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                                                                      الخاتمة

 

  :خامتة
ما أثري حول مواقف و سـلوكيات السياسـة اخلارجيـة اجلزائريـة خـالل العشـرية       

واحتالهلا مكانة واضحة يف إستراتيجية النظام السياسي اجلزائري جيعل تبيان أمهيتها  1999/2009
عزلة و انعدام األمـن   خصوصا أن اجلزائر مرت بفترة ،و سرب أغوارها أكثر من ضرورة ،من عدمه

  .العام بشكل يسترعي االهتمام بكافة املواضيع اليت هلا عالقة مبجريات األحداث
و لقد تعرضت الدراسة إىل إحدى املسائل املهمة يف السياسة اخلارجية اجلزائرية وهـي                 

لعـريب و باخلصـوص تـونس    املتعلقة بالدور اإلقليمي للجزائر، ولعل عالقة اجلزائر ببلدان املغرب ا
واململكة املغربية يتيح استنتاج الكثري من التفاصيل املهمة اليت تتعلق بالسياسة اخلارجية اجلزائريـة و  

  .النظام السياسي عموما
  :.ومن خالل هذا خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج النظرية والعملية تتمثل يف           

السياسة اخلارجية اجلزائرية و السياسات اخلارجيـة  ات لتحليل عملي إن انعدام ضوابط منهجية: أوال
يشكل عائقا أكادمييا يفرض مراجعته و حماولة ضبطه الن االعتماد علـى   عموما، لدول العامل الثالث

احد املقتربات النظرية و اليت قامت أساسا كبناء نظري لسياسات حكومات و دول متقدمة قائمـة  
كمه الشفافية و الروح األكادميية العقالنية يف إدارة دفة احلكم عمومـا ومـا   على بناء مؤسسايت حت

  .يتصل بالسياسة اخلارجية باخلصوص
إن عملية اإلسقاط النظري تفرض وجود معطيات و مؤشرات ذات داللة حقيقية نستطيع مـن  : ثانيا

من عدمها و تترك اال خالهلا تاليف التحليل املبين على منهجيات احتمالية تفترض وجود املؤشرات 
للتأويل غري املنطقي وغري العقالين و هذا ما يتناىف وواقع احلال حيث أن املعلومات غـري متـوافرة   
النغالق النظام السياسي خصوصا فيما يتعلق مبسالة السياسة اخلارجية و اليت هي نظرا لتعقدها اشـد  

  .ات و حبوث علمية رصينةما تفرض وجود منطق تشاركي يكون أساسه وجود مراكز دراس
ر كمقترب حتليلي ميكن من فهم السياسة اخلارجية اجلزائرية املالحـظ  فيما يتعلق باقتراب الدو: ثالثا

انه يساعد كثريا على استكشاف مسار السياسة اخلارجية نظرا الرتباطه جبانب شخصي يتعلق بالبيئة 
النفسية لصانع السياسة اخلارجية و هذا يعترب أكثر من ضرورة يف حتليل سياسات دول العامل الثالـث  

جبانب موضوعي حيث يقرن أداء السياسة اخلارجية بعوامل موضوعية ويقيس مـدى   كما انه يتعلق
  .قدرة الدولة على أداء دور معني وفقا ملعطيات موضوعية
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جتاه دول املغرب العريب ضبطها عمل  1999/2009السياسة اخلارجية اجلزائرية طيلة الفترة : رابعا
سبق وان مت التعامل ا حيث انه فيما يتعلق بتونس  بريوقراطي روتيين تتحكم فيه االستراتيجيات اليت

فالتوافق بني النظامني يدفع إىل تعاون مكثف كان امنيا فترة التسعينات و تـدعم جبوانـب أخـرى    
خصوصا منها االقتصادية نظرا لعامل الوفرة املتاح لدى اجلزائر أما املغرب فنتاج اختالف الرؤى بني 

ا قضية الصحراء الغربية و احلدود الربية أدت إىل حالة من اجلمـود يف  النظامني يف قضايا عديدة أمهه
  .مسار التعاون بني البلدين

ما يتعلق مبفهوم املصلحة الوطنية وحتديد األهداف الوطنية لدى صانع السياسـة اخلارجيـة   : خامسا
صـول  اجلزائرية فاملصلحة الوطنية اجلزائرية مدركة وليست قائمة على منطق تشـاركي خيضـع أل  

دميقراطية و يقوم على مبادئ الشفافية و حرية إبداء الرأي و لعل هذا ما يربز انتفاء أي دراسة نقدية 
للسياسة اخلارجية اجلزائرية خصوصا فيما يتعلق بعالقاا بدول اجلوار و اليت تربز أمهيتها نظرا لآلفاق 

ية عاملية للجزائر تستطيع التأثري ا احملدودة يف إمكانية وجود سياسة خارجية فعالة تضمن مكانة دول
  .على ميزان القوى العاملي

مما سبق و بناء على النتائج املستخلصة ميكن القول أن اجلزائر مبا متلكه من إمكانيات و حتويـه        
من كفاءات هلا القدرة على بناء سياسة خارجية فعالة متكنها من املشاركة بقوة يف رسم السياسات 

  . و املتوسطي و اإلفريقي ،اإلقليمي املغاريب والعريب عموماال ااملتعلقة ب


