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 مقدمة



 ه
 

لتي المراحل لتعتبر السياسة الخارجية الجزائرية من المواضيع الشائكة و المعقدة نظرا    

جلى و يتواسع و لقد أصبحت تثير اهتمام الباحثين الجزائريين بشكل ,في تكوينها  بهاومرت 

كثرة  إلىو الرسائل المنجزة في هذا الميدان باإلضافة  األطروحاتهذا بوضوح من خالل 

ذا ية و كالدراسية التي تنظم حول السياسة الخارجية و الدبلوماسية الجزائر  األيامالندوات و 

في  البحوث و وحدات التكوين التي جعلت في متناول طلبة كليات الحقوق و العلوم السياسية

اسة السي تتناولالتي  األبحاثالدراسات و تلك يز ما يم أنمجاالت لها عالقة بالموضوع غير 

ي الخارجلم تعطي أهمية لعملية صنع القرار  أنهاالخارجية الجزائرية بالبحث و التحليل 

الجزائري و محددات السياسة الخارجية الجزائرية، و بمعنى أن جل اهتماماتها كان 

ر عالقة الجزائ –للمخرجات من هذه السياسة من حيث ) السياسة الجزائرية الشرق أوسطية 

ية و ضافة إلى المنظمات الدولباإل األوروبية،  اإلفريقية،  اإلسالميةعربية مع الدول ال

ولة الجهوية ( و أغفلت جانب المدخالت الذي من شأنه تحديد توجه السياسة الخارجية ألي د

. 

 األساسي والجزائر نظرا للمكانة الجيوسياسية والموارد التي تكتسبها تسعى لتمثيل دور الفاعل

الدور الدبلوماسي في مواجهة  ال من خالل تعزيزألك ذ وال يكون  اإلقليميةفي المنطقة 

مكانتها  استرجاعمحاولة و ،الصراعات،النزاعات...(األزمات)الفقر،التخلف، اإلقليميةالقضايا 

يسمى بالعشرية  في التسعينات أو ما بهاوالتي تدهورت بسبب األزمة التي مرت السياسية 

كر من نذ التي تشهدها المنطقة التي األحداث في بعض  النظرلك من خالل وذالسوداء,

 ثورات أوما يعرف باسم الربيع العربي  أوبينها موجات الغضب التي شهدها الشارع العربي 



 و
 

إلشعال  األجنبيةك التدخالت مست أغلب الدول العربية ضف إلى ذلالتي  الربيع العربي

 .الحرب بين النظام  والمعارضة

                          :                                                    أهميةالموضوع

الخارجية  التاريخي للسياسة أساسا في معرفة المسارا الموضوع تكمن أهمية دراسة هذ

 فيذداة لتنأالدبلوماسية  باعتبارلك من خالل التطرق لنشأة الدبلوماسية الجزائرية الجزائرية وذ

 ايا فيي لعبته سابقا كتدويل القضوالدور الذالسياسية الخارجية والوقوف على مراحل تطورها 

 ا من جهة.في العالم هذ دة ودعم حركات التحررالمحافل الدولية ومسان

ودور العوامل  هوء على كيفية صياغة القرار وتنفيذومن جهة أخرى،محاولة تسليط الض

لبيئة االخارجية الجزائرية باإلضافة إلى محدداتها وتأثير  الشخصية  والمؤسسات في السياسة

 .الداخلية والخارجية في توجيهها

اسة ول المشرق والمغرب والسيا الموضوع في معرفة عالقة الجزائر مع دكما تتجلى أهمية هذ

ت والمواقف التي اتبعتها اتجاه األحداث واألزمات التي تشهدها المنطقة خاصة بعد موجا

 تي مست الشارع العربي ضد األنظمة الحاكمة.الغضب ال

ه نحاول اكتشافها من خالل هذ عملية هدافوأ علمية أهداف هناك :أهداف الدراسة-

 :الدراسة

 



 ز
 

 :العلمية األهداف* 

 علمية تتجلى من خالل محاولة تفسير السلوك الخارجي الجزائري أهداف إن لهذه الدراسة 

ية دور العوامل الشخص تؤثر فيه باإلضافة إلى إبرازالداخلية والخارجية التي مل والعوا

 والمؤسساتية في صناعة وتوجيه السياسة الخارجية الجزائرية .

 ة:عمليالاألهداف * 

ة فهي تكمن في أن السياسة الخارجية الجزائرية رغم حداثالعملية لألهداف أما بالنسبة 

لى من الباحثين والكتاب خاصة ع الكثير اهتمامتثير  أصبحتوهيكلتها إال أنها  مؤسساتها

ة لمحورياالجزائر من بين الدول  اعتبرتالمستوى القاري ،حتى أن الواليات المتحدة األمريكية 

 االعتباراتلك من خالل مجموعة من على المستوى القاري ،وذ التي يمكن أن تكون فاعال

ف إلى القارية التي تكتسبها ضنة و المكا االستراتيجيلك كالموقع الجغرافي التي رشحتها لذ

ا زاد ملإلرهاب والهجرة غير الشرعية،وهو  لك دورها في إرساء السلم في المنطقة ومكافحتهاذ

 ق وهووالمشر دول المغرب  إثارة التساؤالت حول السياسة الخارجية الجزائرية المنتهجة اتجاه

 والتعمق. البحثا الموضوع يستحق هذ ما جعل

 :إشكالية الدراسة 

تتأثر السياسة الخارجية بمجموعة من القيم والمعايير والتي من بينها المحددات والمبادئ 

وفيما يتعلق بموضوع بحثنا ، فإنه والسمات حيث تلعب دورا كبيرا في صناعتها وتوجيهها 



 ح
 

للسياسة الخارجية ينطلق من تحديد الوزن النسبي لكل من القيمي يمكن القول أن التفسير 

إلى إعطاء تفسيرات لها ضف إلى للوصول وكيفية صياغتها محدداتها ومتغيراتها وسماتها 

اسي على السي النظر إلى القوة التي تمتلكها الدولة ومكانتها في إقليمها وقدرة جهازهاذلك 

د بعض السياسيين والباحثين أنها تمتلك مكانة والجزائر كما يؤكتوجيه سياستها الخارجية ،

،ومن خالل هذا الطرح المحققة  هانجازاتا إلمرموقة خاصة على المستوى اإلقليمي نظر 

انعكاس ذلك على عالقاتها مع وما مدى  كيف تصنع السياسة الخارجية الجزائريةنتساءل :

 ؟الدول العربية 

 :ويمكن أن نضع تحت هذه اإلشكالية

 ؟* ماهي المحددات والسمات التي يسير وفقها السلوك الخارجي الجزائري 

 ؟تأثير البيئة الداخلية على النشاط السياسي الجزائري الخارجي  ما مدى*

 ؟*ماهي األسس والمبادئ التي تتبناها الجزائر في عالقاتها مع الدول العربية 

 التالية :اقترحنا الفرضيات ولإلجابة عن التساؤالت السابقة 

 :الدراسةفرضيات 

ية وهي إجابة أولواألخر مستقل تعرف الفرضية على أنها عالقة بين متغيرين أحدهما تابع 

 ،ويمكن أن تكون فرضية نفي أو إثبات .طرحت  التي وافتراضية لألسئلةمحتملة 



 ط
 

نحو تبنينا فرضيات تمت صياغتها على ال المطروحة فإننا توفيما يخص إجابتنا عن التساؤال

  التالي :

 منطقة* تستمد السياسة الخارجية الجزائرية قوتها من خالل المشاركة في إرساء السلم في ال

 واحترام المواثيق الدولية ومعالجة بعض نزاعات دول المنطقة.

 زت والسمات والمحددات في توجيه السياسة الخارجية الجزائرية وأبر  المبادئلقد ساهمت * 

 دبلوماسيتها في المنطقة .قوة 

 توجد عالقة مهمة بين متغيرين أساسيين هما إدراك المصلحة الوطنية وصياغة السياسة* 

 الخارجية الجزائرية اتجاه الدول العربية

 اإلطار المنهجي للدراسة :-

موضوع دراسة علمية ممنهجة تتماشى مع عناصر الموضوع، وفي مما الشك فيه أن لكل 

                                                                                                         هذا الموضوع استخدمت المناهج التالية:                                          

ن وذلك بغية إعطاء جملة من التطورات الحاصلة فيما يخص العديد م: المنهج التاريخي-1

 النقاط التي تتضمنها الدراسة :

 * التطرق لنشأة السياسة الخارجية الجزائرية. 

 * البحث في تطور السياسة الخارجية وهياكلها.



 ي
 

ي فرها و مع الدول العربية ود * رصد المسار التاريخي للسياسة الخارجية الجزائرية وعالقاتها

 النزاعات في المنطقة اإلفريقي.حل 

:والذي يتعلق بوصف دقيق للظاهرة المدروسة وهو مستوى من  المنهج الوصفي-2

مستويات البحث العلمي ،وهو يستخدم لوصف وشرح بعض المتغيرات التي يتضمنها 

ا الموضوع .إعطاء جملة من التطورات الحاصلة فيما يخص العديد من النقاط التي تتضمنه

 الدراسة :

 * التطرق لنشأة السياسة الخارجية الجزائرية .

 * البحث في تطور السياسة الخارجية وهياكلها. 

ي فورها لدول العربية ود* رصد المسار التاريخي للسياسة الخارجية الجزائرية وعالقاتها مع ا

 النزاعات في المنطقة اإلفريقي.حل 

جمل ربة تحليل النظم والتي تنطوي على دراسة مالقائم على مقامنهج التحليل النسقي : 3

ة تفاعلي التفاعالت التي تحدث بين نظام ما وبيئته العامة، من خالل افتراض وجود عالقة

من  مكننامستمرة ومتبادلة تتم في إطار عملية دائرية من نوع التغذية المرتجعة. هذا المنهج ي

ذا ه مناواستخدللمتغيرات التي تنطوي عليها بيئته ،تبيان قدرة وكفاءة نظام ما في االستجابة 

المنهج لتوضيح تأثير البيئة الداخلية والخارجية في توجيه السلوك السياسي الخارجي 

 الجزائري .



 ك
 

من  تتمثل حدود الدراسة في الحدود الزمانية والمكانية التي يمكن حدود الدراسة : -

 لهذه الدراسة فهي : خاللها إعطاء مجال محصور للدراسة ،وبالنسبة

 .محصورة في المنطقة العربية * الحدود المكانية :

 . 2016و 2011ممتدة في الفترة مابين * الحدود الزمانية : 

 الدراسات السابقة :-3

 رض على الباحث أن يعلم أن إن كل دراسة بحثية إال وسبقتها محاوالت أخرى ،فلذلك يفت

 .هو عبارة عن حلقة متصلة بجهود أخرى متمثلة في الدراسات السابقة عمله 

 ات والرسائل الجامعية وذلكعلى بعض المذكر  اعتمدناوبالنسبة لموضوعنا هذا فإننا قد 

الكتب المراجع في هذا الموضوع وفي السياسات الخارجية لدول العالم الثالث لنقص 

 بين هذه نذكر: ومنلضعفها،

موذجا نالسياسة الخارجية الجزائرية اتجاه دول المغرب العربي تونس والمغرب  مذكرة* 

لجزائرية من حيث والتي تناول فيها السياسة الخارجية ا. لمهدي فتاك  2009/ 1999

زائري والمحددات وكيفية صناعتها وتوجيهها ، ودور الجهاز الدبلوماسي الج السمات والمبادئ

ن المغرب قية ،ثم تطرق لعالقات الجزائر مع كل ماإلفريفي حل النزاعات في المنطقة 

 الحدودية ومشكلة الصحراء الغربية . وتونس حيث ذكر النزاعات



 ل
 

-2010اإلفريقي االتحادالدبلوماسية الجزائرية في إطار منظمة ماجيستر "* مذكرة 

ليمي تطرقت الدراسة إلى نشاط الدبلوماسية الجزائرية اإلق سليم العايب، للطالب 2011

مة المساهاإلفريقي لتوجيه دبلوماسيتها ودعم قضايا القارة و  االتحاد،والعمل تحت راية منظمة 

 في حلها ،وعالجت هذه الدراسة محددات السياسة الخارجية الجزائرية المؤثرة والموجهة

اسية لتطور الدبلوم لصناع القرار في الدولة ،وكذا السمات والمبادئ والجانب الكرونولوجي

عم دالدراسة أيضا النشاط القاري لها في  القادر وتناولتالجزائرية منذ عهد األمير عبد 

التنافس اإلقليمي مع المغرب لتزعم المنطقة من خالل جهودها لنشر  و حركات التحرر

 األمن والسلم في المنطقة اإلقليمية .

ة رقت لدور الدبلوماسيالخارجية بشكل عام وتطإن جل الدراسات السابقة تناولت السياسة 

 مامااهتم تبدي على المستوى اإلفريقي وأهملت دورها على المستوى العربية كما لالجزائرية 

 لك .ذمع الدول العربية وتأتي هذه الدراسة لتتناول الجوانب المنسية من لعالقات الجزائر 

 :أهداف الدراسة وصعوباتها-

 األهداف:-

 أهداففي كل دراسة علمية يتم تحديد أهداف معينة للوصول إلى النتائج المرجوة وتتمثل 

 ه في :دراستنا هذ

 محاولة إثراء المجال المعرفي لموضوع السياسة الخارجية الجزائرية .* 



 م
 

 إبراز دور صانع القرار في السياسة الخارجية الجزائرية.* 

جية المؤسسات في عملية صنع القرار في السياسة الخار ي تلعبه تحديد الدور المحوري الذ* 

 الجزائرية.

 .الكشف عن العالقة بين المؤسسات وصانعي السياسة الخارجية الجزائرية * 

 السياسة الخارجية الجزائرية ومبادئتحديد سمات * 

 الكشف عن محددات السياسة الخارجية الجزائرية.* 

 رجية في توجيه السياسة الخارجية الجزائرية.كيفية تأثير البيئة الداخلية والخا* 

 الصعوبات:-

 كر:نذه الدراسة الصعوبات التي واجهت هذمن بين 

ما محدودية الكتب والمجالت التي تناولت موضوع السياسة الخارجية الجزائرية ،خاصة في* 

براز مكانة صانع القرار فيها.بتوضيح دور المؤسسات في صنع هذ يتعلق  ه السياسة وا 

واإلحصائيات والتقارير الميدانية في مراكز صنع صعوبة الحصول على المعلومات * 

 القرار.

يغلب على العالقات ي جعل  طابع الغموض نطقة باألحداث واألزمات األمر الذثراء الم* 

 تتغير بتغير األحداث. واآلراءالمنطقة، أي أن المواقف دول  بين 



 ن
 

ضعة الدراسة العلمية المتواه في دراسة أو معالجة هذن قد وفقنا رجو في األخير أن نكو نو 

رة ي الفتفتحمل في طياتها طرحا لواقع السياسة الخارجية الجزائرية اتجاه الدول العربية  التي

 2016إلى  2011الممتدة من

الث من العناصر المشكلة للموضوع تم تقسيم الدراسة إلى ث انطالقاتقسيم الدراسة : -

 فصول 

تضمن عرضا للسياسة الخارجية من حيث تحديد مفهومها ووحداتها األول :* الفصل 

 والمحددات التي تتحكم فيها كما تم في هذا الفصل التطرق للنظريات المفسرة لها .

ذلك و ريخية ة المفهومية والتاتطرقنا فيه لخلفية السياسة الخارجية الجزائري* الفصل الثاني : 

الذي مرت به ومحدداتها والمبادئ التي تسير وفقها خالل عرض المسار التاريخي من 

 بها . اتسمتوالسمات التي 

مع  واالقتصاديةتضمن هذا الفصل عرضا لعالقات الجزائر السياسية  * الفصل الثالث :

 اإلضافةالعربية بحيث تم فيه التطرق لبعض الجوانب التعاونية في المجالين السابقين ب الدول

 الحدودية بين الجزائر ودول جوارها .بعض المشاكل  إلى ذكر

 



 س
 

 الفصل األول :

نظري تأصيل 

                               مفاهيمي
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 .فهوم السياسة الخارجيةالمبحث األول :م

يمكن أن لسياسة الخارجية باعتبارها ظاهرة اللالنظر  إلىالمدرسة التقليدية عمدت    

أن  ىللدراسة العلمية ،وقد سيطرت هذه الفكرة على المدرسة لفترة طويلة بمعنتخضع 

إزاء العالم الدول موضوع السياسة  الخارجية هو برامج العمل التي تتبعها قيادات 

،أي تصور مايجب أن يكون وال شأن المتاحة لهائل الخارجي بما في ذلك األهداف والوسا

من منتصف  ابتداءإذ أن العلم يهتم بالحقيقة الكامنة ، ولكن للعلم في تحليل هذه البرامج 

أساسي قوامه أن السياسة الخارجية هي  النتقادالخمسينات أخذت تلك المدرسة تتعرض 

منهج التحليل والمعرفة ،بمعنى  باألساس ظاهرة قابلة للتحليل العلمي ،والعلم أساسا هو

أنه يتناول ظواهر يمكن مالحظتها كما أنه يحللها بحيث يتم الفصل بين الحقيقة والقيم 

 1الذاتية للباحث 

وليس هناك في طبيعة برامج العمل التي تنتهجها الوحدات الدولية في المجال الخارجي 

تحديد ماهيتها يمنع من دراستها وتحليلها تبعا لهذا المنهج ، فتلك البرامج ظواهر يمكن  ما

وتفسير مصادرها والتنبؤ بمسارها تنبؤا موضوعيا ،فالوحدة الدولية تتعامل مع عالم 

أنه يفرض عليها قيودا محددة في التعامل معه  خارجي محدد تحاول التأثير فيه كما

وتحتل وضعا فعليا  االتصاالتذا العالم في شبكة معقدة من ،ومن ثمة فهي تدخل مع ه

تستقر دائما  يكون هو بذاته الوضع المنشود كذلك ،فالوحدة الدولية ال في هذا العالم قد ال

                                                           
إلمارات ا مركز  استراتيجية دراسات مجلة" والنمطية العلمية الدوليبين النظام مفهوم" المصطفي، محمد ممدوح-1

 46 (ص 1998 17). العدد، أبوظبي االستراتيجية والبحوث للدراسات
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إلى آخر فكيف يمكن  على تصور واحد بما يجب أن يكون ولكنها تنتقل من تصور

 ير هذا التغير وهل يمكن التنبؤ به.تفس

 ل: تعريف السياسة الخارجيةالمطلب األو

 يتضمن الذي الخارجي المجال في الدولة عمل برنامج بأنها السياسة تعريف يمكن

 نع فضال الوطنية مصالحها تعكس والتي تحقيقهاى إل الدولة تسعى التي الخارجية األهداف

 من زءج ما،هي لدولة الخارجية السياسة فإن ،وبالتالي األهداف تلك لتحقيق الالزمة الوسائل

 أخرى، دول مع ماعالقاتها دولة بها تساير التي الخطة أو الدولة لهذه العامة السياسة

 بالعالقات الخاص للدولة السياسي القرار ظاهرة على تركز الخارجية السياسة فدراسات

 تعريف وباستطاعتنا بأكمله الدولي النظام تشمل أن بدون  الدولي والتعاون  الخارجية

 واسطةب وتنفذها ما دولة ترسمها التي العامة اإلستراتيجية الخطة " بأنها الخارجية السياسة

 1والدبلوماسي. العسكري  أهمها عدة وسائل

 الدبلوماسية العالقات مجموع" بأنها الخارجية السياسة يعرف آخر كتعريف وهنا

 يالت المواقف سلسلة كذلك أخرى،وهي دول مع ما لدولة والثقافية واالقتصادية والسياسية

 2دولية. أو إقليمية قضايا أو مشكالت إزاء حكومة تتخذها

 وبديهي أن هذا التعريف ال يفترض االستقاللية المطلقة للجهاز الساهر على إدارة

                                                           
 .31صم،  1971، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، إلي علم العالقات الدولية مدخلمحمد طه بدوى،  -1
 اسات الوحدة ، بيروت، مركز درم 1967السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام بوقنطار الحسان، -2

 14م، ص 1987. العربية، أبريل 
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 العالقات الخارجية، بل هو يلعب دوًرا أساسًيا باعتباره عنصر توازن بين المصالح

 سواء منها الداخلية أم الخارجية. ومن الثابت أن عناصر يوجههاوالتناقضات المتباينة التي 

خالل  السياسة الخارجية قد ظهرت كبؤرة جديدة لدراسات علم العالقات السياسية الدولية من

 1الجهود الرائدة لتنظيم هذا العلم.

 قد: وتأتي أهمية السياسة الخارجية في الدور الذي قد تلعبه على الساحة الدولية فهي    

 اتلعب دوًرا تنموًيا في إضفاء مكانة دولية معينة على الوحدة الدولية تدفع بالوحدت -

تلك لستفادة من المكانة الدولية األخرى إلي التنافس إلعطائها المساعدات االقتصادية لال

 الوحدة.

 المطلب الثاني :محددات السياسة الخارجية

نما هي ال تتأثر بمجموعة من العوامل أو  ترسم السياسة الخارجية للدولة من فراغ وا 

المتعددة والتي تساهم مجتمعة  االعتباراتعلى مقتضى مجموعة من  المحددات ، وتتشكل

للدولة سواء عند مرحلة إعدادها والتخطيط لها أو عند  في تشكيل وتوجيه السياسة الخارجية

 2المحددات: مرحلة تنفيذها ، ويمكن التمييز بين نوعين من

 :خارجية أوال: محددات

                                                           
 407ص  م، 1985، منشأة المعارف باإلسكندرية، العالقات السياسية الدوليةأصول فتحية نبراوي، محمد نصر مهنا:  -1
 9ط . القاهرة : المكتبة االنجلو مصرية . المدخل في علم السياسةبطرس بطرس غالي .محمد خيري عيسى.  –2

 .354.ص1990.
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ولي أي التي من خارج الدولة ويمكننا أن نذكر من بينها صورة توزيع القوة في النسق الد 

 جاهاتواالتواإلقليمي ، أنماط السلوك الدولي السائد في المجال الدولي ،التيارات  العالمي

لنسق السائدة في مجال العالقات الدولية ، األفعال وردود األفعال المتبادلة بين أعضاء ا

ألعراف التي تحكم السلوك الخارجي للدولة ، كالقانون الدولي وا الدولي ،الضوابط أو القيود

 واألخالقيات الدولية والرأي العام العالمي . والمبادئالدولية 

 :ثانيا: محددات داخلية

على بع من داخل الدولة نفسها وتتعلق بظروفها وأوضاعها الداخلية وهي تشتمل أي تن

 ةاقتصاديمحددات  جغرافية ) كالموقع الجغرافي والمساحة والتضاريس والمناخ ( ومحددات 

كالقيم  ( وثقافية ) االقتصاديأو كفاءة األداء  االقتصاديةالندرة في الموارد  ) كالوفرة أو

الشخصية القومية ( وسياسية كطبيعة النظام السياسي القائم  واإليديولوجيات وخصائص

حة ومدى كفاءة األجهزة الدبلوماسية فضال عن عوامل القوة المتاوشخصية القائد السياسي 

 اجتماعيةكانت عوامل طبيعية أو  للدولة سواء

إن المصلحة الوطنية هي أهم أهداف السياسة ية :المصلحة الوطنية كمحدد للسياسة الخارج

السيما في التعامل مع األعداء وبالتالي فإن حماية المصالح الوطنية هي الغاية  الخارجية

، ويمكن القول بأن المصلحة 1األسمى التي تتوخاها الدولة من خالل سياساتها الخارجية 

الذي يستند إليه في عالقات الدول  الوطنية هي محصلة األهداف الخارجية للدولة والمعيار

                                                           
 مدبولي ةمكتب: القاهرة. هالل الدين عالء تقديم.1981 الى 1970 لمصر الخارجية السياسة.  زهران علي جمال – 1

 .48 ص.1986.
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مع بعضها البعض من حيث الصداقة والتعاون أو من حيث العداء والصراع ، فالعالقات بين 

الدول عادة ما تنطوي على خليط من المصالح المتوافقة والمتعارضة أحيانا حتى بين 

أحيانا بين  في المصالح أيضا لحدوث توافق احتماالتاألصدقاء والحلفاء ، كما أن ثمة 

 األعداء.

 المطلب الثالث :صنع السياسة الخارجية 

 االقتصاديةوأمنها وحماية مصالحها  استقاللهاتهدف السياسة الخارجية لكل دولة إلى حفظ 

،ولتحقيق هذه األهداف فإن األجهزة المسؤولة عن السياسة الخارجية في الدولة تضطلع 

بمسؤولية صنع هذه السياسة وتبدأ عملية صنع السياسة الخارجية عندما يواجه المسؤولون 

مفاجئة تتطلب رد فعل اتجاهها أو التنبؤ بحدوث دولية  موقفا يدخل في نطاقها كأزمة

،وهذا ما يقودنا للحديث عن آلية 1له االستعداديستدعي  دث دولي هامأو وقوع ح

األهداف الخاصة بالدولة اتجاه العالم  تخطيط السياسة الخارجية ،فهي تتضمن تحديد

على ضوءه ،كما تشمل  الخارجي ودراسة المناهج البديلة من أجل وضع منهج للتحرك

إلى تحقيق  التوصلمجموعة من القرارات والتفصيالت والخطط التي وضعت من أجل 

مجموعة من النتائج حول القرارات في المستقبل ، أي أنه يتم في إطار التخطيط وضع 

نموذج للتحرك اإلداري والعملي لتحقيق األهداف القومية وهذا البرنامج يشمل تحديدا زمنيا 

م من أجل تحقيق مثل هذه السياسة مما يساه استخدامهاإلنجازها ويضع الوسائل التي يمكن 

                                                           
 355سابق الذكر .ص  عبطرس بطرس غالي. مرج –1
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التخطيط بخمس  وتمر عملية،  الخارجيفي تحقيق سياسة متناسقة للدولة اتجاه العالم 

 1مراحل:

 مة فيالتي تتبناها الحكو  ويقصد بها التطلعاتالمرحلة األولى )تحديد األهداف ( : (أ

ي على البيئة الخارجية ،أي أنها تمثل حاجات الدول ومتطلباتها فالتأثير  محاولة

 التي تشكل البيئة الخارجية والبد في هذه الدول والمنظمات عالقاتها بغيرها من

م المرحلة تقييم مدى أهمية األهداف التي تسعى إليها الدولة،ووضع معايير تساعده

 في تحديد مثل هذه األهمية 

اف فمن المهم التعرف على العقبات التي قد تعوق هذه األهد تحديد المرحلة الثانية:ب ( 

ها حتى يمكن يمكن التغلب علي ي يمكن التغلب عليها وتلك التي الالعقبات التمجموعة 

في المدى القصير والبعيد على حد سواء ، ومن العقبات التي األهداف  تحديد إمكانية تحقيق

توافر البيانات التي يحتاجها القائمون على التخطيط لتحقيق  قد تحد من ذلك هي مدى

األحيان التنبؤ بسلوك الدولة األخرى ، ومن ثمة  األهداف ، فتحقيقها يتطلب في كثير من

بخصوصها بيانات كافية  ال يتوافرالمتغيرات التي جب على القائمون بالتخطيط تحديد فإنه ي

 2تحقيق األهداف المنشودة على إمكانية  وأثر عدم توافر مثل هذه البيانات

ن يتوافر لدى القائمين أ في هذه المرحلة يتطلبج( المرحلة الثالثة  ) تحديد البدائل (: 

لتحقيق أهداف السياسة الخارجية ،وهنا القدرة على تقديم مجموعة من البدائل بالتخطيط 
                                                           

 .66 ص. 1982 جويلية 69 العدد -تحليلية نظرية دراسة – الخارجية السياسة تخطيط. بدران ودودة -1

2- James. G. March, Johon. P. olsen: “Rediscovering institutions The Organizational Basis Of Politics”, The free 

Press, New York, 1989. P. 159- 160 
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يم بدائل لدى القائمين بالتخطيط أي قدرتهم على تقديم على تقد االبتكار تظهر أهمية توافر

ط على قدرة المخطالتي قد تنشأ في إطار المجتمع الدولي ،وتتوقف جديدة لمواجهة المشاكل 

 يرالشخصي ، القدرة على العمل في الظروف غ االستعدادمنها مجموعة من العوامل  ابتكار

 .المعلومات في أقصر وقت ممكنمن  على أكبر قدر مالئمة والقدرة

 ن البدائلوفي هذه المرحلة تتم المقارنة بي ( :االختبار د( المرحلة الرابعة ) التحليل و

مثل تالتي و لتنفيذ أفضلها لتنفيذ ها ، ثم تأتي المرحلة األخيرة ،وهي مرحلة ا واختيارالمختلفة 

غيرها من  تخاذالفشل تطبيق سياسة معينة مصدرا  نجاح أو وهنا يصبح مدىتقييما للخطة،

يدة التخطيط في كثير من األحيان يعتمد على الربط بين المعلومات الجدالقرارات بحيث أن 

 .والخبرة السابقة 

 المطلب الرابع : أدوات السياسة الخارجية 

:وتشمل المهارات والموارد التي تستخدمها الدولة لتمثيل نفسها بين  األدوات الدبلوماسية 1

الوحدات الدولية األخرى ،  وشرح موقفها وسياستها إزاء القضايا الدولية إلى جانب حماية 

  1مواطنيها وممتلكاتها في الخارج 

  تصاديةلديها من موارد وثروة اق يتوفر حيث تستخدم الدولة ما: اديةاالقتصاألدوات 2

 ل المعامالت التجارية وتبادتعاملها مع الوحدات الدولية كالتبادل التجاري وتنظيم في 

                                                           
 والعلوم قتصاداال كلية القاهرة السياسية،جامعة والدراسات البحوث ،مركزالخارجية السياسة تحليلسليم، السيد محمد1

 .100م،ص 1989 السياسية،
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 . االقتصاديةالسلع وتنظيم التعريفات الجمركية ، إلى جانب العقوبات والمقاطعات 

نف ام العالتهديد باستخد الدولة للقوة العسكرية أو استخداموهي األدوات العسكرية : 3

 ضد الوحدات الدولية األخرى ، وتشمل هذه األدوات إنشاء قوات مسلحة وتسليحهاالمسلح 

ء ت سواوتدريبها وتوزيعها والمساعدة العسكرية والغزو المسلح إلى جانب عمليات توزيع القوا

 .ات العسكرية بالنقل البحري أو الجوي إلى جانب عقد التحالف

هارات التي تستعملها لكسب فالدولة تلجأ إلى الموارد والم األدوات السياسية الداخلية : 4

رجية ، مما يقوي موقف القوى السياسية الداخلية في التعامل مع القضايا السياسية الخاتأييد 

ة على التعامل الخارجي التعامل مع الوحدات الدولية األخرى ، فقدرة صانع السياسةالدولة في 

القوى السياسية في دولته هي من أهم األدوات التي يمكن توظيفها في عملية مع مختلف 

 1صنع السياسة الخارجية 

نوايا و مات الخاصة بخطط وهي الموارد المستعملة لجمع المعلو األدوات اإلستخباراتية :  5

 والتجسس . االستطالعالدولية إلى جانب الموارد الخاصة بأدوات الوحدات 

وات األد لثقافية وتنصرف تلكوتشمل األدوات الدعائية واإليديولوجية وااألدوات الرمزية : 6

ي فاألنشطة الموجهة إلى التأثير في مفاهيم األفراد العاديين والنخب غير الرسمية إلى 

 .الوحدات الدولية 

                                                           
.  المكتبات، نشؤو عمادة :سليم،،الرياض  السيد مفتي،محمد أحمد بن محمد. ،ترالخارجية السياسة تفسير: جنسن لويد-1

 66م،ص  1989 سعود ، الملك جامعة
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لمية ة العالمعرف استخدام وي علىوتشمل المهارات التي تنطاألدوات العلمية والتكنولوجية : 7

الخارجي وبرامج  االتصالمثل برامج توظيف األقمار الصناعية ألغراض التجسس أو 

 العلمي والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات بين الوحدات الدولية المختلفةالتبادل 

 المبحث الثاني :نظريات السياسة الخارجية

ردية، الرأي الشخصي أو المتمثالت و األحكام الفيدل مفهوم النظرية في التمثل الشائع على 

طة التي قد يتبناها شخص حول قضية ما أو مسألة معينة، لذا يشترط أن تكون النظرية مرتب

 بالممارسة و العمل, من هنا نستنتج أن مفهوم النظرية في الداللة الشائعة تحمل بعدا

،وفي فكري نحو مسألة بعينها أو اتحاد براغماتيا يعبر عن أراء شخص أو مجموعة أشخاص

 لمحة مختصرة عن أهم االتجاهات النظرية التي فسرت السياسة هذا المبحث سنحاول إعطاء

 الخارجية .

 وتفسيراتها للسياسة الخارجية  النظرية الواقعيةالمطلب األول: 

أدى إلى ظهور العديد من االتجاهات كبيرا ا الواقعية منذ ظهورها مسار تطور المدرسة عرفت 

  Morgenthauداخل المنظور الواقعي، فالبداية الفعلية لظهور الواقعية كانت مع إسهامات  

فيما عرفت بالواقعية التقليدية ، ثم عدلت الواقعية التقليدية الحقا نتيجة تحوالت عرفتها بنية 

ورتها في شكل الواقعية الجديدة ، و أضيفت إليها  قطع نظرية جديدة ط1البيئة الدولية 

                                                           
 2004 ،حدةالمت العربية اإلمارات لألبحاث، الخليج مركز: ،ترالعالمية السياسة عولمةسميث، ستيف و بيليس جون-1

 85ص
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، و إحدى اإلسهامات المهمة داخل المنظور الواقعي تمثلت  Kenneth Waltzالبنيوية مع 

 الدفاعي في إطار ما عرفت بالواقعية النيوكالسيكية.-في ظهور التوجهين  الهجومي

م (، تقديحاولت الواقعية  على اختالف مسمياتها ) تقليدية، جديدة/بنيوية، نيوكالسيكية

أثير تفسيرات مقبولة لما يحدث في العالقات الدولية، و نقطة االشتراك بينهم هي القول بت

ما  معطيات البيئة الدولية  على سلوكات  الفواعل الخارجية، غير أن ما يمكن مالحظته في

ة يتعلق بمواقفهم حول طبيعة الفصل ما بين السياسة الداخلية و الخارجية هو اختالف حد

بنيوية الواقعية التقليدية و كذلك الجديدة البحيث نجده صلبا مطلقا عند أنصار ا الفصل، هذ

، في حين يذهب أنصار الواقعية  النيوكالسيكية إلى تخفيف حدة  Kenneth Waltzمع  

ارجي هذا الفصل، و القول بتأثير المحددات الداخلية للدولة و أهميتها في فهم السلوك الخ

 إلى جانب المحددات الخارجية.

مسمياتها بحيث  اختالفوهناك جملة من المرتكزات تقوم عليها النظرية الواقعية على 

قعية في دراستهـا للسلوك الخارجي الدول نحو بعضها البعض من المقاربات تصنف الوا

، أي أنها تنظر لسلوك الدول من منظور النظام " top-down approaches "الفوقية

، ووفقا لهذه النظرية الحوافز والقيود ، أو معايير السلوك  1الدولي كمفتاح لفهم سلوك الدول

 و تفترض الواقعية أن الشؤون  ي هي في األصل نسقيةهي خارجة عن أي فاعل، وبالتـال

                                                           
  86صنفس المرجع  – 1
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عموما و .مصالحها بشكل منفرد الدولية عبارة عن صراع من أجل القوة بين دول تسعى لتعزيز

 1:الواقعية او تصوراتها حول السياسة الدولية في هذه النقاطالنظرية يمكن تلخيص مرتكزات 

 وديديس،  لمفكرين مثل: سان تسو، ثوسي استقيت الرؤى الواقعية من الكتابات القديمة -1

 هوبز.

 الواقعية صراع من أجل القوة في العالقات الدولية ألنه ال وجود لقوة فوقية. -2

 تعتبر الدول، من المنظور الواقعي، أهم الفاعلين على اإلطالق.  -3

 سعيهاتحتاج الدول لألمن )القومي( لحماية مصالحها الوطنية ويدخل ضمن هذا اإلطار  -4

 الكتساب القوة.

ا الدول فواعل عقالنيون يسعون لتعظيم الفوائد وتقليص التكاليف المتالزمة مع سعيه -5

 لتحقيق أهدافها.

دة تعتبر الدولة فاعل وحدوي ألغراض تحليلية، حيث تواجه الدولة العالم الخارجي كوح -6

 مندمجة.

ة في و تفسير مختلف الظواهر المعقدعلى مفاهيم خاصة لفهم  الواقعيةالنظرية اعتمدت   كما

ة، لوطنياالسياسة الدولية بما فيها ظاهرة السياسة الخارجية، و تعتبر مفهوم القوة، المصلحة 

التي  تاحيةتعظيم المكاسب، المساعدة الذاتية،  العقالنية، الفوضى الدولية...من المفاهيم المف

 .ولاعتمدتها هذه المقاربة لتفسير السلوك الخارجي للد

                                                           

1-Volker Rittberger.   “Approaches to the study of Foreign Policy derived from  

international relationstheories”, In site internet: 

http://www.isanet.org/noarchive/rittberger.html.                                         
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 وتفسيراتها للسياسة الخارجية الليبراليةالمطلب الثاني : النظرية 

ظهرت المدرسة الليبرالية و قد وصفت بأنها أكثر مدارس العالقات الدولية إمالء لقيم التعاون 

، حيث تنظر إلى ذلك التعاون على أنه الحالة الطبيعية في العالقات الدولية، و إلى 1الدولي

من جديد على أهمية الفرد و المجتمع  االستثناء لتأكدعلى أنها  -السيما المسلحة–النزاعات 

ستانلي "دافع  السالم. بحيثفي دراسة العالقات الدولية، و مثل جوهر تفكيرها مسألة 

إن جوهر الليبرالية هو االنضباط الذاتي و االعتدال ""عن هذا الرأي من خالل قوله: هوفمان

 . و الحل الوسط و السالم

م فيما يتعلق بنظرتها حول تفسير السلوك الخارجي للدول، فالليبراليون ينطلقون في فهو

منهج  وااعتمدالذين  ت داخلية عكس ما ساد لدى الواقعيون السياسة الخارجية من منطلقا

"، عبر إعطاء األولوية في التحليل top-down approaches تحليل تنازلي فوقي 

 للمستوى النسقي الكلي.              

و كما رأينا بالنسبة للواقعية، فالليبرالية كنظرية أيضا متنوعة و مختلفة، فبالرغم من أن كل أ

األساسية، إال أنها تختلف  نظريات الليبرالية تتقاسم مرجعية مشتركة في خصوص الفرضيات

ثر النسبي للمتغيرات المؤثرة على توجهات السياسة الخارجية لألنظرتها قاط كفي بعض الن

تعتمد الليبرالية في التحليل "مقاربة تحليلية وفق منهج و ة و الخارجية يبين المحددات الداخل

" ،لذا فهي  تندرج في إطار bottom-up approachesتصاعدي من أسفل نحو األعلى" "

                                                           
 .2005والتوزيع، للنشر الهدى دار :مصر ،وإشكاليات نظريات...الدولي النظامعودة، جهاد -1
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. حيث تسعى لشرح السياسة الخارجية 1للتحليل systemic level -subالمستوى الفرعي 

". وتفترض هذه النظريات أن السياسة الخارجية للدول يتم تحديدها أساسا األسفلللدول "من 

 بالتقاء عوامل داخلية. 

 اتسلوكيبصفة مطلقة تأثر ، لم تنفي  K.Waltzفي معارضتها للنهج التنازلي للتحليل عند و 

الدول بمعطيات الخارجية  المفروضة من بنية النظام الدولي ، لكن في المقابل يؤكد 

ات ولويالليبراليون النفعيون  بأن السياسة الخارجية هي أساسا تعتبر وظيــفة للدولة، و األ

واقع ير البالنسبة للسياسة الخارجية مصادرها الرئيسية تكمن في البيئة الداخلية للدول ، وتبر 

زم النهج التصاعدي لدراسة السياسة الخارجية. و بصفة أدق ، تؤكد  بأن السياسة يستل

أن  المهيمنة ، أي المجتمعيةالخارجية لدولة ما هي األهداف التي تحددها مصالح الفواعل 

 أكثر الدولة ستواصل هذه السياسة التي تخدم مصالح هذه األطراف الفاعلة

ارجية ة الخي الذي تقترحه النظرية الليبرالية لتحليل السياسالتفسير  ويرتكز النموذج.،وباستمرار

 للدول على النقاط التالية:

األكثر تدخال بشكل مباشر في عمليات  المجتمعية( حساب المصالح األساسية للفواعل 1

 الوساطة المصلحة المجتمعية.

 ( حساب لتكوين و بنية الشبكات الوثيقة الصلة بالسياسة الخارجية.2

                                                           

1- Volker Rittberger.   “Approaches to the study of Foreign Policy derived from  

international ll relations theories”, In site internet: 

http://www.isanet.org/noarchive/rittberger.html 



29 
 

تالي تهيمن على سياسة معينة ، وبال أندد الجهة التي يرجح تقرير حول العوامل التي تح( 3

ا تنعكس في السياسة الخارجية للدولة وفيم أنالتي من المحتمل  األساسيةشبكة المصالح 

  يتعلق بالقضية المعنية.و عليه يمكننا استنتاج ما يلي:

 ةجتمعيالمدد بالمصالح التي تقررها الجماعات حسب نظرة الليبرالية ، فالسياسة الخارجية تتح

 .الخارجية للسيطرة على عملية صنع قرار السياسة الذين لديهم القدرة

 

 المطلب الثالث :المقاربة البنائية وتفسيراتها

 ظهرت البنائية في العالقات الدولية في نهاية الثمانينات كانتقاد لالتجاهات التي كانت      

أول من استعمل المصطلح  في كتابـــه " نيكوالس أونوفسائدة في العالقات الدولية، وكان "

(world of our making حيث ركز على انتقاد أعمال الواقعية البنيوية ) شهدت العشرية و

مية و ياألخيرة من القرن العشرين تزايد االهتمام بتصور الثقافة و مختلف المتغيرات الق

االجتماعية الموجودة داخل البنى الداخلية للدول، وقد برز االتجاه البنائي مركزا على أهمية 

حسب منظري هذا االتجاه امتداد الاألفكار والضوابط، لفهم و تفسير سلوك الدول الخارجي 

 1.لما يسود المجتمع من قيم و أفكار و خطابات اجتماعية معينة

 ة الدولية هي اجتماعية البناء في األساسين االعتقاد بأن الواقعم التفسير البنائي ينطلقو 

لهذا فقد بدأت الدراسات الحديثة و خاصة االتجاهات النقدية االجتماعية و البنائية في ،

                                                           
 318ص  ذكره سبق ،مرجع"متعددة واحد،نظريات عالم: الدولية العالقات"وولت، ستيفن(   -1
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دراسة السياسة الخارجية للدول، مراعاة التداخل بين البيئة االجتماعية ، و البيئة االجتماعية 

 من االفتراضات األساسية التالية لتقديم فهم أو إدراك أكثر عمقا كما أنها تنطلق الخارجية 

 1يلي : للسياسة الدولية، و تتمثل هذه االفتراضات فيما

 * الدول هي الوحدات األساسية للتحليل.

 دور التنشئة االجتماعية في تشكيل السلوك الخارجي.* 

 لخارجي.تشكيل البنيات والسلوك اأهمية األفكار و المعرفة في إلى جانب القوة المادية في * 

 دور الهويات و تأثيرها على سلوكات الوحدات و مصالحها.* 

  

                                                           

- 1Toru Oga, ‘From Constructivism to Deconstructivism theorising the Construction and 

Culmination of identities”, in site: http://www.w3.org/TR/REC-htm. 
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 فصل الثاني:ال

 

 

الخلفية المفهومية والتاريخية للسياسة 
 الخارجية الجزائرية
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 .المبحث األول : ماهية السياسة الخارجية الجزائرية

ية لخارجا الشك أن السياسة الخارجية هي مجموعة القيم التي تتبناها الدولة في تعامالتها مما

فاع عن مصالحها دمع الدول األخرى بحيث تسعى من خاللها إلى تجسيد طموحاتها وال

ولخلق مكانة معتبرة بين الدول ،وفي هذا المبحث سنحاول إعطاء لمحة عن السياسة 

 خارجية الجزائرية. ال

 الجزائرية: بالسياسة الخارجيةالتعريف طلب األول: مال

للسياسة الداخلية التي سطرتها ثورة نوفمبر المجيدة تبر السياسة الخارجية الجزائرية امتداد تع

في مقدمة فهي تعمل على خدمة المصالح العليا للشعب الجزائري ،وعلى هذا األساس تضع 

 االستقاللمع ضمان 1ذات السيادة  االجتماعيةأولوياتها إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية 

الوطني واستعادة الشخصية الوطنية ورفض كافة أشكال التدخل والتخلص من القواعد 

 االختياراتاألجنبية والدفاع عن سيادة الدولة وحرية وسالمة التراب الوطني وصيانة 

القرار السياسي وضمان ممارسة السلطة من طرف الشعب  استقاللية لألمة وتأكيد األساسية

 2الذي يؤلف طليعته فالحون وعمال مثقفون ثوريون 

 

 

                                                           
 ،األهداف  1954بيان أول نوفمبربهة التحرير الوطني ،ج– 1
 10، المادة 1963دستور ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية –2
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 المطلب الثاني :نشأة السياسة الخارجية الجزائرية 

لقد ظهرت السياسة الخارجية كدبلوماسية :الدبلوماسية في عهد األمير عبد القادرأ( 

عالقة دبلوماسية له مع السلطان المغربي ، ثم  أولاألمير عبد القادر بحيث كانت  في عهد

وقع بعدها معاهدة عرفت باسمه مع الجنرال "ديمشال"أدى ذلك إلى فتور العالقات المغربية 

،ثم تطورت العالقات الدبلوماسية 1فرنسا بدولة األمير عبد القادر اعترفتالجزائرية بحيث 

رسالة إلى ملك اإلنجليز "قيليوم ويليام الرابع"ثم رد عليها الملك اإلنجليزي  لألمير بحيث كتب

 كان هذا كتمهيد لميالد السياسة الخارجية والدبلوماسية الجزائرية .برسالة أخرى ،

ها ي تحقيق مكاسب عظيمة أهمعبد القادر من خالل التأثير الدبلوماس األمير استطاعلقد  

 وتاحتالتي ، 1837ماي  08" يوم التافنةحيث تم تحديد معاهدة "عالقاته مع العدو،بتنظيم 

 ة .لميالد الدبلوماسية الجزائري األساسيةالمعاهدة كانت اللبنة النقاط ،وهذه على هذه 

 الدبلوماسية الجزائرية مع زعماء الحركة الوطنية:ب(

عرفت الدبلوماسية الجزائرية تطورا ملحوظا مع مجيء زعماء الحركة الوطنية تلك النخبة       لقد 

شهار  انتهاجالمثقفة التي رأت أنه ال سبيل للعمل المسلح ، ويجب  وسيلة سياسة للكفاح وا 

القضية الجزائرية في المحافل الدولية بأنها قضية شعب فأسسوا الجمعيات واألحزاب التي 

من الشبان الجزائريين المكونين في   شبا نيةالضائعة ،فظهرت حركات تنادي بالحقوق    

المطالبة  أن تبرز الدور السياسي في استطاعترس الفرنسية في عهد األمير خالد المدا
                                                           

 42ص، اإلفريقي اإلتحاد منظمة إطار في الجزائرية الدبلوماسية مذكرة ، العايب سليم -1
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والتمثيل في البرلمان مع بقاء نظام ية التي من بينها ، حق المواطنة بالحقوق السياس

بإرادة الجماهير المسلمة في الحفاظ على معتقداتها  يتأثراألحوال الشخصية 

 .1ومقومات شخصيتها اإلسالمية 

 :يلي  إلى تيارات سياسية تمثلت فيما الشبابيةهذه الحركات  انقسمتوقد 

 ين ورفعتتأسس هذا التيار كامتداد لحركة الشبان الجزائري : االندماجيالتيار اإلصالحي *

ل فرحات عباس بحنكته السياسية في التعاملواءه فرحات عباس بعد األمير خالد ،وقد عرف 

سماها "رسالة  النخبة "مع المستعمر، بحيث كتب رسالة نصية بالتعاون مع أعضاء من "

لحلفاء إلى الحكومة الفرنسية العامة بالجزائر وا 1942إلى السلطات المسؤولة" وأرسلها سنة 

األمريكيين والسوفييت والبريطانيين ،بحيث تحتوي على مجموعة من المطالب من بينها 

نشاء مجلس جزائري .  المطالبة ألول مرة بحل فيدرالي للقضية الجزائرية وا 

الجزائر في النزاع العالمي ،بيان "،نشر فرحات عباس بيان بعنوان  1943وفي فيفري 

وقد تضمن هذا النص مجموعة من المطالب منها،الحكم الذاتي للجزائر  الجزائري " الشعب

لغاء القوانين التمييزية والتعليم المجاني واإلجباري   واالعتراففي إطار السيادة الفرنسية وا 

كل الطرق  استمرت...ولقد  االستعمارمع إدانة  االندماجورفض  باللغة العربية كلغة رسمية

                                                           
 32،ص مذكرة تخرج دور الدبلوماسية الجزائرية في حل النزاعات الدولية مروان بوعزة ،خضرة علماوي ،  –1
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والسعي لتدويل القضية الجزائرية في المحافل واألساليب للتعبير عن معاناة الشعب الجزائري 

 .1الدولية 

مشروع إصالحات مكمل للبيان ،أصدر فرحات عباس نصا جديدا بعنوان " 1943وفي ماي 

 جة شعبية عارمة كرغبة في التحررالمتظاهرون أمام العالم في مو خرج  1945ماي  1وفي "

 خرج الجزائريون من مختلف المدن الجزائرية خاصة في شرق البالد 1945ماي  08وفي 

صالي وكانوا متظاهرين حاملين لالفتات واألعالم بالرعب والدم وفيها نددوا بإطالق سراح م

 الحاج.

فرحات عباس بعد صدور العفو العام عن السياسيين ،تم اإلفراج عن  1946مارس  16وفي 

 ئري "الديمقراطي للبيان الجزا االتحادالذين سجنوا ،كون بعدها عباس حزبا جديدا سماه "

يحمل بعض اإلصالحات السياسية ،لكن اإلصالحات التي جاء بها قانون  1946في أوت 

خيبت أمل فرحات عباس في مشروعه الحزبي ،ضف إلى ذلك تزوير  1947سبتمبر

 تكون بذلك قد أغلقت جميع الطرق العمل الشرعي ولم يبقى إال 1948أفريل  انتخابات

  2التعبير عن طريق العنف

ا في تزعم هذا التيار نخبة من الشيوعيين الجزائريين الذين تربو  التحرري:التيار الثوري *

الذي كان هدفه توحيد الطبقة العاملة من األوروبيين والعرب كنف الحزب الشيوعي الفرنسي 

 في جبهة واحدة ضد اإلمبريالية .
                                                           

 17،ص 1020دار الكتاب الحديث ،  :الجزائر ، 1954تاريخ الثورة الجزائرية صانعو أول نوفمبر صالح بلحاج ،–1
 58سليم العايب ، مرجع سابق ص  –2
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التام للجزائر وكان  باالستقاللومن بين المطالب التي دعى إليها زعماء هذا التيار المطالبة 

"فيال قرر مؤتمر  1935سنة  ي، وف1922هذا عنصر بارز في المؤتمر الثاني المنعقد في 

يأتي  ثم 1فرنساتحويل فرع الحزب الشيوعي الفرنسي بالجزائر إلى حزب مستقل عن ربان "

ادر اللذان كان لهم حزب نجم شمال إفريقيا الذي تزعمه األمير خالد والحاج عبد الق بعد ذلك

بالخطب والمحاضرات  في تطويره من خالل توعية وتجنيد العمال المهاجرين الدور البارز

 2يلي : بعد ذلك ويضيف تحوال ويحدد المطالب األساسية للحزب فيماالحاج ليأتي مصالي 

 .الجزائر استقالل ( إنشاء مجالس بلدية منتخبة 1

 .العام  االقتراعإنشاء برلمان جزائري عن طريق ( 2

الية والشركات الرأسمعيون عليها اإلقطا استحوذمصادرة األمالك الفالحية الكبرى التي ( 3

 .توزيعها على الفالحين  وا عادة

 الجزائر.إعادة األراضي والغابات المستحوذة من طرف فرنسا إلى ( 4

 :الدينيالتيار *

مي ئد الفكر اإلصالحي اإلسالتزعم هذا التيار الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي يعتبر را

 " نتيجة لموجات  المسلمين الجزائريينجمعية العلماء " 1930ماي  05أسس في  ،حيث

                                                           
 في كتوراهد ،رسالة 1954 – 1940 الجزائرية الوطنية الحركة في والوحدوي الثوري اإلتجاه تطورسليمان، فريري -1

 72،ص 2011- 2010 والمعاصر الحديث التاريخ
 لجامعية،بنا المطبوعات ديوان :الجزائر ،1962-1919 الوطنية الحركة تجربة في الحزبية التعددية، شريط األمين -2

 8-7 ص 1998 ،– عكنون
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نية لقيام نهضة وطنادت  الفترة، والتيالتحرر التي العالم العربي اإلسالمي ككل في تلك 

األوروبية وتهدف  الشخصية الجزائرية في الحضارة اندماجتقف في طريق عربية إسالمية 

حياء الدين اإلسالمي وتطهيره من شوائب أيضا إلى تطوير  التي  االستعمارالثقافة العربية وا 

 األخيرة وتوعية الشباب بالشخصية الجزائرية تحت شعار  لحقته طيلة الفترة

الفضيل الورتالني  أمثال البشير اإلبراهيمي و ماء الجمعية. لغتنا اإلسالم ديننا والعربية 

محمد فاضل " وقاموا بزيارةثقافية وسياسية مع الدول العربية واإلسالمية  باتصاالتوقاموا 

الجمعية العامة لألمم  انعقادفي العراق قبيل  الجمالي "وفي إطار عمل "وطننا والجزائر لغتنا

المتحدة في باريس وطلبوا منه إثارة قضية الجزائر في األمم المتحدة بصفته ممثال لدولة 

،أصدرت الجمعية  1956وفي جانفي 1العراق ونائبا لرئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة 

الرسمي  عترافباالحل القضية الجزائرية بصفة نهائية وسلمية إال  ال يمكنبيانا ترى فيه أنه "

  . 2مصالح الجميع  احتراممع السيادة بحق وجود األمة الجزائرية 

 الجزائرية  السياسة الخارجية ومبادئسمات  :الثالث المطلب

أثناء الثورة وبعد تميزت السياسة الخارجية الجزائرية بعدة سمات : السمات (أ

 السمات نذكر: هذهاالستقالل ومن 

                                                           
  58سليم العايب ، مرجع سابق ، ص  –1
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جليا منذ فجر  يظهر طابع الحياد على السياسة الخارجية:األزماتالموقف الحيادي اتجاه *

في الحرب  ما يحدثتلتزم بالحياد سواء خارجيا إزاء  أنداكفقد كانت الحركة الوطنية ، الثورة

بحيث لم تتدخل 1والعربية   أو داخليا إزاء ما كان يجري في الساحة المغاربية العالمية الثانية

 . واالتفاقياتفي الشؤون الداخلية للدول العربية وتجنبت التحالفات 

الذي  الخارجية، األمرالحياد في سياستها  على طابعحافظت الجزائر  االستقالل وحتى بعد

 .2المتنازعينأكسبها سمعة وهيبة جعلت وساطتها تقبل من طرف 

ت في عدة عقبات تمثل نشأتها الجزائرية منذلقد لقيت السياسة الخارجية   :التأزمطابع * 

 ثم االستعمارفعاليات النشاط السياسي الخارجي كان في ظل أزمة  األزمات، فانطالقبعض 

من  وذلك االستعمارحملت الدبلوماسية الجزائرية على عاتقها تحرير المجتمع  الجزائري من 

وبعد الخارجي بإشهار القضية الجزائرية في المحافل الدولية ، خالل تقوية الجهاز السياسي

مية ، ثم استرجعت مكانتها اإلقلي1965يونيو انقالبعزلة بعد  الجزائر فيدخلت  االستقالل

ا ونشاطها في إطار األزمات فراحت تدعم القضية الفلسطينية والصحراوية على أنهما قضيت

 مصيرهم.شعب والبد من تحقيق 

إن المراجع للمواثيق  العوامل الشخصية على السياسة الخارجية الجزائرية:سيطرة *

      والدساتير الجزائرية يالحظ أن هذه الدساتير قد منحت للرئيس سلطة وصالحيات واسعة 

                                                           
-265-7.306199 اإلسالمي، بدارا لغر: بيروت . 1962 ولغاية البداية من للجزائر السياسي التاريخبوحوش، عمار -1

264 ، 
 وملالع في وراهدكت أطروحة" )  19541962 والمتغيرات الثوابت الجزائرية للثورة الخارجية السياسة" ،فليس بن أحمد-2

 - والعالقات السياسية
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من  58تكمن في تحديد وتوجيه السياسة الداخلية والخارجية  للبالد فمثال في المادة    

سياسة الحكومة وتوجيهها يس الجمهورية حق تحديد تنص على أن لرئ1963دستور 

وقرر أن الرئيس 1976والتنسيق بين السياسة الداخلية والخارجية للبالد ،وجاء في دستور 

تنص على أن  74،فيه المادة 1989يحدد السياسة العامة لألمة وينفذها،ثم جاء دستور 

فراء الجمهورية والمبعوثين إلى ويوجهها ،ويعين س لجمهورية يقرر السياسة الخارجيةرئيس ا

السياسة الخارجية الجزائرية بعد  الخارج ،فهذا ما أبرز سيطرة العوامل الشخصية على

 . 1االستقالل

 ،وميثاق1963وميثاق طرابلس  الصومام نوفمبر ومؤتمر أوليعتبر بيان :المبادئ (ب

الوثائق األساسية التي نعتمد عليها في  1996،ودستور  1989،ودستور  1976

 ائر معالسياسة الخارجية الجزائرية باعتبارها الخيط الناظم لعالقة الجز  مبادئتبيين 

جية المغرب العربي والعامل الموجه الذي يستند إليه صانع القرار في السياسة الخار 

 يلي: ويمكن إجمالها فيما

 سعى لتأكيد هذاتمن المغرب العربي  ال يتجزأإن الجزائر باعتبارها جزء :االنتماءعنصر *

منذ فجر الثورة وذلك من خالل الدعوى إلى وحدة المغرب العربي وعلى هذا األساس  االنتماء

تقيدت بميثاق جامعة الدول العربية ودعت إلى الكفاح الموحد والمصير المشترك وتحقيق 

                                                           
اجستير، )مذكرة م 2004- 1999أهمية العوامل الشخصية في السياسة الخارجية الجزائرية عديلة محمد الطاهر ، –1

 92- 84( ص  2005جامعة قسنطينة 
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من خالل دفاعها عن القضية  لالستعماربحيث أظهرت وجها معاديا  1الوحدة العربية

ضف إلى  "أو مظلومةالجزائر مع فلسطين ظالمة الفلسطينية وأطلقت مقولتها المشهورة "

 .2إلى منظمة الوحدة اإلفريقية وحلها لبعض النزاعات اإلفريقية  انضمامهاذلك 

مها  لقضايا العادلة وذلك من خالل دعتعمل الجزائر على مناصرة ا:دعمها لحركات التحرر*

رت مالقاسية التي  االستعماريةوكان ذلك نتيجة للتجربة  االستعمارمن شتى أنواع التحرر 

يا أبرزت دفاعها المستميت في دعم بعض القضا الجزائرية، بحيثبها الجزائر إبان الثورة 

 المصلحية . االعتباراتمثل القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية بعيدا عن 

 ااستقالله إلتمامت ق الجزائر الستقاللها الوطني سعبعد تحقيالتنموي : االستكمال*

ل وطني قوي ودعم كل المشاريع التنموية في الدو  اقتصادوذلك من خالل بناء   االقتصادي

 لتحقيق طموحات الشعب في العيش الرغيد والتنمية المستدامة . االستقاللحديثة 

ي إن من أولويات السياسة الخارجية الجزائرية تكريس السلم اإلقليممناصرة السلم :*

 وقد العربية،اإلفريقي وجامعة الدول  الدولية، كاالتحادوالدولي الذي تنص عليه المواثيق 

قامت بالتوسط في عشر  اإلقليمية بحيثهاما في معالجة النزاعات  لعبت الجزائر دورا

 األريتيري.زعين وآخرها النزاع األثيوبي المتنا توافقت إلى فانتهعمليات نزاعية 

                                                           
 ،الديباجة 1963 دستورالشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -1
 النص 2 ع لدوليةا للعالقات الجزائرية ،المجلةالوطني الميثاق في الخارجية الجزائر سياسة الخارجية، الشؤون وزارة -2

 120-119 ص 1989 الثاني
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تعمل الجزائر على تحقيق وحدة الشمال اإلفريقي لتأمين   الدعوى إلى التعاون والتكامل :*

من المغرب العربي الكبير وأرض عربية  ال يتجزأالمغرب العربي ،باعتبارها جزء  منطقة

فريقية  تعاون  اتفاقية 37فقد سعت من خالل سياستها الخارجية إلى إبرام 1وبالد متوسطية وا 

 اوني .وذلك إلبراز دورها التكاملي والتع 2009إلى  1999خالل فترة الممتدة من

السياسة الخارجية الجزائرية ومراكز صنع دداتمح الثاني: المبحث  

تتحكم العديد من العوامل في هيكلة وصناعة السياسة الخارجية وتوجيهها حسب متطلبات 

الداخلية وفي هذا المبحث سنتطرق الى محاولة  أوضاعهاالدول نحو الخارج بالتكامل مع 

 تحديد ابرز العوامل المتحكمة في توجيه وصناعة السياسة الخارجية الجزائرية.

 ة الخارجية الجزائرية السياسمحددات المطلب األول: 

ولة تتحدد السياسة الخارجية الجزائرية بالعديد من المحددات ،يرجع بعضها إلى قدرات الد

ي ائدة فومستوى تقدمها وتطورها ،وكذا قدراتها العسكرية والثقافية الس ومواردها االقتصادية

 لبيئيةاالسياسة الخارجية العوامل  ونعني "بمحدداتالمجتمع والنسق الدولي الذي تنسج فيه ، 

 أيضا التي تؤثر بشكل أو بآخر في السياسة الخارجية ألنه وحدة من الوحدات الدولية ،ونعني

ا ة التي تفرضهكمتغير تابع أمام مجموعة من المتغيرات المستقل الخارجيةدراسة السياسة 

 يلي: معطيات البيئتين الداخلية والخارجية "وهي تتمثل فيما

                                                           
 ، الديباجة  1963دستور الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجمهورية –1
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 جغرافية: حددات م (أ

متميزا في المنطقة العربية واإلفريقية  استراتيجيتمتلك الجزائر موقع : الموقع الجغرافي*

،آسيا ،أوروبا وأمريكا وتربط بين الضفة الشمالية  األربع إفريقيابحيث تتوسط القارات 

من البحر المتوسط شماال إلى عمق القارة  والجنوبية بحوض المتوسط بامتدادها الجغرافي

 12غرب غرينيتش و 09طول  تقع بين خطي مجاورة بحيثوتحدها سبع دول اإلفريقية 

وهذا الموقع الذي ،1درجة شماال  37درجة جنوبا و 19درجة شرق ،وبين دائرتي عرض 

بمسافة ة تحتله يجعلها في تواصل مع القارات األربع ،خاصة وأنها تتوفر على واجهة بحري

 كلم على طول البحر األبيض المتوسط  الذي يعتبر ممر السفن والبواخر التجارية .1200

 لدولةاوهريا في قوة أو ضعف ويلعب الموقع الجغرافي للدولة أهمية بالغة فهو يعتبر عامال ج

رد حيث المساحة والمواثبت بالمالحظة أن دوال صغيرة ترتبت على دول أكبر منها من  "وقد

 التي فإن الدول التي ال تتمتع بمواقع ذات أهمية كان لها تأثير أقل من من تلك،وبالعكس ،

 .التهديدات  تمتلك تلك المواقع بحيث يؤثر على السياسة الخارجية للدولة من حيث

ن ودان متحتل الجزائر المرتبة العاشرة عالميا والثانية إفريقيا بعد الس  :المساحة *اتساع

من مساحة القارة  12\1كلم أي  2381741بحيث تقدر مساحتها ب يث المساحة ح

 .كلم30000244اإلفريقية التي تبلغ 
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ن فمن الصعب على القوة تلعب التضاريس دورا هاما في بعض األحيا *التضاريس:

لتي أن تبسط سيطرتها على الدول ذات التضاريس الوعرة والجزائر من بين الدول االخارجية 

 شمال ،وهي تحتوي على ية تمتد من الشرق  إلى الغرب وتقع في السالسل جبلتمتلك 

 التحريرية.زادها أمنا للمجاهدين أثناء الثورة  ، مما1جداتضاريس صعبة

 السياسة كمحدد: الثقافةب(

في السياسة الخارجية الجزائرية فهي تؤثر في التوجه العام  اتعتبر الثقافة السياسية محدد بارز 

الخارجي وهي تمثل  القرار اتخاذفي للسياسة الخارجية للدولة وتقيد حرية القائد السياسي 

حدود عامة للعملية السياسية كما أنها تلعب دورا في وضع  واالجتماعيالذاتي  "البعد

الثقافة السياسة من   اكتسبفالمجتمع الجزائري 2السياسية المتاحة للقائد السياسي  لالختيارات

بحيث  االستعماريةالمريرة وما القاه من العذاب واآلالم في الفترة  االستعماريةالتجربة 

أصبحت لديه صورة معادية للتدخل الخارجي فكان نتيجة ذلك دعمها لحركات التحرر 

 ادلة .ومناصرتها  للقضايا الع

دورا هاما في السياسة الخارجية الجزائرية فهو  االقتصاديلعب  :ج( محددات االقتصادية

 اقتصاديافة إذا كانت تمتلك نموا في عالقات مكثبحيث يمكن للدولة أن تدخل من محدداتها ،

الطبيعية  المتاحة، فالمواردالطبيعية والموارد كبيرا ،بحيث يعتمد ذلك على الموارد البشرية  

                                                           
 145السيد سليم، مرجع سابق، ص  –1
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البترول، من العوامل األساسية في غنى وقوة الدول وهي مصادر الطاقة مثل )  مثال "تعتبر

 والمواردكالحديد الخام، والقصدير...إلخ( ، النووية ( والمعادن الخام ) والموارد الفحم، الغاز

 .1الموارد تعتبر مصدر قوة الدولة الزراعية ) كالقطن والجوت ( فمثل هذه 

من  روالجزائر من الدول التي تمتلك موارد طبيعية مثل الغاز والنفط والبترول ،بحيث تعتب

ا على الذاتي وعدم قدرته االكتفاءتعاني من مشكلة تحقيق  والغاز وهيالمصدرة للنفط الدول 

ط الكلي على النف اعتمادها االقتصاديةالماد األولية إلى مواد مصنعة ومشكلتها  تحويل

 نفاذ.المعرض لل

 الثاني: مراكز صنع السياسة الخارجية الجزائرية المطلب

 أ( دور المؤسسات في صنع السياسة الخارجية الجزائرية:

ي فتتعدد مراكز صنع القرار في السياسة الخارجية وتختلف أهميتها حسب تأثيرها وموقعها 

 صعبا النظام السياسي للدولة ،وتعتبر مسألة تحديد الفاعلين الرسميين في صنع القرار أمرا

لصعوبة وضع معايير لقياس هذا التأثير ،ويصنف المختصين بشؤون السياسة الخارجية 

ة ن يمثالن صنع القرار السياسي هما المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسالجزائرية مؤسستا

 .وخاصة بعد مجيء الرئيس بوتفليقة 

 *المؤسسة العسكرية :

                                                           
 273( ،  2007، ) عنابة : دار العلوم ،  المدخل للعالقات الدوليةغضبان ،  –1
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إن للجيش أولويات في إطار الدولة ،فهو يعمل على الحفاظ على كيان األمة ويسهر على 

ة قضاء مثال أو رئاسسيادتها وهو رمز من رموزها شأنه شأن مؤسسات السيادة األخرى، كال

من  الدولة ،وليس من مهامه التدخل في سياسة الدولة وسلطتها المجتمعية بل يلزمه الحياد

فهو مجال إجماع ،لكن في الجزائر كان شأنا آخر، فالمؤسسة العسكرية )  ذلك وبالتالي

 يلي : الجيش ( تأتي في المرتبة األولى لبعض االعتبارات واألولويات تتمثل فيما

 تكارها للقوة اح -

 القومي.أنها مؤسسة وطنية متطورة من ناحية التكامل  -

 1أنها أكثر المؤسسات تقدما من الناحية التكنولوجية والتنظيمية  -

 حديثة.غياب مؤسسات منظمة اجتماعية  -

 الضعف السياسي للطبقة الوسطى . -

اولة هذا ما أدى بالمؤسسة العسكرية أن تتدخل في الشؤون السياسية للدولة الجزائرية ،كمح

 فيه.إلحداث التوازن المؤسسي وتغطية جانب الضعف 

تلعب مؤسسة الرئاسة دورا مركزيا في صنع القرار في السياسة الخارجية *مؤسسة الرئاسة:

ر أن عملية صنع القرار هي حكر على نظرية "المجال المحجوز" التي تعتب الجزائرية، وفق

                                                           
  271ص  ، 1987، 1، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط الوحدةالعسكريون العرب وقضية مجدي حماد ،  –1
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،ولتميزها بطابع الحياد جعلها بعيدة عن  1الذين يحتلون قمة الهرم السلطوي في الدولة

 الخالفات والصراعات  التي تثيرها األحزاب .

وفي الجزائر نستطيع القول أن مجال الشؤون الخارجية تختص به السلطة التنفيذية 

وتخصيصا مؤسسة الرئاسة ،لما أتيح لرئيس الجمهورية من صالحيات كبيرة في ذلك ،ويبقى 

للبرلمان إمكانية فتح نقاش حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أورئيس 

،ومن خالل  1996نوفمبر  28من دستور  130ردته المادة إحدى الغرفتين ،كما أو 

الدساتير التي عرفتها الجزائر نالحظ أنها منحت لمؤسسة الرئاسة التحكم في صنع السياسة 

الخارجية ،فمثال رئيس الجمهورية يحدد السياسة الداخلية والخارجية وينسق بينهما ،والمادة 

من  74الحكومة وتوجيهها وتسييرها والمادة تمنح لرئيس الجمهورية حق تحديد سياسة  58

" كما يأخذ 2السياسة الخارجية لألمة ويوجهها  "يقرر الرئيستنص على أن  1989دستور 

األجانب صالحية تعيين السفراء والمبعوثين إلى الخارج وينهي مهام الممثلين الدبلوماسيين 

الخارجية لكن ليس بمعزل عن الناحية الدستورية ينفرد الرئيس بصنع سياسة الجزائر  فمن

 بالمؤسستين العسكرية والرئاسية  عالقته

 ب( دور العوامل الشخصية في صنع السياسة الخارجية الجزائرية 

لدول ياسات الخارجية يلعب صانع القرار دورا هاما في السياسة الخارجية خاصة في الس

وسلوكات السياسة الخارجية ويقوم العالم الثالث ،فهو الذي يشرف على إصدار قرارات 

                                                           
 327 ص 1986، 1العربي،ط المستقبل نافعة،القاهرة،دار حسن تر ،الدولية العالقات سيسيولوجيا ميرل، مارسيل -1
 248،ص 1990 والتوزيع والنشر للطباعة الهدى ،دارالجزائري السياسي النظامبوشعير، السعيد -2
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دراكا ته،ويعتمد في ذلك على خبرته الميدانية وتصوراته  بتنفيذها للعالم الخارجي ،ضف  وا 

 نسقه العقائدي ومكانته الشخصية في السياسة الخارجية .إلى ذلك 

 ارومن خالل هذا الطرح نحاول تسليط الضوء على دور عبد العزيز بوتفليقة في صناعة القر 

 يةجزائر ي السياسة الخارجية الجزائرية المتالكه لخبرة واسعة في مجال السياسة الخارجية الف

 وذلك من خالل التطرق لنبذة من حياته وأهم المناصب التي توالها .

بمدينة وجدة  1937مارس  02عبد العزيز بوتفليقة من مواليد : نبذة عن حياته ومناصبه*

ثورة نوفمبر أي  انطالقالوطني بعد مضي عامين من  بصفوف جيش التحرير التحق،

تقلد عدة مناصب منها:  مراقبا للوالية الخامسة بين كبيرة،وكان ذو حنكة وخبرة  1956سنة

العسكرية بالغرب  هيئةالب التحقوضابط في المنطقة الرابعة والسابعة ثم  1958و 1957

بية وذلك بغرض إحباط مساعي البالد الجنو  "جبهة المالي" على حدود 1960،وقاد سنة 

 .1الذي كان يريد تقسيم البالد االستعماري النظام 

ا في فقد كان عضو  االستقاللأما بعد  الثوري،هذه كانت أهم مناصبه التي توالها في تاريخه 

وزيرا  1963ثم عين سنة المجلس الوطني التأسيسي ،ثم تنصب وزيرا للشباب والرياضة ،

مكانية وحنكة سياسية  16لمدة للخارجية  دورة رئيسا لل كبيرة، وانتخبسنة نال منها خبرة وا 

برة خ اكتسابهذه المسيرة السياسية مكنته من  ،1974لألمم المتحدة سنة  التاسعة والعشرين

طالع واسع   السياسية.على مختلف القضايا وتجربة وا 

                                                           
  122، ص ط، الجزائر دار المعرفة ، دس  الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيينرابح لونيسي ، –1
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 *مميزاته الشخصية: 

وغير منطوية وذات توجه ليبرالي ،ويمجد  لالنفتاحتوصف شخصية بوتفليقة على أنها ميالة 

بوتفليقة فكرة المفاوضات لحل النزاعات والتعاون وحضور المؤتمرات ومناصرة السلم والقضايا 

العادلة ،بحيث يصفه البعض بأنه يمثل "الشخصية المشاركة" التي تبدو في نشاطها 

وهناك من صنفه في خانة الزعامات ،في التعامل السياسة الدولية  واهتمامها كبيرين

وصف بأنه براغماتي من خالل بعض ،كما 1ووصفه بصفات موهوبة ثاقبة حاذقة  الكاريزمية

أن المحن علمتنا  قال: "أعتقد األخرى، حيثعالقات الجزائر مع الدول تصريحاته حول 

شيء يربطنا مع الغير إال الغير والأننا نتعامل مع  الغير، وبمامع كيف نتعامل 

ويعرف عنه كذلك المراوغة وعدم التناقض والخوف ،والجرءة في طرح القضايا 2،"المصلحة

 الهامة ويظهر 

 ..إلخ .والخارجية.والتعامل مع األزمات الداخلية  اإلسرائيليةجليا في العالقات الجزائرية 

 

 

 

 
                                                           

 289 ص 9199 الحديث الجامعي ،اإلسكندرية،المكتبالسلطة السياسية،تنظير األفكار تاريخ فيمهنا، نصر محمد- -1
 1999 جويليةAnn)،08 ( ةالعربياألخبار  شبكة مع بوتفليقة العزيز عبد للرئيس حديث في -2
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سقاطه على السياسة الخارجية الجزائ الثالث: التفسير المبحث  رية النظري وا 

فسير ظهرت عدة نظريات في ميدان العالقات الدولية بعد الحرب الباردة وحاولت إعطاء تلقد 

 يوضح توجهات السلوك الخارجي للدول والعالقة التي تربط بين الدول ، وفي هذا المبحث

 السياسة الخارجية قاطها على سنحاول التطرق ألهم المقاربات النظرية وكيفية إس

 الجزائرية .

 في السياسة الخارجية الجزائرية الليبراليةالمطلب األول :

 السياسية  الليبراليةيتم من خالل التطرق لتحديد مفاهيم  الدراسة سوفإن تناول هذه 

الحات السياسي الذي عرفته الجزائر بالتطرق لإلص االنفتاح،ثم بعد ذلك تناول  واالقتصادية

ئق ، ثم التطرق للعوا االقتصاديةولإلصالحات  االقتصاديالسياسية التي تمت ،ثم للتحول 

قافة السياسية والمتمثلة في العنف السياسي وغياب الث الليبراليةالتي واجهت التحرك نحو 

 ني .وبجانب هذا ،غياب مجتمع مد الديمقراطيةالسياسية 

 واالقتصاديةالسياسية  الليبراليةأوال: تحديد مفهومي 

السياسية كل حركة أو تطور من نظام  الليبراليةيقصد بمصطلح السياسية: الليبرالية (أ

 أو أقل محاسبة سياسية إلى آخر أكثر منهما ،وهو ،1سياسيةقائم على أقل مشاركة 

                                                           

330،political and economic liberalization usalynneriennen pub 1996 p،gerdnoneman-1 
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بات نحو النظام الديمقراطي وكذا إجراءات لتجاوز بعض الرقا واالنتقاليستدعي الدمقرطة 

ام ،من السياسية توسيع المجال الع الليبرالية أكثر وتستدعيالسياسية أو منح حقوق سياسية 

 .وحماية الحريات المدنية والسياسية  االعترافخالل 

وهي عملية أوسع من الخوصصة ، االقتصادية الليبراليةتعد : االقتصادية الليبرالية (ب

وتشجيع للقطاع الخاص  االقتصاديةفي النشاطات تقليص التدخل المباشر للدولة 

وتحرير التجارة الخارجية وهذه تستدعي ليس فقط تخفيض الحواجز الجمركية بالنسبة 

 لتجسيد ذلك ،وهذا التوجه يعود إلىالستراد البضائع والسلع ،بل أيضا وضع سياسات 

 ركتأنه من الضروري  اعتقدواالجدد ،الذين  الليبراليينالنيوكالسيكي وكذا  اداالقتص

 1السوق لوحده يتحكم في العرض والطلب بعيدا عن تدخل الدولة 

 جوانب:من ثالث  االقتصادية الليبرالية وبرز دور

 . االستثمارسمح بزيادة مدخالت جديدة من موارد جديدة من *

 ةلى زيادكما أعطت دورا كبيرا للمبادرة الفردية ،مما يؤدي إ لالقتصادقوية  ديناميكيةأعطت *

 مفتوح . واقتصادفي إنتاج الثروة 

                                                           
1–camill bonnora – waisman france and the Algerian conflict –issues in democracy and 

political stability 1988-1995 usa- 

 

Ash gate pub ltd 2003-p 17 
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 االقتصاديخلق منافسة دولية وظهور المهارات التنافسية ،كما تؤدي إلى تقوية المسار *

 وتعززه.

 السياسي  االنفتاحثانيا :

لقد أدت أحداث أكتوبر إلى تغيير الوجه السياسي للجزائر ،فأطلق المسار السياسي السريع 

،في ظرف ثالث سنوات عرفت  1992ثالث سنوات قبل أن يوقف في جانفي  استمرالذي 

أحداث  العربي، وأثارتمن الحرية السياسية في العالم  واستثنائيةالجزائر حركة خاصة 

وعد  1988أكتوبر 10خطابه لألمة في  السياسية ففي ليبراليةال حركة نحو 1988أكتوبر 

أكتوبر  13بإجراء مجموعة من اإلصالحات السياسية وأعلن في الرئيس الشاذلي بن جديد 

من خالل  التنفيذية،إعادة تنظيم السلطة  اقترحوطني والذي بموجبه  استفتاءعلى  1988

إدارة الشؤون العامة والعادية ، وفي أن  الذي أصبح مؤهال علىاألول،تقوية وظيفة الوزير 

 1يكون مسؤوال أمام المجلس الشعبي الوطني 

 االقتصاديةثالثا :اإلصالحات 

 رار غعلى  االنفتاحثم تبني سياسة  الثمانينات،مع مجيء الرئيس الشاذلي بن جديد في بداية 

الخطاب السياسي  وانفتحالعديد من الدول العربية بشكل سمح ببروز القطاع الخاص  ،

الذي وضع ترخيصا  11 – 82وذلك من خالل قانون  الخاص،الرسمي أكثر على القطاع 

                                                           
 03، ص 1976دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  –1
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جباريا على لكل مشروع خاص ،وقد شكل هذا القانون أول  في الجانب  ليبرالي انفتاحمسبقا وا 

 هذا القانون بإنشاء الديوان  استتبع،وقد \1القطاع الخاصفي للمبادرة الخاصة االقتصادي 

الوطنية الخاصة ثم  االقتصادية االستثماراتالوطني المكلف بالتوجيه والمتابعة وتنسيق 

المختلطة والذي  االقتصاديةالمتعلق بإنشاء وسير المؤسسات   13- 82صدر القانون رقم 

الخارجية والتي حددت  االستثماراتيسمح بشراكة المؤسسات العمومية الجزائرية مع 

صدر قانون  1988وفي عام ، 49والطرف األجنبي ب  51ولة ب مشاركتها برأس مال الد

للقطاع  االستثماراتلتوجيه والذي وضع إجراءات  13 -82الذي حل محل قانون  25 -88

 النفط.أسعار  انهيارالتي عرفتها الجزائر والناتجة عن  االقتصادية،وهذا ظل األزمة 2الخاص

 السياسية : الليبراليةعوائق التحرك نحو رابعا :

بعد  العنف السياسي الذي عرفته الجزائر في بداية التسعينات انعكسلقد العنف السياسي :*

 09التشريعية  سلبا على المسار الديمقراطي وأعلنت حالة الطوارئ في  االنتخاباتإلغاء 

وقد ،  ورموز الدولةمؤسسات  استهدفلمجابهة أعمال العنف السياسي ،الذي  1992فيفري 

سية ت حالة الطوارئ من ناحية الحريات الفردية والجماعية وتراجع نشاط األحزاب السياأثر 

 ودورها .

                                                           

 34 ،رقميةالرسم الجريدة الخاص، االقتصادي باالستثمار ،المتعلق 1982 أوت 21 في المؤرخ 11- 82 رقم القانون 1

 1700- 1692 م،ص 1982 أوت 24 في ،الصادر

 2-isli mohand arezki –la creation d interprises en algerie –les cahiers du cread –

algerienumero 73-2005 p60 
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عموما بأنها دولة مستقرة عموما :توصف الجزائر  غياب الثقافة السياسية الديمقراطية*

السبعينات ،ومع بداية الثمانينات تغيرت الوضعية ، حيث دخلت في مرحلة  ى أواخرحت

،ثم أحداث  سطيف  1980االمازيغي في الربيع  أحداث سياسي ، وتجلى ذلك مع االستقرار

العنف السياسي في بداية  بداية وأخير 1988،ثم أحداث أكتوبر  1980وقسنطينة 

لى غاية اليوم .وما يميز الثقافة السياسية في الدول العربية بما فيها  هو  الجزائر،التسعينات وا 

إنتاج النظام التسلطي وتغزو وتمنع  اآلخر، وتقيدرفض الطرف  أنها ترتكز على القوة وعلى

 1ظهور وبروز الحكم الديمقراطي 

ودخول  1992جانفي  11إن إلغاء المسار الديمقراطي في المدني: غياب المجتمع *

 إلىأدى و  الجيش في الحياة السياسية وا عالن حالة الطوارئ قد أثر على مسار الدمقرطة

لى الحد من..تضييق الحريات   نشاط األحزاب السياسية و الجمعيات والنقابات العامة وا 

ن كان قائما فهو  المجتمع ،وأدى بالمقابل إلى تقوية قوة الدولة على حساب كلي شالمدني وا 

 وتابع للدولة .

 المطلب الثاني :المثالية في السياسة الخارجية الجزائرية 

 األخالقيقوم المدرسة المثالية على مجموعة من المرتكزات التي من بينها نظرية السالم ت

والعالقات العامة بين الدول ، ويؤكد المثاليون على دور القانون الدولي في  اإلنسانيةللطبيعة 

هذه النزعة انه البد من قيام مجتمع مدني  أنصارالعام العالمي  بحيث يرى  الرأياحترام 
                                                           

1-sadikilarbi – the search for arab democracy –london –c-hurst and co- publishers -2004 p 

174 
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االحترام ووحدة المصالح المشتركة  أساسعالقات متبادلة بين الدول تكون مبنية على  ىعل

يكون خاضعا للقوانين التي  أنالمجتمع المدني يفترض فيه  أنوينطلق المثاليون من فكرة 

خارجيا ، كما يعتبر المثاليون انه يجب على الدول ان تعمل  أوتضعها الجماعة سواء داخليا 

لتحقيق مصالح مشتركة وبناء عالم خالي من النزاعات حيث تخضع الدول منسجم  إطارفي 

 . 1لقوانين النظام الدولي

الدولة الجزائرية باعتبارها جزء ال يتجزأ م ن  أنومن خالل ما سبق ذكره نجد        

دائمة السعي لنيل مكانة مرموقة بين الدول خاصة في محيطها  أنهاالمنظومة الدولية كما 

 أبرزتونطاقها الجغرافي وبناء عالقات متينة مع الدول مبنية على التفاهم والحوار كما 

مكانتها من خالل احترام القوانين واللوائح الدولية ودعوتها الدائمة لبناء السالم الدائم ودعم 

 إلىعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والدعوة  مبدأئم على القضايا العادلة وتركيزها الدا

األريتيري   – اإلثيوبيحل النزاع  األمثلةولعل اكبر  2الحل السلمي للقضايا والمنازعات الدولية

يرانبين العراق  األزمةوالتدخل في حل  في مالي  واألزمةفي ثمانينيات القرن الماضي  وا 

سعيها الحثيث في تفعيل العمل الدبلوماسي  إلىلليبية  .باإلضافة ا األزمةوالسعي حاليا لحل 

حياء والهجرة غير الشرعية  اإلرهابالمقررات الدولية والقانون الدولي  ومكافحة ظاهرة  وا 

 وتداعياتها على الساحة الدولية والعالقات بين الدول .

 

                                                           
ز األردن : مركحي ،وليد عبد ال:,تر   النظريات المتضاربة في العالقات الدوليةدورتي جيمس ، وبالسغراف روبرت ، –1

 79ص  1995أحمد ياسين ،
 80نفس المرجع ، ص  –2
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 السياسة الخارجية الجزائريةفي  الثالث: الواقعية المطلب

تعتبر النظرية الواقعية من أكثر النظريات اتصاال بالواقع الدولي وتعبيرا عن أوضاعه ، من 

تتحدد بحيث " "الذي يبني فكره على فكرتي المصلحة والقوة روادها هانزمورجا نثوأبرز 

بفكرة التأثير أو مورجا نثو اق ما يسميه طالمصلحة في إطار القوة التي تتحدد بدورها في ن

وتعني تلك النظرية بالقوة ، السيطرة النسبية التي نمارسها الدول في عالقاتها المتبادلة السيطرة 

نما هي أوسع نطاقا من  وهي بذلك ال يمكن أن تتكون مرادفا للعنف بأشكاله المادية والعسكرية وا 

المادية ، من المتغيرات المادية وغير  ذلك بكثير ففي النتاج النهائي ــ في لحظة ما ــ لعدد كبير

ة الدولة تفاعل الذي يتم بين هذه العناصر والمكونات هو الذي يحدد في النهاية حجم قو الو 

في التأثير السياسي في مواجهة غيرها من الدول . ومن  إمكانياتها ،وبحسب هذا الحجم تتحدد

تمر نحو قات الدولية على أنها صراع مسي والعالمع الدولنظر النظرية الواقعية إلى المجتهنا ت

زيادة قوة الدولة واستغاللها بالكيفية التي تمليها مصالحها أو استراتيجياتها بغض النظر عن 

االستجابة يمثل نوعا من ،وأن سلوك الدولة األخرى لتي تتركها في مصالح الدول التأثيرات ا

 . 1الفوضوي للفرص والقيود التي يقدمها النظام الدولي 

لتنافس القوى الدولية مجاال  أن منطقة المغرب العربي تعتبر نستنتجومن خالل ما سبق ذكره 

والجزائر باعتبارها بما في ذلك روسيا والوم أ وذلك لغناها بالموارد الطبيعية ولضعف دولها ، 

الفاعل السياسي  تؤهلها للعب دورجزء من هذه المنطقة في سعي دائم لكسب مكانة معتبرة 

                                                           
ل األب وبي وشجورج بل، دراسة مقارنة بين السياسة الخارجية  المصلحة القومية بين الواقعية والليبراليةنصار وليم ،  –1

 159ص 26،2010كلينتون ، العدد 
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السياسي والدبلوماسي وتنشيط وتفعيل عالقاتها مع دول فيها وذلك من خالل تقوية جهازها 

 .والمصالح المشتركة  إطار الحوارالمنطقة في 
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 :لثالفصل الثا

العالقات الجزائرية سمات 

 ةالعربي
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 عالقات الجزائرية مع دول الجوارالاألول:المبحث 

ة تهدف الجزائر إلى لعب دور الفاعل األساسي في المنطقة العربية خاصة واإلفريقية عام

 والسياسية التي تؤهلها لذلك ،لكن هناك االقتصاديةوذلك باعتمادها على بعض القدرات 

بعض المشاكل التي تقف في وجه ذلك والمتمثلة في نزاعها مع دول الجوار حول الحدود 

  المبحث . الذي سنوضحه في هذاولعل هذا هو المقصود 
 الجزائرية المغربية األول: العالقاتالمطلب 

 ة العالق للقضاياوالغموض الشديد نتيجة  واالحترابالعالقات الجزائرية المغربية بالتوتر تتسم 

  بعض الدراسات الحدودية وأكدتبين البلدين والمتمثلة في القضية الصحراوية والمشكلة 

  عرفهاأن العالقات الجزائرية المغربية تعتبر بمثابة المفتاح لفهم مختلف المشكالت التي ي

 سواء على مستوى مشكلة الصحراء أو على مستوى العالقات بين دوله،1الوضع المغاربي 

 نزاعولفهم الوضع الراهن في العالقات الجزائرية المغربية البد من التطرق إلى خلفيات ال

 قضية الصحراء والحدود بين البلدين . والمتمثل في

                                                             التاريخية واإليديولوجية للبلدين أوال: الخلفية

رصيد تاريخي في للبلدين، فالمغرب ذو  واإليديولوجي التاريخي االختالفعود إلى والتي ت

                                                           
 1980،دار الكلمة  بيروت  214، ص  العربيعقدة التجزئة في المغرب الشامي علي الصحراء الغربية ، –1
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ذلك أنه "مصدر السلطات واإلمبراطوريات ونقطة تجمع  والهوية الواحدة االستقالل السياسي

ة تجمعها حاجة فريقيا. وألنه أيضا يتمتع ببنية داخليلتاريخ اإلسالمي العربي في شمال إل

يحتل موقعا جغرافيا مطوقا )...( بالمقابل فإن الجزائر، كوحدة استعادة وحدة ماضية كما 

يجاد هوية قومية بدونها تنتهي الثورة سياسية، تسعى النتشال نفسها من غموض تاريخي  وا 

وتبلور ذلك بوضوح في  إلى مأزق حاد، دواؤه الوحيد الذوبان في وحدة المغرب العربي

التمايز الذي عرفه كال النظامين السياسيين للبلدين نظام ملكي في المغرب وآخر جمهوري 

للهيمنة عليه ال سيما  في الجزائر، وما استتبع ذلك من تنامي خوف مغربي من تمدد جزائري 

فريقيا ودوليا للجزائر وقد برز هذا بوضوح في مضامين 1في ظل الحضور المتعاظم عربيا وا 

حيث اعتبر  1963الحرب اإلعالمية األيديولوجية بين البلدين مباشرة، بعد حرب الرمال سنة 

واعتبرت  العاهل المغربي أن طبيعة النظام الذي اختارته بالده هي التي تقلق الجزائر،

، كما يفسر هذا العامل أحد األسباب التي 2الجزائر أن االشتراكية هي التي تقلق المغرب

 .كمنت وراء الدعم الجزائري لبعض فصائل المعارضة المغربية

 ثانيا: النزاع الحدودي

 المغربية ،إذ أصبح كل من الطرفينتعتبر مشكلة الحدود عقبة في طريق العالقات الجزائرية 

 والمعاهدات الموقعة مع المستعمر مثل االتفاقياتدوده بالرجوع إلى للدفاع عن ح يسعى

التي وقعها المغرب مع فرنسا بعد هزيمته بمعركة  ، 1845مارس  18معاهدة اللة مغنية 
                                                           

 216الشامي علي ، مرجع سابق ،ص – 1
 العليا،ص اتالدراس دبلوم لنيل رسالة،(1994 ـ 1956) المغاربي المحيط في المغاربية السياسةالقادر، عبد األعرج2

 .الحقوق،الرباط ،كلية67
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على استمرارية الحدود التي كانت بين المغرب بحيث نصت  1844أوت 14إيسلي في 

ب والجزائر، إال أن االتفاقية أبقت منطقة الصحراء وتركيا لتصبح هي الحدود بين المغر 

اتفاقيات ثم صدرت بعدها . غامض الشرقية في الجنوب )أي منطقة تيندوف( في وضع

ه لتثبيت وجودت التوغل االستعماري في المغرب وسع هدفت إلى 1902و 1901أخرى في 

البلدين على ،ولم يظهر الخالف حول الحدود بصورة جلية إال بعد حصول في الجزائر

قد نجم عن هذا الخالف مواجهات عسكرية بين الطرفين عرفت بحرب الرمال و  استقاللهما

،وعندما أحس الطرفان بتصاعد األحداث عمدوا إلى اللجوء للمفاوضات  1963في أكتوبر 

الجزائر عبد العزيز حضرها عن في بداية شهر أكتوبر  بين المغرب والجزائر  التي تمت

لقاء مصغر في القمة العربية ومعالجته في وقد تم احتواء النزاع  .الرئيس الحالي لهابوتفليقة 

إال أن المشكل المتعلق بالصحراء الشرقية بقي عالقا خصوصا بعد  1964بالقاهرة عام 

 ، ليكتسي النزاع بعدا1اكتشاف الحديد بها وتجدد المطالب المغربية بضرورة تسوية المشكلة

 .دوليا

 الصحراء الغربية عثالثا: نزا

 بيةالصحراء الغربية نقطة محورية ومحدد أساسي في العالقات الجزائرية المغر  تعتبر قضية

 ين البلد كانت سببا في توتر العالقات بين المختلفة فقدنظرا ألبعادها التاريخية وتأثيراتها 

                                                           
 

1-Hodges,Tony Western Sahara- the Roots of Desert War P92-93 Lawrence Hill and 

Company:Westport,Connecticut1983 
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 نها:ضمنظرا لتمايز األهداف التي تخدم المصالح القومية أو الذاتية للدولتين والتي يدخل 

 فوذ دعم وتنمية المصالح الحيوية للدولة وسط النالسياسي ، االستقراراألمن ،الحفاظ على 

كما تكمن أهمية المشكلة الصحراوية من خالل كونها بؤرة للصراع اإلقليمي وعدم 1القومي

في منطقة المغرب العربي وسعي القوى الدولية إلى تفكيك الوحدة الترابية ألقطار  االستقرار

عن طريق السيطرة الفرنسية واإلسبانية المباشرة حينا أو عن طريق  المغرب العربي

 . االستعماريةفرضتها من خالل سياساتها  التيوالمواثيق  المعاهدات

 التسوية األممية للنزاعرابعا :

اشتراك مع منظمة الوحدة األفريقية إلى الوصول المتحدة ب األممسعت ،الثمانيناتمع نهاية 

لحل عادل ونهائي لمسألة الصحراء الغربية تمكن سكان اإلقليم من ممارسة حق تقرير 

 المصير واالختيار دون أية قيود عسكرية أو إدارية بين االستقالل أو االندماج مع المغرب

هذه  الطرفين، بحيث تقومبين  لتسوية النزاع الصحراوي ية سلمإجراء مقترحات  فقررت

آمال التقارب المغربي الجزائري مع مجيء فيه جددت  المقترحات على أساس تنظيم استفتاء

بعده انهيار مفاجئ ليقع بوتفليقة للحكم إال أن وفاة الحسن الثاني أدت إلى تبخر تلك اآلمال، 

، لكن األمم ةالجماعات المسلحة الجزائريفي هذا المسار بعد اتهام الجزائر للمغرب بإيواء 

وذلك باتخاذ مشروع حل  المتحدة لم تدع النزاع يتطور بل عادت وأحيت مسلسل التسوية

                                                           
 ا،كليةالعلي الدراسات دبلوم ،رسالةاليوم إلى 1830 من الجزائرية المغربية العالقات، مطعيش الجبار عبد -1

 254-248 ،ص1992 الحقوق،نوفمبر
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" مبعوث أممي بوظيفة رعاية التفاوض وتقريب "جيمس بيكرسياسي متفاوض عليه وكلفت 

 ماتم بشكل واضح في لقاء برلين وهوهات النظر حول هذا المشروع ،وج

والذي أعلن فيه المغرب استعداده للدخول في حوار صريح حول  2000في سبتمبر 

موضوع الحل السياسي، مما أدى لقلب التوازن المغربي الجزائري بخصوص قضية 

الصحراء، ال سيما بعد إعالن األمم المتحدة لمشروع اتفاق اإلطار الخاص بالحكم 

كشف في  األمر الذيائرية شديدة والذي قوبل بمعارضة جز ، 2001جويليةالذاتي في 

مداوالت مجلس األمن أن الجزائر هي صاحبة اقتراح التقسيم، لينفجر صدام مغربي 

 ونزاعاتها. حيث أعلن المغرب أن هذا الموقف يكشف األطماع التوسعية للجزائر 1جزائري 

في  للهيمنة في المنطقة، كما يبطل دعاوى "حق تقرير المصير" التي كانت ترتكز عليها

دعمها لجبهة البوليساريو معتبرا أن هذا مناقض للمبادئ التي انبنى عليها االتحاد المغاربي. 

ية الصحراء أواخر وقد تجدد نفس األمر لكن بحدة أقل في مناقشات مجلس األمن حول قض

 .المنصرم شهر جويلية

 الجزائرية الليبية الثاني: العالقات المطلب

  17ورة ث لقد مرت العالقات الجزائرية الليبية في مسارها بمرحلتين مهمتين كانت أوالهما قبل

الضوء على ،وسنحاول في هذا الصدد تسليط فيفري ،أما الثانية فقد كانت إبان الثورة وبعدها 

 ميز العالقات الجزائرية الليبية في كل من المرحلتين . ما
                                                           

 (.S 21360) رقم 90 /18/6 ويوم( S/22464) رقم 19/4/1991 يوم في المؤرخين العام األمين تقريرا-1

 

” 
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 أوال: العالقات قبل الثورة*

والمواقف اآلراء تميزت العالقات الجزائرية الليبية في هذه المرحلة بالغموض ،لعدم تباين 

حاول القذافي إقامة عالقة الجزائر ،بحيثعلى الرغم من المحاوالت الليبية لتوطيد عالقاتها مع 

وهو ما عبر عنه الموقف الجزائري  األمرجيدة مع الجزائر ولم ترفض الجزائر بدورها هذا 

ضد سياسات السادات اتجاه ليبيا و التوتر الحاد الذي كان بين ليبيا ومصر فيذلك  القوي 

وفاة  الشرق الليبي وبعدنحو  الوقت ، حيث واجهت الجزائر التحركات العسكرية المصرية

على الداخل الجزائري  بومدين عاد القذافي للعبته القديمة بمحاولة التأثير ي الهوا ر الرئيس 

 دور لعبه عبد إلى إضافة، 1فعليا  فتح قضية الحدود الليبية الجزائرية الغير مرسمة وا عادة

الجزائرية التي  األهليةالحرب  إبانالجزائر  السالم جلود في دعم بعض الفصائل المسلحة في

بظروف امنية واقتصادية صعبة لم تجد من يساندها فيها بما في  الدولة الجزائرية وبهامرت 

 األهليةالحرب  أزمة ءانتها مبالغ مالية . وبعدا أليالجزائر  إقراضالذي رفض  ذلك القذافي

دخلت العالقات  سدة الحكم ؛” العزيز بوتفليقة عبد“ الجزائرية_ و صعود الرئيس الحالي

حيث تبنت الجزائر موقفا دبلوماسيا وبارغماتيا  أخرى التهدئة لمرة  الليبية الجزائرية في طور

 الحذر مع سياسات القذافي ، فسايرته ودعمته في مواقفه  شديد

مختلفة تراوحت ما بين الطرق الدبلوماسية  بأطوارحينا آخر  وسياساته حينا و رفضت

العالقات  إظهارالتحذير واالستهجان ، وبشكل عام حاول البلدان شديدة  اللغة إلىالهادئة 

                                                           
 :عن نقال نت، الجزيرة ،موقعالليبية واألزمة الجزائرزواق،نصير، -1

 14: التصفح تاريخ /12/ 13:45: التوقيت.  2014. 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/11/4 
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اتفاقيات  هما في مظهر حسن من خالل القيام بمناورات عسكرية مشتركة و توقيع بينما

من خالل االجتماعات  مختلفة ، و اللقاءات السياسية المستمرة وأمنيةوتفاهمات اقتصادية 

ل و العالقات مرحلة التكام إلىالبلدين  ، لكن ذلك لم يوصل 1الدورية التحاد الدول المغاربية

 الثنائية المثالية .

 وبعدها أثناء الثورة ثانيا: العالقات*

اتخذته الجزائر إزاء الثورة الليبية  تباينت اآلراء حول ماهية الموقف الذيفي هذه المرحلة 

بعض السياسيين و الصحفيين موقفا مؤيدا لنظام  هذا الموقف ، فيراه أسبابفضال عن 

نماليس كذلك  بأنهيراه البعض اآلخر  الثورة فيما إثناءالقذافي  هو عبارة عن استمرار  وا 

جوار  إلىتجعلها تقف  أسبابال  الجزائر في عدم التدخل في دول الجوار وان لسياسة

لق التوازن بين المعارضة تحاول فيه خ بقدر ما هو موقف ،2القذافي او تدعمه في حربه

اتخاذ  إلى األحيانفي بعض  األمرونظام القذافي وعدم الميل ألحد الطرفين ولو اضطر 

عائلة القذافي بعد  إيواءالطرفين بما في ذلك  ألحدميل  أنها مواقف يمكن حسبانها على

حت استقبال الشيخ علي الصالبي في الجزائر في مبادرة شخصية ت أوطرابلس  هروبها من

الجزائري  السعي نحو العدالة االنتقالية .ورغم تباين اآلراء حول طبيعة الموقف عنوان

من كامل الشأن الليبي  ومحاولة تصنيفه ما بين الموقف الداعم للقذافي وبين الموقف السلبي
                                                           

 مناطق  على تسيطر متشددة كتائب  أن تؤكد جزائرية صحف الحدود لمراقبة ليبيا  مع األمني التنسيق توقف الجزائر-1

-http://www.alarabiya.net/ar/north: التصفح البلدين،تاريخ بين فاصلة

africa/algeria/2013/10/23/%D8%A7%D9% 84 عن نقال 

 13:25: التوقيت 2014/11/23. 
 عربية شؤون ةليبيا،مجل في فبرير 17 ثورة بعد االجتماعي والسلم الوطنية المصالحة الحفيظ،مسار عبد محمد الشيخ-2

 :  http://www.arabaffairsonline.org/admin/uploads/6.%20mohamed%20shiekh.pdf.نقال عن 
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الموقف الذي اتخذته  أسبابمن  هذه اآلراء تتفق في جزء أن إال،  أطرافهبغض النظر عن 

 أنالثورة الليبية ، حيث  إزاءالموقف_  لهذا اآلراءالجزائر _بغض النظر عن تصنيف هذه 

وبنت عليها ” بوتفليقة“اعتمدتها الجزائر منذ بداية عهد  تحدثت عن السياسة التي اآلراءهذه 

 إلىو الدعوة  ،متمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى أيضاعقيدة جيشها 

السلمية وهو  حلول الدبلوماسية والسياسية بشكل مستمر بل وتبني دور الوساطة في الحلول

خوف الجزائر من  إلى إضافةموقف اتخذته الجزائر في كل من القضيتين الليبية و المالية ،

ائر على الوضع السياسي الداخلي في الجز  اإلفريقيتداعيات الثورة الشعبية في دول الشمال 

مكانية خشية الجزائر المستمرة  إنكار، كما ال يمكن 1بطريقة مماثلة تحرك الشارع الجزائري  وا 

مكانيةمن ردة فعل القذافي   الليبية منذ ما قبل الثورة  مساهمته في دعم اي تحرك في وا 

األمني على الحدود الليبية الجزائرية  آثار االنفالتباإلضافة إلى تخوفها من الشارع الجزائري

 أوالجانب الجزائري  إلى األسلحةمن حيث تسرب ” المحتمل آن ذاك“ ما بعد سقوط القذافي

عند القيام  المقاتلين ما بين البلدين و اتخاذ ليبيا قاعدة لالنطالق منها و الهرب اليها تحرك

 .في الجزائر إرهابيةبعمليات 

 

 

                                                           
 :نع نقال. 4 يرة،صالجز أوال،تقارير،شبكة االستقرار: القذافي بعد الجزائرية الليبية العالقاتالنور، ،عبد عنتر بن -1
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 المطلب الثالث: العالقات الجزائرية التونسية

والهدوء  أحيانا حسب الّظرف الذي  االستقرارتّتسم العالقات الّتونسّية الجزائرية بحالة من 

 إلىأحيانا  العالقةالبلدين ،غير أّنها لم تصل أبًدا رغم حّدة الخالفات التي تمّيز هذه  يمّر به

المواجهة أو القطيعة الّدائمة ،رّبما هو عامل التقارب الجغرافي و الثقافي و حّتى التاريخي 

 االستعمارالمشترك بدًءا من اإلشعاع الثقافي للّزيتونة و صوال الى الكفاح المشترك ضد 

الفرنسي و وحدة المصير المشترك الذي ُيحّفف حّدة الخالفات التي كانت تظهر و تختفي 

نظرا  استقاللهمابين البلدين بعد ظهرت الكثير من الخالفات السياسية  متباعدة وقدفي فترات 

 إلىالبلدين ،فالحبيب بورقيبة لم يكن يخفي ميله  الذي تبناه كل منالنظام  الختالف

و كانت  االشتراكيبي في حين كانت الّثورة الجزائرية مرتبطة بعمق بالمعسكر المعسكر الغر 

غير .1بورقيبة قياداتها متأّثرة كثيرا بالمنهج الّناصري الذي لم يكن على ود كبير مع الحبيب 

المواجهة المباشرة بل شهدت فترات  أوحّد القطيعة النهائية  إلىأّن العالقة عموما لم تصل 

،ساهم في تهدئتها الكثير من االتفاقيات المشتركة في مختلف  االستقرار من التحّسن و

المغربي العربي ،الذي لم يستطع في المقابل حجب خالفات كثيرة  اتحادالمجاالت و مشروع 

حول الموقف من الّصحراء الغربّية مثال و قضّية التعّددية السياسية في الجزائر و تقنين عمل 

ة بداية التسعينات الشيء الذي أزعج كثيرا حينها الّنظام التونسي اإلسالمي اإلنقاذجبهة 

                                                           
 .Retrieved 2013-01-09. إسالمية أخبار". التونسية الجزائرية العالقات"-1
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مع الحركة  برئاسة زين العابدين بن علي الذي كان قد دخل في ذلك الوقت في مواجهة قوّية

 اإلسالمّية في تونس .

بعد سقوط   لقد حاولت الجزائرالعالقات الجزائرية التونسية بعد سقوط نظام بن علي :*

بنفسها عن هذه الموجة التي أن تحيد موجة "ثورات الّربيع العربي" بن علي ،ومعنظام الرئيس 

،وحسب رأي  إليهاأطاحت بالكثير من األنظمة العربية ،و كانت متخّوفة من "تصدير الّثورة" 

السابق عبد هللا العبيدي في تصريح لموقع "جدل بالحبر  الدبلوماسيالمحلل السياسي و 

لم تكن  2011أكتوبر  23الحكم في تونس بعد  إلىركة الّنهضة التونسي" فإّن وصول ح

تنظر إليه الجزائر بعين الرضا " ألّنها حركة ذات طابع إسالمي عانى منه النظام الجزائري 

سنوات التسعين، مع إقرار بأنّ  هذا قد يشّكل خطرا على حدودها، في ظّل أوضاع إقليمّية 

من جانبها كقرار  إجراءات  اتخذتقد  تونس كانت متوّترة، خاّصة في مالي و ليبيا "و 

الحكومة التونسية، الذي يسمح للمواطنين الجزائرّيين بالدخول إلى تونس باستعمال بطاقة 

التعريف الوطنّية فقط داخل مشروع أطلق عليه الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي 

رة  موقفها بأنَّها غير معنّية باألمر، وَعَزت "الحريات الخمس"، و هو قرار رفضته الجزائر مبرّ 

ع في نظرها على  1ذلك إلى الظُّروف األمنّية اّلتي َتحُكم المنطقة مثل  اتخاذ، واّلتي ال ُتشجّ 

 هذا اإلجراء.

                                                           
 . 90-01-2013. اللبنانية الحياة جريدة". ليبيا مع والبرية تونس مع  االبحرية حدوده ترسم الجزائر" -1
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صادق البرلمان الجزائري، على مشروع قانون متعلق بترسيم الحدود  2013 جانفي 8في و 

البحرية مع تونس. "ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الحدود البحرية 

بين الجزائر وتونس، مادتين وملحقًا يشمل تسع مواد تهدف في مجملها إلى الضبط النهائي 

ن من خالل ممارسة كل طرف في مجاله البحري، سيادته أو حقوقه للحدود البحرية بين البلدي

السيادية أو واليته القانونية. وتنص االتفاقية وفق التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الخارجية 

والتعاون والجالية على تبادل المعلومات في حال التنقيب الستكشاف أو استغالل الموارد 

 1د البحريةعلى مقربة من خط الحدو  الطبيعية

 :و العسكرّي بين البلدين  االقتصاديالتعاون  مظاهر* 

ادي نموًا مطردًا خاصة على مستوى التعاون االقتص بين البلدينالعالقات لقد شهدت 

بتوقيع البلدين على معاهدة اإلخاء والوفاق في والصناعي )شركات مشتركة( توجت بدايتها 

والتي انضمت إليها موريتانيا الحقا. وعرفت العالقات التونسية الجزائرية  1983مارس 19

تطورا هاما تمثل خاصة في تكثيف نسق التشاور بشأن ملفات التعاون الثنائي والقضايا 

العالقات االقتصادية  ودعمتة. السياسية محل االهتمام المشترك وتوقيع عدة اتفاقيات هام

الجديد للتعاون الصناعي  اإلداري على االتفاق  2001بين البلدين من خالل التوقيع سنة 

الهادف إلى تطوير صيغ الشراكة واالستثمار المباشر بين البلدين. كما شهد حجم التبادل 

التفاقيات والبرامج تجاوز عدد ا األخيرة. بحيثرا ملحوظا خالل السنوات التجاري بينهما تطو 
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 1963من أهمها اتفاقية اإلقامة لسنة  1وثيقة 115بين البلدين  1963التنفيذية المبرمة منذ 

واتفاقية نقل المسافرين والبضائع والعبور عبر  1981واالتفاقية التجارية والتعريفية لسنة 

بط الحدود البحرية واالتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بض 2001الطرقات البرية لسنة 

 .2002بين البلدين لسنة 

 

 الجزائرية الخليجية  الثاني: العالقات المبحث

تسعى الجزائر جاهدة إلى إقامة عالقات وطيدة مع دول الخليج ،بحيث يتم من خاللها تعزيز 

 المشترك في وجه التهديدات االقتصادي والوقوفخاصة في المجال  واالندماجسبل التعاون 

ال يمكن إنكار  بحيث األخيرة،التي تشهدها المنطقة العربية في اآلونة  واالقتصاديةاألمنية 

قيمة الدور الذي تلعبه الجزائر كفاعل أساسي في القرار السياسي العربي واإلسالمي 

واإلفريقي وكقوة اقتصادية تتحكم بأسواق النفط في العالم. لذا، فتقارب دول الخليج العربي مع 

ي مصلحة الطرفين بعودة الجزائر إلى الصف العربي وتحقيق توازن الجزائر يصب ف

اقتصادي على الصعيد العربي وضمان دول الخليج لحليف اقتصادي وتوازن سياسي في 

وفي إطار سعي الجزائر لالنفتاح على السوق العربية وتطوير ،منطقة المغرب العربي تحديداً 

الحرة التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي بعد التجارة البينية في منطقة التجارة العربية 

                                                           
 التونسية الخارجية التونسية،وزارة الجزائرية العالقات -1
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أن كان توجهها منحصرًا في اتجاه أوروبا، عمدت الجزائر إلى وضع أسس تعاون اقتصادي 

 مع دول الخليج .

في العالقات  واالختالفوفي هذا المبحث سنحاول الوقوف على أهم مظاهر التفاهم 

ية )السعودالتركيز على عالقة الجزائر بأهم الدول الخليجية  الخليجية ونحاول الجزائرية

 ،اإلمارات ،قطر(

 

 المطلب األول :العالقات الجزائرية السعودية

المشتركة بينهما  االجتماعيةنظرا للصالت  االجتماعيبالتعاون العالقة بين البلدين  اتسمت

حرصت وقد  الجماعة،مقدمتها باعتباره شرطا مالئما لنمو التضامن بين والدين في 

سك على إبقاء الوحدة الدينية داخل بالدها للحفاظ على تماوالجزائرية الحكومتان السعودية 

 ، ضف إلى ذلك وحدة اللغة والتاريخ والمصير1في الدارين أبنائها وتحقيق السعادة لهما 

ث أن وحدة حي والجزائري،المشترك إذ أن تاريخ األمة العربية هو جزء من التاريخ السعودي 

جزءا كبيرا من تفكير وشعور الشعب بما يحدثه في كما أنه يعتبر التاريخ وحدة في األزمان 

وهي مجموعة التجارب  اتجاهاتوفي الحياة من من آثار ،وفي العقول من تفكير ، النفوس

 2وجعلت لهفي الحياة موقفا واحدا  ي حركت الشعب وتفاعل معها فوحدتهالت

                                                           

 87ص  من خالل الصحف العربية الجزائرية العالقات الجزائرية السعودية مراح محمد ، -1
 523،ص  تاريخ العرب الحديثمصطفى ،  قدورة ، زهية  2
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 راتالزياو ن البلدين الثنائية بي االتفاقياتلقد كانت بداية العالقات الجزائرية السعودية مع و 

 وتعزيز االجتماعيتحقيق التعاون المتبادلة بين الرؤساء السابقين بحيث حاول البلدين 

 سبتمبر 30بتاريخ  اجتماعية اتفاقيةبتوقيع  الودية والمحبة الصادقة ،توجتالعالقات 

 هدفت إلى المساعدة والتعاون في حال وقوع الكوارث الطبيعية ، ثم تلتها ، والتي1984

كة تمويل الممل،والتي كان الهدف منها  1993ديسمبر 02أخرى بين البلدين بتاريخ  اتفاقية

 . االجتماعيالسعودية دولة الجزائر بعدة مشاريع لغرض إنشاء اإلسكان 

تهديدات األمنية كاإلرهاب واألزمات لتي تشهدها المنطقة العربية جراء الومع الظروف ا

والنزاعات بين دولها ،ضف إلى ذلك ثورات الربيع العربي التي مست جل الدول العربية ، 

توصف بالغموض والتوتر والبراغماتية لتأثرها بالسياق أصبحت العالقات بين البلدين 

والتي منها مأزق حرب اليمن  بهاومصاعب التي تمر فالسعودية في ظل ال ،1الجيوسياسي

تطور الخالفات مع  و والمنافسة الشرسة في أفريقيا التي تهدد عالقة المملكة مع مصر

الواليات المتحدة، حليف المملكة االستراتيجي الذي لم يعد باإلمكان التنبؤ بتوجهاته بعد 

انتخاب دونالد ترامب رئيسًا، تسعى الرياض إلى تجّنب العزلة الدبلوماسية عبر إجراء بعض 

جها عن تخفيض إنتا 2014امتنعت منذ عام  الجزائر بحيثالتغييرات في سياستها تجاه 

للنفط إلعادة رفع سعره بعد انهيار سوق النفط والغاز، وقررت في اآلونة األخيرة إعادة النظر 

، «أوبك»في موقفها واالستجابة لتشجيعات الجزائر. ومع أنها ال تتمتع بثقل كبير في منظمة 

بذلت الجزائر جهودًا دبلوماسية مهمة أفضت إلى توقيع اتفاق في ديسمبر الماضي بين 
                                                           

 2017جانفي31الثالثاء3093مجلة عربيات العدد1
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مليون برميل يوميًا. وقد  1.8هدفه تخفيض إنتاج النفط العالمي بمعدل  ل المصّدرة للنفطالدو 

التزمت السعودية بهذا االتفاق لحفظ حصتها من السوق أمام المنافسة األميركية، كما عّبرت 

على لسان وزير طاقتها خالد الفالح الذي « والتفاؤل الرضا»عن شعورها بـجانفي  22في 

. عالوة 1، متماهيًا بالتالي مع توجهات الجزائر«الرائع والمذهل»م باالتفاق بـوصف االلتزا

على ذلك، تبدو الرياض على وشك تكليف الجهات الدبلوماسية الجزائرية بالتوّسط سرًا 

للوصول إلى مخرج مقبول للسعودية من المستنقع اليمني. ويأتي هذا التقارب بين الطرفين 

توترات التي شابت العالقة بينهما على خلفية الملف السوري بعد بضعة أشهر فقط من ال

 . والموقف من حزب هللا

تم في اآلونة  االستثماراتبين البلدين ورفع مستوى  االقتصاديةوفي إطار تعزيز العالقات 

مذكرات تفاهم تخص اتفاقيات شراكة في قطاعات مختلفة، أهمها  8التوقيع على  األخيرة

مليار دوالر. وكان  15تعدين وتحويل الفوسفات بقيمة إجمالية تقدر بـمشروع في مجال 

التوقيع ثمرة اجتماع منتدى رجال األعمال للبلدين الذي ترأسه وزير الصناعة والمناجم عبد 

السالم بوشوارب ووزير التجارة واالستثمار السعودي ماجد بن عبد هللا القصبي، اللذان أكدا 

راكة النوعية بين الجانبين، مؤكدان صالبة العالقات الثنائية على ضرورة تعزيز فرص الش

على وجود إرادة ،كما يعبر هذا التوقيع 2سياسيا وأهمية انعكاسها على المجال االقتصادي

سياسية حقيقية لدى قيادتي البلدين لدعم وتعزيز العالقات بينهما، وهو ما أشار إليه السيد 

                                                           
 2015/ 03/ 16 دخوش محمد الدكتور: بقلم ضرورة من أكثر.. الرياض – الجزائر محور–1
 
 2015 - 60 - 13 ياسريوم بودرع ؟بقلممجاريها إلى المياه تعود هل السعودية الجزائرية العالقاتأخباراليوم،-2
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زائر والمملكة السعودية انطلقتا في تنفيذ خطط لتنويع كال من الج»بوشوارب عندما قال إن 

االقتصاد، وأرى في هذا المجال آفاقا واعدة للتعاون، وما النتائج التي خلصت إليها لجنتنا 

من جانبه، اعتبر السيد القصبي أن «. المشتركة إال دليل على اإلرادة السياسية القوية لبلدينا

الثنائية خاصة التجارية واالستثمارية ... بما يخدم تعزز العالقات »مثل هذه اللقاءات 

، مؤكدا توجيه خادم «مصلحة البلدين، والبد أن نتعاون لتنمية التجارة واالستثمار بيننا

وتؤشر هذه االتفاقيات ،الحرمين لتوجيهات لتعزيز العالقات وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين

ادية مماثلة في ظل لتان تمران بأوضاع اقتصلتوفر فرص هامة بين الجزائر والسعودية ال

من  هما مداخيلفي أسعار النفط، وهما المعروفان باعتمادهما الكبير على  التراجع الحاد

النفط في تمويل الميزانية. وهو ما لمح إليه وزير الصناعة والمناجم حين تحدث عن الوضع 

 .البلدين  يوجههالصعب الذي 

 .الجزائرية القطرية الثاني: العالقاتالمطلب 

خوية ويرجع ذلك إلى قيم حضارية تتميز العالقات الجزائرية القطرية بالتقارب والتجاذب وباأل

المشترك ذلكما حيث يشترك كل من البلدين في بعض المقومات كاللغة والتاريخ وتاريخية 

مظاهر التفاهم ك فيه أن الش عالقاتهم ومماالبلدين يسعيا إلى تجسيد تلك القيم في  جعل

تتجلى بوضوح خاصة في اآلونة األخيرة من خالل الزيارات المتبادلة بين رؤساء  والتقارب

في إطار تعزيز 1الموقعة بينهما واالتفاقياتالبلدين ضف غلى ذلك المذكرات  وسفراءووزراء 

سعادة الدكتور العربي ولد خليفة، في تصريح صرح ، وقد واالقتصادية العالقات السياسية
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لوكالة األنباء القطرية قنا، عن بالغ تقديره باستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني أمير البالد خالل زيارته لدولة قطر، مشيرا إلى أن الحديث مع سمو أمير 

ت بين البلدين في شتى البالد المفدى تناول كل ما من شأنه تطوير وتمتين العالقا

 .المجاالت، وكل ما يهم ويخدم األمة

وأوضح أن مباحثاته مع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، تناولت 

سبل تعزيز العالقات البرلمانية بين المجلسين من كافة النواحي، مؤكدا أن الجزائر وقطر 

لثنائية، يدا بيد ليكون هناك أمن واستقرار وتعاون، دولتان تعمالن، باإلضافة إلى عالقاتهما ا

 .وحد أدنى على األقل من التضامن بين كل الدول والشعوب العربية

هناك الكثير من األمور المشتركة بيننا، والرهانات على المستقبل متشابهة »وأضاف سعادته 

عربية وللسالم في كل ومتقاربة، وكل ما يجمع بين قطر والجزائر هو لخير البلدين ولألمة ال

 .أنحاء العالم

وحول دور البرلمانيين العرب في التصدي للمشاكل والتحديات التي تواجهها األمة العربية، 

قال إن البرلمانيين العرب يعملون أوال على أن يكون هناك تعاون بين الشعوب العربية التي 

شعوب، فإن الطريق الصحيح يمثلونها، الفتا إلى أنه كلما كانت هناك قضايا تهم هذه ال

ات أكثر بين هذه الشعوب وبين الهيئات والمؤسسبدأ بالتقارب والتعارف واالتصال لحلها، ي

 .الوطني في الجزائر ومجلس الشورى في قطرالبرلمانية مثل المجلس الشعبي 

واعتبر هذا التعارف والتواصل خطوة إيجابية جدا لكي يعطي هؤالء البرلمانيون المثل 

رين بأن التعاون المخلص والنزيه والصادق هو الطريق الصحيح لبناء المستقبل.. مشددا لآلخ
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 .على أن ذلك هوما تفعله دولة قطر اآلن

واختتم سعادة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

ه من عناية، وتحية لشعب التحية لسمو األمير ولما لقيناه من طرف»تصريحه، لـ قنا، بقوله 

سعادة السفير  ثم تلتها زيارة أخرى قام بها،.«القطرية -قطر الشقيق، وتعيش األخوة الجزائرية

العزيز سبع، سفير الجمهورية الجزائرية لدى الدوحة، حيث أكد فيها على أن العالقات  عبد

القليلة، في كافة بين دولة قطر والجزائر تشهدت تطورًا ملحوظًا خالل السنوات األخيرة 

، بقيادة حضرة صاحب 1الميادين لتتماشى وقدراتهما االقتصادية وطموحات الشعبين الشقيقين

العزيز  السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس عبد

وقال سعادة السفير سبع" إن هناك تعاونًا كبيرًا بين دولة قطر والجزائر، ومنها .بوتفليقة

مليار دوالر واألهمية التي يوليها حاليا  2مشروع مصنع الفوالذ بـبالرة والتي تقدر تكلفته بـ 

المتعاملون االقتصاديون لالستثمار في السياحة والزراعة خير دليل على الديناميكية الجديدة 

طبع التعاون وهذا في ظل عالقات سياسية مميزة قوامها االحترام المتبادل والتشاور التي ت

إلى وجود جالية جزائرية يفوق عددها أكثر من  "ملمحاحول المسائل التي تهم البلدين.. 

 القتصاديمقيم، تنشط في مختلف القطاعات، مساهمة في النهضة والتطور ا 5000

 . تشكل جسرًا إضافيًا لتمتين العالقات بين الشعبينك بذلهي واالجتماعي لدولة قطر، و 

 

                                                           
 1720 - 03 - 24 يوم نشر"العالقات الجزائرية القطرية تشهد تطورا" الجديدة الجزائر-1
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 الجزائرية اإلماراتية  الثالث: العالقات المطلب

حول القضايا التي تهم البلدين  ترتكز العالقات الجزائرية اإلماراتية على التعاون والحوار

 االقتصاديةالعالقات  تبادل اآلراء وتعزيز ،وفي إطاروالمنطقة العربية عامة خاصة 

ى ذلك واضحا حيث تجلالبلدين إلى توقيع مذكرات حول ما سبق ذكره أفضى  االستثماريةو 

سمو الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان، المشتركة بين البلدين وقد صرحللجنة 13في الدورة ال

وزير الخارجية، بتطور عالقات البلدين في المجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية 

واالستثمارية. كما أشاد سموه بتطور العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات والجزائر في 

التي تحولت إلى عالقات متميزة تاريخيًا، يسودها التفاهم  1974المجاالت كافة منذ عام 

وفي الكلمة التي ،1والتقارب في وجهات النظر حول جميع القضايا السياسية اإلقليمية والدولية

لعمامرة، والوفد المرافق  انهللا بن زايد آل نهيان بمعالي رمط،رحب سمو الشيخ عبد ألقاها 

له، متمنيًا لهم طيب اإلقامة في بلدهم الثاني اإلمارات، وعبَّر عن تطلعه إلى تحقيق النتائج 

 ثّمن سموُّه،كما المرجوَّة والطموحة، لدفع العالقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون بين البلدين

مستوى الزيارات الرفيعة المتبادلة بين البلدين على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين، إضافة 

إلى زيارته األخيرة للجزائر، وترؤسه اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة، والزيارة 

األخيرة للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري لدولة 

 .ماراتاإل

                                                           
 2012 - 03 - 28 يوم نشر اإلماراتية الجزائرية العالقاتالمساء ،1
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قة شجع سمو الشيخ صمود البلدين في الحرجة التي تشهدها المنطالظروف األمنية ظل  وفي

يأتي لقاؤنا اليوم في "وجه المستجدات اإلقليمية والدولية الراهنة حيث قال في تصريح له

ظروف حافلة بالمتغيرات والمستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية، تستدعي دراسة 

المستقبلية، وما قد يستجد من تحديات تفرض التعامل مع كل األوضاع والتطورات  التوقعات

تساير العصر، وتعزز األمن  إستراتيجيةالعالمية، والتصدي لما تفرضه االحتماالت بتبني 

 1بكل معانيه، وتشيع الطمأنينة واالستقرار"

 سموه إلى أن التعاون بين مسؤولي البلدين في تطور مستمر، ويأتي ذلك تأكيداً  تكما لف

دين البل لدعم قيادتي البلدين في تطوير التعاون الثنائي بما يعكس طموحات القيادة العليا في

دول وأكد سموه أن جمهورية الجزائر تعتبر إحدى ال وبما يخدم األهداف والمصالح المشتركة

ظر إلمارات، وشدد على أهمية بحث أوجه التعاون في مختلف المجاالت، والنالمهمة لدولة ا

في مختلف القضايا التي تهم بلدينا، والدخول في مشاريع مشتركة جديدة تعود بالنفع 

 لحلولالمشترك وتحقيق مصالح بلدينا الشقيقين، كما أنها تعتبر فرصة لتقديم االقتراحات وا

لتي تعوق تطوير هذه العالقات، والبحث عن فرص أخرى العملية للتغلب على العقبات ا

 لدوليةاودعا إلى زيادة التنسيق في العمل المشترك وفي المنظمات  لتعزيز العالقات الثنائية

 .والمؤتمرات، وغيرها من األمور المهمة على المحافل الدولية

                                                           
 وام – ظبي أبو•:"المصدرمتطورة  الجزائرية اإلماراتية العالقات": زايد بن هللا عبد -1

 2015 نوفمبر 13:التاريخ
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الجزائر شريكًا استراتيجيًا مهمًا لدولة اإلمارات، فقد شهد حجم التبادل التجاري غير  واعتبر

مليون  423.9مقارنة بـ 2014مليون دوالر في عام  493.2النفطي تطورًا ملحوظًا بلغ 

وهي زيادة تعكس مستوى تطور ..ةالمائفي  14، أي بزيادة بلغت 2013دوالر في عام 

إيجاد المزيد من الطرائق والوسائل لزيادة حجم مما يستدعي المجال. العالقات الثنائية في هذا

جهته من ،و تطوير هذه العالقات القطاع الخاص في  والتأكيد على دورالتبادل التجاري، 

وجه معالي رمطان لعمامرة، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، 

الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان، على حفاوة االستقبال وكرم  الشكر والثناء والتقدير إلى سمو

ونقل معالي رمطان ،الضيافة، ونوه معاليه بالعالقة المتميزة التي تربط بلده بدولة اإلمارات

لعمامرة إلى سمو الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه هللا،  العزيز بوتفليقة إلى صاحب السمو

، وتمنى أن 1مشيرًا إلى مدى اهتمام الرئيس الجزائري بالعالقات الثنائية مع دولة اإلمارات

وأشاد معاليه باستضافة اإلمارات .قوية إستراتيجيةتصبح العالقة بين البلدين عالقة نموذجية 

للجنة المشتركة، وأكد أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون في أعمال االجتماع الثالث عشر 

 .المجاالت كافة

 

 

                                                           
 السابق .المقال عبد هللا بن زايد ، –1
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 عالقات الجزائر مع باقي دول الخليج العربي الرابع:المطلب 

فيما يخص عالقات الجزائر مع بقية الدول الخليجية فهي تشهد تعاونا وتجاذبا من حين 

تعزيز العالقات الثنائية في شتى المجاالت وخاصة في المجال  في  إطار ألخر

 توضيحه في هذا المطلب :نريد  ،وهذا مااالقتصادي

 تتبعنناتتميز العالقات الجزائرية الكويتية بالعمق والمتانة ،ولو الكويتية:أ( العالقات الجزائرية 

الجزائرية على جميع المستويات )سياسيا  ةالثور التاريخ نجد أن الكويت ساهمت بقوة في 

عبداوي الحميد  ، السفير الجزائري لدى البالد عبد(،وهذا ما أكده،إعالميا ، وحتى ماديا ...

دولة الكويت تحتل مكانة متقدمة في قلوب القيادة والشعب الجزائريين، لما  أنصرح "  حيث

المستويات واألصعدة كافة، سواء  قدمته من دعم ومساندة لكفاح الشعب الجزائري، وذلك في

كانت سياسية او إعالمية او حتى مادية، واصفا في الوقت نفسه الجهود واألعمال التي قام 

وأضاف أن الدعم الذي ، 1"بها أمير البالد الراحل الشيخ صباح السالم تجاه أشقائه الجزائريين

عبر عنه الشعب الكويتي وقيادته آنذاك لم يتغير، بل تواصل إبان استقالل الجزائر ووصل 

اليوم إلى مرحلة من التناغم الكبير بين البلدين في المواقف، لمواجهة التحديات المشتركة 

لى تجسيد ومناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ،ولفت إلى العمل ع

التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين على أرض الواقع، خصوصا في المجاالت االقتصادية 

والعلمية والثقافية، وأكد انهم يسعون إلى "االرتقاء بالعالقات المتميزة من أجل تحقيق الشراكة 

                                                           
   2016 نوفمبر 11 الجمعة، - محلياتومتجذرة " عميقة والجزائر الكويت عالقات،"العازمي حمد1
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العالقات وفي اآلونة األخيرة ،شهدت الحقيقة عبر استغالل اإلمكانيات المتوافرة لدى البلدين"

الكويت  حيث تعتبر واالستثماري  االقتصاديبين البلدين تطورا ملحوظا خاصة في المجال 

سنوات  األخيرة والتي بلغت أكثر من  5ال الجزائر خاللثنائية مع  اتفاقياتوقعت  أكبر دولة

في قطاع البنوك وتحلية المياه  االستثمارات ،حيث أثمرت بتطويرمصادق عليها اتفاقية 20

 ألدوية...إلخوا

وهذا الوطيدة،العالقات بين البلدين بالتعاون واألخوية  تتميزالبحرينية:ب( العالقات الجزائرية 

ن والتي لعبت دورا هاما في وسفراء ووزراء البلديماكشفت عنه الزيارات المتبادلة لرؤساء 

سفير الجزائر زيارة  نذكر،ومن بين هذه الزيارات  وتطوير مستوى الشراكة بين البلدين ترقية

من طرف وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني  الذي أستقبل لدى البحرين نجيب سنوسي

غانم بن فضل البوعينين حيث رحب هذا األخير بالسفير وأشاد بعمق العالقات الثنائية 

ئي على والتاريخية التي تربط بلده بالجزائر مؤكدا على أهمية دعم وتطوير مسار التعاون الثنا

على توطيد عالقات التعاون مع  ومن جانبه أكد سنوسي حرص الجزائر مختلف األصعدة

البحرين لتشمل كافة المجاالت من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والمصالح المشتركة 

 االهتمامالطرفان إلى العديد من القضايا ذات  والتجارية وتطرق السياسية منها واالقتصادية 

 .1الوضع العربي المشتركة خاصة

                                                           
 2012/09/18نشر في : "الجزائري السفير يستقبل البحريني الخارجية وزير"وكاالت ،  -1
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التقى رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان  تطوير العالقات السياسية والتجارية وفي إطار

 21 االثنينفي المنامة يوم  آل خليفة بوزير الشئون الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة

 .2016نوفمبر

البحرينية الجزائرية من وأعرب المسئول البحريني "عن ارتياحه لما يشهده مسار العالقات  

تطور مستمر"، وأكد حرص بالده على تطوير التعاون مع الجزائر، في مختلف المجاالت 

ودعا إلى تكثيف الزيارات واللقاءات بين الجانبين لبحث  .السياسية واالقتصادية والتجارية

ع بين سبل تعزيز العالقات وفتح مجاالت جديدة للتعاون، وشدد على أهمية تفعيل ما يجم

من جانبه، أكد لعمامرة حرص بالده على "تنمية  البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم

 ."تفاهم واحترام متبادلن مجاالت التعاون مع البحرين في ظل ما يجمع بين البلدين م

كما التقى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، مع الوزير الجزائري وبحث   

اللجنة المشتركة، كما تم  أعمالالثنائية بين البلدين خاصة من خالل تفعيل معه العالقات 

 .1تبادل وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة

عرض الوفد الجزائري خالل لقاء مع رئيس غرفة التجارة والصناعة االستثماراتوفي مجال  

ايدا في الجزائر مثل  خالد عبد الرحمن أهم القطاعات التي تشهد نموا متز  للبحرين السيد

البترولية والفالحة حيث دعى عبد المجيد خبزي  وصناعة المعادن والخدمات  الغذائية المواد

لالستثمار في هذه المجاالت لتجسيد مشاريع استثمارية  القطاع الخاص البحريني

حسب  ناقش الطرفان إمكانية خلق توأمة بين غرف التجارة الجزائرية والبحرينية كما ة،واعد
                                                           

-ل لموافقا 2016-11-21 االثنين نشر" والتجارية السياسية العالقات تطوير تبحثان والجزائر البحرين" الحوار -1

 الموافق المكرمة مكة بتوقيت 17:02 - 1438 صفر/21
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ومن جهته أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد عبد ي،السيد خبز 

المؤيد عن اهتمام الغرفة بتطوير العالقات التجارية واالقتصادية مع الجمهورية  الرحمن

ل الزيارات بين رجال األعمال في البلدين بهدف تطوير مؤكدا على أهمية تباد الجزائرية 

 1.البينية التجارة

الجزائرية في كثير من المجاالت  توصف العالقات اليمنيةج(العالقات الجزائرية اليمنية :

وخصوصًا في الجوانب العلمية والثقافية، فالجزائر تقدم  وقديمةلى أنها عالقات تاريخيه ع

الدعم غير المحدود لليمن في المجال العلمي والثقافي منذ  فجر الثورة وبالذات في 

ة في محافظ, والتقنية المهنيةالمحافظات الجنوبية والشرقية ،حيث أنشأت الجزائر المعاهد 

  مدين للتعليم المهني في محافظة لحجبو وعلى سبيل المثال معهد هواري  وأبينعدن ولحج 

وتأهيل  بإعدادفي محافظة أبين وكذا معهدين في محافظة عدن كما قامت  األوراسومعهد 

 األياديوالتي من خاللها تخرجت عشرات الدفع من ،واإلداريينالمدرسين والمهندسين 

العمل من سوق  واسعةتغطي مساحه  وأصبحتفي مختلف المجاالت والمهن   المدربة

الدعم من خالل تجهيز تقدم  والقطاع الخاص, والتزال الجزائر الدولةفي مؤسسات  اليمنية

 المهنية اإلطاراتوتدريب  إعدادالمعاهد بالمعدات والتجهيزات وكذا من خالل االستمرار في 

 .حتى يومنا هذا الجزائريةفي عدد من المعاهد  والفنية

                                                           
 1:251 - 09/10/2015 متعاملون اقتصاديون يدعون القطاع الخاص البحريني لالستثمار في الجزائر نشر في – 1
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 اللقاءأهمها وفي إطار تعزيز العالقات الثنائية ،أشرف البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات 

والتي تم فيها التطرق إلى مسيرة للدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية اليمنية االفتتاحي 

في  راوبيةصرح وزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حالعالقات الثنائية بين البلدين حيث

 و تطوير قوية في ترقية قائال "إن رغبة الجزائركلمة ألقاها خالل افتتاح أشغال الدورة 

مستويات أفضل تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز  العالقات الثنائية إلى 

إلى ميدان التكوين  إضافةعلى ضرورة أن يشمل هذا التعاون 1كما أكد حراوبية  "بوتفليقة.

والموارد البشرية المجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمار ال سيما من خالل تكييف 

 االتصاالت بين المعاملين االقتصاديين وتنظيم تظاهرات اقتصادية

 بيالجزائرية مع دول المشرق العر  الثالث: العالقاتالمبحث 

فريقيا تحتل الجزائر  وري ،األمر الذي يؤهلها إلى لعب دور ريادي ومحمكانة هامة عربيا وا 

واإلفريقي،  وفاعلي في المنطقة من خالل دعم التضامن والتعاون على المستويين العربي

يمانا منها بضرورة   ائربين الدول فإن الجز  المناداة بالوحدة بين الشعوب وحسن الجواروا 

ة بقرارات منظم االلتزامخالل  تسعى دائما إلى تحريك مساعي بلدان القارة لدعم ذلك من

 مثلة والمت ومن خالل المؤهالت التي تكتسبها الجزائراإلفريقي  واالتحادالوحدة اإلفريقية 
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 1والمساحة الشاسعة وغناها بالثروات الطبيعية والمعدنية االستراتيجيفي الموقع الجغرافي 

الشراكة وتبادل المصالح  تكون مبنية على وأخويةفإنها تطمح إلى إقامة عالقات تعاونية 

العوائق التي تعرقل  الجماعي للوقوف في وجه والسياسي والسهر االقتصادي وتفعيل التعاون 

هذه العالقات والتصدي لالزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة )اإلرهاب ،الهجرة غير 

 السرية ،النزاعات الحدودية ...(

ية والسياسية والثقاف االقتصادية عالقات الجزائروفي هذا المبحث نحاول إعطاء لمحة عن 

 وبها اءلالرتقالمعلنة  واالتفاقياتالمشرق العربي وسبل تعزيزها والبرامج واللقاءات  مع دول

 مصر،)السودان،التركيز على الدول المحورية والتي لها وزن كبير في المنطقة  ،وسنحاول

 مباشرة ومتميزة مع الجزائر. تالقاولها ع سورية (

 

 لمطلب األول : العالقات الجزائرية المصرية ا

مرتفعات ومنخفضات طوال نصف القرن الماضي، ففي المصرية عرفت العالقات الجزائرية 

عهد جمال عبد الناصر، الذي كان يقود الحركات التحررية من أجل االستقالل في المنطقة 

عالقة مصر مع الجزائر في أوج ازدهارها، حيث ساعدت األخيرة آنذاك تحت العربية، كانت 

مع  1973رئاسة هواري بومدين مصر بشكل قوي بالجنود والعتاد في حرب أكتوبر 

ومعه كل الشعب الجزائري  –وقد عاش بومدين األساسي فيها  الدور لجزائركان ل و،إسرائيل

                                                           
 24/ 23سليم العايب ، مرجع سابق ص  –1



85 
 

ين المصري فعال في الميدان إلى جانب الجنودا تلك الحرب بكل جوارحه بل وكأنه يخوضه –

لكن منذ وصول السادات إلى الحكم في مصر، خصوصا بعد زيارته للقدس في نوفمبر عام 

، بدأت العالقات الجزائرية المصرية  تعرف تراجعا متسارعا، وزادت سوءا في عهد 1977

تصدير الغاز  يناير بسنة واحدة، أقدمت على قطع 25مبارك، حتى أن الجزائر، قبل 

الطبيعي لمصر نتيجة تأخر األخيرة في دفع مستحقاتها المالية وكذلك ما اعتبرتها، حسب 

وصول الجنرال عبد  للغاز ومعمصر إساءة لشعب الجزائر بإعادة تصدير الصحف الجزائرية، 

اختارت مصر من جديد تحت قيادته تقوية عالقتها مع الجزائر الفتاح السيسي إلى سدة الحكم

أول زيارة خارجية قام بها السيسي حيث تجلى ذلك واضحا في م بعض الخالفات بينهما، رغ

مما عده الكثير من  في مصر، نحو الجزائر  بأول رئيس مدني منتخب اإلطاحةبعد 

، إذ لطالما كانت مصر 1المراقبين تحوال جذريا في السياسة المصرية نحو البلدانالمغاربية

ايا الشرق األوسط،دون محاولة االنفتاح على بلدان القارة لعقود طويلة منغمسة في قض

األمنية والسياسية واالقتصادية بدول إفريقيا. زيارة  اإلفريقية عموما، رغم ارتباط مصالحها

معلنة وأخرى غير معلنة ترتبط في األساس بطموحاته السياسية  الجنرال كان لها أهداف

 . فالمعلن تمثل في إعادة الدفء للعالقات بين البلدين ، في اإلستراتيجية وتنفيذا ألجندته

أن  ، وال سيماأفريل 30صادي الذي تعيشه مصر بعد سياق االضطراب السياسي واالقت

القيادة السياسية المصرية تريد استبدال الغاز القطري بالغاز الجزائري،بسبب دعم قطر 

الجزائر العب أساسي في  وة على أناإلعالمي والسياسي لجماعة اإلخوان المسلمين، عال
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 و األزمة الليبية التي تعني كال البلدين. الساحة السياسية بمنطقة شمال إفريقيا ارتباطا

عودة مصر إلى عضوية االتحاد األفريقي بعد فترة تجميد  الجزائر بدورها ساهمت بقوة في

دت الجزائر العالقات باالنقالب العسكري ، كما أعا أفريل 30أحداث  العضوية بسبب وصف

 مادة مصرية في سوقها 1200مع مصر ، حيث أفرجت الجزائر عن استيراد  االقتصادية

االستهالكي، كما حدث تناغم مبدئي في المواقف السياسية في المحافل الدولية ،وفي المقابل 

؛ ملف  ملفات المغرب العربي قدم الجنرال للجزائر عربونا للتقارب الجديد ، بتدخله في أعقد

المغرب بصورة كبيرة . ولكن سرعان ما  الصحراء ، مما تسبب في توتر العالقات مع دولة

انتهى شهر العسل بين مصر والجزائر ،واتضح أن نقاط الخالف أكبر وأعمق من نقاط 

وتحفظ شديد تجاه طموحات السيسي الرامية الستئصال  فالجزائر تنظر بتوجس  .1االتفاق 

والسياسي خصوصا في المنطقة ، فاألجندة السياسية له ال تحتوي  موماالتيار اإلسالمي ع

فقط ، وجعل كل خطواته وقراراته وتحركاته ومقدرات بلد كبير مثل مصر من  إال هذا البند

األجندة  خدمة هذا الهدف االستراتيجي ، وقد بدأت مصر جس نبض الجزائر تجاه هذه أجل

عن  جماعة إرهابية عة إرهابية اإلخوان المسلمين، عندما طلبت من الجزائر بإعالن جما

الخارجية الجزائري لدول الخليج  ، وزير طريق وساطة سعودية خالل زيارة رمضان العمامرة

المصري، لكونها تتوفر على ستة أحزاب لإلخوان المسلمين، ناهيك  فرفضت الجزائر المطلب

بالعالمة يوسف القرضاوي الذي عادة مايستقبل القوية التي تربط النظام الجزائري  عن العالقة

رغم تحسن العالقة الدبلوماسية بين الجزائر أنه و  إالفي الجزائر استقبال الدبلوماسيين الكبار.
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، إال أن التراشق بين البلدين سواء على مستوى اإلعالم أو في ظل حكم السيسيومصر 

راقبين لرصد أسباب العداء العميق بين المواقع االجتماعية ال زال مستمرا، ما يثير فضول الم

باإلضافة إلى تركة العداء التي خلفتها األزمة الرياضية خالل مواجهة ،المجتمعين الشقيقين

في تصفيات الترشح لكأس العالم ، حيث  2010بالسودان سنة كرة قدم بين منتخبي البلدين 

ا ، تبادل فيها أنصار الفريقين عرفت العالقة الجزائرية المصرية خاللها إحدى أسوأ منعرجاته

الكثير من العنف وأعمال الشغب ،و لم يقف هذا األمر في حدود الجماهير الرياضية، بل 

إعالمية بين البلدين، ثم تطور إلى أزمة دبلوماسية  تحول هذا النزاع الرياضي إلى حرب

كراهية والنفور بين وقد خلفت هذه األزمة الكروية بين مصر والجزائر الكثير من ال،.اقتصادية

األوساط الشعبية واإلعالمية بالبلدين وصلت حد مطالبات شعبية ومدنية بقطع العالقات 

، وال زالت بعض تداعياتها السلبية حتى اآلن تسري في نظرة 1السياسية واالقتصادية نهائيا

 كل منهما لآلخر، حيث يتجدد الصراع اإلعالمي والشعبي في كل لقاء رياضي يجمعهما

حول ملف األزمة الليبية، حيث تتوق القيادة  ،ضف إلى ذلك الخالف الحالي الذي يجمعهما

السياسية المصرية إلى محاربة الفصائل اإلسالمية المتواجدة بليبيا، ما حذا بها إلى اقتراح قوة 

مشتركة للتدخل عسكريا في ليبيا، وال سيما بعد ذبح عناصر متطرفة ليبية مواطنين مصريين 

ون هناك في ليبيا، غير أن الجزائر رفضت االقتراح وأبدت تحفظها من محاولة مصر يعمل

تصفية حساباتها الداخلية على حساب أمن المنطقة، وفضلت الحل السلمي من خالل الحوار 

الليبيين كطريق لمعالجة األزمة الليبية، وهو األمر الذي أيدته األمم  الفر قاءبين مختلف 

                                                           
 .2009-11-12. 1235. العدد العالقات المصرية الجزائريةاألهرام . –1



88 
 

وأيضا استياء اإلعالم الجزائري من مواقف مصر تجاه القضية ،.نهجهالمتحدة وسارت على 

الفلسطينية بشكل عام، هناك سبب آخر يتمثل في رؤيتْي إعالميي البلدين المتناقضة نحو 

معظم المؤسسات اإلعالمية الجزائرية وال سيما الخاصة  اعتبرتهالذي .”جوان30“أحداث 

 .”انقالبا عسكريا كامل األركان“منها، 

 بينما نجد اإلعالم المصري في غالبيته يبارك عملية إسقاط الرئيس محمد مرسي، ويعتبر

 ، كما يرى محاولة إعالم الجزائر الدفاع2011جانفي  25لثورة ” امتدادا“ 2011جوان 30

 .الفتاح السيسي  عن جماعة اإلخوان المسلمين والنيل من الرئيس عبد

 الجزائرية السورية  الثاني: العالقات المطلب

منذ الحوار الذي زائرية السورية على طبيعة تاريخية وأساس إيديولوجي لقد بنيت العالقات الج

، وحزب جبهة التحير الوطني في ستينات 1تم في لقاء جمع بين حزب البعث العربي السوري 

القـرن الماضي في دمشق، وانتهى إلى عدم حاجة القوميين العرب، خاصة حزب البعث، إلى 

في الجزائر،  وأديباتهتجنيد أو دعوة جزائريين إلى االنضمام إليه، أو العمل على نشر آرائه 

موجود في ت قومية طني حامل ألفكار وأطروحامن منطلق أن حزب جبهة التحرير الو 

تلك العقيدة وتعّمقت في فترات السلم والحرب،  تسير علىوظلت العالقة بين البلدين ، السلطة

ذلك تحالفت الجزائر بقيادة هواري بومدين  ، وبعد1973خالل حرب أكتوبر  ذروتها وبلغت

مكن مع سوريا برئاسة حافظ األسد، على إيجاد ودعم ما يعرف بجبهة الصمود والتصدي، وي
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الميراث التاريخي المشتـرك، حيـث يحفـظ أولهما ، نأن هذه العالقة قامت على أمريالقول 

على غـرار ما حـدث مـع هجـرات ،باحتضانهم لسورييايون، قيادة وشعبـا، جميل الجزائر 

القادر لإلقامة في دمشق رفقة  لألمير عبد ، 19541صـوب تونس والمغرب قبل وأثناء ثورة 

المواقف فتمثل في الثاني أما األمر ،والتحاق اآلالف من الجزائريين به بعد ذلكعائلته، 

ما قبل قيام الشعب السوري بانتفاضته ضد النظام، منذ المتعلقة بالمصير المشترك، وهذا 

وظهور جماعات إرهابية أصبحت تهدد وجود الدولة السورية، لكن بعد األحداث األخيرة، 

ن تكون إلى جانب سوريا، وكل المواقف داخل الجامعة العربية تعمق اختيار الجزائر في أ

 .وخارجها تؤكد ذلك

من ناحية أخرى، فإن الجزائر تؤكد دائما على وحدة سوريا واستقرارها، وترفض أّي تدخل و    

أجنبي فيها حتى لو كان عربيا، كما ترفض مساعدة كل المعارضة التي تحمل السالح في 

وجه النظام، وألنها تنطلق من تجربة في مواجهة اإلرهاب غير بعيدة عن الحالة السورية 

بعد عشرية دموية، شاملة ن تجربة ناجحة في المصالحة الوطنية وعن حاضرها، وأيضا م

فإنها تتبّنى الدعوة إلى حوار سلمي بين أطياف الشعب السوري، وهو ما أكده تصريح سفير 

الجزائر ترفض "، حين قال ”سانا“الجزائر لدى سوريا، صالح بوشة، لوكالة األنباء السورية 

ا، وتدعو إلى حل سياسي لألزمة في إطار حوار أّي تدخل في سوريا وعسكرة النزاع فيه
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سوري، كما أنها تتحّفظ على القرارات التي اتُّخذت في حق سوريا، وأنها داعمة لها  –سوري 

 1"منذ بداية األزمة

ة الندالع ثور  62لــوبما أن تصريح السفير الجزائري كان عشية إحياء الجزائر للذكرى ا

وائل أواسترجاع التاريخ بقوله "الشقيقة سوريا كانت من  سعى لتنشيط الذاكرةالتحرير، فقد 

مية إلقليالدول العربية التي ناصرت القضية الجزائرية ودعمتها سياسيا في المحافل الدولية وا

حتى أنجزت االستقالل، إضافة إلى الدعم والمساعدة المقدمة من الشعب السوري عبر 

"، دد من الشبان الجزائريين في سورياصندوق التضامن مع الشعب الجزائري، وتدريب ع

تتبع ثالث أسباب إزاء موقفها من األحداث  من هذه التصريحات أن الجزائر والذي يبدو

 السورية وهي :

 رفض التدخل في شؤون الدول، سواء أكان دعما معنويا للحوار أو تدخال عسكريا 1

 أن كل دولة هي األولى بحل مشكالتها الداخلية بالصيغة التي يراها أبناء المجتمع، 2

 وينطبق هذا بوجه خاص على سوريا. 

مناهضة اإلرهاب على خلفية ما عاشته في تسعينات القرن الماضي ومجابهته لوحدها  3

ت زمة، وحّذر أمام صمت دولي، ولذلك كان موقفها مناهضا لإلرهاب في سوريا منذ بداية األ

 .من انتشاره إلى الدول األخرى 
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بين عدة أطراف والتنافس تحولت إلى ساعة للوغى التي غير أن ما يحدث اآلن في سوريا، 

الواليات المتحدة، وتركيا وروسيا، ناهيك عن جماعات إرهابية مدعومة بزعامة ، كبرى  دولية

بحيث لم ن الناحية الواقعية بصورة جلية تناقض الموقف الجزائري مأثبت من دول عربية، 

ال تريد أن تكون طرفا مباشرا في الحرب، ثم إن و  ن التواجد األجنبي على األرض السوريةتد

لها عالقات مميزة مع أطرف دولية موجودة على الساحة السورية، منها تركيا وروسيا، 

لناحية وبالنسبة إلى هذه األخيرة فإنها على مستوى عال من التنسيق الذي يصل من ا

العسكرية إلى درجة التحالف، ناهيك أنها ترى المشاركة الروسية مشروعة مادامت قد تمت 

نه وبالنظر بطلب من الدولة السورية تحرك دعى إلى ضرورةإلى الموقف الجزائري الذي ،وا 

عربي أوسع لمساعدة الشعب السوري بكل مكوناته وطوائفه على التحاور مع بعضه إليجاد 

التي تعيشها سوريا بكل أبعادها، وتأكيدها على أن إضعاف سوريا هو إضعاف حل لألزمة 

قليمية برام مصالحة حفظ ل1لألمة العربية ككل، وأملها في حدوث اتفاقات عربية وا  سوريا، وا 

: لماذا لم تدخل الحكومة أمام تساؤل مهم مفاده ،نجد أنفسنا شاملة بين الشعب السوري 

 رضة  مادامت تدعو إلى المصالحة بين األطراف السورية؟ وتبعاالجزائرية في حوار مع المعا

لذلك لماذا ال تدعو النظام السوري إلى إيقاف حربه على المدنيين العزل في القرى واألرياف 

 والمدن؟

متخوفة من حصول  في نظر بعض السياسيين والباحثين وأطراف من المعارضة، أن الجـزائر

ن أ  علنت موقفها من خالل دعوتهـا إلى حل سلمي، إال أنها مشهد مماثل على أرضها ، وا 
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من  يعصهمامثل الدول العربية األخرى كثيرة من الناحية الجغرافية عن سوريا، األمر الذي 

نار الحـرب ويجعلها بعيدة عنها ، ودعوتها مرتبطة باستقـرارها النسبي، وبنجاحها في 

ومكانيا عن  مانياز االنتصار على اإلرهاب، وهو ما يصعب تكراره في سوريا الُمْختلفة 

 .الجزائر

 المطلب الثالث :العالقات الجزائرية السودانية 

اون والشراكة في مختلف الميادين ، فالبلدين في تتميز العالقات الجزائرية السودانية بالتع

قامة سعي دائم  الستغالل القدرات واإلمكانيات المتاحة إلحداث نقلة نوعية في عالقاتهما وا 

صرح به وهذا ما " تكون مبنية على أسس جديدة وعلى مصالح حقيقية، إستراتيجية"شراكة 

عن شروع من خالل تصريحه كشف  والذيبالجزائر القائم باألعمال في سفارة السودان 

من أجل تهيئة المناخ إلقامة 1حكومتي البلدين في التنسيق والتشاور لوضع "خطة طموحة" 

وأن البلدين "لديهما  -كما قال - شراكة فعلية في مختلف الميادين والقطاعات، خاصة

 .إمكانيات وقدرات هامة، يمكن استغاللها للتأسيس لهذه الشراكة

أن أسس إقامة هذه الشراكة النموذجية السيما لألشقاء العرب، متوفرة ه ومما الشك في

ومتأصلة في المواقف الثابتة للجزائر ولرئيسها السيد عبد العزيز بوتفليقة في دعم السودان 

 والوقوف إلى جانبه، خاصة في أزمة دارفور وقضية المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية 
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وداني عمر حسن البشير، ناهيك عن تطابق مواقف البلدين الدولية ضد الرئيس الس

بخصوص قضايا األمة العربية واإلسالمية، التي تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، 

 .ورفض التطبيع مع إسرائيل

، كانت دائما وال تزال تدعم وحدة السودان واستقراره وسيادته على والجزائر من جهتها 

أراضيه وثرواته في الجنوب كما في غربه، ولعل تقاسم قيادة البلدين لهذه المبادئ والمواقف، 

والسودان، الجزائر هو الذي يزيد في التفاؤل بمستقبل زاهر للعالقات السياسية واالقتصادية بين 

، مباراة أم درمان االنتباه بأن دبلوماسية كرة القدم التي أرخت لها  كما يجدر بنا أن نلفت

مكنت السودان من أن يفك الحصار المفروض عليه بأنواع مختلفة، وأن يمأل الدنيا بتواجده 

اإلعالمي عندما احتضن مباراة التأهل للمونديال وقد نجح بامتياز، وكانت رسالة الشكر 

 .1بوتفليقة إلى السودان شعبا وحكومة، عنوان هذا النجاحواالمتنان التي وجهها الرئيس 

بزيارة رئيس السوداني عمر البشير ال البلدين قامبين وفي إطار تفعيل العالقات الثنائية 

 بأنهابدعوة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اعتبرها البعض كانت للجزائر، والتي 

، بجانب خلفياتها التاريخية اإلفريقيةتتمتع بثقل كبير في القارة نادرة، السيما وان الجزائر 

بحث  إطارفي جاءت ن الزيارة فإالمعروفة في مجابهة االستعمار. ووفقا لمصادر الخرطوم 

وبحسب المصدر فإن .المشترك بين البلدين وتقوية العالقات الثنائية، وتفعيل اتفاقيات التعاون 

المعادن، المالية، النفط، ) االقتصاديةالجوانب على ها التركيز تم فييومين  استغرقتالزيارة 
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وهو بين البلدين  ترقية العالقات،كما أنها لعبت دورا كبيرا في ...(المدني ناالستثمار والطيرا

الدبلوماسي والخبير االستراتيجي في العالقات الثنائية الرشيد ابو شامة حيث ما تبين من رأي 

دعوة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للرئيس البشير لزيارة الجزائر تعطي  أنرأى 

قارية ا السيما وأن الجزائر دولة قوية وغنية ولها وزنها في القارة السمراء،  أهميةالسودان 

تحقق المزيد من التعاون الجيد بين البلدين السيما في المجال  أنيمكن للزيارة  " وصرح قائال

 "االقتصادي والغاز الطبيعي

 العالقات بينهما في تطور وارتقاء ،فالجزائرأن  وبالنظر إلى المستوى الثنائي للبلدين ،نجد

كانت لها مواقف ثابتة وداعمة للسودان، بحيث لعبت دورا قويا وحاسما في قضية جنوب 

في ظلت الجزائر كما تقرير المصير ،  حق في إطار دارفوروظلت داعمة لقضية  السودان،

تضامنية مع  والعربية، وحتى الدولية، ولديها عدة مواقف اإلفريقيةالقضايا دفاع عن 

والجزائر السيما تجاه  وفي السياسيات الخارجية، تتواكب المواقف بين السودانن،نالسودا

ويتطابق تماما مع موقف الجزائر، في  السودان واضح جداالقضية الفلسطينية، وموقف 

والمبدأ الدبلوماسي الراسخ الذي يقضي الصهيوني. ؛  النظرة القاضية بعدم االعتراف بالكيان

مشرفة  -دائما - ، فمواقف الجزائر كانت وال تزال 1بعدم التدخل في الشؤون الداخليةللدول

 الجوار ضفمل دول العالم العربي والساحل ودول تلك المتعلقة بلم ش تجاه السودان، خاصة

انعقدت في الخرطوم عام  هناك لجنة وزارية مشاركة بين السودان والجزائرإلى ذلك أن 

شراكة بين البلدين، منها توقيع بروتوكول في  ، و تم خاللها التوقيع على عدة اتفاقيات2010
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توى الثقافي، هناك مشاركات اإلعالمية ، وعلى المس مجال اإلعالم يخص كل األجهزة

ممتازة جدا، حيث تم تفعيل البروتوكول الثقافي بين البلدين وشارك السودان في افتتاح 

القتصادي، فهناك الفنون الشعبية. أما في المجال ا ةقسنطينة عاصمة الثقافة العربية بفرق

الجوازات الدبلوماسية اتفاق يسمح لحمَلة إجراء عالقات جيدة أحدثت قفزات كبيرة، ويتوقع 

 .العربية  عليه في البلدان بالدخول دون تأشيرة، مثلما هو متعارف

 باقي دول المشرق العربي المطلب الرابع :عالقات الجزائر مع 

ث يمع بقية دول المشرق العربي بح واقتصاديةجاهدة إلقامة عالقات سياسية  تسعى الجزائر

يتضح العالقات الثنائية وهذا ما س المشتركة وتعزيزالمصالح  خاللها تفعيل وتطويريتم من 

 .في هذا المطلب 

لقد شهدت العالقات الجزائرية األردنية تطورا نوعيا خالل  أ(العالقات الجزائرية األردنية :.

السنوات األخيرة كرستها ديناميكية التعاون التي أرستها الزيارات المتبادلة لمسئولي البلدين 

على أعلى مستوى، والتي تنصب على تطوير مستوى التعاون االقتصادي الذي يبقى دون 

بها البلدان، ومن هذا المنطلق جاءت زيارة العاهل اآلمال المنشودة واإلمكانيات التي يزخر 

واالرتقاء بهذا  1في إطار بعث أسس الشراكة الثنائية  2008األردني للجزائر في عام 

التعاون ليكون بمستوى العالقات السياسية الجيدة. وقد تجلى ذلك منذ تأسيس اللجنة 
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العالقات بين البلدين "حركية التي أضفت على  1996األردنية عام -المشتركة الجزائرية

، 1قوية" باإلضافة إلى التوقيع على العديد من االتفاقيات في مختلف الميادين والقطاعات

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى 

ع قوي" للعالقات دف"مكنت من إعطاء  2000العاصمة األردنية عمان في فيفري من عام 

األولى من  2008الملك عبد هللا الثاني للجزائر في عام   تعتبر زيارة جاللة،كما الثنائية

نوعها وهو ما جعل الكثير من المتتبعين يولونها أهمية كبيرة من منطلق أنها تسمح 

بتشخيص وتقييم آفاق التعاون في شتى القطاعات، وكذا تفعيل االتفاقيات التجارية 

. ويرتكز التواجد االقتصادي والتجاري 2000و 1999و 1998تصادية الموقعة سنوات واالق

األردني ب "الجزائر في مجال الصناعات الصيدالنية على وجه الخصوص، من خالل نشاط 

العديد من الشركات األردنية الدوائية ب "الجزائر ك"دار الدواء" و"دار الشفاء"، باإلضافة إلى 

األردنية للصناعات الدوائية"، كما أقام السعوديون واألردنيون شراكة  "الجزائرية  الشركة

بمصنع "الكندي" للدواء، إلى جانب دخول تسعة مخابر أردنية إلنتاج الدواء في مشاريع 

بالجزائر بعضها في إطار شراكة مع مؤسسة صيدال والبعض اآلخر بصفة مستقلة. وخارج 

الوقت الذي بدأ فيه األردنيون إطالق أولى عمليات  هذا اإلطار، تعرف المبادالت ضعفا، في

االستثمار في المجال السياحي، فيما يرتقب أن تقيم مجموعة "السختيان" األردنية قرية 

سياحية بمدينة تمنتفوست، حيث سبق أن تم تسجيل المشروع وفقًا لبرنامج لدى وزارة 
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ن مشتركة على أعلى مستوى.. . وخالفًا لدول عربية أخرى يفتقد البلدان للجا1السياحة

البلدين على أهمية تذليل المعوقات التي تعترض نمو حركة التبادل التجاري  مسئولوويتمسك 

بين األردن والجزائر، داعين القطاع الخاص إلى إقامة مشاريع مشتركة خاصة في ظل وجود 

سبة لالستثمار اتفاقيات في هذا المجال، إضافة إلى توفر بنية تحتية وبيئة تشريعية منا

واألعمال التجارية تسهم في التنمية االقتصادية المقدسات وطمس معالمها التاريخية 

الن هذا التعاون   والحضارية. وهذه العالقات تتميز بنموها االقتصادي واالجتماعي والثقافي

االستثمارية  األردنبيئة ومناخات  إلىاالقتصادي المشترك شكل فرصة لالطالع والتعرف 

في ظل ما تشهده من امن واستقرار ووجود البيئة   ساحة جذب الستثمارات جزائريةو 

 .التشريعية العصرية والبنية السياسية والمناطق الحرة والمدن الصناعة 

 

المتبادل  واالحترامتتميز العالقات الجزائرية اللبنانية بالتعاون ب(العالقات الجزائرية اللبنانية :

سعادة سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر من خالل تصريح حصري أدلى به  اتضحما وهذا 

بأن العالقات الجزائرية ـ اللبنانية جيدة جدا بل "السيد غسان المعلم في للمساء حيث أكد 

وأوضح "وممتازة ونحن نعمل دائما على تطويرها نحو األحسن لمصلحة البلدين والشعبين.

اللبنانية في الجزائر كبير جدا وبخاصة اللبنانيون المتواجدون  بأن حجم االستثمارات الخاصة

بالجزائر والذين دخلوا مجال االستثمارات، مضيفا بأن لبنان تسعى وتعمل على جلب 
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كما كشف السفير عن .«لنوازي هذا التبادل االقتصادي»االستثمارات الجزائرية إلى لبنان 

لدين سيتم ذلك في أقرب فرصة حسب السفير. مشروع اتفاق جاهز للتوقيع بين الب 14وجود 

عون كرئيس للجمهورية اللبنانية بعد فراغ دام عامين ونصف دفع  مشالمؤكدا بأن انتخاب 

بتفعيل هذه االتفاقيات والتي ستشمل كافة المجاالت االقتصادية والتجارية واالجتماعية 

أن أول اجتماع للجنة  وذكر 1الكبرى والسياسية وسيتم توقيعها في إطار اللجنة المشتركة 

المشتركة قد تم فعليا بدولة لبنان ونحن في انتظار زيارة مماثلة من البعثة اللبنانية لعقد 

اجتماع بالجزائر لتكملة هذه اللقاءات على أن يتم التوقيع على هذه االتفاقيات بحضور 

لد الذي سيتم اختياره وزيري خارجيتي الحكومة الجزائرية ونظيرتها اللبنانية في انتظار الب

للتوقيع على االتفاقيات. وقال بأن اختيار الجزائر أو لبنان ال يكون مشكال مادام أن البلدين 

 .يسعيان لتطوير العالقات والمبادالت بينهما

وفي إطار التبادالت االقتصادية بين البلدين، أكد السفير بأن حجم التبادالت االقتصادية 

كما أوضح السفير بأن  .ك األرقام الدقيقة لحجم هذه التبادالتهام، موضحا بأنه ال يمل

تسهيالت كبيرة قد خصت السياح الجزائريين القاصدين دولة لبنان ومؤكدا تسجيل ارتفاع في 

ألرز. السفير نفى في ذات اإلطار أن تكون هناك ح الجزائريين المتجهين إلى بلد اعدد السيا

لبنان أمام الجزائريين. واغتنم فرصة تواجده بوهران  صعوبات في الحصول على تأشيرة دخول
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لتهنئة الشعب الجزائري على العمل الجّبار الذي قامت به مختلف الجهات لحصول وهران 

 .12021على شرف تنظيم فعاليات ألعاب البحر األبيض المتوسط سنة 

 لعمليث نجحوا باكما أن هناك العديد من اللبنانيين في الجزائر يعملون في قطاع البناء، ح

 ،نته، في مجال االستثمار في قطاع الخدمات المتعلقة بالعمران وتهيئة البناء وتجديده وصيا

 ي هذافوتعتبر الشركة اللبنانية الجزائرية لالستثمار والمقاوالت من أهم الشركات العاملة 

ي مدينة المجال، وهي شركة لبنانية لديها مكتب رئيسي في العاصمة الجزائرية، وآخر ف

عن  حيث تعمل الشركة وغيرها من الشركات اللبنانية في الجزائر التي يزيد عددها وهران، 

د أو والتشيي اإلعمارشركات في مجال العقارات واالستثمارات العقارية وذلك من خالل  8الـ 

دارة العقارات وا عداد دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع وا عداد دراسات هندس ية التشطيب وا 

ية، لعمومالمشاريع، كما تقوم أيضا بأعمال التهيئة العمرانية، منها تجميل الحدائق والساحات ل

 ونظافة المحيط، تركيب وصيانة شبكات المياه، وتنفيذ كافة األشغال العمومية

من هذا المنطلق، يؤدي اللبنانيون دورا بارزا ومهما في تطوير البالد، خاصة انهم اكتسبوا 

م هناك، فال ينافسهم أحدا بل تعتمد عليهم الدولة في انجاز الكثير من خبرة عبر وجوده

البالد، لكنهم يواجهون صعوبات في الحصول على رخص  بإنماءالمشاريع العمرانية المتعلقة 

يعمل بعض اللبنانيين في مجال استيراد وتصدير  اإلدارية كماناء وتسوية بعض األمور الب

االستثمار في قطاع الخدمات خاصة البنوك، إذ في الجزائر  النفايات الحديدية، وفي مجال
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العديد من البنوك اللبنانية تطلب التراخيص الالزمة لفتح فروع لها، وبعضها حصل على 

 التراخيص مثل فرنسا بنك.

العالقات الجزائرية الفلسطينية على األخوة  ترتكز الفلسطينية:ج(العالقات الجزائرية  

إضافة إلى التاريخ  االستعماري والمحبة نظرا لتشابه البلدين في المسار النضالي ضد 

من الدول المركزية الداعمة للدولة  ولتزالكانت شتركين والقومية ،لذلك فالجزائر الم والمصير

الفرنسي  االستعمارالمريرة التي عاشتها مع ى،نظرا للتجربة1الفلسطينية في كافة المجاالت 

،وهي منذ لالستعمارووجها معاديا وماقتا  تكتسب خبرة ثورية ما جعلهاسنة  132طيلة 

بحق الشعوب في تقرير  واالعتراف أخذت على عاتقها دعم حركات التحرر استقاللها

طا في حل جهازا سياسيا نش دبلوماسيتهامصيرها وعدم التدخل في شؤونها وجعلت من 

 اإلفريقية.النزاعات خاصة في المنطقة 

عند فليقةومن بين المواقف الجزائرية الداعمة للقضية الفلسطينية موقف الرئيس عبد العزيز بوت

لراحل حين أفسح المجال للزعيم الفلسطيني ا 1974ترأسه للجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 

ن حي 1988جتماع الذي احتضنته الجزائر عام ياسر عرفات ليلقي كلمته, باإلضافة إلى اال

وي المعنو وتمثيلها في المحافل الدولة والدعم المادي  تم اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية

 في كافة المجاالت .

                                                           
 -(  25 العدد-لليونسكو الجزائرية الوطنية لمحات،اللجنة مجلة) اإلسالمي المؤتمر وقمة فلسطين قضيةباعزيز، عمر -1

 ح.السالم،مصطفى
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رئيس المجلس ما صرح به ومن جهتها ،أكدت فلسطين على الصمود في وجه إسرائيل وهذا 

فلسطين ستعمل جاهدة على متابعة ملفات "أن على أكد حيث الوطني الفلسطيني 

تي ية الاالعتداءات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية على مستوى المحكمة الجنائية الدول

انه منذ انضمام دولة فلسطين رسميا للمحكمة الجنائية ضاف وأ"أصبحت عضوا دائما بها 

ت الضرائب التي تحصلها الدولية ازدادت حدة التضييق اإلسرائيلي بتجميد تحويل عائدا

 بدأ منذ التوقيع على معاهدة روما.  لصالح السلطة الفلسطينية الذي

لي وأوضح أن المجلس الوطني الفلسطيني يسعى مع لجنة المتابعة العربية لحشد الدعم الدو 

إلعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس األمن الدولي خاصة إلنهاء االحتالل 

د األراضي الفلسطينية،حيث أن فلسطين طلبت من الجزائر مساعدتها بإيفا سرائيلي علىاإل

ة جنائي"مختصين قانونيين لبلورة فحوى الملفين اللذين سيتم إيداعهما على مستوى المحكمة ال

عليا تفعيله من قبل اللجنة الوطنية اللى أن أول ملف سيتم االنطالق في الدولية" مشيرا إ

لى اإلسرائيلي ع االستيطانا مهمة متابعة عمل المحكمة( هو ملف الفلسطينية )المخولة له

         األراضي الفلسطينية.

 العراقية:د(العالقات الجزائرية 

مشتركة تكون مبنية على الحوار والتفاهم ،  مصالحعالقات ذات يسعى البلدين إلى إقامة 

بعض الخالفات التي قد تعرقل مسار العالقات  النظر وتجنبتقريب وجهات وذلك من خالل
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الجزائرية،  –اللجنة العليا المشتركة العراقـية التعاونية بين البلدين ،إضافة إلى ذلك تفعيل دور 

 .لما لها من أثر كبير في التعاون بمختلف المجاالت

ين بتبادل قام البلدوفي إطار تعزيز العالقات وتفعيل المصالح المشتركة في شتى المجاالت ،

للتعاون األمني  إستراتيجيةلتبني  سعواالخبرات في مجال النفط، والصحة، والموارد المائية، و 

وزير من خالل تبادل الزيارات بين قيادات البلدين ، حيث قام  اتضح وهدامان،بين البلدي

جمعته بوزير الخارجية العراقي إبراهيم  1مؤخرا بزيارة إلى العراق لعمارةالخارجية الجزائري 

أكد فيها لعمامرة "حرص الجزائر على أن تكون عالقاتها مع العراق ذات مستوى  األشيقر

الحرص "يتبلور من خالل   ،وأبرز أن هذا."والتعامل مفتوحة االتصالرفيع وأن تبقى قنوات 

عدد من األنشطة بما فيها اللقاءات المنتظمة بين وزيري خارجية البلدين في المحافل الدولية, 

سواء على هامش اجتماعات الجامعة العربية أو األمم المتحدة أو منظمة التعاون 

قات المجودة بين البلدين التفااتطوير على خالل هذه الزيارة  االتفاقتم ،حيث ."اإلسالمي

والسهر على تعريف رجال األعمال العراقيين باإلمكانيات والفرص التي تتيحها السوق 

أن السفارة الجزائرية ببغداد "ستعاود نشاطها من خالل  إلىأيضا  لعمامرة وأشارالجزائرية 

، كما أكد أن ."لرفع مستوى التجارة واالستثمار بين البلدينالطاقم الذي يستجيب لمتطلبات 

الجزائر ترغب في أن يكون "الجسر البشري الموجود بين البلدين يتسم بالمحبة واإلخاء ويعبره 

كل من يرغب في المساهمة في تحسين العالقات بين البلدين وأن يساهم في جعل الشراكة 

ون مع اوزير الخارجية العراقي ،إبراهيم الجعفري إلى تفعيل التع دعاومن جهته "تخدم الطرفين
                                                           

 09:37 - 25/02/2016ببغداد الجزائرية السفارة" تنشيط إعادة"يؤكد لعمامرة ح.مصطفى،السالم -1
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الجزائر وتوحيد الجهود في كافة المجاالت السيما جهود التنسيق األمني لمكافحة اإلرهاب 

العالقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين وضرورة تفعيل عمل  تعزيز أهمية،كما أكد على 

رات اللجنة العراقية الجزائرية المشتركة ألهميتها في تطوير العالقات وتبادل الزيا واجتماعات

 ..البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون  مسئوليبين 
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 خاتمة الدراسة:

 صحيحة وذات أهميةذكره نستنتج أن الفرضيات المقدمة في هذه الدراسة  ما سبقمن خالل 

كلة الدور الذي لعبته المحددات والمبادئ والسمات المشفي إثراء الموضوع وذلك من خالل  

 تاريخيكما أن للرصيد الللسياسة الخارجية الجزائرية في توجيه دبلوماسيتها وتفعيل دورها، 

لصلبة الخارجية الجزائرية من التأسيس إلى تحدي األزمة الدور األساسي واألرضية اللسياسة 

ية رجية الجزائر سق الدولي أهم محدد للسياسة الخاإذ كان النفي فرض التواجد القوي لها ،

ول عل الدالداخلية فتحكم الواليات المتحدة األمريكية في النظام الدولي يج مقارنة بالمحددات

 ذههوالمتوسطة غير قادرة على التأثير في العالم الخارجي، وهو ما يفسر اعتماد  الصغيرة

 المقابل فرضها طبيعة النظام الدولي. وفيالدول على اإلطار الجماعي من القيود التي ت

الجزائر بعض المؤهالت تجعلها في وضع متميز نوعا ما في التعامل مع العالم تمتلك 

الخارجي كالموقع الجغرافي الذي يتوسط أربع قارات مطال على البحر األبيض المتوسط 

عالم ها االتصال بالشأنه أن يسهل ل معظم المواصالت الدولية، وهذا منالذي يتم من خالله 

سها واتساعها وتنوع تضاريالجزائر الخارجي وتنمية حجم تجارتها الخارجية. كما أن مساحة 

 يجعلها همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا.

 ومن أبرز العوامل التي ساهمت في تفعيل دور السياسة الخارجية الجزائرية نجد النزعة

 ص، زيز بوتفليقة "خالل عهدته األولى بشكل خاالخارجية للنشاط السياسي للرئيس "عبد الع
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 ترة ية لفذ شغل منصب وزير الخارجويعزى ذلك إلى تأثره بالمهام السياسية التي تقلدها سابقا إ

م طويلة في النشاط الدبلوماسي الجزائري على مستوى منظمة الوحدة اإلفريقية ومنظمة عد

جه ائية القطبية آنذاك. إلى جانب التو االنحياز في ظل التجاذب السياسي الحاد بين الثن

 السياسي لدى صانعي القرار بوضع تفعيل الجهاز السياسي على المستوى الخارجي.

ذي ومهما عملت الجزائر في ترسيخ تواجدها على مستوى العربي فإن التحدي األبرز لها وال

ع مفي عالقاتها المستعصية التي تواجهها  من شأنه أن يتعدى قدراتها، يتمثل في المشكالت

 بعض دول الجوار كالمغرب وتونس باإلضافة إلى بعض المشكالت التي تشهدها المنطقة 

ي على المنطقة كاإلرهاب والهجرة غير السرية وموجات الغضب ضد النظام والتكالب الخارج

يفي التصدالجزائر تعمل على تقوية جهازها السياسي للعب الدور المحوري وهذا ما جعل    

 المشاكل .لهذه 
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 2017 جانفي 31 الثالثاء 3093 العدد عربيات مجلة_- 55

 03/ 16 دخوش محمد الدكتور: بقلم منضرورة أكثر.. الرياض – الجزائر محور_  56
/2015 

 06 - 13 مأخباراليوم،العالقاتالجزائريةالسعوديةهلتعودالمياهإلىمجاريها؟بقلمبودرعياسريو  -57
- 2015 

 «وعميقة أخوية» الجزائرية-القطرية العالقات: خليفة يولد العرب-58

 م 02:30 2017 ي ر ففي 28 الثالثاء، قنا – الدوحة



114 
 

 - 03 - 24 يوم نشر" تطورا تشهد القطرية الجزائرية العالقات" الجديدة الجزائر-59
2017 

 2012 - 03 - 28 يوم نشر اإلماراتية الجزائرية المساء،العالقات - 60

 امو  – أبوظبي•: المصدر" متطورة الجزائرية اإلماراتية العالقات: "زايد بن هللا عبد -61
 2015 نوفمبر 13:التاريخ

 11 الجمعة، - محليات" متجذرة و عميقة والجزائر الكويت عالقات" العازمي، حمد_ 62
   2016 نوفمبر

 :”الحوار”لـ الجزائر لدى الكويت سفير”الشبو محمد_ 63

 2012: في نشر" الجزائري  السفير ييستقبل البحرين الخارجية وزير"وكاالت،  -63
/09/18 

 االثنين شرن"  والتجارية السياسية العالقات تطوير ان تبحث والجزائر البحرين" الحوار –64
 الموافق المكرمة مكة بتوقيت 17:02 - 21-11-2016

 الجزائر في لالستثمار البحريني الخاص القطاع يدعون  اقتصاديون  متعاملون  -65

 11:25 - 09/10/2015 في نشر

 يوم نشر" اليمنية-الجزائرية المشتركة للجنة العاشرة لدورةا" الجزائرية األنباء وكالة -66
20 - 07 - 2010 

:  موقع_ العزيز عبد شريف -67
http://islammemo.cc/Tahkikat/2015/06/13/250260.html 

 2012 - 01 - 10 يوم نشر المصرية الجزائرية العالقاتالشعب، جريدة–68
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 .2009-11-12. 1235 العدد. الجزائرية المصرية العالقات. االهرام –69

 يف ُنشر] بنققة عمر خالد بقلم" المرحلة أسئلة.. السورية واألزمة الجزائر"  العرب -70
 ([8)،ص10443: ،العدد2016/11/02

 10612: ،العدد2017افريل 24 سنا،االثنين السورية األنباء وكالة–71

 من وخوف بالصمت جزائري  تأييد: سورية في الروسي التدخل" بنققة عمر خالد –72
 ( غرينتش بتوقيت – 01:00) 2015 أكتوبر 24 السبت،" التمّدد

 2012 أكتوبر 12 يوم السودانية،نشر الجزائرية عقبة،العالقات عدبو – 73

 نشره تم" المجاالت مختلف في بالتطور تتميز الجزائرية االردنية العالقات: " عميمور -74
 مـساءً  03:00. 2009 نوفمبر/  21 السبت في

 11:43 2013 أكتوير/ 30, األربعاء الجزائري  السفير مع شامل الشاهدي،لقاء جريدة -75

 20 يوم نشر تعاون  اتفاق 14 على التوقيع: «المساء» لـ بالجزائر لبنان سفير – 76
 2016 ديسمبر

 المتبادل رامباالحت تتميز اللبنانية الجزائرية العالقات: الجزائري  السفير" محلية أخبار  -77
 10:12 - 2016-10- 01 الثالثاء نشر "

 الوطنية لمحات،اللجنة مجلة) اإلسالمي المؤتمر وقمة فلسطين قضيةعزيز، با عمر –78
 ح.السالم،مصطفى -(  25 العدد-لليونسكو الجزائرية

 09:37 - 25/02/2016ببغداد الجزائرية السفارة" تنشيط إعادة" يؤكد لعمامرة -79

 محمد" ةاستراتيجي شراكة نحو نوعية نقلة السودانية – الجزائرية العالقات" المساء - 80
  2009 - 12 - 30 يوم الصالح،نشر
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 نشر الخرطوم/ فاروق  اسمهان: بقلم..  متجذرة" عشق" عالقة..  والجزائر الخرطوم -81
  2015 أكتوير  11: بتاريخ

 * المواد غير منشورة :

 -1954 والمتغيرات الثوابت الجزائرية للثورة الخارجية السياسة" أحمد، فليس بن_ 82
 2009/ 2008(  الدولية– والعالقات السياسية وملالع في دكتوراه اطروحة" )  1962

 1999السياسةالخارجيةالجزائرية في الشخصية العوامل أهميةمحمد، عديلة الطاهر_ 83
 (  2005 قسنطينة ماجيستير،جامعة مذكرة) 2004-

 2010،ياإلفريق اإلتحاد منظمة إطار في الجزائرية الدبلوماسية مذكرةسليم، العايب – 84
/2011 

 زاعاتالن حل في الجزائرية الدبلوماسية دور تخرج خضرة،مذكرة علماوي مروان، بوعزة_ 85
 2010/ 2009،الدولية

 –1940 الجزائرية الوطنية الحركة في والوحدوي  الثوري  اإلتجاه تطورسليمان، فريري _ 
 ،2011- 2010 والمعاصر الحديث التاريخ في دكتوراه ،رسالة 1954
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 الفـــــــــــــــــهرس
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 هرســـــــــــــــــالف

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 016 ...........................: إطار مفاهيمي نظري................... الفصل األول

 016................اسة الخارجية ..................:اإلطار النظري للسي المبحث األول

 017..:تعريف السياسة الخارجية......................................... المطلب األول

 018..محددات السياسة الخارجية ......................................: المطلب الثاني

 020.........:صنع السياسة الخارجية .................................. المطلب الثالث

 022....: أدوات السياسة الخارجية ...................................... المطلب الرابع

 024..: نظريات السياسة الخارجية ..................................... المبحث الثاني

 024.......:النظرية الواقعية وتفسيراتها للسياسة الخارجية ................ المطلب األول

 027......وتفسيراتها ................................ الليبرالية:النظرية  المطلب الثاني

 029......وتفسيراتها ................................. :المقاربة البنائية المطلب الثالث

 032............الخلفية التاريخية والمفهومية للسياسة الخارجية الجزائرية : الفصل الثاني

 032...السياسة الخارجية الجزائرية .............................مفهوم :  المبحث األول
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 032...: التعريف بالسياسة الخارجية الجزائرية .......................... المطلب األول

 033....:نشأة السياسة الخارجية الجزائرية .............................. المطلب الثاني

 037....ة الجزائرية ...................: سمات ومبادئ السياسة الخارجي المطلب الثالث

 041..خارجية الجزائرية .............: محددات ومراكز صنع السياسة ال المبحث الثاني

 041...........................لسياسة الخارجية الجزائرية ...:محددات ا المطلب األول

 044.ة ........................: مراكز صنع السياسة الخارجية الجزائري المطلب الثاني

سقاطه على السياسة  المبحث الثالث  049الخارجية الجزائرية .......: التفسير النظري وا 

 049....ئرية ......................في السياسة الخارجية الجزا الليبرالية: المطلب األول

 053.....: المثالية في السياسة الخارجي الجزائرية .................... المطلب الثاني

 055..........................:الواقعية في السياسة الخارجية الجزائرية  المطلب الثالث

 058.................................الجزائرية العربيةسمات العالقات : الفصل الثالث

 058العالقات الجزائرية مع دول الجوار...............................: األول بحثالم

 058..: العالقات الجزائرية المغربية .................................. المطلب األول

 062..............لليبية ........................:العالقات الجزائرية ا المطلب الثاني
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 066...........:العالقات الجزائرية التونسية ............................. المطلب الثالث

 069.............................: عالقات الجزائر مع دول الخليج ...... المبحث الثاني

 070...........................عودية..............:العالقات الجزائرية الس المطلب األول

 073................................قات الجزائرية القطرية ........: العالالمطلب الثاني 

 076..........................:العالقات الجزائرية اإلماراتية ............. المطلب الثالث

 079...........................مع باقي الدول الخليجية : عالقات الجزائر  المطلب الرابع

 083...: العالقات الجزائرية مع دول المشرق العربي ..................... المبحث الثالث

 084.........................جزائرية المصرية ...............:العالقات ال المطلب األول

 088............................:العالقات الجزائرية السورية ............. المطلب الثاني

 092...........................: العالقات الجزائرية السودانية ........... المطلب الثالث

 095..: عالقات الجزائر مع باقي دول المشرق العربي .................... المطلب الرابع

 105.................................................................اتمةـــــــــــــــــــــــــــخال

 108.......................................................مة المراجع المستخدمةـــــقائ

 118..................................................................هرس ــــــــــــــــــــالف


	ج)العلاقات الجزائرية اليمنية :توصف العلاقات اليمنية الجزائرية في كثير من المجالات على أنها علاقات تاريخيه وقديمة وخصوصاً في الجوانب العلمية والثقافية، فالجزائر تقدم الدعم غير المحدود لليمن في المجال العلمي والثقافي منذ  فجر الثورة وبالذات في المحافظات...
	وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية ،أشرف البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات أهمها اللقاء الافتتاحي للدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية اليمنية والتي تم فيها التطرق إلى مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين حيثصرح وزير التعليم العالي و البحث العلمي ر...
	المبحث الثالث: العلاقات الجزائرية مع دول المشرق العربي
	تتميز العلاقات الجزائرية السودانية بالتعاون والشراكة في مختلف الميادين ، فالبلدين في سعي دائم لاستغلال القدرات والإمكانيات المتاحة لإحداث نقلة نوعية في علاقاتهما وإقامة "شراكة إستراتيجية" تكون مبنية على أسس جديدة وعلى مصالح حقيقية، وهذا ما صرح به القا...
	ومما لاشك فيه أن أسس إقامة هذه الشراكة النموذجية لاسيما للأشقاء العرب، متوفرة ومتأصلة في المواقف الثابتة للجزائر ولرئيسها السيد عبد العزيز بوتفليقة في دعم السودان والوقوف إلى جانبه، خاصة في أزمة دارفور وقضية المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية
	الدولية ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ناهيك عن تطابق مواقف البلدين بخصوص قضايا الأمة العربية والإسلامية، التي تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع مع إسرائيل.
	والجزائر من جهتها ، كانت دائما ولا تزال تدعم وحدة السودان واستقراره وسيادته على أراضيه وثرواته في الجنوب كما في غربه، ولعل تقاسم قيادة البلدين لهذه المبادئ والمواقف، هو الذي يزيد في التفاؤل بمستقبل زاهر للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجزائروالسودا...
	وفي إطار تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة للجزائر، والتي كانت بدعوة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اعتبرها البعض بأنها نادرة، لاسيما وان الجزائر تتمتع بثقل كبير في القارة الإفريقية، بجانب خلفياتها التاري...
	وبالنظر إلى المستوى الثنائي للبلدين ،نجد أن العلاقات بينهما في تطور وارتقاء ،فالجزائر كانت لها مواقف ثابتة وداعمة للسودان، بحيث لعبت دورا قويا وحاسما في قضية جنوب السودان، وظلت داعمة لقضية دارفور في إطار حق تقرير المصير ، كما ظلت الجزائر في دفاع عن ال...
	وفي إطار تعزيز العلاقات وتفعيل المصالح المشتركة في شتى المجالات ،قام البلدين بتبادل الخبرات في مجال النفط، والصحة، والموارد المائية، وسعوا لتبني إستراتيجية للتعاون الأمني بين البلدين،وهداما اتضح من خلال تبادل الزيارات بين قيادات البلدين ، حيث قام وزير...

