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          بلعٌد فرٌد أستاذي المشرف بنكما أتقدم بجزٌل الشكر إلى 

و على قبوله اإلشراف على المذكرة و ما قدمه من إرشادات قٌمة 

 .و توجٌهات مفٌدة

 ونوغً مصطفى:كما اشكر لجنة المناقشة المكونة من األستاذٌن 

 . على قبولهم بمناقشة مذكرتًمزٌانً لطفً و 
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 .بها فً سبٌل العلم
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الجزائرية من التجربة التاريخية، المتمثلة في الثورة  الخارجيةالسياسة  مبادئقى تتس
التحريرية ضد المستعمر الفرنسي، فالجزائر كمواطن بسيط يرعى حرمة بيته و حرمة جيرانه 

دبلوماسيا، ففي الكثير من المناسبات نرى الجزائر  أويكون سياسيا  أنتهديد قبل  أيمن 
دو  إنسانياترعى حرمة شعبها و الشعوب المجاورة و حتى البعيدة، حيث شكلت مجتمعا 

  .دفاعية إنسانيةسياسة خارجية 

و الجزائر نظرا للمكانة الجيوسياسية و الموارد التي تكتسبها تسعى لتمثيل دور الفاعل 
من خالل تعزيز الدول الدبلوماسي في  إالو ال يكون ذلك فريقية اإلفي المنطقة  األساسي

  ...).، النزاعاتاألزماتالفقر، التخلف، المجاعة، ( اإلقليميةمواجهة القضايا 

 أنو مع ذلك ال تزال يصعب الحديث عن الحدود الجغرافية في منطقة الساحل، على اعتبار 
سبب قدرة الجماعات المسلحة و نقمة على دول المنطقة، ب إلىكبر المساحة تحول 

دوليا، حيث تشهد المنطقة  المتعارف عليهاالتنظيمات المتطرقة على اختراق الحدود الرسمية 
واد الساعية ز األترسيم الحدود من جديد بين الحركة الوطنية لتحرير  إعادةما يشبه الرغبة في 

من جهة و بين الجماعات اإلسالمية المتطرفة  بدولة التوارقللحصول على اعتراف دولي 
وفر العتاد العسكري ساهم في من جهة ثانية، و لعل ت إسالمية إمارةالتي تهدف إلقامة 

الجماعات تتناسق في استعراض القوة و فرض وجودها من  أضحتام حدة النزاع، حيث داحت
  .عسكري عتادخالل ما تتوفر عليه من 

تسوية  إيجادنطلق حسن الجوار الدخول على الخط لمحاولة و بذلك حدى بالجزائر من م
و بالتالي سعت الدبلوماسية  اامتداده إمكانيةللنزاع الذي تعرفه الدولة المجاورة و الحد من 

و الذي   أجنبيتدخل  أيحل لالزمة من خالل الحل السلمي الداخلي دون  إليجادالجزائرية 
  .سيمثل تهديدا امنيا مباشرا لها



 
 

 

 

 
 

الفصل األول              
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  للسياسة الخارجية لمفاهيميااإلطار  ˸الفصل األول

  تعريف السياسة الخارجية ˸المبحث األول

رجي الذي ابرنامج عمل الدولة في المجال الخ" ˸رجية بأنهاايمكن تعريف السياسة الخ 

تعكس مصالحها الوطنية  التيتحقيقها، و  إلىول ديتضمن األهداف الخارجية التي تسعى ال

  1".لتحقيق تلك األهداف زمةلالاو هذا فضال عن الوسائل 

هي السياسة الخارجية لدولة من الدول و التي تحدد " ˸فالسياسة الخارجية حسب كورت

لديها البرنامج، الغاية منها تحقيق أفضل الظروف الممكنة مسلكها تجاه الدولة األخرى، 

 .2"للدول بالطرق السلمية التي ال تصل حد الحرب

عن مجموعة تدل أخرى أنها بعبارة ريفه أيضا للسياسة الخارجية و يضيف كورت في تع

 .التي في ظلها تدار عالقات دولة مع الدول األخرى المبادئمن تلك  إجمالية

السياسة الخارجية لدولة ما، هي جزء من السياسة العامة لهذه الدولة أو  تعتبر أيضاو 

فدراسات السياسة الخارجية تركز الخطة التي تساير بها دولة ما عالقاتها مع دولة أخرى، 

على ظاهرة القرار السياسي للدولة الخاص بالعالقات الخارجية و التعاون الدولي بدون أن 

الخطة "  ˸، و عليه يمكن تعريف السياسة الخارجية إذا بأنهاهبأكملتشمل النظام الدولي 

العسكري و  أهمهاالعامة التي ترسمها دولة ما و تنفذها وسائل عدة  اإلستراتيجية

 3".الدبلوماسي

  محددات السياسة الخارجية ˸)1(المطلب
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هي تتأثر بمجموعة من المحددات  إنماال تصاغ السياسة الخارجية للدولة من فراغ و  

و تتشكل على مقتضى مجموعة من االعتبارات المتعددة و التي تساهم مجتمعة في تشكيل 

ة أو عند مرحلو التخطيط لها،  إعدادهاعند مرحلة و توجيه السياسة الخارجية للدولة سواء 

˸تنفيذها، و بالتالي يمكن التمييز بين نوعين من المحددات
1 

  محددات خارجية ˸أّوال

والتي تأتي من خارج الدولة و يمكننا أن نذكر من بينها صورة توزيع القوة في النسق الدولي 

العالمي و اإلقليمي، أنماط السلوك الدولي السائد في المجال الدولي، التيارات و االتجاهات 

عضاء النسق السائدة في مجل العالقات الدولية، األفعال و ردود األفعال المتبادلة بين أ

ك الخارجي للدولة، كالقانون الدولي و األعراف الدولي، الضوابط أو القيود التي تحكم السلو 

  .المييات الدولية و الرأي العام العو األخالق المبادئالدولية و 

  داخليةمحددات   ˸ثانيا

على تشمل  بظروفها و أوضاعها الداخلية و التي أي تتبع من داخل الدولة نفسها و تتعلق

و محددات ) كالموقع الجغرافي و المساحة و التضاريس و المناخ(محددات جغرافية 

و ثقافية ) كالوفرة أو الندرة في الموارد االقتصادية أو كفاءة األداء االقتصادي(اقتصادية 

و سياسية كطبيعة النظام السياسي ،) كالقيم و االديولوجيات و خصائص الشخصية القومية(

ة القائد السياسي و مدى كفاءة األجهزة الدبلوماسية فضال عن عوامل القوة القائم و شخصي

  .ء كانت عوامل طبيعية أو اجتماعيةالمتاحة للدولة سوا
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أن المصلحة الوطنية  إذاللسياسة الخارجية و كذلك يمكن اعتبار المصلحة الوطنية كمحدد 

السياسة الخارجية السيما في التعامل مع األعداء و بالتالي فان حماية  أهداف أهمهي 

 1 .التي تتوخاها الدولة من خالل سياساتها الخارجية مىاألسالمصالح الوطنية هي الغاية 

  .أدوات و أهداف السياسة الخارجية ˸)2(المطلب

 ˸أدوات السياسة الخارجية -أ

على امتداد فترة تاريخية  آلياتهاقاليد الدبلوماسية و بحيث تطورت ت ˸الدبلوماسية التقليدية -

مع جيرانها، أما أصول النظام الدبلوماسي  ادبلوماسيا ويلة، فاليونان قديما شهدت نشاطط

فارات دائمة ألول مس عشر حيث أقيمت سافي القرن الخ إيطاليا إلىالعامي الحالي ترجع 

  .ن إخترعها الفرنسيو  أما الدبلوماسية الثنائية فقد. ى بالدبلوماسية التقليديةممرة، هذا ما يس

و  بإجراءاتو كانت تتصف  -بين طرفين -على أساس ثنائي منظمة فالدبلوماسية التقليدية

فيه  تسيلة لتحقيق التسويات في زمن كثر قواعد متميزة، فالموافقة المتبادلة مع البلدين هي و 

  2. الصراعات

دبلوماسية  جاءتبالمدنية  اإلسالميةبعد استقرار الدولة بع للميالدي و او بعد القرن الس

الصلح، االحترام المتبادل و  و الرسول محمد صلى اهللا عليه و سلم، و التي تتسم بالتفاوض

  3.التعايش السلمي
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الوجه الناعم بصيغة أخرى هو  أواقة الدماء ر إدون  اإلقناعو هو ما يسمى بفّن التفاوض و 

دارة أي نزاع دولي البد من استخدام الذكاء و اللباقة بما يحقق مصلحة إلللقوة، و بالتالي 

  .قومية للدولة

األداة الثانية تتمثل في الدبلوماسية االقتصادية و التي يقصد بها  ˸الدبلوماسية االقتصادية -

استخدام الدولة لمقدراتها االقتصادية في التأثير على الدول األخرى و توجيه سلوكها السياسي 

في االتجاه الذي يخدم المصلحة القومية لهذه الدولة و بطبيعة الحال و هذه السياسة تنتهجها 

˸و لها وجهانالدول الغنية في مواجهة الدول الفقيرة 
1 

أي التي تتماشى  واليةساعدات االقتصادية للدول المو التي تعني منح الم ˸الترغيب

مثل المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة ... سياستها مع مصالح الدول المانحة

 2.نظير خدماتها لألمريكان باكستاناألمريكية لدول مثل مصر و 

المناهضة (  ويعني منع المساعدات و فرض العقوبات على الدول المناوئة ˸الترهيب

 ).الب الدولة المانحةأو التي ال تتماشى سياستها مع مط

الشيوعية  إلىمثل فرض الواليات المتحدة للحظر االقتصادي على كوبا منذ تحولها 

 3).1959اثر انقالب فيدل كاسترو عام 

و هنا يمكن القول أن الجزائر توجه اقتصادها نحو اقتصاد اشتراكي بعكس الدول مثل  

هذا ما بدا بظهر المصالح لتلك الدول و  الليبراليالمغرب و تونس فهم اعتمدوا على النظام 

  .و بذلك تزعمت الجزائر في تلك الفترة دول العالم الثالث
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و هي التي سنركز عليها أكثر بحيث أنها تعني باستخدام الدولة  ˸األداة الدعائية -  

م األجنبي و توجيهه بما ات االتصال الدولي في التأثير بالرأي العالمختلف الوسائل التقني

يخدم المصلحة القومية للدولة، سواء من خالل استمالة الرأي العام العالمي نحو التعاطف 

الدولة المعادية أو المستهدفة أو لتحطيم الروح مع قضاياها أو بث الفرقة في صفوف 

ة األقليات المعنوية لجيوش األعداء أو زعزعة االستقرار السياسي داخل هذه الدول خالل إثار 

 1.داخلها أو المعارضة مثال

  ˸و عملية االتصال الدولي كما هو معروف تتألف من أربعة عناصر رئيسية هي

 .أي الدولة القائمة على بث الرسالة ˸المرسل

 .أي المادة الدعائية المراد بثها ˸الرسالة

 .أي وسيلة نقل المادة الدعائية مثل اإلذاعة و التلفزيون ˸طيالوس

 .و هو الطرف المستهدف بعملية االتصال ˸يالمتلق

  . و منه فان لكل أداة من هذه األداة المتطرف إليها هدف معين نسعى إليه

 ˸أهداف السياسة الخارجية الجزائرية - ب

البحث في السياسة الخارجية، نستخلص  إليهامن خالل التعاريف التي سبق و تطرق  

                    ˸هذه األخيرة، و التي تكمن في  إليهامجموعة من األهداف التي تسعى 

الهدف من السياسة الخارجية هو المحافظة عن الوحدة الترابية للدولة و استعادة  ˸اإلقليم*

الجديدة و هذا مثل ما قامت به الجزائر فور استعادة  األراضياحتالل  أوالمحتلة  األراضي

 -عن االستعمارعدم المساس بالحدود الموروثة  -استقاللها
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السياسية  الخارجية، و هذا بمحاولة  األهدافو يندرج تحت فئة كل ˸نظام السياسيلا*

 .ديولوجية معينةإالتأثير في النظم السياسية للوحدات الدولية األخرى، أو نشر 

 .تشمل هذه الفئة تلك األهداف المتعلقة بالحصول على موارد خارجية ˸الموارد الطبيعية*

تشمل هذه الفئة كتأييد أقلية في دولة أخرى و المطالبة بحق تقرير  ˸البشريةالموارد *

 .مصيرها

أهداف متعلقة بمركز الوحدة الدولية في النسق الدولي و عالقاتها  ˸المكانة الدولية*

  1.بالوحدات األخرى و أوضاع النسق الدولي بصفة عامة

 

    السياسة الخارجية الجزائرية أهداف ˸العنوان      

    

 التأثير في النظم                                               اإلقليمحماية          

 اإلقليمية                                                                   

  كسب السمعة 

 الحصول على                الشعوب المستعمرةتأييد األقليات و            الطيبة دوليا

 طبيعية خارجيةموارد                                                                    

  012 ˸الشكل رقم

  

  .تعريف السياسة الخارجية الجزائرية ˸المبحث الثاني

                              

  .94-92،  ص ص 1998، القاهرة، مكتبة النهضة العربية، تحليل السياسة الخارجيةمحمد السيد سليم،  - 1
  .من إعداد الطالبة - 2

أهداف السياسة الخارجية 

 الجزائرية



 

 

 

تعتبر السياسة الخارجية امتداد للسياسة الداخلية التي سطرتها ثورة نوفمبر المجيدة  

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

االجتماعية ذات السيادة مع ضمان  الديمقراطيةالدولة الجزائرية  إقامة أولوياتهامقدمة 

التدخل و التخلص من  أشكالتعادة الشخصية الوطنية و رفض كافة االستقالل الوطني و اس

ثابتة  مبادئالسياسة الخارجية الجزائرية  ىتبنتعن سيادة الدولة و  الدفاعو  األجنبيةالقواعد 

بطرق ذكية و سلمية  اإلقليميةو النزاعات  األزماتالعديد من  إدارةسهل لدبلوماسيتها في 

  .ال تعرف التغيير مبادئلكونها 

  .و محددات السياسة الخارجية الجزائرية مبادئ ˸)1(المطلب

  ˸المبادئ -أ

يشار في هذا المنحى بان الجزائر تؤسس سياستها الخارجية على القيم السياسية  

الخارجية السامية التي قامت عليها الثورة التحريرية و تواصلت في عهد استقاللها الوطني، و 

و تحقيق العدالة و  أشكالهبجميع  األجنبياالحتالل  إنهاءر المصير و يمثل حق تقري

 1.الثوابت التي تقوم عليها إحدىالمساواة بين الشعوب 

الجزائر في سياستها الخارجية هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لغيرها من  مبادئو من 

الدول، و مع ذلك فهي ال تدخر جهدا لصالح السلم عندما يطلب منها ذلك، حيث تقوم 

المنصوص عليها في الدستور  المبادئالسياسة الخارجية الجزائرية على مجموعة من 

المتحدة و  األممالتي تضمنها مواثيق  المبادئزائر الجزائري الحالي، و بالتالي تبنت الج

التي  المبادئو الجامعة العربية و حركة عدم االنحياز، و هي  اإلفريقيةمنظمة الوحدة 

و عليه تهدف  2،العديد من المنظمات الدولية أقرتهاوار التي جت حسن التضمنها عالقا

                              

 ،)2015-2011(االستمرارية و الثبات في السياسة الخارجية الجزائرية في ظل التحوالت السياسية في المنطقة المغاربية ميمون عبرو،  - 1

  .52ص) 2016-2015كلية الحقوق و العلوم السياسية،تخصص دراسات مغاربية، -سعيدة-جامعة الطاهر موالي(مذكرة ماستر،
  .الدستور الجزائري - 2



 

 

 

الحفاظ  بمبادئا من اجل االكتفاء وار بشكل ايجابي و هذجحسن ال مبدأتكريس  إلىالجزائر 

على السلم في الدول المجاورة و التخلص من عوامل سوء التفاهم و هذا عن طريق الحوار و 

العمل على التعاون بينهما و دعمها لحق تقرير المصير و حل النزاعات بالطرق السلمية و 

التي تبنتها السياسة  دئالمبا، و بالتالي من األخرىعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

  ˸الخارجية الجزائرية هي

  ˸عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة ˸أوال

على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، و  2/7المتحدة في المادة  األممنّص ميثاق 

  1.المبدأهذا الدول الملتزمة و الداعمة ل تعتبر الجزائر من ضمن

ئيا بما تريده مرتبط كذلك بتجربتها التاريخية و يتعلق جز  أمرالتزام الجزائر بعدم التدخل هو 

. خارج الحدود الجزائرية إلىجنودها  إرسالترفض  هاأنب الجزائر نتعلأ في المستقبل، حيث

 األموردولية التدخل في  أو إقليميةقوة  أيةكي ال تسعى ل المبدأو يعود سبب نبذ هذا 

التدخل  أن، و الجزائر تدرك جيدا أطماعهاالداخلية للجزائر كمحاولة لحل مشكلة ما وراء 

 إالفي المنطقة و ما هو  أطماعها إشباعسبب وراء  إالما هو  اإلرهابلمحاربة  األجنبي

  2.تنافس بين الدول العظمى

جاء الرد ، حيث اإلرهابللدول تحت مبرر  األجنبيةكما تنفي و تشد على تدخل القوات 

و لم تلزم الجزائر  األفريكومالجزائر مقرا لقاعدة  أراضيتكون  أنالجزائري سريعا رافض بشدة 

مين الحدود من مخاطر أت إلىبوضوح  أيضا اإلفريقيفقط بل دعت كل دول الساحل 

                              

جامعة الحاج لخضر كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،  ˸باتنة( ، مذكرة ماجستير الدبلوماسية الجزائرية سليم العايب،  - 1

  .32ص ) 2011دبلوماسية و عالقات دولية  نخصص
-جامعة مولود معمري(،مذكرة ماستر لصحراء الغربيةالسياسة الخارجية الجزائرية في إدارة األزمات اإلقليمية دراسة حالة افاطمة مسعود،  - 2

  .49ص)  2018-2017،تخصص دراسات متوسطية كلية الحقوق والعلوم السياسية  - تيزي وزو



 

 

 

دولة  أية أو األمريكيةو تهريب السالح و الهجرة السرية بعيدا عن الوصاية  اإلرهاب

   1.للتدخل

 تتميز السياسة الخارجية الجزائرية بمعارضتها للتدخل األجنبي في الشؤون الداخلية للدول و 

، سواء كانت أطرافها إال األزمة أوبالوضع  ىدر أحد أن ال فهو يمثل عدم احترام السيادة، أل

 يصطحبه األجنبيما بين الدول، فالتدخل  أيخارجية  أوداخل حدود الدولة  أيداخلية  أزمة

في تلك  ألهدافهمتحقيقهم  إلىمع و المصلحة الذاتية و هذا بطبيعة الحال كله يؤدي الط

في القضايا الداخلية و التي  األشكالشكل من  بأيالدول، لذا فالجزائر ال ترضى بالتدخل 

  .أخرىتخصها هي و ال تخص دولة 
  

 ˸القوة إلىحل النزاعات بين الدول المجاورة بالطرق السلمية و عدم اللجوء  مبدأ ˸ثانيا

متحدة الذي ينادي بضرورة امتناع الدول عن استعمال للمبدأ األول من ميثاق األمم الوفقا 

القوة أو التهديد بها في عالقاتها الدولية، فان كثافة العالقات التي تربط الدول فيما بينها تولد 

التهديد بها له  أواالمتناع عن استعمال القوة  مبدأاكل و نزاعات و لذلك فان دون شك مش

دورهم في تجميد النزاعات بين الدول الجوار و يحول دون حدوث صدامات مسلحة فيما 

استعمال  إلىم حدث نزاع بين هذه الدول لم يؤيد ث، فكلما وجدت عالقات حسن الجوار بينها

 إلىنزاع بين هذه الدول يوجد االحتكام  أيالثاني، فان بروز  للمبدأ التهديد بها ووفقا أوالقوة 

 إلىلوساطة و المفاوضات و التوفيق و التسوية القضائية، و االتجاه ته الطرق السلمية لتسوي

  2.اإلقليميةالمنظمات الدولية و 

                              

جامعة الحاج لخضر، ( ، مذكرة ماجستيرالتحديات و الرهانات اإلفريقيةالبعد األمني الجزائري في منطقة الساحل و الصحراء ظريف شاكر،  - 1

  .44ص) 2010 -2008لحقوق و العلوم السياسية، تخصص عالقات دولية كلية ا
مذكرة ماجستير في قانون الجنائي الدولي، قسم القانون العام، (، دور الدبلوماسية الجزائرية في تسوية النزاعات المسلحة" . بلقاسم لحلوح - 2

  .55، ص)2004جامعة البليدة، 



 

 

 

 ساسياأحل النزاعات بين دول الجوار بالطرق السلمية و نبذ استعمال القوة يعد شرطا  إن

لعالقات حسن الجوار، و الجزائر حتى قبل االستقالل و في ظل الثورة التحريرية تنبذ 

التفاوض  إطارالتعاون و حل النزاعات بالطرق السلمية سواء في  إلىاستعمال القوة و تدعو 

المنظمات العالمية  أوالقضاء  إلى، و عند اللجوء اإلقليميةالمنظمات  إطارفي  أوالمباشر 

فقد ساهمت . التعاون التجاري و الجهوي إطارو لكي تبقى هذه العالقات متماسكة في 

عن طريق دبلوماسيتها الحديثة في حل و احتواء الكثير من  الجزائريةالسياسة الخارجية 

   1.النزاعات الدولية

ل المشكل الحدودي مع لح اإلفريقيةمنظمة الوحدة  إلىعلى ذلك لجوء الجزائر  مثال أكثرو 

التي تحبذ الحل  اإلفريقيةهذه المنظمة الن الدول المغاربية و  إطارالمغرب و كان ذلك في 

التدخل و منع اللجوء  نالقوى الخارجية م إقصاءقصد  اإلفريقيالمغاربي و  إطارالسلمي في 

  2.النزاع أطرافبمصالح  األضرار إلحاقالقوة ليجنب  إلى

  .دعم الشعوب في تقرير مصيرها مبدأ ˸ثالثا

م و تدعيم الشعوب في تقرير الول الداعمة لحركات التحرر في العتعتبر الجزائر من الد

راسخا  المبدأمن المورث التاريخي للثورة التحريرية، و بقي هذا  المبدأو يرتكز هذا  مصيرها

ائر مع جميع حركات و لذلك تتضامن الجز  االستقاللفي السياسة الخارجية الجزائرية منذ 

الدعم الغير  ˸التي ال تتنازل عنها الجزائر مثل المبادئمن  المبدأالتحرر، و يعد هذا 

  3.المشروط للقضية الفلسطينية و دعم القضية الصحراوية

                              

أطروحة  ماجستير في القانون الدولي و (  التونسية –للدول و مبدأ حسن الجوار الحالة الجزائرية  ضبط الحدود االقليميةمحمد قجالي ،  - 1

  .175-172صص ) 1990العالقات الدولية، جامعة الجزائر، 
  .31مرجع سابق، ص بلقاسم  لحلوح، - 2
  .58مرجع سابق، ص سليم العايب، - 3



 

 

 

جانب حركات التحرر قصد تحقيق المصير لشعوبها  إلىوقوف الجزائر  أيضاويالحظ 

هذا العنصر " ايجابي"القة حسن الجوار بمضمون وفق التصور الجزائري لع إضافيكعنصر 

  1.اإلقليميةحسن الجوار في المنظمات الدولية و  مبدألم يتضمن في 

  .الحفاظ على الحدود الموروثة عن االستعمار ˸رابعا

سابقا و تشغيل  اإلفريقيةلمنظمة الوحدة  األساسيبالفكرة الواردة في القانون  تؤمنالجزائر 

  2.عدم المساس بالحدود الموروثة عن العهد االستعماري أساسعلى 

الميداني،  األرضعلى  المبدأبحيث جرت الجزائر اتفاقيات مع الدول المجاورة لتطبيق هذا 

م  15/01/1969سنة  أيفيانباتفاقية  بدأتها أولهابالنسبة للمغرب عقدت معها عدة اتفاقيات 

  3.م15/06/1972في  معاهدة الرباط ىإلم 27/05/1970في  اتفاقية تلمسانلتليها 

و انتهت مشكلة الحدود بين  مع الدول الرباط االتفاقيات في الملك الحسن الثاني امضيو 

  4.الملك اخضع تنفيذ االتفاقية لتصديق برلمانه عليها أنالجزائر و المغرب رغم 

م 06/01/1970عقدت اتفاقية حول مسالة الحدود بين كل من الجزائر و تونس في  أيضا و

االتفاقية المبرمة بين كل  أما، الباهي االدغمم و ذلك مع السيد 19/05/1983لتجدها في 

، فالجزائر شرعت بهذه 13/12/1983من الجزائر و موريتانيا حول مسالة الحدود كان في 

مع باقي الدول المجاورة، و تلقت الجزائر حينها عدة عراقيل  اتاإلجراءالدول لتسهيل عليها 

ضبط الحدود فيما يخص مسالة الحدود بين الدول المجاورة و هذا لعدم اكتمال وثائق مثبة ل

                              

  .31، صنفسهمرجع ال - 1
  .31سابق،صفاطمة مسعود، مرجع  - 2
  .29سليم العايب، مرجع سابق، ص - 3
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و  13/12/1983، لتواصل بذلك االتفاقيات مع كل من مالي سنة عمارالموروثة عن االست

  1.م05/01/1983النيجر 

االتفاقيتين بين كل من مالي و  إن اإلبراهيمياحمد طالب  األسبقرجية الخاوزير حيث قال 

من االتفاقيات بين باقي الدول، و تبقى ليبيا حيث واجهة معها الجزائر  أسهلالنيجر كانت 

  .1956الحدود كانت مضبوطة بموجب االتفاق الليبي الفرنسي سنة  اآلنعدة عراقيل و هذا 

الجزائر مباشرة بعد االستقالل هو عقد اتفاقية مع الدول المجاورة  حول  ما قامت به أولو 

سواء كان  أخر أجنبيتدخل  أليو سيادتها و التصدي  أمنهالة الحدود و ذلك لضمان أمس

  .دوليا أو إقليميا

االيجابي في التصور كبيرة لتفعيل صورة حسن الجوار  أهمية إعطاؤهتم  المبدأو هذا 

بحيث  2.األطرافجهوي لصالح  أوهذا التصور على بحث تعاون ثنائي  الجزائري و يقوم

الجزائر  أنفي مسالة الحوار بين الشمال و الجنوب  مييإبراهيؤكد الوزير السابق طالب 

تبقى  األخيرةالن هذه  األمريكيةالواليات المتحدة  أزعجتلتزم بمفاوضات شاملة هذا ما 

دول في فرساي، هكذا و بقيت الجزائر صامدة ليؤكد مبادرتها قصيرة المدى رغم اجتماع ال

  3.كلمة شاملة في كل المفاوضات أهميةعلى دور و  إبراهيميالطالب 

  التعاون بين الدول مبدأ ˸اخامس

                              

  .29، صسابقسليم العايب، مرجع  - 1
:  من الموقع ، مركز الجزيرة للدراسات،الجزائر و االنتقال إلى دور الفاعل في افريقيا، بوحنية قوي  - 2

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/201412972843923537 على  04/2019/ 14: تم االطالع عليه

  15:15الساعة 
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التعاون بين الدول المستقلة حديثا يعد بالنسبة للجزائر عامل  مبدأ أنمنذ االستقالل ظهر 

، و الذي يتم أطرافهجهوي لصالح  أوثنائي  على بعث تعاون المبدأحيث يقوم هذا  1.توازن

و  أكثرأو بعثه عبر التشاور و الهدف منه هو تدعيم و تنمية عالقات التعاون بين دولتين 

المعاهدات و االتفاقيات، و يحكم هذا التعاون القانون الداخلي  إبراميكون ذلك عن طريق 

ووفقا لهذا التصور فان الجزائر وقعت اتفاقيات التعاون للدول المتعاونة فيما بينها، و بالتالي 

  2.حديثة االستقالل اإلفريقيةو حسن الجوار مع الدول المجاورة و العديد من الدول 

تعمل الجزائر من اجل دعم " ˸م على ما يلي2016من دستور   26 حيث تنّص المادة

المساواة و الملحة المتبادلة و  أساسالتعاون الدولي و تنمية العالقات بين الدول على 

 ".أهدافهالمتحدة و  األممعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و تتبنى ميثاق 

 

  

  

 

  مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية ˸العنوان

  

  

                              

ام البواقي، جامعة العربي بن مهيدي، كلية ( ، مذكرة لنيل شهادة ماستر رجية الجزائرية اتجاه النزاع في ليبياالسياسة الخاسهام مقراني ،  - 1

  .36، ص)2015/2016الحقوق و العلوم السياسية تخصص دراسات أمنية في المتوسط، 
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 مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية



 

 

 

  .عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة

        

  النزاعات بين الدول المجاورة بالطرق السلميةمبدأ حل 

  .و عدم اللجوء إلى القوة

  

  .مبدأ دعم الشعوب في تقرير مصيرها

  

  .الرجوع للحدود الموروثة عن االستعمار

  

  .مبدأ التعاون بين الدول

  

  1)2( ˸الشكل رقم

  

  ˸المحددات- ب

متغيرات تقع داخل  أنهابحيث نعرف المحددات الداخلية على  ˸المحددات الداخلية ˸أوال

نتيجة التفاعل مع مرتبطة بتكوينها الذاتي و النبوي و ال تنشا  إنها أيالدولة ذاتها،  إطار

                              

  .من إعداد الطالبة - 1



 

 

 

صانع القرار في  إليهايستند  أساسيةو تحدد المحددات الداخلية خلفية  1.أخرىوحدات دولية 

  .رسم السياسة الخارجية

بالعديد من  األخرىالخارجية الجزائرية كغيرها من الوحدات الدولية  و تحدد السياسة

  ˸المحددات التي يمكن إيرادها فيما يلي

 ˸المحددات الجغرافية -1

المحدد الجغرافي للدولة من حيث الموقع و المساحة من جهة، و الموارد من جهة يؤدي 

المؤثرات الجغرافية في سياسة الدولة هي  أهمدورا مهما في سياستها الخارجية، و من  أخرى

و االقتصادية بحيث يمنحها  اإلستراتيجيةوجودها في منطقة مهمة من الناحية العسكرية و 

و بالتالي   2.تمكنت من االستغالل الجيد لهذه الموارد إذقوة و فعالية في سياستها الخارجية 

مغربية، بحيث تقع في وسط شمال غرب تحتل الجزائر موقعا متميزا في المنطقة العربية و ال

، أوروبا، إفريقيا ˸األربعةو بهذا تكون في موقع استراتيجي يتوسط القارات  اإلفريقيةالقارة 

، فهذا الموقع الوسط الذي تحتله يجعلها قريبة من كل القارات المذكورة مما أمريكا، أسيا

و  إفريقياهمزة وصل بين  أونقطة و هذا ما جعلها  اإلفريقيةعمق القارة  إلىيسهل تواصلها 

  3.و بالتالي ما يعطيها هامش معتبر من المساهمة في التجارة الدولية أوروبا

مساحة بعد انفصال جنوب السودان عن فيما يخص المساحة و التضاريس فان اتساع ال ماأ

و بالتالي تحتل الجزائر . الغزو الخارجي أمامالسودان يوفر للدول عمقا استراتيجيا للدفاع 

فلم . لها عمقا استراتيجيا متميزا أعطىم العربي و هذا ما الو في الع إفريقيا األولىالمرتبة 
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و ال البيزنطيين من احتالل كل التراب الوطني و اضطروا لتحصين  ندالالو يتمكن ال 

  1.السواحل

قوة الدولة و بالتالي كم من  أوفي ضعف  بالتالي يعتبر الموقع الجغرافي عامال حاسماو 

مما تركته  أكثرفي العالقات الدولية  أثراموقعها الجغرافي  أهميةدول صغيرة تركت بسبب 

الدول الكبرى من حيث المساحة و الموارد المتوفرة فيها و هذا بعكس الدول التي ال تتمتع 

لمحيطات فكل هذا يرجع طلة على البحار و امدور المناطق ال أيضابمواقع مهمة، و 

  .لتلك الدول باإليجاب

تؤثر في مركزها الدولي و في نوعية  فإنهافيما يخّص التضاريس الجغرافية للدول  أما

تبسط  أن، فمن الصعب على القوى الخارجية إليهاتوجه  أنالتهديدات الخارجية التي يمكن 

العناصر لعدم  أهممن احد سيطرتها على الدول ذات التضاريس الجبلية الوعرة فذلك كان 

  2.قدرة الدولة العثمانية لبسط نفوذها على الدولة الصفوية

الغرب و تقع في  إلىتتمتع بسالسل جبلية وعرة تمتد من الشرق  أيضاو بالتالي فالجزائر 

للثوار في الحرب  أمناالشمال، و هي تحتوي على تضاريس صعبة جدا مما شكل منها مالذا 

  .التحريرية الجزائرية

  

  

 ˸المحددات االقتصادية -2

لقد لعبت العوامل االقتصادية دورا كبيرا في عالقة الجزائر بمحيطها الخارجي مقارنة 

طبيعة االقتصاد الجزائري الذي يستورد معظم احتياجاته  إلى، و يرجع ذلك األخرىبالعوامل 

كما يعتمد على عائداته المالية على الصادرات التي تشكل  الغذائية و الصناعية من الخارج،
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الذي جعل جزء كبير من السياسة الخارجية للجزائر تقع  األمرنسبة لها،  أعلىالمحروقات 

و تتكون  1.ثير المتغيرات االقتصادية الدولية التي عرفها العالم بعد الحرب الباردةتحت تأ

ية و الموارد الطبيعية المتاحة و بالنسبة للجزائر فان المحددات االقتصادية من الموارد البشر 

   ئاتشكل عبال  أنهامواردها البشرية ال تجعلها في موقف ضعف بسبب النقص الفادح كما 

الموارد الطبيعية فتعتبر من العوامل  أماتا الحالتين، ليها، بحيث تحد من تصرفاتها في كلع

س أب من الدول التي تتمتع بقدر ال فالجزائر تعدو بالتالي  2.في قوة و غنى الدول األساسية

و بامتياز بكل من النفط و تعتبر من الدول المصدرة  أهمهابه من الموارد الطبيعية و من 

فيه و  اإلسرافلم يتم االستغالل العقالني و  إذالنفط و الغاز و لكن هذه الموارد قابلة للنفاذ 

العالمية و بالتالي فالتذبذب هذا يؤثر سلبا  األسعارذب في بالتالي ما يجعلها عرضة للتذب

  .داخلية أزماتحدوث  إلىعلى االقتصاد الجزائري و الذي يؤدي 

و عليه فالدول التي تتوفر على عناصر القوة االقتصادية  و تتحكم بها، قادرة على ضمان  

عة االقتصاد الجزائري استقالل سياستها الخارجية، و بالتالي و بالنسبة للجزائر فان طبي

بحيث تعتمد في اقتصادها  طبيعة مبادالتها الخارجية، إلىمرتبطة بالبيئة الخارجية بالنظر 

و منه . الخارجية و تتأثر بكل ما يحدث فيها باألسواقعلى المحروقات و هي بذلك مرتبطة 

ة فيه تفوق اقتصاد ريفي بامتياز حيث تحتل المحروقات نسبة كبير فاالقتصاد الجزائري هو 

يعمل على تبعية الجزائر و  المداخل٪ من الصادرات الجزائرية و عليه فعدم التنوع في 95

   3.تأثيره على سيادة القرار السياسي و استقاللية السياسة الخارجية

 ˸المحددات الشخصية -3
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المرتبطة  و هي تلك السمات الشخصية لصانع القرار التي نعني بها مجموعة الخصاص

محتوى و طبيعة  بالتكوين المعرفي و العاطفي و السلوكي، و التي تلعب دورا في تحديد

السياسة الخارجية للدولة، و مع ذلك فان هناك مجموعة من الشروط و المتغيرات التي تحدد 

المحددات الشخصية على السياسة الخارجية، منها درجة اهتمام صانع  تأثيردرجة و نوعية 

  1.بشؤون السياسة الخارجية القرار

فكلما زاد اهتمامه بشؤون السياسة الخارجية ازداد معه اثر العوامل الشخصية على عملية 

زاد اثر العوامل الشخصية على عملية صنع السياسة صنع السياسة الخارجية، و كلما 

اثر المتغيرات  الخارجية، كلما قويت سلطة القرار التي يتمتع بها صانع القرار و بالتالي تزداد

في  أماو  2.كما هو الحال في النظم التسلطية. الشخصية في عملية صنع السياسة الخارجية

عند كل مرحلة من  الرأيفان هذا الدور ينحسر نظرا لدرجة المشاركة و  الديمقراطيةالنظم 

  3.مراحل اتخاذ القرار

 إلىة العوامل الشخصية فيها و منه، فالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية فقد اتسعت بسيطر 

، حيث نالحظ هذا التوجه منذ االستقالل، فمؤسسة الرئاسة تسيطر على حقل السياسة حد ما

الخارجية تخطيطا و تنفيذا و هذا ما تم مالحظته من خالل الدور الذي قام به رؤساء 

 بومدينهواري الجزائر السابقين في توجيه مسار السياسة الخارجية على غرار فترة حكم 

و ساعده في ذلك  إقليميالسياسة خارجية فعالة دوليا و  تأسيسالذي عرفت فترة حكمه 

بطبيعة الحال النظام السياسي الجزائري و الذي تختص به السلطة التنفيذية في صياغة 
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غاية اليوم فتح  إلى 1964الشؤون الخارجية لها و في مقدمتها رئيس الدولة فمنذ دستور 

 1.زيادة العوامل الشخصية في السياسة الخارجية الجزائرية مامأالمجال واسعا 

 ˸المحددات المجتمعية -4

تتمثل هذه المحددات في مختلف العوامل و االعتبارات التي تفرزها البيئة الداخلية بشقيها  

الرسمي و غير الرسمي، و بداية تعتبر الشخصية الوطنية من ابرز محددات البيئة الداخلية 

تأثيرا على السياسة الخارجية، و هي تعني الصفات العامة و القيم الثابتة التي يشترك فيها 

ية سكان الدولة و التي تميزهم عن غيرهم من المجموعات البشرية، فهذه الصفات تساهم أغلب

و الدولي الن  اإلقليميعلى المستوى  األمةتلعبه  أنبشكل بارز في تحديد الدور الذي يجب 

   2.في صنع السياسة الخارجية هذه الصفات الوطنية تكون راسخة لدى صناع القرار

كانت  إذاياسة الخارجية، تؤثر بشكل مباشر في الس ألخرىافالطبيعة الحكومية هي 

كس الحكومات عفهي تكتسب مكانة و قوة في السياسة الخارجية، على  ديمقراطيةالحكومات 

في قراراتها فهي بهذا ال تلقى اهتمام  الرشادالتسلطية نظرا النعدام العقالنية و  أواالستبدادية 

  3.الخارجية تكون مهمشة، و بالتالي سلوكاتها األخرىالدول 

السياسية و جماعات المصالح، ففي  األحزابعن الفواعل المجتمعية غير الرسمية مثل  أما

التسلطية بلعب الحزب الواحد دورا يعكس بدرجة كبيرة سياسة الحكومة، و في بعض  األنظمة

الديمقراطية التي تعترف  األنظمةيعوضها في النشاط الخارجي، على عكس  األحيان

درجة كبيرة نشاط و مجال السياسة  إلىبالتعددية فان طبيعة التنظيم الحزبي يحدد 
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 إال، الديمقراطية األنظمةنجد معالمها في الدول الغربية ذات  أنهذه الفكرة يمكن  1.الخارجية

ي تعترف بالتعددية مثل الجزائر الت الديمقراطية األنظمةال تطبق في الدول العربية ذات  أنها

  .السياسية، لكن شكليا فقط و ال تمارس على ارض الواقع

في  تأثيرهاو منه فان تنوع المحددات المجتمعية بين الرسمية و غير الرسمية يختلف 

تسلطية، و بحسب المعتقدات  أو ديمقراطيةالسياسية سواء  األنظمةالسياسة الخارجية بحسب 

لكل دولة من الدول محددها الخاص و على  أيضاو  2جتمع،التي نمى عليها الم األفكارو 

  .فيهاحسب النظام الساري 

  المحددات الخارجية ˸ثانيا

تلعب مجموعة من االعتبارات التي تفرزها البيئة الخارجية بكل مستوياتها و مكوناتها و 

لكل الدول، و تشمل العوامل الموجودة خارج نطاق فواعلها دورا محددا في السياسة الخارجية 

 3.دراكات صناع القرارإ، و التي تؤثر على األخرىالدول  أفعالو ردود  أفعالالدولة من 

و  من البيئة الخارجية للوحدة الدولية متغيرات النسق الدولي النشئةوتشمل بذلك المتغيرات 

ن الوحدات هو نتاج بين جملة من العوامل وحدة م أليالتفاعالت الدولية، فالسلوك الخارجي 

  4.باختالف الموقف تأثيرهاالتي يختلف 

تخضع لتفاعالت البيئة الخارجية كغيرها من الدول خاصة في و السياسة الخارجية الجزائرية 

صة انهاية الحرب الباردة، و ظهور معطيات جديدة في البيئة الدولية و خ أعقبتالفترة التي 

عنها، و تقلص هامش  بمنبأبظهور مصادر تهديد جديدة لم تكن الجزائر  نيةاألمفي جوانبها 
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و  تأثرالعولمة و  تأثيراتالقطبية و تزايد  الثنائيةفترة  أثناءالمناورة التي كانت تتمتع به 

  .1تعمق الفوارق االقتصادية بين الدول الشمال و الجنوب

و تعزيز  األطرافبناء عالقاتها مع كل  إلعادةضرورة  إلىدفع بالجزائر  األمرو هذا 

ى، و هذا ما برز جليا في توجه التعاون في جميع القطاعات مع الفواعل الدولية الكبر 

    و المتوسطي و الدولي،  اإلفريقيفي الفضاء  األطرافشراكة متعددة  إقامةالجزائر نحو 

ور الفاعل في قضايا التنمية المساهمة بد اإلفريقيةو عليه حاولت الجزائر على صعيد القارة 

  ".إفريقياالشراكة الجديدة من اجل التنمية في "في الدول النامية منها مشروع 

انتهاج سياسة خارجية قائمة  إلىفيما يخص منطقة الساحل و الصحراء فاتجهت الجزائر  أما

قة التي تعرفها هذه المنط ة ضمن أولوياتها، بسبب مظاهر األمنهذه المنطق إدراجعلى 

للجزائر هي الجزء الجنوبي، و تحاول  اإلجماليةمن المساحة  األكبرالجزء  أنخاصة و 

حل النزاعات  بمبدأبذلك الجزائر بتكثيف التناسق و التعاون مع دول المنطقة وفق التزامها 

بالرغم من تراجع  2.األسلحةو تجارة  اإلرهاببالطرق السلمية، خاصة ما يتعلق بالهجرة و 

لمكافحة  األمنيةلجهودها  2001سبتمبر  أحداثاسة الخارجية الجزائرية بعد حركة السي

 اإلطارو الرئيسي و الذي تتحرك من اجله في  األساسيو لكن يبقى موضوعها  اإلرهاب

  .األمنو الدولي هو  اإلقليمي

ن للعوامل الخارجية في السياسة الجزائرية دور مهم و بارز و هذا أو بالتالي يمكن القول ب

قابة الشديدة و الحذر ر الوطني و التحلي بالمسؤولية و ال أمنهالبحث السبل من اجل تحقيق 

ديد خارجي قد يمس ترابها و التصدي له بكل الوسائل المتاحة و مساندة الدول هت أيمن 

 .إلقليمهاالمجاورة 
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  عاد السياسة الخارجية الجزائريةأب ˸)2(المطلب 

الركود خاصة مع  إلىو التراجع ) اإلشعاع(الخارجي للجزائر بين الفعالية  األداءلقد تراوح 

الداخلية التي مرت بها الجزائر و التي انعكست  األزمةمنتصف الثمانينات و هذا جراء 

) اإلقليميةفل الدولية و التجمعات و المحا(بصورة مباشرة في مكانتها على المستوى الخارجي 

الجديدة و التي عرفت مهدا جديدا في مختلف المجاالت  األلفيةغاية بداية  إلىو امتدت 

التي كانت تعصف  األزمةو هذا بعد تجاوز ) و االجتماعية األمنيةالسياسية، االقتصادية و (

  .بها

و هي  أساسية مبادئ أربعو تهدف الدولة الجزائرية من خالل سياستها الخارجية على 

 مبادئ، االقتصادي، االجتماعي و االقتصادي و كلها مبنية على األمنيالمتعلقة  بالبعد 

الرئيس  أكدهالسياسة الخارجية امتداد للسياسة الداخلية و هذا ما  تعتبر أيضاالدولة، و 

اخلية سياستنا الخارجية تندرج كامتداد منطقي للتوجهات الكبرى لسياستنا الد أن" ˸بوتفليقة

  1".و القدرة على التنافس في المضمار الدولي

حيوية لكل  أبعادللسياسة الخارجية الجزائرية و التي تعتبر  األبعاد أهم إلىو عليه سنتطرق 

  .المبنية عليها األبعادالمسطرة من خاللها و  األهداف أهمدولة و 

 ˸األمنيالبعد السياسي و  -1

في ميدان السياسة  للرئيس بوتفليقةبحيث انعكست التجربة الطويلة  ˸البعد السياسي -أ

الخارجية على استرجاع المكانة الدبلوماسية التي كانت تحظى بها الجزائر، بحيث تقوم على 

الداخلية، و هذا ما ركز عليه خالل فترة حكمه من  األمنية األزمةضرورة تخطي  أساس

                              

   :، من الموقع1999نوفمبر  17كلمة للرئيس بوتفليقة بمعهد دراسة السياسة الخارجية بميالنو، ايطاليا،  - 1
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 إلىوصوله  أنضرورة ملحة على الرغم من في ذلك  رأىحيث  2019غاية  إلى 1999

عشية  مرشحينالسلطة شبه العديد من التحفظات من قبل الدول في ظل انسحاب ستة 

لى عما انعكس ) و فرنسا المتحفظتان األمريكيةالواليات المتحدة ( االنتخابات الرئاسية 

يون عبر نادي جدولة الد إعادةمصادر الدعم الخارجي للجزائر و المتمثل في  أهمغياب 

شروط صندوق  إلى باإلضافةللجزائر،  األكبرباريس باعتبارها الشريك التجاري و الدائن 

الجزائر الدخول في اقتصاد السوق و التخلي  أجبرتالنقد الدولي و سياسة المشروطية التي 

 1.م1989عن المنظومة االشتراكية سنة 

لجزائر في الخارج و هذا من خالل خبرته في تحسين صورة ا الرئيس بوتفليقةو استثمر 

 إلىالتحفظات و الشكوك حول قضية وصوله  إلسقاططرح مشروع الوئام المدني كمحاولة 

   2.السلطة بحيث قابله الشعب بالقبول و كذلك مواقف الدول الكبرى منه

و بالتالي تجلت عودة الدبلوماسية الجزائرية القوية منذ لقاء القمة الخامسة و الثالثون لمنظمة 

دولة  أربعين، و تم حضور ممثلي 1999بالجزائر في جويلية  أقيمتو التي  اإلفريقيةالوحدة 

 أزمتهاو هذا يدل على بداية الخروج من العزلة الدولية التي لطالما الزمت الجزائر جراء 

  ).األمنية األزمة(الداخلية 

تي يقوم الهذا من خالل الوفود و الزيارات و بالتالي عملت الجزائر على تحسين صورتها و 

و احتضانها لمنتديات و ملتقيات دولية ذات  إليها األخرىبها العديد من رؤساء البلدان 

زها الزمتها ، و منه عملت على تحسين صورتها الخارجية من خالل تجاو اإلفريقيالطابع 

  .إفريقيافي  الفاعل المحوريحاوالتها لعب دور الزعامة و الداخلية و م
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في  اإلقليميالتحرك الجماعي و االبتعاد عن العزلة على المستوى  أهمية أدركتحيث 

التعاوني من خالل توحيد جل الجهود من اجل الحصول على اكبر قدر من  إطارها

   .ي و تكامليالمصلحة المشتركة ذات منحنى تعاون

  ˸التالية اإلقليميةو بالتالي ركزت الجزائر اهتماماتها نحو التوجهات 

 ˸التوجه المغاربي -

 أقطاربحيث لطالما ظل بناء المغرب العربي حلما متجددا و مطلب شعبي راود كافة 

االرتباط العميق بين هذه  أنالمنطقة، و لكن تفاعل هذه الدول تتحكم فيه المغاربة بحيث 

كالعادات و التقاليد و اللغة و الدول كائن و هذا من خالل وجود العديد من النقاط المشتركة 

  1 .كذا العرق و لكنها تعاني من عدم التفاهم فيما بينها حول عدة مطالب

ة يده من قبل المغرب سنماتحاد المغرب العربي الذي تم تج فمثال نذكر على سبيل المثال

موقف الجزائر من القضية  إلىو بالتالي سعت الجزائر لبعثه من جديد و هذا راجع  1999

 أنالذي اثر على العالقات الجزائرية المغربية و ترى فيه المغرب  الصحراوية و هو الشيء

 األوضاعو سعت بذلك الجزائر لتحسين ) الصحراء الغربية( األخرالجزائر منحازة للطرف 

مدنيا  26حدود و لكن لم يدم طويال ووقعت فيه مجزرة راح ما يقارب من خالل فتح ال

الخلفية موجودة الجزائر بان قواعدها  ىو بالتالي تر  إرهابيةكضحايا على يد جماعات 

   2.بالمغرب عكس العالقات الثنائية مع تونس فهي مستقرة جدا

و منه لطالما ظلت الجزائر تؤكد على وحدة المغرب العربي و تعمل على تشييد الصرح 

ها فهو يعتبر للجزائر خيار حضاري و رؤاالمغاربي بما يتوافق مع تصوراتها و يتماشى مع 

 . وطنية أولوية

 ˸التوجه العربي -

                              

  104-103،ص ص 1997وبي،،مالطا،مركز الدراسات العربية األور السياسة العربية للمملكة المغربيةالحسن بوقنطار،  - 1
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الرئيس ي  تربط العالقات السياسية مع دول الخليج العربي و الت إعادةركزت الجزائر على 

 إالالداخلية ال يمكن تطويقها  األزمةالجزائر بان  رأتعالقات متميزة معها، بحيث  بوتفليقة

بها  اإلرهابيةسعودية الرتباط الجماعات من خالل التحرك الدبلوماسي و خاصة المملكة ال

العديد من الدول العربية منها  بين فيما بعد المبعثرينو  "العرب أفغانفيالق "حرب منذ 

  .الجزائر

، األردن(مختلف التطورات في العالقات الثنائية للجزائر مع الدول العربية  إلى اإلشارةمع 

مع هذه الدول و  الرئيس بوتفليقةو هذا راجع للمتانة التي تربط ) المتحدة اإلماراتقطر، 

غية الحفاظ على القومية العربية و هذا من خالل تعزيز العالقات و التكتل كنواة واحدة ب

للطاقات البشرية  األمثلالتماسك االجتماعي من اجل تحقيق النمو االقتصادي و االستثمار 

  1.في الوطن العربي

و  متينةخص القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية الجزائرية فال زالت العالقة فيما ي أما

  .ثيره و هذا بارز من خالل المحافل الدوليةحق الشعب الفلسطيني في تحقيق م مبدأمع 

  

 ˸اإلفريقيالتوجه  -

٪ في السنوات 80حوالي  اإلفريقيةحيث بلغت نسبة الوفود الجزائرية الموجهة نحو الدول 

لتوجهات  اإلفريقيةالتي تحظى بها القارة  األهميةصناع القرار  إدراكو هذا دال على  األخيرة

للدراسات  اإلفريقيالمركز  إنشاءو  اإلفريقيةفقد تم استحداث وزارة الشؤون ، اإلقليميةالجزائر 

و اتخاذ الجزائر مقرا له، و كذلك التقارب الجزائري مع جنوب  اإلرهابو البحوث لمكافحة 

  2).النيباد( إفريقياشراكة جديدة من اجل تنمية  إطارفي  إفريقيا

                              

صياغة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لسياسة الجزائر الخارجية خالل الفترة  ˸تأثير المتغير القيادي في السياسة الخارجيةمحمد جعبوب،  - 1
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من مكانة  اإلفريقيةو عليه و على الرغم من جل االمتيازات التي تتمتع بها الجزائر في القارة 

و هذا  إفريقيافي  أهدافهان تحقيق مجمل عما تزال عاجزة  أنها إالخاصة موقعها الجغرافي 

 مبدأو لكنها حققت . كمحاولة النهوض بها في مختلف الجوانب االقتصادية و االجتماعية

  .تدخل في الشؤون الداخلية للدول و حل النزاعات بالطرق السلميةعدم ال

 ˸األمنيالبعد   - ب

الحكم بحيث عمدت الجزائر  بوتفليقةالداخلية للجزائر لم تستقر بمجرد تولي  األوضاع إن

من خالل الوئام المدني الذي عرفه تبني خططا و سياسات لتسوية الوضع الداخلي  إلى

للجيش و الجماعات العليا   القيادةت عليه الصيغة السياسية التفاق تفاوض" ˸بأنه بوتفليقة

  1".مسلحةال

  ˸هما إستراتيجيتينالخارجية الجزائرية في في السياسة  األمنية األبعادو بالتالي تتجلى 

للجانب العسكري دور مهم في الحفاظ  أنو هذا بحيث  ˸تعزيز قدرات الدفاع الوطني -1

على الطابع الجمهوري للدولة من خالل سعي الجزائر لتحديث قدراتها الدفاعية و نظرا لما 

لحق بالمؤسسة العسكرية من تهجمات خارجية و هذا لتحميل مسؤولية بعض المجازر 

بالتالي عمل هذا خارجية، و  أطراففي التسعينات من قبل اإلرهابية التي شهدتها الجزائر و 

مؤسساتي للجيش و تكذيب البعد على تحسين و محاولة تغيير الصورة السيئة عن بناء ال

االدعاءات التي لحقت المؤسسة العسكرية، و كذلك تعزيز عالقاتها العسكرية مع كل من 

  2.ذات الطبيعة الدفاعية و الهجومية األسلحة إطارفي  األمريكيةروسيا و الواليات المتحدة 

بحيث تراهن السياسة الخارجية الجزائرية في  ˸اإلرهابتنسيق الجهود الدولية لمكافحة  -2

الذي يعتبر  اإلرهابعلى ضرورة تنسيق الجهود على المستوى الدولي لظاهرة  األمني إطارها

ركزت جهودها الدبلوماسية و ظاهرة دولية و ال دين له و ال جنسية و ال موطن، و بالتالي 

                              

 .07، ص)2008يناير( أوراق كارنيغي الجزائر عهد بوتفليقة، الفتنة األهلية والمصالحة الوطنية،  رشيد تلمساني، - 1
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القانونية لمراقبة النزاعات من خالل عقدها لمؤتمرات  و قمم و هذا من اجل الحد من ظاهرة 

و الوقاية  اإلرهابو مثال ذلك هو التوقيع على اتفاقية الجزائر الخاصة بمكافحة  اإلرهاب

 .1999منه في جويلية 

 األمنالدائمين في مجلس  األعضاءالدول  إلقناعو استمرت جهود الجزائر في محاولة منها 

ة قصد تحرير الرهائن من خالل دفع الفدي اإلرهابقرار يحرم تمويل  إصدارالدولي بضرورة 

، روسيا األمريكيةتوافق من قبل العديد من الدول من بينها الواليات المتحدة  قىو بالتالي ال

   1.و بريطانيا

كان له الدور الكبير في تحسين  اإلرهابحة و عليه فان جهود الجزائر في مجال مكاف

 أومن اجل الحد  بدأتهدوليا و ال تزال مواصلة في الطريق الذي  أو إقليمياصورتها سواء 

نيتها في التمسك بموقفها في الحفاظ  إبرازو كذلك  اإلرهابالتخفيف من ظاهرة  األقلعلى 

و . اإلرهابفي مكافحة  ألخرىاحتى التعاون مع الدول  أوسيادتها و حماية ترابها على 

الدولي و  اإلرهابضد  األمريكيةمتحالف مع الواليات المتحدة  أولبالتالي كانت الجزائر 

  .2001سبتمبر  11 أحداثخاصة بعد 

و  إقليمهادور مهم في السياسة الخارجية الجزائرية و هذا لتامين  األمنيو منه فان البعد 

 .و تريد تحقيقها إليهاالتي ترمي  أهدافها إلىالتوصل 

  ˸البعد االجتماعي و االقتصادي- 2

 ˸البعد االجتماعي -أ
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االجتماعية بشكل كبير في عملية صنع السياسة الخارجية  أوالمعنوية  األبعادبحيث تؤثر  -

دولة مهما كان نوع نظامها السياسي، بحيث يكون مستوى الصياغة للسياسة الخارجية  ألية

  .الشعبية اإلرادةسلطة و دائما مرتبط بعمل ال

حيث حاولت الربط  اإلنسانو عليه ركزت الجزائر في توجهها الخارجي على مجال حقوق 

بين الحقوق المدنية و الحقوق السياسية و التي تبقى دائما في مدخل تهميش من قبل العالم 

قارة في ال لإلنسان األساسيةالخارجي  و المنظمات غير الحكومية بهدف تحقيق الحقوق 

تقديم الحقوق و كذلك يجب و المتمثلة في حق الحياة، التغذية، الصحة و التعليم،  اإلفريقية

 الرئيساالقتصادية و االجتماعية على الحقوق المدنية و السياسية، و يتجلى ذلك في قول 

بعبارات ابسط و يطلق  أريافناتطرح عندنا في  اإلنسانحقوق  إن" ˸عبد العزيز بوتفليقة

و البحث عن عمل و الحق في العالج و الحق  المأوىاسم الجوع، و البؤس و البحث عن 

  ".حزب أوجمعية  إنشاءقبل  يأتيفي التمدرس، و هذا كله 

حتى ال يكون هناك تغاضي عن  اإلنسانخاصة لحقوق  إجراءات إتباعو عليه البد من 

م في التجاوزات في منطقة ي، من حيث التضخإقليمفي  اإلنساناالنتهاكات الصارخة لحقوق 

في  اإلنسانبواقع حقوق  بوتفليقةو يتخذ كذريعة للتدخل في هذا الصدد يشهد  أخربلد  أو

مهضومة  اإلنسانحقوق " ˸الدول التي هي نفسها راعية لهذه الحقوق حيث صرح بان

 األوروبيةمة في البلدان الجزائريين الذين يشتغلون بالخارج، مهضو بالنسبة للمواطنين 

 1".التميز العنصري بارزة وواضحة هنا و هناك معالمها أشكال إندون استثناء، و 

فهو  األوروبيةفي الدول  التمييز العنصريمحاربة  ح الجزائر بخصوصطر الي فان بالتو 

التزام السياسة الخارجية الجزائرية بالدفاع عن القضايا العادلة في العالم و كذا المسيرة 
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 لألممالنضالية في هذا الميدان، حيث انه خالل الدورة التاسعة و العشرون للجمعية العامة 

تمارس التمييز  كانت ألنها من المشاركة في أشغالها إفريقياحاولت منع جنوب  المتحدة

من  اإلنساننحن نستمد احترامنا لحقوق " ˸على بوتفليقةؤكد الرئيس ينصري، و عليه الع

و من ضرورة تكيفنا مع المقتضيات  إليهانتمي نقيمنا و عبقرية الحضارة التي صميم 

   1".الجديدة للعالم

 ˸البعد االقتصادي - ب

على التوجه الخارجي للدولة و  التأثيركبيرة خاصة في  بأهميةيحظى البعد االقتصادي 

من حيث مواردها  ألهدافهالسلوك صناع القرار فيها، بحيث تقاس قوة الدولة بمدى تحقيقها 

  .المعايير لقوتها و قدرتها على الحفاظ على مكانتها دوليا أهمالطبيعية و التي تعتبر من 

دي بشموله كل من لمتغير االقتصاايرو هوارد شابو  باتريك مكفونو عليه لخص كال من 

و الميزان التجاري، البنية االقتصادية للدولة، و درجة تطورها االقتصادي و  ميزان المدفوعات

في النهاية ركيزة  التشكلحجم تجارتها الخارجية، و هذه العناصر تكمل بعضها البعض 

  .صنع السياسة الخارجية للدولة

ضمنه من الحفاظ على الثروات النفطية و و ترتبط المصالح الحيوية للدولة الجزائرية بما يت

استكمال االستقالل الوطني، و ترتبط  إطارالتبعية في  أشكالالمنجمية للبالد و الوقاية من 

دراسة هذا الجانب على معرفة دور المصالح في التصور الجزائري و مدى تكريسها في 

 نب و الذي يشكل مؤشرابالجاالنصوص القانونية و الدستورية و طبيعة المؤسسات المعنية 

و  أثارلما لها من  األبعادجوهريا في منظومة المصلحة الوطنية الجزائرية المتعددة 

   2.انعكاسات على امن الدولة و رفاهية الشعب
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المجال االقتصادي مجال واسع و متعدد النشاطات و الذي يعمل على تحقيق المنفعة  أنو 

العامة لتلبية حاجيات المجتمع و توفير مناصب الشغل من اجل بناء اقتصاد وطني قوي و 

و فتح مؤسسات بما يواكب العوامل الخارجية  اإلطاراتو تكوين  ألفرادهيضمن العيش الكريم 

  .ور االقتصادي الدولي الذي يتطلب بناء االقتصاد الوطنيالتي يرتبط بها التط

لهام إع في صلب اهتماماتها هذا المجال تصن أنحيث من المهم للسياسة الخارجية الجزائرية 

 إطاراالقتصادية في مجالها الخارجي ضمن  للنهضة مةالز العمل على توفير السبل تو 

تيا من بمنظومة االقتصاد العالمي مؤسسا السياسة الخارجية الجزائرية هي محاولة االرتباط

منظمة التجارة العالمية و صندوق النقد الدولي و العمل على  عخالل الدخول في التفاوض م

  1.األوروبيكالشراكة مع االتحاد  األطرافشراكات متعددة  إقامة

يلة و التنويع من وعليه فعلى صناع القرار في الجزائر العمل على بحث عن مصادر بد

العمل  إلىحلول في الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية مثال و الرجوع  كإيجاد لصادراتا

  .لفالحيا

  

  اإلفريقي و الخارجية الجزائرية على المستوى الدولي السياسة ˸)3(المبحث 

و الدولي، بحيث  اإلفريقي اإلطارالتي مارستها الجزائر في  األدوار أهمو هذا من خالل 

و القضاء على التمييز العنصري  إفريقيالعبت الجزائر دورا هاما في تحرير المستعمرات في 

الدور  أما، اإلفريقيةو ال تزال تصنع الحدث في قراراتها  إفريقيافيها و خاصة في جنوب 

فارة طهران في س األمريكيينهائن فترة تحرير الر  إلىالدولي فهذا يرجع  اإلطارفي  أدتهالذي 

 اإلرهابكانت السباقة في تقديم نموذج مكافحة  2001سبتمبر  11 أحداث، و بعد 1979

 .العالمي
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 السياسة الخارجية الجزائرية على المستوى الدولي ˸)1(المطلب *

تبنت الجزائر في مبادئها السلمية على احتواء العديد من األزمات، بحيث كانت معروفة منذ 

الحقبة االستعمارية الفرنسية بصرختها التاريخية ضد وجود المستعمر و بالتالي تغلبت على 

فرنسا دبلوماسيا و هذا من خالل تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية و المؤتمرات 

ة، بدليل طردها للمستعمر الفرنسي من أراضيها و هذا مرورا بالثورة المجيدة الخالدة الدولي

  .التي ال تزال مرسومة و مرسخة في األذهان و خاصة لدى الفرنسيين الذين فوجؤوا بها

استرجاع مكانتها الدولية قد حققت نسبة كبيرة، و ذلك من  إلىيمكن القول بان سعي الجزائر 

بلوماسي الكثيف و االيجابي الذي ترجمته العديد من الزيارات التي قام بها خالل النشاط الد

  1.العديد من رؤساء الجزائر ليتممها وزراءها الخارجية

 و من أهم األزمات الدولية التي تدخلت فيها الجزائر كوسيط من اجل حلها هي أزمة الرهائن

لجزائر بان تكون وسيطا لحل ، بحيث دعت كل من أمريكا و إيران ااألمريكيين في إيران

بين إيران و العراق  الشاه ليكسنجرم ورد تحدي صريح قام به 1975األزمة ففي عام 

مع الملك فيصل  لحل الحرب ما بين  هواري بومدينلتتدخل كل من الجزائر بقيادة الراحل 

زائرية إيران و العراق و هذا لحماية األقلية الكردية في العراق، بحيث كانت البصمة الج

ناجحة آنذاك و لهذا السبب تم استدعاءها لحل أزمة الرهائن األمريكيين المحتجزين في 

  ).بطهران(السفارة اإليرانية 

 24قامت الواليات المتحدة األمريكية بجهود كبيرة إلنقاذ رهائنها المحتجزين بطهران في 

وسيطا فيها و التدخل م، و لكنها فشلت و بالتالي استدعت الجزائر الن تكون 1980أفريل 
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لحل المشكل بما يرضي كال الطرفين، و أول خطوة قامت بها الجزائر هي وضع شرطين 

  ˸أساسيين و هما

 .وضع الثقة التامة في سياسة الجزائر و طريقة حلها للنزاع أو األزمة -1

 .االلتزام بتطبيق االتفاقيات الناجمة عن المفاوضات مع الطرف اإليراني  -2

ي دليل ذلك هو أن الجزائر لديها طريقة فعالة لحل األزمات و لكن بشرط عدم و بالتال

التدخل في أشغالها و وضع الثقة الالزمة فيها و هذا كل ما تحتاجه عليه تم الوصول لحل 

  ˸نهائي يرضي كال الطرفين و الذي نص في مجمله على

 .ةية ورد أموال اإليرانيين المجمدالتزام الحكومة األمريكية بعدم التدخل في الشؤون اإليران -

 .إلغاء العقوبات و الشكاوي المرفوعة ضد إيران أمام المحاكم األمريكية -

 .في الواليات المتحدة إلى أن تثبت فيها المحاكم يد بهلو الشاه محمتجميد أموال  -

  .و بالتالي نجحت الجزائر و بكل استحقاق و جدارة في هذا الصدد

القات الدولية هو كيفية لتي جعلت الجزائر تكتسب ثقال بارزا في العو من أهم األحداث ا

  .فترة العشرية السوداء و دون مساعدة أية دولة في ذلك سيطرتها على األوضاع

في إعادة الجزائر إلى  عبد العزيز بوتفليقة، نجح الرئيس 2001سبتمبر  11فبعد أحداث 

   1.كافحة اإلرهابمركزها كحليف للواليات المتحدة و أوروبا في م

ما أدى بالجزائر بالتوجه نحو التنسيق و التعاون األمني مع مختلف األطراف الدولية و هذا  

  .راجع إلى ما عاشته من أحداث و بالتالي سعت خاصة إلى مكافحة اإلرهاب بكل أشكاله
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ن أثناء زيارته للبيت األبيض حول أهمية التعاو  عبد العزيز بوتفليقةحيث صرح الرئيس 

و لقد كنا بطبيعة الحال من بين أول من ابدوا للبيت األبيض " ˸لمكافحة اإلرهاب حيث قال

  .1تأييدهم لمبادرة الرئيس بوش بتشكيل تحالف عالمي لمكافحة اإلرهاب

 ˸للجمعية األمة 27في اجتماع  عبد القادر مساهلو على هذا قال وزير الشؤون الخارجية 

خطار الناجمة عن اإلرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود إن الجزائر التي تدرك األ"... 

الحذر على الجبهة الداخلية و على من على محيطها المباشر، تبقى على أقصى درجة 

  ".حدودها معززة بذلك بالتزامها لمكافحة هذه اآلفات على المستوى اإلقليمي و الدولي

 اإلفريقيالخارجية الجزائرية على المستوى  السياسة ˸)2(المطلب *

، بحيث ناضلت ضد اإلفريقية األزمةحل في ساهمت الجزائر في العديد من المناسبات 

 بيقملموز ابحيرة التشاد، ومن  إلى السنغالمن حوض  إفريقياالتمييز العنصري في جنوب 

  .نغوال و ناميبياأـو مساندة  األخضر رأس إلى

و مختلف  اإلفريقيةرة االق أوضاعتخصص محاور للنقاش لدراسة  أنحرصت الجزائر على 

في مجال  اإلفريقيةتنظيم الجهود  إعادةتحدياتها التي تواجهها، و جاءت المبادرة بضرورة 

 اإلثيوبيالنزاع  أهمهاكما حرضت على مواجهة الصراعات في القارة التنمية و السلم، 

˸دين و هيأساسية لوقف النزاع بين البل مبادئبحيث ارتكزت الجزائر على ثالثة  يرياالريت
2  

  .بوسائل قانونية و سلمية األزمةحل  -

  .األزمةالقوة لحل هذه  إلىرفض اللجوء  -

  .االلتزام بالحدود الموروثة عن االستعمار -
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ة الجزائرية في الدبلوماسيم حول جهود 1958في عام  الغاني كوام نكروماو صرح الرئيس 

في بعض المناطق  المباشرةاالستعمار ما يزال متشبثا بسيطرته  إن" ˸قائال اإلفريقيةرة االق

يتمثل  في القضية الجزائرية، حيث  ل لهذا التشبث االستعماريااكبر مث أنو  بإفريقيا

و (...) جيش استعماري عرفه التاريخ  أقوىيكافح الشعب الجزائري كفاحا طويال جبارا ضد 

حركة  إنو (...) جمعها أب اإلفريقيةقد لعب كفاح الجزائر دورا هاما في تحرير القارة 

بالمشاركة االيجابية في ثورة الجزائر و بالعمل  إالشكلها العملي  تأخذلم  اإلفريقيالتحرر 

موزمبيق و ضد الحكم  نغوال وأنار الثورة ضد االستعمار البرتغالي في  إشعالعلى 

  1...".إفريقياالعنصري في جنوب 

تحوالت جد مهمة  اإلفريقيةالحكم عرفت القارة  عبد العزيز بوتفليقةتولي الرئيس  أثناءو 

تبني مقاربة لصالحية  إلىفي القمة التي اعتمدوها  األفارقة اعتمد إذخاصة الجيوسياسية، 

 األزماترفع التحديات التي تواجهها و الخروج من جل  إلىتهدف  اإلستراتيجية إطارفي 

  .التي تشهدها المنطقة

في االتفاقية المنعقدة بالجزائر و بحضور كال من  عبد العزيز بوتفليقةحيث قال الرئيس 

الجزائر التي تتشرف و تعتزم "(...)  ˸األمريكيةالمتحدة  األممو  األوروبيالممثلين لالتحاد 

االرتياح البالغ و  إلىيدعو  أمرا، ترى هذا الحدث الذي ضمنا حضوره باستقبالكمااليوم 

حال يرضي الطرفين،  إليجاد(...) يتوج تلك الجهود التي بذلناها  ألنهاالطمئنان التام، ذلك 

  2".لين للبغضاءيبد اإلخاءب السلم و تحل الثقة بدال ال ريبة و يحل التسامح و ستتو لكي ي
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 أشغالفي  2014مارس  25خالل مداخلته في  وزير الخارجية  مرةلعمارمطان و ليؤكد 

التزام الجزائر من اجل  أهميةفي  2018التنمية لما بعد  أجندةحول  اإلفريقيلجنة االتحاد 

 1.المشترك اإلفريقيترقية و تعزيز الموقف 

 أسباب إزالةو هذا من خالل العمل على  اإلفريقيفالجزائر تعد قاطرة على المستوى 

نزاعات و هذا من خالل ما تقدمه من مساهمات لتشجيع الحلول السياسية السلمية للنزاعات ال

  .اإلفريقيالنزاعات و هذا باعتبارها دولة مؤثرة في االتحاد  أسباب إلزالة

التجربة الجزائرية في  أنعلى  "ايسكا فاربا عبدو" اإلفريقيممثل االتحاد  أكدهو هذا ما 

 إلىو دعا بذلك  إفريقياالتجارب الرائدة عبر العالم و خاصة في تعد من  اإلرهابمكافحة 

و   .لإلرهابو العالمية في مواجهة و التصدي  اإلفريقيةاالستفادة من التجربة من قبل الدول 

 إلىو لعب دورها كما ينبغي و الوصول  أهدافهاحد ما تحقيق  إلىعليه نجحت الجزائر 

 إفريقياو حتى مع جيرانها خاصة في  أراضيهافي و االستقرار  األمنهدفها في تحقيق 

كالنزاع المالي و  اإلفريقية، و ال تزال واقفة مع القضايا  غيانهو محاربة ط لإلرهابللتصدي 

 .وارقتقضية ال

يمكن القول بان الجزائر لعبت دورها على الساحتين اإلقليمية و الدولية و هذا من  و عليه

خالل ما حققته من مكانة و خاصة في مكافحة اإلرهاب و حل األزمات بالطرق السلمية 

  .دون اللجوء للعنف و هذا بدوره يعتبر فوزا عظيما تستحق الثناء عليه و ال يمكن نسيانه

                              

 .موقع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية". المقاربة الجزائرية المتعلقة باألمن الغذائي تندرج ضمن إطار شامل  من التنمية المستدامة في افريقيا" - 1

 ticle/2318.aspxhttp://www.mae.gov.dz/news ar  19˸30م، على الساعة 25/06/2019 ˸موقع يومالتم االطالع على. 
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  إفريقياالجزائرية في  األمنيةالمقاربة  ˸الفصل الثاني

  للجزائر األمنيةالتحديات  ˸األولالمبحث  

ها عن كيفية تفاعل الدولة مع محيطها ينبسط معاأتعتبر السياسة الخارجية في           

جل خدمة أالداخلية من  إمكاناتهامن تحديات بناء على موقعها و  الخارجي بكل ما تحمله

 برازإل مجاال مثاليا اإلفريقيتعتبر منطقة الساحل  األساسمحددة مسبقا، و على هذا  أهداف

باالتجاه نحو مستوى  أوللجزائر سواء عبر منطق العالقات الثنائية  األمنيةاالهتمامات 

و  باإلرهابالتهديدات المتعلقة  باألخصفي معالجة هذه التهديدات و  األطرافمتعدد 

  .ةالجريمة المنظم

  للجزائر اإلستراتيجية األبعاد ˸)1(المطلب 

 ˸االمتيازات الجيوسياسية -1

الجزائر في المرتبة  أصبحتالجزائر هي عاشر اكبر بلد عالميا من حيث المساحة،         

بالنظر  إقليميةو اكبر بلد مغاربيا، و هي قوة طاقوية بعد تقسيم السودان  إفريقيافي  األولى

احتياطاتها الهامة، خاصة من حيث الغاز الطبيعي، كما تطل على شريط ساحلي مقدر  إلى

كلم 1200  ˸ب 
�

 ˸، و تمثل الجزائر خصوصية من خالل انتهائها الى االبعاد التالية 

االجتماع بهذه االمتيازات خولها  أن، و اإلفريقي، العربي، المتوسطي، ألمغاربي، اإلسالمي

  ˸تكون دولة نشطة في المنظمات و المنتديات الدولية مثل أن

منظمة ، اإلفريقيتحاد ، الجامعة العربية، اإلاإلسالمياتحاد المغرب العربي، منظمة المؤتمر 

متوسطية، الحوار المتوسطي للحلف - ورولمصدرة للنفط، مشاريع الشراكة األالبلدان ا

     .كعضو مراقب) G8(عات قمة الثمانية الجزائر بدورها تحضر اجتما أنكما  ،األطلسي

فة الجنوبية للمتوسط، و هذا بامتالكها لحدود برية مع كل الدول ضال فيموقع الجزائر  إن   
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ليس فقط في المجال المتوسطي بل  1قوة هائلة على االستقطاب الدولي أعطاهاالمغاربية، 

بان " ج ف كندي" األمريكيس حتى بالنسبة للقوى الكبرى غير المتوسطية، حيث صرح الرئي

ط الجديد تجاه بلد تشكل العامل الحاسم في هذا الخ األمريكيةمصالح الواليات المتحدة 

 إطالقتفاوض فرنسا حول  أن، فصحيح لقد تقبلنا إفريقياالذي يمثل مفتاح شمال ) الجزائر(

  .ختلفاو سننتهج طريقا م... يتمثل في زيادة نفوذها األساسيالنار، و لكن حرصنا 

  .2من الهند الصينية، لهما امران ايجابيان فرنسا من الجزائر شان خروجها خروج إن...

الزيارات الرسمية المتبادلة بين كل من الواليات المتحدة  إلىهذا ينظر  إلى إضافةو 

التي توليها الواليات المتحدة  األهمية على أخردليل  أنهاو الجزائر، على  األمريكية

للجزائر في المغرب العربي و كذا في الفضاء المتوسطي، و هذه الزيارات التي  األمريكية

منحا تصاعديا مثير لالنتباه، ناهيك عن اشتراك الجيش الوطني الجزائري في العديد  أخذت

 إدراجالغربية في  اإلدارةو التي تدل على  3األطلسيمن التمارين العسكرية البحرية للحلف 

الذي يعطي للجزائر دورا محوريا في  األمرالحلف، و هو  إستراتيجيةتدريجيا في الجزائر 

 .المغرب العربي و على المستوى القريب متوسطيا

 

  

  

  

                              

، في أعمال الملتقى الدولي، الجزائر و األمن في التحول في مفهوم األمن و انعكاساته على الترتيبات األمنية في المتوسطمصطفى بخوش،  - 1

  .08ص. المتوسط، واقع و أفاق
، مركز االمارات للدراسات و البحوث االستراتيجية، ابو ظبي دور حلف الشمال االطلسي بعد انتهاء الحرب الباردةنزار اسماعيل الحيالي،  - 2

  .35- 34، ص2003االمارات العربية المتحدة، 

  
3 -  abdennour benantar aggrérie OTAN˸ vers un architecture global de la securité mediterranée op-ciT-p290.  
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  اإلفريقيجدول يمثل مساحة دول الساحل  ˸العنوان

  

  مساحتها  البلدان

كم2.381.741  الجزائر
�

  

كم2.344.858  الكونغو الديموقراطية
�

  

كم1.861.484  السودان
�

  

كم1.759.540  ليبيا
�

  

كم1.284.000  تشاد
�

  

كم644.329  جنوب السودان
�

  

كم 451  لشسي
�

  

  

 ˸االمتيازات الطاقوية -2

، األوروبيالطاقوي  األمنالقدرة على ضمان  إلىاالهتمام الذي تتمتع به الجزائر يرجع     

الطاقوية ق لطبيعي، و مساهمتها في تموين السو حيث تعتبر كممول رئيسي لها بالغاز ا

الصينية و الهندية، و ليس من وليد الصدفة ان عرفت  األسواقتنافسها  بدأتالتي  األمريكية

مع االكتشافات البترولية التي حققتها  ملحوظافي مجال النفط ارتفاعا  األمريكيةاالستثمارات 

  1997.1-1995الجزائر بين عامي 

ما  أوروبا، حيث تستورد األوروبيالطاقوي  لألمنو تعتبر الجزائر عنصرا مهما بالنسبة     

٪ من احتياجاتها الغازية من الجزائر، و هو ما جعل العديد من المهتمين 59نسبته 

                              

1  Maxine ait raki lunes de muel agéro américanes politique etranger 2007. P09. 



 ا����� ا���ا���� �� إ������ ا����ر��                                                   ا�
	� ا�����   

 

50 

 

         ، 1الجزائر تعتبر بلدا استراتيجيا بالنسبة لالستقرار و التوازن الدولي أنبالمتوسط يقدرون 

للموارد  أساسيامعبرا  األخيرةائر تعتبر هذه و بعيدا عن الموارد الطاقوية التي تتمتع بها الجز 

للصحراء الذي الغاز العابر  فأنبوبالسوداء،  إفريقيافي  أوروباتحصل عليها الطاقوية التي 

، و يمر عبر ميناء "ابوجا"ينطلق من العاصمة النيجيرية  أوروبا إلى أقيم لنقل الغاز النيجري

  .بالجزائر" بني صاف"

الطاقوي و تنويع زبائنها،  إنتاجهاالجزائرية في تطوير  اإلدارة طتأعذلك  إلى إضافة     

مساحات هامة من اجل التموقع الجيد مع التحوالت الجيواستراتيجية العالمية لما بعد الحرب 

الطاقوي، من تزايد التموقع  أمنهمفيما يخص  األوروبيالباردة، حيث يتزايد يوميا القلق 

في  األولحاليا المستثمر  األمريكية، و تعد الواليات المتحدة في السوق الجزائرية األمريكي

 إطاراتفاق "سوق الطاقة الجزائرية، بحيث ارتفعت استثماراتها في الجزائر مع توقيع الطرفين 

و الذي عرف ارتفاعا كبيرا و هذا من خالل ما تفسره بقوة حضور " التجارة و االستثمار

  .2زائرفي الج األمريكيةالشركات النفطية 

زائر في سياستها سنوات القطيعة الخارجية التي عاشتها الج أدتكل هذا  إلى إضافة      

تدخل الجيش مباشرة  إلى أدىما  اإلنتاج إيقافرحلة التسعينات من خالل الخارجية خالل م

مظهرين اقتصاديين معقدين بالنسبة للسياسة الخارجية  إلى إدارتهافي الشؤون السياسية و 

  ˸الجزائرية و هما

 .الوضعية االجتماعية الجد معقدة -)1

 .ة تامة عن باقي العالملز ع –)2

                              

  .44ص. 2005افريل . 160، العدد 40، الجزائر، أوروبا، و الحلف األطلسي،المجلة يمن الجزائرلألالبعد المتوسطي عبد النور بن عنتر،  - 1

- Maxine ait raki ,op-cit-p09. 2  
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  ˸القوة الدبلوماسية-3

بعد االستقالل مباشرة، رسخت الجزائر نفسها دوليا و هذا من خالل دبلوماسيتها القوية     

العلم الثالث من خالل مساعدتها للدول التي ال تزال تكافح  مفهوم الدول إطارفي 

 األساسياالستعمار، فخالل السبعينيات كانت المطالبة بنظام اقتصادي دولي جديد، الحجر 

  .1الجزائر إستراتيجيةفي دبلوماسية و 

التي كان للجزائر  األزماتعدد النزاعات و  إلىو عليه ترجع قوة الدبلوماسية الجزائرية     

ها نهائيا و هذا بفضل المجهودات الكبيرة المقدمة من أساسي في تسويتها و حلفيها دور 

، و اإليرانيةالعراقية،  األزمة، إيرانالمعتقلين في  األمريكيةالرهائن  أزمةطرفها، على غرار 

يبية، النزاع الل األزمةالتشادية،  األزمةفي بعض بلدان الساحل مع الطوارق،  مشاكلكذا 

تيري، و بالتالي كان للجزائر دور بارز في الجهود الدبلوماسية التي قادتها ياالثيوبي االر 

  .على العراق األخيرةمجموعة من الدول لتفادي الحرب 

الحرب الدولية على  إطاركانت الدبلوماسية الجزائرية حاضرة بشكل قوي في  أيضاو     

الواليات المتحدة  أالم، أخربلد  أيمن  أحسنبلدنا،  بفهم ˸أن آنذاكحيث صرح  اإلرهاب

و كان لهذا التصريح هدف و محاولة من الدبلوماسية الجزائرية استمالة الواليات  األمريكية

تكتسبها الواليات المتحدة  التيالتعاون مع الجزائر و كذا الخبرة  إلى األمريكيةالمتحدة 

  .2اإلرهابفي مكافحة  األمريكية

                              

1  - ferhat farhat, the united states and algéria : from roosevelt to kennedy 1940-1962 office des 

publication universitaire algerie 2006 pp 224-227. 

 H.yahia zoubir , les etats unis et l’algerie antagonise pragmatique et coopération , op ciT pp 82-83.- 2  
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 القوة الطاقوية التي تتمتع بها الجزائر بمثابة امتياز كبير الذي بدوره إلىلتالي ينظر و با    

العالمي، يعطي قوة للدبلوماسية الجزائرية الجزائرية في االنخراط و االندماج مع االقتصاد 

تي تتمتع بها الجزائر بفضل القوة الطاقوية مكنتها من انتهاج الحيث من خالل هذه القوة 

حيث . برغماتية خارجية و هذا من خالل التنويع في التعامل مع الشركاء الخارجيينسياسة 

في الوطن العربي، و هذا  األمريكيةالجزائر ثاني اكبر شريك للواليات المتحدة  أصبحت

وية من خالل القوة الطاق أيضابطبيعة الحال دليل القوة الدبلوماسية التي تتمتع بها الجزائر و 

  .اآلنهذه المكانة التي تحتلها  ن تكون في ألالتي تمتلكها 

  .اإلرهابيالجزائرية بالنسبة للتهديد  األمنيةالسياسة  ˸)2(المطلب 

 ˸السياسات الدوالتية -1

يكتسي  اإلرهابالحديث عن السياسات الدوالتية في مكافحة  أن إلى اإلشارةيجب  أوال    

         الدولة،  أسرارهذه السياسات في الغالب ندرج ضمن  أنطابعا استراتيجيا محصنا، من حيث 

احث نفسه معزول عن البحث عن مصدر المعلومات و بالتالي قي هذه األحوال يجد البو 

  .هذا يخل ببحثه

السياسات التي  أهمو عليه يعتبر قانون المصالحة الوطنية، في هذا المجال من بين     

، و حقن الدماء في الجزائر، اإلرهابيةمستوى كبح الظاهرة  كانت لها نتائج جد ايجابية على

استقطاب اكبر عدد  أملالقانونية على  أجاله تمددالذي جعل الدولة الجزائرية  األمرو هو 

  .ائبينتمن ال

مختار النتائج التي حققتها الجزائر من خالل هذا القانون هو استسالم  أهمو بالتالي من     

الجزائري في الصحراء  لألمن اإلرهابيفي معادلة التهديد  أساسيارقما الذي يعتبر  مختاربل

الجزائرية، حيث انه كان يقيم عالقات مع عصابات الجريمة المنظمة و الذي يمكنه من 
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 أيضاو  اإلفريقيكل منطقة في الساحل  إلى اإلجراميةو  اإلرهابيةخالله توصيل نشاطاته 

  .تجنيد الشباب لصالحه في تلك الدول

رغبته  إطارم، في 2007مفاوضاته مع السلطة الجزائرية سنة  مختار بلمختارو منه بدا     

، و هي الحاج بتولحة الوطنية، و بوساطة االقانوني لتدابير المص اإلطارفي االستفادة من 

 مختار بلمختارالوساطة التي كتب لها النجاح بعد قرابة العام من المفاوضات و هذا بتسليم 

  1.م2008نفسه للسلطات الجزائرية سنة 

الدور الدبلوماسي، بذلت الدولة الجزائرية الكثير من الجهود العسكرية  إلى باإلضافة    

قبل  و االستقرار األمنو التنظيمية في سبيل جعل الصحراء الجزائرية منطقة للسلم و  األمنية

عملت الجزائر  األساس، و على هذا اإلسالمينشاط القاعدة في بالد المغرب  إليهاينتقل  أن

الجديدة،  األمنيةو التهديدات  ىبما يتماش األمنية أجهزتهاتهيئة العديد من  إعادةبدورها على 

من  األهدافن أديد العدو، كما ح، فليس من السهل تاإلفريقيالتي ظهرت في الساحل 

ة، على مستوى كل حيث احتضنت مراكز التدريب العسكري 2.غير محدود اإلرهابيالنشاط 

 أفواجللجمارك الجزائرية، من خالل استقبال  لتأهيلياتي االغواط و ورقلة البرنامج من والي

دان و كيفية استعمالها، ميني و االشتباكات المفاجئة في اللتدريبهم على تقنيات القتال الميدا

بالنظر لضرورتها  و يرتكز دور الجيش في هذه المهمة رفع القدرات القتالية للجمارك، و هذا

في حاالت االشتباك مع شبكة الجريمة المنظمة، كما تّم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين 

الجمارك الجزائرية، و الدرك الوطني، و هو اتفاق الذي يقضي بضرورة التعاون و التنسيق، 

نشاط القاعدة في بالد المغرب و ، الجريمة المنظمة العبرة للحدود في مجال مكافحة

                              

، رسالة ماجستير، معهد البحوث و الدراسات األمن في منطقة الصحراء الكبرى بين المقاربة الجزائرية و المشاريع األجنبية،  بوبيةنبيل  - 1

  .108-107ص. 2009السياسية، جامعة الدول العربية، مصر، 
  .03ص. 26/06/2008مستقلة، الجزائر، يوم  ، يومية5121ع . الشروق اليومي - 2
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الجمارك بما يتناسب مع  ليتأه إعادةانتهت الجهود الجزائرية في ، و لقد اإلسالمي

، و هذا بتشكيل مجموعات متخصصة استفادت من دورات تكوينية في اإلرهابيةالتهديدات 

ة ثنائية، كما هو الحال بالنسبة لمدرسة تكوين الجمارك بفرنسا، كما إطار اتفاقيالخارج في 

في المطارات الداخلية و  1األمنيةكبرى لتكثيف و تحسين نوعية الرقابة  أهميةالجزائر  أولت

و المعابر الحدودية من اجل تضييق الخناق على الشبكات و تهريب  الموانئالدولية و 

من  األمريكيالتنسيق الجزائري،  إلى اإلشارةو المتفجرات، و في هذا السياق يمكن  األسلحة

الجزائر، هذه البعثة كانت مهمتها  إلىلحرس السواحل  تابعة أمريكيةخالل وصول بعثة 

و السواحل الجزائرية، ووسائل استباق و تسيير  الموانئفي  األمنيمالحظة الوضع  األساسية

  .البحرية األخطار

بمضاعفة الجيش الوطني الشعبي  أركانكما قامت كل من قيادة الدرك الوطني و رئاسة     

و هذا من خالل  اإلرهابو تطوير استراتيجياتها في مكافحة  ،األخيرةجهودها في السنوات 

الجنائية و  لألدلةالمعهد الوطني  إنشاءمن خالل  المؤسساتيينتدعيم العمل الميداني بالعمل 

ميداني في الجنوب  إقليميمركز  أيضاكهيئة تابعة لقيادة الدرك الوطني، و  اإلجرامعلم 

   .2اإلفريقيدة في الساحل المتجد األمنيةللتعامل مع الرهانات 

 ˸األطرافالسياسات الثنائية و متعددة  -2

      ثفةمك أمنية بمجهودات دبلوماسية و اإلفريقيجل دول الساحل ألتسعى الجزائر     

في المنطقة،  األمنيضع و و محاولة معالجة مسالة الالسائدة  األوضاعحث بمتعددة و هذا بو 

، و تحلفاته مع الجريمة اإلرهابيو هذا بضرورة التنسيق و تكثيف الجهود لمواجهة التهديد 

                              

  .115نبيل بوبية، مرجع سابق، ص - 1
  .05، ص02/07/2009، يومية مستقلة، الجزائر، يوم 5685ع . جريدة الخبر - 2
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و استقرار المنطقة فانه  ألمنالذي يمثل تهديدا  اإلرهابيالمنظمة، فنظرا لخطورة الوضع 

 إلىالتطور االقتصادي و االجتماعي فيها ما يؤدي  إلىيعرقل و يقلل الجهود الرامية  أيضا

  . طموحاتهم إلىالتخلف و الفقر و عدم الوصول 

في ندوة حول  اإلفريقيذلك شارك رؤساء سبع دول من منطقة الساحل  علىو بناء     

و التهريب، و التي عقدت في العاصمة المالية باماكوا و هو اللقاء  باإلرهابقضية تتعلق 

المشاركة فيها بتطوير طراف لألن هذه الندوة سمحت أفيه الطرف الجزائري  أوضحالذي 

 األطرافالحل الذي يرضي كل  إلىالمقاربة المشتركة لمشاكل المنطقة بغرض الوصول 

  .1مما عليه أسوء إلىو الحد من تفاقم الوضع  اإلرهابيقضاء على النشاط لل

صمة ار، ليبيا، موريتانيا، النيجر بالعاجتمع عسكريون و ضباط كل من الجزائ أيضاو     

  .2التي تواجه المنطقة األمنيةيبية طرابلس لمناقشة التهديدات لال

كما اتفقت كل من الجزائر و مالي، على تكثيف الدوريات و العمل العسكري الميداني     

، و هذا بالعمل على تكثيف اإلسالميمن اجل التصدي لنشاط القاعدة في بالد المغرب 

و جماعات الدعم و  اإلرهابيةللحد بين االشتباكات  كإستراتيجيةلمراقبة للحدود بين البلدين ا

الجريمة المنظمة خاصة في الساحل  أنواعكل  األحوالغلب أتمتهن في التي  اإلسناد

التشاور حول المشاكل المرتبطة  شأنها من عمالأب، و بالتالي تقوم الجزائر و مالي اإلفريقي

   .حدودهما المشتركة بأمن

و هذا نظرا  اإلرهابيةو ال تزال الجزائر تواصل جهودها الدبلوماسية في مكافحة الظاهرة     

تعاون  إقامة إلى، و عليه دعت الجزائر اإلفريقيفي منطقة الساحل  اإلرهابيالزدياد التهديد 

                              

  .109ص. نبيل بوبية، مرجع سابق - 1
  .109ص. مرجع نفسهال - 2
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 أمنهالحفاظ على نطقة لمواجهة هذه الظاهرة و هذا في سبيل امبينها و بين الدول في ال

و خاصة مع دول الجوار السياسي  األمنيو هذا بالتنسيق  أخرو قبل كل شيء  أوالالقومي 

و هي من القضايا البعيدة  األمنو محاولة بناء جسور من التنمية و السلم و الجنوبية منها 

حيويا للرد و تعاون عابر للحدود بين بلدان المنطقة و الذي يكون صحيحا  أقيم إذا إالالمنال 

  .الحاصلة األمنيةعلى التهديدات 

جل هذه التحديات و سعيا منها لتامين محيطها  أمامتعين على الجزائر و يو عليه     

 إطارهاالساحل عن  أزمةتعمل و بحزم على عدم خروج  أنالخارجي و كذا كيانها الداخلي 

من حيث المعالجة و  أولرؤية فيها سواء من حيث ا األزماتحدة  ت، مهما بلغ1اإلقليمي

دون  اإلقليميةالتنسيق مع الهيئات الدولية و  أوو دون رفض المساعدات الخارجية  الحل،

  .اإلفريقيبلد من بلدان الساحل  أيفي  أجنبيةقواعد عسكرية  إقامةالتفكير في 

م دفع طلبا من الجزائر و باقتراح منها عدو هذا  األفارقةقادة الو عليه تم االتفاق بين     

في حال وجود رهائن عندها، و ذلك بهدف منع تمويل  اإلرهابيةالفدية للجماعات 

من قبل قادة االتحاد  بإجماعو لقيت بذلك الجزائر و . اإلرهابيةالمجموعات لنشاطاتها 

  .لصالح هذا القرار و تأييدا بالتصويت  اترحيب اإلفريقي

في  اإلرهابو هذا بمكافحة طراف، أيضا على مستوى متعدد األشارك الجزائر تكما     

  .عبر الصحراء اإلرهاب مكافحةمن خالل مبادرة  اإلفريقيمنطقة الساحل 

 اإلرهابفي مكافحة  األمريكيةتوسيع للجهود  األساسو بالتالي هذه المبادرة تعمل في     

 حل و منطقة الصحراء الكبرى و بالتالي عرفتاالدولي في منطقة المغرب العربي و الس

                              

  .122ص. مرجع نفسهال  - 1
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مكافحة في  األمريكيةفي تكثيف و توسيع الجهود  أساسيانجاحا كبيرا و الذي كان دافعا 

، في المغرب العربيالمغرب  ، و كانت الدول المعنية بهذا التوسيع كل من الجزائر،اإلرهاب

  .عن منطقة الصحراء الكبرى السنغالو نيجيريا و مالي و 

التنسيق مع  إلىحاجة تبقى دائما  اإلفريقيالجزائر، و دول الساحل  أنو بالرغم من     

و مختلف  اإلسالميالقوى الكبرى و هذا بمكافحتها لنشاط القاعدة في بالد المغرب 

  .1الداخلية األمنيةشؤونها  إدارةالمباشر في  األجنبيترفض التدخل  أنها إالتحالفاتها، 

، و عليه األمريكية األمنيةتحت المضلة  االنضواء يةاإلفريقو بالتالي رفضت جل الدول     

ذلك  أن رأتئها بحيث قاعدة في صحرا بإقامةكان رد الجزائر بذلك هو الرفض  أيضا

  .يتعارض مع سيادتها و استقاللها

هذه القوى الكبرى و لكن  إلىتحتاج  أنهاو عليه فان الجزائر و دول الساحل صحيح     

  .دون المساس بقوامها

 : كن إختصار مبادئ المقاربة الجزائرية في مكافحة اإلرهاب في النقاط التاليةيمو 

 .اإلرهابيةعدم التفاوض مع التنظيمات  مبدأ*

 .اإلرهابيةالعمل على ضرورة تجفيف المنابع المادية و الفكرية للظاهرة  مبدأ*

و التنمية لمواجهة التهديد  األمنالشاملة المستندة للربط بين السلم و  المقاربة مبدأ*

 .اإلرهابي

                              

 ,1988,  نشر و التوزيع، دمشق،  سوريا، األهالي للطباعة و الو الجغرافيا اإلستراتيجية تر احمد عبد الكريم الجغرافيا السياسةبيار سيريليه،  - 1
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دون التدخل في الشؤون الداخلية  اإلقليميالتنسيق و التعاون على المستوى  مبدآ*

 .للدول

  1.والمغاربية  اإلفريقيةالتعاون و الشراكة مع الشركاء خارج المنطقة  مبدأ*

 .اإلفريقيل حافي الس اإلرهابتحدي  السياسة الخارجية الجزائرية و ˸المبحث الثاني

و بكل الطرق لما له  أنواعهبشتى  لإلرهابتسعى الجزائر و بخطى ثابتة في التصدي     

التي يعرف  اإلفريقيمن مخاطر و انعكاسات خطيرة على الدول و خاصة دول الساحل 

العوامل  أهمعلى الدول المجاورة و  اإلرهابو تداعيات  اإلرهابيةعنها بؤر للجماعات 

  .المنتجة له

  اإلفريقيفي الساحل  لإلرهابالعوامل المنتجة  ˸)1(المطلب 

 األسباببين  اإلفريقيفي الساحل  اإلرهابيةاتساع الظاهرة  إلى أدتالتي  األسبابتتعدد     

  ˸فيما يلي إيجازهاالداخلية و الخارجية، و التي يمكن 

 ˸الداخلية األسباب -1

 المؤديةالعوامل الرئيسية  أهمفي العوامل السياسية التي تعد من  أساساو التي تتمثل      

بناء الدولة الحديثة في  أزمةفي  أوال، و التي تتمثل اإلرهابيةتفاقم الوضع للظاهرة  إلى

فشلها في بناء كيانات على الطريقة الحديثة و  اإلفريقيةالدول  أثبتت، بحيث اإلفريقيالساحل 

سوء التسيير جد مزمن و الذي يدفع  أنالتابعة لها، و  لألقاليمية التي تضمن الوحدة التراب

القول بان الدولة عاجزة وظيفيا و فاشال بنيويا و هذا يعتبر مشكل كبير بسبب الضعف  إلى

 إلىالعام للدولة بسبب ضعف الترابط على المستوى االجتماعي و انتقاله  اإلطارفي 

                              

  .131، ص2015السداسي الثاني  4العدد  ،مجلة استراتيجكا ، دور المقاربة الجزائرية في مكافحة االرهابمخلوف ساحل،  - 1
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الوحدة الترابية و هذا  إلىمن المستوى االجتماعي  انتشار التفكك إمكانيةو  أخرىمستويات 

  .1تبعا للتمثيل غير العادل و غير المنتظم لشتى فئات المجتمع

 لإلرهابجديدة مصدرة  أمنيةلتشكل معضلة  لإلرهابراعية  ول الفاشلة تعتبر دوالفالد    

يا للجماعات في الدول الفاشلة ال يعتبر مكسبا مغر  األمني، فالفراغ األخرىنحو الدول 

  .اإلرهابية

الهدف  إنماليس بالضرورة هدفا بحد ذاته لتلك الجماعات و  األمنن الحصول على أل

مؤسسات في السيطرة على  أساسامن ذلك هو تحقيق الهدف السياسي و المتمثل  األمثل

  .2أهدافهاالحكم في الدولة، و هذا ما يتيح للجماعة تنفيذ 

  .حالة الالأمن إلىو منها تصبح هذه الدول الفاشلة منبع لعدم االستقرار المؤدي 

هو  اإلفريقيفي منطقة الساحل  اإلرهابيةتفاقم الظاهرة  إلىالمؤدية  األسبابو من     

 أيضاو . غياب التنشئة السياسية المجتمعية فعالة لعدم وجود قنوات اتصال مع السلطة

  .حادة أزماتاتج عن غياب المشاركة السياسية، ما يخلق السياسي الن األمنغياب 

 اإلفريقياالقتصادية، و بالنظر لخصوصية اقتصاديات دول الساحل  األسبابعن  أما    

االقتصادي و  األداءتبرز هشاشة االهتمام االقتصادي لهذه الدول، و منها ضعف  فإنها

                              

لوم ، المجلة العربية للعدراسة في األسباب و االنعكاسات ˸احل اإلفريقي و الصحراء الكبرىأزمة الدولة في منطقة السظريف شاكر،  - 1

  .94-93ص السياسية، ص
                                   -http :www.aljazeera/ND/exeres/OF592FC47 ˸متوفر على الرابطالفوضى تهدد العالم،  ˸، دليل الدولة الفاشلةغالي إبراهيم  - 2

4C27-8CDB-BC31FAF93422.htm 
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كل من النيجر و التشاد و  أنالعالم  شير المؤشرات التنموية فيتتفع، بحيث ر لما نسب الفقر

  .1قل الدول نمواأهي  اإلفريقيمالي و موريتانيا و غيرها من دول الساحل 

، اإلرهابيةو بالتالي ما جعل من هذه المنطقة مالذا و بؤر مناسبة لبروز الجماعات 

 إلى باإلضافةالموقع الجيوسياسي للمنطقة و شساعتها و حدودها الهشة،  إلى باإلضافة

 .ستقرار في المنطقةلإل اإلرهابيةالتي تعاني منها، كل هذا ساعد الجماعات  األزمات

 ˸العوامل الخارجية -2

و تطورها ما عرف  اإلرهابيةساهمت العوامل الخارجية بشكل كبير في تفاقم الظاهرة      

ف بتنظيم و خاصة ما عر  اإلرهابيةفرصا للجماعات  أتاحتو التي  اإلفريقيالشمال  ثوراتب

من ترسيخ وجوده و زيادة عملياته و هذا يجذب جماعات  اإلسالميالقاعدة في بالد المغرب 

شبكات التعاون مع بعض الجماعات  إقامةصفوفهم و كذا  إلىو مؤيدين جدد  أخرى

  .االنفصالية

كبيرة  إعدادازدادت  أين، اإلرهابيةنتائج استفادت منها الجماعات  إلىالثورة الليبية  أدتفقد 

و التي تعاني من هشاشة السيطرة  اإلفريقيدول الساحل  إلىالثقيلة في ليبيا  األسلحةمن 

 أنبعد تهديدا جديدا لالستقرار في هذه المنطقة  األسلحةعلى الحدود، لتحمل بعد ذلك هذه 

، فقد مكن السالح الليبي لتنظيم القاعدة في بالد 2اإلرهابيينالمرتزقة و  أماممتاحة  أصبحت

و تم  أهليةنطقة في حرب مال إدخالمن السيطرة على شمال مالي و  اإلسالميالمغرب 

  .اإلرهابيينمالي بحجة القضاء على  إلى اإلفريقيةدخول القوات الفرنسية و 

                              

، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الجزائر، دور المقاربة األمنية اإلنسانية في تحقيق األمن في الساحل اإلفريقيخالد بشكيط،  - 1

  .105، ص2010/2011
، 2013، 38العدد -11، مجلة أفاق افريقية، المجلد ساحل اإلفريقي و ربيع الثروات العربيةتنظيم القاعدة في الأميرة محمد عبد الكريم،  - 2

  .126ص



 ا����� ا���ا���� �� إ������ ا����ر��                                                   ا�
	� ا�����   

 

61 

 

لساحل هي النشاط في ا اإلرهابفي تزايد نشاطات  أثرتالتي  الخارجية األسبابو من     

كانت  أنبعد  "الجماعة السلفية للدعوة و القتال" أبرزها، و من اإلرهابيةللحركات  اإلقليمي

و كّل هذه الحركات شكلت . اإلفريقيفي الجزائر، انضمت رسميا لتنظيم القاعدة في الساحل 

  .1في منطقة الساحل لإلرهابقاعدة 

          شكلت زيادة االهتمام  اإلفريقيلمنطقة الساحل  الجيواستراتيجية األهميةن إو عليه ف    

، فرنسا، األمريكيةو التنافس بين الدول الحتواء المنطقة على غرار كل من الواليات المتحدة 

الصين، نظرا للخيرات التي تمتلكها المنطقة السيما الثروات الطبيعية منها كالبترول، و الغاز 

حصول على الفدية لتلبية حاجياتها من خالل محاولة تلك لل اإلرهابيةما شجع الجماعات 

  .الدول الكبرى االستقرار في المنطقة و بناء شركات فيها

  ى منطقة الساحل و على الجزائرو تداعياته عل اإلرهاب ˸)2(المطلب 

في  األهليةخاصة بعد الحرب  األخيرةفي السنوات  اإلرهابيةلقد زادت حدة التهديدات     

و ازدياد عدد المقاتلين في منطقة  لألسلحةم، و الذي نتج عنه تدفق واسع 2011ة ليبيا سن

ما حدث هو الهجوم  أهممنهم، و لعل  األجانبالساحل و منطقة المغرب العربي خاصة 

نيوم ما ام على منجم كانت تديره فرنسا و هو منجم اليور 2013االنتحاري في النيجر سنة 

عملية احتجاز الرهائن في  أيضاالعديد منهم بجروح و  بةإصاعن عدد من القتلى و  أسفر

        كذلك على عديد من القتلى أسفرم و 2013المجمع الغازي في الجزائر كذلك في سنة 

من الجانب  اإلفريقيفي الساحل  اإلرهابيةو الجرحى، و بالتالي عن تداعيات الظاهرة 

و السياسي و االقتصادي لكل من دول الساحل و الجزائر تحاول التطرق اليها فيما  األمني

  ˸يلي

                              

  .105ص. خالد بشكيط، المرجع السابق - 1
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 ˸اإلفريقيعلى بعض دول الساحل  اإلرهابيةالظاهرة  تأثير -أ

القبض م عندما تّم 1994في  اإلرهابيللتهديد  األولىبحيث تعود الجذور  ˸موريتانيا -1

ترتبط  أيضا، و األجانب ينطرفمتالببعض  كانوا على عالقة اإلرهابيينعلى مجموعة من 

مخاوف موريتانيا بجوارها للجزائر، المغرب، النيجر بحيث تعرف هذه الدائرة بهشاشتها من 

يخلف محاوالت لهز استقرار الوطن، و تعتبر الهجمات  أنو الذي يمكن  األمنحيث 

من  اموريتاني اجندي 15و التي راح ضحيتها " شنقويتي"م ضد ثكنة 2004سنة  اإلرهابية

 اإلفريقيبرز العمليات التي زادت من مخاوفها ضد نشاطات القاعدة في منطقة الساحل أ

 .1ككل

من بينها المطالب االنفصالية  األمنيةحيث عرفت التشاد العديد من التهديدات  ˸التشاد -2

في بالد  عدةاالقلبعض العرقيات، و الجماعات االثنية و الدينية، و بالتالي يعتبر تنظيم 

 اإلرهابيةحيث تقوم الجماعات  األكثر بروزا بالنسبة للتشاد، التهديد  اإلسالميالمغرب 

 .2في المنطقة الحدودية بين التشاد و ليبيا" جبل تيباتسي"بالتجنيد و التدريب على مستوى 

بالحدود مع مالي و موريتانيا، و الذي  األخرىهي  السنغالو ترتبط مخاوف  ˸السنغال -3

لدخول في حالة عدم االستقرار و الخوف و هذا نظرا ايمهد  اامني اانكشاف األخريخلق هو 

 .بالقرب من حدوده اإلرهابيلوجود النشاط 

بشكل كبير خاصة في شمال مالي،  اإلسالميينشط تنظيم القاعدة في المغرب  ˸مالي -4

و هم طوارق   زوادحركة تحرير األ أبرزهمين في الشمال و من بحيث اهتمت مالي المتمرد

مالي و التي دخلت في اشتباكات مسلحة مع الجيش المالي، و بالتالي اضطرت القوات 

المتمردين، و من هنا تمكن  هؤالءلمواجهة  اإلرهابالمالية المالية استخدام قوات مكافحة 

                              

  .143ص. 2010/2011، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة قسنطينة، البعد األمني للسياسة الخارجية الجزائريةحكيمة عاللي،  - 1
2 - René lemarchand , « ou va le tchad », Afrique contemporaine, 2007, p117. 

.117,htm-p-3-2005-contemporaine-afrique-http://www.cairn.info/revue 
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وارق تعالقات و تحالفات مع ال رهابييناإل إقامة إمكانيةفي مالي في  اإلرهابخطورة 

هذا بطبيعة الحال سيكون خطرا كبيرا على مالي  باالنفصال عن الحكومة المالية و دين االمن

 .و على حكومتها

        أراضيها إلى اإلرهابيةمن انتقال نشاط الجماعات  اإلفريقيةو عليه تزداد مخاوف الدول     

المليئة و بكثرة من تلك  اإلفريقيو هذا بحكم الحدود المتالصقة و القريبة من دول الساحل 

ككّل التي تتّم باختطاف الرهائن و الهجوم  اإلفريقيةالبلدان  ألمنالجماعات و المهددة 

و بالد  اإلفريقيحل ااالنتحاري، و له القدرة الكبيرة في التنسيق فيما بينها في كل من الس

لدى الدول  األمنيةو بالتالي تنشر جّل عملياتها بهدف تشتيت الجهود  اإلسالميرب المغ

  .المستقبلة لهذه التهديدات

 ˸الجزائري األمنعلى  اإلرهابيةالظاهرة  تأثير -ب 

وارق تمنها ال( اإلفريقيةبؤر التوتر و االقتتال  بأغلبية اإلفريقيارتبطت منطقة الساحل     

 ااالضطرابات العرقية في موريتاني لصراعات العرقية في الصومام،في مالي و النيجر، ا

  المسلحة،  اإلرهابيةجانب ذلك الجماعات  إلى) و غيرها... الصدمات االثنية في التشادو 

الجزائري و خاصة حدودها الجنوبية المتصلة مباشرة  األمنكلها سلبا على  أثرتالتي و 

الذي يشهد تطورات خطيرة مع تحالفاته و الجريمة  فاإلرهاب بالتاليو . 1اإلفريقيبالساحل 

على  اإلفريقيفي الساحل  اإلرهابوعليه و نظرا لتداعيات  .المنظمة يمثل تهديدا حقيقيا

  ˸فيما يلي إيجازهاالجزائري يمكن  األمن

       ئرو االستقرار في الجزا األمنحيث شكلت الجماعة السفلية للدعوة و القتال تهديدا زعزع     

، و اتخذت من منطقة الساحل مجاال للقيام بنشاطاتها اإلفريقيالساحل  إلىو بعدها انتقل 

                              

  .92ص. مرجع سابق. حسام حمزة - 1
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ة  اإلرهابية، فالجزائر متخوفة من رجوع تلك العناصر و االلتحاق بالجماعات 1اإلرهابي

 .المتواجدة فيها و السبب في تخوفها هو شساعة حدودها و هشاشتها مع دول الساحل

انكشاف الجبهة الجزائر بسبب  إلى اإلرهابيةالعمليات المسلحة للتنظيمات مشكل انتقال 

، فالتمرد الحاصل في شمالي تشاد خلق أخرىالجنوبية منها و احتمال توريطها في نزاعات 

للجماعات السفلية للدعوة و القتال  ملجأ أصبحت، باعتبارها إقليميابؤر عدم االستقرار 

 .الجزائرية

 اإلرهابيةجغرافيته مالذا للجماعات  الجنوب الجزائري و بحكم أقصى أصبح أيضاو     

طول الحدود التي يصعب مراقبتها مع النيجر و مالي سمح لها بالتنقل و  إنخاصة و 

لما له من خصائص  اإلرهابيةمزدوجة للجماعات  أهميةبسهولة، فالجنوب الجزائري يكتسي 

  ،الغاز و كذا السياحة الصحراوية صادية كالنفط واقت إستراتيجيةجغرافية تسهل التنقل و كذا 

منهم هذا ما يؤكد  األجانبخاصة  ختطافإلالتالي عرفت المنطقة الكثير من عمليات او ب

للحدود مع دول الساحل بان الحراسة على الحدود الجزائرية جد ناقصة خاصة المجاورة منها 

نتقال تلك العمليات حتماالت المفرطة إلالجزائري و زيادة اال األمنثر سلبا على و هذا ما يأ

 .نطقةمال إلى اإلرهابيةو الجماعات 

حقيقيا للسياسة الخارجية الجزائرية في منطقة الساحل و هذا  مأزقامالي  أزمةكما خلقت     

سيطرة القاعدة في مالي كان على بتغليب الحل السياسي و عالقتها بالطوارق، و لكن 

، و تم دفع 2013و هذا ما سبب في التدخل الفرنسي الفجائي في  حساباتها، إعادةالجزائر 

ثمن على ذلك و هو احتجاز الرهائن في الجزائر من قبل جماعات كانت ترفض التدخل 

 .الفرنسي في مالي

                              

  .141حكيمة عاللي، مرجع سابق، ص - 1
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 إلى اإلفريقيمن الساحل  اإلرهابيةو عليه و نظرا لتزايد التهديدات من قبل الجماعات 

مليار دوالر، و هذا دليل على  20 إلىلتصل  2014الدفاع سنة الجزائر فقد تم رفع ميزانية 

  .1اإلفريقيمن الساحل  اآلتية األمنيةالتخوف الكبير من التهديدات 

 

     اإلفريقيفي منطقة الساحل  تمركز الطوارقمناطق  ˸1رقم خريطة  

  

  
 

                              

رة للدراسات، ،  مركز الجزيبين الدبلوماسية األمنية و االكتفاء األمني الداخلي ˸في إفريقيا بالجزائر و االنتقال إلى دور الالعبوحنية قوي،  -1

  : الرابط 04، ص2014جانفي  29

Htttp://studies.aljazeera.net/resourcegallery/media/documents/2014/1/29/201412910543689743Algeria 

%20and%20actor%role%20in%20Africa.pdf.  

 11:30: على الساعة 01/10/2019: تاريخ االطالع
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  الجزائر األمنيةمعالم المقاربة  ˸)3(المطلب 

من  اإلفريقيخضام ما يحدث خاصة في دول الساحل  الجزائرية األمنيةتتمثل المقاربة     

  ˸أهمهاعدة معالم 

 اإلفريقيحيث حلت خطة الجزائر لمشكلة تسهيل عمل الجيوش النظامية لدول الساحل  ˸أوال

 أيضاالقاعدة و وراء الحدود، و كذا ضرب معاقل تنظيم  اإلسالميينما يمكنها من مطاردة 

         ، باألموالبالسالح و كذلك  أفرادهاللوجيستي و التي تمول  داداإلمتجفيف منابع الدعم و 

باالعتماد على الجيوش النظامية لدول  اإلفريقيو السيطرة النهائية على منطقة الساحل 

قاعدة بيانات محلية موحدة و التي  إنشاءعلى  اإلفريقيالمنطقة، حيث اتفقت دول الساحل 

القاعدة  تزويدي بالد المغرب، و حول تنظيم القاعدة ف لومات المتاحةعتتضمن كافة الم

  .بالمعلومات و هذا بغية التصدي لها و بفعالية

 األركانعلى السماح لهيئات ) الجزائر، ليبيا، النيجر، موريتانيا، مالي(اتفقت كل من  : ثانيا

        المسلحة اإلسالميةللجيوش الخمسة التابعة لها بعملية المطاردة المستمرة للجماعات 

و المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في المناطق الصحراوية، و هذا بالسماح لها العبور 

        ، إقليمهاالدول التي تجري المطاردة داخل  إبالغعلى منطقة الحدود للساحل و الصحراء بعد 

 أراضيهاعلى  و لكن بشرط توفر القوات النظامية الجاهزة للمالقاة في الدولة التي تجري

  .1المطاردة لتلك الجماعات

                              

، مركز المخاوف من استنساخ داعش في الساحل األزماتي ˸الجزائر و الهواجس األمنية الجديدة في منطقة الساحل اإلفريقيبوحنية قوي،  - 1

  .05ص. 2014ديسمبر  11دراسات، الجزيرة لل
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االتفاق على التعاون العسكري بين القوى النظامية الموحدة و مقاتلي القبائل من  : ثالثا

الطوارق و القبائل العربية و الزنوج، و كذا ضمان حياد الطوارق خصوصا في المواجهة بين 

  .القوات العسكرية المالية و تنظيم القاعدة

و التصدي للمهربين، و كذا تنفيذ مشاريع استثمارية  اإلرهابف مصادر تمويل تجفي : رابعا

 أخرى أبارفي شمالي مالي و النيجر، و تكثيف الرقابة على منابع المياه المهجورة، و حفر 

  .1و التصدي لهم اإلرهابيينللسكان المحليين و هذا كله بهدف حصر تحركات 

 فيهاالمخبئين  لإلرهابيينتعتبر بؤر  ألنهاتكثيف الرقابة على منطقة الصحراء  :خامسا

         األودية، و بالتالي و جوب مراقبة إيجادهملصعوبة التضاريس فيها و بالتالي صعوبة 

المركبات التي تحفر من منطقة تمتد  إخفاءاختباء و  أماكنو كذلك المرتفعات، و منها تمتد 

بواد شمال النيجر، مرورا  و جبال اكادس ايرمن شمالي مالي  افوغارس أدغالجبال من 

   .جنوب الجزائر إلىالذي يصل زوراك 

و بالتالي يمثل الجنوب الجزائري منطقة ذات طبيعة صحراوية وعرة و ليس من السهل     

الحدود النظامية، و تلك المنطقة تحمل من الخطورة س ضبطها باالعتماد فقط على قوات حر 

التي يشنها التنظيم في المناطق الجبلية  اإلرهابيةللعمليات  األمنينفس درجة التهديد  األمنية

المتواجدين في الجزائر  األفارقةالوعرة شمال و وسط الجزائر، فمعظم المهاجرين السريين 

و كذا المخدرات و التبغ و غيرها  لألسلحةمتورطون في نشاطات غير شرعية من التهريب 

، و بالتالي كل هذا كان دليل و حجة كافية للجزائر من اجل مكافحة 2األخرىارات من التج

موقفها نابع من معاناتها من هذه الظاهرة و التي خلفت العديد من الخسائر  أيضاو  اإلرهاب

                              

  .06مرجع نفسه، صال - 1
  .06ص. بوحنية قوي، مرجع سابق - 2
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السياسية و االقتصادية  األصعدةمعنوية، و كذا حصارها الطويل على كافة  أوسواء مادية 

و الجريمة  اإلرهابو العسكرية و تحديدا من خالل منعها من السالح لمكافحة خطر 

 .أشكالهاالمنظمة بكافة 
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  النزاع في مالي و دور الجزائر في تسويته ˸الفصل الثالث

  .طبيعة النزاع في مالي ˸األولالمبحث 

حتى  أواالقتصادي  أو، سواء على المستوى السياسي األزماتتشهد دولة مالي العديد من 

التي تمتاز جل حكومتها بنوع من الفساد و  اإلفريقيةاالجتماعي مثلها مثل باقي الدول 

بموجات الربيع  تأثيراعسكري و كان ذلك  االديكتاتورية، و عليه عرفت مالي بذلك انقالب

دور في  األخيرة، و كان لهذه الرئيس القذافينظام  إسقاطتم  أينالعربي خاصة في ليبيا 

العديد من الطوارق  ةو عود اإلرهابيةعات اميل الجمفي مالي و هذا بسبب  ضاعاألو  تأزم

  .باالنفصال أحالمهمدولتهم بغية تحقيق و تجسيد  إلىالمتمردين 

التي لحقت بها لتصل  األسباب أهمو عليه سنتطرق الى الخلفية التاريخية للنزاع في مالي و 

  .أالنماعليه  إلىالوضع  إلى

  ريخية للنزاع في ماليالخلفية التا ˸األولالمطلب 

الحقيقية و مختلف الدوافع من ثروات الطوارق و التي شهدتها مالي بشكل  األسبابلمعرفة 

 إلىالتطورات بالعودة  أهمو  األحداثعام و خاصة الشمال، كان البد من تتبع مختلف 

التي  األخيرة داثاألح إلىاستقالل مالي من االستعمار الفرنسي، و كان البد من التطرق 

  .و الوقائع األحداث أهم إلىقوف و م و ال 2012عاشتها مالي سنة

  )1989-1960(النزاع نشأة مرحلة  ˸أوال

استقالل كل من ليبيا  إلىحيث تعد مسالة الطوارق موروثا استعماريا ملغما يرجع تاريخه 

، عندما و 1962، و الجزائر 1960، بوركينافاسو 1960، مالي 1960، النيجر 1951

جدت قبائل الطوارق و المتمركزة في الصحراء الكبرى نفسها مشتتة بين هذه الدول ذات 
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و " عدم المساس بالحدود الموروثة عن االستعمار" مبدأالسيادة، و التي اتفقت على احترام 

  .19631سنة  اإلفريقيةنصوص عليه في ميثاق منظمة الوحدة ال

، حين قاد الطوارق في 1960حيث يعود تاريخ النزاع في شمال مالي لبداية االستقالل سنة 

الذي حاول تطبيق النظام " موديبوكيتا" يرأسهامالي تمردا ضد الحكومة المركزية التي 

  .لثقافيةالشيوعي، و القضاء على الخصوصيات المحلية و ا

منطقة في " تمرد الفالقة"تمرد للطوارق مالي و الذي عرف ب  أولوقع  1962و في عام 

المطاف من و الذي تعرض لقمع شديد من الجيش المالي و لكن تمكن في نهاية  كيدال

   2.التمرد و فرض حكم عسكري على مناطق الطوارق إخماد

تغير المناخ و الجفاف في شمال مالي الى هجرة العديد من  أدىفي سنوات السبعينات  و

  .هذا هربا من الجوع و الفقرالطوارق نحو كل من ليبيا، الجزائر و 

  )2010-1990(مرحلة التنظيم و العمل المسلح  ˸ثانيا

شهدت مالي عودت للطوارق من اجل التمرد و لكن هذه الفترة عرفت انتصارا لهم على 

 ىكزية بعد حرب استهدفت ثكنات للجيش المالي و الذي عرف فيها شتحساب الحكومة المر 

ما دفع بالدول المجاورة و الطوارق  أسوء إلىعمليات ضد المدنيين الطوارق و استمر الحال 

 و النصوص فيها منح منطقة الشمال بالجزائر  1991للتوقيع على اتفاقية في جانفي 

  .م الخاصةضعية خاصة المركزية من اجل تسيير شؤونهو 

                              

، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، 2013-2012التدخل الفرنسي في مالي و انعكاساته على منطقة الساحل االفريقي عبير شليغم،  - 1

  . 03ص  2014- 2013، 3تخصص دراسات امنية و استراتيجية، جامعة الجزائر 
  ˸مركز الجزيرة، من الرابط أزواد، تمرد طويل أثمرطوارق مالي،  - 2

.afd95a4356Id-a770-48c6-d60c-http://www.aljazeera.net/news/pages/6534bf10 . تم الدخول للموقع يوم

  ).15˸20(على الساعة ) 05/10/2019(
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و لكن لم تطبق بنود االتفاقية من قبل المقاومة في دوائر الحكم خاصة الجيش و الذي 

استعداد لتطبيق  أيالطوارق بدون محاكمة و لم يكن للحكومة المالية  بإعداماستمروا 

شانه تحفيز طوارق ضع ما من و الجزائر و خوفا منها من استمرار ال رأتاالتفاقية، و بالتالي 

  .ضد تطبيق االتفاقية األخرىب الجزائري على المطالبة بوضعية مماثلة و كانت هي الجنو 

على الطوارق لحمل السالح مطالبين بتطبيق اتفاقية السالم، عادت  2005و في عام 

 اإلسالميةفكان هناك انتشار للجماعات . شمال مالي لكن في ظروف مختلفة إلىالحرب 

التهريب للبشر و المخدرات و هذا راجع كله نتيجة لتخلي في المنطقة، و عصابات  اإلرهابية

 23تحالف "الدولة عن دورها و صالحياتها، فاستمرت االضطرابات و شن هجوم من قبل 

كرد فعل " مناكا"و " كيدال"على مركز عسكري للجيش المالي في " ماي الديموقراطي للتغيير

االقتصادية للطوارق و عودة الجيش النظامي للنظام للمنطقة، ما دفع  األوضاععلى تدهور 

بالجزائر بتوقيع اتفاقية السالم بين الحكومة المالية و التحالف الديموقراطي في الجزائر، و 

  .1كيدالو تنمية منطقة  األمننّص االتفاق على استعادة 

 أحداثو حدوث اضطرابات و لكن بالرغم من كل هذا و بالمساعي الحاصلة لم يمنع من 

   .جديدة في المنطقة

  ˸)اآلنحتى -2011(مرحلة انفجار النزاع الراهن  ˸ثالثا

من الطوارق الذين كان  اآلالفعاد " معمر القذافي"فبعد سقوط نظام العقيد الليبي الراحل 

 ليبدأثقيلة  بأسلحةمن ضمن الجيوش التابعة للنظام القذافي الى شمال مالي مسلحين 

  .في مالي األزمةدولة للطوارق ما عجل بانفجار  إلقامةضير لتمرد جديد يهدف التح

                              

  .06-05، مرجع سابق، ص عبير شليغم - 1
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 "اغيلهوك و ميناكا و قاعدة تيسالية"هجوما على مدن  2012جانفي  17حيث شهد يوم 

الجوية في شمالي شرقي مالي بالقرب من الحدود مع الجزائر، و الذي شن من طرف 

  .1النزوح خاصة للجزائر إلى أدىما " زوادالحركة الوطنية لتحرير أ"مسلحوا 

انقالب عسكري على الحكومة المركزية بالعاصمة  إلى ألتو  األحداثو بالتالي تطورت 

امادوا توماني "بنظام الرئيس  لإلطاحة 2012مارس  22" امادوا سانوغو"باماكوا بقيادة 

  2.قليلة عن انعقاد انتخابات رئاسية أيامقبل  "توري

  المالية األزمة ابأسب ˸)2(المطلب 

الساحل ككل، و يعود االنتشار القائم للحروب و الصراعات  أزمةمالي هي جزء من  أزمة إن

الهوية و ضعف االندماج الناجم  أزمة إلى األساسفي منطقة الساحل من حيث الجوهر و 

دول  الفرنسي المستعمر أسسالحقبة االستعمارية، فقد  إبانعن التخطيط العشوائي للحدود 

المجتمعات و الثقافات و  أوصالمصطنعة قطعة  إداريةالساحل ضمن حدود سياسية و 

السودان، مخلفا في  إلىموحدة من الشريط الساحلي لموريتانيا  إستراتيجية إطاراللغات في 

مشكلة  أضحت إذ، األطرافبناء دولة منسجمة و متماسكة  أزمةكل بلد من بلدان المنطقة 

بناء و عجز في  أزمةلمعضالت في الساحل بحيث تعاني كل دولة من الهوية من اكبر ا

 األنظمةالتعدد الثقافي، و هذا راجع لفشل  أيضاالتعامل مع مختلف االثنيات و العرقيات و 

  .الحاكمة في التعامل مع هذا الظلم

  ˸بالنسبة لالزمة المالية و هي األسباب أهمعليه يمكن استخالص و 

                              

  .06مرجع نفسه، صال - 1
مركز اإلمارات للدراسات و البحوث  ˸اإلمارات( األمن القومي العربي و دول الجوار اإلفريقيجواد، سعد الناجي، عبد السالم إبراهيم بغدادي،  - 2

  .210ص). 1999. اإلستراتيجية
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و ردمها، قتل  اآلبارتسميم (سياسة القمع و التجويع  إلىلجوء النظام السياسي لدولة مالي  -

 ).، و تعذيب الشيوخاألطفالالنساء و 

 أسيادالعمل االثني الذي يتمثل في المعارضة الدائمة من قبل الطوارق الذين كانوا  -

 ".العبيد سابقا"الصحراء السود الذين يسيطرون على السلطات 

 ...).عدم وجود طرق، مياه الشرب، مدارس(غياب برامج التنمية في منطقة الشمال  -

 .اإلداراتممارسة البيروقراطية ضد الطوارق على مستوى  -

، و هو الشيء أجنبيةثقافة و هذا بطمس الثقافية التارقية بفرض  التوارقتهميش قبائل  -

 .1دات و التقاليد منذ قرون عديدةالذي رفضه التوارق الذين ظلوا محافظين على هذه العا

 .صعوبة بناء الدولة -

 .البنى االقتصادية الهشة -

 .ضعف الهوية و تنامي الصراعات -

 .المناطق النامية إهمال -

 .الفساد السياسي و هشاشة التركيبة السياسية -

 .2الجريمة و العنف أنواعو  أشكالانتشار جميع  -

  

  

  

  

                              

ولية، تخصص دبلوماسية، كلية العلوم ، رسالة ماجستير في العلوم السياسية و العالقات الدالوساطة الجزائرية في النزاع الماليليلى قارة،  - 1

  .58ص. 2010، 03السياسية، جامعة الجزائر
  .مرجع نفسهال 2
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  و موقف الجزائر من ذلك اإلفريقيفرنسا في منطقة الساحل  إستراتيجية ˸المبحث الثاني

، اإلفريقيخاصة في منطقة الساحل  إفريقياحضورا في  األوروبيةالدول  أكثرتعد فرنسا من 

ت الحفاظ على عالقاتها الوطيدة بمستعمراتها القديمة نتيجة لسياستها التعاونية بحيث استطاع

شريك  أصبحتو بالتالي ) ماعية، اقتصادية، ثقافيةاجت(مع دول القارة في شتى المجاالت 

ا لنيجر و مالي و التي تعتبرها فرنسكالتشاد و ا اإلفريقيممتاز خاصة مع دول الساحل 

تهديد قد يضر بمصالحها في  أيكمناطق نفوذها، و تسعى بذلك لحماية مصالحها من 

  .نطقةمال

  اإلفريقياالهتمام الفرنسي بمنطقة الساحل  أبعاد ˸)1(المطلب 

 فباإلضافةبالنسبة لفرنسا من خالل عدة عوامل،  اإلفريقيمنطقة الساحل  أهميةتظهر 

تقويم فرنسا للمنطقة و السبيل  إعادةو التي تفسر  أخرى أبعادللعامل التاريخي هناك 

، حتى "ماكرون"و حاليا " هوالند"الحكم و يليه " ساركوزي"لالهتمام بها خاصة مع تولي 

االهتمام الفرنسي  أبعاديمكن تلخيص  بالتاليدرجة التدخل العسكري، و  إلىوصل االهتمام 

  ˸كاألتي اإلفريقيبمنطقة الساحل 

 ˸بعد االقتصاديال -1

لتصريف  أسواقفي البحث عن  اإلفريقيةة في القارة سيحيث تتمثل المصالح االقتصادية الفرن

 بالتالي، و 1لتنمية الصناعات الفرنسية المدنية أوليةد السلع الفرنسية المصنعة، و عن موار 

كبيرة و التي  أهمية اإلفريقيمنطقة الساحل شكلت تلك المصالح االقتصادية الفرنسية في 

  .تؤمن لها حاجياتها المتعددة و المتنوعة

                              

، 11المنتدى اإلسالمي، العدد ˸قراءات افريقية، الشارقة، "الدور الفرنسي في إفريقيا، تاريخه و حاضره و مستقبله "يوناس بول دي مانيال،  - 1

  .61ص. 2012مارس، 
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و المتمثلة في  أيضابها المنطقة نجد الثروة المعدنية  فإلى جانب الثروة النفطية التي تزخر

 إلىتلك المصالح لفرنسا هو الوصول  رأسنيوم و الذهب و الفوسفات، و بالتالي على االيور 

في المنطقة بما يخدم  ضالتهانيوم، و بالتالي و لوجود هذه المادة وجدت فرنسا االيور 

  .1مصالحها

لقة بالطاقة و المتع األوروبيةيع جد مهمة بالنسبة للمشار  اإلفريقيو تعد منطقة الساحل 

الغازية الهادفة لجلب  األنابيبلمشروع خط  إستراتيجيةالشمسية، و كذلك تمثل منطقة عبور 

تدخلت في المنطقة حماية لمصالحها االقتصادية بحيث كانت  أيضا، و أوروبا إلىالغاز 

المنطقة مجال  أصبحتو ال عسكرية، و اليوم  أمنية أعباءتستغل الغاز ثرواتها من دون 

 أولسي بين القوى العظمى من بينها الصين المستغل الثاني لليورانيوم في النيجر، و تناف

  .ذلك الحصول على الثروة النفطية إلى باإلضافةمستورد لحديد موريتانيا، 

التنافس بين القوى الكبرى من اجل التمركز في المنطقة تسارع فرنسا من اجل  إطارو في 

الشركات الدولية في المنطقة، و التي تشهد تنافس  حماية مصالحها في مواجهة كبريات

دولي من اجل االستثمار في قطاع التعدين خاصة بعد زيادة استثمار النفط و اليورانيوم و 

الفوسفات، و من بينها نذكر الشركة االيطالية المكتشفة للنفط و اليورانيوم و الفوسفات في 

 "امادو توماني توري"لسابق لمالي م، و منحت حكومة الرئيس ا2010شمال مالي عام 

الموجود  تاودنيمختلفة، كما نجد الجزء الشمالي لحوض  أجنبيةلشركات عقود التنقيب 

الصين  إلى باإلضافةبموريتانيا و التوغل شرقا نحو مالي يحظى باهتمام من قبل الشركات، 

  .2التي تستثمر في التنقيب على البترول في مالي

                              

1 -   luis simon. Alexander Mattelaer. Amelia Hadfield etude: une strategie coherente de L’UE pour le sahel, 

Bruxelles: Département thématique, Direction générale des politiques externes de l’union.11mai 2012. P9. 
مداخلة "الرهانات و القيود ˸ )إستراتيجية من اجل الساحل( نمية في منطقة الساحلإستراتيجية االتحاد االوروبي لألمن و الت"شمسة بوشنافة،  - 2

  .2013فيفري  27/28جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ˸الجزائر ،التحديات االصلية للدول المغاربية في ضوء التطورات الراهنة ˸في ملتقى
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 ˸التنافسيالبعد السياسي و  -2

و  األمريكيرسم سياستها تجاه المنطقة، و هذا نظرا لزيادة التوجه  إعادة إلىتسعى فرنسا 

الصيني تجاهها، فتراجع نفوذ فرنسا في المنطقة فتح المجال للتنافس بين هاتين القوتين 

  .باعتباره موقعا استراتيجيا غنيا بالموارد اإلفريقيعلى منطقة الساحل ) و الصين أمريكا(

على استراتيجيات في المنطقة، فاعتمدت الصين  أمريكاو بالتالي اعتمدت كل من الصين و 

فيما يخص الواليات  أما، و إستراتيجيةو ذلك ببناء شركات اقتصادية " القوة الناعمة"على 

ي تقديم المساعدات المالية و محاولتها بناء قاعدة عسكرية ف إستراتيجيتهاالمتحدة فقد ربطت 

  .1"االفريكوم"عليها اسم  أطلقفي المنطقة من اجل رصدها بالكامل و التي ضخمة 

 اإلفريقي، و خاصة دول الساحل اإلفريقيةو من اجل حفاظ فرنسا على عالقاتها بالمنطقة 

 بإنشاءحركة سياسية و هذا  إلىتحويل الفرنكفونية من مجرد تجمع ثقافي  إلىهدفت فرنسا 

تجمع سياسي فرانكفوني، له صوت سياسي يؤخذ به في الساحة الدولية، كما تسعى فرنسا 

 ˸المختلفة منها أدواتهاو ذلك من خالل توظيف  ،اإلفريقية األنظمةالحفاظ على استقرار  إلى

  .2شبكات التعاون من اجل دعم التنمية في الدول الفرنكفونية بإنشاءاالقتصادية، الثقافية و 

 ˸و االستراتيجي األمنيد البع -3

نجد  اإلفريقيالمصالح االقتصادية المتعاظمة لفرنسا في منطقة الساحل  إلى فباإلضافة

ارتباط مع اغلب  األخيرةلهذه للمنطقة امنيا و عسكريا بالنسبة لفرنسا، و  اإلستراتيجيةالقيمة 

عسكري الملحوظ في و دفاعية و االنتشار ال أمنيةتعمراتها السابقة من خالل اتفاقيات مس

  لعدة عوامل منها اإلفريقيالفرنسي في منطقة الساحل  التأثيرالمنطقة، و يعود الحضور و 

                              

، األكاديمية للدراسات "من القطيعة و االستمرارية ˸الفرنسية تجاه منطقة الساحل اإلفريقي السياسة االمنية"ميلود عامر حاج، زهيدة مزازة،  - 1

  .265ص. 2017جوان  18العدد . جامعة حسيبة بي بوعلي بجامعة الشلف ˸االجتماعية و اإلنسانية، الجزائر
  .64ص. يوناس بول دي مانيال، مرجع سابق - 2
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التشاد، النيجر، (مع معظم الدول في المنطقة  األمنيوجود اتفاقيات للتعاون العسكري و 

  .1)مالي

 األمنيالنظور مالي، كان  أزمةفي المنطقة و خاصة بعد  األمنية األوضاعفقبل انفجار 

الفرنسي تجاه دول الساحل يقوم على دعم القدرات العسكرية القتالية لجيوش دول المنطقة 

، فانخرطت الحكومة الفرنسية في وضع البرامج و ن التورط المباشر للقوات الفرنسيةدو 

  .2و محاربته اإلرهاباالستراتيجيات من اجل مكافحة 

على حساب الشركاء االقتصاديين و  إلفريقيافمنطقة الساحل تمثل عمقا استراتيجيا 

 إلىاالمتداد  بإمكانهاالتهديدات الحاصلة في منطقة الساحل  أنما يعني . العسكريين لفرنسا

) اإلرهابالهجرة غير الشرعية ، الجريمة المنظمة، ( ألوروباكالحدود البحرية  أخرىمناطق 

ا كبيرا للتهديدات االمنية في المنطقة تولي فرنسا اهتمام بالتاليعن طريق جنوب المتوسط و 

ضرورة التدخل العسكري في المنطقة قبل  إلىالذي دفع بفرنسا  األمر، اإلرهابيةخاصة 

  .فحالهاست

االزوادية المسلحة على شمال مالي يهدد بامتداد قوة تلك  اإلسالميةفسيطرة التنظيمات 

الذي يعتبر تهديدا لنفوذ  األمر. ريتانياالحدود الجنوبية للجزائر و الشرقية لمو  إلىالتنظيمات 

  .في تلك الدول

                              

، أطروحة 2001سبتمبر  11ي الساحل اإلفريقي بين ادوار الدول اإلقليمية و القوى الكبرى بعد أحداث التهديدات االمنية فأسماء رسولي،  - 1

  .258ص). 2017/2018قسم العلوم السياسية، تخصص العالقات الدولية  ˸1جامعة باتنة(دكتورة 
  .مرجع نفسهال - 2
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 إذا إالفرنسا ال تستطيع تامين مكانتها  أنالعملية العسكرية الفرنسية في مالي  أكدتو عليه 

فرضت مستوى كبير من الخبرة العسكرية، و بالتالي كل هذا لم يمنع العقيدة الفرنسية من 

  .1اإلفريقيمنطقة الساحل الخالصة التي توليها ل أهميتها تأكيد

و للحفاظ على مصالحها المختلفة،  اإلفريقيفي منطقة الساحل  أهدافهاو من اجل تحقيق 

 .التدخل العسكري في مالي إلىو وصلت حتى  األهدافاعتمدت فرنسا على مجموعة من 

  التدخل الفرنسي في مالي أسباب ˸)2(المطلب 

 أسبابو التي تنوعت من  األسبابالعديد من  إلىيرجع التدخل العسكري الفرنسي في مالي 

 إالخفية لم يصرح بها بشكل رسمي  أخرىمعلنة و التي صرحت بها الحكومة الفرنسية، و 

  ˸كانت دافعا بارزا من هذا التدخل، و نذكر منها أنها

 ˸المعلنة للتدخل الفرنسي في مالي األسباب -أ

بان هذا " لوران فابيوس"وزير الخارجية الفرنسي  أعلنفعندما بدا التدخل الفرنسي في مالي 

  ˸رئيسية منها أهدافتحقيق ثالثة  إلىالتدخل يهدف 

 .نحو الجنوب اإلرهابيةعات اوقف زحف الجم

 .و سيادتها الكاملة أراضيهاحكومة مالي و استعادة وحدة  استقرارالحفاظ على 

 .2األمنرار مجلس المرخص لها بموجب ق اإلفريقيةالتحضير لنشر قوة التدخل 

دق ناقوس الخطر في الدوائر الحكومية في كل  موبتيفي  اإلسالميينلكن تدخل و توغل 

 أمامتفاقمت المخاوف بان الجيش المالي سوف ينهار ببساطة  أيضامن باماكو و باريس، و 

                              

  .259مرجع نفسه، صال - 1
2 على  2015لبعد النيوكولونيالي تجاه إفريقيا، المركز العربي للبحوث و الدراسات، ا ˸عبير شليغم، التدخل الفرنسي في مالي - 

  .22˸08م على الساعة 03/10/2019، تم االطالع يوم www.acrseg.org/36650˸الرابط
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مواطن فرنسي يعيشون في  6000المتزايدة، ووجود ما يقارب  اإلسالميينهجمات المقاتلين 

و يعتبرونهم من الغرباء في  أولوياتهمالفرنسيين من اإلرهابية لي، و وضع الجماعات ما

كان  أولهانطقة و التي شهدت اختطاف العديد من الرهائن خاصة الفرنسيين منهم، لعل مال

بيار اختطاف الرعية و هذا باختطاف خمسة رعايا فرنسيين، يليها  2008في موريتانيا سنة 

من مالي و الذي تم  2009نوفمبر  26المختطف في  « kamettre pierr » كامات

طرف السلطات  اإلرهابيينمن  4فيها  أطلقم، و ذلك بعد دفع فدية 2010عنه سنة  اإلفراج

 األمنيةالذين كانوا محل بحث من طرف السلطات  اإلرهابيينعن  اإلفراج أيضاالمالية، و 

 .جزائرية و المالية للتوتر حيال ذلكالجزائرية، و هو الشيء الذي دفع بالعالقات ال

و تواصلت عمليات الخطف للرعايا الفرنسيين، و هذه المرة باختطاف الرعية الفرنسي و 

و الذي كان يعمل في مجال العمل  « Michel germanea »  ميشال جيرمانوالمهندس 

المقدرة  فدية اإلرهابيةطلبت الجماعات  أين 2010يوليو  22شمال النيجر في  اإلنساني

من الشهر نفسه، و لم تكن  27في  إعدامهانه تم  إالعنه،  اإلفراجماليين يورو مقابل  8ب

م تم 2011نوفمبر  24ففي تاريخ . أخرىبل شهدت فرنسا عمليات  األخيرةهذه العملية 

شمال  همبوريفرنسيتين من قبل القاعدة من فندق كانا متواجدين فيه في  راعيتيناختطاف 

عليه  أطلقتو الذي " فليب فيردون" لذي اغتيل فيه واحد منهما و هو الفرنسي مالي، و ا

 .م2013مارس  19من قبل تنظيم القاعدة  الرأسرصاصة في 

المتتابعة، استغلت الحكومة الفرنسية حادثة احتجاز  األحداثو بالتالي و على ضوء كل هذه 

التهديد  أنة على تدخلها معتبرة الشرعي إلضفاء، و ذلك )الجزائر( عين امناسالرهائن في 

مختلف  إلى، كون الرعايا هم ينتمون بأكملهاالدول  إنماالستهداف فرنسا فقط و  اإلرهابي

  .اإلرهابيالجنسيات، و هذا ما سهل لها من مهمة تعميم التهديد 
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 ˸للتدخل الفرنسي في ماليالخفية  األسباب - ب

 اإلفريقيةيظهر البعد االستراتيجي في هذا التدخل خاصة مع وجود العبين جدد في القارة 

حدة، الصين، الهند و البرازيل، و محاولة الوجود في القرة على حساب تكالواليات الم

و بريطانيا، و هو الدافع الرئيسي لهذه القوى الثالث  أمريكاالمعسكر القديم في فرنسا و 

، و عليه فلقد تم اكتشاف البترول و اليورانيوم و إفريقياها و هيمنتها في السترجاع مكانت

 إليجاد، و لذلك تسعى فرنسا 2010الفوسفات في شمال مالي، من قبل شركة ايطالية في 

و الذي يحتوي على احتياطي نفطي كبير يكون  اإلفريقيقدم لها في منطقة الساحل  موطئ

مضيق هرمز االستراتيجي و الذي  إغالقعلى إيران  دامإققد ينتج جراء  نقص أي بديال عن

  .الخارج إلىيمر عبره جزء كبير من بترول الخليج العربي 

 إستراتيجيةيمثل منطقة عبور  اإلفريقياالقتصادية، فان الساحل  األهميةجانب هذه  إلى

الغاز العابرة للصحراء و الذي يربط النيجر، نيجيريا و الجزائر، و الممتد  أنابيبلمشروع 

مليار متر مكعب، و ينطلق من  30 إلىسنوية تصل  بإمكانياتكم و 4128على مسافة 

بالجزائر مرورا بالنيجر، و بالتالي ما يسمح  ملر حاسي ال إلىواري في نيجيريا ليصل 

بعد االتفاق المبرم بين الدول الثالث  أعماله بدأتلذي التزود بالغاز الطبيعي، و ا ألوروبا

فان جارتها النيجر تحتل المرتبة الثالثة  أخرىمن جهة، و من جهة  2009يوليو  3في 

العالمي و تغطي ما  اإلنتاج٪ من 8.7اليورانيوم بعد كندا و استراليا بنسبة  إنتاجعالميا في 

ننسى بان فرنسا لوحدها تعتمد على  أندون ، األوروبي٪ من احتياجات االتحاد 12نسبته 

التابعة لفرنسا  شركة اريفا٪ من الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، حيث تعد 75
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ارليت، ايمورارين و "الشركات المستخرجة لليورنيوم في النيجر خاصة في منطقة  أهممن 

   1.المحاذية لمنطقة ازواد في منطقة مالي" ازواك

فان مالي تحاذي العديد من دول الساحل و التي يمتاز باطنها بالعديد من الثروات  اأيضو 

 أيضاالبترولية، منها موريتانيا الغنية بالنفط و التي تحصل فرنسا على نصيب اكبر منه، و 

  .الحقول النفطية الجزائرية و التي تطمع فيها فرنسا كثيرا

التي يعيشها المجتمع  األزماتلة لتصريف و بالتالي يمكن اعتبار هذا التدخل هو محاو 

 إطماعهاو  أهدافهامن اجل الوصول لمصالحها و تحقيق الفرنسي نحو الخارج و ذريعة فقط 

االقتصادية من  األزمةو ثروات، و بالتالي شملت  إمكانياتنطقة لما تحتويه من مفي ال

 إلى باإلضافةالعام،  اإلنفاقضعف التنافس االقتصادي، تراجع الصناعات و حتى ارتفاع 

  .اجتماعية و ارتفاع نسبة البطالة تبعات

  

  

  

     

  

  

           

                              

  .مرجع نفسهال - 1
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 .التدخل الفرنسي في إفريقيا ˸2خريطة 

  

  : بوحنية قوي، التدخل الفرنسي في مالي، مركز الجزيرة للدراسات، من الموقع  :المصدر

http://studies .aljazeera .net/report 
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  موقف الجزائر من التدخل الفرنسي في مالي ˸)3(المطلب 

و ذلك لما تشكله من عمق للجنوب الجزائري،  األمنيتعتبر منطقة الساحل بمثابة الحزام 

الوطني، بحيث يعد الشريط الساحلي  األمنالستقرار  أمنيةجيواستراتيجية و تهديدات 

مميزات التي تطبع ، نظرا لل1القومي الجزائري لألمنالصحراوي قضية حيوية بالنسبة 

شساعة الرقعة الجغرافية للصحراء، مما يصعب على دول الساحل  إلى باإلضافةالمنطقة، 

  .األمنيضبط االستقرار 

فان ما يجري في مالي هو شأن حيوي بالنسبة للجزائر و هذا للغرب الجغرافي و كذا  و لذلك

متمثل في العنصر الترفي و حدودها التي تماس مع الجزائر، و كذلك التدخل االجتماعي و ال

  .الذي يعرف حالة الالاستقرار المستمر يسد تدفق الالجئين على المناطق الجنوبية للجزائر

 األمن٪ من عائدات الجزائر الخارجية الغير ممكن التفريط في 98تواجه ما يقارب  أيضاو 

كان بمثابة  رينتيقنتو على قاعدة الغاز الطبيعي في  اإلرهابيالمحيط به خاصة مع الهجوم 

في شمال مالي و التدخل الفرنسي  اإلرهابيةللجزائر بعد انتشار الجماعات  األولاالختبار 

  .سيكون بمثابة ضمان الالاستقرار لمنطقة الساحل

 مبادئمهم من  مبدأتشكل على الدوام  إجرائيةو ثوابت دستورية  أمنيةو للجزائر عقيدة 

عدم التدخل في شؤون الغير، و تي تركز على مفاهيم العالقات الجزائرية مع الغير، و ال

بعين  األخذ، مع اإلفريقية أوالتحرك الدبلوماسي ضمن الجماعة العربية  إيقاعضبط 

  .2في العالقات الدبلوماسية الجزائرية أساسي كمبدأاالعتبار سياسة حسن الجوار 

                              

  .04، ص2014المجلة العربية للعلوم السياسية، ، "الدبلوماسية األمنية الجزائرية في منطقة الساحل، الواقع و الرهانات"خديجة بوريب،  - 1
  .2013، مركز الدراسات اإلستراتيجية، اإلستراتيجية الجزائرية تجاه التطورات األمنية في الساحل اإلفريقيبوحنية قوي،  - 2
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تدخل  أليفي مالي و التي ظلت رافضة  األزمةو لقد بلورت الجزائر سياسة متمردة اتجاه 

 إستراتيجيةالداخلي، و تعاملت مع الوضع وفق  أمنهافي المنطقة و هذا خوفا على  أجنبي

و الذي يتقدمه الحل السلمي  أساسيةمحاور  3الحل لالزمة المالية و هذا من خالل  إليجاد

  .و استقرارها نهاألمفيه الجزائر هو تهديد  رأتحيث  أجنبيتدخل  أيالداخلي بدون 

تدخل في شمال مالي التي تعد  أيو بالتالي فأهم محور ارتكزت عليه الجزائر هو استبعاد 

و فرنسا، و بالتالي  األمريكيةالواليات المتحدة  ساحة للتنافس االستراتيجي خاصة من قبل 

في الداخل، و قد  اإلرهابفان خصوصية الجزائر تكمن في اضطالعها بمهام مكافحة 

و احترام الوحدة  الجوارحسن  بمبدأتكون وساطتها الدبلوماسية محكومة  أنرصت على ح

  .الترابية و كذا الحوار المباشر

مالي و مواجهة التهديدات، بادرت  أزمةيكون لها الدور الريادي في حل  أنو من اجل 

الجزائر، (دول  أربعالقعدة العسكرية المشتركة بين دول الساحل المتكونة من  بإنشاءالجزائر 

بالدور المنوط به، و ترى فرنسا في هذا ، و لكن لم تفعل و لم تقم )موريتانيا، النيجر، مالي

  .اإلفريقيو نفوذها و كذا مصالحها في منطقة الساحل  ألمنهاتهديدا 

المالية بدون جدوى، و هذا  األزمةوقوف الجزائر ضد الحل العسكري لحل  أصبحو عليه 

فرنسا  إعالنبعد طلب من الحكومة المالية باستصدار قرار يجيز فيه استعمال القوة، و كذا 

عمل عسكري، و هذا ما حصل بالضبط من خالل  ألياستعدادها لتوفير الدعم اللوجستي 

  .التدخل الفرنسي في مالي

احترمت رغبة مالي في طلبها من  و طلبت مالي المساعدة من الدول و لذلك فان الجزائر

خالل التدخل العسكري لوقف زحف الجماعات المتطرفة، و لكن عبرت الجزائر عن 

اجحامها لدعم التدخل العسكري الدولي في مالي، الن احتمال التدخل العسكري من وجهة 

 حوار سياسي و حكومة مركزية في باماكو سيزعزع امن المنطقة، و عليه أينظرها و بدون 
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في الصحراء الجزائرية و  اإلسالميينفالجزائر قلقة بشان هذه الحملة و التي ستؤدي لظهور 

  .1أخرىتجمعهم مرة  إمكانيةو تزداد الدول المجاورة، 

موقف الجزائر الرافض للتدخل العسكري كان صائبا  أن أكدت تيقنتورينعملية  أنكما 

من قبل الطوارق مما سمح  تأييدا اإلرهاب، و تلقي األمنيبسبب التدخل المزايد لالنقالب 

  .بتسيير الهجوم على المنشاة الغازية

يعتبر كلفة اقتصادية و  اإلفريقيفي تعاطيها السياسي مع الفضاء   أيضاو ترى الجزائر 

العالقات  إدارةالجزائر في  أفلحتسياسية يجب دفع فاتورتها و هذا ضمانا الستقرارها، و لقد 

القوى الكبرى على قبول منطقها في التصدي  أجبرتالنفصال، و و تجنب التمزق و ا

  ˸2التالية لألسبابمالي  أزمةالتحول في سياسة الجزائر تجاه  إرجاع، و يمكن لإلرهاب

 إلىفشل سياسة التوازن الهش في شمال مالي بعض تعرض النفوذ الجزائري في مالي  -1

قنصليتها بغاو شمال ضربات متتالية من حركتي التوحيد و تنظيم القاعدة، و هذا باقتحام 

الدبلوماسي الطاهر تواتي و هذا بعد رفض الجزائر التفاوض  إعدام، و 2012مالي في 

 .الجزائري األمنعن معتقلين للحركة التوحيد لدى  لإلفراج

و هذا لمواجهة الحركات المسلحة في  مياإلقليللتعاون الضغوط الدولية على الجزائر  -2

 .شمال مالي

، األجنبيالمساعدة الجزائرية للتدخل  أن إذ، إقليمياالخشية الجزائرية من سحب البساط  -3

، السيما بعد المسعى الفرنسي إقليميةترتيبات  أيةمردها الخشية من تهميش الجزائر في 

  .بقيادة المغرب و دول الساحل إقليميلتشكيل محور 

                              

، قالمة، "منية الجزائرية في الساحلالمقاربة األ" ˸، الملتقى الدولي األول حول"الفراغ األمني في منطقة الساحل اإلفريقي"إكرام أبركان،  - 1

  15ص. 2013نوفمبر 
، تاريخ http˸//www.rcssmideast.org˸، من الموقعمأزق السياسة الخارجية اتجاه التدخل الفرنسي في ماليخالد حنفي علي،  - 2

  13˸50 ˸على الساعة. 06/10/2019 ˸االطالع
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مدى افتقاد الجزائر للتكيف مع المتغيرات الدولية الجديدة و  أثبتتو كل هذه التطورات 

رسم خريطتها الجيوسياسية،و بالتالي كان على الجزائر التفكير قبل فتح  إعادةبالتالي عليها 

الطيران العسكري الفرنسي، الن هذا التصرف له تبعات قد تعود  أمامالمجال الجوي الجزائري 

  ˸1أهمهالسلب على سيادتها و هيبتها دوليا و من با

تدهور مصداقية الجزائر في لعب دور الوسيط من خالل فتح مجالها الجوي و عدم  -

 .معارضتها للتدخل العسكري الفرنسي

 .العام الداخلي الدولي الرأي أمامتحظى بدعم من الجزائر  بأنهافرنسا  إظهارمحاولة  -

النظام السياسي الجزائري الذي لم يكن بوسعه رفض مرور المقاتالت الفرنسية عبر  إحراج -

 .في شمال مالي لإلرهابداعم  بأنهسمائها كي ال يتهم 

شمال مالي قيام دولتهم  2012فريل أ 6إعالن االزواد في ظلت الجزائر منذ  بالتاليو 

ن اجل الحل السلمي، و ، و ترافع مإفريقي. تدخل عسكري فرنسي أيالمستقلة تعارض 

و طلعت دبلوماسيتها و ظلت في تعرضت حيال ذلك لضغوط غربية كبيرة بسبب موقفها، 

  .تدخل أيقرارها للتسوية السلمية من دون 

  

  

  

  

  

                              

، ملتقى الدولي األول حول المقاربة األمنية الجزائرية في الساحل، ")نموذج مالي(ي الجزائر التحديات التي تواجه بناء األمن ف"عبير شليغم،   - 1

  .15ص. 2013قالمة، نوفمبر 
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  مالي أزمةجهود الدبلوماسية الجزائرية لحل  ˸المبحث الثالث

تكون في مرتبة الوسيط الدبلوماسية و تسعى جاهدة الن  المبادئتتبنى الجزائر العديد من 

و خاصة ما تعلق بجيرانها الن ذلك من  اإلقليميةالذي يحاول بكل جهوده لحل النزاعات 

  ˸و مصالحها أمنهاواجباتها لحسن الجوار و االرتباط المتماسك فيما بينها بما يضمن 

  مالي بوجود تحديات أزمةالوساطة الجزائرية في  ˸)1(المطلب 

 بمبادئالمالية بمدى تمسك الجزائر  األزمةيعكس موقف الجزائر من خالل التطورات في 

سياستها الخارجية، فقد نادت دائما بالحلول السلمية، اذ رفضت التدخل الفرنسي و حاولت 

المنتشرة  اإلرهابية، كما رفضت المشاركة في مالحقة الجماعات األخيرالرمق  إلىمقاومته 

عمليات عسكرية خارج  أيةعدم مشاركة الجيش الجزائري في  بمبدأذرعة في شمال مالي مت

قوية طالبت الجزائر بضرورة مراجعة هذا  أفعالهذا الموقف عرف ردود  أنترابها، غير 

المغاربية و الساحلية  اإلقليميةو التخلي عنه، بسبب التطورات الحاصلة على الساحة  المبدأ

و  األطرافتكتفي معه الحلول المنفردة و يتطلب ذلك بتعدد ، الذي لم تعد اإلرهابو انتشار 

  .اإلقليميالتعاون 

 أخرى أمنية أبعاد إلى األوضاعالوضع في مالي و هذا بتمرد الطوارق و تطورت  تأزمو بعد 

م 2012، و بعد التمرد الجديد للطوارق سنة اإلرهابيةمالذ للجماعات  إلىو تحول المنطقة 

في تلك  أنيتبنون موقف الحياد االيجابي، بحكم  أنهمالمسؤولون الجزائريون عّبر خالل ذلك 

م، و قبلها سنة 2014الفترة كانت الجزائر بصدد التحضير لالنتخابات الرئاسية سنة 
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هذا فهي لم تولي االهتمام بما حدث في مالي، و م قد شهدت انتخابات تشريعية، و ل2012

  .1وساطة بين الفرقاء السياسيين لكن سرعان ما غيرت موقفها و عرضت

و بعدها انطلق المسار التفاوضي بين الحكومة المالية و منسقية الحركات االزوادية في 

، بالجزائر و هذا بمشاركة دولية مشكلة من المنظمة االقتصادية لدول غرب 2014جويلية 

موريتانيا،  إلى إضافة، األوروبيالمتحدة و االتحاد  األمم، اإلفريقي، االتحاد إفريقيا

من فريق الوساطة، و تم المصادقة على خريطة  كأعضاءبوركينافاسو، النيجر، التشاد 

اتفاق شامل و مستديم يقضي بالحل النهائي  إلىو توصلوا  األطرافالطريق من جميع 

لالزمة بين باماكو و الطرف االزوادي، و تطرقا خالل تلك المفاوضات على ثالث نقاط 

باالعتراف المتبادل بين الحركات االزوادية و الحكومة المالية بشان الوحدة  رئيسية تتعلق

بمكافحة  أيضاالترابية، و مشاركة الطوارق في الحكومة و المؤسسات الرسمية المالية، و 

  .2و التنمية في شمال مالي اإلرهاب

كانت   ضهامالي صعوبات و عراقيل عديدة، بع أزمةو عليه، واجهت الوساطة الجزائرية في 

جمعت  فاألولىفي المضمون،  مختلفتينفي العمق، فقد تم اعتماد وثيقتين  أخرىشكلية و 

جوان، و الثانية  09الجزائر في  إعالنبين الحكومة المالية و الحركات الثالث الموقعة على 

 14الموقعة في " األولية الجزائر العاصمة أرضية"الحركات الثالث المجتمعة في  أضافت

و القوى الوطنية و المقاومة زواد، تنسيقية الحركات أالتحالف الشعبي من اجل  ˸ن و هيجوا

المتمردين  أن إذالمتخاصمة،  األطراف، و هذا ما شتت الجهود التفاوضية بين أخرىو فرع 

رفعوا سقف المطالب و طالبوا بالفيدرالية، و الذي قوبل بالرفض ليس فقط من قبل مالي و 

                              

1 - laurence Aida ammour, « L’Algérie et les crises régionales˸ entre velléité hégémoniques et repli sur soi » 

disponible sur le lien˸www.jfcconseilmed.fr/../13-04-Ammour-L-Algérie-et-les crises-regio. 

 
مركز الجزيرة  ،"قراءة في وثائق المفاوضات و سيناريوهات المستقبل ˸االزودية في الجزائر- المفاوضات المالية"سيدي عمر بن شيخنا،  - 2

  .2014ديسمبر  29للدراسات، 
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الدولية المشاركة  األطرافخاصة من الجزائر، و حتى  أيضامن طرف الجوار المالي  إنما

  .في الحوار

و لكن و بالرغم من كل هذه الصعاب فقد نجحت الجزائر في مساعيها هذه، و التي توجت 

م، و ما قامت به الدبلوماسية الجزائرية يمثل نجاحا للجزائر و 2015بتوقيع اتفاق سنة 

و حتى الدولية من بابها الواسع،  اإلفريقيةالساحة  إلىبعودتها  إيذاناعليه، و استحقاق يشهد 

  .و يمثل هذا فخر الجزائر

  اإلرهابالتجربة الجزائرية في مكافحة  ˸)2(المطلب 

للعب دور في منطقة الساحل و في منطقة  أهلهامما  اإلرهابللجزائر دور كبير في مكافحة 

الدبلوماسية  أولوياتالقضايا التي تعتبر من  أهمحلية، و من مالي، و هذا بتزكية دولية و م

 اإلرهابيةخطورة هذه الظاهرة  إلى، فهي تدعو المجتمع الدولي اإلرهابالجزائرية هي قضية 

  .1ضرورة التعاون الدولي لمواجهة الظاهرة إلىو  اإلجراميةو ارتباطاته مع الجماعات 

تحت مسعى و  األجنبيالدبلوماسية الجزائرية دائما على رفضها القاطع للتدخل  أكدتكما 

م في هذا المجال، و 1993، و كذلك لما للجزائر من خبرة منذ سنة اإلرهابذريعة مكافحة 

يّخص دول الساحل و حدها، و هي  اإلفريقيفي منطقة الساحل  اإلرهابمكافحة  أساس أن

و الفواعل الدبلوماسية  األجنبيةالعمل مع الدول  إمكانيةمع  ةاألزمالحلول  بإيجادالمعنية 

  .2التشاور و الشراكة إطارفي  األخرى

 األزمةالتدابير  إيجادو سيادتها في الجزائر على استقاللية المنطقة  أكدتو في ذات السياق 

، و كان يتردد هذا الكالم دائما األجنبيالتدخل  أشكالبعيدا عن  أمنهاالتي تضمن تحقيق 

                              

الجزائر، دار هومة، ) 1ج(، و الممارسة السياسية بين التصور االديولوجي ˸1982-1962الجزائر  النخبة الحاكمة فيطاهر خرف اهللا،  - 1

  .105ص. 2007
  .مرجع نفسهال - 2




                                            �	ا���� ا����� ا���اع �� ���� ودور ا���ا�� �� ��
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 األركاناجتماع لجنة  إطارفي " قايد صالح"الجزائري الفريق  األركانعلى لسان قائد 

بان الموقف الجزائري " ˸2011نوفمبر  20العمليات المشتركة لدول الميدان المنعقدة في 

  يم جهود التنمية بالو تهيئة الظروف المالئمة لتدع األمنية بانشغاالتهالمعتمد عليه للتكفل 

  ".و مبرراته أسبابهالتدخل الجانبي مهما كانت  أشكالمنطقة بعيدا عن كل 

  

  



 

 

 
 

����� 
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إن أهم ما ميّز السياسة الخارجية الجزائرية منذ استقاللها إلى اليوم هي إتباعها 

لتوجهات الخارجية للجزائر و لمجموعة من المبادئ التي كانت من المنطلقات الرئيسية 

ه القضايا اإلقليمية و الدولية، خاصة من مبدأ حسن الجوار و التعاون، و هذا ما اها اتجقفموا

 إلىم 2011عززته الدساتير الجزائرية إلى اليوم، و مواقفها حيال التطورات الممتدة من سنة 

سعت فيه الجزائر لعب دور  التيو  اإلفريقيالمالية في الساحل  األزمةاليوم على سبيل ذلك 

  .الوسيط

ما طغى على سياستها الخارجية هو تمسكها بمحاولة المحافظة على  أهمن و كا

، و هذا واضح من خالل تعاملها مع اإلقليمي األمنبمفهوم  أساساالقومي المرتبط  أمنها

بان ما يحدث  رأت ألنها) النزاع المالي(في الساحل  األمنيةو التوجهات  اإلقليميةالقضايا 

  .بحكم القرابة و ارتباط الحدودفي مالي ستتأثر به الجزائر 

حل  إلىو عليه فان للدبلوماسية الجزائرية دورا بارز من خالل ما تقوم به للوصول 

المتنازعة بين الحكومة المالية من جهة و الحركة االزوادية من جهة  األطرافيرضي فيه 

، األزمة ليهما للخروج منو وضعها جملة من النقاط تساعد ك ، و ذلك بعقد مفاوضاتأخرى

و من  .و لعب دورها اإلفريقيةو قد نجحت بشكل كبير في ذلك من خالل عودتها للساحة 

  :هنا نستنتج أن

هناك ترابط شديد بين األمن الداخلي و األمن الخارجي و منه نؤكد على أن امن  -

عند حدودها بل يتعدى ذلك إلى ضرورة  الينتهي" األمن القومي"دولة ما أو باألحرى 

 .توفر األمن و االستقرار في محيطها اإلقليمي و الدولي

األمن لم يعد يرادف حماية الدولة بالقدرات العسكرية و حسب، و قد تبين ذلك من  -

خالل األزمة المالية بان غياب العدالة االجتماعية و الفرص االقتصادية المتكافئة، و 

 .ستدامة و األهم غياب دولة المؤسسات، سهل إشعال فتيل األزمةخطط التنمية الم
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ا و يطيل أمد غياب بن الدور الخارجي عادة ما يكون سلالحالة المالية شاهد على أ -

األمن و يوسع الهوة بين الفرقاء في الداخل، و هذا ما الحظناه في األزمة المالية و 

ى اإلقليمية و الدولية بغية التي تحولت إلى سجال على األرض بين مختلف القو 

  .تحقيق مصالحها
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�� ا���
در و ا��را���: 

  :ا���
در -أ

 ا	د��ور ا	�زا�ري  -

       و ا������� 	��دا�� ،ا	ظرف ا�����دي ا	���س ا	وط�� ا�����دي و ا������� -

 ����                                                                 .15- 13، ص ص  1999ا	

-   ������� 	��دا��، ا	ظرف ا�����دي و ا������� ا	���س ا	وط�� ا�����دي و ا

  ص 42ص،2001ا!ول 

  :ا��را�� -ب 


���� ا��ر����:  

 :ا���ب •

                        ،��	ط� ،�ر&ز ا	درا��ت  ،ا���
�� ا��ر��� ������� ا���ر���ا	$�ن"و��ط�ر   -
                        .1997ا!ورو")' ، ا	(ر")'

، ا	�زا�ر، ا	�&�"' ا���د ا���و�ط� �!�ن ا��و�� ا��زاري"ن ���ر �"د ا	�ور،  -
 .2005ا	(�ر)' 	�ط"��' و ا	�*ر، 

وھران، دار ا	(رب،  ،، ا�د���راط�� و ا��طور2010آ$
ق ا��زار "و*��' *وام،  -

2003. 

رى $� ا��رن ا)$ر��� ا�د��و�
��� ا��زار�� �راع ا��وى ا���"و�*' �$�د،  -
 .2014، 1، ")روت، دار ا	�)ل، ط رب ا),�و���+إدارة ا�

� ا��زار /رف . ط�ھر،  -$ ���
��ن ا���ور : 1982-1962ا�.-�� ا�+

���
 .2007ا	�زا�ر، دار ھو�'، ) 1ج (، ا)د�و�و�� و ا���
ر�� ا���

	�56' ا	(ر")'، ، ا	�4ھرة، �&�"' ا�+��ل ا���
�� ا�-
ر���ا	�)د ��)م �$�د،  -
 م1998

، ا���را$�
 ا���
��� و ا���را$�
 ا��2را����� �ر ا+�د �1د ا��ر�م�)ر)�)7 ")�ر،  -
 .1988ا!ھ�	� 	�ط"��' و ا	�*ر و ا	�وز)9، د�*ق، �ور)�، 

")روت، دار ا	�56' ا	(ر")'  �د-ل إ�4 �1م ا��!�
ت ا�دو���،ط7 "دوي �$�د،  -
 .1971	�ط"��' و ا	�*ر، 

، ا	�4ھرة، ا��د-ل $� �1م ا���
��;�	� "طرس "طرس، �$�د /)ري �)�:،  -
 .1990ا	�&�"' ا����و ��ر)'، ط و ، 
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 1، ط ا��زار �+.� ا�دو�� و �+.� ا�2!م ا�2!����ظم ا	���ور �"د ا	وا$د،  -

 .���2001ن، دار ا	��)رة 	��*ر و ا	�وز)9 و ا	ط"��'، 

 2009، ���(' ">داد، ا�-
ر���ا���
�� �وري  ا	�()�� ا$�د،  -

 

 :ا���!ت و ا�دور�
ت و ا��راد •

، دور ا�+�ف ا)ط��� ��د ا.�6
ء ا�+رب ا��
ردةا����)ل ا	$)�	� �زار،  -
�ر&زا���رات 	�درا��ت و ا	"$وث ا���را�)�)'، ا"و ظ"�، ا���رات ا	(ر")' 

 .2003ا	��$دة، 

�راءة $� و,
ق : � $� ا��زارا)زواد�-ا��:
و9
ت ا��
���""ن *)/�� �)دي ��ر  -
د)��"ر  �29ر&ز ا	�ز)رة 	�درا��ت،  ،"ا��:
و9
ت و ��.
ر�وھ
ت ا������ل

2014. 

ا���د ا���و�ط� �!�ن ا��زاري، ا��زار، اورو�
 و ا�+�ف "ن ���ر �"د ا	�ور،  -

� .2005، ا<ر)ل 160، ا	(دد 40، ا	���' ا)ط��

زار�� $� �.ط�� ا��
+ل، ا�وا�� و ا�د��و�
��� ا)�.�� ا��""ور)ب /د)�'،  -

ت.
 .2014، ا	���' ا	(ر")' 	�(�وم ا	�)��)'، "ا�رھ


ر�-= و +
9ره و ""ول دي ���)�ل )و��س،  -� ،
� إ$ر���$ �ا�دور ا�:ر.�
 .2012، ��رس 11ا	���دى ا����A، ا	(دد : �راءات ا<ر)4)'، ا	*�ر�' ،"������=

، أوراق  و ا���
�+� ا�وط.�� ا�:�.� ا<ھ��� ا��زار 61د �و�:����������� ر*)د ،  -
 . 2008&�ر�)>� ،)��)ر 

 .02/07/2009، )و�)' ����4'، ا	�زا�ر، )وم �5685ر)دة ا	/"ر، ع  -

� ا��زاري 4�1 ا����د ا2$ر���: /")زي وھ)"' -�
���(' (، ا�.?
ط ا�د��و�
 .)�)A	� "و�(��'، /�)س ��)��'


رات �ن : ا��زار(ا�د��و�
��� ا��زار�� $� ا)�:�� ا�,
�,�، ر���� ا"راھ)م،  -�-�
 ).2003- 1999-ط
ب ا�ر�س �1د ا��ز�ز �و�:���� 


$+� ا)رھ
ب، ���� ��را�����
��$ل �/�وف،  -�� �، دور ا���
ر�� ا��زار�� $
 .2015، ا	�)��� ا	����، 4ا	(دد 

�ن ا��و�� ا��ر�� و دول ا��وار ا<�(د ا	���� �واد، إ"راھ)م ">دادي �"د ا	�Aم،  -
 � ).م�1999ر&ز ا���رات 	�درا��ت و ا	"$وث ا���را�)�)'، : ا���رات(ا2$ر��

 .26/06/2008، )و�)' ����4'، ا	�زا�ر، )وم 5121ا	*روق ا	)و��، ع  -

درا�� : أز�� ا�دو�� $� �.ط�� ا��
+ل ا2$ر��� و ا��+راء ا���رىظر)ف *�&ر،  -

ت$� ا<��
ب و ا).��
 .، ا	���' ا	(ر")' 	�(�وم ا	�)��)'، "دون ا	(دد و ا	��'�
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� 1ن ،"و�Aم�را�' ; -�

 �م �:رج �� ��ن  4ا��
1دة �6دد �1Eدام رھ�.� $ر.�


.                                                                           2013-01- �11368،12ر)دة ا	*رق ا!و�ط ،ا	(دد ، 1.
�رھ

، ا��2را����� ا��زار�� ��
ه ا��طورات ا<�.�� $� ا��
+ل ا2$ر����وي "و$�)'،  -
 .�2013ر&ز ا	درا��ت ا���را�)�)'، 

: ا��د�دة $� �.ط�� ا��
+ل ا2$ر���ا��زار و ا�6وا�س ا<�.�� �وي "و$�)'،  -

��
 11، �ر&ز ا	�ز)رة 	�درا��ت، ا��-
وف �ن ا��.�
ج دا1ش $� ا��
+ل ا)ز�

 .2014د)��"ر 

�.ظ�م ا��
1دة $� ا��
+ل ا2$ر��� و ر��� ا�,ورات �$�د �"د ا	&ر)م ا�)رة،  -
 .2013، 38، ا	(دد 11، ���' آ<�ق ا<ر)4)'، ا	��د ا��ر���

ا���
�� ا)�.�� ا�:ر.��� ��
ه �.ط�� ا��
+ل "��ر $�ج �)�ود، �زازة زھ)دة، � -
�ا�&�د)�)' 	�درا��ت ا������)' و  ،"�ن ا��ط��� و ا)���رار��: ا)$ر��

، �وان ���18(' $�)"' "ن "و��� "���(' ا	*�ف، ا	(دد : ا�����)'، ا	�زا�ر

2017. 

، �ذ &رة ��� ا��زار��دور ا��وا�ل ا�-
ر��� $� ا���
�� ا�-
ردا	9 وھ)"'،  -
  ).2008- ���2007(' ا	�زا�ر،�/�ص ���Aت دو	)'، (����ر


�= 4�1 �.ط�� ا��
+ل ا2$ر��� *�)>م �")ر،  -�
� وا.���
� �$ �ا��د-ل ا�:ر.�
،��م ا	(�وم ا	�)��)'، �/�ص  ���3(' ا	�زا�ر (،�ذ&رة �����)ر 2013- 2012

 .  )2014- 2013درا��ت أ��)' وا��را�)�)'، 

� �+��ق ا<�ن $� ا��
+ل "*&)ط /�	د ،  -$ ��.
دور ا���
ر�� ا<�.�� ا2.�
�  .)�2010/2011ذ&رة �����)ر <� ا	(�وم ا	�)��)'، ���(' ا	�زا�ر، (، ا2$ر��

ا<�ن $� �.ط�� ا��+راء ا���رى ��ن ا���
ر�� ا��زار�� و "و")' �")ل،    -
، ر��	' �����)ر، �(6د ا	"$وث و ا	درا��ت ا	�)��)'، ���(' ا��?
ر�� ا<�.���

  . 2009ا	دول ا	(ر")'، ��ر، 

J� ا�ر�س �1د ˸ �H,�ر ا�����ر ا���
دي $� ا���
�� ا�-
ر����("وب �$�د ،  -��

&رة  �ذ،  2009-1999ا��ز�ز �و�:���� ���
�� ا��زار ا�-
ر��� -!ل ا�:�رة 
  ) .2011ا	(�وم ا	�)��)'،م ، �����(' ا	�زا�ر(�����)ر

�ذ&رة �����)ر، (، ا�دوار ا���و��
��� �!�ن ا��و�� ا��زاري$�زة $��م ،  -
 ). �2010/2011�م ا	(�وم ا	�)��)'، ���(' "���' 
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• ����
 :ا�ر�
ل ا��

ا��6د�دات ا<�.�� $� ا��
+ل ا2$ر��� ��ن ادوار ا�دول ا�����2� و أ���ء ، ر�و	�  -
˸ ���1(' "���'(، أطرو$' د&�ورة �����2001ر  ��11د أ+داث ا��وى ا���رى 

  ). �2017/2018�م ا	(�وم ا	�)��)'، �/�ص ا	(��Aت ا	دو	)' 
درا�� ) 2016 -2011(ا���
�� ا�-
ر��� ا��
ه ا�دول ا��ر��� ز�)�ري )و�ف،  -

، ا	(�وم ا	�)��)'  ��م - ا	��P'-���(' ز)�ن ��*ور(�ذ&رة ����ر ،  و�:��
 ).2017-2016)ل ا	�)��' ا	/�ر�)' ،�/�ص �$�

: ا2$ر����ا��زاري $� �.ط�� ا��
+ل و ا��+راء  ا<�.�ا���د *�&ر ظر)ف،  -

ت.
���(' ا	$�ج 	/5ر، &�)' ا	$4وق و . (، �ذ&رة �����)را��+د�
ت و ا�رھ

 ).2010 - 2008ا	(�وم ا	�)��)'، �/�ص ���Aت دو	)'، 

���(' ا	$�ج ˸ "���'( ، �ذ&رة �����)ر  ا�د��و�
��� ا��زار��ا	(�)ب ��)م ،  -
	/5ر &�)' ا	$4وق و ا	(�وم ا	�)��)'، ��م ا	(�وم ا	�)��)'، �/�ص د"�و���)' و 

 ).��A�2011ت دو	)' 
ا)���رار�� و ا�,�
ت $� ا���
�� ا�-
ر��� ا��زار�� $� ظل �"رو �)�ون،  -

� ا��.ط�� ا���
ر��� $ ���
���(' (�ذ&رة ����ر ).2015- 2011(ا��+و)ت ا���
 - �2015>�ر")'،  �)��)'، �/�ص درا��تا	(�وم ��م ا	 - �()دة - ا	ط�ھر �و�ي 

2016(. 

-  ، '�(&$ �	A��ر�
�� ا�-
ر��� ا��زا���� ��ذ&رة �����)ر <� (، ا���د ا<�.
  . )2011 /2010ا	(�وم ا	�)��)'، ���(' ���ط)�'، 

�ا�و�
ط� ا��زار�� $� ا�.زاع ا��رة 	)�: ،  -�
���(' ا	�زا�ر )ر، ر��	' �������(
  ) .2010 	(�وم ا	�)��)' و ا	(��Aت ا	دو	)'، �/�ص د"�و���)'، ��م ا ،03

-�9ط ا�+دود ا)������ ��دول و ��دا +�ن ا��وار ا�+
�� ا��زار�����	� �$�د،  -
�����)ر <� ا	��4ون ا	دو	� و ا	(��Aت ا	دو	)'، ���('  اطرو$'(، ا��و.���
 ).1990ا	�زا�ر، 

، �ذ&رة دور ا�د��و�
��� ا��زار�� $� ��و�� ا�.زا1
ت ا����+�	$�وح "��4�م،  -
���(' ا	"�)دة، ��م ا	��4ون ا	(�م، �/�ص ا	��4ون ا	����� ا	دو	�، (���)��)ر، 

2006.( 

 ا�?-��� $� ا���
�� ا�-
ر��� ا��زار��أھ��� ا��وا�ل �$�د ا	ط�ھر�د)�'،   -
  ).���2005(' ���ط)�' ،��م ا	(�وم ا	�)��)' (، �د&رة �����)ر 2004- 1999
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ا���
�� ا�-
ر��� ا��زار�� $� ادارة ا)ز�
ت ا)������ درا��   ��(ود <�ط�' ، -
 �)زي وزو، &�)' ا	$4وق و ا	(�وم ا	�)��)'،(، �ذ&رة ����ر +
�� ا��+راء ا��ر���

 ).2018 - �2017�م ا	(�وم ا	�)��)'، �/�ص درا��ت ��و�ط)'، 
، ا���
�� ا�-
ر��� ا��زار�� و ا���ر��� ��
ه �.ط�� ا��
+ل�(�ري �و�ن ،  -

ام ا	"وا��، ���(' ا	(ر"� "ن �6)دي، *("' 	��	(�وم ا)��)'، (�ذ&رة ����ر، 
  ). 2014/2015�/�ص درا��ت ���' ��4ر�'، 


�4را�� ��6م ،   -���� �، �ذ&رة 	�)ل ا���
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: Abstract 

 The study aims to find out the orientations of Algerian foreign 

policy towards African countries, especially the Sahel region, 

where it witnessed different events, which become major 

threats to Algerian security and this widening of the cross-

border threats in which Mali has become its source. Through 

the initiatives of settlement and mediation, which face in this 

regard and the problem of arrest between the principles of its 

foreign policy and what is imposed by the developments of the 

regional and international environment. 
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