل   ا طب�ع�  اائر�ة امتدادتعتبر الس�اسة الخارج�ة الجز 

التحر�ر�ة ل�س هذا فحسب أاالستعمار و  الثورة  قامت وفق ما   ، ثناء  جاء في    فالس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة 

نوفمبأب�ان   و على  ول  الصومام  ومؤتمر  استمدت  إر  التي  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  معالم  ثره رسمت 

ور�زت على الفضاء المغار�ي    ، تحدة و منظمة الوحدة االفر�ق�ةأ�ضا لألمم المئها من الم�ادئ الدول�ة  م�اد

ج  أو اس�ة الجزائر�ة  ین عرفت الدبلوم أالعر�ي واالفر�قي في استراتج�ات عملها  جانب ال�عد    إلى ولو�ة لها  أك

و ما    ، دیدةت تتراجع لعوامل عأین بدا�ة بدا�ة االزمة األمن�ة اغ  إلىها و نجاحها منذ االستقالل و  نشاط

الجزائر�ة  ی�م الخارج�ة  الس�اسة  و هو  ز  الم�ادئ  في  الضغوطات  الث�ات  رغم  تتغیر  لم  التي  المواقف 

العر�ي  �الر��ع  �عرف  ما  �عد  خاصة  ال  ، الممارسة  تصدر  في و  العر�ي  للمشهد  الشرق    سعود�ة  منطقة 
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انت  ن �إو    ظت على م�ادئها الجزائر�ة حاف  الخارج�ة  ل مواجهة اإلرهاب و غیرها ، فالس�اسةت األوسط �تك

على  فیها التك�ف في ظل التحوالت الراهنة التي تصر الجزائر جل التغیر و أانتقادات واسعة وجهت لها من 

 ال�قاء وف�ة  لم�ادئها .

ة في الوقت الراهن على االعتماد �شكل أساسي على االمن �محدد  س�اسة الخارج�ة الجزائر�تقوم ال

ار  الخارج�ة  للس�اسة  خاصة  ئ�سي  هذه  لجزائر�ة  اتضحت  حیث  بوتفل�قة  العز�ز  عبد  الرئ�س  مجيء  �عد 

�س منها  تعاني  �انت  التي  العزلة  �عد  غیر  الس�اسة  �البالد  األمن�ة  االزمة  مبر  سبت  11حداث  أن  أبب 

مما دفع �الدول  مكان له  ن اإلرهاب الأالدول الكبرى �تصور عقالني �  إلىزائري قدمت الطرح الج 2001

عالأالكبرى   حدود  ترسم  وفق  ن  الجزائر  مع  والذي  القاتها  األمني  المحدد  أمحدد  الوقت  نفس  في  ص�ح 

خاصة   الجزائر�ة  الخارج�ة  للس�اسة  االمر�ك�ة  الرئ�سي  المتحدة  الوال�ات  ظل و مع  في  األورو�ي    االتحاد 

م  الذي لو   ،ارج�ةل األخرى في س�استها الخو الدقوي �مجال للتعاون بین الجزائر و المراهنة على ال�عد الطا

الرئ�سي  أتستطع االستثمار ف�ه �شكل أساسي   �عود الخلل  القائم على    إلىین  طب�عة االقتصاد الجزائري 

ن �ضع المحدد  أارج�ة الجزائر�ة  في الس�اسة الخ  ع القرار �مكن لصان  و هنا ال  ، اقتصاد ر�عي و ل�س منتج

الذي  ز على المحدد األمني و في حین ر�  ئر�ةالس�اسة الخارج�ة الجزا  االقتصادي أولو�ة في عمل�ة صنع

االقیل�مة التي تنتشر  ئة الدول�ة و ترتكز ف�ه الجزائر �شكل أساسي في دعم عالقاتها الخارج�ة في ظل البی

التهدیدات  القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي و غیرها من  األمن�ة خاصة مع ما �عر   فیها  ف بداعش و 

 ات اإلرهاب�ة.الجماع

ي جاءت نت�جة لتحوالت  هم االزمات التي عرفها الساحل االفر�قي و التأ من بین    الية مزمأتعتبر  

  البلد   المنطقة و في هذا  للس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة في   كبر تحد ألي �عتبر  ن التدخل الدو أغیر    ، عدیدة

هذا تجاه  أي عمل عسكري  في عدم وجود  الجزائر  �حكم رغ�ة  بیب�س البلد    تحدیدا  ما  الخلط  ن حر�ة  ب 

و بین الجماعات اإلرهاب�ة �جماعة    ، طار العدالة و التنم�ة إحقوقها المشروعة في    لىالتي تدافع ع  زواداأل

التي   القاعدة  و  الدین  القض�ة  انصار  هذه  من  و تتخذ  لها  المرجع�ة  جاءت  الجزائر�ة  هنا  عدم    فيرؤ�ة 

ا خاصة على  �ض أمارسة ضغوط  لجزائر تحمل ضغوط و مى احتم عل وهو ما  لین  یالخلط بین هذین الفص 

دخول هذه  فرصة ل  تعطی أ ن  أیالزواد ضمن الجماعات اإلرهاب�ة وهذا ما تم فعال  حر�ة ا  رفرنسا لعدم ج

في   �م إالحر�ة  الوطن�ة  المصالحة  القول  لي اطار  �مكن  و  استطاعت  الد  نأ،  الجزائر�ة    ة عاد إ بلوماس�ة 

ن الدبلوماس�ة هنا  ألعكس أي  في ذلك و ل�س ا بلوماس�ة  خالل توظ�ف الدهندسة االمن في المنطقة من  

منطقة الساحل    اليو �الت  الياطارا و مرجعا لتحقیق االمن في م  الي جعلت من المصالحة الوطن�ة في م
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ال  إة عرفت اضطرا�ات و تحد�ات  ال�المة و الحكوم�ة  ال�ل الم فاق�ة السالم بین الفصائ ن اتأاالفر�قي  رغم  

یق االمن و االستقرار  و لحر�ة االزواد لتحق  اليي الجزائري لمب الدعم الس�اس�مكن اعت�اره ناجحا �سب   نهأ

 في المنطقة 

عتماد على رؤ�ة  طار االإ�ة في منطقة الساحل االفر�قي في  من أاءات  فض  حاولت الجزائر خلق  

ال بدول  الدول  �عرف  ما  بتأس�س  قامت  حیث  بنفسها  تحد�اتها  �معالجة  جعل معن�ة  و  الق�ادة    تالمیدان 

التجمع مدینة تمنراست �الجنوب الجزائري و تشكیل خل�ة متا�عة تشترك فیها دول المیدان  العسكر�ة لهذا  

المنطقة تهدالخمس للتنسیق في ما بینها ووضع استرات�ج�ات لمواجهة ال   ن الدور أغیر    یدات األمن�ة في 

لها    تض�ف أ قة أین  لتدخل في المنطالفرنس�ة لنه المناورات  من�ا لم تسلم م أالذي تلع�ه الجزائر في المنطقة  

و   ى خر أدول   �السعود�ة  المنطقة  الدعم  خارج  قدمت  التي  المتحدة  لمحار�ة  ال لم�ادرة  لاالمارات  فرنس�ة 

ام الجزائر لمواجهة هذه التهدیدات و �حتم  أم  ا صع�  ا هذا �ضع تحد�ر�قي و رهاب في منطقة الساحل االفاإل

وط الدول�ة للتأثیر في المنطقة خاصة مع عدم  لمواجهة الضغ   �ارات أخرى اكثر عقالن�ةعلیها استخدام خ

 تأس�س لواقع تنموي حق�قي لدول الساحل .الاستقرار األوضاع في لیب�ا من جهة و عدم 

اخر أتلعب   التأثیر  فدورا  المغرب  �  ى طراف  خاصة  ي  المنطقة  دول  االقتصادي  أعلى  الدور  ن 

التأثیر    إلى سها المغرب  أذه الدول و على ر ه  ىتسع، حیث  ئرالنور مع الجزا  رري لم ی ألنبوب الغاز الن�جی

قتصادي الهام لتمكینه من العبور عبر األراضي المغر��ة وصوال  االمورد  هذا الفي المنطقة لالستثمار في  

لجزائر ان  و هذا �حتم على ا  منطقة عبور الخط الغازي �الجزائر دم استقرار  أورو�ا فمن مصلحتها ع  لىإ

خفاقا  إن اعتبر  إمن�ا او دبلوماس�ا و  أالجانب عمل�ا سواء �ان  هذا  م في  یلة لتحقیق تقدتضع خ�ارات بد

 ن فازت المغرب بهذا المشروع �ما خططت له.أللدبلوماس�ة الجزائر�ة 

� الخاكما   الس�اسة  نصف  أن  التي  مكن  المعوقات  أكبر  تجاوز  استطاعت  أنها  الجزائر�ة  رج�ة 

ن االستقرار و السلم �منطقة الساحل اإلفر�قي التي تعتبر  الجزائر�ة لضماا في سیبل تحقیق الرؤ�ة  واجهته

، فالمالحظ أن    عمقا استرات�ج�ا للجزائر، و صمام أمان للحدود الجنو��ة ضد التهدیدات األمن�ة المتزایدة 

میثاق  الجزائر   من  المستوحاة  �م�ادئها  االلتزام  مبدأ  على  اعتمادها  ارغم  م�ادئ  و  المتحدة  التحاد  األمم 

لى المصلحة في  ي إال أنها منذ مجيء الرئ�س عبد العز�ز بوتفل�قة تبنت س�اسة براغمات�ة تقوم عاإلفر�ق

ة مما سبب توترا في العالقات  قت على م�ادئها التقلید�ة أ� ال�الدولي، لكن في الحالة المالفضاء المغار�ي و 

أنها واصلت في هذا المنحى و  ألمر�ك�ة، غیر  ا مع الوال�ات المتحدة ابینها و بین فرنسا و تحفظا أح�ان 

الجزائر   اتفاق�ة  إبرام  في  لها  تحقق  ما  الم�ادئ وفق    2015هو  في هذه  النظر  إعادة  بد من  لكن ال   ،
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  اجع الس�ادة الوطن�ة و تبني س�اسة است�اق�ة لمواجهة التهدیدات لراهنة التي تقوم على تر المتغیرات الدول�ة ا

ن أجل دعم الجانب االقتصادي الذي �عد عنصرا مهما في االستقرار  تمدد إفر�ق�ا ماألمن�ة، بل و األهم ال 

لك و  الكل�ة  المنفعة  ت�ادل  إطار  في  الوطني  االقتصاد  على  �الفائدة  �ذا  ی�قى هذا مرت�ط �المنطقة و    ا ن 

 ن طرف الجزائر.ة الخاصة للس�اسة الخارج�ة و القدرات المتاحة و المستغلة مال��الفع

 �ة الجزائر�ة أن تثبت على م�ادئها في مواقع �ثیرة و هي :الس�اسة الخارجاستطاعت 

استخدام القوة في  االلتزام �م�ادئ األمم المتحدة و االتحاد اإلفر�قي �عدم التدخل في الشؤون الداخل�ة و   -

أن    لى إالجزائر على هذا النهج  زاعات الدول�ة رغم الضغوطات الخارج�ة خاصة الفرنس�ة أین �قیت  حل الن

 طبیق الحلول الدبلوماس�ة في األخیر حیث انتهت بتوق�ع أرض�ة الجزائر.توصلت لت

القنصل�ة - في  الجزائر�ین  الدبلوماسیین  اختطاف  رغم  الفد�ة  دفع  �عدم  لم    االلتزام  و  �غاو  الجزائر�ة 

 تجب لهذه الضغوط و واصلت العمل الدبلوماسي .تس

بی - توازن  االجزائر  و  الدبلوماسي  األداء  ان  العسكري  عمل�ة  لعمل  في  تجلى  ما  وهذا  الستخ�اراتي، 

 تقنتور�ن أین لم تراِع الضغوط الدول�ة في عمل�ة االستشارة بل نفذت العمل�ة �ما توج�ه المصلحة الوطن�ة.

اصة  ي منطقة الساحل اإلفر�قي لدعم توجهاتها في س�استها الخارج�ة خ خدمت الجزائر التحوالت فاست -

لمتحدة األمر�ك�ة التي تعتبرها شر�كا أساس�ا في مكافحة اإلرهاب مما  نها الوال�ات امع الدول الكبرى و م

ا مجيء  منذ  راهنت  الجزائر  أن  و  خاصة  الجزائر�ة  الخارج�ة  الس�اسة  أهداف  العز�ز  �عزز  عبد  لرئ�س 

 هاب.الساحة الدول�ة و لكن من متغیر مكافحة اإلر  إلىقة على العودة بوتفل� 

 دبلوماس�ة التصر�حات تجاه عالقتها بدول الجوار . اس�ة الفعل على تفضل الجزائر دبلوم -

فاتورتها   - دفع  �جب  وس�اس�ة  اقتصاد�ة  �لفة  اإلفر�قي  الفضاء  مع  الس�اسي  تعاطیها  في  الجزائر  ترى 

 لضمان استقرارها.  

 األجنبي . ضرورة التحرك الجماعي ضمن المجموعة اإلفر�ق�ة �عیدا عن التدخلترى � -

جزائر�ة أعطت نتائجها و �انت األقرب للواقع ألنها تراعي الخصوص�ة  أن المقار�ة ال�مكن القول �

الم األطراف  بین  توازنات  خلق  مع  اإلفر�قي  الساحل  لمنطقة  الس�اس�ة  و  عن المجتمع�ة  �عیدا  و  تنازعة 

و ال  الجزائر من جهة،    إلىدد  حة الخاصة �الجزائر بل مصلحتها في استقرار المنطقة حتى ال تتمالمصل

تهدیدات األمن�ة خاصة مع تزاید ما �عرف بتنظ�م داعش الموجود في لیب�ا وانعدام االستقرار في  تتزاید ال

 بلوماسي.فالمقار�ة األنجع هي العمل الد اليهذا البلد و �الت
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السابق    و هذا ال �عني   اللیبي  النظام  ا قد  أن  الدبلوماس�ة  لجزائر�ة و حتى  وقف عائقا في طر�ق 

اتجاه    -ن یدخل على خط الجزائرلمغر�ي الذي �االنظام ا �ه، و تحفظ الجزائر  �ماكو لحسا�ات خاصة 

 محطتها النهائ�ة. لى إالتحوالت في دول الجوار إال أن الجزائر استطاعت أن تصل �اتفاق�ة السالم 

حقیق  التي تح�ط بها من اجل ت  ة اتجاه القضا�ا ال�ذا على الس�اسة الخارج�ة لعب أدوار اكثر فعله 

 لتي ترسمها في الس�اسة الخارج�ة خاصة ال�عد األمني.األهداف ا

جیدا    یتضح  فصلها عن  أكما  �مكن  الجزائر�ة ال  الخارج�ة  الس�اسة  الجزائر�ة ن  األمن�ة    الس�اسة 

اأفنجد   االسترات�ج�ة  المدى  ن  �عیدة  استرات�ج�ة  تقوم على رؤى  الجزائر�ة  دول  ت  2030ألمن�ة  ر�ز على 

لی و  و  الساحل  یتوجب�ا  علیها  هذا  جزء  أب  هنا  الدبلوماس�ة  تعتبر  حیث  الخارج�ة  الس�اسة  مع  ترسم  ن 

 شاملة.طار مقار�ة إساسي لتنفیذ الس�اسة األمن�ة في أ
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، عمان : دار حامد    لجغراف�ا الس�اد�ةن�ة العسكر�ة لة الحدود و الض�ط�ة األممراق�بهلول نس�م ،   .66

 . 2018للنشر و التوز�ع ، 

، عمان :    خطورة العقیدة العسكر�ة الجزائر�ة الق�ادة و االستراتج�ة في قرن یتسم �البهلول نس�م ،   .67

 . 2018مد للنشر ، دار الحا

68.   ، جرش  اعادل  بدول  األمن�ة  التهدیدات  الجزائر تأثیر  االمن  على  ا  ي لجوار   : لمكتب  ،القاهرة 

  2018العر�ي للمعارف ، 

، الجزائر:  ال�عد المتوسطي لألمن الجزائري الجزائر أورو�ا والحلف األطلسي عبد النور بن عنتر ،   .69

  2005ط�اعة، المكت�ة العصر�ة لل

 م 2015، نشردار حامد للعمان : ، العالقات المدن�ة العسكر�ة في الجزائر ي، منصور لخضار  .70

: المر�ز   بیروت ،   التحد�ات  -الم�ادین -الجزائر�ة المحددات  من�ة األالس�اسة اري ، ض منصور لخ .71

 2015دراسة الس�اسات ، و  لأل�حاث العر�ي 

 م. 2005دار الحامد، : ، عمان ن الفكري لجانب النظري لطب�عة األمابلهول نس�م،  .72

 م  2015دار حامد، :مان  ، عاألمن القومي  المفهوم، و األر�انبلهول نس�م،  .73

74.   ، نس�م  اابلهول  المقار�ات  مفهوم  تداول  في  الجزائري لنظر�ة  القومي    دار حامد : ، عمان  ،  ألمن 

 م. 2015

العر�ي   .75 ال،  فاروق  الحدود  قدس�ة  الوطنتهاوي  الس�ادة  و  اللیب�ة  س�اس�ة  االزمة  العولمة  زمن  �ة 

  2015، عمان : دار حامد ،  انموذجا

اللیبي  �عد سقوط اة تهر�ب األسلحة  ال�حدود المائعة و إشك الفكیري شهرازاد ،   .76 :  لنظام  ، بیروت 

  2018دار الراوفد الثقاف�ة ، 

بوحن�ة،   .77 االنتقالقوي  الفاعل    إلى  الجزائر و  الالعب  الدبلوم دور  بین  افر�ق�ا  األمن�ة و  في  اس�ة 

 م 2015، عمان : دار الحامد، االكتفاء األمني الداخلي 

الكر� .78 ،  بن طالب عبد  القبل�ة و ظهور الحر�ات االم  اثرها على امن الحدود    ة و ال�نفصالظاهرة 

 2018، بیروت : دار الراوفد الثقاف�ة ،   لجزائر�ةا

 م. 2015، عمان، ، ، دار الحامداالرهاب  صراع األمني الجزائري مع الرا�ح زوي:   .79
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ضلع،   .80 السید  محمد  الفرنسي  جمال  السل–التنافس  على  وانعكاساته  اإلقل�مي  األمر�كي  واألمن  م 

 0152مد للنشر، ، عمان: حا اإلفر�قي

،  كونت دي مار�نشز ، د .81 اندلمان  التجسس  افید  دبلوماس�ة و   : الرا�عة  العالم�ة  في عمر  الحرب 

  3199ة : مكت�ة مدبولي ، ، القاهر  اإلرهاب 

، شوقي الجمل ،   .82 القاعبدهللا عبد الرزاق إبراه�م   ، المعاصر  : تار�خ افر�ق�ا الحدیث و  دار    هرة 

  1997الثقافة للنشر و التوز�ع ، 

،    ران�ا  .83 خفاجة  جهو حسین  افر�ق�ا فرنسا  في  اإلرهاب  مكافحة  ،    د  والخارج  الداخل  مقاطعات   :

 2016،   هرة دار االتحاد للط�اعةالقا

، الجزائر : دار قرط�ة للنشر و التوز�ع ،  جیو س�اس�ة العالقات الدول�ة    وهاب ،بن خل�ف عبد ال .84

2016   

الحل�م،  أ .85 عبد  محمد  األمیر  في  االسترات�ج�ة  الساحلمر�ك�ة  دارمنطقة  عمان،  الحامد    ، 

 2015للنشر، 

ا�ة  رهاب في افر�ق�ا منذ نهة االمر�ك�ة لمكافحة اإلس�اسات الوال�ات المتحد ساسي السید احمد ،   .86

  2017،  القاهرة : دار االتحاد للط�اعة الحرب ال�اردة

87. ، المخادمي  القادر رز�ق  ا  عبد  �اردة  حرب  األمر�ك�ة،  أفر�كوم  للتق�ادة  :  سلحم س�اق  الجزائر   ،

 .  2011مطبوعات الجامع�ة دیوان ال

،    ب ال�اردةفر�ق�ا �عد انتهاء الحر تحدة اتجاه إقل�م شمال اتوجه الوال�ات الم عمار حمید �اسین ،   .88

 ، 2017عمان : دار امجد للنشر ، 

  د ال�حوث و ، القاهرة : معها الضرورات و المعوقات  التكامل اإلقل�مي في افر�ق�  محمد عاشور ، .89

 2007الدراسات االفر�ق�ة ، 

90.   ، قوى  عبد  من  بوحن�ة  الجدیدة  األمن�ة  والتهدیدات  اإلرهاب  الجزائر  األمنهندس  إلى مكافحة  ،  ة 

 ،   2017مد للنشر والتوز�ع ، عمان دار الحا

،    رع�ة في مكافحة اإلرهاب في افر�ق�ادور المنظمات القار�ة و اإلقل�م�ة  الفش�ماء محي الدین،   .91

 .2016االتحاد للط�اعة  لقاهرة دارا

92.   ، غر�ي  بن  اطا میلود  في  الغر��ة  الصحراء  نزاع  من  الجزائر  و موقف  اإلقل�م�ة  المتغیرات    ر 

 . 2011جزائر : مؤسسة �نوز الحكمة ، ، الالتحد�ات الوطن�ة 
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93.   ، على  حنفي  الحدخالد  تهدیدات  و  التهر�ب  افر�ق�ا اقتصاد�ات  شمال  في  دار    ود   : القاهرة   ،

 2017اعة ، تحاد للط�اال

( تر: ولید عبد    ،  النظر�ات المتضار�ة في العالقات الدول�ة رو�رت �التسغراف ،    ج�مس دورتي ، .94

 .  1985مع�ة للدراسات و النشر ، ، بیروت : المؤسسة الجاالحي )  

بوطالب،   .95 نجیب  المجتمحمد  في  والجهو�ة  القبل�ة  مقارنة  الظواهر  دراسة  المعاصر  العر�ي  مع 

 .2012: المر�ز العر�ي لأل�حاث ودراسة الس�اسات،  ، قطر، الدوحةة واللیب�ة ین التونس�للثورت

عب .96 الدین  العالم،  عز  مختار  السالم  الد  المعاصر  لیب�ا  واإلجتماعي تار�خ  مر�ز  س�اسي  لیب�ا:   .

 2000عاصرة)، جهاد اللیبیین للدراسات التار�خ�ة (سلسلة الدراسات الم

 الدور�ات 

مجلة دراسات  لة التطبیق في العالم العر�ي" ،  الدراسات األمن�ة و معض  لي ، "تطور سیدي احمد قوجی .1

    2012،  169ت�ج�ة ، العدد راسات و ال�حوث االسترا ظبي : مر�ز االمارات للد، ابو  استرات�ج�ة 

ات المكافحة ،  ال� اسة في التداع�ات و  �خوش صب�حة ، الهجرة غیر الشرع�ة االفر�ق�ة في الجزائر در  .2

 ، جامعة �سكرة ،   2015نوفمبر  ،   42العدد  اإلنسان�ة ،  جلة العلومم

الع .3 عبد  القادر  الس�ا  اليعبد  ا،  الجزائر�ة  الخارج�ة  السة  بین  الجوار  دول  الدور  تجاه  مقتض�ات 

  ، التحد�ات األمن�ة  للدراسات األمن�ة اإلقل�مي و  العدد  ، جا  المجلة الجزائر�ة  ـ  جو�ل�ة    7معة �اتنة 

2017   

مجلة  ،    2016ة الس�اسة الخارج�ة للجزائر في ظل دستور  جهزة المتداخلة في إدار ر رضا ، األدغ�ا .4

 ائر ، الجز  2016، جوان   15 ، العدد  س�اسة و القانون دفاتر ال

،    اسات العامة المجلة الجزائر�ة للس� ،    2016-1999وهی�ة دالع ، الس�اسة الجزائر�ة اتجاه افر�ق�ا   .5

   3الجزائر ، جامعة  2015العدد السا�ع ، جوان 

دان المغرب العر�ي ،  و تداع�اتها على بل  الي، الساحل ال�عد االستراتجي للحرب في م  بوازد�ة جمال .6

 س ن ، جامعة �سكرة   ، د  9، العدد  ة المفكر مجل

في م .7 العسكري  التدخل   ، مبروك  ،    اليغض�ان  شرعیته  دفاتر و مدى  القانون   مجلة  و  ،    الس�اسة 

  2014، جوان  11العدد 

هاب�ة  دور الجزائر الدولي و اإلقل�مي في مكافحة تمو�ل الجماعات اإلر ي فر�دة ، بوحن�ة قوي ،  كروش .8

  2017، جانفي  16، العدد  لس�اسة و القانون مجلة دفاتر االفد�ة ،  من مدخل تجر�م دفع
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نظام   .9 إرساء  في  الجزائر  دور   ، السعید  �حرزي  الفد�ة  دفع  لقرار  ال�تجر�م  تكمیل�ة  االمنة    مجلس 

  2017، جانفي  14امعة �سكرة ، العدد ، ج  مجلة المفكر،  1373

القیت في    داخلةم�مة و تحد�ات جدیدة ،  حل االفر�قي : صراعات قدمبروك �اهي ، منطقة السا .10

  2016 الملتقي المغار�ي حول التهدیدات في المنطقة المغار��ة ، جامعة ورقلة ،

�ة و الص�غ التعاون�ة اإلقل�م�ة  ئر�ة بین اإلدارة األحادحدود الجزانور الدین دخان ، مسار تامین ال .11

  0162، جانفي  14، العدد  ون مجلة دفاتر الس�اسة و القان، 

، دراسة حالة    �ادئ و حسا�ات المصالحم ة الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة بین الني ، "ازمرا�ح زغو  .12

،    23مر�ز العر�ي لس�اسات و الدراسات ـ، العدد ، الدوحة : ال مجلة س�اسات عر��ة  �ي" ، الر��ع العر 

 2016وفمبر ن

 الدراسات غیر المنشورة  

،    أطروحة د�توراه "،  2014-  1999فر�قي  وهی�ة دالع ، "الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة اتجاه الساحل اال .1

  2014، )اس�ة و العالقات الدول�ة  وم الس�ـ، قسم العل 3ئر تخصص علوم س�اس�ة ( جامعة الجزا 

، الس�اسة الخ .2 فل�س  للثورة الجزائر�ة  احمد بن  المتغیرات ،  ارج�ة  العلوم    أطروحة د�توراة الثوابت و  في 

 2007،  )جامعة الجزائر( الس�اس�ة ،  

ا  محمد .3 دور   ، الفرج  ،  عبود  افر�ق�ا  في  س�اس�ةلعسكر�ین  علوم  معه  د�توراه  االفر�ق(  ال�حوث  ،  د  �ة 

  1988،  )معة القاهرة جا

بور� .4 االفر اعمر  الجزائر�ة  العالقات   ، الصحراء  –�ق�ة  شة  ،   2014-9919  -جنوب  االفاق  و  الواقع 

 .  2016) ، 3جامعة الجزائر تخصص عالقات دول�ة ، ( قسم العلوم الس�اس�ة ،  أطروحة د�توراة 

الج .5 الخارج�ة  الس�اسة  ، هندسة  عائشة  البوز�د  في ضوء  ازائر�ة  الغر��ة  ثوابت  الصحراء  قض�ة  لس�اد�ة 

 2017العل�ا للعلوم الس�اس�ة ، الجزائر ) ،  علوم الس�اس�ة ( المدرسةفي الأطروحة د�توراة نموذجا ، ا

الج .6 الوطني  األمن  "استرات�ج�ة  لخضاري،  درجة  أ"،  2011-2006زائري  منصور  لنیل  مقدمة  طروحة 

م الس�اسي واإلداري،  فرع: التنظ�(   دول�ة غیر منشورة،قات الم الس�اس�ة والعال"د�توراه العلوم" في العلو 

 2013-2012 )اس�ة واإلعالم، قسم التنظ�مات اإلدار�ة. : �ل�ة العلوم الس�3زائرجامعة الج

العامة    إسماعیلهللا  ه�ة   .7 الدبلوماس�ة   ، ا  �أداة فوزي  المر�ك�ة في عهد الرئ�س جورج  للس�اسة الخارج�ة 

 . 2010لس�اس�ة ) ، ، ( جامعة القاهرة ، قسم العلوم ا  مذ�رة ماج�ستر،  2007-2000بوش االبن 
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الس�اس�ة   .8  ، بالل  اقطا�ه  من    األورو�يلالتحاد    األمن�ةقر�ب  ،  منظور  الرهانات  و  ة  مذ�ر التحد�ات 

  2011ة ، قسم العلوم الس�اس�ة) ، تن، ( جامعة �ا ماج�ستر 

البیئة   .9 ، تحوالت  بوسكین  الجزائري    اإلقل�م�ةسل�م  الوطني  االمن  على  انعكاساتها  ،    2014-2010و 

 . 2015قسم العلوم الس�اس�ة ) ، جامعة �سكرة ،  (،  مذ�رة ماج�ستر 

ال .10  ، سل�م  االتحالعایب  منظمة  اطار  في  الجزائر�ة  االفر�قي  دبلوماس�ة  (  اد   ، ماج�ستر  مذ�رة   ،

 . 2014جامعة �اتنة ، قسم العلوم الس�اس�ة ) ، 

صالح  هقیرا   .11 الد�مقحامد  التحول  تحد�ات  حال،  افر�ق�ا  في  ،  راطي  تشاد  ماج�سترة  (    مذ�رة   ،

   2014، قسم العلوم الس�اس�ة ) ،   3جامعة الجزائر 

 :   الملتق�ات و الندوات

  مفاهم�ة نظر�ة ،  سماء ، الدور اإلقل�مي في الس�اسة الخارج�ة دراسة لرؤوف ، قطاف تمام أد�ا�ش عبد ا- 1

الالیالقیت في    مداخلة الدراسي حول  ن�ة في  لتحوالت الس�اس�ة و األمس�اس�ة الخارج�ة الجزائر�ة و اوم 

 2016المنطقة العر��ة ، جامعة �سكرة ، ماي 

،    ورقة �حث�ة إدارة الصراع في المنطقة ،  لدول غرب افر�ق�ا و  هالة جمال ثابت ، الجماعات االقتصاد�ة   2

 رة .جامعة القاه 2005في افر�ق�ا ،  إلقل�مي مؤتمر التكامل ا القیت في

 المجالت و الجرائد  

ستظل سل�ما .1 الجزائر  حدود   ، ح  ،    ن  لسنوات  الخبر مشتعلة  العدد    جر�دة  مارس    31،    8825، 

   2، ص   2018

، ص    2018افر�ل    11،    8836، العدد    جر�دة الخبرقوتة ،  هاجر�ن القنبلة المو خالد بود�ة، ملف الم .2

2  

،    8849العدد    ،  جر�دة الخبر رائم �الجزائر ،  مهاجر افر�قي محكوم علیهم في ج  الف  56  خالد ب ،  .3

   3، ص  2018افر�ل  24

   2، ص  0182افر�ل  24،  8849، العدد  جر�دة الخبر جنس�ة استقرت �الجزائر ،  30سل�م ب ،  .4

منذ    33،    عثماني ف  .5 �ال�شر  لالتجار  الخب،    2017ضح�ة  العدد    ر جر�دة  �ل  افر   24  ،   8849، 

2018  ،22  

یر عقیدته العسكر�ة ؟  ي الشعبي عن م�ادئه و �غي شر�ف ، هل س�حدد الج�ش الوطنعبد الحمید العر�  .6

  17، ص  2018افر�ل  5،  8830، العدد  جر�دة الخبر 
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   8، ص  2018، افر�ل  657، الجزائر ، العدد  مجلة الج�ش ،  1954لثورة نوفمبر  العقیدة العسكر�ة  .7

العدد    �دة الخبرجر یتحمل مسؤول�ة تامین بلده ،    مو ، �ل محمد سید .8   2018فر�ل  ا  11،    8836، 

 3ص ، 

، العدد ،   جر�دة الخبر ،  الي اتي ، مساهل �جدد رفض الجزائر التدخل األجنبي في لیب�ا و مجالل بوع .9

 3، ص  2018افر�ل  5،  8830

10.   ، المنظمة  الجر�مة  و  اإلرهاب  امكافحة  :   لج�ش مجلة  الجزائر  للمنشورات    المر�ز  ،  الوطني 

 25، ص  2017، أكتو�ر  651لعدد العسكر�ة ، ا

11. � الج�ش   " أحمد  بن  أولو�ات  محمد  ،    إلى عتمد ثالث  الخبر  2013غا�ة      15األر�عاء  جر�دة 

 2ص  8450العدد  2017مارس 

،    جر�دة الخبر حل ،  یر�د ان �كون نقطة ارتكاز عسكر�ة المر�كا في الساحمد سیدمو ، المغرب  م .12

   3، ص  2017/ 04/ 29

   3ص  1720/ 04/ 29،   جر�دة الخبر �ق�ا هي عمقنا االسترات�جي ، " خالد بو��ة ، افر  .13

،    5388، العدد    جر�دة الخبر ساحل رهینة مساعدات لم تأت ،    5سل�مان ، مجموعة قوات    .  ح .14

   2، ص  2018افر�ل  28

، العدد   جر�دة الخبر ر�ة ، جرة السیر موقفها من الهأس�اب دفعت الجزائر لتغی 3محمد بن احمد ،  .15

 2، ص  2018افر�ل  29،  8854

 �ر : التقار 

حول   .1 التقر�ر  موقع  أس�اب  من  ماخوذ   ، للهجرة  العالم�ة  المنظمة   ، العالم  في  الشرع�ة  غیر  هجرة 

 https://www.iom.int/west-and-central-africa 2018/ 01/ 02المنظمة بتار�خ 

 . 2004ر�مة سنة حصیلة الهجرة غیر الشرع�ة و الجوطني ، العامة للدرك ال تقر�ر القادة  .2

ا .3 األمم  اللتقر�ر  و  الهجرة  حول  سنة  لمتحدة  ،    2006جوء   المتحدة  األمم  موقع  من  ماخوذ   ،

2006-.un.org/arabic/immigrationwww 

مدیر�ة المنشورات و الط�ع ،  ، الجزائر :    2016األرقام نشرة  جزائر �اللإلحصائ�ات ،    الدیوان الوطني  .4

2016 

 ،   2018، الجزائر : مدیر�ة المنشورات و الط�ع ،   الدیوان الوطني لإلحصائ�اتد�مغراف�ا الجزائر ،  .5

http://www.un.org/arabic/immigration-2006
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، "التدخل العسكري فر�دوم اونوه .6 �ة المتفاقمة" ،  و المخاوف األمن  الي الفرنسي  االفر�قي في ازمة م  ا 

   2. ص  2013ف�فري  13 مر�ز الجز�رة للدراسات ،قطر ،   ، تقر�ر 

حتجاجات الشعب�ة في شمال إفر�ق�ا والشرق األوسط ـ فهم الصراع  ، اال107لشرق األوسط رقم  تقر�ر ا .7

 . 11-10ص ص،  ، 2011یونیو   6في لیب�ا ، 

 االنترنت : مواقع 

اإلنسا  .1 األمن  مفهوم   " محمد  عرفة  مخد�جة  من  مأخوذة   " مجلني  العر�ي   وقع  التجدید  ة 

www.arabeditor nevd .com    :2009/ 03/ 02بتار�خ 

ال�شر  .2 التنم�ة  :    2004�ة  تقر�ر  موقع  من  مأخوذ  المتحدة   www.un.org/dudp/pdfلألمم 

22.03.2009 

للدبلوماس  مر�ز    .3 مورو  مأخو ادوارد   ، العامة  مو �ة  من  قع  ذ 

https://sites.tufts.edu/murrowcenter/ 

العال .4 و  الدور  من  نظر�ة  ماخوذ  الدول�ة  -http://politicalقات 

encyclopedia.org/dictionary/  

الفرنس� .5 الخارج�ة  وزارة  موقع  من  ماخوذ  الجغرافي  ال�عد  ة  مور�تان�ا 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mauritanie/presentation-

de-la-mauritanie /  2017/ 10/ 13بتار�خ 

 2017/ 10/ 12رنس�ة بتار�خ  وزارة الخارج�ة الف  معط�ات د�مغراف�ا حول مور�تان�ا مأخوذ من موقع .6

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mauritanie/presentation-

de-la-mauritanie /1 

حول .7 اقتصاد�ة  من   مؤشرات  مأخوذ  الفرنس�ة    مور�تان�ا  الخارج�ة  وزارة  موقع 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mauritanie/presentation-

de-la-mauritanie /  2017/ 10/ 13بتار�خ  

 وزارة الخارج�ة الفرنس�ة   الي معط�ات حول م .8

9. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/presentation-du-

mali /  2017/ 08/ 12بتار�خ 

http://www.un.org/dudp/pdf%2022.03.2009
http://www.un.org/dudp/pdf%2022.03.2009
http://political-encyclopedia.org/dictionary/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://political-encyclopedia.org/dictionary/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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وزا  الي م .10 موقع  من  ماخوذ  الفرنس�اجتماع�ا  الخارج�ة  ة  رة 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/presentation-du-

mali / 

م  .11 حول  الخارج�ة    الي معط�ات  وزارة  موقع  من  ماخوذ 

-http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/presentationالفرنس�ة

du-mali / 2017/ 08/ 12 بتار�خ  

الج .12 الفرنس�ة  الموقع  الخارج�ة  وزارة  موقع  من  ماخوذ  للن�جر  غرافي 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/niger/presentation-du-

niger/  2017/ 10/ 10بتار�خ 

، جمهور�ة تشاد الماضي و الحاضر و المستقبل ، ماخوذ  موسي یوسف ع�سي ادر�س   .13

 22على  2016/ 04/ 07بتار�خ  www.alukah.netمن موقع 

14. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tchad/presentation-

du-tchad/   2017/ 10/ 14الفرنس�ة یوم معط�ات حول تشاد ماخوذ من وزارة الخارج�ة  

وزا  .15 موقع  من  ماخوذ  للن�جر  الجغرافي  الفر الموقع  الخارج�ة  نس�ة  رة 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/niger/presentation-du-

niger/ 2017/ 10/ 10ر�خ بتا  

الخمؤش .16 وزارة  موقع  من  مأخوذ  الن�جر  حول  اقتصاد�ة  الفرنس�ة  رات  ارج�ة 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/niger/presentation-du-

niger/  2017/ 10/ 10بتار�خ  

مؤ  .17 الفر الن�جر  الخارج�ة  وزارة  موقع  من  مأخوذ  اقتصاد�ة  نس�ة  شرات 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/niger/presentation-du-

niger/ 

بور  .18 حول  عامة  م معط�ات  من  مأخوذ  الفرنس�ة  �ینافاسو  الخارج�ة  وزارة  وقع 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-

faso/presentation-du-burkina-faso/  13.30على  2017/ 12/ 13بتار�خ  
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وزارة معط�ا .19 موقع  من  ماخوذ  بور�ینافاسو  حول  د�مغراف�ة  الفرنس  ت  بتار الخارج�ة  �خ  �ة 

-http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers  13.30على    13.12.2017

pays/burkina-faso/presentation-du-burkina-faso/ 

فاسو مع .20 ماخوذ  بور�ینا  عامة  بتار�خ    من موقعط�ات  على   16.12.2017الجز�رة نت 

13.30 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/ 

الخارج�ة    .21 وزارة  موقع  من  ماخوذ  البرو�ینابي  االقتصادي  حول  اقتصاد�ة  مؤشرات 

-http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina�ة  الفرنس

faso/presentation-du-burkina-faso/ 11.12.2017  13.50على    

الس�ا  .22 الداخل�ة  التحوالت  مأخو تار�خ  لمور�تان�ا  الفرنس�ة  س�ة  الخارج�ة  وزارة  موقع  من  ذ 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mauritanie/presentation-

de-la-mauritanie / 

في مور�تانثالث حكوما   .23 الخارج�ة    1984-1978�ا  ت عسكر�ة  موقع وزارة  مأخوذ من 

-http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiersس�ة  الفرن

pays/mauritanie/presentation-de-la-mauritanie/ 

ا  .24 الخارجاالنقال�ات  وزارة  موقع  من  ماخوذ  مور�تان�ا  في  الفرنس�ة  لعسكر�ة  �ة 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mauritanie/presentation-

de-la-mauritanie / 

-http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiersمأخوذ من موقع    الي �ة مجمهور  .25

pays/mali/presentation-du-mali / 

م .26 في  الس�اسي  ا  الي النظام  الخارج�ة  وزارة  موقع  من  لفرنس�ة   مأخوذ 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/presentation-du-

mali / 

الفرنس�ة   .27 الخارج�ة  وزارة  من  ماخوذ  تشاد  في  اإلداري  و  الس�اسي  التنظ�م 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tchad/presentation-du-

tchad/ 
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الداخل�ة    .28 الس�اسة  الفرنس�ة  تطور  الخارج�ة  وزارة  من  ماخوذ  الن�جر  في 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/niger/presentation-du-

niger/    2017/ 10/ 11بتار�خ  

الن  تطور .29 في  الس�اس�ة  الفرنس�ة  الح�اة  الخارج�ة  وزارة  من  مأخوذ  �جر 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/niger/presentation-du-

niger/ 

المعرفةا .30 موقع  من  مأخوذ   ، بتار�خ    www.maref.arez.index.php  لن�جر 

12 /04 /2016   

الس   .31 النظام  البور�ینابي  تطور  الخارج�ة    1980-1960�اسي  وزارة  موقع  من  ماخوذ 

ب   14.00  بتار�خ  2017/ 12/ 12تار�خ  الفرنس�ة 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-

faso/presentation-du-burkina-faso/ 

البرو�ینابي   .32 الس�اسي  مو   1987-1980النظام  من  وزار ماخوذ  الفرنس�ة  قع  الخارج�ة  ة 

-http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers  14.30بتار�خ    2017/ 12/ 12بتار�خ  

pays/burkina-faso/presentation-du-burkina-faso/ 

ة الفرنس�ة  ماخوذ من موقع وزارة الخارج�  1990لس�اس�ة في بور�ینافاسو �عد  حوالت االت  .33

-http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers  08.00على    16.12.2017بتار�خ  

pays/burkina-faso/presentation-du-burkina-faso/ 

موقع   .34 من  مأخوذ   ، بتار�خ    www.maref.arez.index.phpالمعرفة  الن�جر 

12 /04 /2016   

الن  .35 البور�یتطور  الس�اسي  الخارج�ة    1980-1960نابي  ظام  وزارة  موقع  من  ماخوذ 

بتار�خ  الف   14.00بتار�خ    2017/ 12/ 12رنس�ة 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-

faso/presentation-du-burkina-faso/ 
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البرو�ینا   .36 الس�اسي  مماخ  1987-1980بي  النظام  من  الفرنس�ة  وذ  الخارج�ة  وزارة  وقع 

-http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers  14.30بتار�خ    2017/ 12/ 12ار�خ  بت

pays/burkina-faso/presentation-du-burkina-faso/ 

الخارج�ة الفرنس�ة    ماخوذ من موقع وزارة   1990�عد    تحوالت الس�اس�ة في بور�ینافاسوال  .37

-http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers  08.00على    16.12.2017�خ  بتار 

pays/burkina-faso/presentation-du-burkina-faso/ 

عین   .38 على  موقع  الهجوم  من  ماخوذ   ، الت امیناس  الرا�ط  على  بتار�خ    اليالجز�رة 

12 /7 /2016 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016 

تقنتور�ن .39 موقع   حادثة  من  ماخوذ  الخبر  جر�دة   ،

http://www.elkhabar.com/press/article/17382 

دراسات  و معبر الموت ، موقع الجز�رة للفر�قي  منطقة الساحل اال  الحسین الش�خ العلوي، .40

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/08/201583193522703203.h

tml 

41. www.conseil-constitutionnel.dz/consultitution76  موقع  ال الجزائري  دستور 

  12.00على الساعة   2017/ 03/ 17جلس الدستوري بتار�خ الم

  14.30على  2017/ 02/ 17لدستوري  ا، موقع المجلس  1989الدستور الجزائري  .42

رئاس .43 موقع  من  ماخوذ   ، الجزائر  الجمهور�ة  مساحة  بتار�خ    www.elmouradia.dzة 

 11.00على  2017/ 02/ 18

الجمهور�ة  تضار�س    .44 رئاسة  موقع  من  -http://www.elالجزائر 

mouradia.dz/arabe/algerie/geographie/algeriear.htm    2017/ 02/ 20بتار�خ  

 12.30على 

السكان� .45 الجمهور�ة  التر�ی�ة  رئاسة  موقع  من  للجزائر  -http://www.elة 

mouradia.dz/arabe/algerie/Economie/algeriear.htm 

 http://www.aljazeera.net/specialfiles/page، موقع الجز�رة نت ،  الطوارق  .46

ر  .47 بوتفلنبذة  العز�ز  عبد  الرئ�س  عن  ، سم�ة  الجمهور�ة  رئاسة  موقع   ،   �قة 
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مس  .48 و  لعمامرة  بین  مناصفة  الخارج�ة  موقعاوزارة  من  مأخوذ   ، اإلخ�ار�ة    هل  الشروق 

https://www.echoroukonline.com/ 

سنوس .49 الممحمد  و  الثابت   ، في ي  م  تغیر   ، الجزائر�ة  الخارج�ة  من  الس�اسة  مأخوذ  قال 

  14.30على الساعة  2015نوفمبر  30بتار�خ  www.elhiwardz.com /p33389موقع ، 

ل الدساتیر ماخوذ من موقع وزارة الدفاع الوطني  لشعبي الوطني من خال اتطور الج�ش   .50

http://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=ar#undefined 
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www.mae.gov.dz/news_article4114  20.15 2017/ 07/ 19بتار�خ . 

الم .56 الثالثة    اليالحوار  الجولة  وزارة  الشامل  موقع  من  ماخوذ  �الجزائر  تنطلق  الحوار  من 

على   2017/ 08/ 16بتار�خ  www.mae.gov.dz/news-article/2692الخارج�ة الجزائر�ة 

9.30 

مو  .57 من  الصحراء  و  الساحل  للدراسات  تجمع  الجز�رة  قع 

http://www.aljazeera.net/news/international/2006/6/1/% 

ع .58 احمد  مطه  ماخوذ  الصحراء  و  الساحل  دول  تجمع  عن  دراسة   ، ن  لى 

https://www.scribd.com/doc/95270282  21.30على الساعة  2017/ 9/ 12بتار�خ 

لغرب .59 االقتصاد�ة  من    المجموعة  ماخوذة  الجز�رة  افر�ق�ا  موقع 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures 
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 �العر��ة : 

بین�عتبر األ تن  من من  األكثر  وال�حث�ةاالمواض�ع  االكاد�م�ة  الدراسة    ى ظح�ا  ، �م وال من حیث 

الم ا�االهتمام  و یداني  العالرسمي  دول  طرف  من  و لالحكومي  أهم�ة  من  العنصر  لهذا  لما  في  م  فاعل�ة 

 العالقات الدول�ة.

تعتبر من فالس�  الخارج�ة  فیها األ  اسة  یؤثر  التي  التخصصات  تحدیبین  في  أساسي  �شكل    د من 

بر هو  من �عت ن األأال  إعدیدة    الخارج�ة تقوم على محددات ن صناعة الس�اسة  أأي    ،ا ص�اغتها و قراراته

ننة التي  ماألطار ما �عرف �منطق  إتحوالت في  ة لما عرفه العالم منالخارج� المحدد الرئ�سي في الس�اسة 

 الوقت الراهن. يأص�حت فلسلفة قائمة �حد ذاتها و فكرا تبنى عل�ه استرات�ج�ات الدول ف

في عالقة الدول    أساسير �شكل  تؤث  ةیر التقلید�غو   ة�عرفها العالم ما بین التقلید�لتهدیدات التي  فا 

ا �عضها  ش في  ما  إل�عض  مع  ذات  س�اسات  �حسب  أراكة  رسم  دفاع�ة  س�اسات  األمن�ة  مؤشرا الو  ت 

و هو  فاألمن    ،الموجودة رئ�سي  الجمحدد  عل�ه  تعتمد  ما  صناهذا  في  الخارج�ة عزائر  س�استها  تجاه    ة 

و  اإلقل�م�ة  فیهالقضا�ا  تراعي  التي  األمنيالدول�ة  المتغیر  الس�اسة  بدرجة    ا  م�ادئ  وفق  لكن  أساس�ة 

 هذا.یومنا   إلىنذ فترة الحرب التحر�ر�ة خارج�ة الجزائر�ة المتوارثة م ال

نها  أرات قد تظهر � ان یتبني قر أى صانع القرار الخارجي الجزائري  فالتهدیدات األمن�ة فرضت عل 

عید خاصة مع قضا�ا الساحل  ال�سط و على المدى المتو   سات إ�جاب�ةانكفائ�ة لكنها في مضامینها لها انعكا

أ أ   ، قياالفر� الجزائین  المقار�ة  نتائجها  عطت  السالم  یتحقبر�ة  اتفاق�ة  في  و   اليمفي  ق  المصالحة  طر�ق 

الخارج�ة الن السأن هذا ال �عني  أ  غیر   ،لیب�ا  تأزائر�ة ال �جب  ج�اسة  الراهنة و  ن  المتغیرات  تك�ف مع 

ت و لكي تدعم صانع و  ة العسكر�ة لمواجهة هذه التهدیداالمؤسس  عتماد على تطو�رالمستقبل�ة في ظل اال

 رار الخارجي الجزائري.متخذ الق
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Abstract 

 

 
Abstract : 

      security is one of the most discussed topics in academic studies and 
research as well as it is given a great international importance by official 
authorities and governments because of its remarkable value and effectiveness at 
the level of international   relationships . 

      Foreign policy is considered as one of the specialities that is mainely  
influenced by security defining its framing and decisions, in other words; 
producing foreign policy stands on several determinants , yet security is viewed 
as the main determinant in foreign policy ,because the entire world changes gave 
birth to the rational security which became a philosophical view by itself and a 
basic thinking that built many international  strategies during the current time. 

       The traditional and non-traditional  world’ threats influence the basic 
mutual international relationships , either in planning policy’s  copartnership, or 
developing defensive policy according to the existed security cues, it is the main 
determinant that Algeria based on when planning its foreign policy towards 
local and international affaires taking into consideration security as a basic 
factor in accordance with the Algerian principles of  foreign policy since the 
period of the Algerian Revolution. 

       security’threats was imposed on the Algerian decision makers of  
foreign policy; which adopt regressive decisions including positive reflections  
in a medium and wide range; especially, the African coast’ affaires in which the  
Algerian view contributed to reach a peace treaty in Mali, and a conciliation in 
Lybia. These do not mean that the Algerian foreign policy has not to adapt 
present and future changes relying on developing military in order to encounter 
these threats, and support the  Algerian decision maker of  foreign policy. 
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