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         :متهيد
يلعب السياق الذي يكتنف عملية صياغة السياسة اخلارجية دورا هاما يف تقرير أمنـاط                

 للمواقـف  السلوك اخلارجي للوحدة السياسية، كما متثل قيم صناع السياسة اخلارجية وإدراكام

 تقريـر  يف معتـربة  أدوارا الدولية يف النظم ومكانتهم القومية، بلدام ألدوار صوراموت املختلفة،

 تارخييـة وجغرافيـة   عوامـل  حصيلة أا على إليها ينبغي النظر لذلك .اخلارجية بلدام سلوكات

  .ودولية وإقليمية حملية :وإدراكية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية

سبق ميكن التطرق إىل هذه العوامل اليت  انطالقا من دراسة السياق التـارخيي مبـا   تبعا ملا            

يليه السياق الدويل و ميكن من حصر التفاعالت اليت كان هلا اثر يف عملية صياغة السياسة اخلارجية،

ـ و مبا يشكل احليز أو الفضاء اليت تدور فيه األحداث املتعلقة بالعامل اخلارجي للدولة، ياق يشمل الس

الداخلي اخلصائص القومية للوحدة السياسية، لننتهي بالسياق القيمي والذي يربز أهم املبادئ الـيت  

 .طبيعة التوجهات واملعتقدات واألفكار الوطنيةو تقوم عليها السياسة اخلارجية اجلزائرية
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  السياق التارخيي : املبحث األول
  املغاربية تاريخ العالقات اجلزائرية: املطلب األول 

إمنا قامت يف إطار تـارخيي  و مل تقم العالقات اجلزائرية مع دول املغرب العريب من فراغ،           
معني شهد الكثري من املتغريات سواء على املستوى الداخلي يف الدول املغاربية اليت متثل أطراف هـذه  

اإلقليمـي العـريب أو الـدويل     العالقات، أو على مستوى البيئة املغاربية ككل، أو على املسـتوى 
  .1املتوسطي

 وقد عرفت العالقات اجلزائرية املغاربية تارخيا مشتركا ذا أمد بعيـد خبصائصـه الزمانيـة              
 اليت أتاحت اكتشاف عوامل الصراعو متغرياته املختلفة النابعة من املستويات السابق اإلشارة إليها،و
 اليت يكتنفها وجود حاليت الصـراع ، تونسو عالقة اجلزائر باملغربعوامل التعاون فيما يتعلق مبسار و
  .2دولتني يالتعاون مع بعض كماهو موجود يف سياق العالقات القائمة بني أو

ثـر  أإال أن التركيز على العالقات اجلزائرية املغاربية ينطلق من املرحلة االستعمارية ملا هلـا             
م االستراتيجيات آنيا لدى كل دولة مغاربية، فمعركة املواجهة ضـد  بالغ يف توجيه السياسات ورس

وجلنة حترير  ،االستعمار الفرنسي كانت مشتركة بني األقطار الثالثة انطالقا من مكتب املغرب العريب
علـى احلـدود   " سيدي يوسف"أو يف املعارك املشتركة إبان ثورة التحرير كمعركة  ،املغرب العريب

على احلدود اجلزائرية الليبية، وعموما كرست وحدة النضـال   "إيسين"معركة و ،يةاجلزائرية التونس
تونس بعـد  و ضد العدو الفرنسي أساسا متينا للعمل الوحدوي السياسي من خالل احتضان املغرب

دعم الثورة التحريرية بكل ما متلك خصوصـا فيمـا يتعلـق    و استقالهلما للقيادات الثورية اجلزائرية
  . 3الذخرية احلربيةو باألسلحة

إىل جانب هذا ما فتئت اجلزائر التأكيد على الرابطة القوية اليت جتمعهـا بـدول املغـرب               
أو مـؤمتر الصـومام   ، 1954البيانات كبيان أول نـوفمرب  و وتكرس ذلك يف مجيع املواثيق ،العريب
مس إىل مدغشـقر بـتفجريات   والقيام بإحياء الذكرى السنوية الثانية لنفي حممد اخلا، 1956أوت

                                                
، 139.، عولیةالسیاسة الدم، 20محمد السعید أبو العامود، العالقات العربیة العربیة في النصف الثاني من القرن  1

  .28-8، ص 2000جانفي 
مذكرة ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة ،جامعة (1995-1962سیاسة الجزائر المغاربیة عز الدین بعزیز،  2

  .72.ص)الجزائر
-36.ص ص 2009، ماي 2.، عالمغرب الموحدتونس مع الجزائر، و كیف تضامن المغرب، محمد العربي المساري 3
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برامج العمـل  و املكرس بصورة واضحة آللياتو ،1958حضور مؤمتر طنجة و ،الشمال القسنطيين
  .الوحدوي املغاريب

خصوصا  ،لكن رغم هذا إال أن العالقات اجلزائرية املغاربية مل ختلو من التعارض السياسي           
إعـالن اسـتقالهلما دون   و اوضات االستقاللتونس، حيث شكلت حادثة بدئهما مفو مع املغرب

 التنسيق املشترك بداية التنافر السياسي ولو أن ظهوره إىل العلن مل يظهر بسبب مقتضـيات الثـورة  
  . 1احلفاظ على املكتسبات املشتركةو

هذا األمر أسس لبداية االنشقاق، فرغم انعقاد مؤمتر طنجة الذي حاول وضـع النقـاط               
أصبح و أى التعامل على األساس احلزيب 1962لوحدة املغاربية، إال أن استقالل اجلزائر عام األوىل ل

 ،سـالمة تراـا الـوطين   و التعامل على أساس دواليت قائما بني دول مهها األساسي ضمان سيادا
ـ و اليت انتهت حبرب حدودية بني اجلزائرو وحماولة التوسع إن أمكن على حساب األخر، ام املغرب ع

مما عزز الطرح القائل بان قيام الدولة الوطنية باملغرب العريب عامل من العوامـل املعيقـة    ،1963
  .2لوحدة املغرب العريب

لقد أدت هذه األحداث يف النهاية إىل تدهور يف العالقات اجلزائرية املغاربية خصوصا بعد             
كما أن قضية احلدود أخذت أبعـادا أزمويـة    ظهور سياسة احملاور،و ظهور أزمة الصحراء الغربية

البضائع و سواء بفعل ترتيبات ترسيم احلدود أو بفعل حرية تنقل األشخاص ،امتدت آثارها إىل اآلن
  .على احلدود الربية

كذلك فاجلانب الصراعي يف العالقات اجلزائرية املغاربية يعطي صورة جيدة لقراءة واقـع              
 سالمة تراا الـوطين يف سياسـاا اإلقليميـة   و املتمسكة بسياداو غرب العريبالعالقات، فدول امل

كما وصف الرئيس بورقيبة اجلزائر قائال بأا بروسيا املغرب " بروسي"النظرة إىل اآلخر من منظور و
  .وضعت قواعد وشروط لسياستها جتاه بعضها تعزز التنافر أكثر مما تدعو إىل االندماج ،3العريب

ال بل ميكن القول أن جل ما ميـز   ،إال أن العالقات اجلزائرية املغاربية مل ختلو من التعاون            
السياسي أثنـاء   و املسار اجلزائري املغاريب كان الطابع التعاوين سواء من خالل وحدة العمل املسلح

اللجنة االستشـارية  الذي انتهى مبؤمتر طنجة كمكرس لوحدة املغرب العريب، أو من خالل و الثورة
                                                

ص ) 1995مذكرة ماجستیر ،قسم التاریخ،جامعة الجزائر، (  تجاه الوحدوي في المغرب العربي، االمصطفى عزیز 1
  . 19-17ص 

  .19ص ) 2010الجزائر،دار ھومة،( إشكالیات مسار التكامل في المغرب العربيحسین بوقارة،  2
یر، قسم العلوم السیاسیة، مذكرة ماجست(التحول البراغماتي في السیاسة الخارجیة الجزائریة ، مزیان ایجر أمینة 3

  16.ص)  2007جامعة الجزائر ،
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اليت انتهجت سياسة التكامل الوظيفي من خالل العمل و ،املغاربية برئاسة التونسي مصطفى الفياليل
على ربط  شبكة من عالقات التعاون بني القطاعات، أو يف إطار التعاون الثنـائي خصوصـا مـع    

  .1اليت توجت مبعاهدة اإلخاء والوفاقو تونسو موريتانيا
كمنظمـة   1989تكرس التعاون بشكل واضح من خالل بناء احتاد املغرب العريب عام لي            

تشكل تكتال إقليميا يسعى إىل بناء وحدة دولية واحدة يف املنطقة متكن من  ،إقليمية قائمة بني الدول
 تواكب سري التطورات اجلارية يف النسق الدويل فيما يتعلق بالتكتالتو مواجهة التحديات اخلارجية،

  .2يظهر السوق األوربية املشتركة آنذاك كتحدي كبريو اإلقليمية
إمكانية تقدمه، إال أن جمموعـة مـن   و رغم أن درجة التفاؤل كانت كبرية بنجاح االحتاد           

األمنيـة  و العراقيل السياسـية و باالتفاق اجلماعي،و العراقيل املؤسساتية كحصر اختاذ القرار يف القمة
أو القضية ، ئري املغريب بعد اام املغرب للجزائر عن مسؤوليتها يف تفجريات مراكشكاخلالف اجلزا

العراقيل االقتصادية اليت جنمت عن الدخول يف الشراكة مـع  و البوليساريو،و الصحراوية بني املغرب
، واملغـرب  1994االحتاد األوريب بدون عملية تنسيق، حيث عقدت تونس اتفاق الشراكة  سـنة  

كل دولة على حدى مما اضعف مكانتها التفاوضية، هـذا باإلضـافة إىل    2005اجلزائر، و1995
اإلحجام عن التفاوض املشترك، هذه العوامل واألحداث سامهت يف وقف املسار الوحـدوي عـام   

  .3بطلب من املغرب 1994
  
  
  
  
  
  
  

                                                
قسم ، أطروحة دكتوراه( المعوقات السیاسیةو اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل االقتصادي، صبیحة بخوش 1

  .285ص) 2007جامعة الجزائر ،، العلوم السیاسیة
  .65ص ، مرجع سابقصبیحة بخوش،  2
 .275ص ، نفس المرجع 3
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  دور اجلزائر يف إطار املغرب العريب: املطلب الثاين
تؤكد على اعتبار الدائرة املغاربيـة   1954اثيق الرمسية منذ بيان أول نوفمرب إن مراجعة املو          

  .احللقة األوىل أو البعد األول يف سلم األولويات بالنسبة للسياسة اخلارجية اجلزائرية
اتبعت اجلزائر منذ استقالهلا سياسة واضحة جتاه دول املغرب العريب بـرزت يف جمـاالت             

سـالمة  و العمل على ضمان مصلحة مغاربية مشتركة مقابل احلفاظ على سياداو ملالتكاو التعاون
  .تراا الوطين

هذه األمهية اخلاصة للمنطقة املغاربية برزت يف سياستها اخلارجية ذات التوجه اإلقليمي أو            
  .اختلفت السياساتو الدويل على السواء حىت وان تضاربت املصاحل

ورت الرؤية اجلزائرية للمغرب العريب عموما حول مبادئ أساسية سطرت سياستها يف متح           
  :1املنطقة على ضوئها متثلت يف اآليت

وتعاون اقتصادي حيث ما و احلفاظ على االستقرار باملنطقة من خالل إقامة عالقات حسن جوار -1
  .مزدهرو فتئت تؤكد على ضرورة بناء مغرب عريب موحد مستقر

هذا ما يظهر جنوحها إىل وقف إطالق النار و نبذ استعمال القوةو ة الرتاعات بشكل سلميتسوي -2
  .2يف حرب الرمال رغم أن املغرب كان هو املعتدي

  .1975مناطق النفوذ اليت برزت بعد مشكلة الصحراء يف و رفض سياسة الكتل -3

لكل مـا يف  "يه القانون الدويل قداسة احلدود املوروثة عن االستعمار وفقا للمبدأ الذي ينص عل -4
  ". حوزته أو ما حتت يده

املادي للقضـية  و هذا ما جتسد يف الدعم املقدم املعنويو حق الشعوب يف تقرير مصريها بنفسها -5
الصحراوية باعتبارها قضية حتررية تدخل ضمن اختصاص اللجنة الرابعة يف األمم املتحدة املتعلقة حبق 

 .3الشعوب يف تقرير مصريها

  :يفاملتمثلة و جتسدت هذه املبادئ يف األدوار اليت قامت ا اجلزائر      

                                                
  .54ص سیاسة الجزائر المغاربیة، مرجع سابق،لدین بعزیز،عز ا 1
مذكرة ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة ،جامعة (1983-1963،النزاع في العالقات الجزائریة المغربیةریاض بوزاب 2

  .57ص) 2005قسنطینة،
  98.ص، مرجع سابق، مزیان ایجر 3
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معركة االستقالل الوطين أن و يظهر يف تأكيدها إبان الثورة التحريريةو :دور املدافع اإلقليمي  -1
حرية اجلزائر هي و ليس على اجلزائر فقط و الكفاح ضد املستعمر هو دفاع عن املغرب العريب ككل

  :هذا ما أكده بيان مؤمتر الصومام على أنو حلرية املغرب العريب ضمان

  املوقف السياسي لشمال إفريقيا إمنا يتميز بكون القضية اجلزائرية "               
  احلقيقة انه إذا مل تستقل و ...تونس و تتداخل مع مشكلة املغرب                 

  1..."تونس يبدو نوعا من الوهمو غرباجلزائر فان استقالل امل                 
مراحل متغايرة تبعا ملا فرضته الظروف و برز هذا الدور يف أشكال متعددة :دور صانع التكامل -2

وارتبطت به األحداث، حيث جند أن اجلزائر لطاملا كانت تؤكد على وحدة األقطار املغاربية يف إطار 
الشعوب، وعلى العمل املؤسسايت يف إطار الـبىن   وحدة الشعوب املغاربية يف إطار مغربو حترري،

ضوابط التعاون املؤسساتية الوحدوية ممثلة يف اللجنة االستشارية أو احتاد املغرب العريب، أو من خالل 
  .الثنائي بني الدول

يظهر هذا الدور يف املغرب العـريب مـن    :الداعم حلركات التحررو دور املعادي لالستعمار -3
املمثلة يف و استرجاع األراضي اليت كانت حتت نري االستعمار االسباينو ئر الستقاللخالل دعم اجلزا

مليلة املغربيتني، تدعيما للسياسة الدوليـة للجزائـر الداعمـة    و استرجاع سبتهو القضية الصحراوية
  .للقضايا التحررية أينما كانت

غرب العريب قد واجهتها عدة إشـكاليات  إال أن هذه األدوار اليت قامت ا اجلزائر يف إطار امل        
  :2ميكن اختصارها يف اآليت

تتلخص يف وجود دولة رئيسية تستطيع أن تقود بقية الدول األخرى يف  :إشكالية الدولة القائد -1
يكون هلا قدر مالئم من التأثري على الدول األخرى الداخلـة معهـا يف النطـاق    و النطاق اإلقليمي،

تأدية هذا الدور إىل عوامل التفوق النسيب على بقية األطراف من موارد القـوة  اإلقليمي، مستندة يف 
املختلفة أو إىل الدور التارخيي، أو ثقلها السياسي اإليديولوجي، أو من خـالل زعامـة كاريزميـة    

تتبع الدولة القائد أساليب عديدة للقيام ذا الدور كالضغط و تستطيع أن جتذب بقية األطراف إليها
ميكن  نلو مكنقع أن هذا الدور مل ياإلغراء أو القيام بدور لعالقات القوة يف نطاق إقليمي، والوأو ا

                                                
 الدیباجة، 1956أوت ، بیان مؤتمر الصومام، جبھة التحریر الوطني 1
قسم العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،  ، مذكرة ماجستیر( دور الجزائر في إطار المغرب العربيعبد السالم قریفة،  2

  .65، ص)2004
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 دوليـة، إال أن تـونس  و ألي دولة مغاربية مرحليا أن تؤديه نتيجة اعتبارات كثرية داخلية إقليميـة 
يف إطـار مقولـة   املغرب حاولتا أن تنسبا هذا الدور للجزائر مبفهومه السليب القائم على السيطرة و

  ".اجلزائر بروسيا املغرب العريب"احلسن الثاين و بورقيبة

تطرح مسألة الثروة بأبعادها املختلفة النفطية أو املعدنية أو املائية شعورا : إشكالية توزيع الثروة -2
طي أخرى متتلك مبا يكفيها لكي تغو متعارضا لدى أنظمة املغرب العريب بني أنظمة تفتقر دوهلا للثروة

 الذي ميكنه من تفسـري حمـاوالت التوسـع    األمرمعيشية و احتياجات املغرب العريب كافة اقتصادية
االمتداد كاحملاولة التونسية يف عهد بورقيبة جنوبا القتطاع جزء من الصـحراء اجلزائريـة الغنيـة    و

شرقا و لصحراء الغربيةحماوالت التوسع املغربية جنوبا باحتالل ا، وشرقا باجتاه ليبياو بالثروات النفطية
املشاكل احلدودية اجلزائرية الليبية املستمرة إىل اآلن إشكاالت كبرية على و بشار،و للمطالبة بتندوف

هي ضرورة االستفادة من الثـروة  و املستوى املغاريب نتاجها النظرة اليت بين عليها تصور هذه الدول
  .1ائرخصوصا املوجودة يف اجلزو املوجودة يف املغرب العريب

تندرج هنا العالقات  :على العالقات البينية املغاربية إشكالية ازدياد الضغوط من البيئة الدولية -3
املتميـزة بطابعهـا   و التارخيية للمنطقة املغاربية خصوصا يف عالقاا مع الضفة الشمالية للمتوسـط 

تصادي إبان احلرب الباردة أين التدخلي االمربيايل بشكليه االستيطاين االستعماري أو االستغاليل االق
توجه رأمسـايل تقـود   و ظهر املغرب العريب منشطرا يف سياساته بني توجه اشتراكي تتزعمه اجلزائر

  .تونس و املغرب
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  السياق اخلارجي: املبحث الثاين
  مكانة اجلزائر يف النظام الدويل: املطلب األول

سقوط املعسكر االشتراكي أدت إىل تغـري  و إن التحوالت اليت ظهرت بعد احلرب الباردة          
القواعد اليت حتكم العالقات بني الدول حيث أنتجت جبانب الدول العديد مـن  و القوةو هرم السلطة

، مما خلق اختالف حول األبعـاد الـيت   1الوحدات الفاعلة األخرى أثرت يف جمرى العالقات الدولية
 الباردة من حيث ارتباطها يكل النظـام الـدويل   حتكم العالقات الدولية يف مرحلة ما بعد احلرب

أو مبصادر التهديد اليت دد النظام الدويل أو باجتاهـات التفاعـل    ،2طبيعة توزيع القوة بني فواعلهو
داخل النظام، أو مبدى أمهية التحرك اجلماعي على املستوى العاملي، باإلضافة إىل وضع الدول النامية 

  .3غري امنو اليت برز فيها عامل معوملو احلرب الباردةيف مرحلة ما بعد انتهاء 
تعزيز التعـاون يف  و هذا األمر الذي فرض على اجلزائر ضرورة بناء عالقات مع كل األطراف       

هذا ما ظهر سواء من خالل مسار االتفاقيـات الـيت   و مجيع القطاعات مع الفواعل الدولية الكربى،
لى حماولة بناء شراكة متعددة األطراف، مع السعي إىل إجياد موقع هلا اليت اشتملت عو أبرمتها اجلزائر

ضمن القوى الفاعلة الكربى باستخدام عدة أوراق متلكها مثل خربا يف إدارة عمليات الوساطة حلل 
الذي جتلى يف متكنها من حل الصراع اإلثيويب االريتري أو من خالل محلها لواء صـانع  و الرتاعات

الذي أهلها  أفريقيا يف أجل التنمية اجلديدة من الشراكةدول النامية عن طريق مشروع التنمية يف ال
، هذا باإلضافة إىل انتمائها إىل البناءات العضـوية  4الن تكون ممثلة إفريقيا يف احملافل الدولية الكربى

ـ و األمم املتحـدة و العامليةو املنظمات الربملانية الوظيفيةو الدوليةو اجلهوية ا، وفعاليتـها يف   وكاال
البناءات اخلاصة بالتعاون الوظيفي مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التأكيد علـى حضـورها   

–أمريكا الالتينيـة، أوربـا  –لعريباالصني، العامل -إفريقيا: القوي يف كل احلوارات عرب اجلهوية مثل
 رومتوسطية فاالحتاد من اجل املتوسـط إفريقيا، وضمن البناءات التفاعلية يف املتوسط كالشراكة االو

  .5احلوار املتوسطي للحلف األطلسيو
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األمـن العـامليني   و جل ضمان السلمأإضافة إىل هذا فقد كان السعي احلثيث للجزائر من          
سبتمرب متثل يف جهودها األمنية الدولية الرامية إىل مكافحـة اإلرهـاب    11خصوصا بعد أحداث 

استصدار و مسبباته، حيث سامهت يف جتسيد االتفاقية الدولية ملكافحة اإلرهابو الدويل بكل مظاهره
  .قرار أممي جيرم عمليات متويل اإلرهاب مبا يسمح بتجفيف منابعه

كذلك قامت اجلزائر جبهود مكثفة على املستوى اإلقليمي تتعلق بأمن منطقة الساحل، الذي           
استصدار و العريبو لعريب لذا سعت إىل إنشاء جملس األمن اإلفريقييعترب ديد مباشر ملنطقة املغرب ا

  .1سامهت يف بناء قوة افريقيةو أخرى افريقية ملكافحة اإلرهابو اتفاقية عربية
الـدويل  و س ا على الصعيدين اإلقليميأهذا احلضور القوي للجزائر أتاح هلا مكانة ال ب           

طها نتاج الترويج اإلعالمي الذي استهدفها مبناسبة أو بـدون  رغم الصعوبات اليت ختت 1999منذ 
قابلية مطلوبة لتحقيق أهدافها مبا تسمح به حدود املصلحة و مناسبة، األمر الذي هيأ هلا أرضية مناسبة

  .املؤسساتية للدولة اجلزائريةو مبا تقتضيه الظروف السياسيةو الوطنية
  

                                        د الدويلالفرص املتاحة على الصعي: املطلب الثاين

براجمهـا  و متكنت اجلزائر من استرجاع حضورها الدويل مبا يتيح هلا البدء يف تنفيذ سياستها          
ذلك عرب جمموعة من الفرص سـامهت فيهـا البيئـة    و اخلارجية بشكل يسمح هلا بتحقيق أهدافها،

  .2ضور الفعلي على املستوى اإلقليميالدولية، مما ضمن هلا استمرارية احل
احلرب على ، ميكن حصر هذه الفرص املتاحة يف متغريات حمددة تشمل ارتفاع سعر النفط           

اإلرهاب، جهود التنمية الدولية خاصة يف إفريقيا، املسامهة يف حل الرتاعات اإلفريقيـة، األمهيـة يف   
  .االقتصاديو الشأن املتوسطي خاصة ما تعلق بالوضع األمين

يف مراحل سابقة، إذ أن مداخيل  إن ارتفاع سعر النفط قد أتاح للجزائر وفرة مالية افتقدا           
 اجلزائر مكنتها من التخلص من التبعية املالية للمؤسسات املالية الدولية خصوصا فيما يتعلق باملديونية،

التجارية الكربى،هـذه الوضـعية   و تصاديةاملؤسسات الدولية االقو أصبحت حمل اهتمام الشركاتو
 ،)الندوة العاملية للغاز( عامليةو مكنت اجلزائر من تنظيم مؤمترات دولية كربى عربية افريقية متوسطية
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مسامهاا يف إنشـاء العديـد مـن    و الدولية،و تسديد اشتراكاا السنوية يف املؤسسات اإلقليميةو
  . العربيةو يةالتضامنية اإلفريقو الصناديق التنموية

ما شهدته من حالة اسـتنكار دويل  و 2001كما كان ألحداث احلادي عشر من سبتمرب            
شديدة مهدت إلعالن احلرب الدولية على اإلرهاب، األثر الكبري يف دخول اجلزائر كشريك أساسي 

  .1املاضي يف هذه احلرب نتيجة خربا الكبرية يف مواجهته طيلة فترة التسعينات من القرن
أما بالنسبة للحملة الدولية اليت خلفتها االضطرابات املوجودة يف إفريقيا سواء فيما يتعلـق             

احلدودية املثارة هناك، فقد مكنـت  و العرقيةو األوبئة أو فيما يتعلق بالرتاعات االثنيةو بانتشار ااعة
ريقيا من حضور دويل مكثف كقمم جمموعة جنوب إفو اجلزائر رفقة بعض الدول اإلفريقية كنيجرييا

، أو 2أو قمة قالن ايقلز باسكتلندا اليت تتعلق مبسح ديون الدول اإلفريقية األكثر فقـرا  G8الثمانية 
اليت محلت لواءها يف احملافل الدوليـة  و فيما يتعلق بإنشائها للمبادرة اجلديدة للشراكة من اجل إفريقيا

مؤمتر دافوس، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، املؤسسـات الدوليـة   السياسية من خالل و االقتصادية
الذي أدى إىل قدرات تفاوضية مع املؤسسات الدولية بشكل و البنك الدويلو كصندوق النقد الدويل

  .3اكرب
تعززت كذلك مسامهة اجلزائر يف حل الرتاعات اإلفريقية سواء بالوسـائل املؤسسـاتية                

ألمن اإلفريقي، تطوير أجهزة االحتاد اإلفريقي، جلنة احلكماء، بناء قـوة افريقيـة أو   كإنشاء جملس ا
اليت توجـت بإمضـاء   و اريترياو بالوسائل السياسية كالقيام بالوساطة يف القرن اإلفريقي بني إثيوبيا

منطقة  فتح باب املفاوضات بني الدولتني، إضافة إىل جهودها العملياتية يفو اتفاق وقف إطالق النار
الدميقراطيـة  و احلركة من اجل املساواةو الساحل من خالل وقفها للرتاع يف مايل بني احلكومة املالية
مواثيق إقليمية فيما يتعلق بقضـايا ذات  و واليت مكنتها من حتقيق اجنازات تعلقت باستصدار قرارات

  .االهتمام كالقضية الصحراوية أو اإلرهاب الدويل
ا تكتسيه اجلزائر من أمهية بالغة يف املتوسط ذات البعد األمين املتعـدد األبعـاد   نظرا ملو             

البيئية، وانطالقا من العالقات الوظيفية اليت ما فتئـت تؤديهـا اجلزائـر    و الطاقوية منها، العسكرية
 ألمهيتـها يف اإلسـتراتيجية  و )النفط والغاز حاليـا و خزان القمح سابقا(كمصدر للثروات الطبيعية 
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، والبلد الوحيد الذي ميكن من 1األوربية يف املنطقة املغاربية باعتبارها البلد األكثر إمكانيات وقدرات
اجلرمية املنظمة العابرة و اإلرهابو خالله تنفيذ السياسة األمنية املشتركة املتعلقة باهلجرة غري الشرعية

جنوب الصحراء مما يـربز اجلزائـر يف   إفريقيا و للحدود باعتبار اجلزائر حلقة وصل هامة بني وأوربا
  .2موقع إقليمي جيد يتيح هلا القدرة على املشاركة يف رسم السياسات املتعلقة باملنطقة املغاربية

  

  الضغوطات اليت تواجه اجلزائرو التهديدات: املطلب الثالث 
 حيث برزت  الباردة بعد اية احلرب أدى ظهور معطيات جديدة يف البيئة األمنية الدولية             

أثر كبري علـى   إىل، أفول اخلطر الشيوعيو ديدات أمنية جديدة نتاج تراجع التهديدات العسكرية
 البيئة الدوليـة  الكبرية اجلارية يف تحوالتاجلزائر باعتبار أن أبعاد هذه التهديدات اجلديدة ارتبطت بال

  .3اليت حاولت تكريس منط الرفاهية االقتصادية الغربيةو
حصـره للجنـوب   و جتاه دول العامل الثالث ةالغربي األمنية صورةإذا ما استثنينا اللكن               

غيـاب دور  والذي تكرس بفعل  باعتباره كمصدر للتهديد نتاج استمرار الرتاعات يف العامل الثالث
مشـاكل   القوى العظمى، سباق التسلح بني دوله، فشل دميقراطي، فقر، هجرة، خمدرات، إسـالم، 

  .عات أثنية عرقية سلطوية اقتصاديةحدودية، صرا
نقص رأس املال على و اخنفاض النمو االقتصاديو البشريةو فمشاكل التنمية االقتصادية              

كذلك شـيوع مفهـوم التـدخل    و املستوى العاملي أصبحت تشكل ديدا لواقع العالقات الدولية
ة الدولية، الشركات املتعددة اجلنسيات كلها فواعل أو مؤشـرات  الوالية القضائيو اإلنساين الدويل

البد أن تؤخذ يف حصر التهديدات اليت تواجه اجلزائر مباشرة أو تشكل ضغوطا حتد مـن هـامش   
  .4التحرك للسياسة اخلارجية اجلزائرية

ستهدفة بشكل باإلضافة إىل هذا تقع اجلزائر كدولة من الدول النامية يف مصف الدول امل             
اهليمنة العامليتني من و أدوات عملية للسيطرةو سليب آلليات العوملة بكل ما تطرحه من تصورات قيمية

 السياسـية و اإلعالميـة و اإليديولوجيةو الثقافيةو العسكريةو طرف قوى امتلكت من القوة املعرفية
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 صا  يف ظل انعدام تصور شاملخصوو التكنولوجية مما جيعل مواجهتها أشبه باملستحيلو االقتصاديةو
  .1سرعة احلركة يف دواليبهو بناء يواكب التطورات احلاصلة يف عامل يتسم بالتغريو

االتصـاالت عـرب األقمـار    و التحويالت املالية االلكترونيةو فتدفق املعلومات احلاسوبية            
 ة علـى الـتحكم يف اتمـع   الصناعية أدى إىل حالة انكشاف استراتيجي للجزائر مما يصعب القدر

  .توجهاتهو ضبط سياسة صارمة تواكب مسار النظام السياسيو
املؤسسات الدولية احلاكمة لالقتصـاد العـاملي   و سيطرة الشركات املتعددة اجلنسيات             

 مريالتعو خصوصا يف مثلث قيادة االقتصاد العاملي ممثال يف صندوق النقد الدويل البنك العاملي للنشاء
.                             2التجارية العامليةو االقتصاديةو املنظمة العاملية للتجارة اليت تتحكم يف دواليب احلياة املاليةو

هي ذات اليت حتد من فعالية اجلزائر يف املغرب العريب و إال أن التهديدات األكثر خطورة             
سيطرة التصورات الفرنسـية حـول   و فالتمركز األوريب ،ال آخرأمنية أكثر منها عامو سياسية طبيعة

طبيعة العالقات اليت تنظم حتركات دول املنطقة املغاربية سواء على الصـعيد اإلقليمـي أو الـدويل    
هنا يربز الدور الفرنسي ومـن وراءه الغـرب يف دعمـه    و باعتبارها جماال للنفوذ الفرنسي اخلالص،

 ،حىت عسكريا يف حالة االستعداء اليت تتميز ا سياسته للجزائـر و اديااقتصو للمغرب ماليا ،سياسيا
اليت أثرت بشكل متفاوت يف إمكانية بناء تصور جزائري جتاه املنطقة حىت ولو إن معامل السياسـة  و

اخلارجية جتاه املنطقة واضحة يف بعدها التكاملي مبا ال يطرح جماال للشك مع احلفاظ علـى أمنـها   
  .طنيتنيوسيادا الو
امتـداد األصـولية    و أما املتغريات األمنية فقد برزت بروزا قويا بعد اية احلرب الباردة             

 منطقة املغرب العريب عموما باعتبارها امتدادا للمنطقة العربية اإلسالميةو انتشارها يف اجلزائرو الدينية
ترتسم حوله معامل احلضارة العربيـة  و ةمركزا حضاريا سابقا تتجسد فيه روح الفتوحات اإلسالميو

الـيت آدت  و اإلسالمية يف عالقاا باألندلس، هذه األبعاد مسحت باالنتشار املكثف لألصولية الدينية
إىل أزمة أمنية حادة كادت أن تعصف باجلزائر، لكن األصولية الدينية مل يكن خطرها منحصرا حوهلا 

هو خطر التدخل اخلارجي يف الشـؤون الداخليـة   و ائربل أدى ذلك إىل طرح أمر آخر يتهدد اجلز
مين استخبارايت واسع النطـاق خصوصـا يف اجلنـوب    أالذي مت التمهيد له مبدئيا بتدخل و ،للدولة

انتهى بالطرح األمريكي حول إمكانية بناء قاعدة عسكرية للقوات األمريكية يف إفريقيـا  و ،اجلزائري

                                                
 32.ص) 2004مكتبة االسرة،، القاھرة( اإلمبراطوریة الكونیة الصراع ضد الھیمنة األمریكیة، السید یاسین 1
 18.ص) 2005منشورات جامعة الكویت،، الكویت(مثلث قیادة االقتصاد العالميخالد سعد زغلول حلمي،  2
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وصا للجزائر باعتبارها ديدا امنيا مباشرا هلا ناهيك عن طلب اليت أثارت كبريا  خصو " االفريكوم"
  .1املغرب احتضانه للقاعدة األمريكية مما يؤدي إىل حالة ال استقرار عنيف بالنسبة للجزائر

يتواكب التدخل األمريكي يف شؤون املنطقة مع الوجود املكثف للشـركات النفطيـة   و            
ء اجلزائرية باعتبار اجلزائر شريكا نفطيا استراتيجيا للواليات املتحدة يف األمريكية الكربى  يف الصحرا

  . 2منطقة املغرب العريب
             هـي  و ستغل بشكل الفت يف السياسات العاملية للقوى الكـربى كذلك تظهر ظاهرة ت

رفات جتـاه  التصو ظاهرة التحرك اجلماعي على املستوى العاملي من خالل ارتباطها بشرعنة األعمال
بعض الدول باستخدام القوة العسكرية حتت غطاء األمم املتحدة املكرسة للشرعية الدولية مما ميـنح  

كـذلك يف عالقتـها بسـن    و ،3احلجة الكافية ملشاركة دول عديدة سواء كانت كبرية أو صغرية
 اسـتعمال و نتشـار امليادين الفنية كاتفاقية حظر او اتفاقيات متعددة األطراف ملزمة تتعلق باجلوانب

صناعة األسلحة النووية، بروتوكول كيوتو حلماية البيئة، اتفاقيات حقوق اإلنسان، حقوق املـرأة،  و
  .4االقتصاديةو احلكم الراشد واإلصالحات السياسية

  

  السياق السياسي اإلقليمي: املطلب الرابع
ن التفاعالت يف النظام الفرعي أو ما املكثفة النابعة مو املتالحقةو أثرت التغريات السريعة             

املغاريب، بشكل جلي يف رؤية القيادة السياسية للدول املغاربيـة   sous régionalحتت اإلقليمي 
مدى تأثريها عليها، حيث انتهجت و أمهيتهاو حلجم التهديدات أو الضغوط وتقديرها ملدى خطورا
املصاحل الوطنية نظـرا الخـتالف نظمهـا     كل دولة رؤية خاصة ا من حيث األولويات يف تقدير

األولويات املصاحل املشـتركة، هـذه   و اليت بدورها أنتجت اختالف يف تقدير مضمونو السياسية،
لتحركات الـدول   اإلقليميالوضعية مسحت بتواجد جمموعة من الظواهر حددت ما يعرف بالسياق 

  :املغاربية ميكن إمجاهلا عموما يف اآليت

                                                
، 1.بیروت ،الحوار الثقافي،ط(فضل جتكر:،ترجمة 21اسة الخارجیة في القرنوھم التحكم القوة والسیسیوم براون ، 1

 29.ص) 2004
 )2008 ،1ط مركز الجزیرة للدراسات، الدوحة،(الصلبةو الوالیات المتحدة ین القوة الناعمةرفیق عبد السالم،  2
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ما نـتج  و هذه الوضعية تعكس طبيعة العالقات بني الدول املغاربية :غري املستقرتوازن القوى  -1
مـن مث  و عنها من تفاعالت خالل فترة زمنية معينة، إذ جند على الساحة اإلقليمية تـوازن مـتغري  

فالتفاعالت البينية املغاربية شهدت أمناطا متعددة لتوازن القوى، ففي بعض الفترات كان التوازن يقوم 
ى أساس وجود قوة رئيسية تدور حوهلا قوى أخرى تقترب منها أو تبتعد من حيث القدرة علـى  عل

توجهاا، إال أن هذا النمط مل يثبت ألنه برزت جمموعة من احملددات يف و التأثري يف طبيعة التفاعالت
عـب دور  هي اجلزائـر أن تل و سياق التفاعالت مل تستطع القوة الرئيسية يف نطاق توازن القوى أال

أن تبعد أطرافا أخـرى،  و القاطرة اليت جتذب إليها بقية األطراف، وإمنا استطاعت أن جتذب أطرافا
األمر الذي أدى إىل وجود حالة من االستقطاب احلاد يف العالقات البينية املغاربية بني الدولة الثورية 

التفاعالت املغاربية يف إطار تعاوين املغرب مما انعكس سلبا على انتظام و الدول احملافظة تونسو اجلزائر
  .1دائمو مستقر

أما النمط الثاين من أمناط توازن القوى املغاريب فهو منط يتسم بالتعددية يف توزيع عناصر             
ميكن حصر هذا النمط زمنيا خـالل  و القوة إما نتيجة زيادة قوة دولة ما أو تراجع قوة دولة أخرى

حىت أواخر التسعينات حيث أن تراجع قوة اجلزائر كان عادة و الثمانينات فترات متعددة منذ منتصف
كذلك فان زيادة قوة بعض الدول ليبيا ، املغربو ما يربز نوع من التعددية خصوصا فيما يتعلق بليبيا

جيعله و املغرب بدعم خارجي يف إطار احلرب الباردة يعدل يف ميزان القوىو نتيجة قوة نفطية داخلية
  .2تعدديا

أوزاا النسبية مـن  و تتفاوت أحجام الدول املغاربية :الصغرى و العالقات بني الدول الكربى -2
هنـاك دول متوسـطة   و )اجلزائر ،ليبيا(فهناك دول كبرية احلجم كثرية املوارد ، الكيفو حيث الكم

املالحظ أن و )ياتونس،موريتان(وهناك دول صغرية احلجم قليلة املوارد ) املغرب(احلجم قليلة املوارد 
الفقرية عادة مـا يـؤدي إىل تـوتر يف    و الصغرية أو الدول الغنيةو اجلوار اجلغرايف بني الدول الكبرية

العالقات نتاج إما طابع السيطرة املتخذ من القوي على الضعيف، أو نتيجة لعملية املسـاومة الـيت   
 مهما كان حجمه وقوته كعضـو  يستغلها الضعيف يف مواجهة القوي باعتبار متتعه باحلق التصوييت

أدوار ميكـن عـن   و كامل الصالحيات سواء يف اإلطار األممي أو اإلقليمي، أو نتيجة الختاذ مواقف

                                                
    1 Nicole Grimaud , la politique extérieure de l'Algérie1962-1978(Paris, Karthala,1985) 
p.175  
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الذي يتسبب يف توتر يفتح اال أمام ازدياد و طريقها احتمال جتنب اهليمنة احملتملة من الدول الكربى
  . قات البينية املغاربيةالدويل على جمرى العالو التأثري اخلارجي اإلقليمي

يالحظ حساسية الدول املغاربية فيما بينها جتاه أي تصرف  :احلساسية بالنسبة ملسألة السيادة  -3
أو حىت انه يتصور بأنه قد ميس السيادة سواء كان نابعـا عـن   ، ميس السيادة من قريب أو من بعيد

ول حادثة ما ميكن ان يفهم بانه تدخل املستوى الرمسي أو غري الرمسي فيكفي نشر مقال يف جريدة ح
 هذا ما ميكن إرجاعه إىل حداثة الدولـة و يصبح حمرك للتوتر بني البلدينو يف الشؤون الداخلية للدولة

  .بنائها السياسي يف املغرب العريبو
بـني  و كذلك نتيجة وجود درجة من درجات االرتباط بني شرعية الـنظم املغاربيـة                 

الوحدة الترابية للمغرب هي مـربر كـاف ملوقفهـا    و دورها اإلقليمي فاستكمال السيادةو نشاطها
ذلك فدعم اجلزائر للقضية الصحراوية مرتبط مببدأ حيقق اإلمجاع الوطين ممـا  ، 1العدواين من اجلزائر

  .مينح شرعية للنظام السياسي اجلزائري يف توجهاته اخلارجية الداعمة للبوليساريو

فرغم وجود آليات متعددة جامعة الـدول العربيـة    :إقليمية فعالة لفض الرتاعات  غياب آلية -4
االحتاد اإلفريقي إال أن فعاليتها يف حل الرتاعات خصوصا احلدودية منها مل تثمر سوى يف الوصـول  

من طرف منظمة الوحدة اإلفريقية  1963إىل بعض التوافقات مثل وقف احلرب اجلزائرية املغربية يف 
بقيت القضية الصحراوية معلقة رغم أن األمم املتحدة كلفت و يف امللك اإلثيويب آنذاك كوسيطبتكل

  .2االحتاد اإلفريقي بتويل الرتاع

احتلت القضية الصحراوية أولويـة واضـحة يف سـياق     :أولويات العالقات البينية املغاربية  -5
ة معينة بصدد هذا املوضوع وصلت حبكـم  العالقات املغاربية املغاربية نتج عنها تبلور توجهات فكري

ارتباطـات  و التقادم الزمين إىل مرتبة املسلمات اليقينية كما نشأت يف سياق العالقـات عالقـات  
كمـا أن  ، املغربو مصلحية لعدد من األطراف مع ما ميكن أن يتصورا بأما أطراف الرتاع اجلزائر

القـرارات الـيت   و كمربر للعديد من السياسات العديد من الدول املغاربية استندت إىل هذه القضية
  .اختذا خصوصا اجلزائر املغرب موريتانيا
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  السياق الداخلي: املبحث الثالث
  الوجود اإلقليمي: املطلب األول

أهـدافها علـى   و اجليوسياسية دورا كبريا يف حتديد حجم الدولةو تلعب العوامل اجلغرافية          
املساحة واحلدود حتدد املكانة اإلقليميـة  و أن املوقع اجلغرايف االستراتيجيوخاصة  ،1الصعيد اخلارجي

 والذي يؤثر علـى األصـعدة املغاربيـة   (ومنه ميكن التطرق إىل املوقع االستراتيجي للجزائر ، للدولة
  . مادية ونظامها السياسيو إمكانياا الوطنية من بشريةو قدرااو )املتوسطية واإلفريقيةو

أي ما يعـادل   2كلم 2381741فمن حيث املساحة تتربع اجلزائر على مساحة قدرها            
مرة مساحة تونس، وثلث مساحة املغرب العريب، األمر الذي مكنـها مـن تنـوع منـاخي      19

  .وتضاريسي كبري
كلم حدودا حبرية، هـذه   1200كلم، منها  7388ومتتد حدود اجلزائر إىل ما مقداره            

كلم، لكن سبب هلا انكشافا أمنيا جراء عـدم   2400منحت اجلزائر عمقا استراتيجيا بـ  املساحة
وعدم حتقق معادلة توافق الكثافة السـكانية واملسـاحة    2قدرا على التغطية األمنية لكافة حدودها

  .يف بعض املناطق 2كلم/ نسمة 2اإلمجالية حيث جند 
رتبط مبجموعة دوائر جيواستراتيجية فنالحظ أن اجلزائـر  أما املوقع االستراتيجي والذي ي           

حيدها مشاال البحر املتوسط،وجنوب الصحراء الكربى وشرقا ليبيا وتونس وغربا املغرب موريتانيا ما 
  :أهلها على أن تكون هلا مكانة إقليمية نظرا ملوقعها حيث ميكن أن نكتشف ذلك على عدة أصعدة

تالك اجلزائر حدودا مع كل دول املغرب العريب، هذا ما أتاح هلـا أن  نظرا الم :الصعيد املغاريب -أ
حمور هام يف احلراك السياسي واالقتصـادي  و تكون حلقة ترابط ووصل إستراتيجية بني دول املغرب

  .3واألمين يف النظام الفرعي املغاريب
كلـم   1200رها إن انفتاح اجلزائر على البحر املتوسط حبدود حبرية قد : الصعيد املتوسطي -ب

 على الضفة اجلنوبية للمتوسط، أهلها بان تكون منطقة إستراتيجية خصوصا يف عالقتها بـني مشـال  
  .4جنوب املتوسطو

                                                
 .274.ص) 2000، 4بیروت، دار الطلیعة، ط(یوبي الھیثم األ: ، تراإلستراتیجیة وتاریخھا في العالملیدل ھارت،  1
 ).2006الجزائر،رئاسة الجمھوریة، ( 2005دیسمبر   -، جوانرسائلو خطب، عبد العزیز بوتفلیقة 2
 .25عبد السالم قریفة، مرجع سابق، ص 3

4 Fouad Maaroufi: Le grand Maghreb (thèse de Maîtrise en Science politique . Université 
d'Ottawa, 1994) p12-15. 
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حيث يعد مشال إفريقيا منطقة هامة بالنسبة إلفريقيا جنوب الصحراء باعتباره  :الصعيد اإلفريقي -ج
  .1"اجلنة األوروبية"يعرف بطريق إىل املمر الذي يصل إفريقيا جنوب الصحراء بأوروبا أو ما 

هذا التواجد اإلقليمي املميز للجزائر منح هلا وزنا ال بأس به يف االسـتراتيجيات الدوليـة               
للقوى العظمى على مر العصور سواء كممر الستكمال الفتوحات اإلسالمية، أو كقوة حبرية جتوب 

ألوروبا االستعمارية، أو كمنطقة نفوذ إبان احلـرب   البحار يف العهد العثماين، أو كمجال توسعي
، وكطرف أساسي يف اإلستراتيجية األمنية للواليات املتحـدة األمريكيـة يف   2الباردة بني املعسكرين

  .منطقة الساحل اإلفريقي
هذه األمهية اجليواستراتيجية لطاملا مت توظيفها يف السياسة اخلارجية سـواء يف اهتمامهـا               

باملسائل الدولية املركزية بالنسبة للنظام العاملي، الصراع العريب الصهيوين، مناهضة االستعمار، السلم 
جنوب، العالقة جنوب جنوب، اإلرهاب الدويل أو يف انضمامها  -والتنمية يف إفريقيا، العالقة مشال

ريب، اجلامعة العربيـة، املـؤمتر   احتاد املغرب الع: إىل العديد من املنظمات اإلقليمية والدولية الرئيسية
أوروبا، األمم املتحدة، وتنظيماا الفرعية  –اإلسالمي، االحتاد اإلفريقي، حركة عدم االحنياز، إفريقيا 

اجليوسياسية، املغرب العريب يف و ويف سعيها لضمان أمن واستقرار وتنمية العديد من احلوافز اجلغرافية
ة األورومتوسطية، إفريقيا من خالل املسامهة مع بعـض الـدول   إطار احتاد املغرب العريب والشراك

، بناء قوة عسكرية حلفـظ السـالم   G8، متثيل إفريقيا يف NEPADاإلفريقية يف فعاليات عديدة 
ومشكلة الصحراء الغربية، املنظمة اإلفريقية ملكافحة اإلرهاب جملس السلم واألمن اإلفريقي، القيـام  

مـع  "بيا من خالل الوقوف إىل جانب مع فلسطني يف إطار شـعار  عرو بوساطات حلل الرتاعات،
   ."فلسطني ظاملة أو مظلومة

  

  اإلمكانيات الوطنية املتاحة و القدرات: املطلب الثاين 
أساسـي علـى    اإلمكانيات االقتصادية للجزائر بنية حتتية هامة تؤهلها للعب دور تشكل          

اجلزائر منذ السبعينات سياسات تنموية هـدفت إىل تطـوير    فقد عرفت، الدويلو املستوى اإلقليمي
فقطاع الطاقة يعترب مصدرا االهتمام بالثروات الباطنية اليت يقوم عليها االقتصاد، و القطاعات املختلفة

                                                
مذكرة ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، ( سیاسة الجزائر في منطقة الساحل اإلفریقي، إبراھیم علیوي 1

 .18ص)     2002
ي  لعجال اعجال محمد أمین،  2 رب العرب وم     ( إستراتیجیة االتحاد األوروبي اتجاه دول المغ وراه، قسم العل ة دكت أطروح

 .58 -55، ص )2007سیة،جامعة الجزائر، السیا
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تصل نسبة صادرات النفط من القيمـة اإلمجاليـة   و للموارد املالية الناجتة عن عائدات النفط والغاز
  :وبطاقات إنتاجية تقدر ب 1%90 للصادرات بأكثر من

إذ يقدر إنتـاج  ، تعد اجلزائر ثاين منتج للنفط يف منطقة املغرب العريب، وذلك بعد ليبيا: النفط -1
احتيـاطي   غويبل ألف برميل يوميا، 264مليون برميل يوميا،و بقدرة تكريرية تبلغ  1.4ب اجلزائر 
   .20082حتياطي العاملي سنة من اال  %1. 05مليار برميل مبا ميثل 12.3البترول 

باحتياطي و ،3مليار متر مكعب 62حيث يبلغ اإلنتاج السنوي للجزائر حوايل : الغاز الطبيعي -2
إلحصائيات من االحتياطي العاملي وفقا  %2.54بنسبة  متر مكعب مليار 4504 يقدر بأكثر من

  . 20084سنة 
كما تعد القدرات البشرية اجلزائرية من أكفا اإلطارات اليت ميكن االعتماد عليها يف بنـاء            

االقتصادي الذي ميكن من و مشاريع ذات آفاق كربى، فالتقدم العلمي والتكنولوجيو استراتيجيات
داء حتسني أداء الدولة خارج حدودها ال يتأتى إىل بوجود كفاءات تقود منظومة التطور وحتسني األ

  .5الوطين
 التخصصات، فاجلامعة اجلزائريـة اسـتطاعت  و اجلزائر تزخر بكفاءات يف مجيع ااالتو          

كفـاءات كـان   و خالل فترات وجيزة من بناء منظومة معرفية مسحت بتكوين وتدريب إطاراتو
ستقبلية وتوجهاا باإلمكان يف حالة استغالهلا يف بناء مشروع وطين استراتيجي حيدد معامل اجلزائر امل

  .يف ظل بيئة دولية متغرية
إذا ما حاولنا حصر هذه الثروة البشرية جند أن عدد حاملي الشهادات كل سـنة يبلـغ                
طـور  (ويبلغ تعداد طلبة ما بعد التدرج، 2003/2004 يألف متخرج للعام الدراس 90حوايل 

م الدراسي، ناهيك عن الكفاءات املتواجدة ألف خالل نفس املوس 33أزيد من ) ماجستري،دكتوراه
  .6إطار يف خمتلف التخصصات يف فرنسا لوحدها 15790خارج ارض الوطن فنجد 

                                                
ادیة  1 ة االقتص یا، و اللجن ي آس ة  لغرب ة    االجتماعی ال الطاق ي مج ي ف اون اإلقلیم ز التع دة  (تعزی م المتح األم

 .10ص)2009،نیویورك،
 13، ص2009 التقریر اإلحصائي السنويمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول،  2
ي، ال  3 ن عل وش،بلعزوز ب د كت ة،  محم وق الغازی ات الس ري ورھان ي الجزائ از الطبیع مال   غ ادیات ش ة اقتص مجل

 ).2005جامعة الشلف،( 171-153. ، ص ص2،عددإفریقیا
 17منظمة االقطار العربیة المصدرة للبترول، مرجع سابق،ص 4
ة    5 ة، مجل ة   عمر صخري، الجودة الشاملة في بناء القدرات البشریة الجزائری ادیة عربی وث اقتص ددان  ، البح ، 44-43ع

 238-216.، ص ص200خریف و صیف
ر        6 ة الجزائ ة حال ي دراس وطن العرب ي ال ة ف ذكرة  (غزال یزید،عولمة إدارة الموارد البشریة وأثرھا على ھجرة األدمغ م

 126.ص) 2005جامعة الجزائر،، ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة



 سياق السياسة الخارجية                                                                                  :الفصل الثاني

 

  النظام السياسي اجلزائري: املطلب الثالث
أخذت مسألة الدولة الوطنية يف الفكر السياسي العريب االهتمام الكـبري مـن الدراسـة               

ود إىل حداثة املفهوم ليس كوجود وإمنا كطبيعة فاإلشكال متحور حـول  والتأليف، ولعل السبب يع
    .1الدورة الوظيفية، السلطة السياسية الشرعية، الدميقراطية

كانت ضة حممد علي قائمة على بناء جيش قوي، تطوير أنظمة املعرفة والتعليم، إجيـاد               
نراه يف دولة األمري عبد القادر مؤسس الدولة اجلزائرية  موارد مالية، تنظيم اال االقتصادي وهذا ما

  . 2احلديثة
يف وسط هذا الزخم ظلت الدولة الوطنية لدى أغلب املفكرين عامل تفكك أكثـر منـه               

عامل بناء وضة وحداثة، طغيان هذه املسائل على الفكر السياسي واكبه تعزيز قدرة الدولة الوطنية 
   .3يةوا لشرعية تعددت مرجعياا من الثورية إىل الوطنية، إىل التنملنفوذها واكتسا

مما سبق ميكن القول أن طبيعة النظم العربية ومنها املغاربية على اخلصوص قد تأثرت حبالة            
نالحظه على طبيعة  أنعدم االستقرار وعدم ثبات ركائز الدولة الوطنية بشكل كايف، وهذا ما ميكن 

  .الذي اثر هو أيضا ببنية اتمع التقليدي عرب آلية الوالءو م السياسي اجلزائريالنظا
ذلك أن تشريح بنية اتمع التقليدي ودراسة مسألة الوالء مهمة، حيـث يـربز مفهـوم              

  الشرعية التعاقدية اليت تقول بأحقية اخلالفة فيمن حصلت هلم البيعة واليت عن طريقها ميكن حتديد 
  .4القة الدولة باتمعع

وتارخييا ثبت أن بنية الدولة يف املغرب الوسيط تتميز بعدم االسـتقرار املتواصـل نتيجـة              
  :ملتغريات عديدة أمهها

  .التحول املتواصل للنخب على قاعدة القبائل يف إطار الدورة التارخيية اخللدونية -
 .ة وقدرا على حتويل عملية الوالءأولوية الروابط الروحية والعشائرية الشامل -

                                                
 .107، ص )2005یروت، مركز دراسات الوحدة العربي، ب( النظم السیاسیة العربیةعلي الدین ھالل، نیفین مسعد،  1
 .7، صمرجع سابقحسین بوقارة،  2
 .206، ص)1985الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، ( اإلصالحات العربیة والدولة الوطنیةعلي أوملیل،  3

4 Marcel Emerit:« Au début du 19eme siècle : les tribus privilégier en Algérie », 
Annales E.S.C, vol 21 Janvier 1966, PP 44-58. 

ي  عبد الباقي الھر ماسي، نقال عن         رب العرب ة     ( المجتمع والدولة في المغ روت، مركز دراسات الوحدة العربی ، بی
  .29ص) 1999، 3ط
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الدعوة الدينية واملتمثلة يف اإلسالم التقليدي وقدرا على إرساء نظام احلكم وهنا يقول مارسـيل   -
إن اجليش الفرنسي وقوامه أربعمائة ألف جندي والذي يتمتـع  :" Marcel Emeritأمريت 

 .1"رجال 3661األتراك بـ  بتفوق شديد العتاد مل حيقق النتائج املأمولة اليت حققها
ـ يلكن تواجد االستعمار ظهرت قطيعة كاملة بني املخزن التقليدي والدولة اجلديدة نت             ةج

حتطيم االستعمار للنخب القائمة وإزاحته للزعامات التقليدية الوسيطة، وإائه مجيع الرموز املـذكرة  
وذ املركزي للدولة الـذي أخـذ شـكل السـيطرة     باهلوية الوطنية والقومية والدينية، وتطويره للنف

الباترميونيالية حيث يتخذ النسق الباترميونيايل على الصعيد الشكلي احتكار القائد للجيش واإلدارة من 
  2.خالل تنميط املراتب وتنظيمها

ستعمار أثرت هذه املتغريات العديدة على بناء الدولة اجلزائرية احلديثة يف مرحلة ما بعد اال           
من خالل توظيفها حسب احلاجة، فاالعتماد على الوسائط الباترميونيالية من جـيش وإدارة اسـتمر   
وأدى إىل تكوين خنب تكنوقراطية مسيطرة، وتوظيف املفاهيم التقليدية مثـل الزعامـة، اإلسـالم    

  : 3اتسم مبايليالتقليدي، العصبية القبلية أدى إىل بروز نظام 
ـ بكـل شـيء   حبيث يرتبط احلاكم أو الزعيم مكانا فريدا فيه  نظام أوتوقراطي حيتل - ة النخب

  ).األداءو التمثيل، الفعالية(احلاكمة 
 .قاعدة التزكية اليت تنطبق على أهل الوالء الشخصي تم حسبالنخب السياسية ي إشراك -
 .طبيعة االنتخابات تأخذ طابع االستفتاء لتقنني وتزكية القرارات املتخذة من القمة -
ة الدولة لعملية حتقيق التراكم أدى إىل أا أصبحت عامال إلرسـاء عالقـات سـيطرة    قياد -

وعالقات طبقية جديدة وبروز تكنوقراطية تفرض سيطرا عرب إيديولوجية رمزية الثورة أو ما يعرف 
لـذي  ا األمرباحتكار الذاكرة، احلداثة والتنمية وتوىل توزيع الريع النفطي املقتطع من السوق العاملية 

 .4جراأدى إىل وقوعها كنقطة اتصال وحيدة بني الداخل واخل
استخدام الدولة كفاعل استراتيجي أدى إىل خلق جمموعات وهياكل التأطري لبنـاء منـط   إن  -   

مشاركة حمدودة ومراقبة تتمثل يف أحزاب، نقابات، جمموعات وظيفية، حركات اجتماعية دينيـة   
  .5الذي مت استغالله من قبل النظام السياسي لفرض هيمنتهو بويأدى إىل بروز النمط التعهذا ما 

                                                
 42، 31، 20الھرماسي، مرجع سابق، ص 1
 56ص ).1994ع، و د بیروت، م( تكوین العرب السیاسيمحمد جابر األنصاري،  2
 25ص) 2008الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي،(، أسئلة الحداثة في الفكر العربيكمال عبد اللطیف 3
 .76الھرماسي، مرجع سابق، ص  4
 .97ص ، نفس المرجع 5
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من خالل هذا ميكن فهم طبيعة النظام السياسي اجلزائري الذي يبقى نظاما من أنظمة العامل            
الثالث القائمة على فرض مركزية الدولة وسلطتها يف خمتلف جوانب احليـاة السياسـية، الثقافيـة،    

ماعية، وفرض مركزية القائد أو الزعيم داخل أجهزة الدولة والبناء املؤسسايت على االقتصادية واالجت
  .اء مؤسسات سياسية قويةفقاعدة الوالء الشخصي وليس املؤسسايت وهذا ما أدى إىل انت

فاحلديث عن املؤسسات والبناء املؤسسايت يعد يف النظام السياسي اجلزائري من نافلة القول            
إىل دور املؤسسة التشريعية املتمثلة يف الربملان بغرفتيه يف صناعة السياسة اخلارجية ومراقبـة   فالتطرق

أداءها ليس له جمال أو حضور كذلك التكلم عن مشاركة سياسية لألحزاب أو اتمع املدين يف إطار 
  .  1بشكل قاطع سياسة القرار الوطين انطالقا من قاعدة احلوار الوطين من خالل منطق تشاركي ينتفي

إن مركزية رئيس اجلمهورية ومؤسسة الرئاسة يف النظام السياسي اجلزائري منصوص عليها            
دستوريا ومعمول ا وظيفيا رغم تعدد مصادر شرعيتها أو حلول بعضها وانتفاء بعضـها حسـب   

  .2احلاجة ومن وقت آلخر أو وجود أزمة أو انفراج داخل النظام
  

  األزمة األمنية فترة التسعينات: عاملطلب الراب
نقطة حمورية يف دراسة النظام السياسي اجلزائري سواء من  1988تشكل أحداث أكتوبر             

ما ترتب عليها من انفتاح سياسي من طـرف النظـام    ةجيحيث البنية، أو الطبيعة أو املخرجات، نت
  .3للتعددية احلزبية وقيام انتخابات حرة ونزيهة يسكرتو

والكـبري يف   ،إلنقـاذ يف االنتخابـات البلديـة   لجبهة اإلسالمية للكن الفوز الكاسح ل             
االنتخابات الربملانية فتح هلا الباب للمناداة بتغيريات جذرية يف الدولة واتمـع، األمـر الـذي مت    

، استقالة الرئيس، إعالن مواجهته قمعيا من طرف النظام حبل الربملان وحظر اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
على للدولة بقيادة بوضياف، محلة اعتقاالت واسعة ضد ناشطني يف إنشاء الس األ) حالة الطوارئ

األجهزة األمنيـة   سيطرةاجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، والذي قابله تشبث اجلبهة مبطالبها ال بل مواجهة 
بإنزال اجليش الشعيب الوطين وتدخله بوسائل عسكرية، أسلحة، عصابات، حركات متردية سارعت 

  .4مما أدخل البالد يف أزمة أمنية خطرية

                                                
ر نمو   1 ة، الجزائ ي  بومدین بوزید، الوجھ الباطني لالستبداد والتسلط في طبیعة السلطة السیاسیة العربی ة  : ذجا، ف مجموع

 .149، ص)2005بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ( االستبداد في أنظمة الحكم العربیةمؤلفین، 
 .174ص ، نفس المرجع 2
 .122، ص)2004القاھرة، دار الفجر، ( الدولة الجزائریة الحدیثةعبد العالي دبلة،  3
 .3، ص)2008غي للشرق األوسط، سلسلة أوراق كارینغي، مركز كارین( الجزائر في عھد بوتفلیقةرشید تلمساني،  4
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إىل تراجع كبري لقوة اليت عرفتها اجلزائر خالل عشرية التسعينات أدت األزمة األمنية حيث            
البىن التحتية خصوصـا فيمـا تعلـق بالقطـاع     و اهلياكلبالتخريب اهلائل الذي حلق  ةجياجلزائر نت

ألف قتيل،  150قتصادي من مصانع ومؤسسات اقتصادية، إضافة إىل خسائر بشرية كبرية حوايل اال
  .1مليار دوالر 20آالف مفقود، مليون مشرد، وأضرار مادية بلغت  10و آالف 7ما بني 

بداية بناء مؤسسات هذه الوضعية أدت إىل تراجع اجلزائر وإعادا إىل نقطة االنطالق، أي            
حافظت على قد األزمة األمنية إال أن إفرازات تعزز سلطتها وحتمي نفوذها، و وجودها ول إثباتحتا

احلفاظ على األمن الوطين، سـالمة التـراب    عن طريقبقاء االهتمامات املرتبطة باملصلحة الوطنية 
جيـاد مكانـة   الوطين واحلفاظ على معامل السيادة الوطنية يف صورا التقليدية بدل بناء دولة قوية وإ

  .2طيلة الثمانيناتالذي شهدته اجلزائر الدويل بعد التراجع  على الصعيدميزة تم
إال أنه رغم األزمة مت احلفاظ على الطابع الدميقراطي للنظام من خالل إجراء انتخابـات              

لوطنيـة  بصورة منتظمة وجود حياة حزبية يف إطار ما تسمح به الظروف وتتوافق واإلسـتراتيجية ا 
  .3للنظام

على اجلزائر من أطراف عديدة إقليمية ودوليـة   فرض حصارفقد على الصعيد الدويل أما            
الذي كرسته وسائل اإلعالم " من يقتل من؟"موجة االستنكارات الشديدة يف إطار سؤال من خالل 

سواء من داخـل أو   1994األجنبية والذي أدى إىل إجراء العديد من اللقاءات واملبادرات منذ عام 
  . 19944خارج النظام أشهرها مبادرة سانت اجييديو يف ايطاليا عام 

استمرت آثار األزمة حلد اآلن رغم اخنفاض مستوى التأثري نتاج السعي احلثيث للنظـام              
ئـام  بقيادة الرئيس بوتفليقة عن طريق وسائل عديدة أمهها قانون املصـاحلة والو  1999ابتداء من 

متجذرا يرتبط بسيطرة االهتمامات األمنية وحماولة فرض و الذي يبقى راسخا اإلشكالإال أن  ،املدين
  .نوع من االستقرار األمين مبا يضمن دخول االستثمارات األجنبية وضمان سالمة الوطن واملواطن

  
  
  
  

                                                
 .5، صمرجع سابقرشید تلمساني،  1
  .53ص) 1999، 4الجزائر، دار األمة، ط( 89/1999،  المعضلة الجزائریة األزمة والحل أحمد طالب اإلبراھیمي 2
 .6تلمساني، مرجع سابق، ص 3
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 السياق القيمي : املبحث الرابع
  مبادئ السياسة اخلارجية  :املطلب األول

يقتضي حتليل مبادئ السياسة اخلارجية لدولة ما مراجعة املواثيق الرمسية لدولة مبا تشمله من            
  .وثائق املؤسسة للدولة والدساتري والبيانات

إذا تناولنا مبادئ السياسة اخلارجية اجلزائرية فإن بيان أول نوفمرب ومؤمتر الصومام وميثاق            
تعـد الوثـائق   ، 1996ودسـتور  ، 1989ودستور ، 1976ميثاق و ،1963طرابلس دستور 

األساسية اليت ميكن اعتمادها يف الكشف عن مبادئ السياسة اخلارجية اجلزائرية منصوص يف عالقتها 
  .  مع املغرب العريب انتماءا وأحداثا

لية صـنع  وقد كرست هذه املواثيق جمموعة من املبادئ كانت اخليط الناظم الذي حيكم عم          
  .السياسة اخلارجية اجلزائرية والعامل املوجه الذي يستند عليه مؤدي السياسة اخلارجية 

  : بادئ عدة أبعاد ميكن إمجاهلا يفوتشمل جمموعة امل          

فالسياسة اخلارجية اجلزائرية بوصفها امتدادا  طبيعيا للسياسة الداخلية   :البعد الوطين الداخلي / 1
للشعب اجلزائري وعلى هذا األساس  تضع يف مقدمـة   اختدم املصاحل العلي ثورة نوفمرب،اليت سطرا 

 1أولوياا ضمان االستقالل الوطين وإقامة الدولة اجلزائرية الدميقراطية  االجتماعيـة ذات السـيادة  

عن الدفاع و 2استعادة  الشخصية الوطنية رفض كافة أشكال التدخل  والتخلص من القواعد األجنبية
وتأكيد اسـتقاللية  3سيادة الدولة وحرية وسالمة التراب الوطين وصيانة االختيارات األساسية لألمة

ب الذي يؤلف طليعتـه فالحـون وعمـال    عالقرار السياسي وضمان ممارسة السلطة من طرف الش
  .4مثقفون ثوريون

فقد  ،عدد جماالت انتمائهاالذي أدى إىل تللجزائر و لموقع اإلستراتيجيلنتيجة  :البعد اإلنتمائي / 2
حتقيـق  وضـعت  و 5تأكيد انتمائها للمغرب العريب باعتبارها جزء ال يتجزء منه علىعكفت اجلزائر 

                                                
  .األھداف، 1954بیان أول نوفمبر، جبھة التحریر الوطني 1
  .181مرجع سابق ،ص ، بھجت قرني 2
 المجلة الجزائریة للعالقات الدولیة، الخارجیة في المیثاق الوطني سیاسة الجزائر، وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة 3
  . 118-105ص 1986النص الثاني  2ع
  .10، مادة 1963دستور ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 4
  .الدیباجة، نفس المرجع 5
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حىت وإن كانت الوحدة مقتصرة على وحدة الشعوب مبا  1من أهداف الثورة التحريرية اوحدته هدف
  .2يضمن مصلحتها

مبيثاق جامعـة   توطن العريب وعلى هذا األساس تقيداجلزائر جزء ال يتجزأ من الكما أن             
 على الكفاح املوحد واملصري املشترك واإلميان بإمكانية حتقيق الوحدة العربيـة  تالدول العربية وأكد

حتـت نـري    اليت مازالـت  العمل على جتسيد هذا اهلدف من  خالل السعي على حترير األراضي و
القضية الفلسطينية شرخا يف الوجـدان   تعترباحملتلة، حيث األراضي الفلسطينية ا ةصااالستعمار وخ

 3"اجلزائر مع فلسطني ظاملـة أو مظلومـة  "وهذا ماجعل اجلزائر تطلق مقولتها املشهورة  اجلزائري
  .وتعمل على جتسيدها على أرض الواقع

ضـمامها  يف سياستها اخلارجية سـواء بان يربز االنتماء اإلفريقي للجزائر  من جهة أخرى           
 عرب ضمان تنميتهاكذلك و كذلك سعيها الدؤوب حلل الرتاعات اإلفريقيةو ملنظمة الوحدة اإلفريقية

لغرب يف إطـار العالقـات   وبني ا وفرض املساواة بينها NEPAD4مشروع تنمية إفريقيا النيباد 
  .جنوب-مشال

من  حتريرية ربحل هاضووخاجلزائر من جتربة استعمارية قاسية نتيجة معاناة   :البعد التحرري  -3
بدعم حركات التحرر وعليه فقد قامت مبسؤولية جتاه الشعوب املستعمرة  تشعر قدف، أجل التحرير

وتربز اجلزائر يف دفاعها املستميت حول هذا احلق مـن   ،إىل منح الشعوب حق تقرير املصري ةدعوالو
وألن قضـايا التحـرر   ، "وارمبكة الث"خالل الدعم الالحمدود حلركات التحرر حىت أضحت تعرف 

تراجع أمرها نتاج أفول ظاهرة االستعمار إال أن اجلزائر مل تتوان يف دعم قضايا اليت مازالت عالقـة  
وهلذا تعمل اجلزائر سواء عن طريق  ،الصحراوية باعتبارمها قضايا حترريةو خصوصا القضية الفلسطينية

ومن مجيع املستويات يف دعم   ،أو عرب القاري ،لثنائياألطر اإلقليمية أو الدولية أو عن طريق التعاون ا
  .كل االعتبارات املصلحية  الضيقة القضيتني بعيدا عن

اسـتقالهلا   اسـتكمال توجهـت إىل   ،الـوطين  اجلزائر الستقالهلاحتقيق بعد  :البعد التنموي  -4
ى بناء اقتصـاد   فعملت عل ،تحقيق ما يطمح إليه الشعب من عيش رغيد وتنمية مستدامةاالقتصادي ل

وهذا التوجه مل حتتفظ به لنفسها بل سعت ، وطين قوي ميكن من مواجهة الليربالية االقتصادية العاملية
إىل دعم كل املشاريع التنموية يف الدول حديثة االستقالل  باإلضافة إىل الدعوة إىل بناء اقتصاد عاملي 

                                                
  . جبھة التحریر الوطني، نفس المرجع 1
  .87، مادة 1976میثاق، بیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع 2
  .وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ،نفس المرجع  3
  75.مرجع سابق ،ص، الدبلوماسیة الجزائریة، بوعشة  4
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ه حىت خالل أزمتها وتراجع حضورها الدويل عادل وهذا التوجه مل تتنازل عنه اجلزائر بل أكدت علي
واملسـامهة يف تأسـيس    NEPADعلى مبادرة من أجل تنمية إفريقيا  1999حيث قامت منذ 

  .ن املتخلفة اإلفريقية منها خصوصااملؤسسات املالية اليت  تدعم التنمية يف البلدا
ولويات السياسة اخلارجيـة  الدويل أولوية من أو يعترب تكريس السلم اإلقليمي :البعد السلمي  -5

وميثاق اإلحتـاد   ،كميثاق اجلامعة العربيةاجلزائرية، وهلذا عملت اجلزائر على التقيد باملواثيق الدولية، 
كوسائط حلـل الرتاعـات   اعتربا و وقواعد القانون الدويل ،وميثاق منظمة األمم املتحدة ،اإلفريقي

لعب اجلزائر دور الطرف الثالث أو الوسـيط   فة إىلباإلضاواخلالفات مابني الدول واجلماعات، هذا 
لذا فقد الدولية، بصفة تصل إىل بروزها كوسيط دويل بارع متكن من كسب الثقة من كل األطراف 

انتهت كلها بالتوصل إىل اتفاق بني املتنازعني كـان  و عمليات وساطة 10قامت اجلزائر بأكثر من 
احلركة مـن أجـل   و املالية الرتاع يف مشال مايل بني احلكومةآخرها الرتاع األرتريي األثيويب، وقبله 

  .الدميقراطية
اجلزائر جزء ال يتجزأ من املغرب العريب الكبري وأرض عربية وبالد إن  :التعاوين و البعد التكاملي-6

تعمل من أجل حتقيق وحدة الشمال اإلفريقي مبا يعود على شـعوب  وهلذا فإا ، 1متوسطية وإفريقية
ة وتناضل يف يوتؤمن بإمكانية حتقيق الوحدة العرب، الرخاءو االستقرارو العريب وأنظمته باألمن املغرب

  .بح ضرورة يف عصر التجمعات الكربىسبيل جتسيد هذا اهلدف الذي أص
كذلك ما فتئ البحر األبيض املتوسط يقوم بدور أساسي يف عالقات اجلزائر اخلارجية منذ            

عالقـات تعاونيـة    جند اجلزائر قد اخنرطـت يف لذا  جرياا على الضفة الشمالية،مع فجر التاريخ 
، 5+5الشراكة اجلزائرية األوروبية، جمموعة  يف عدة حمطات منهاالشمالية  ةضفالخصوصا مع بلدان 

  . اإلحتاد من أجل املتوسطأخريا و احلوار املتوسطي للحلف األطلسي
طوال فترة اجلزائر املستقلة مكانة مميـزة يف السياسـة اخلارجيـة      أما إفريقيا فقد احتلت            

اجلزائرية حيث سخرت اجلزائر جل اهتماماا للتعاون مع البلدان اإلفريقية ثنائيا كان مع الدول اليت 
اتفاقيـة   37اللتان أبرمت اجلزائر معهمـا  و تتمتع باستقرار أمين وسياسي كجنوب إفريقيا ونيجرييا

أو من خالل اإلحتاد اإلفريقي أو منظمة الوحدة اإلفريقية سابقا  2009-1999فترة تعاون خالل 
  .التعاوين لإلحتادو حيث تعكف اجلزائر على دعم املسار التكاملي

  
  

                                                
  ،الدیباجة 1996دستور ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة1
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  النسق العقيدي الوطين اجلزائري : املطلب الثاين 
على نقطتني أساسـيتني  تنصب دراسة النسق العقيدي الوطين للدولة اجلزائرية على التركيز            

الثانية يف و تتمثل األوىل يف كشف العوامل اليت تتحكم يف بناء مالمح ومسات النسق العقيدي الوطين
 طبيعـة  مالمح النسق ومساته خصوصا يف عالقته مع انساق عقيدية وطنية أخرى يتشابه معها ولو يف

  .العوامل املشكلة للنسق
I- مسات النسق العقيدي الوطينو العوامل املتحكمة يف بناء مالمح :  

التقاليد التارخيية  والتصـورات  و على املعتقدات اإليديولوجية النسق العقيدي الوطينينبين           
 ه العوامل نتيجـة أحـداث  \وعليه جند ان النسق العقيدي الوطين اجلزائري قد تبلور عرب ه 1اتمعية

 : ا يف اآليتمميزات عرفتها اجلزائر عرب عدة عقود نوجزهو
         I-1– خالل احلقبة االستعمارية حيـث عمـد    ةفترة االنقطاع الدواليت اليت عرفتها الدول

، األمر الذي خلف يف فترة مابعد االستقالل ضالة القـدرة  املستعمر إىل حماولة حمو الشخصية الوطنية
  .مجيع امليادين اخنفاض درجة التعلم ومنه تفشت حالة التخلف يفو على االتصال بالشعب

         I-2- الـذي أدى  و املرتبط ارتباطا وثيقا مبخلفات االسـتعمار و الطابع املؤسسايت للدولة
  .2لغربلعالقات السياسية االقتصادية التبعية للبصفة أساسية إىل استمرار 

         I-3- تمسـك  نبذ العنف والصراع الدويل وال إىلالذي يؤدي و الطابع املعياري األخالقي
 القيم الدينيةو التاريخ احلضاري، واليت استمدا اجلزائر من القواعد املرتبطة بالشرعية الدوليةو بالقيم

التقاليد الراسخة الناجتة عن االرتباط بعمق حضاري يظهر بالنسبة إىل اجلزائر يف احلضارة العربيـة  و
  . 3…حنبعلو يوغرطه، اإلسالمية وبطوالت األجداد األمازيغ ماسينيسا

I          -4- البالد الواحدةو العلماء القدامى أبناء احلضارة و تأثري كتابات وحمفوظات الفالسفة 
ت التصوف والطرق الصوفية كمرتكز أساسي يف فهم بعض التوجهاعلماء  ا كتاباتهتظهر مناليت و

  .اخلاصة بصناع القرار وشخصيام
II- مالمح النسق العقيدي ومساته:  

تربز مسات ومالمح النسق العقيدي الوطين اجلزائري من  خالل مسائل شـكلت حمـور                
  .مسألة املكانة، مسألة الوالء، اتمعي تشمل مسألة اهلويةو النقاش األكادميي
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II-تمع اجلزائري باعتبارها موضوع صـراع بـني    :مسألة اهلوية / أوترتبط قضية اهلوية لدى ا
، الفكرية اجلزائريةو االجتماعيةو الفكرية املشكلة للحياة السياسية و الجتماعيةاو التوجهات السياسية

بفرض صورة هوية هامشية قدميـة    ،أن مصلحة  كل توجه أو قوة تكمن يف إضعاف خصمهاحيث 
 وإعطاء نفسها  صورة هوية جتعلها أكثر قدرة على االستفادة من شبكات القوة الصاعدة ،أو مفككة

ابلها يف هذا سعي حثيث من طرف النظام  السياسي على بناء هوية وطنية جامعـة  يق .1عناصرهاو
وتنحـوا ـا إىل    ،األمازيغيةو العروبة ،تؤكد على ثالثة أبعاد أساسية تؤسس لقضية اهلوية اإلسالم

 القيم وحول الرأمسال املـادي و منحى آخر يتجلي يف حتويل الصراع إىل صراع إرادات حول املوارد
 .داخل اتمع الرمزيو

تتبلور استراتيجيات وخطط وقيادات مبا يكرس منطـا معينـا يف   حيث أنه داخل اتمع             
حيدد بصورة تلقائية معامل وتوجهات السلطة السياسية يف تعاملها  ،اجلمعيو التفكري والسلوك الفردي

  .2اخلارجيةو مع البيئة الداخلية
وبـني   ،نشوء توتر دائم بني انتماء عقيدي وثقايف وحضاري شـامل األمر الذي أدى إىل            

انتماء سياسي واقعي متجزئ وهو توتر قائم بني االنتماء  الديين أو القومي الواسع وبـني االنتمـاء   
وعلى ضوء هذا شكلت مسألة اهلويـة   ،القطري املطعم مبالمح العصبية من قبيلة أو طائفة أو عشرية

 اليت ورغم حسمها كإطار قانوين دستوري من خالل اإلقرار بالبعد اإلسالميو ،أهم القضايا العالقة
إال أن املمارسات السياسية مازالت تقول عكـس ذالـك    1996األمازيغي يف دستور و العرويب و

اللغوية على بقائهـا   و لتحافظ به اجلماعات أو الطوائف العرقية احيث أصبحت اهلوية متكأ سياسي
  .3الكراهيةو اإلقصاءو العنفو الذي يؤدي إىل الصدام واستمرارها األمر

II- ـ يترتبط مسالة الوالء مبفهوم الشرعية بشكل الفـت نت  :مسألة الوالء /ب أن الشـرعية   ةج
ن طريق الوالء فكلما كان والء الشعب كبري للسلطة ازدادت شرعية النظـام السياسـي   عتكتسب 

  . 4هاتهوقدراته على األداء السياسي مبا يتوافق وتوج
اجلزائر باخلصوص يكتنفهـا  و الشرعية يف بالد املغرب العريبو إال أن تناول مسألة الوالء            

التضارب خصوصا يف حتديد الوسائل اليت يرتكز عليها النظام السياسي يف كسب و نوع من الغموض
  .5الوالء وضمان الشرعية
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، ء على الوسائط التقليديـة املتمثلـة يف العصـبية   فبني من يرى أن كسب الوالء يتم بنا             
كمتغريات إستراتيجية وشروط بنيوية إلرساء  ،مفهوم الزعامة، الرتعة إىل االلتحام اإلسالم التقليدي،

تربز خمرجاا يف مفهوم الشرعية التعاقدية اليت تقول بأحقية اخلالفة يف مـن  ، 1حكم النظام السياسي
  .2التسليم باستمرارية النظام احلاكم كمنطق غري قابل للنقاش ا يفسرمبحصلت هلم البيعة 

استند النظام السياسي على فلسفة سياسية تنسجم مع منـط   ،وتكريسا للمفاهيم التقليدية            
كوسيلة إلذاعة القيم  ،فنجد اآلداب السلطانية املرتكزة على اخلطاب السياسي ،احلكم اإلمرباطوري

سلطان ": ةولزوم الطاعة للحاكم تطبيقا ملقول نشرها وتكريسها خصوصا قيم اجلرباليت تريد السلطة 
هذا جند قيم االستبداد  إىلإضافة ، 3املرسية ملبدأ عدم اخلروج على والة األمور "غشوم وال فتنة تدوم

مبـا   ،بليعدم االستقرار املتواصل للنسق القو القائمة على مبدأ الغلبة الناتج عن الديناميكيةو ،القبلي
يتضمنه من حتول متواصل للنخب على قاعدة القبائل يف إطار الدورة التارخيية اخللدونية مما يضر كثري 

  .4القبلية حتول الوالء خارج أرضية الدولة الوطنيةو بالدولة إذ أن أولوية الروابط العشائرية
يف كسب الوالء وتكـريس  ومع هذا فقد ناقش وطرح العديد من الباحثني فكرة احلداثة            

وتظهر قيم البناء املؤسسايت للدولة باعتبارها صاحبة  اإلرث الدواليت بعـد زوال احلكـم    ،الشرعية
اإلنتـاجي، والضـابطة للفكـر    و اإلداريو التنظيميو القانوينو املبتكرة لألداء السياسيو ،األجنيب

 إيضـاح كيفيـة تقـنني اآلليـات    و ،مبفاهيمه حول الدولة والسلطة وتنظيماا وإدارا ،السياسي
اإلجراءات التنظيمية الواجب إتباعها يف حال انتقال السلطة أو التنازع عليهـا أو التحـاور مـع    و

  .5املعارضة ومشاركتها
كذلك يظهر اخلطاب السياسي بنصوصه املكرسة ملا يعرف بأدب اللسان حيـث اللغـة               

فالبيان مـازال  ، يف شخص الزعيم صادر املكرسة لشرعية النظامملمن ا امصدرتعترب  ،رونقهاو ببياا
 :على شاكلة السـؤال التـايل   ،ا لدرجة التسليم للزعيمخيالويف تنشيط م ةثقفالنخبة املسحرا عند 

إنه يتقن العربية أفضـل مـن   ، هل يوجد بليغ مثله، هل يوجد أفضل من هذا احلاكم؟ إنه اخلطيب"
             .6"أكثر من الرئيس الفرنسي شرياك ؟ إنه يتقن الفرنسيةالعرب
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لكن تبقى الوسيلة احلداثية األهم اليت تعتمد عليها السلطة السياسية اجلزائريـة لتكـريس               
تأويلها تأويال أحاديـا نفعيـا،   و اهليمنة عليها باحتوائهاو التاريخو الوالء متمثلة يف احتكار الذاكرة

االختـراق الكولونيـايل   : أمهها واصل أو القطع مع بيئتنا مرتبطة بعوامل عديدةعملية الت حيث جند
ضرب كل ما ميس بصلة إىل تركيبة السلطة التقليدية، وخلق منط دولة خرجت مـن   الذي الليربايل 

وبناها املؤسساتية وتصوراا ووسائل سيطرا وحتكمها وضمان بقائها، مما جيعـل   ،رمحه بتوجهاا
  .السياسية للدولة وطبيعة عالقتها اإلقليمية أو الدولية تدخل ضمن مسألة الوالء التوجهات

II- تمعـي  و يقصد باملكانة: مسألة املكانة/تموقعها يف النسق العقيدي الوطين طبيعة التصور ا
طبيعة وجودها على املستوى الدويل، ولو أن التصورات اتمعية يف هذا الصد تـرتبط  و ملوقع الدولة
كثابت بنيـوي خيتـرق    ،ن القيمة املركزية وهي االحتكار تفرض نفسها يف نظام القيمباالنتماء أل

  .1مفعوله مجيع نظم القيم األخرى مبا ال يدع جماال للمناورة
 ،إن حتديد املكانة يتم من خالل تصور االنتماءات الداخلة يف تشكيل اهلوية الوطنية اجلزائرية        

انتماء حبكم و ،انتماء جمتمعي متحدد القبيلة أو الطائفة أو العشريةو ،لعقيدة واحلضارةبني انتماء عام ل
  .اقع احلال للكيان السياسي القائمو

لة مكانة الدولة علـى  أيطرح مس ،اإلسالميو احلضارة ببعديه العريبو فاالنتماء العام للعقيدة        
 العدالة االجتماعيـة و احلريةو جل الوحدةأل من حامل لراية النضاو الصعيد اإلقليمي كفاعل إقليمي

تكريس التصورات الدينيـة يف ظـل   و لرسالة إنسانية أهم مبادئها الدفاع عن املقدسات احلضاريةو
  .األبعاد احلضارية التارخيية

 فان تصوراته اخلارجية تندرج ضمن البعد ،أما االنتماء اتمعي املتحدد القبيلة أو الطائفة            
مـازيغي أو  الناتج عن االمتداد الطبيعي هلذا االنتماء سواء األو ،املباشر للجزائر يف إطار املغرب العريب

 ،وادي الذهبو أو ذات األصول املمتدة إىل الساقية احلمراء ،القبلي العريب كقبائل صنهاجة وكتامة
للمراكز الدينيـة التقليديـة    أو املرتبط بالتوجه الصويف لإلسالم التقليدي من حيث ارتباطها للوالء

  .2تلمسانو مكناسو احلواضر الثقافية كفاسو كالزاوية التيجانية
يطرح التصور الرباغمايت ملكانة الدولة اخلارجيـة   ،إال أن االنتماء للكيان السياسي القائم           

ط كل منها مبفهـوم  العامل اخلارجي كمجموعة من الكيانات السياسية اليت يرتب إىلباعتبار انه ينظر 
  .أم احتكارية ةضمان مصاحل النظام السياسي مهما كانت أسسها سواء تشاركيو املصلحة الوطنية
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ارتبط مفهوم  ،مع عدم نفي وجود تصورات أخرى ،يف ظل هذه التصورات الثالثية األبعاد           
يف دفاعها املستميت حول القضـايا   املكانة اخلارجية يف املخيلة اجلمعية الوطنية للدولة اجلزائرية سواء

اإلسالمية املسيحية يف فرنسا،  اتإدارة العالقو فلسطني، القدس، مسجد باريس اإلسالمية،و العربية
احلواضر الثقافية من خـالل تسـهيل   و أو يف إزالة العقبات اليت تقف يف وجه االمتداد للنسق القبلي

الدولية حول التـراث  و الندوات اإلقليميةو ، اللقاءاتزيارات الوفود للزاوية التيجانية بأوالد ماضي
ضمان استمرارية النظام السياسي القائم رغم و مايتها للمصلحة الوطنية اجلزائريةحبالزوايا، و الصويف

بناء عالقات متعددة خصوصا مع مراكز القوى العظمى ذات االمتداد و اهلزات العنيفة اليت تعرض هلا
  .املتوسطي
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  :خالصة
ارتبطت صناعة وأداء السياسة اخلارجية اجلزائرية  مبجموعة من العوامل، كان هلـا أثرهـا             

البارز كما الحظنا يف بلورة التصورات العامة لصانع السياسة اخلارجية وأداء الدولة اخلارجي سـواء  

  .اإلقليمي أو الدويل

ان نتاج االنكشـاف االسـتراتيجي   حيث نلحظ الدور الكبري للسياق اخلارجي، والذي ك          

التأثر بالنسق الدويل سواء من ناحية معطيـات  و للدولة اجلزائرية بأغلب أبعاده مما خلف حالة التبعية

  .البيئة الدولية أو خمرجات النظام الدويل

كما تربز من خالل هذا الفصل مظاهر جديدة وظفت يف تكريس منط معني من التوجهات          

  .الرتكاز عليها خصوصا يف فرض شرعية النظاممل يسبق ا

إال أن آثار السياق بكل تفرعاته ستربز وتتضح أكثر من خالل البحث يف كيفيـة صـناعة            

 .السياسة اخلارجية اجلزائرية وأدائها


