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  :مقدمة
نتيجة  الدويلو تعترب اجلزائر من بني الدول اليت امتلكت صيتا كبريا على املستوى اإلقليمي            

الوظـائف الـيت   و نظرا حلجم االجنازات الكبرية اليت استطاعت حتقيقهاو ،لفعالية سياستها اخلارجية
ـ و لى طبيعة الدولـة ، إال انه ورغم هذا النجاح مل يربز تطور كبري عاستطاعت أن تؤديها ا مركزه

  .ومكانتها اإلقليمية أو الدولية
فعلى الصعيد اإلقليمي لطاملا شكلت اجلزائر اجلزء املركزي الـذي تـدور حولـه رحـى               

نتيجة هلذا كان اإلقليم املغاريب أوىل اهتمامات السياسـة اخلارجيـة   و ،األحداث يف املغرب العريب
أو كان ذا كان االهتمام حيمل بعدا عامليا، املركزي حىت يف الفترات اليت إن مل نقل حمورها ،اجلزائرية

  .جزءا ال يتجزأ منه راملغرب العريب باعتبار اجلزائ مهيةبعد داخلي وهذا نظرا أل
اجلزائرية أن يبذل قصارى جهـده يف أن   ةاألمر الذي استدعى من صانع السياسة اخلارجي           

 التعـاون و العديد من االرتباطات أمهها مبادئ السـلم و اجلزائرية متوافقةتكون السياسة اخلارجية 
  .مقتضيات املصلحة الوطنية خصوصا يف ظل دولة عالقتها بسلب السيادة غري بعيدة األمدو

  :تأسيسا على املنطلقات السالفة الذكر مت طرح إشكالية الدراسة على النحو التايلو           
سواء كانـت   -دول اجلوار -دارة سياسة خارجية لدولة ما اجتاه إقليمها تقتضي إ :اإلشكالية -1

 تارخييـة  خارجية، ،داخلية(هذه السياسة ذات مضمون تعاوين أو صراعي مراعاة مقتضيات عديدة 
وطنية  إستراتيجيةبناء  إىل ةالنهايتؤدي يف آليات و ارتباطات شائكة من أهداف أولوياتو ،)قيميةو

 يف صـياغة وأداء  القواعد مراعاة هذهفما مدى املرتكزات،  أساسهاتبين على و تحتدد كل املتطلبا
  .؟اجلزائرية جتاه إقليمها املغاريبالسياسة اخلارجية 

  
  :مايليطرح الدراسة جمموعة من األسئلة تتمثل فيكتوضيح لإلشكالية تو :األسئلة الفرعية -2

  .؟ليمها املغاريبدول إقجتاه  كيف تصنع السياسة اخلارجية للجزائر -1
ائر كوسيلة لبنـاء مغـرب عـريب    ما مدى جناعة إستراتيجية التعاون الثنائي اليت تبنتها اجلز -2

  .؟موحد
  .؟سياستها اخلارجيةو ما حجم االرتباط بني ما هو متاح للدولة من إمكانيات الدولة -3
الـيت   األدوار ع السياسة اخلارجية اجلزائرية حـول ادراكات صانو ما هي مصادر تصورات -4

  . ؟غاريبتؤديها اجلزائر على املستوى امل
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سياسة اخلارجية حول أدوار تكون فيها تصور أو إدراك صانع الو أما طبيعة الظروف اليت نش -5    
  .على املستوى اخلارجي؟ اجلزائر

دول املغرب  االستراتيجيات املتعلقة بالسياسة اخلارجية اجلزائرية جتاهو ما مدى توافق الربامج -6    
  .العريب مع التطبيق الفعلي هلذه الربامج؟

اإلجابة عن التساؤالت تقتضي بناء منهجية احتمالية و وملا كانت معاجلة اإلشكالية: الفرضيات -3
  :تبىن على طرح فرضيات علمية فانه مت طرح الفرضيات التالية

رجية اجلزائرية وأداء اجلزائـر علـى   هناك عالقة بني متغريين البيئة النفسية لصانع السياسة اخلا -1
مع أهم احملطـات يف  ) الرئيس بوتفليقة(الصعيد املغاريب فالتفاعل الشخصي لصانع السياسة اخلارجية 

 تاريخ العالقات اجلزائرية املغاربية يعطي صورة نفسية مسبقة على طبيعـة التعامـل مـع القضـايا    
  .األحداث املطروحةو
أداء السياسة اخلارجية فاملاضي املشترك للجزائر و ا الرواسب التارخييةهناك عالقة بني متغريين مه -2

احلساسيات املتعلقة بتفاعل األنظمة السياسية حيتالن حيز كبري يف بناء إدراك و مع دول املغرب العريب
  . صانع السياسة اخلارجية اجلزائرية

سياسة اخلارجية اجلزائرية جتـاه دول  صياغة الو املصلحة الوطنية بني املتغريين إدراكهناك عالقة  -3
املغرب العريب فكلما كان اإلدراك خاضعا ملنطق تشاركي كان أداء اجلزائر يف املغرب العريب مكرسا 

  .تؤسس لفعالية إقليمية للجزائر ملنظومة مستقبلية
  :جماالت الدراسة  -4
بنيوية يف املنظومـة  و ديدة هيكليةأفرزت مرحلة ما بعد األزمة األمنية تغريات ع: اال الزماين -أ   

ـ  حتدد توجهات الدولة اجلزائريةو اليت حتكم  ى، الرتباطها الكبري بالتطورات اليت كانت جاريـة عل
 2009 – 1999البحث يف الفترة مـا بـني    إىلالداخلي هذا ما أدى و اإلقليميو الصعيد العاملي

الذي سريت به السياسة الوطنية يف  الوحيدو املرتبطة بعهديت الرئيس بوتفليقة نتيجة التصور الواحدو
  .اليت أخذت اجلزء األكرب منهاو ملا للسياسة اخلارجية من أمهيةو ،مجيع ااالت

إن املوقع االستراتيجي للجزائر يف اإلقليم املغاريب باعتبارها منطقـة القلـب   : اال املكاين -ب  
ال ينحصر فقط حول املنطقة بل  ،ب دور إقليمي كبرياملركزية فيه أعطى هلا من األمهية ما يؤهلها للع

لذا فاختيار منطقة املغـرب   ،انه مرتبط مبنطقة املغرب العريب بشكل كبري إالميتد إىل جماالت أوسع 
العريب اقتضته تصورات مرتبطة أساسا مبنطق جيواستراتيجي يأخذ باال املغاريب احليز املكاين األهم 

  .جية اجلزائريةيف صياغة السياسة اخلار
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  :أهداف الدراسة  -5
يعترب موضوع السياسة اخلارجية من األمهية مبكان أن يتقيد بالضوابط العلمية نظرا لتشعب   -1     

إال أن االهتمام بالسياسة اخلارجية اجلزائرية مل يأخذ حقه  ،عدم ثبات الوضع الدويلو األفكار حوله
مرتبطا بأسباب عديدة إال أا مل تكن متنع من الـذهاب   كان إنهذا و، التأليفو الكايف من البحث

  .لو يف سبيل التراكم املعريف الذي يتيح للباحث التحكم يف أجبديات املوضوعو قدما
الـدول   سخريتو خلقت التطورات املتسارعة يف جمال البحث يف ميدان السياسة اخلارجية -2     

أمهية علمية كبرية للسياسة اخلارجيـة حبيـث    متعددة االختصاصات، معاهدو ملراكز حبوث خاصة
 حبـوث  مناملعاهد و أصبح صانع السياسة اخلارجية يعتمد بشكل أو بآخر على ما تتيحه هذه املراكز

تقارير لذا ومن خالل دراستنا هذه نسعى جاهدين لتقدمي تصور علمي حول صناعة وأداء السياسة و
  .اخلارجية

                                                                                                                  :البيانات مجع وأسلوب املنهج -6
 د على كشف حقائقهاتقوم الدراسة العلمية للسياسة اخلارجية على املناهج املالئمة اليت تساع :املنهج

تت جناعتها يف احلقل منهج دراسة احلالة الـذي  ثبو من املناهج اليت كثر استخدامهاو ،سرب أغوارهاو
  .ليلي ميكن من ضبط منهجي للدراسةنعتمده يف دراستنا هذه كمنهج حت

ارتبط منهج دراسة احلالة يف دراسة السياسة اخلارجية بالتصور القائم على اعتبار الدولة هـي          
اولـة فهـم طبيعـة    يؤدي إىل  حم بالتايل فدراسة الفواعل الدولية كل على حدىو ،الفاعل الوحيد

  .التفاعالت احلاصلة يف النظام الدويلالعالقات الدولية و
مت استخدامه إمجاال للحصول على حقائق متعلقة مبجموعة الظروف احمليطة مبوقف معني أو و        

اخل أو ما د أعليها يف وصف العمليات السياسية اليت تنش دالعوامل املتشابكة اليت ميكن االستنا معرفة
حليـل السياسـي   ، فتوافق املنهج مـع الت 1التعاونو بني الدول نتيجة عملية التفاعل بينهم كالصراع

مشيدت باستخدامه قصد حتديد طبيعة العالقات املترابطة و عازار، ويلكنفيلد ،الكمي حيث قام رومل
الصراع الداخلي من خـالل مجـع   و بني متغريات السلوك اخلارجي بأبعاد تتعلق باخلصائص القومية

املقاييس ترتكز على جمموعة من املتغريات و ووضع مجلة من املؤشرات معلومات دقيقة عن متغري حمدد
  .2من اجل اختبار وجود عالقة سببية ذات معنوية إحصائية

                                                
 .57ص ) 1999، الجامعة األردنیة، عمان( منھجیة البحث العلمي، محمد عبیدات 1
 27.ص) 2007، 1.ط، مكتبة اآلداب، القاھرة(  التحلیل السیاسي االمبریقي، معتز باهللا عبد الفتاح 2
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لـيت  تتحدد القيمة العلمية للمنهج من خالل إعطائه السند يف تزويد للباحث باملدركات ا           
  .1تدخل يف تنظيم العوامل املرتبطة ببعض الظواهر املتشابكة يف موضوع املشكلة

الـيت  و احلاضرو يتم عرض البيانات وفقا للمنهج باستخدام كافة البيانات املرتبطة باملاضي           
  .2يف وقت إجراء الدراسة اكما هي عليه اهرةتساعد على تفسري الظ
 اختبار الفروض العلمية مجع املعطيـات و ضي اإلجابة عن املشكلة البحثيةتقت :أدوات حتليل البيانات

  .البيانات الضرورية اليت تؤكد أو تنفي املقوالت النظرية اليت مت اإلقرار ا و
من بني األساليب املالئمة يف مجـع    content analysisيعترب أسلوب حتليل املضمون 

فالسياسـة  ، حتديد خمرجات السياسـة اخلارجيـة  و ى ضبطحتليلها ملا يتيحه من قدرة علو البيانات
، 3استنباط اجتاهاا حتليل ما حتويهو أقوال يقتضي معرفة حمتواهاو يف شكل أفعال ااخلارجية معرب عنه

أسلوب للبحث يستهدف الوصف املوضوعي املنظم : " أسلوب حتليل املضمون كما يعرفه برلسون و
السلوك االتصايل العلين للقائمني علـى أداء السياسـة   باعتبار  4"الكمي للمحتوى الظاهر لالتصال

وكافـة   من خالل الكلمات، اجلمل، الرموز، الصـور  لاخلارجية يعرب عن مقاصد القائمني باالتصا
  .5األساليب التعبريية

طـرق  و طريقته يف التفكريو نوايا املرسلو ميثل حتليل املضمون أداة هامة للكشف عن أهداف      
  .6دفاعه عن فكرتهو ادهاستشه
 القياسو دراسات اليت تعتمد التحليل الكمي، االحصاءيندرج أسلوب حتليل املضمون ضمن ال       

يضـمن  و بعد التقديرات الذاتيـة ا يكثرية، مم معطياتو بياناتو مبعلوماتدنا يزوت ميكن منهو ما و
  .7ضع التحليلمو التعقيد الذي مييز الظاهرةة عاجلالضبط يف مو حتقيق الدقة

   :الدراسات السابقة -7
انصرف البحث يف املوضوع إىل عنصرين أساسيني تعلق األول بالبحث عن اإلطار النظري            

أن ميدان السياسـة اخلارجيـة   و خصوصا ،الذي ميكن من فهم أفضل للموضوعو املناسب للدراسة
على هذا األساس وبعد و ،لنظري بشكل كبريا رطر حتليله يقتضي االهتمام باإلطااخل أُتدو بتشعباته

                                                
 . 136ص ) 2000، مؤسسة الوراق، عمان(  أسس البحث العلمي، مروان عبد المجید إبراھیم 1
  77ص ، مرجع سابق، عبیدات 2

3- Klaus Krippendoff , content analysis M an introduction , to its methodology( Beverly 
hills M sage publications ,1980) p.21  

  230ص ) 2005، 2ط الجزائر،دار ھومة،( التحلیل السیاسي في ھجیة المن، شلبي 4
 222ص سابق،مرجع  الماجد،حامد عبد  5
 90ص  سابق،مرجع  الفتاح،عبد  6
 153ص ، سابق مرجع، عبیدات 7
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ارتأينـا العمـل   ، جمموعة من النظريات العلمية ضمناليت تقع و طر النظريةاالطالع على خمتلف اُأل
باقتراب الدور مع حماولة حصر موعة الدراسات اليت اهتمت باالقتراب وكانت كتابـات كـال   

سفيان و كثريا عليه أمهها كتابات حممد السيد سليم تبعه مراجع تعتمد ،هولسيت مبثابة املصدر املعتمد
  .صخري 

           أخـذ مـن   الـذي مل ي  ،ين العنصر الثاين بالسياسة اخلارجية اجلزائرية كواقع عمليفيما ع
ما كتب حوهلا خصوصا خالل الفترة الزمنيـة الـيت   جل االهتمام األكادميي الشيء الكثري حيث أن 

 شرف عليهام باملوضوع من خالل البحوث اليت أنطلق االهتماحيث كان م ،عاجل فيها املوضوع قليلي
اليت مشلت دراسات حول موقف كل دولة مغاربية مـن  و  "  luis Martinezلوي مارتيناز"

التكامـل  و اجلزائر،احتاد املغرب العـريب ":  باألخص الدراسة املعنونة بو العمل التكاملي املغاريب
 l'Algérie , l'union de Maghreb arabe et intégration  "اإلقليمـي 

régionale والبحوث الدوليـة ببـاريس   تتعاون بني معهد الدراساالب أجنزتاليت وCentre 
d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI) Paris املعهـد  و

ــاملة  ــتراتيجية الش ــات اإلس ــوطين للدراس  Institut National des Etudesال
Stratégiques et Globales (INESG).  

كما وجدت العديد من البحوث من رسائل ماجستري تناولت السياسة اخلارجية اجلزائرية             
فمنها من اهتمت بـأثر العوامـل    ،دورها على الصعيد املغاريبو السياسة املغاربية للجزائرو عموما

جية اجلزائرية لكن يبقى دائمـا انعـدام   الشخصية أو الداخلية أو اخلارجية يف صناعة السياسة اخلار
املصادر يشكل عائقا كبريا يف بناء حبوث أكادميية جادة حول السياسة اخلارجية اجلزائرية مثلها مثـل  

  .كل السياسات اخلارجية لدول العامل الثالث
  :ستقسم الدراسة إىل أربعة فصول كمايلي: خطة الدراسة  -8

ار النظري للدراسة مبا يشمله من حتديد للمفاهيم اليت ترتكز عليها حيوي الفصل األول اإلط           
تعريف و )السياسة اخلارجية، الدور الوطين، املصلحة الوطنية، البيئة النفسية والنظام اإلقليمي(الدراسة

من مثة استعراض مسار حتليل السياسـة  و باقتراب الدور باعتباره اإلطار التحليلي املعتمد يف الدراسة
  .قتراب الدورارجية وفقا الاخل

 ،حملددات املوضوعية اليت تضبط السياسة اخلارجيـة اجلزائريـة  أما الفصل الثاين فتناول ا            
ـ مشتملة على سياقات أربع تشكل احملاور اليت تتحكم يف مسار السياسة اخلارجية سواء  ات يف عملي
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لصانع السياسة اخلارجية يف استغالل الفرص ة عن حجم ماهو متاح ، مبا يعطي حملصياغتها أو أدائها
  .العقبات اليت تفرضها كذلكو اليت تتيحها هاته العوامل

أما الفصل الثالث فتناول توجهات السياسة اخلارجية اجلزائرية انطالقا من دراسة البنيـة               
مـع توضـيح    ،ارجيةاليت تشرف على صناعة السياسة اخلالقيادات و النفسية لألجهزةو املؤسساتية

جتاه تونس واملغرب و األدوار اليت أقرت القيام ا على الصعيد املغاريب عموماو لألهداف اليت برجمتها
  . خصوصا

لننتهي يف الفصل الرابع إىل حماولة حصر للسلوكيات اليت قامت ا اجلزائر يف سبيل أداء               
لتركيز على دراسة حاليت املغرب وتونس ملا هلما من األمهيـة  سياستها اخلارجية املغاربية انطالقا من ا
 مع مراعاة كذلك من جانب موضوعي مدى توافق الـربامج  ،البالغة يف رسم سياسة اجلزائر املغاربية

  .اخلطواتو املخططات اليت سطرت مع األداء الذي يظهر يف جمموعة من السلوكياتو
  
  
 


