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 مقدمة:
تعتبر السياسة الخارجية اداة معظـ الدوؿ لتمبية متطمبات تحقيؽ المصمحة الوطنية 
بالتوازي مع عدـ المساس بالقواعد الدولية العامة التي تحكـ العالقات بيف الدوؿ وتستمد 

بمعنى أنيا تنشأ نتيجة الجدؿ الدائـ والمستمر بيف  بيئة الداخميةدورىا في الغالب، مما توفره ال
المصالح واألعراؼ الدولية وبيف البراغماتية والمبدئية وبيف الفكر والممارسة، كما يمعب حجـ 
الدولة دوًرا ممّيًزا في السياسة الدولية فالدولة ذات الحجـ الواسع المترامية األطراؼ والتي 

الدوؿ غالبا ما يكوف ليا وزف في الشؤوف الدولية، كما تشترؾ بحدود واسعة مع العديد مف 
ىو الحاؿ بالنسبة لمجزائر التي عممت في سياؽ مبادئ و محددات بيدؼ تحقيؽ التواجد 
الفعاؿ عمى المستوى القاري و الدولي بالنظر الى حجـ التحديات التي واجيتيا الدولة 

ف بيف الدوؿ التي امتمكت وزًنا كبيًرا الجزائرية عمى المستوى الداخمي، إذ تعتبر الجزائر م
إقميميا ودوليا نتيجة لفعالية سياستيا الخارجية ونظرا لحجـ االنجازات الكبيرة التي استطاعت 

 .حقيقيا والوظائؼ التي أدتيات
فعمى الصعيد اإلقميمي شكؿ الحراؾ السياسي العربي الذي شيدتو بعض الدوؿ 

زائر مف بينيا ليبيا منعرج كبير في تفاقـ و تعقد العربية منيا دوؿ الجوار الشرقي لمج
 التيديدات و التحديات االمنية المحدقة بالجزائر .

 أىمية الموضوع:
 األىمية العممية:

يستمد ىذا الموضوع أىميتو مف كوف الجزائر مف البمداف التي تعتبر حديثة االستقالؿ 
البمداف النامية عموًما وفي  تمكنت مف إيجاد مركز حيوي عمى المستوى الدبموماسي بيف

القارة اإلفريقية خصوًصا رغـ حداثة البناء السياسي لمؤسسات الدولة وحداثة التجربة بالنسبة 
لمممارسات الدبموماسية باإلضافة لألوضاع الداخمية، مف ىذا المنطمؽ أصبحت الدبموماسية 
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بحث مف أجؿ الوقوؼ عمى الجزائرية تستدعي االىتماـ فكريا وأكاديميا وعمميا عف طريؽ ال
 أىـ المتغيرات التي حكمت تحرؾ الجزائر في مختمؼ الفترات عمى المستوى القاري.

 األىمية العممية:
سنوات جعميا تغيب عف  10إّف مرور الجزائر بفترة الالستقرار سياسي لمدة تزيد عف 

جزائر تؤكد حضورىا الساحة السياسية لمقارة اإلفريقية بإستثناء بعض المجاالت التي جعمت ال
رغـ تمؾ الظروؼ مع إرساء دعائـ لسياسة جديدة مبنية عمى السمـ االجتماعي داخميا ورد 
عادة بعث النشاط  االعتبار عمى المستوى الخارجي، بتحكـ الجزائر في الوضع الداخمي وا 
الخارجي بشكؿ مكثؼ مف أجؿ استرجاع مكانتيا المفقودة عمى المستوى القاري جعؿ 

عودة الريادة الدبموماسية لمجزائر عمى المستوى اإلفريقي تستحؽ االىتماـ والتتبع موضوع 
 لمعرفة المحطات التي مّرت بيا  والظروؼ واالىتمامات التي صنعت نشاطيا في إفريقيا.

 مبررات اختيار الموضوع:
 المبررات الذاتية:

في حؿ األزمة يرجع سبب اختيارنا لموضوع السياسة الخارجية الجزائرية ودورىا 
الميبية إلى رغبتنا في التعرؼ عمى السياسة الخارجية الجزائرية وكذلؾ الحموؿ المقترحة 
لمواجية األزمة الميبية والتداعيات األمنية ليذه األزمة عمييا وذلؾ بحكـ القرب الجغرافي بيف 

 البمديف.

 المبررات الموضوعية:
ائرية عرفت نشاطا كبيرا إقميميا، حتى تتمثؿ المبررات في كوف السياسة الخارجية الجز 

أف الواليات المتحدة األمريكية اعتبرت الجزائر مف بيف الدوؿ المحورية التي يمكف أف تكوف 
فاعاًل عمى المستوى القاري، كما أف القضية الميبية تشكؿ تيديدا أمنيا لمجزائر فيذه األزمة 

وع محؿ اىتماـ الباحثيف، وقمة قوبمت باىتماـ القوى الكبرى وىذا ما جعؿ ىذا الموض
 الدراسات التي تناولت دور الجزائر في حؿ األزمة الميبية.
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 أىداف الدراسة:
ف  - إف االىتماـ بالسياسة الخارجية الجزائرية لـ يأخذ حقو الكافي مف البحث والتأليؼ ىذا وا 

عديدة إاّل أنيا لـ تكف تمنع مف الذىاب قدما ولو في سبيؿ التراكـ  بابكاف مرتبطا بأس
 لمباحث التحكـ في أبجديات الموضوع. حيتيالمعرفي الذي 

   التعريؼ بالسياسة الخارجية الجزائرية وأىـ مبادئيا وأبرز إنجازاتيا في المحافؿ الدولية.  -
 الجزائرية في حؿ األزمة. تسميط الضوء عمى األزمة الميبية ودور السياسة الخارجية -

 إشكالية الدراسة:
في ظؿ التيديدات األمنية والسياسية التي تعرفيا منطقة المتوسط وخاصة منطقة 

 ؟ 2011المغرب العربي كيؼ تعاممت السياسة الخارجية الجزائرية مع األزمة الميبية 

 التساؤالت الفرعية:
 ما مفيـو السياسة الخارجية وما النظريات المفسرة ليا؟  -1
  ما ىي مبادئ وسمات ومحددات السياسة الخارجية الجزائرية؟  -2
 ما ىو دور السياسة الخارجية الجزائرية في حؿ األزمة الميبية؟  -3

 فرضيات الدراسة:
 ة الدولية.لممبادئ دور أساسي في توسيع أو تضييؽ قدرة الدولة عمى المناورة في الساح.1
يا وتفعيؿ عمى مبادئ وسمات ادى  الى توجيي.كمما إعتمدت دولة في سياستيا الخارجية 2

 دورىا.
كمما زادت االخطار التي تيدد االستقرار السياسي واألمني في المحيط اإلقميمي لمجزائر  .3

 كمما أدى ذلؾ إلى تحّرؾ و تفعيؿ سياستيا الخارجية لحميا.

 الدراسة: مناىج 
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تـ توظيؼ ىذا المنيج لتتبع التطّور التاريخي لمسياسة الخارجية الجزائرية المنيج التاريخي: 
حتى يمكف فيـ المراحؿ التي مّرت بيا، وكيؼ أصبحت في مرحمة ما، وما ىي العوامؿ التي 

 .أدت إلى ذلؾ، بحيث ال يمكننا فيـ أي ظاىرة بمعزؿ عف ماضييا
بد مف تحميميا تحمياًل دقيقا حتى نتمكف مف معرفة حدوثيا إّف أي ظاىرة الالمنيج التحميمي: 

عمى نمط ما، وليذا تـ توظيؼ المنيج التحميمي لتحميؿ األحداث المتعمقة بالموضوع لفيـ 
 طبيعتيا وكيفية حدوثيا. 

 :اتالنظري 
 اعتمدنا عمى ىذه النظريات لتفسير األزمة الميبية، كما تسمح لنا بإبراز النظرية الواقعية:

  عمى المصمحة والقّوة التي ىي أىـ ركائز الواقعية. ينبالمالتنافس األجنبي في المنطقة 
مقاربة الدور: تسمح لنا ىذه المقاربة بإبراز دور السياسة الخارجية الجزائرية في تعامميا مع 

 األزمة الميبية، وكذلؾ دورىا اإلقميمي في المنطقة أماـ التحديات التي تواجييا. 

 الدراسات السابقة:
، 2مكتبة النيضة المصرية، طالقاىرة: تحميؿ السياسة الخارجية،  كتاب محمد السيد سميـ، -

، تناوؿ في دراستو تعريؼ ظاىرة السياسة الخارجية ومختمؼ أبعادىا  فالسياسة 1988
ىا الخارجية تتمّيز بمجموعة مف السمات سواء فيما يتعمؽ بدرجة أىميتيا وتوزيعيا وقضايا

وأدواتيا، وتناوؿ المتغيرات التي تحدد السياسة الخارجية وتطرؽ إلى صنع السياسة الخارجية 
 والتي ليا طبيعة مزدوجة.

التحاد اإلفريقي، مذكرة ماجستير، العايب سميـ، الدبموماسية الجزائرية في إطار منظمة ا -
 .2011 -2010وؽ والعمـو السياسية، جامعة باتنة: كمية الحق

عرض لممحددات التي تحدد السموؾ الخارجي الجزائري ومبادئو وسماتو ودبموماسيتو تضمف 
 أثناء اإلستعمار إفريقيا ، كما نتطرؽ إلى نفوذ الجزائر إفريقيا والقضايا التي كانت تناصرىا.
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 -2010ائري سميـ بوسكيف، تحوالت البيئة اإلقميمية وانعكاساتيا عمى األمف الوطني الجز  -
 2015 -2014وؽ والعمـو السياسية، جامعة بسكرة: كمية الحقة ماجستير، ، مذكر 2014

تطّرقت فيو إلى مختمؼ التيديدات الناتجة عف االنتفاضات الشعبية في دوؿ الجوار الشرقي 
وتداعياتيا عمى أمف واستقرار الجزائر وتناوؿ األزمة التونسية والميبية، درس مختمؼ 

 ات التي اتبعتيا الجزائر لمواجية التيديدات األمنية.االستراتيجيات واآلليات والسياس

 تقسيم الدراسة:
 انطالقا مف العناصر المشكمة لمموضوع تـ تقسيـ الدراسة إلى ثالثة فصوؿ:

تضمف الفصؿ األوؿ اإليطار النظري لمسياسة الخارجية، حيث عرضنا الفصل األول: 
المرتبطة بمفيوـ السياسة الخارجية مجموعة مف التعاريؼ لمفكريف وسياسييف والمفاىيـ 

 وكذلؾ تطرقنا إلى محدداتيا ووسائميا والنظريات المفسرة ليا.
تضمف عرضا لممحددات التي تحدد السموؾ الخارجي الجزائري والمبادئ التي الفصل الثاني: 

تسير وفقيا وكذلؾ السمات التي اتسـ بيا، كما تضمف عرض المسار التاريخي لمسياسة 
الجزائرية. كما تطرقنا إلى تعامؿ السياسة الخارجية مع القضايا اإلقميمية القارية  الخارجية

 والدولية وأىـ الوساطات التي قامت بيا. 
، حيث 2011تضمف دور السياسة الخارجية الجزائرية في حؿ األزمة الميبية الفصل الثالث: 

 عرضنا الكرنولوجيا التاريخية لألزمة الميبية.
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تعتبر السياسة الخارجية العجمة التي تعمؿ مف خالليا العممية الدولية، فيي مظير 
الدولي، اليدؼ األساسي مف ىذا الفصؿ الدولة ورمز قوتيا، وانعكاس لصورتيا في المجتمع 

ىو التطرؽ إلى مفيوـ السياسة الخارجية باختالؼ التعاريؼ، والمفاىيـ المرتبطة بالسياسة 
 الخارجية، ومحدداتيا ووسائميا، والنظريات المفسرة ليا.

 المبحث األّول: مفيوم السياسة الخارجية.
 المطمب األول: تعريف السياسة الخارجية.

مسياسية الخارجية مف طرؼ مختصيف في ىذا المجاؿ ديد مف التعاريؼ لقدمت الع
 : مف بينيـ

تمؾ األفعاؿ وردود األفعاؿ »"حسيف بوقارة" الذي عّرؼ السياسة الخارجية أّنيا: 
والمواقؼ العمنية والضمنية التي تصؼ وتصيغ مجموعة مف األىداؼ واألولويات واإلجراءات 

عالقاتيا ببعضيا البعض، أو في عالقاتيا بالفواعؿ الدولية التي توجو سموؾ الدولة في 
 .(1)«األخرى انطالقا مف النسؽ الفكري والعقائدي الذي تؤمف بو

جميع صور النشاط الخارجي حتى ولو لـ »اّنيا: "الدكتور حامد ربيع"  كما عّرفيا
التعبيرات الذاتية  ، إّف نشاط الجماعة كوجود حضاري أوتصدر عف الدولة كحقيقة نظامية
طمؽ عميو ندرج تحت ىذا الباب الواسع الذي يوت نطويكصورة فردية لمحركة الخارجية ت

 .«السياسة الخارجية
برنامج العمؿ العمني »كما عّرؼ الدكتور محمد السيد سميـ السياسة الخارجية ىي: 

البرنامجية المتاحة  الذي يختاره الممثموف الرسميوف لموحدة الدولية مف بيف مجموعة البدائؿ
 .(2)«مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة في المحيط الخارجي

                                                           
 .19، 18، ص 2006، الجزائر: دار ىومة، السياسة الخارجية الجزائرحسيف بوقارة،  -(1)
 .23، 22، ص ص 2009عماف: دار زىراف لمنشر والتوزيع،  السياسة الخارجيةأحمد نوري النعيمي،  -(2)
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المذاف رأيا أف السياسية الخارجية ىي:  Snyder  Furniss"فيرنس وسنايدر" أما 
منيج لمعمؿ أو مجموعة مف القواعد أو كالىما، تـ اختياره لمتعامؿ مع المشكمة أو واقعة »

 .(1)«أو يتوقع حدوثيا في المستقبؿمعينة حدثت فعال أو تحدث حالًيا، 
السياسة الخارجية لدولة مف الدوؿ »كما عّرؼ "كورت" بدوره السياسية الخارجية بأّنيا: 

أّنيا برنامج الغاية منيا تحقيؽ أفضؿ الظروؼ الممكنة و  ،تحدد مسمكيا اتجاه الدولة األخرى
 .«لمدولة بالطرؽ السممية التي ال تصؿ حد الحرب

دئ التي في ظميا تراد أنيا تعّبر عف مجموعة إجمالية مف تمؾ المبا»كما يضيؼ 
 .(2)«ة مع الدوؿ األخرىعالقات دول
فف تسيير »" أّف السياسة الخارجية ىي: Raymond Aronروف" "يعّرفيا "ريموف أكما 

عمى أدوات  ، حيث رّكز في تعريفو«التجارة مع الدوؿ األخرى لما فيو خير لممصمحة الوطنية
ىذا الفف عف ذاتو بواسطة الدبموماسية واإلستراتيجية )فف  يضاأ يعبرالسياسة الخارجية، كما 

االقناع، فف اإلرغاـ( وقد حدد استخداـ الوسيمة الدبموماسية بوقت السمـ دوف استبعاد المجوء 
 .(3)إلى السالح مف باب التيديد عمى األقؿ

يا أساس نشاط الدولة الموجو أنّ »فيعّرفيا عمى   Vladimir Sojackأما "فمدمير سوجاؾ"
مصالحيا في الخارج، مف خالؿ العالقة مع الدوؿ األخرى، أو عناصر الجماعة عف لمدفاع 
 .«الدولية

عممية فإّنو يفّرؽ بيف السياسة الخارجية و  Daniel Pappوكذلؾ يعرفيا "دانياؿ باب" 
األفعاؿ التي تتبعيا الدولة ىي صياغتيا مجموعة » :ىي فيذه األخيرة السياسة الخارجية

 .«وتضميف سياستيا الخارجية

                                                           
 .07، ص 1998، 2القاىرة: مكتب النيضة المصرية، طتحميل السياسة الخارجية، محمد السيد سميـ،  -(1)
 .19، ص المرجع السابقأحمد نوري النعيمي،  -(2)
 .114 ، ص1992الجزائر: موفـ لمنشر، العالقات الدولية، عبد العزيز جراد،  -(3)
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األىداؼ المباشرة لمجموع األفعاؿ التي تتخذىا الدولة »أّما السياسة الخارجية فتعني: 
 .(1)«مف أجؿ انجاز أىداؼ سياستيا الخارجية

بمعالجة كؿ بأّف السياسة الخارجية ألي دولة تختص » K. Deutchأّما "كارؿ دوتش" 
 .(2)«ما يتعمؽ باستقالؿ وأمف تمؾ الدولة والسعي مف أجؿ حماية مصالحيا

مف خالؿ ما سبؽ نستنج أّف السياسة الخارجية ىي مجموعة مف القرارات والنشاطات 
التي تتعمؽ بالسموؾ الخارجي لمدولة، كما أنيا مجموعة مف المراحؿ واألىداؼ المسطرة 

والذي يبدو أكثر تحديًدا لمسياسة J. Reseneau و"مس روزنونورد في األخير تعريؼ "جي
ي مف لممجتمع القومي بوعمنيج لمعمؿ يتبعو الممثموف الرسميوف »الخارجية، حيث يرى أنيا: 

 .(3)«أجؿ إقرار أو تغيير موقؼ معيف في النسؽ الدولي بشكؿ يتفؽ واألىداؼ المحددة سمًفا

 بمفيوم السياسة الخارجية.المطمب الثاني: المفاىيم المرتبطة 
 السياسة الخارجية والعالقات الدولية: -1

د كؿ الميتميف بميداف السياسة الخارجية أنو ال يمكف الفصؿ بيف محاوالت يؤكّ 
تميز ىذا المسعى بنوع مف التنظير في كؿ مف العالقات الدولية والسياسية الخارجية، وقد 

ة والمترابطة يقة المنطالفرضيات والقوانيف العامّ التوحيد والشمولية عند محاولة وضع بعض 
 .(4)يـ والتفسيريقياس والتقمبينا القابمية لم

ة السياسات الخارجية لمدوؿ مف ىناؾ تبايف بيف دراسة عمـ العالقات الدولية ودراس
نصب عمى الظواىر التيف، فموضوع العالقات الدولية يموضوع االىتماـ بيف الح حيث

المختمفة في إطار النسؽ ة التي تنشأ نتيجة التفاعالت بيف الوحدات السياسية السياسية الدولي

                                                           
 أطروحة دكتوراه، "تأثير السياسة الخارجية األمريكية عمى عممية صنع القرار في االتحاد األوروبي"رياض حمدوش،  -(1)

 .11، 10، ص ص 2011/2012،جامعة قسنطينة: كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،  قسـ العمـو السياسية، 
 .12، ص 2002بيروت: دار الرواد، السياسة الدولية بين النظرية والتطبيق، زايد عبد اهلل مصباح،  -(2)
 .11ص المرجع السابق، محمد السيد سميـ،  -(3)
 .25، 24ص ص المرجع السابق، حسب بوقارة،  -(4)
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بينما ينصب ِاىتماـ محممي السياسات الخارجية لمدوؿ عمى السموؾ الخارجي ليذه  الدولي
 .(1)الدوؿ أو المواقؼ التي تواجييا في البيئة الدولية

كز نجد جانًبا أساسًيا منيا ير ولية كؿ االتجاىات النظرية التي ميزت حقؿ العالقات الد
إلى غاية الحرب  1648ومنذ فترة  ،ظاـ الدولينة لمنّ عمى السموؾ الخارجي لمدوؿ المكوّ 

نت تمثؿ العالمية الثانية أخذت السياسة الخارجية الجانب األكبر مف التنظير ألف الدولة كا
الحرب العالمية الثانية  وحدة التحميؿ المركزية في العالقات الدولية، أما الفترة التي تمت

شيدت تطوًرا عممًيا ىائاًل في ميداف العالقات الدولية األمر الذي دفع اعتماد مبدأ التخصص 
بدراسة ظواىر ىذا الحقؿ وىو ما ساعد في بناء نماذج ونظريات السياسة الخارجية، وبذلؾ 

تختمؼ عف ال قد أنيا بدأت السياسة الخارجية تخرج عف إطار النظرة التقميدية التي كانت تعت
العالقات الدولية، وعمى ىذا األساس يمكف القوؿ أّف العالقات الدولية ال تنحصر فقط في 

العالقات الدولية ىي نتيجة تفاعالت متعددة صراعية وتعاونية  .السياسات الخارجية لمدوؿ
في مداىا  ة نستنتج أف العالقات الدولية أوسعلمختمؼ الفواعؿ في النظاـ الدولي، مف ثمّ 

وأشمؿ في آفاقيا مف السياسات الخارجية، فإذا كانت السياسة الخارجية تمثؿ جزًءا ال يستياف 
ف مف التفاعالت التي تحدثيا القوى األخرى في بو مف العالقات الدولية فإف ىذه األخيرة تتكوّ 

العالقات الدولية )منظمات دولية، منظمات غير حكومية، شركات متعددة الجنسيات، األفراد 
متغيرات وظواىر دولية تخرج عف نطاؽ سيطرة  تفرز.... الخ(. وىذه األطراؼ مجتمعة 

 .(2)الدوؿ واىتماماتيا القومية
في مواقؼ السياسة الخارجية التي تتطمب ذلؾ وتكمف  تسمح لو مف تجنيد الجماىير

أىمية المحددات الشخصية في المواقؼ والحاالت المستعجمة مثاًل في حالة أزمة، ىناؾ عدـ 
اىتماـ وتأثير صناع  اتفاؽ المنظريف حوؿ المقاربة النظرية المالئمة لتفسير مستوى طبيعة

                                                           
             ، 2012اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، السياسة الخارجية والمؤتمرات الدولية، ىشاـ محمود األقداحي،  -(1)

 . 14ص 
 .26، ص  المرجع السابقحسيف بوقارة،  -(2)
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اإلنساف بطبعو يميؿ إلى حب  لوجية ترى أفّ ة البيو الخارجية، فالمقاربالقرار في السياسة 
ة والسيطرة وىو ما يجعؿ رغبتو في السيطرة عمى مسار اتخاذ القرار وّ ات وتحقيؽ القالذّ 

فات ة سممية أو عدوانية ىي نتيجة الصّ خاضعة ليذه االعتبارات الذاتية، فالسموكيات الخارجي
ة انع القرار مثؿ بقيّ صكتسب أف الشخصية لصانع القرار، بينما يعتقد أصحاب السموؾ الم

أو المجتمع أو  بقة سواء في األسرةمو مف خبرات ساأفراد المجتمع يتصرؼ وفًقا لما تعمّ 
في السياسة الخارجية يرجع  الفردمات الشخصية تفسر بأف تأثير الدولة، أخيًرا فإف نظرية السّ 

تميؿ إلى السيطرة أكثر مف نات شخصية صانع القرار، فالشخصية المنغمقة إلى طبيعة مكوّ 
، كما لمظروؼ خصية المنفتحة التي ترجع إلى المشاورة والمشاركة في عممية اتخاذ القرارشال

 .(1)دورا معتبرا في السياسة الخارجية اع القرارنت فييا عممية صنّ التاريخية األسرية التي تكوّ 

 السياسة الخارجية والسياسة الداخمية: -2
اسة الخارجية حتمية وارتباط بيف البيئة الداخمية بدولة معينة يرى الميتميف بالسي

وطبيعة محتوى سموكيا الخارجي، بمعنى أّف السياسة الخارجية انعكاس مباشر لمسياسة 
الداخمية صنع القرار في البيئة الداخمية يتوقؼ عمى مدى إدراؾ صانع القرار لطبيعة المشكمة 

حركة ليا وخطورتيا وتأثيرىا عمى النظاـ السياسي ى الممف حيث أسبابيا وموضوعيا والقو 
ويتوقؼ ىذا عمى نوعية ومصداقية المعمومات والمصادر، فإّف كؿ ىذه الضغوطات تحد مف 

 .(2)حرية اتخاذ القرار واختيار البديؿ األفضؿ
ؽ وحدة ّف الرخاء االقتصادي يختزؿ الكثير مف النزاعات ما يساعد عمى تحقيإ

ّما إذا كانت البيئة الداخمية تعاني والتفّرغ لقضايا السياسة الخارجية. أالمجتمع وانسجامو 
أزمات وتمزقات اجتماعية فإف ذلؾ يؤدي إلى عدـ االستقرار في السياسة الخارجية وتراجع 

عمى نشاطيا عمى المستوى الدولي، فكمما ساد االستقرار في البيئة الدولية انعكس ذلؾ إيجاًبا 
وكمما كاف ىناؾ اضطرابات أو أزمات في دولة ما انعكس ذلؾ سمًبا عمى ، سياستيا الخارجية

                                                           
 .388ص المرجع السابق،  محمد السيد سميـ، -(1)
 .29ص المرجع السابق، رياض حمدوش،  -(2)
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، مثمما ىو الحاؿ في الدوؿ العربية التي عرفت تحوالت عميقة أفرزت في الخارجية سياستيا
جميع الحاالت اضطرابات داخمية خطيرة مثؿ الجزائر ومصر وىذا ما جعؿ السياسة 

تختمؼ بشكؿ كبير مف حيث طبيعتيا ومحتواىا  باردةالدوؿ بعد نياية الحرب ال الخارجية ليذه
 ونشاطيا عف فترة الحرب الباردة.

كما يرى بعض المفكريف في مسألة العالقة بيف السياسة الخارجية والبيئة الداخمية مف 
زاوية تأثير األولى عمى الثانية فإذا كانت قضايا السياسة الخارجية تتصؿ بموارد المجتمع 

المجتمع الداخمية، فيما يصيب توازف المجتمعات  يا تكوف مرتبطة بشؤوفإنّ وأوضاعو العامة ف
اضطرابات قد تدفع في بعض األحياف إلى إحداث تحوالت داخمية عميقة مف الداخمية 

 .(1)وتستجيب لمتطّورات التي حدثت في البيئة الخارجية
مسياسة الداخمية وعمى ىذا األساس فإّف صياغة ّف السياسة الخارجية ىي استمرار لإ

أو عمى مستوى  -القيادة -السياسة الخارجية تتأثر بالمحيط الداخمي سواء عمى مستوى الفرد
تكونا بعًدا مف أبعاد الحركة السياسية بحيث أف الجماعة، فعمى السياسة الداخمية والخارجية 

ة والتعبير عف اإلرادة الحاكمة، وقد خمؽ القوّ أّف اختالط الواحد منيا باآلخر ىو الذي يسمح ب
ـ، إلى 1938أشار "كارؿ فردريؾ" في كتابو عف السياسة الخارجية الذي تـ إصداره عاـ 

ّف السياسة الخارجة تتأثر بالسياسة الداخمية إ»العالقة الوثيقة بيف السياسييف، حيث قاؿ: 
لى أّف كؿ مشكمة دا خمية تتضمف بالضرورة أبعاد والسيما في النظـ الديمقراطية وا 

  . (2)«خارجية

 البيئة النفسية: -3
دراكات وقيـ  ىي مجموعة مف المتغيرات المعرفية الذىنية مف العقائد والصور وا 
تنصرؼ إلى العمميات الذىنية المتعمقة بالتفكير لدى الفرد، يتحّرؾ مف خالليا سواء في 

فيي تشكؿ متغّيًرا وسيًطا بيف  سمة بالتعقيدالمتّ قراءتو لمواقع أو تعاممو مع البيئة الموضوعية 
                                                           

 .24 -22، ص ص السابقالمرجع حسيف بوقارة،  -(1)
 .47،48ص ص السابق ، المرجع أحمد نوري النعيمي،  -(2)
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الحوافز البيئية وسموكيات الفرد ويشكؿ فييا وعي الفرد بالقضايا المرتبطة بموضوع أو موقؼ 
معيف ما يعرؼ باإلدراؾ وانطباعو األّولي العاـ عف الموضوع، فالعوامؿ الشخصية ىي 

، صور وعقائد دراكاتاية بما تتضمنو مف عممية صناعة وأداء السياسة الخارجية لمبيئة النفس
فصانع السياسة الخارجية يدرؾ الحافز الذي وّجو إليو مما يؤدي بو إلى التعبير عف نواياه 

عمى السياسة الخارجية تبدأ مف تحديد  ىافي شكؿ سموؾ. فتحميؿ التصّورات في تأثير 
انطباعات صانع السياسة الخارجية عف الظاىرة ويتجّسد في نموذج التصّورات المتبادلة 

بالثقة، وينظر كؿ طرؼ لنفسو  ير جديرحيث كؿ طرؼ ينظر إلى اآلخر أنو عدواني غ
 عمى أنو محب لمّسمـ.

 برز في بعديف وىما:  إّف تأثير النسؽ العقيدي لصانع السياسة الخارجية ي
بعد معرفي: ينتج آثار غير مباشرة تتضح في إحداث حالة انساؽ بيف المعمومات                -1

أو الحوافز والنسؽ العقيدي مف خالؿ مجابية المعمومات التي تتناقض مع النسؽ وأخذ 
 المعمومات التي تتوافؽ معو.

سمًفا االيطار العاـ الذي يحوي تحّدد ّف العقائد أي إ تفصيمي: الذي ينتج أثاًرا مباشرةبعد  -2
  .   (1)مجموعة البدائؿ التي يمكف المفاضمة بينيا ومجموعة البدائؿ المستثناة مف دائرة االختيار

 المبحث الثاني: محددات ووسائل السياسية الخارجية.
 المطمب األول: محددات السياسة الخارجية.

فإّنو ال يجب فقط األخذ بعيف  الخارجية لدولة معينةعند اتخاذ قرارات السياسة 
العوامؿ والمتغيرات  األىداؼ المراد تحقيقيا، لكفعتبار التركيز عمى المصمحة الوطنية و اإل

ص مجاؿ التصرؼ في السياسة الدولة، فقد يتقمّ التي تشكؿ الحدود الطبيعية لمجاؿ تصّرؼ 
داؼ المصمحة الوطنية أو تمنح الدولة الخارجية إلى أضيؽ الحدود مما يعيؽ تحقيؽ أى

مجااًل واسًعا وحرية تصرؼ كبيرة في السياسة الخارجية بما ينعكس إيجاًبا عمى طبيعة 
                                                           

 "،2009 -1999 تونس والمغرب نموذجا السياسة الخارجية الجزائرية تجاه دول المغرب العربيميدي فتاؾ، " -(1)
 .2011، 2010، جامعة بسكرة: كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ، قسـ العمـو السياسية والعالقات الدولية،  مذكرة ماجستير
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بتضيؽ أو ف أّف المحددات ليا عالقة وطيدة اسة الخارجية لذلؾ يجمع المنظرو يومحتوى الس
 المحددات فيما يمي:توسيع قدرة الدولة عمى المناورة في البيئة الخارجية، تترتب ىذه 

 المحددات الجغرافية: -1
             اسي في تحديد طبيعة النشاط الخارجي لمدولة ّف العوامؿ الجغرافية ليا دور اسإ

وفي رسـ معالـ سموكيات الدولة األخرى اتجاىيا، وتعرؼ ىذه العوامؿ وما تفرزه مف 
بالجغرافيا السياسية، يندرج ضمف العوامؿ انعكاسات ونتائج في أدبيات العالقات الدولية 

حيث يذىب الدبموماسي  ،(1)دة لطبيعة السموؾ الخارجي والموقع الجغرافيالجغرافية المحدّ 
متغير الموقع الجغرافي لمدولة يعتبر عامؿ »إلى القوؿ بأّف   «Jules Cambon» الفرنسي

 .(2)«رئيسي يتحكـ في صناعة السياسة الخارجية
تكاد تكوف مختمفة فالدوؿ المحاطة بالبحار تنتيج إستراتيجية عسكرية وسياسة خارجية 

تماًما في ركائزىا وأىدافيا عف تمؾ المتبعة مف طرؼ الدوؿ المغمقة، فاالنفتاح الجغرافي يدفع 
والعسكري لمواجية مختمؼ التحديات التي تفرزىا  دوؿ إلى تنويع نشاطيا الدبموماسيال

ليا التمتع  يتيحع والتحالفات الدولية، كما أف الموقع االستراتيجي لمدولة قد سياسات التوس
بالعديد مف المزايا ولكنو قد يجعميا كذلؾ عرضة ألطماع الدوؿ األخرى، وعمى ىذا األساس 

بالرغـ مف أّف ُيعتقد أّف العوامؿ الجغرافية تمثؿ إحدى المكّونات الطبيعية لقّوة الدولة، وذلؾ 
ي والتكنولوجي قد أفقد ىذه المسممة الكثير مف مصداقيتيا إاّل أّف العوامؿ ممعالتقدـ ال

التجارب التاريخية  الجغرافية تظؿ محدد ثابت لقّوة ومكانة الدولة في العالقات الدولية وأثبتت
اسعة المساحة يصعب ىزميا عسكريا وتدمير مقوماتيا االجتماعية االقتصادية أّف الدوؿ الش

والسياسية، مثمما حدث أللمانيا مع االتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية، وعميو 

                                                           
 .77 -75، ص ص  المرجع نفس حسيف بوقارة،  -(1)
،جامعة قسنطينة: مذكرة ماجستير ،"2002 -1992السياسة الخارجية الفرنسية الجديدة تجاه الجزائر بمعيد منيرة، " -(2)

 .28، ص 2005كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ العمـو السياسية، 
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فالموقع الجغرافي لمدولة وطبيعة حجـ إقميميا يساىـ بشكؿ مباشر في رسـ حدود حرية 
 ة.الخارجي اتياالتصرؼ في سياس

 :المحدد السكاني -2
لمعامؿ السكاني مكانة بارزة في تحديد طبيعة السياسة الخارجية لمدوؿ وفي رسـ معالـ 

السكاف تبدو أكثر نشاًطا مف غيرىا مف  الدولي، فالدولة ذات عدد كبير مفقّوتيا في النظاـ 
اء حدودىا الدوؿ في العالقات الدولية، إذ يدفعيا ىذا االعتبار إلى الخروج إلى ما ور 

إلشباع حاجيات سكانيا سواء مف خالؿ التعاوف  الضرورية دلمبحث عف الموار  اإلقميمية
السممي أو مف خالؿ عالقات صراعية مف جية أخرى المتغير البشري يشكؿ مصدًرا رئيسًيا 

ة قضايا السياسة وقّوة عمؿ معتبرة لتحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية ذلؾ أّف حساسية وأىميّ 
جانب ال يحمموف بيد أجية تفترض أّنو مف غير المنطقي ترؾ وظيفة حمايتيا وترقيتيا الخار 

، فكيفية تركيب ىؤالء السكاف تؤثر في قوة الدولة وبالتالي في .(1)نفس القيـ واالىتمامات
ؼ إلى ذلؾ ية والدينية، ضف حيث األصوؿ العرقسياستيا الخارجية، كقضية توزيع السكاف م

، فالدوؿ القميمة السكاف التي تعتمد (2)األعمار المختمفة التي تؤثر في قوة الدولةدور فئات 
غير المواطنيف في التعامؿ مع القضايا األمنية وموقؼ السياسة الخارجية تعّرض وجودىا 

مف مجاؿ حرية المناورة لدييا في  ؽلمكثير مف األخطار والتأثيرات الخارجية وىو ما يضي
حيث يرى بعض المفكريف أّف القوة البشرية تؤثر في تحديد نتائج الحروب البيئة الدولية، ب

عداد البشر ال يمثؿ ثقاًل أساسيا في سياسات الدوؿ در لقّوة العمؿ ما عدا ذلؾ فإّف أومص
عداد سكانية مرتفعة مثؿ اليند براعة اإلنتاجية، وىناؾ دوؿ ذات أالخارجية بقدر ما تمثمو ال

 باكستاف، أندونسيا، إاّل أّف المتغير البشري لـ يمعب دوًرا إيجابيا في سياستيا الخارجية، بؿ 
كّبميا بمجموعة مف القيود والضغوطات جعمت تأثيرىا عمى المستوييف اإلقميمي والدولي 

بشري في قّوة ومكانة الدولة ىامشي وثانوي، ما يدفعنا إلى االعتقاد بأّف مساىمة العامؿ ال
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المستوى الدولي ال يتوقؼ كثيًرا عمى عدد السكاف بقدر ما تتوقؼ عمى وضعيـ عمى 
 .(1)االقتصادي وانسجاميـ وقدراتيـ وكفاءاتيـ الفكرية والعممية

 :المحدد االقتصادي -3
ات الطبيعية ومختمؼ المنتجات الصناعية الزراعية، ففي عصر و ر تشمؿ عمى الث

االعتماد المتبادؿ يصعب تحقيؽ االكتقاء الذاتي التاـ في كافة المجاالت االقتصادية ما جعؿ 
سواء ، مع ذلؾ ىناؾ كثير مف الدوؿ ة لكؿ الدوؿنسباالعتماد عمى الغير أمر شبو حتمي بال

بحكـ موقعيا الجغرافي أو احتواء إقميميا عمى موارد طبيعية إستراتيجية، تتمتع بمزايا عديدة 
جاه الدوؿ األخرى مف خالؿ ىيمنتيا عمى منتجات أو خدمات معينة فطبيعة الطمب عمى ت

لة المنتجة، فكمما زادت و د إلى درجة كبيرة تبعية الدوؿ األخرى لمددىذه الموارد والمنتجات تح
حّدة ىذه التبعية كمما تقمصت حرية الدوؿ التابعة في سياستيا الخارجية وفي تحقيؽ أىدافيا 

يتجّسد أف ا في البيئة الدولية، غير أّف حيازة ىذه القدرات االقتصادية ال يمكف ومصالحي
بشكؿ مباشر في دولة قوية ذات سياسة خارجية مؤثرة، بؿ يتطمب الخبرة والبراعة والعقالنية 

ناؾ دوؿ كثيرة تسيطر عمى الموارد االقتصادية الحيوية يفي توظيؼ ىذه الموارد، ف
وؿ العربية عمى نسبة معتبرة مف إنتاج ىيمنة بعض الدمثؿ ات والضرورية لكؿ اقتصادي

النفط، إاّل أّف ذلؾ لـ يتجّسد في شكؿ توجيات خارجية مؤثرة في العالقات الدولية كما تعتبر 
الموارد االقتصادية واآللة اإلنتاجية لمدولة مف أىـ دعائـ أمنيا القومي فاالعتماد عمى 

وية في حياة المجتمعات قد ييّدد الحالة األمنية ويعيؽ اآلخريف لضماف موارد ومنتجات حي
 .(2)تحقيؽ إستراتيجية الدولة عمى المستوييف الداخمي والخارجي

فالعامؿ االقتصادي يقاس بدرجة اإلنتاج الكمي لدولة معينة كمعدؿ إنتاج الفرد ودخمو 
نتاج السمع اإلنتاجية وكذلؾ االستيالكية، تراكـ رأس الماؿ  الوطني ومعدؿ النمو السنوي، وا 

لالقتصاد الوطني لدولة معينة، كؿ ىذه المؤشرات ليا دور في رسـ السياسة الخارجية فإف 
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ف  كانت ىذه المؤشرات إيجابية ستكوف السياسة الخارجية لدولة ما في مستواىا األعمى وا 
 .(1)ر مستقمةجية رّبما تابعة لنظاـ معيف أي غيكانت سمبية ستكوف السياسة الخار 

يجابًيا في ىذه المجاالت االقتصادية كمما زاد مف  فكمما كاف وضع الدولة قوًيا وا 
 السياسية والدولي بما يسمح ليا بتدعيـ إرادتيا يمكانتيا وقوتيا عمى المستوى اإلقميم

واستقالليتيا في إتخاذ القرارات والتأثير في سموكيات الدوؿ األخرى، ذلؾ أف القوى 
لًبا ما تمجأ إلى توظيؼ العوامؿ المادية لكسب مواقؼ الدوؿ والتأثير االقتصادية الدولية غا

 في توجياتيا الخارجية خاصة اتجاه الحاالت النزاعية في العالقات الدولية.

 :جياإليديولو  المحدد -4
ىي النسؽ مف القيـ والمعتقدات والمبادئ والفمسفات والتقاليد التي توجو سموؾ 

العممي، فاإليديولوجية تظفي الشرعية واألخالقية والقانونية عمى المجتمعات في الواقع 
 .(2)سموكات وأىداؼ الدولة في السياسة الخارجية

فالخبرات الجماعية لشعب معيف تنتج لو مجموعة مف التقاليد التاريخية التي تصبح 
السياسة دي اإليديولوجي، والتي تؤثر فيما بعد عمى رسـ مسار ائجزًءا مف النسؽ العق

رات السياسة الخارجية ألف قيود عمى خيا الخارجية لتمؾ الدولة، وىو األمر الذي يؤدي فرض
دات السائدة لدى شعبو في التصرؼ بطريقة مختمفة لممعتق صانع القرار يجد صعوبة بالغة

 .(3)ومجتمعو
ايديولوجيات واضحة المعالـ سوؼ  إف الواقعيوف يعتقدوف أف الدوؿ التي لـ تبمور

صادؼ عقبات كثيرة في السياسة الخارجية، وىذا الفتقارىا إلى الغطاء األخالقي الذي يخفي ت
اليديولوجيات ثالث وظائؼ ارغباتيا الحقيقة في القوة والييمنة عمى المستوى الدولي، تؤدي 

رئيسية في السياسة الخارجية تتمثؿ األولى في تحديد ورسـ صورة واضحة عف الماضي 
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 لـ المحتممة لممستقبؿ، والتي ال يمكف بولوغيا إالّ ار الثانية حوؿ تبياف المعوالحاضر، وتدو 
الثالثة في تحديد الطريقة التي تربط بيف  تكمفمف خالؿ تحقيؽ أىداؼ اإليديولوجية، و 

 الحاضر والمستقبؿ مف خالؿ برنامج عمؿ دقيؽ.
المؤمنيف بيا بمجموعة مف المبادئ التي توجو سموكيـ في  وااليديولوجية تزود

الحاضر والمستقبؿ، فالسموكيات الداخمية والدولية لموحدات السياسية تعكس االيديولوجية 
 .(1)الرسمية

 لممحددات اإليديولوجية في السياسة الخارجية كثير مف التفسيرات: 
ِانسجاـ وتطابؽ المبادئ االيديولوجية  تتمثؿ في تمؾ السياسات الخارجية التي يكوف  أوال:

وذلؾ بتأثير القيـ والمبادئ في تحديد وتوجيو السياسات الخارجية لمدوؿ وينطبؽ ىذا التفسير 
 تساع والتوسع خارج إطارىا الطبيعي.ؿ التي تتبع إيديولوجيات تسعى لإلعمى الدو 
والييمنة وذلؾ األمر الذي  ىناؾ سياسات خارجية تسعى باألساس لتحقيؽ القوة والنفوذثانيا: 

 يجعؿ دور االيديولوجية في توفير اإلطار األخالقي لمثؿ ىذه السموكيات.
ايديولوجيات وطنية ال ترغب في تصديرىا إلى الدوؿ  نىتتبمتعمقة بتمؾ الدوؿ التي ثالثا: 

األخرى، وفي ىذه الحالة العوامؿ النفعية البراغماتية أكثر تأثيًرا عمى السياسة الخارجية مف 
ىناؾ مزيج ية، وفي بعض الحاالت يمكف أف يكوف ة والعقائديغيرىا مف العوامؿ القيم
تتماشى مع المعايير لمسياسة الخارجية ال الطبيعة التكيفية  وأفّ  التفسيرات الثالث خاصة

نات ايديولوجية في امدة، فما يبدو براغماتيا اليـو قد يتضح أنو يحوي مكوّ والمسممات الج
 .(2)المستقبؿ

 :المحدد المجتمعي -5
د درجة التجانس والمعتقدات التي تحدّ  إّف الثقافة السياسة لممجتمع تشمؿ نظاـ القيـ

 ة أيضا دور الثوراتالسموكية الخارجية لمدولة ومف العوامؿ الميمّ في المجتمع وتأثر عف 
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الشعب وراء سياسة معينة  تعبئةة يمكف أف تساىـ في جود عقيدة عامّ ، و ةوالوطني ةالتاريخي
 .(1)يمكف أف تشكؿ ضوابط عمى سياسة أخرى أّنيا كما

تأثيًرا عمى السياسة  الوطنية مف أبرز محددات البنية الداخميةالشخصية تعتبر 
ة التي يشترؾ فييا مؾ الشخصيات العامة والقيـ الثابتعني بالشخصية الوطنية تالخارجية ون

 عّدة ة الديانات واألعراؽأغمبية سكاف الدولة وعمى ىذا األساس يوجد في دوؿ متعدد
 وطبيعةما تسود إحداىا عمى غيرىا، فنمط الشخصية الوطنية  شخصيات لكف عادة

ور الدّ لبا ما تساىـ بشكؿ بارز في تحديد االشخصية التي تحمميا عمى األنا وعف اآلخر غ
الذي تمعبو أمة معنية عمى المستوييف اإلقميمي والدولي، فالشخصية الوطنية ىي الركيزة التي 

مف  .د إحساس وشروط األفراد بالوالء واالنتماء إلى كؿ ما ترمز إليو تمؾ الشخصيةتحدّ 
النظرية يسود االعتقاد أف المجتمعات تؤثر بشكؿ مباشر في السياسة الخارجية وفي  احيةالنّ 

المعايير العقالنية بمكانة الدولة والنسؽ الدولي لذلؾ ُيعتقد أف الحكومات الديمقراطية الممتزمة 
ا السياسة الخارجية، بينموالشفافية في القيادة غالًبا ما تكتسب الكثير مف القوة والفعالية في 

ومات الدكتاتورية التسمطية غير أف التجارب حكية المناورة في السياسة الخارجية لمتضيؽ حر 
التاريخية أثبتت عدـ صحة ىذه المسممة في كثير مف المواقؼ في السياسة الخارجية، حتى 

ت مختمفة عمى سياساتيا ، بحكـ سيطرة لوحداضة ليذه المعضمةرّ يات الغربية معالديمقراط
الة واالستعماؿ العقالني لموارد الدولة غالًبا ما يميز القيادة ولكف تبقى اإلدارة الفعّ الخارجية، 

الرشيدة عف غيرىا وىو ما ينعكس بشكؿ مباشر عمى درجة ومحتوى التأثير السياسة 
 .(2)الخارجية عمى المستوييف اإلقميمي والدولي

 : المحدد الشخصي -6
الفكري والعممي، ألف مستواىـ اع القرار تشمؿ شخصيتيـ تكوينيـ متعمقة بصنّ 

الدراسات البيولوجية والسيكولوجية أثبتت أىمية تكويف الفرد، وذلؾ في تأثيره ببعض األحداث 
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ا بعد عمى إدراكو لألمور المحيطة بو والقضايا التي قة في حياتو، أف يكوف ليا أثر فيمالساب
 لفعؿ عف الفرد اتجاه قضايا معينةعتقدات مثاًل تحدد نوعية رد االقيـ والم يفصؿ فييا، إفّ 

 .(1)سواء مف حيث تقبمو ليا أو رفضيا
ات الشخصية ليؤالء األفراد والصفمات المقمد أف السّ  صبرييرى المفكر اسماعيؿ 

ما دفع االتجاىات النظرية  تساىـ في تحديد محتوى وطبيعة السياسة الخارجية لمدوؿ، وىو
يـ حقيقة وخمفيات ى التركيز عمى المحددات الشخصية لفير السياسة الخارجية، إلفي تفس

السموكيات الخارجية، ىناؾ مجموعة مف االعتبارات والشروط التي تحدد درجة ونوعية تأثير 
ىتماـ في مدى ايذه االعتبارات المتمثمة لالمحددات الشخصية في السياسة الخارجية وفًقا 

 ة الخارجية فيناؾ قادة يميموف إلىعمى قضايا السياس األساسييفوتركيز صناع القرار 
عمى السياسة الداخمية فتكوف ميوالتيـ  ىـتركيز  ى قضايا البيئة الخارجية أكثر مفالتركيز عم

المعارضة  سة الخارجية. كما أف انعداـ أوضعؼالشخصية في تأثير مباشر عمى السيا
معيف مما يؤدي إلى تأثير العوامؿ الشخصية السياسة يزيد في تركيز السمطة عمى شخص 

في مختمؼ مراحؿ اتخاذ القرار في السياسة الخارجية، وأقصى درجة ىذا التأثير إذا كاف 
 لصانع القرار شخصية كاريزماتية قوية.

 :المحدد الخارجي -7
ولي ىو المحيط الخارجي لمدولة أو لمفواعؿ الدولية وىي تتمثؿ في شكؿ النظاـ الد

ة فيو، وعمى جارية في النظاـ الدولي، كما يشمؿ كذلؾ توزيع القوّ السياسة الدولية واألحداث ال
أو تكوف ا لفرض سياستيا التاريخية أو تتكيؼ مع الظروؼ الدولية ىذا فإف الدولة تسعى إمّ 

وفي بعض األحياف حتى القوى الكبرى عند  ة القوة الكبرى في النظاـ الدولي.تابعة لسياس
 .(2)سياستيا الخارجية تقـو بتنازالت مع القوى المماثمة لقوتيا أو بعض القوى المتوسطةرسـ 

                                                           
 .23، 22ص ص  المرجع السابق، رياض حمدوش،  -(1)
 .194ص المرجع السابق ، ناصيؼ يوسؼ،  -(2)
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إف لـ تكف »العوامؿ الخارجية أنو:  حوؿ أىمية  Lioyed Jensenيقوؿ "لويد حسيف"
وتتحدد العوامؿ الخارجية في  «و لف تكوف ىناؾ سياسة خارجيةىناؾ محددات خارجية فإنّ 

 باقي األطراؼ الدولية مجموعة مف األفعاؿ وردود األفعاؿ في السياسة الدولية تأثيرات 
 .(1)ات الدوؿ األخرى، وتوزيع قوة داخؿ النظاـاقتأثير مجتمعات وثق درسنايويضيؼ 

بسموكيات أصبح القانوف الدولي يشكؿ حدود لمسموؾ الخارجي ويمـز الدوؿ أحياًنا 
معينة في عالقاتيا الداخمية والخارجية مقابؿ ما يمكف أف تتمتع بو مف امتيازات قد تفرزىا 

الدولية غير أف النظاـ الدولي مازاؿ بعيًدا عف مستوى توفير  النزعة الجماعية في العالقات
أطرافيا بشكؿ ة دولية قادرة عمى إدارة العالقات بيف طلمعايير واآلليات الضرورية لظيور سما

تصرة في غير عادؿ وىو ما يجعؿ ىذه النزعة عبارة عف آلية تحاوؿ مف خالليا القوى المن
 .(2)وقيادة النظاـ الدولي العاـ الحرب الباردة فرض ىيمنتيا

 المطمب الثاني: وسائل السياسة الخارجية.
ندرج تتصرؼ السياسة الخارجية ألية دولة إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ التي ت

في إطار مصمحتيا الوطنية، وتحقيؽ ىذه األىداؼ مرتبط بمجموعة مف المتغيرات والعوامؿ 
منيا الوضع الجغرافي لمدولة، وحالتيا االقتصادية ووضعيتيا اإلستراتيجية والسياسية 

د طبيعة الوسيمة واألداة التي تستعمميا التي تحدّ ىي والعسكرية، وىذه االعتبارات والعوامؿ 
 سياستيا الخارجية. حقيؽ أىدافيا فيلت الدولة

 ماسية:و ل الدبمالوسائ -1
يتـ الخمط أحياًنا بيف الدبموماسية والسياسة الخارجية وتستعمؿ كمرادؼ لمسياسة 

فيي عبارة عف مجموعة لسياسة الخارجية، سائؿ او  رجية، لكف الدبموماسية عمى إحدىالخا
ماسييف لتحقيؽ و الدبم مباشرة، أو بواسطة ممثمييامف الطرؽ واآلليات التي توظفيا الدوؿ 

                                                           
ترجمة: محمد بف أحمد مفتي و محمد السيد سميـ، الرياض: عمادة شؤوف تفسير السياسة الخارجية، لويد جنسف،  -(1)

 .279، ص 1989مكتبات، 
 .95 -94ص ص المرجع السابق ، حسيف بوقارة،  -(2)
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ؿ البعض النظر إلييا خامة وحيوية ىذه األداة، فقد فضّ وبالنظر لض، السياسة الخارجية
(1)كمؤسسة قائمة بذاتيا

حيث وماسي ما دفع إلى تزايد االىتماـ األكاديمي بميداف العمؿ الدبم 
أف تضفي الكثير مف الحيوية والفعالية عمى  زت عمى الجوانب التقنية والعممية التي يمكفركّ 

             إلتخاذ المبادرة أو التقدـ باالقتراحؿ الوقت المناسب والطرؽ المالئمة ثىذا النشاط م
أو إصدار بياف، أو الرد عمى فعؿ معيف... الخ عمى ىذا األساس، أصبحت الدبموماسية 

أجؿ حؿ الخالفات واألزمات التي تميز  تمثؿ أبرز تقنية إلدارة المفاوضات والحوارات مف
 .(2)العالقات بيف فواعؿ النظاـ الدولي

ماسية المغمقة أو السرية قد ىيمنت عمى العالقات الدولية في فترة ما قبؿ و كانت الدبم
ب العالمية والظروؼ واالعتبارات التي أفرزىا التطور ر حانية، فبعد الرب العالمية الثّ الح

أو  ماسية المفتوحةو فرضت عممية االنتقاؿ إلى ممارسة الدبم التسمحفي مجاؿ  التكنولوجي
العمنية وقد ترتب عف ىذا االنتقاؿ إلزامية فتح مسار المفاوضات بيف الدوؿ أماـ وسائؿ 
اإلعالـ والرأي العاـ واإلعالف الرسمي عف نتائج ىذه المفاوضات، كما تسعى المواثيؽ 

ية ت أو معاىدات سرية، وذلؾ مف خالؿ عدـ االعتراؼ بأالدولية إلى منع المجوء إلى اتفاقيا
الثورة في ميداف  إفّ النشاطات الدبموماسية السرية،  مسؤولية دولية قد تترتب عف ىذه

 سييؿ العمؿ الدبموماسي بمستوياتوالتكنولوجيا واالتصاالت والمواصالت قد ساىمت في ت
ف الكثير مف النزاعات الدولية بحيث أف وأنواعو وىو ما ساعد عمى حؿ أو إدارة أو الوقاية م

نياء أو حؿ بعض مف حدّ  ؼفي التخفيالدبموماسية لعبت دوًرا بارًزا  ة الصراعات المسمحة وا 
منيا، فإنياء حرب الفيتناـ، وبعض جوانب الصراع العربي اإلسرائيمي، لـ يتـ فقط بواسطة 

بو في إعادة النظر في أولويات اإلدارة العسكرية، بؿ لعبت الدبموماسية دوًرا ال يستياف 
د لحموؿ وأىداؼ أطراؼ ىذه النزاعات، ومف ثـ التقريب بيف وجيات نظرىا وأىدافيا بما يميّ 

سممية ليذه الصراعات، وفي ىذا السياؽ تستعمؿ أحياًنا ما يسمى بدبموماسية اإلكراه المتمثمة 
                                                           

 .100-98، ص ص المرجع نفسحسيف بوقارة،  -(1)
 .101، 100، ص ص نفس المرجع -(2)
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مف األطراؼ عف عدـ المجوء إلقناع أو إرغاـ طرؼ أو مجموعة اأساًسا في استعماؿ التيديد 
إلى أساليب التصعيد العسكري واألخذ باألساليب السممية في تعاطي مع أزمات أو نزاعات 

 .(1)معينة
األكثر نشاًطا  خمة ومتنوعة مف األسمحة ىيمؾ ترسانة ضتالقوى الكبرى التي تم إفّ 

الدبموماسية في غير اًل واستعداًدا إلستعماؿ الوسائؿ في العالقات الدولية، واألكثر مي وتأثيًرا
س التدخالت العسكرية األمريكية المتكررة تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية بحيث تكرّ 

الدوؿ المتوسطة والصغرى إلى تميؿ والمتعددة، في مرحمة ما بعد الحرب الباردة ذلؾ، بينما 
دبموماسية اليا الخارجية، سواء في إطار تفضيؿ أساليب الدبموماسية في بموغ أىداؼ سياست

اإلقميمية، الجماعية أو متعددة األطراؼ وتمجأ في غالب األحياف إلى ىذه المستويات  الثنائية
 .(2)الدبموماسية لتسوية خالفاتيا الدولية وتحقيؽ مصالحيا الداخمية والخارجية

 الوسائل العسكرية:  -2
لتحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية عندما يتعمؽ األمر كوسيمة تستعمؿ األداة العسكرية 

مع مواقؼ دولية ذات صمة بشروط ومتطمبات األمف القومي، فالتدخالت العسكرية التي 
ت تحت حجة حماية األمف القومي مف األخطار خالؿ الحرب الباردة أو بعدىا تمّ  حدثت

ية في السياسة الخارجية مؤكدة، لكف مشروعية أو عدـ مشروعية استعماالت القوة العسكر 
غالًبا ما يتوقؼ عمى اليدؼ النيائي ليذا السموؾ، وعمى الكيفية، واإلطار القانوني واألخالقي 

قة جًدا، وتستعمؿ كخيار أخير لمدولة، يّ العسكرية ال يستعمؿ في حدود ضالذي ميزه، فالقوة 
المزايا التي يمكف تحقيقيا د تكوف لو عواقب وخيمة تفوؽ بكثير استعماؿ القوة العسكرية ق إفّ 

خاصة في عيد انتشار أسمحة الدمار الشامؿ، لكف ىذه القيود ال تحوؿ دوف المجوء إلى 
صيغ أخرى مف توضيفات األداة العسكرية في تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية حيث تبدو 

                                                           
 .357 -355ص ص المرجع السابق ، أحمد نوري النعيمي،  -(1)
 .111 -97ص ص المرجع السابق ، ىشاـ محمود األقداحي،  -(2)
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االقتصادية المساعدات العسكرية ومبيعات األسمحة أكثر مف المزايا اإلستراتيجية والسياسية و 
 .(1)مف خالؿ المساعدات العسكرية وكسب الحمفاء واألصدقاء عف طريؽ مبيعات األسمحة

إلضفاء نوع مف األخالقية والقانونية عمى استعماؿ األداة العسكرية في السياسة 
الخارجية تمجأ الدوؿ إلى محاولة مزج ىذه الوسيمة بمجموعة أخرى مف الوسائؿ السممية وذلؾ 

إخفاء الصورة البشعة لمتدخالت العسكرية، فالتدخالت العسكرية المختمفة في فترة ما مف أجؿ 
بعد الحرب الباردة، كوسوفو، العراؽ، أفغانستاف... الخ استندت إلى تمؾ الشعارات والمبادئ 
التي انبثقت عف نياية الصراع اإليديولوجي عمى المستوى الدولي، وىكذا تـ استخداـ حقوؽ 

ديمقراطية، حماية األقميات، محاربة اإلرىاب كذريعة تبرير التدخالت العسكرية اإلنساف، ال
إرادة وتوجيات السياسة  لفرض الجماعية واألحادية التي كانت في واقع األمر موجية

ىذه النزعة القومية  الخارجية لمقوى الدولية المستفيدة مف انييار االتحاد السوفياتي، غير أفّ 
لمجموعة مف االنتقادات التي العسكرية في السياسة الخارجية تعرضت في استعماؿ األداة 

 .(2)ىا جداؿ حاد في الدوائر الرسمية واألكاديمية في الواليات المتحدة األمريكيةأفرز 
ؿ ركزت عمى الطريقة ىذه االنتقادات لـ توجو في األساس إلى المبدأ ب إاّل أفّ 
تمح ىذه اآلليات عمى ضرورة التدريج في توظيؼ مجموعة مف الوسائؿ قبؿ  واآلليات، حيث

مسألة تبرير التدخؿ العسكري في العالقات الدولية قد  المرور إلى القوة العسكرية إال أفّ 
لجأت القوى الكبرى خالؿ مرحمة الحرب الباردة  ثدارت دورة كاممة خالؿ نصؼ القرف، حي

ـ لجأت إلى ؿ مبادئ نسقيا الفكري الداخمي، ثعسكرية مف خالإلى تبرير مختمؼ تدخالتيا ال
الشرعية الدولية )األمـ المتحدة( خالؿ حرب الخميج الثانية، ولكنيا عادت مرة أخرى إلى 

 .(3)مصادر الشرعية الداخمية في حرب الخميج الثالثة )إسقاط نظاـ صداـ حسيف(

 
                                                           

 .92 -89، ص ص المرجع السابق محمد السيد سميـ،  -(1)
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 الوسائل االقتصادية:  -3
زدادت تعتبر الوسائؿ  االقتصادية مف أبرز آليات تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية، وا 

 في كؿ أنحاء العالـ أىمية ىذا الجانب بفعؿ إنتشار ميكانيزمات االعتماد المتبادؿ والعولمة
فبعد نياية الحرب الباردة تحّوؿ االىتماـ نحو القضايا االقتصادية بدؿ العسكرية 

 واإليديولوجية.
حوؿ المؤسسات االقتصادية والمالية الدولية إلى فواعؿ سياسية في ساعد في توىو ما 

ثـ كسب مواقؼ  تأثيرالسياسة الدولية، وبيذه الوسائؿ تمكنت الدوؿ المتقدمة اقتصاديا مف ال
بعض الدوؿ التي كانت قبؿ ذلؾ منافسيا الرسمي في العالقات الدولية، مثمما حدث مع 

 . (1)روسيا والصيف في حرب الخميج
أىداؼ في سي في العالقات الدولية كوسائؿ و العوامؿ االقتصادية ليا دور أساف

السياسة الخارجية قد تكوف موجية باألساس لتحقيؽ أىداؼ  السياسة الخارجية، إذ أفّ 
اقتصادية، ضماف الموارد اإلستراتيجية، ترقية االستثمارات، الحصوؿ عمى أسواؽ 

دية أداة إلنجاز أىداؼ سياسية، الوسائؿ االقتصادية جديدة...الخ وقد تكوف العوامؿ االقتصا
االستثمارات والمساعدات تنعكس في صيغة تحسف مستوى معيشة األفراد في عندما تستعمؿ 

في الدوؿ المستقبمة، مما يؤدي إلى ظيور موقؼ جماىيري إيجابي قد يؤثر عمى صّناع 
تجاه الطرؼ الموظؼ ليذه الوسائؿ القرار مف أجؿ تغيير مواقفيـ، وتصوراتيـ وحتى أفعاليـ ا

االقتصادية في السياسة الخارجية، إّما إذا استعممت كأداة لمعاقبة وتجويع المجتمعات، فميا 
 .(2)انعكاسات قد تتعدى حدود العالقة الرسمية بيف دولتيف

االقتصادية الخارجية  ليذه األسباب جعمت الدوؿ مختمفة األجيزة المكمفة بالمساعدات
دية في عالقة الدوؿ بغيرىا مف وف الخارجية لالستفادة مف ىذه األداة االقتصاتابعة لمشؤ 

ة االقتصادية في العالقات الدولية ىي ظاىرة معقدة ال تتوقؼ فقط عمى الفواعؿ الدولية، فالقو 
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كذلؾ عمى قيمة  كنولوجي، بؿ تتوقؼتممكيا الدولة أو درجة التقدـ التحجـ الموارد التي 
وأىمية المنتجات والخدمات التي تسيطر عمييا، فالدوؿ التي تمتمؾ موارد اقتصادية حيوية 
وثمينة التي يكوف ليا الخبرة الالزمة لمتحكـ في عرض وتسعير ىذه الموارد بإمكانيا ممارسة 

الحصر  ة مثؿنيمعالضغط عمى الدوؿ المستوردة إلى حد منعيا مف القياـ بسموكيات خارجية 
ـ، كما أّف بعد 1973البترولي العربي عمى بعض الدوؿ العربية المؤيدة إلسرائيؿ في أكتوبر 

الحرب الباردة ىناؾ انتشار لألدوات االقتصادية في السياسة الخارجية لمقوى الكبرى فتعامميا 
تصادية مع دوؿ االنتشار النووي )كوريا الشمالية، إيراف( ارتكز باألساس عمى العقوبات االق

ث ىذه الدوؿ بمواقفيا وسياستيا في ىذا الشأف، كما أف لكف ىذه العقوبات زادت مف تشبّ 
شكاؿ متنوعة مف لمظاىرة اإلرىابية تعرضت أل بالدوؿ التي صنفت في خانة الدوؿ الداعمة

الضغوط جعمتيا تتنازؿ عف كثير مف توجيات السياسة، فالدوؿ الكبرى المييمنة عمى 
ية واالقتصادية مف خالؿ توظيفيا الوسيمة االقتصادية استطاعت فرض المؤسسات المال

إصالحات وتحوالت اقتصادية وسياسية داخمية عمى عدد ال يستياف بو مف الدوؿ خاصة في 
 .(1)العالـ الثالث

 ة: يتاالستخبارااألدوات  -4
الميارات والموارد المستعممة لجمع وتفسير المعمومات المتعمقة بقدرات  ويقصد بيا

وخطط ونوايا وسموكيات الوحدات الدولية األخرى، وتشمؿ تمؾ األدوات الميارات الخاصة 
بكيفية جمع المعمومات، وتفسير تمؾ المعمومات، كما تشمؿ مجموعة مف الموارد، كأدوات 

. فعمؿ المخابرات يبدو مالئما (2)وفؾ الرمز وغيرىا االستطالع والتجسس، وأدوات الرمز
إلعداد واتخاذ القرارات الداخمية والخارجية، كما تقـو بالوقاية مف التحديات والتطورات 
المستقبمية في الظواىر الدولية، فنجاح استعماؿ األدوات األخرى لمسياسة الخارجية لتحقيؽ 
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والنشاط التحضيري الذي تقـو بو أجيزة أىدافيا ال يمكف أف يتحقؽ بمعزؿ عف العمؿ 
 المخابرات.

إف انتشار الدبموماسية سبًبا في تكثيؼ النشاطات االستخباراتية السرية كوسيمة لتحقيؽ 
سفارات كاف التجسس واالستعالـ أىداؼ السياسة الخارجية، فالمفيـو التقميدي لوظائؼ ال

، أما المفيـو الحديث فيعتبر اسيمندرج في سياؽ السموكيات التي تشوه وظيفة الدبمو وي
س جزء مف النشاطات والوظائؼ العادية التي تقـو بيا السفارات في الحدود التي ال التجس

 .(1)تمس باستقرار الدولة المضيفة

 وسائل الدعاية: -5
تعد الدعاية مف أبرز وأىـ األدوات التي تمجأ إلييا الدوؿ في مجاؿ السياسة الخارجية 

ية األداة الدعائية في مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة الثورة التي وقد تزايدت أىم
طرأت عمى وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ الدولي ويقصد بالدعاية ىي العمميات االتصالية التي 

 تقـو بيا حكومة معينة أو ىيئة وطنية في دولة ما.
قناعو بوجية نظر أو موقؼ جميور دولة أجنبية بغوتوجييا إلى  رض التأثير عميو وا 

مع مصالح وأىداؼ الدولة التي تقوـ تمؾ الدولة بالنسبة لقضية معينة وعمى النحو الذي يتفؽ 
في العالقات الدولية في محاولة تشويو اآلخر ووصفو بيذه الدعاية، فتنحصر أدوات الدعاية 

ما يوفر الغطاء األخالقي والموضوعي بأبشع األوصاؼ المنافية لألخالؽ والعقالنية وىو 
 .(2) لكؿ السموكيات التي يمكف أف تتخذ ضده

يرى المفكر "اسماعيؿ  مة لتحقيؽ السياسية الخارجية إذليذا أصبحت الدعاية وسي
ا ذكاًءا، فيي موجية ىمقمد" أّف الدعاية أخبث األدوات المستخدمة في فرض السيطرة وأكثر 

 . (3)ييا واكتساب ودىا وتأييدىاإلى غزو العقوؿ والسيطرة عم
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 المبحث الثالث: النظريات المفسرة لمسياسة الخارجية.
     المطمب األول: النظرية الواقعية والميبرالية.

 النظرية الواقعية لتفسير السياسة الخارجية: -1
قامت الواقعية في األربعينات عمى نقيض المدرسة المثالية التي كانت تتبنى مبادئ 

الواقعية ركزت عمى منطمقات أخالقية وقانونية لتفسير السموكيات الدولية، في حيف أّف 
اعتبار السياسة الدولية صراًعا مف أجؿ القوة، وتركيزىا عمى نظرية توازف القوى ودورىا في 

مف وعدـ المجوء إلى القانوف الدولي والمنظمات الدولية والتركيز عمى األمف إحالؿ السمـ واأل
 القومي في حياة الدولة، حيث تعتبر الواقعية أّف الدولة ىي الوحدة األساسية لمتحميؿ و

كوف بمعزؿ عف تسة السياسة الخارجية ال يمكف أف درا منطمؽ لفيـ المصالح الدولية وأفّ 
ومية لمدولة، فيي نقطة قفاليدؼ الرسمي ىو تحقيؽ المصمحة ال متغير المصمحة القومية،

السياسات  الطرح الواقعي يعتبر فّ مسياسة الخارجية ألي دولة، لذلؾ إالقوة المحّركة ل
الخارجية لمدوؿ ليست امتداد لمسياسات الداخمية وأّف المبادئ األخالقية الداخمية لمدوؿ ال 

 .(1)يةعكس بالضرورة عمى سياستيا الخارجنت
أّف قوة الدولة  النظرية الواقعية  رائد Hans Morgen thawانتو" ويعتبر ىانس "مورغ

ىي التي تحّدد مدى استقالليتيا في صنع سياستيا الخارجية ومدى تأثيرىا بالعوامؿ الخارجية 
افظة عمى التي تحددىا طبيعة النظاـ الدولي، والسياسة الخارجية ألي دولة تيدؼ إّما لممح

لزيادة القوة أو إلظيار القوة، كما يعتبر الواقعيوف أّف النظاـ الدولي بمثابة غاية القّوة أو 
نتيجة غياب سمطة مركزية تحتكر القّوة وتفرض إرادتيا عمى الكؿ، إضافة إلى غياب دور 

 المبادئ واألخالقيات والقوانيف الدولية.
حكومة النظاـ الدولي الذي يفتقد إلى  أفّ " يرى Frideric Shuman"فردريؾ شوماف" "

نيا اعتماًدا عمى قوتيا مف ىذا النظاـ أف تسعى لضماف أم مشتركة مف الضروري لكؿ وحدة
                                                           

الجزائر: دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، دور العوامل الخارجية في صناعة السياسة الخارجية الجزائرية وىيبة دالع،  -(1)
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الذاتية، والحذر مف قّوة الدوؿ المجاورة ليا، فالبيئة اإلقميمية لمدوؿ ليا دور في صناعة 
يو يرى القّوة بأّنيا القدرة عمى دفع ف Arloud Wolferالسياسة الخارجية، أّما "أرلوند وولفرز" 
ؽ بيف القوة والنفوذ أو التأثير، فالقوة تعني تحريؾ اآلخر نحو عمؿ ما ال يريد وىو يفرّ 

اآلخريف بالتيديد أو معاقبتيـ بالحرماف، أما النفوذ والتأثير يعني القدرة عمى تحريؾ اآلخريف 
ختمفة وأف الصداقة والعداوة بيف بالوعد واإلغراء فالسموؾ الدولي ىو محصمة ضغوطات م
 .(1)الدوؿ تتوقؼ عمى أىداؼ تمؾ الدوؿ في سياستيا الخارجية

ىانس مورغانتو" يرى أّف الدوؿ النامية ىي األكثر عرضة وتأثًرا بالعوامؿ الخارجية "
عمى مبادرات القوى الخارجية ومواقفيا. وأف سياستيا الخارجية ىي عبارة عف ردود أفعاؿ ل

النقائص التي عرفتيا الواقعية التقميدية جاءت أفكار الواقعية الجديدة التي ظيرت عند أثر 
المصمحة و فيي تنطمؽ مف المفاىيـ األساسية ذاتيا كالقوة  Kenneth Waltzوالتز"  ث"كيني

اىتماميا فقط بالمجاؿ األمني في  و وقد ظيرت في الثمانينات وىي انتقدت الواقعية التقميدية
ىماليا لعوامؿ أساسية في الحياة الدولية كازدياد االعتماد المتبادؿ تحميؿ ا لسياسة الدولية وا 

في المجاؿ االقتصادي فركزت الواقعية الجديدة عمى المظاىر االقتصادية الدولية التي تؤثر 
االقتصادي ينتج عف تمركز  -في السياسات الخارجية لمدوؿ، فيـ يروف أف النظاـ السياسي

السيطرة عمى النظاـ قطب دولي تستطيع الدولة الييمنة اسية االقتصادية في القوة السي
 االقتصادي الدولي بما يحقؽ مصالحيا ويضمف تبعية األطراؼ الضعيفة ليا.     

 لمتحميؿ واعتبر أفّ  ىمستو كز" في تحميمو عمى النظاـ الدولي ولقد اعتمد "كنيث والت
ىيكمة وبنية النظاـ الدولي ىي التي تؤثر في سياسات الدوؿ فيي تابعة في حركتيا لمقوانيف 
التي يفرضيا النظاـ، فالنظاـ الدولي يتشكؿ مف القوى الكبرى التي تتحدد قوتيا حسب 
إمكانياتيا وقدراتيا في ظؿ ىذا النظاـ تسعى كؿ دولة لمحفاظ عمى وجودىا وال تيتـ إاّل 
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القوى الدوؿ الضعيفة تسعى إليجاد نوع مف التوازف تجنبا لصراع مع  اأم بمصمحتيا
 .(1)الكبرى

النظرية الواقعية الجديدة ركزت في تحميميا لمسياسات الخارجية لمدوؿ عمى طبيعة 
في بداخمو ومدى تأثير ذلؾ عمى السموؾ الخارجي  القوىالنظاـ الدولي مف حيث توزيع 
مف كؿ ذلؾ بقاء الدوؿ الضعيفة أكثر تعرًضا لمضغوطات الوحدات المكونة لو، والنتيجة 

الخارجية الناجمة عف طبيعة ىذا النظاـ ما يجعميا تابعة في سموكيا الخارجي لغيرىا عمى 
عكس الدوؿ الكبرى التي تكوف أكثر حرية في اتخاذ قراراتيا الخارجية ولو كاف ذلؾ عمى 

 .(2)حساب غيرىا

 النظرية الميبرالية: -2
نظرية الميبرالية عمؽ في تاريخ الفكر السياسي مف خالؿ مفكرييا األوائؿ أمثاؿ ملإّف 

آدـ سميث، إمانويؿ كانط، وكذلؾ جيريمي بانتاـ وغيرىـ مف المفكريف، كما أعطت إىتماًما 
كبيًرا لعنصر األخالؽ، والقيـ، والقانوف، وليذا يسمييا البعض بالمثالية، وتنقسـ إلى لبرالية 

المبرالية الكالسيكية تنطمؽ مف مستوى الدولة لتحميؿ سموؾ  برالية جديدة. إفّ كالسيكية ول
 الدولة الخارجي، وتؤكد عمى وجود الكثير مف أشكاؿ العالقات بيف الدوؿ عمى المستوى

 الدولي وليس فقط عالقات الصراع. 
تنفيذ الدولة فالدولة عند المبرالييف تحاوؿ بناء عالـ يسوده السمـ والعدالة، ومنو فأثناء 

لسياستيا الخارجية، فيي تحاوؿ تطبيؽ مبادئ وقواعد القانوف الدولي، ويمكف أف ترجع 
 .(3)الحروب والصراعات إلى الطبيعة االستبدادية ألحد األطراؼ أو الدوؿ التي تشف الحرب

ا إّف المبرالية تعتقد أيًضا أف مف يضبط سموؾ الدولة أو الفواعؿ ىي البيئة التي تصنع فيي
السياسة الخارجية )البيئة الداخمية لمدولة( ونتيجة لوجود عدة تيارات في المقاربة المبرالية 
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الجديدة، فنجد مف اتخذ متغيرات داخمية أي داخؿ الدولة كالسياسات االقتصادية، 
، والبنيات االجتماعية كعوامؿ مؤثرة عمى السموؾ الخارجي لمدولة، كما نجد وجيةااليديول

ى جعمت مف البيئة الدولية ىي المؤثر عمى سموؾ الدولة الخارجي كالمؤسسات تيارات أخر 
الدولية بنشر قيـ معينة، أو خمؽ أنماط مف السموؾ القائـ عمى القواعد مثؿ دور األمـ 
المتحدة في رسـ السياسة الخارجية لمدوؿ، حيث تنطمؽ مف مستوى تحميؿ بنية النظاـ الدولي 

 .(1)جية لمدوؿوأثرىا عمى السياسة الخار 
السياسة الخارجية ال يمكف فيميا  تتفؽ حوؿ أفّ الجديدة لكف جميع تيارات الميبرالية 

 صحيًحا إال مف الداخؿ )نتيجة التفاعالت والحركية الداخمية داخؿ الدولة(.فيما 
و ما تفرضذ وتصوغ سياستيا الخارجية بناًءا عمى إّف الميبرالية تعترؼ بأف كؿ دولة تنفّ 

الدولة األخرى أي البيئة الدولية، كما تعترؼ بوجود قيود لمنسؽ الدولي أو ضغوطات  خيارات
في صياغة  بنيوية عمى السياسة الخارجية مع ذلؾ المقاربة الميبرالية النفعية، تعطي األولوية

 المبرالية النفعية ال تنظر لمدوؿ الفواعؿ المجتمعية، فإفّ  سياسة خارجية لمدولة لما تسميو
تصيغ السياسة  فيي التي Institution Political  كوحدات مندمجة، إنما كمؤسسات

ة تصبح مجرد أداة يتحكـ فييا األفراد والفئات لتمرير ي، فالمؤسسات السياسالخارجية لمدوؿ
 خياراتيـ وأولوياتيـ إلى السياسة الخارجية. 

لة كعوامؿ مؤثرة لعممية صياغة فالميبرالية النفعية تعطي األولوية لمعوامؿ الداخمية لمدو 
 السياسة الخارجية، وال تيتـ كثيًرا بعالقة النظاـ الدولي بسموؾ الدولة الخارجي.

أما الميبرالية المؤسساتية والتجارية )االعتماد المتبادؿ( مف النظريات التابعة لمواقعية 
الميبرالية وكما رأينا  نة( إّف طبيعة النظاـ الدولي حسب المقاربةتحت تصنيؼ )الواقعية الميّ 

التعاوف بيف الدوؿ  ال يروف أفّ  حيثعكس الواقعية  ياسابًقا ىي طبيعة فوضوية، ولكنّ 
المؤسسات الدولية واالعتماد المتبادؿ بينيـ وروابط االقتصاد والتجارة يمكف أف  ؿ، ألفّ مستحي
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ة يؤدي إلى عف المعايير الدولي تخفؼ مف تأثير الفوضى، وذلؾ عف طريؽ جعؿ االنحراؼ
 .(1)ة شديدةعقوب

حيث يرى كوىيف أف وجود تجارة حّرة، يقدـ حوافز لمتعاوف لكنو ال يضمف وجود حالة 
التعاوف ال يحدث بصفة تمقائية لكنو يتطمب تخطيًطا ويتطمب أف  مف السالـ، حيث يقوؿ إفّ 

ثر عمى التعاوني، تؤ طبيعة النظاـ الدولي ، ومنو فإف (2)يتـ التفاوض لموصوؿ إلى التعاوف
نظر المبرالية الجديدة خذ مسمؾ تعاوني مع بقية الدوؿ، وتسموؾ الدولة الخارجي، حيث يأ

 بأىمية بالغة عمى دوؿ المنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية.
د الدولي ومنظمة التجارة ؿ في البنؾ الدولي، والصندوؽ النقات الحكومية تتمثفالمنظم

في الشؽ االقتصادي، أما في الشؽ السياسي يتمثؿ في األمـ المتحدة وأبعادىا  العالمية
مؼ األطمسي وىذه المنظمات ىي القادرة ية، أما الشؽ األمني يتمثؿ في الحالثقافية واالجتماع

أما المنظمات  ،عمى توجيو سموؾ الدولة باتخاذىـ سياسات خارجية تعاونية وليس صراعية
 حرية أكبر مف المنظمات الحكومية يا تمتمؾة فميا دور أكبر نتيجة أنّ دولية غير الحكوميال

 .(3)نظًرا ألنيا محكومة بقواعد أكثر مرونة
فإف لمنظاـ الدولي الجديد حسب النظرة المبرالية الجديدة والذي تحكمو مؤسسات دولية 

وتفاعالت ذات حكومية أو غير حكومية، باإلضافة إلى وجود االعتماد المتبادؿ بيف الدوؿ 
أىمية خاصة في المجاؿ المالي والتجاري واالقتصادي يسمح لمنظاـ الدولي بأف يكوف نظاـ 
قميؿ الفوضى، وذو طابع سممي وتعاوني، كما يؤثر عمى سموؾ الدوؿ عند رسـ سياستيا 
الخارجية، بأف تكوف سياسات أقؿ عدوانية وأقؿ أنانية، وتحقيؽ مفيوـ األمف لمدوؿ يتمثؿ في 

 .(4)تخاذ سموؾ خارجي يتفؽ وطبيعة النظاـ الدولي السممي لتحقيؽ رفاه أكبرإ
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 المطمب الثاني: نظرية صنع القرار والمعب.
 نظرية صنع القرار: -1

اممة لمختمؼ العناصر التي يجب أف ىناؾ مف يعّرفيا بأّنيا الدراسة المتفحصة والشّ 
 أي أفّ  عاـ أو في لحظة معينة تؤخذ في االعتبار عند تحميؿ سياسة معينة سواء بشكؿ

ورة فرضيات تطمب مف يد بيف ىذه المتغيرات لكف ال تضع بالضر النظرية تعمؿ بشكؿ مف
 . (1)يعمؿ عمى أساسيا صانع القرار أف

" بأّف بؤرة بحث العالقات الدولية يجب أف تكوف حوؿ المواقؼ Snyderيرى "سنايدر" "
فبالنسبة إليو، الدولة ىي عمى وجو التحديد مكّونة مف وردود األفعاؿ والتفاعالت بيف الدوؿ، 

صّناع القرار وموقؼ الدولة ىو الموقؼ المتخذ مف قبؿ ىؤالء الذيف يتصرفوف بإسـ 
 .(2)الدولة

 نماذج عممية صنع القرار:
 نموذج سنايدر:  -أ

يبني "سسنايدر" نموذجو الخاص بعممية صناعة القرار عمى مسممة أولية مفادىا أّف 
ف في التحميؿ امؿ التأثير في سموكية الدولة تكمأفضؿ وسيمة الستيعاب السياسة الدولية وعو 

عمى مستوى الدولة، وبالتالي فاإليطار النظري لمنموذج يركز عمى فكرة دراسة مسار التفاعؿ 
مف المحيط الخارجي الذي يأخذ  الذي يبدأ مف الفاعؿ الصادر عف الدولة ويقابمو رد فعؿ

العممية شكاؿ ذاتو الذي يأخذه الفاعؿ األّوؿ فيشكؿ تفاعالت، وعندئذ تكرار مثؿ ىذه اإل
ف أنماط معينة التفاعؿ التي يطمؽ عمييا اسـ نموذج صناعة القرار ويصيغ سيؤدي إلى تكوّ 

 نموذجو مف خالؿ وحدات التحميؿ التالية: "سنايدر"
رة في عممية صنع القرار، والتي ويشمؿ كؿ العوامؿ الخارجية المؤثالمحيط الخارجي:  -

 الجغرافي مف الدولة والمجتمعات والثقافات.المادي يمكف تحديدىا في المحيط 
                                                           

 .307ص المرجع السابق ، ناصيؼ يوسؼ،  -(1)
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نة لمبيئة الداخمية والتي تؤثر بشكؿ ويشمؿ العوامؿ والعناصر المكوّ المحيط الداخمي:  -
 التالية:مباشر أو غير مباشر في عممية صناعة القرار والتي يمكف تحديدىا في النقاط 

الثقافات العامة  -4الموقع الجغرافي لمدوؿ،  -3الرأي العاـ،  -2السياسة الداخمية،  -أ
طريقة تنظيـ المجتمع وأدائو لوظائفو                   -5ا السكاف، يوالسمات الرئيسية التي ينطبع ب

     .(1)جماعات الضغط -7الجماعات االجتماعية والسياسية،  -6
وتشمؿ ىذه الوحدة نظاـ القيـ السائدة في المجتمع، ة االجتماعية والسموكية: ئيالب -

، والقضايا ه، ونمط التفكير لدى أفرادة والسوسيولوجية التي يتمّيز بيامات السيكولوجيوالسّ 
 أو األعراؼ.ة أو العادات ذات األبعاد الحساسة والمرتبطة بالجوانب الديني

 يمكف تنظيـ مضموف ىذه الوحدة في النقاط التالية: القرار: صّناع القرار وعممية صناعة  -
 مجاؿ الصالحيات.  -1
 االتصاالت والمعمومات.  -2
دىا الدور، وتشكؿ ىذه الفئات بمجموعيا نظاـ الحوافز الشخصية وتمؾ التي يحدّ   -3

ايطار وحدة مختمؼ األدوار واألىداؼ والوظائؼ في إطار السمطة بشكؿ عاـ أو في 
 .(2)شكؿ خاصصناعة القرار ب

الدوافع األولى تعني أف صانع القرار اختار قراره ليحقؽ نع القرار: ادوافع وخصائص ص -
لعقد  يؿ المثاؿ أّف الرئيس الفالني سعىكالقوؿ عمى سب ،لذلؾ ؼ معينة وبوعي منوأىدا

اتفاقية منع انتشار األسمحة النووية مف أجؿ تعزيز االستقرار الدولي عف طريؽ التقميؿ مف 
عمؿ حربي، أما الثانية في عدد الدوؿ التي قد تبادر بشكؿ منفرد باستخداـ ىذه األسمحة 

ة لصانع القرار التي ابعة مف الخبرة الحياتيأشكاؿ الالوعي وىي النفيي دوافع عف شكؿ مف 
ار ألسباب سيكولوجية، وبالتالي فعند تحميؿ قرار معيف البد مف دراسة الحياة ثر في اختيتؤ 

الشخصية لصانع القرار مثؿ طفولتو وخمفيتو االجتماعية وثقافتو وخبراتو في الحياة ومعرفة 
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دوافع صانع القرار ليس بيدؼ التحميؿ الذاتي ليا بقدر ما تيدؼ إلى تقصي النتائج المترتبة 
 .(1)ؼ معيف مف الدوافع في عممية صنع القرارعف صن

يطمؽ بعض الباحثيف عميو اسـ المخرجات وىو يعبر عف نتيجة عممية صناعة الفعل:  -
 القرار.

 نموذج الفاعل العقالني:  -ب
يفّسر ىذا النموذج عممية صناعة القرار مف خالؿ تحميؿ عقالني ألىداؼ السياسة 

قـو بالتدقيؽ في وضع أىدافيا وحساب تكاليفيا أّف أي دولة تولة ما، عمى اعتبار الخارجية لد
واألرباح التي تجنييا مف كؿ قرار تتخذه بشأف قضية معينة أو تحقيؽ أىداؼ ال يمكف تحميؿ 
أىداؼ دولة إاّل إذا وضعنا معايير دقيقة وموضوعية الختيار وتحميؿ سموؾ الدولة في 

ف نوعية العواقب التي يحصموف عمييا وىـ السياسة الخارجية، فصّناع القرار يستحضرو 
يضعوف الخطط و يباشروف تنفيذىا، فالوحدة األساسية في التحميؿ في ىذا النموذج ىو 

العموـ يقـو ىذا النموذج عمى العناصر  وعمىعقالنية سموؾ الدولة في العالقات الدولية، 
 التالية:
  القضية التي يفترض معالجتيا إّنما ىي نتاج سموؾ الدولة.  -1
 سموؾ الدولة ىو اختيار يتـ مّرة واحدة وليس عدة اختيارات متسمسمة.  -2
 السموؾ ىو اختيار عقالني وذلؾ لالعتبارات التاليّة: -3

 ترتيب في األىداؼ وفي سمـ األولويات. - أ
 وجود خيارات. - ب
  المخرجات.  - ج
 .(2)االختيار العقالني لخيار معيف مف بيف مجموعة مف الخياراتاالختيار بمعنى  -د

                                                           
، 2006، 2، الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية، ط االتجاىات النظرية في تحميل العالقات الدوليةعامر مصباح،  -(1)
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 نموذج تحميل األزمة: -ج
يتمثؿ ىذا النموذج في جماعات صناعة القرار والمنظمات نموذج االستجابة المنظمة:  -

 .في األزمة البيروقراطية التي يمكف أف تشكؿ وتقّيد خيارات السياسة
د ما إذا كاف تماسؾ الجماعة يصبح عامؿ لتكويف التعاوف  إّف ميارات القيادة غالًبا ما تحدّ 

أو تنظر إلى األزمات كفرصة أكبر مف العقالنية العادية المنتشرة بسبب أف القرارات 
اآلراء الضيقة. كما أّف بالموضوعية في القمة اليرمية لممنظمة بواسطة أشخاص أقؿ تقيًدا 

واإلستراتيجيات المتدرجة التي يمكف أف تخفض الوقت المحّدد يقمؿ مف فرص تبّني المفاوضة 
في حرة نوعية القرار، مف جية أخرى بينت الدراسة أّف المواقؼ في صناعة القرار ليست 
 عمميات المنظمية والسياسة البيروقراطية ولذلؾ يمكف أف تكبح الخيار العقالني.    

يختبر ىذا النموذج سوابؽ وآثار التفاعالت بيف الدوؿ في نموذج التفاعل العدائي:  -
تمطيؼ نموذج العالقات بيف  وأاألزمات مع التركيز عمى دور اإلدراكات في مفاقمة وتعزيز 

األطراؼ الراضية لذلؾ، فاألزمة ىي منظور ليا كفرصة مف المحتمؿ أف تؤدي إلى نزاع 
 سطة توليد العداء أكثر مف العداء السابؽ.لولبي، ىذا المفيـو لألزمة يؤّلؼ العمميات بوا

يؤكد ىذا النموذج عمى الخيارات اإلستراتيجية والتكتيكية المرافقة نموذج كمفة الحساب:  -
ألرباح الحد األقصى والحد األدنى مف الخسائر في إدارة األزمة، بمعنى عكس األزمة التي 

د لذلؾ يمكف أف يكوف أكثر يؿ تقيتفرض التيديدات بأقؿ حجـ، وصّناع السياسة يشعروف بأق
التجاًء إلى االستراتيجيات األعمى خطورة، فمثال يمكف أف يباشروا المواقؼ التي تحمؿ 
الالعقالنية أو يفقد التحكـ في الجيد مف أجؿ فرض التنازؿ عمى الخصـ لذلؾ التفاعؿ 

مؽ بالنظرة العدائي ونموذج كمفة الحساب تختمؼ في بعض الطرؽ الميمة، خاصة فيما يتع
 .(1)العامة لمتصعيد الضعيؼ في األزمة
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 نظرية المعب: -2
ؿ يا تقدـ وسيمة توضع بواسطتيا اإلستراتيجية وتحمّ ؼ نظرية المعب بأنّ ىناؾ مف يعرّ 

أو  خذ ىؤالء الالعبوف اختيارات عقالنية بيف االستراتيجيات في محاولة لتعظيـ األرباحويتّ 
حؿ ما وتوضيحو لمحصيمة تمبية تفضيميـ لممرتبة األولى، ويوجو التحميؿ خاصة نحو تحديد 

مجموعة مف »يا: التي تنتج مف اختيارات العوامؿ العقالنية، وقد عرفيا "فوف نيوماف" بأنّ 
العمميات الرياضية التي تيدؼ إليجاد حؿ لموقؼ معيف يحاوؿ فيو الفرد جاىًدا أف يضمف 

أدنى مف النجاح عف طريؽ أسموبو في المعالجة رغـ أف أفعالو وأسموبو ال لنفسو حد 
. كما يعرؼ "مارتف «ما مجرد التأثير فيويستطيعاف تحديد نتيجة الحدث بشكؿ كامؿ، إنّ 

 .(1)«طريقة لدراسة صناعة القرار في حاالت الصراع»شوبيؾ": 
  تقـو ىذه النظرية عمى خمسة أسس وىي: أسس النظرية:  -أ
تفترض ىذه النظرية أف كؿ العب يختار مجموعة مف البدائؿ بصفة عقالنية الخيارات:  -

أي الخيار الذي يتوقع أف تكوف نتائجو عالية الربح ومنخفضة األضرار والتكاليؼ وكذلؾ 
 .(2)ؿ غير منعزؿ عف سموؾ الالعب اآلخرسموؾ الالعب األوّ 

 يجاًبا.اآلخر سمًبا أـ إ فبالتالي اختيار البديؿ يؤثر في اختيار الالعب

د طبيعة األىداؼ ىي التي توجو الالعب نحو خيار معيف كما أف األىداؼ تحدّ األىداف:  -
المباراة، فيناؾ أىداؼ تفرض المعبة الصفرية كيدؼ الحصوؿ عمى االستقالؿ في الثورة 

الحرب رية كالعالقة بيف القطبيف في فصناؾ أىداؼ تفرض المعبة الغير الالجزائرية، وى
 الباردة.

                                                           
ترجمة: سمير عبد الرحيـ الجمبي، بيروت: الدار المعجم الحديث لمتحميل السياسي، جوفر روبيرت أليشار إدواردز،  -(1)
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ىو سموؾ الالعب ليس استجابة انفعالية لموضع الذي يحيط بو بقدر ما العقالنية:  -
تصرؼ قائـ عمى حساب الخسائر واألرباح لكؿ البدائؿ المطروحة أمامو، وترجيح كفة 

 أضراره. أرباحو عمى كافة الخيار التي رجحت كفة

الت، والمنظروف في نظرية المباراة درسوا يعرؼ المنفعة بوجود األىداؼ والتفضتالمنفعة:  -
صناعة القرار العقالني وشرحوا ذلؾ بمفيـو مجرد يسمى المنفعة وىذا متعمؽ بمقدار رضى 

 .(1)الفرد المستنتج مف اليدؼ أو الحادثة
يمكف التمييز بيف شكميف مف المباراة وىما، مباراة الحركة المتزامنة المباراة والمعمومات:  -

يا ناقصة المعمومات عمى حركة التالية، أف يتميز الشكؿ األوؿ مف المباراة بأنّ ومباراة ال
أساس أف الالعبيف يقوموف باالستجادة لمموقؼ في وقت واحد دوف الحصوؿ عمى المعمومات 
 الكافية حوؿ الموقؼ العقالني وحساب التكمفة والربح عمى عكس الشكؿ الثاني الذي تتخذ

لي، أيف أحد الالعبيف يتخذ الموقؼ واآلخر يتبعو بعد فيو المواقؼ فيما بعد بشكؿ متتا
الحصوؿ عمى كؿ المعمومات المحيطة بالموقؼ، كما ىو الحاؿ في لعبة الشطرنج، فيي 

 .(2)لعبة كاممة المعمومات

 عناصر نظرية المباريات: -ب
 كما يمي:  يعني مضموف ىذه الوحدة عناصر المعبة أو فواعميا وىي

 ىو وحدة إتخاذ القرار المستقمة في المعبة.الالعبون:  -
تعني  العممية بط طريقة المعب في المباراة مف الناحيةتعني قواعد المعبة التي تضالقواعد:  -

دة لكيفية استخداـ الموارد المتاحة في المباراة لموصوؿ إلى أفضؿ النتائج القواعد المحدّ 
 .(3)بطريقة عقالنية
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تعني نمط السموؾ المتخذ سواء المبادر بو مف طرؼ العب ما أو السموؾ اإلستراتيجية:  -
 المتخذ لمواجية إستراتيجية الخصـ.

يف المعتبريف في رجات العممية التفاعمية بيف الخصموىي نتائج المباراة أو مخالعوائد:  -
العب وطبيعة مف طرؼ كؿ اة المعبة، وترتبط نتائج المباراة بطبيعة اإلستراتيجية المتبنّ 

 في حد ذاتيا.  المعبة عة يالطب
تظير أىمية ىذا العنصر عند اختيار البديؿ المناسب لمتباري في المعبة المعمومات:  -

وتشمؿ المعمومات حوؿ طبيعة الالعب واالستراتيجيات المتبناة، والنتائج المتوقعة مف كؿ 
ؿ الالعباف أف يبقيا عمى العالقات ت يفضجية متبناة، وليذه االعتباراخيار وكؿ إستراتي

 .(1)ة بينيماالمفتنوحاالتصالية 

 أنواع المعب:  -ج
 رية: أواًل: المعبة الصف

المعنى البسيط ليذا النوع مف المباراة ىو ربح طرؼ وخسارة طرؼ آخر، أو أف ربح 
 . (2)طرؼ يعني خسارة اآلخر

بالمعنى الرياضي المكسب الذي بحقيقة الطرؼ )أ(: الخسارة التي يفقدىا )ب(، أما 
في مجاؿ العالقات الدولية تمثؿ المعبة الصفرية الصراع الدائـ غير القابؿ لمتوفيؽ إف يسعى 

رؼ اآلخر أو االستسالـ، ووفقا ليذا النوع مف المعب تسعى إلى إنياء وجود الط كؿ طرؼ 
فرت عف ؿ الحرب العالمية الثانية التي أسقصى حد ممكف مف األرباح كمثاالدولة لتحقيؽ أ

نياء وجود النازية والفاشية، فالسمة الرئ            يسية لمعبة ىزيمة شاممة ىزيمة دوؿ المحور وا 
 أو الربح الشامؿ.
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 ثانيا: المعبة الغير الصفرية.
واسًعا لمتنسيؽ والتعاوف بيف يفترض فيو أصحاب ىذه النظرية أف يكوف ىناؾ مجااًل 

طرفي عممية الصراع إذ أنيما قد يخسراف مًعا أو يكسباف مًعا ويكوف السموؾ التعاوني ىو 
السمة المميزة لممباراة، وذلؾ مف خالؿ وجود الدبموماسية المفتوحة بيف أطراؼ المعبة، وجود 

لمباراة ىو الحساب خطوط االتصاؿ والتنسيؽ والحرص عمى الحموؿ الوسطى، وخمفية ىذه ا
العقالني لكمى الالعبيف المذاف يقرراف أف الحؿ الوسط ىو الخيار المفضؿ لكؿ منيما  
ويصبح االتجاه التعاوني في المباراة خياًرا عقالنًيا رجحت فيو كفة األرباح عمى كفة األضرار 

 إلى الحؿطرفي الصراع  ولجوء 1962بنسبة لكؿ طرؼ مثؿ أزمة الصواريخ الكوبية 
 .(1)سـ العسكريالسياسي بدال مف الح
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 خالصة الفصل:
مف خالؿ استعراضنا لمختمؼ التعاريؼ التي عّرفت السياسة الخارجية يتضح أنو ال 
يوجد ىناؾ تعريؼ متفؽ عميو عند عمماء عمـ السياسة بشكؿ عاـ، وعمـ العالقات الدولية 

الخارجية ىي مجموعة مف القرارات  بشكؿ خاص، مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف السياسة
والنشاطات التي تتعمؽ بالسموؾ الخارجي لمدولة، كما أنيا مجموعة مف مراحؿ واألىداؼ 

 المسطرة لمدولة.
كما توصمنا إلى أف المحددات ليا عالقة وطيدة بتضييؽ أو توسيع قدرة الدولة عمى 

 المناورة في البيئة الخارجية.
ياسة الخارجية يتضح أف تحقيؽ األىداؼ التي تندرج في مف خالؿ تطرقنا لوسائؿ الس

 إطار مصمحتيا الوطنية ترتبط بيذه الوسائؿ.
ومف خالؿ التطرؽ إلى النظريات المفسرة لمسياسة الخارجية توصمنا إلى أنيا تختمؼ 

 باختالؼ التوجيات النظرية لكؿ مدرسة.
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لدراسة سياسة خارجية لدولة ما البد مف دراسة المبادئ التي تحكميا لتفسير تأثيرىا 
حياؿ قضية ما سمًبا أو إيجاًبا، كما أنو يجب دراسة عمى توجيييا في إتخاذ موقؼ ما 

الخمفية التاريخية لو لمعرفة المراحؿ التي سار عمييا، باإلضافة إلى ذلؾ دراسة دور 
المحددات والمؤىالت التي تفرض ضوابط عمى السموؾ الخارجي، وفي ىذا الفصؿ سوؼ 

جي لمجزائر ودور سياستيا نسمط الضوء عمى ىذه العناصر مف أجؿ فيـ جوىر السموؾ الخار 
 الخارجية إقميميا، قارًيا ودولًيا.

 ي لمسياسة الخارجية الجزائرية.المبحث األول: المسار التاريخ
 المطمب األول: فترة الكفاح المسمح.
ست أسس سياستيا الجزائر عمى المستوى الدولي، وأر  خالؿ ىذه المرحمة ظيرت

برزت لمعالـ بدبموماسيتيا النشيطة، حيث اقتحمت الخارجية، وقبؿ أف تعرؼ الجزائر كدولة 
" ثـ رجاؿ الحكومة الجزائرية المؤقتة FLNالمسرح الدولي ببعثات جبية التحرير الوطني "

"G.P.R.A لمنشاط العسكري الداخمي صدى دولي. فالدبموماسية في ىذه المرحمة  ا" الذيف أّمنو
الداخؿ، فالفعؿ الداخمي والخارجي كانا  اد مفانت تقكانت مدعومة باستمرار بالثورة التي ك
كمفت مديرية  1956بالعمميات( بعد مؤتمر صوماـ دائما يتبادالف الدعـ )يتعمؽ األمر 

التنفيذ لجبية التحرير الوطني السيد "لميف دباغيف" بتنسيؽ النشاط الخارجي لمثورة، واشّتد ىذا 
خاصة  1957اب الوطني في جويمية مف التر " C.C.Eالنشاط بخروج لجنة التنسيؽ والتنفيذ "

، كانت وزارة 1958رية الديمقراطية الشعبية في مع إنشاء الحكومة المؤقتة الجزائرية الجميو 
الشؤوف الخارجية مكمفة أساسا بتنسيؽ نشاطات، بعثات الحكومة المؤقتة في الدوؿ المعترفة 

 بيا وبعثات جبية التحرير الوطني الموجودة في باقي البمداف.
الذي لـ  1955" في مؤتمر "باندونغ" أفريؿ أحمد" و"محمد يزيد أيت ارؾ "حسيفش

ثارة القضية الجزائرية، كما سجمت جبية التحرير  يتردد في التنديد باالستعمار الفرنسي وا 
أسيوية الموسعة ولـ تتوقؼ منذ ذلؾ الحيف عف المشاركة -الوطني دخوليا في العائمة األفرو
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المنعقدة في ىذا اإليطار، كما سجمت حضورىا أيًضا في مختمؼ في مختمؼ المقاءات 
 .(1)المقاءات اإلفريقية التي اتخذت موقؼ التأييد
" مف جيتيا كعضو كامؿ الحقوؽ في G.P.R.Aشاركت الحكومة الجزائرية المؤقتة "

منروفيا"   ي في "عمى التوال ةتمر الدوؿ المستقمة إلفريقيا المنعقدالدورتيف الثانية والثالثة لمؤ 
، كما قامت جبية التحرير الوطني 1960جواف  24-14، و"أديس أبابا" 1959أفريؿ  4-8

ة العامة حاضرة بشكؿ نشيط في االتصاالت المغاربية والعربية، وخالؿ الدورة العاشرة لمجمعي
كانت القضية الجزائرية ولممّرة األولى محور مناقشات األعضاء،  1955لألمـ المتحدة سنة 

ية ومف ذلؾ الحيف ظمت ارسة مف طرؼ المجموعة األفروأسيو لؾ بفضؿ الضغوطات المموذ
القضية الجزائرية مسجمة عمى جدوؿ أعماؿ كؿ الدورات حتى استقالؿ الجزائر، عممت جبية 
التحرير الوطني جاىدة مف أجؿ كسب الرأي العاـ األمريكي لصالح قضيتيا مف خالؿ 

"نيويورؾ"، وبفضؿ العالقات الوثيقة التي نسجت بيف االتحاد نشاطات مكتب اإلعالـ في 
" واالتحاد A.F.L.C.I.O" والمركزية النقابية األمريكية "U.G.T.Aالعاـ لمعماؿ الجزائرييف "

" U.S.N.S.A" والمنظمة الطالبية األمريكية "U.G.E.M.Aالعاـ لمطمبة المسمميف الجزائرييف "
 لجزائر.التي أعمنت تأييدىا الستقالؿ ا

 02رؼ "جوف كنيدي" يـو س األمريكي مف طإلى التقرير المقدـ أماـ الكونغر إضافة 
، أماـ لجنة الشؤوف الخارجية لمجمس الشيوخ ساىما في تحسيف الرأي العاـ 1957جواف 

ذر مف كما دعـ االتحاد السوفياتي القضية الجزائرية بشكؿ ح ،األمريكي بالقضية الجزائرية
العالمي لمسالـ والحركة العمالية العالمية، كذلؾ الصيف التي تبقى مف  مسخالؿ نشاط المج

ـ، ولـ تخفي مساعدتيا 1958سبتمبر  22البمداف األوائؿ التي اعترفت بالحكومة المؤقتة 
 المالية والعسكرية لمثورة الجزائرية.

                                                           
الجزائر: دار الراية لمنشر والتوزيع، ، 1997 -1992السياسة الخارجية الجزائرية في ظل األزمة عبد اهلل بالحبيب،  -(1)
 .13-11، ص ص 2012، 1ط
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مة عند استقالؿ الجزائر ورثت مجاؿ سياستيا الخارجية تجربة تراكمت مف خالؿ مرح
الكفاح المسمح عمى مستوى المبادئ األساسية وكذا التحالفات الثنائية وحتى في شخصيتيا 

 .        (1)الدبموماسية، وفي النواة األولى التي أثرت الكفاح المسمح بالدعـ الخارجي

 المطمب الثاني: فترة االستقالل.
كما أّف الرؤساء الجزائر بحكـ حربيا التحريرية جمبت لنفسيا ىيبة وفخر دولييف، 

 الذيف تعاقبوا عمى الجزائر أثروا في مسار دبموماسية البالد.
 بن بّمة: حكم الرئيس أحمد فترة -أ

السياسة الخارجية كانت تتسـ بالحكـ الفردي وأّنو ىو الذي يوجييا ويتابعيا شخصًيا 
وتتمثؿ في فإّف المخططات التمييدية األساسية لمسياسة الخارجية وضعت في عيد "بف بمة" 

لعالقات وثيقة مع حركة جديدة مع العالـ العربي وبداية  االبتعاد عف فرنسا وربط عالقات
 االنحياز في العالـ النامي الواسع.عدـ 

 بومدين: ىواري حكم الرئيس فترة -ب
بومديف أنو  استبدؿ األولوية المعطاة لمشؤوف  الميزة المثيرة لحكـ الرئيس ىواري
بموقع  1975و 1973اسية الجزائرية لفترة قصيرة الخارجية بالتنمية الوطنية وتمتعت الدبموم

نفوذ داخؿ حركة عدـ االنحياز، أثبتت مسألة الصحراء الغربية أّنيا إحدى الفترات المعقدة 
الفتراضات الجزائرية مدى أىمية دورىا داخؿ والمسببة لمخالفات أثناء فترة بومديف وأظيرت ا

المغرب العربي كقّوة مييمنة، إاّل أّنيا لـ تستطع إخراج المغرب مف المنطقة الصحراوية التي 
بية البوليساريو في جمطمب دخمتيا والسبب عدـ استطاعتيا إقناع الدوؿ الغربية أف تساعد 

 ية كما ازدادت المشاكؿ الداخميةر تقرير المصير، وانكماش السياسة الخارجية الجزائ

 
 

                                                           
 .16-14، ص ص المرجع  نفس عبد اهلل بالحبيب، -(1)
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 شاذلي بن جديد: حكم الرئيس فترة -جـ
ورث النظاـ الجديد إرثا سياسيا ثقيال مف نظاـ بومديف، وذلؾ في الوقت الذي عرؼ 
فيو العالـ الخارجي تغيرات جد عميقة، إضافة إلى الحرب الباردة بيف القطبيف الشيوعي 

مطالب العالـ النامي وأزمة الديوف الخارجية الحادة مع بدايات والرأسمالي وتزايد العداء نحو 
 . (1)الثمانينات، ما خمؽ محيط مضطرب في السياسة الخارجية الجزائرية

ة القبائؿ في قطالمجتمع الجزائري مثؿ مظاىرات منكما ظيرت عدة اضطرابات داخؿ 
سية، وبدأت الخيبة والتي سرعاف ما تحولت إلى مطالب تغيير ثقافية وسيا 1980أفريؿ 

تظير داخؿ النخب خاصة فيما يتعمؽ بالخيار الرأسمالي لمدولة، وبمغت المأساة ذروتيا في 
، حاوؿ نظاـ "شاذلي" االستجابة لمتوترات الداخمية والخارجية بإصالح جذري 1988أحداث 

ح لمنظاـ الجزائري وأجريت محاوالت تضمنت إعادة الييكمة االقتصادية والخارجية بإصال
نحو اقتصاد  النقد الدولي. كما سارت الجزائر وذلؾ بمساعدة صندوؽ الجزائري ي لمنظاـجذر 

 السوؽ.
إّف فقداف الجزائر لالستقالؿ االقتصادي أّدى إلى إدماجيا في االقتصاد العالمي 

ـ 1989لمصادقة عمى دستور فيفري . فابا(2)الجديد والتقيد في ممارستيا لمسياسة الخارجية
االنتخابات البمدية حزًبا وأجريت  60الذي كاف ينص عمى التعددية الحزبية، فظير حوالي 

جراء انتخو والتي فاز بيا حزب الجبية اإلسالمية لإلنقاذ باألغمبية  1990في جواف  ابات ا 
اإلسالمية لإلنقاذ  أفرزت النتائج الفوز باألغمبية لمجبية 1991ديسمبر  26تشريعية يوـ 

"FIS وعّيف  1992" ودخمت الجزائر في حرب أىمية واستقالة "شاذلي بف جديد" في جانفي
جواف  27صيرة ثـ اغتيالو في ، وبعد فترة ق1992اؼ رئيًسا لمجزائر في جانفي بوضي
1992. 

                                                           
، العدد اإلعالمية الجزائرية لمعمـو السياسية و لمجمةاالجزائر الخارجية و النظام العالمي الجديد"، سياسةعمي تابميت،"  -(1)

 .290 -282ص ص  ،،  2003-2002الثاني،
 .296 -289، ص ص المرجع  نفس عمي تابميت، -(2)
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 زروال: حكم الرئيس ليمين فترة -د

ر المسألة وذلؾ لتفادي االخطاالجيش أّيد زرواؿ إيقاؼ المسار االنتخابي وحسـ 
ـ، كما 1994المحدقة بوحدة الشعب والوطف، حيث انعقدت ندوة الوفاؽ الوطني في جانفي 

ت دعى لمحوار الوطني، ثـ شرع في التحضيرات المادية والبشرية لالنتخابات الرئاسية، وجر 
المطمقة،وتـ ، وفاز المرشح "لياميف زرواؿ" باألغمبية 1995نوفمبر  16االنتخابات يـو 
عمى أساس الوثيقة التي وقع عمييا مختمؼ الشركاء في ندوة الوفاؽ  1996صياغة دستور 

 . (1)1996الوطني الثانية، واستفتي عمييا الشعب في نوفمبر 

 بوتفميقة: حكم الرئيس عبد العزيز فترة -ىـ
وئاـ ، عمؿ عمى إنجاح فكرة ال1999أفريؿ  15رئيًسا لمجزائر في انتخب بوتفميقة 

المدني، كما عمؿ عمى إيجاد مكانة الجزائر عمى المستوى اإلقميمي والجيوي كفيمة بإعطائيا 
 .    (2)دورا ومركز قوي في النظاـ العالمي

   المبحث الثاني: محددات ومبادئ السياسة الخارجية الجزائرية.
 المطمب األول: محددات السياسة الخارجية الجزائرية.

عني بمحددات السياسة الخارجية العوامؿ البيئية التي تؤثر بشكؿ أو بآخر في ن
السياسة الخارجية ألية وحدة مف الوحدات الدولية، ونعني بيا أيضا دراسة السياسة الخارجية 

معطيات البيئتيف الداخمية  المتغيرات المستقمة تفرضياأماـ مجموعة مف تابع كمتغير 
 .(3)والخارجية

                                                           
، ص                     1999الجزائر: دار المعرفة، الجزائر في دوامة الصراع بين العسكرين والسياسين، رابح لونيسي،  -(1)

 .270 -202ص 
 .275 -274، ص ص المرجع  نفس رابح لونيسي، -(2)
، جامعة الجزائر: كمية الحقوؽ  مذكرة ماجستيردور العوامل الخارجية في السياسة الخارجية الجزائرية"، وىيبة دالع، " -(3)

 .8، ص 2009-2008والعمـو السياسية، قسـ العمـو السياسية، 
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 العوامل االقتصادية: -1
تتكوف المحددات االقتصادية مف الموارد البشرية والطبيعية المتاحة، فبالنسبة لمجزائر 
مواردىا البشرية تجعميا في موقؼ قوة، أما الموارد الطبيعية فتعتبر مف العوامؿ األساسية في 

، والمعادف النوويةوىي مصادر الطاقة )كالبتروؿ الفحـ،  الغاز والموارد  (1)قوة وغنى الدوؿ
الخاـ، المواد الغذائية، والموارد الّزراعية... الخ(. وتوفر ىذه الموارد لمدولة يوفر ليا األساس 

ا أنو يوفر عمى المادي لمنمو االقتصادي ويمكنيا مف الدخوؿ في عالقات خارجية مكثفة، كم
ج األسمحة النووية               واختيار نظـ معينة لمتسميح، أو إنتاالتسمح اقات قدرتيا في دخوؿ سب

د طبيعية ال بأس بيا وأىميا ر أو دخوؿ حروب دولية والجزائر مف الدوؿ التي تتمتع بالموا
اقتصادىا  النفط، حيث أّف الجزائر مف الدوؿ المصدرة لمنفط والغاز بامتياز، لكف المشكؿ أفّ 

ة اذ، األمر الذي يجعميا عرضلمنفوىو بطبيعتو قابؿ » (2)يعتمد اعتماًدا كبيًرا عمى النفط
ذلؾ سعر برميؿ النفط ليزات عنيفة بتأثير التذبذب في األسعار العالمية لممادة الخاـ، ومف 

عر يقؿ عف نظيره قبؿ أكتوبر دوالر لمبرميؿ الواحد، وىو س 12وصؿ إلى  1998الخاـ في 
ية وااللتزاـ ، خاصة مع فشؿ دوؿ األوبيؾ في التنسيؽ بيف سياساتيا اإلنتاج1973

، وىذا التذبذب في أسعار النفط يترؾ آثار عميقة عمى االقتصاد (3)« المقررة بحصصيا
الجزائري، ما يؤدي إلى حدوث أزمات داخمية خصوًصا أف الجزائر ال تحقؽ إكتفاًءا ذاتًيا ، 

ا االكتفاء الذاتي مف الغذاء في أوقات الحرب واألزمات أصبح يعتبر فاصاًل ىامً  بحيث أفّ 
، والفائض الذي (4)ة لالنييارتفتقر إلى ىذا الشرياف الحيوي عرضفي قوة الدولة وكؿ دولة 

                                                           
، المدخل لمعالقات الدوليةغضباف مبروؾ،  -(1)  .273، ص 2007، عنابة: دار العمـو
 .155، ص 2001، بيروت: دار الجيؿ،  الخارجية ، تحميل السياسةالسيد سميـ -(2)
، جامعة باتنة: كمية الحقوؽ مذكرة ماجستيرالدبموماسية الجزائرية في إطار منظمة االتحاد إلفريقي"، سميـ العايب، " -(3)

 .11-9، ص ص 2012-2011والعمـو السياسية، قسـ العمـو السياسية، 
، اإلمارات العربية المتحدة: المكتب  الخارجية لمدولة اإلمارات العربيةالسياسة عبد الرحماف يوسؼ بف حارب،  -(4)

 .28، ص 1999الجامعي الحديث، 
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عف ِارتفاع أسعار النفط ال يوفر ىامًشا لمحركة في السياسة الخارجية، ما  تجنيو الجزائر
دامت الجزائر عاجزة بشكؿ كبير عف تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف اإلنتاج الغذائي، فأي 
حصار عمى الجزائر يؤدي إلى ِانييار اقتصادىا، كما أف انخفاض أسعار النفط وارتفاع في 

أزمة ِاقتصادية خانقة، يضاؼ إلى ذلؾ عدـ وجود اقتصاد  أسعار القمح يدخؿ الجزائر في
قوي قادر عمى تحويؿ المواد األولية إلى منتجات، واعتمادىا عمى االستيراد بشكؿ كبير، 
فالجزائر مثال ال يمكنيا إنتاج أسمحة متطورة تزود بيا قواتيا العسكرية دوف المجوء إلى 

ي التجييزات العسكرية، فعدـ قدرة الجزائر عمى االستيراد، حيث تنفؽ الدولة مبالغ طائمة ف
تحقيؽ االكتفاء الذاتي وعدـ وجود اقتصاد قوي مف شأف كؿ ىذا أف يحدد السموؾ الخارجي 

ثني،لمجزائر، فال يمكنيا تجييز قوة عسكرية مع أو إرساؿ  تبرة لمتدخؿ في أي نزاع داخمي أوا 
ماد عمى إمكانياتيا الذاتية دوف المجوء إلى قوة عسكرية لحفض السالـ، مثاًل في إفريقيا باالعت

مع العمـ أّف  -نيجيريا وجنوب إفريقيا-االستيراد. إّف العديد مف الدوؿ اإلفريقية بما فييا 
جنوب إفريقيا بمد منتج حتى لألسمحة المتطورة لـ تستطيع تحمؿ تكمفة التدخؿ في إقميـ 

 ا.دارفور، وتـ في النياية إشتراؾ األمـ المتحدة فيي
إذف العوامؿ االقتصادية عوامؿ محددة لمسياسة الخارجية الجزائرية وال يمكنيا القياـ 
بأي ميمة في إفريقيا دوف المجوء إلى اإلطار الجماعي، ورغـ أّف الجزائر تممؾ مساحة 

لـ تكف كذلؾ بالنسبة  ة دولة الدائمة نسبًيا، إاّل أّنياجغرافية كبيرة والتي تعتبر مف عوامؿ قو 
 .(1)زائرلمج

 المحدد الجغرافي: -2
بالمالحظة أّف  سًما في ضعؼ أو قوة دولة، وقد تبتُيعتبر الموقع الجغرافي عاماًل حا

دواًل صغيرة تركت آثاًرا في العالقات الدولية بسبب أىمية موقعيا، حيث تركت أثاًرا في 
، فالموقع (2)العالقات الدولية تفوؽ اآلثار التي تركتيا دواًل أكبر منيا، حيث المساحة والموارد

                                                           
 .16 -15ص ص المرجع السابق ، سميـ العايب،  -(1)
 . 272ص المرجع السابق ،  غضباف مبروؾ، -(2)
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الحيوي  يؤثر عمى سياستيا الخارجية مف عدة نواحي، بحيث يحدد إلى حد كبير المجاؿ
و يحدد ماىية التيديدات الموجية إلى أمف الدولة المباشر لسياسة الدولة الخارجية، كما أنّ 

فالدولة توجو سياستيا الخارجية في أغمب الحاالت إلى المنطقة الجغرافية التي تضع في 
إطارىا، كما أف موقع الدولة في تمؾ المنطقة يؤثر عمى سياستيا الخارجية مف خالؿ تحديد 

وية الدولة ونوعية التيديدات الخارجية المباشرة، فموقع مصر الجغرافي في الشماؿ الشرقي ى
ـ والسوداف اإلفريقيا وارتباطيا الجغرافي بمياه النيؿ جعؿ سياستيا الخارجية موجية نحو الش

أتت معظـ الغزوات التي تعرضت ليا مصر، وعبر السوداف يمر نير النيؿ الذي تعتمد عميو 
ماًدا رئيسًيا، كما أف امتالؾ الدولة لسواحؿ بحرية واسعة يعتبر أحد مصادر قوتيا، مصر اعت

ألف السواحؿ ىي المنافذ الطبيعية لمتجارة والنقؿ الدولييف، لذلؾ نجد أّف معظـ دوؿ غير 
تعانياف مف مشكؿ إرتفاع تكمفة تجارتيما  فالمطمة عمى البحار مثؿ أفغانستاف ومنغوليا المتاتا

ة، إضافة إلى وقوعيما تحت ضغط الدوؿ المجاورة المطمة عمى البحار، مقابؿ الخارجي
 .(1)السماح ليما بالنفاذ إلى البحر

قع في وسط شماؿ لمنطقة العربية واإلفريقية، بحيث  تتحتؿ الجزائر موقًعا متميزا في ا
، وبيف دائرتي درجة شرقا 12غرب غرينيش و 9ارة اإلفريقية بيف خطي طوؿ غرب الق
في موقع استراتيجي يتوسط القارات درجة شماال وبيذا تكوف  37درجة جنوبا و 19عرض 
إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا، وتربط بيف الضفة الشمالية والجنوبية لحوض المتوسط  ةاألربع

وؿ ريقية وتحدىا سبع دبامتدادىا الجغرافي مف البحر المتوسط شماال إلى عمؽ القارة اإلف
الموقع يسيؿ تواصميا مع القارة المذكورة، كما تتوفر الجزائر عمى شريط  مجاورة، فيذا

كمـ مف الشرؽ إلى الغرب عمى البحر األبيض المتوسط الذي يعتبر 1200ساحمي بامتداد 
لى مختمؼ المناطؽ يعطييا قدرا معتبر  لممساىمة في  االممر الرئيسي لمسفف والبواخر مف وا 

 ة.   التجارة الدولي
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كما أّف اتساع المساحة الجغرافية يوفر لمدولة عمًقا ِاستراتيجًيا لمدفاع أماـ الغزو 
في  ؿ العالـ مف حيث المساحة واالولىالخارجي، والجزائر تحتؿ المرتبة العاشرة بيف دو 

مف مساحة  1/12( أي 2كمـ2.381.741وتمثؿ مساحة الجزائر )  إفريقيا والعالـ العربي
(، وىذا ما أعطى ليا عمًقا استراتيجًيا متميًزا، 2كمـ 30.000.244يقية التي تبمغ )القارة اإلفر 

وعمى الّرغـ مف تطور األسمحة في القرف الماضي، فقد تطمب ِاحتالؿ القسـ الشمالي مف 
سنة، واستمرت المقاومة الموزعة عمى مختمؼ مناطؽ البالد حوالي قرنا  18الجزائر حوالي 

 .(1)مف الّزمف
كما أّف التضاريس الجغرافية لمدولة تؤثر في مركزىا الدولي وفي نوعية التيديدات 

ب عمى القوى الخارجية أف تبسط سيطرتيا ، فمف الصعتوجو إليياالتي يمكف أف الخارجية 
عمى الدوؿ ذات التضاريس الجبمية الوعرة، وقد كاف أحد عناصر قدرة الدولة العثمانية ببسط 

. والجزائر كذلؾ تتمتع بسالسؿ جبمية تمتد مف (2)الفارسيةالصفوية ة سيطرتيا عمى الدول
الشرؽ إلى الغرب وتقع في الشماؿ، وىي تحتوي عمى تضاريس صعبة جًدا، مما شكؿ منيا 

 .     (3)مالًذا آمًنا لمثوار في الحرب التحريرية الجزائرية

 المحددات السياسية واالجتماعية: -3
 الثقافة السياسية: -أ

تعتبر الثقافة السياسية السائدة في المجتمع الجزائري مف بيف محددات السياسة 
ب دوًرا الخارجية الجزائرية وىي تمثؿ البعد الذاتي واالجتماعي لمعممية السياسية، كما أنيا تمع

ارات السياسية المتاحة لمقائد السياسي، كما تؤثر الثقافة في وضع حدود عاّمة لالختي
في . كما تتكّوف الثقافة السياسية السائدة (4)لتوجو العاـ لمسياسة الخارجيةالسياسية عمى ا

                                                           
،  مذكرة ماجستيرالتونسية"،  -ضبط الحدود اإلقميمية لمدول ومبدأ حسن الجوار الحالة الجزائريةمحمد قجالي، " -(1)

 .296، ص 1991-1990جامعة الجزائر: كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، 
 .15، ص المرجع السابق محمد السيد سميـ،  -(2)
 .26، 25ص ص المرجع السابق ، سميـ العايب،  -(3)
 .205 -204ص ص المرجع،  نفسمحمد السيد سميـ،  -(4)
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مف نسؽ مف العقائد السياسية التي تتضمف تصّور أفراد المجتمع في التعامؿ المجتمع 
الخارجي، ويستمد ىذا النسؽ جذوره مف التقاليد التاريخية وخبرتو في التعامؿ مع العامؿ 

وموقعو الجغرافي، فالمجتمع الجزائري يتصّور التدخؿ الخارجي  الخارجي، ومف تراثو الديني
متدخؿ، وىذا التصّور ينبع مف لعمى أنو يحمؿ العذاب واآلالـ لممجتمع الذي يكوف عرضة 

خبرتو مع جيش االستعمار ومعاناتو معو، فالمجتمع الجزائري ال يتقبؿ إرساؿ الجيش خارج 
ية حفظ وبناء السالـ، إذ يعني ذلؾ بتصوٍّر الحدود الوطنية حتى لو تعمؽ األمر بعمم

المجتمع الجزائري تدخاًل في شؤوف الغير كما أّنو ال يتقبؿ سقوط الجنود الجزائرييف خارج 
اإلقميـ الوطني، ىذا البعد االجتماعي لمسياسة الخارجية يعكسو الدستور الجزائري الذي ينص 

الحدود الوطنية، إاّل أنو عندما يتعّمؽ عمى عدـ السماح بإرساؿ الجيش الجزائري إلى خارج 
األمر بدعـ حركة تحررية فإّف الثقافة السياسية لممجتمع الجزائري تدفع نحو تدخؿ الجيش 
الجزائري لنصرة ىذه الحركات التحررية في قضاياىا العادلة، حيث كانت تعتبر ذلؾ كواجب 

الوزراء آنذاؾ عندما  ديني وفي األوساط الرسمية كاف إجماع في مجمس الثورة ومجمس
أرسمت الجزائر فرقة مف الجيش لموقوؼ إلى جانب القوات العربية ضد المحتؿ اإلسرائيمي، 

 ائري مف دعـ الشعب الصحراوي في تقريرما يمكف مالحظتو مف خالؿ موقؼ المجتمع الجز 
 مصيره بكؿ الوسائؿ بما فيو الدعـ العسكري لجبية البوليساريو.

يتسـ بنزعة الصمح بيف المتخاصميف، فالثقافة السياسية لممجتمع المجتمع الجزائري 
الجزائري التي تعتبر وعاء لتجربتو التاريخية المريرة ىي عامؿ محّدد لمسياسة الخارجية 
الجزائرية، بحيث تقيد إلى حّد ما حرية القائد السياسي في إتخاذ القرار الخارجي، وتؤثر في 

 .(1)لمدولة التوجو العاـ لمسياسة الخارجية
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 النسق الدولي: -ب
يعتبر النسؽ الدولي مف أىـ المحددات لمسياسة الخارجية، وكما يقوؿ الدكتور "لويد 

في تأثير المتغير الخارجي كمحدد مف محددات السياسة الخارجية، فالنسؽ  ال مراء» :جنسف"
الدولي يؤثر عمى السياسات الخارجية لكؿ الدوؿ الكائنة في النسؽ، بصرؼ النظر عف 

 .(1)«نظميا الداخمية
فيو أحد المؤثرات الضاغطة عمى السياسة الخارجية لموحدة الدولية الكائنة فيو 

جي عمى السموؾ الخارجي لمدولة تختمؼ باختالؼ حجـ الدولة كبيرة وتأثيرات النسؽ الخار 
متوسطة أو صغيرة، كما تختمؼ تأثيراتو باختالؼ قدرات الدولة االقتصادية  أو كانت

والتكنولوجية والبشرية، فالدولة المتوسطة والصغيرة تتأثر بالنسؽ الخارجي أكثر مف الدوؿ 
دية وتكنولوجية وبشرية ىائمة، ومف جية أخرى فإّف الكبيرة والدوؿ التي تممؾ قدرات اقتصا

تأثيراتو كذلؾ عمى صياغة السموؾ الخارجي، بحيث أّف نظاـ الثنائية  لو بنياف النسؽ الدولي
القطبية يعطي ىامًشا أكبر لمدوؿ الصغيرة والمتوسطة لممناورة بينما يتقمص أكثر فأكثر 

، وىذا ما يفّسر استفادة الدولة العثمانية مف (2)عندما تسيطر دولة واحدة عمى النظاـ الدولي
لكي تحتفظ باستقالليا في  1914حتى  1774وؿ األوروبية الكبرى مف عاـ الصراع بيف الد

ة رغـ ضعفيا العسكري واالقتصادي لقد استطاعت الدولة العثماني»: ذلؾ يقوؿ ىيمموت شيؿ 
 يؽ  س بيف القوى الكبرى لتحقظروفيا الداخمية المضطربة بشكؿ متزايداف تستغؿ التنافو 

تحقؽ نوًعا مف التوازف الذي  سياسة التي اتبعت بميارة واصرار أفمصالحيا وبفضؿ ىذه ال
استطاع برغـ العديد مف النكسات والخسائر اإلقميمية أف يحافظ عمى اإلمبراطورية لفترة 

 .(3)«طويمة

                                                           
ترجمة: محمد بف أحمد مفتي ومحمد السيد سميـ، الرياض: عمادة الشؤوف تفسير السياسة الخارجية، لويد جنسف،  -(1)

 .309 -308، ص ص 1989مكتبات، 
 .276ص المرجع السابق ، محمد السيد سميـ،  -(2)
 .277ص  نفس المرجع ،-(3)
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ات بصفة عامة فإّف بما أف الجزائر مف الدوؿ المتوسطة مف حيث الحجـ واإلمكاني
بنياف النسؽ الدولي يترؾ آثاره عمى السياسة الخارجية الجزائرية بشكؿ متفاوت، وذلؾ حسب 
طبيعتو، فإذا كاف النسؽ الدولي مبنيا عمى الثنائية القطبية فإّنو يعطي ليا ىامشا أكبر 

حادية قطبية لمحركة والمناورة بينما يتقمص ىذا اليامش إذا كاف النسؽ الدولي مبنيا عمى أ
 ى الحركة والمناورة، وىو ما ينتجوىذا ما يفسر كذلؾ قدرة الجزائر في ظؿ القطبية الثنائية عم

الحركية التي عرفتيا السياسة الخارجية الجزائرية في دعـ حركات التحّرر مادًيا ودبموماسًيا، 
 وزاد ىامش الحركة والمناورة لدييا.

التحّرر والدفاع عف المصالح االقتصادية لدوؿ ودعـ االتحاد السوفياتي لحركات 
العالـ الثالث، لكف تراجع قدرات االتحاد السوفياتي أّدى إلى إعادة صياغة بنياف النسؽ 

تتمتع بو  الدولي وفؽ نظاـ أحادي القطبية، وأّدى إلى تقمص ىامش الحركة الذي كانت
الصغرى لمحركة و وؿ المتوسطة ب الميميف ال يترؾ ىامشا أكبر لمدالجزائر، وذلؾ أّف القط

والمناورة وىذا ما جعؿ السياسة الخارجية الجزائرية تنكمش نظًرا لموضعية الدولية الصعبة 
. وىو ما انعكس عمى دعميا (1)ـ1991 -1990عمى غرار ما أقّرتو حرب الخميج سنتي 

ما أّف دعميا لحركات التحّرر، بحي قممت كثيًرا مف حّدة مواقفيا حياؿ الصحراء العربية، ك
يا الواليات المتحدة األمريكية في خانة اإلرىاب أصبح غير تلممقاومة الفمسطينية التي صّنف

وارد تماًما ال دبموماسًيا وال مادًيا. إذف النسؽ الدولي محدد ىاـ مف محددات السياسة 
 الخارجية الجزائرية، حيث يوفر لنا ىامش الحركة حسب طبيعتو.

 .ةئ السياسة الخارجية الجزائريالمطمب الثاني: مباد
سياستيا الخارجية وتعتبر ىذه المبادئ متبناة في  في تبنت الجزائر العديد مف المبادئ

معظـ المنظمات اإلقميمية والدولية، كاألمـ المتحدة والجامعة العربية ومنظمة الوحدة 
اإلفريقية، وىي المبادئ التي تقـو عمييا عالقات حسف الجوار، كما اتسمت السياسة 
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أو  ة التحريريةاء كانت أثناء الثور ت ظمت لصيقة بيا سو الخارجية الجزائرية بالعديد مف السما
بعد االستقالؿ، وأصبحت ىذه السمات والمبادئ تفّسر العديد مف سموكيات الجزائر إزاء 
العالـ الخارجي، ويرجع تّبني الجزائر ليذه المبادئ إلى التقاليد الثورية والتجارب الخاصة 

جع كذلؾ إلى تجاربيا مع بالسياسة الداخمية لمبالد خالؿ الستينات والسبعينات، كما تر 
 ـ النامي، فما ىي ىذه السمات والمبادئ؟لمحيطيا الخارجي خصوًصا العا

 مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية: -1
تقـو السياسة الخارجية الجزائرية عمى مجموعة مف المبادئ نّص عمييا الدستور 

 86ابتداء مف المادة  الجزائري في الفصؿ السابع مف الباب األوؿ في مجموعة مف المواد
 .(1)93إلى المادة 

 ضبط الحدود مع الدول المجاورة ووفق قاعدة الحدود الموروثة عن االستعمار:  -أ
لمبادئ موروثة عف االستعمار ىو استمرار إذا كانت الجزائر ترى مبدأ التمسؾ بالحدود ال

مبادئ حسف الجوار ثورتيا، فإنيا تجد في ىذه الحدود وترسيميا ضمانة كبرى لتدعيـ 
حدوث أّوؿ مشكؿ  ذاإليجابي، لذلؾ سعت إلى ترسيـ وضبط حدودىا مع الدوؿ المجاورة من

 15/01/1969حدودي بينيا وبيف المغرب أياًما بعد نيؿ االستقالؿ، ووفؽ اتفاقية إفراف 
، بيذه االتفاقيات التي 15/06/1972دة الرباط ىثـ معا 27/05/1970واتفاقية تممساف 

ت مشكؿ الحدود بيف الجزائر والمغرب التفت الجزائر إلى كؿ جيرانيا مف أجؿ ترسيـ عالج
و تـ التوقيع عمى إتفاقية  6/01/1970مع تونس  معيـ، فتـ التوقيع عمى إتفاقية احدودى

ومع مالي يـو  13/12/1983قيع مع موريطانيا يوـ ، كما تـ التو 19/05/1983أخرى يـو 
، أّما الحدود الميبية الجزائرية فكانت 05/01/1983يوـ ومع النيجر  08/05/1983

 .     1956االتفاؽ الميبي الفرنسي سنة مضبوطة بموجب 

                                                           
، في: 1996الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  -(1) 

http://www.conseit/constutionnel.dz/indexarab.htm  :6/05/2017تاريخ اإلطالع 

http://www.conseit/constutionnel.dz/indexarab.htm
http://www.conseit/constutionnel.dz/indexarab.htm
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وكاف ىذا السعي لمجزائر لضبط حدودىا وتعيينيا مع الجيراف مف أجؿ ضماف الصورة 
عمى اإليجابية لتطبيؽ مبادئ حسف الجوار، ألّنو بترسيـ الحدود مع ىذه الدوؿ يتـ القضاء 

تحّوؿ إلى عامؿ مف عوامؿ السمـ عف طريؽ إعطاء دافع يكؿ أسباب النزاع حوليا، بحيث 
أي مساس أو اغتصاب » :، فإفّ Vattelإلحتراـ وصيانة قداسة الحدود، وحسب فاتيؿ قوي 

باإلقميـ الغير يعتبر عدواًنا وظمًما، ومف أجؿ تحاشي الوقوع في ذلؾ االبتعاد عمى كؿ مسألة 
، وبذلؾ تصبح الحدود (1)«فإّنو يجب أف نرسـ بوضوح وبدقة الحدود اإلقميمية سوء تفاىـ،

 منطقة اتصاؿ وتفاعؿ لتحقيؽ التعاوف مف خالليا.

 مبدأ التعاون بين الدول المجاورة: -ب
لجوار ىذا المبدأ تـ إعطاؤه أىمية إلى جانب المبدأ األّوؿ لتفعيؿ صورة مبادئ حسف ا

، يقـو عمى التعاوف الثنائي أو الجيوي لصالح أطرافو، ويتـ الجزائريااليجابي في التصور 
ثو عبر الحدود عف طريؽ التشاور قصد التدعيـ وتنمية عالقات الجوار بيف المجموعات عب

المحمية أو السمطات اإلقميمية التابعة لدولتيف متجاورتيف أو أكثر، ويشمؿ كذلؾ إبراـ 
في إطار التخصصات  يغرض ويمارس التعاوف الحدودمعاىدات واتفاقيات ضرورية ليذا ال

ليذه الجماعات أو السمطات اإلقميمية. كما يحددىا القانوف الذي يحكـ ىذا التعاوف والقانوف 
الداخمي لمدوؿ وتطبيؽ ليذا المبدأ وفؽ ىذا التصور، فإف الجزائر وقعت اتفاقيات اإليخاء 

ا عدا المغرب مع نياية التسعينات. لكف وحسف الجوار مع كؿ الدوؿ المجاورة موالتعاوف 
كاف بيف الجزائر وتونس، حيث تركزت جيود البمديف عمى تنمية أبرز مظاىر ىذا التعاوف  

الوحدات الصناعية المتواجدة مع إنجاز مشاريع أخرى صناعية في إطار مخطط تنمية في 
 .(2)روبيةالمناطؽ وكانت ىذه المشاريع اقتداء بمشاريع التكاممية لمدوؿ األو 

 

                                                           
 .29ص المرجع السابق ، سميـ العايب،  -(1)
 .31 -30ص ص المرجع،  نفسسميـ العايب،  -(2)
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 دعم حق الشعوب في تقرير مصيرىا: -جـ
تقرير مصير الشعوب مبدأ أساسي مف مبادئ  ديعتبر دعـ حركات التحرر قص

السياسة الخارجية الجزائرية الذي كانت خمفيتو مف النضاؿ الجزائري الطويؿ ضد االستعمار 
تقرير مصيرىا قبؿ وأثناء الثورة التحريرية، وترسخ ىذا المبدأ  حؽ في سبيؿ الحصوؿ عمى

لدى جبية التحرير الوطني حيث كانت تعتبر حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا مف المبادئ 
التي ال يجب التفريط فييا، لذلؾ أصبحت الجزائر البمد المتضامف دوف شروط مع حركات 

في الفصؿ السابع مف الدستور الجزائري ىذا مف الباب األوؿ  92، وتقرر المادة (1)التحرر
الحؽ حيث جاء فيما يمي: يشكؿ الكفاح ضد االستعمار واالمبريالية والتمييز العنصري 
محوًرا أساسًيا لمثورة، ويشكؿ تضامف الجزائر مع كؿ الشعوب في إفريقيا، وآسيا وأمريكا 

ر المصير ير قيا في تقا السياسي واالقتصادي وحالالتينية في كفاحيا مف أجؿ تحّررى
. بحيث يرتبط ىذا المبدأ بالتصور الجزائري (2)واالستقالؿ بعًدا أساسًيا لمسياسة الوطنية

لعالقات حسف الجوار بنظرتيا لمستقبؿ المنطقة سياسًيا واقتصادًيا، وقد مارست ىذا مع 
جنبية موريطانيا عندما أراد المغرب احتوائيا، كما مارستو مع تونس ضد التحرشات األ

اليـو مع الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كاف مبدأ حؽ الشعوب  وعمييا، وىو ما تمارس
في تقرير مصيرىا شرًطا جزائريا لعالقات حسف الجوار ودوره في تحديد مسار العالقات 
المغاربية، بحيث أّف إتفاقية إيخاء بيف الجزائر وتونس تضمف ىذا المبدأ في مادتيا األولى 

موريطانيا بموجب  االموقؼ التونسي مف قضية الصحراء الغربية، كما اعترفت بيلتأكيد 
ت بو بموجب إتفاقية اإليخاء فر واعت 05/08/1979لبوليساريو يـو االتفاؽ الموقع مع جبية ا

وفي نفس السياؽ كانت  1983انيا سنة والوفاؽ الموقعة بيف الجزائر، تونس، موريط
الجماىيرية الميبية تعترؼ بحؽ الشعب الصحراوي في تقرير مصيرىا، أما العالقات الجزائرية 

                                                           
( 1 )- Khalfa Mameri, Pèlerinage aux sources de la politique extérieur de l’Algérie, Revue 
algérienne des internationale, N°04, (1986), PP 16-18.    

 المرجع السابق.الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -(2)
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سنة، ولـ تعد إلى مجراىا الطبيعي إال بعد االتفاؽ عمى  12فإنيا شيدت قطيعة دامت 
د مف تمكيف الشعب الصحراوي في ممارسة حقو في تقرير مصيره، وبذلؾ فإف الجزائر لـ تح

تصور شعوب المغرب العربي المجاورة ليا، وأصبح  إحتراـ إرادة موقفيا المبدئي بضرورة
 .  (1)الجزائر لحسف الجوار يتضمف مبدأ جديد يتعمؽ بحؽ الشعوب بتقرير مصيرىا بنفسيا

 بالطرق السممية وعدم المجوء إلى القوة:  النزاعات بين الدولية مبدأ حل  -د
عد شرًطا بيف الدوؿ ونبذ ِاستعماؿ القوة ي بطرؽ سميمة بيف الدوؿ  ؿ النزاعاتمبدأ ح

بح دولة في ظؿ الثورة جوىرًيا لعالقات حسف الجوار، وكانت الجزائر حتى قبؿ أف تص
بذ استعماؿ القوة وتدعو إلى التعاوف وحؿ النزاعات بالطرؽ السممية سواء في التحريرية تن

ضاء ات اإلقميمية، أو عند اقتضاء المجوء إلى القمنظمإطار التفاوض المباشر أو في إطار ال
أو المنظمات العالمية، لكي تبقى ىذه العالقات متماسكة في إطارات التعاوف التجاوري، وقد 
ساىمت السياسة الخارجية الجزائرية عف طريؽ دبموماسيتيا الحديثة في حؿ واحتواء الكثير 

 .     (2)مف النزاعات الدولية
ؿ الجزائر أثير مشكؿ الحدود مع الجار المغربي ِاتفؽ خاللو رئيس فقبؿ استقال

الحكومة الجزائرية المؤقتة "فرحات عباس" مع "الحسف الثاني" عمى المجوء إلى الحوار 
والمفاوضات في إطار روح اإليخاء والوحدة المغاربية، ومنذ الوىمة األولى لالستقالؿ واجيت 

وف المجوء إلى القوة، ورغـ وحاولت حمو بالطرؽ السممية دالجزائر مشكؿ الحدود مع جيرانيا 
داـ مسمح بينيا وبيف المغرب إال أنو كاف ناتًجا عف توغؿ القوات المغاربية في حدوث ص

 األراضي الجزائرية.
فريقية التي لـ يمضي شيور عمى الجزائر توجو إلى منظمة الوحدة اإل رغـ ذلؾ فإفّ 

يا لحؿ المشكؿ الحدودي مع المغرب، وكاف ذلؾ في إطار ىذه المنظمة ألف الجرائر إنشائ
                                                           

 .309، 308ص صالمرجع السابق ، محمد قجالي،  -(1)
، جامعة البميدة: كمية رسالة ماجستيردور الدبموماسية الجزائرية في تسوية النزاعات المسمحة، بمقاسـ لحموح،  -(2)

 .55، ص 2005-2004الحقوؽ والعمـو السياسية، 
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حؿ في اإلطار اإلفريقي قصد إقصاء القوى الخارجية مف المف الدوؿ اإلفريقية التي تحبذ 
 .(1)التدخؿ، ومنع المجوء إلى القوة

 عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول: -ىـ
بمبادئ األمـ المتحدة والمنظمات  و تتقيد ئرية تتبنىإّف السياسة الخارجية الجزا

ِاحتراـ سيادة  ومبدأالوحدة اإلفريقية والجامعة العربية،  ميمية التي تنتمي إلييا، فمنظمةاإلق
ضامنتيف لتحقيقو األولى  دعامتيفبوجود  ليا واستغالليا يمكف أف يتحقؽ إالّ الدوؿ المجاورة 

ىي االمتناع عف استعماؿ القوة أو التيديد ضد السالمة اإلقميمية واالستكماؿ السياسي 
واالستقالؿ مف  يا في السيادةعدـ ىذه الضمانة يؤدي بالدولة إلى صيانة حقلمدولة، ألف 

ما يؤدي تعزيزات أمنية عمى الحدود، م خالؿ الدفاع الشرعي عف النفس، بحيث تقـو بحشد
مف التوتر، الثانية ىي االعتراؼ حالة شكوؾ في الدوؿ المجاورة وبالتالي تخمؽ إثارة إلى 

وتيديد كياف الدولة المعترؼ  ءبالدولة المجاورة وبذلؾ يعني التنازؿ عف السيطرة واالستيال
 .(2)بيا

 سمات السياسة الخارجية: -2
السمات طيمة مسارىا سواء كانت تمؾ إتسمت السياسة الخارجية الجزائرية بالعديد مف 

السمات موروثة عف العمؿ الثوري أو مستمدة مف مسار الممارسة  بعد االستقالؿ ومف ىذه 
السمات يمكف ذكر، سيطرة العوامؿ الشخصية، الطابع األزموي في السياسة الخارجية والحياد 

 في مواقفيا اتجاه النزاعات.

 ارجية الجزائرية:العوامل الشخصية في السياسة الخ -أ
اتسمت السياسة الخارجية بسيطرة العوامؿ الشخصية فييا إلى حد ما، وذلؾ راجع إلى 

حظ سيطرة مؤسسة الرئاسة عمى حقؿ السياسة و تجربتيا في الممارسة بعد االستقالؿ، حيث ل

                                                           
 .34ص المرجع السابق ، سميـ العايب،  -(1)
 .175 -172، ص ص المرجع السابق قجالي محمد،  -(2)
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عة الخارجية تخطيًطا وتنفيًذا منذ االستقالؿ، وذلؾ جراء منح الدساتير الجزائرية سمطات واس
الشيء الذي نالحظو في لمرئيس في تحديد وتوجيو السياسة الداخمية الخارجية لمبالد، ف

إذا كانت سيطرت الرئاسة عمى صناعة  77مف خالؿ ما عّبرت عنو المادة  1996دستور 
القرار في السياسة الخارجية الجزائرية مف الناحية الدستورية فإّنما تسيطر عمييا كذلؾ مف 

ة، باعتبار أّف المؤسسة العسكرية أحد الفواعؿ اليامة في السياسة الداخمية لكنيا الناحية الفعمي
في صنع السياسة الخارجية ليست كذلؾ بحكـ نقص خبرتيا في الشؤوف الخارجية 

 .(1)والدبموماسية، إاّل فيما يتعمؽ بالقضايا التي تيدد األمف القومي الجزائري
يعني الجزائرية لقرار في السياسة الخارجية سيطرة الرئيس بيذا الشكؿ عمى صناعة ا

سيطرة العوامؿ الشخصية عميو، وىذا يطرح مشكؿ االستمرار والتغيير في السياسة الخارجية 
الجزائرية جراء تغير رؤساء، فتغّير صّناع القرار مف المحتمؿ أف يؤدي إلى تغيير السياسة 

 بالسياسة الخارجية لدى صّناع القرار.الخارجية بشكؿ ثانوي، ويرجع ذلؾ إلى درجة االىتماـ 
وتختمؼ درجة االىتماـ باختالؼ صّناع القرار وكذلؾ اختالؼ الحاجة أو الّداعي إلى 
ذلؾ، وبالتالي فإّف اختالؼ في درجة االىتماـ بالسياسة الخارجية لدى صّناع القرار في 

ويتراجع أحياًنا أخرى حسب السياسة الخارجية الجزائرية يجعؿ سموكيا الخارجي يتقدـ أحياًنا 
 .(2)اىتمامات رؤسائيا بيا

 الطابع األزموي في السياسة الخارجية الجزائرية: -ب
الخارجية الجزائرية بنشاط مكثؼ في ظؿ األزمات بينما يصيبيا الجمود السياسة تتسـ 

عندما تكوف البالد في مرحمة استقرار، ومنذ البداية اتسمت بيذه الّسمة، فقد شاىدت نشاط 
ىذا النشاط دبموماسي قوي خالؿ الثورة التحريرية لمتخمص مف األزمة االستعمارية واستمر 

ىذا التحوؿ دخمت الجزائر في عزلة فرضيا عمييا ىذا وجراء  1995إلى غاية إنقالب 
االنقالب، ولذلؾ فإّف العديد مف الدوؿ عارضت االنقالب أو تحفظت عميو أو واجيتو 

                                                           
 .92 -82ص ص المرجع السابق ، عديمة محمد الطاىر،  -(1)
 .37، 36ص ص المرجع السابق ، سميـ العايب،  -(2)
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زاًما عمى الجزائر أف تنشط في الخارج بشكؿ مكثؼ إلعادة كسب بالتجاىؿ، ومف ثـ كاف ال
عاـ  77يا مثؿ مؤتمر مجموعة الشرعية مف جديد حيث قامت بعقد مؤتمرات دولية عمى تراب

اإلفريقية، تمكنت الجزائر مف استرجاع مكانتيا عمى  الوحدة  ، ومؤتمر القمة لمنظمة1967
وضع زاع في الصحراء الغربية قد أعاد مستوى العالـ الثالث، ولكف موقفيا مف تفجير الن

الدعـ جمب الجزائر إلى نقطة الصفر، لتعود الجزائر مف جديد إلى نشاط مكثؼ مف أجؿ 
لمقضية الصحراوية عمى اعتبار أّنيا قضية تقرير المصير، كما استطاعت تغيير مواقؼ 
بعض الدوؿ المحافظة اتجاه القضية الصحراوية مثؿ تونس، النيجر، مصر، التي لعبت دوًرا 

، وانسحاب (1)1982فاصال في انضماـ الجميورية الصحراوية لمنظمة الوحدة اإلفريقية عاـ 
منيا محتًجا عمى ذلؾ. إاّل أّف دخوؿ الجزائر في أزمة داخمية أّدى إلى تراجع المغرب 

بسبب طريقة إدارتو لألزمة، نشاطيا الدبموماسي باإلضافة إلى الحصار المفروض عمييا 
سيطر الجمود عمى نشاط السياسة الخارجية الجزائرية حتى وصؿ إلى حالة التقوقع بحيث 

العزيز بوتفميقة بدأ يعود نشاط السياسة الخارجية مف جديد  عمى نفسو، وبمجيء الرئيس عبد
قوية إلى الساحة الدولية  وبدأت الجزائر تعود إلى الساحة الدولية. قد سجمت الجزائر عودة

تدخؿ مرحمة الركود لنشاطيا الدبموماسي جراء االستقرار الداخمي والدليؿ عمى ذلؾ واآلف 
ي، ولـ تحرؾ ساكًنا، وليذا فإّف الطابع األزموي ظمت تتفرج عمى انقساـ الصؼ الفمسطين

 .(2)أصبح سمة لصيقة بالسياسة الخارجية الجزائرية

 طابع الحياد في السياسة الخارجية الجزائرية:  -جـ
ورثت جبية التحرير الوطني الثورية في نشاطيا الخارجي طابع الحياد الذي ِاتسمت 
بو العالقات الخارجية لمحركة الوطنية إزاء األحداث التي عاشتيا، فقد لـز معظـ رواد الحركة 

                                                           
دارة الحرب األثيوبية االرتيرية، محمد بوعشة،  -(1) بيروت: دار الدبموماسية الجزائرية وصراع القوى في القرن اإلفريقي وا 

 .39 -31، ص ص 2004الجيؿ لمنشر والطباعة والتوزيع، 
 .40، 39ص ص  نفس المرجع،-(2)
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الوطنية الحياد مف أحداث الحرب العالمية الثانية، ولـ تتدخؿ فييا ولـ تقؼ إلى جانب أحد 
 .(1)كما التزمت الحياد حياؿ ما كاف يجري عمى الساحة المغاربية والعربيةضد اآلخر، 
جبية التحرير نشاطيا الخارجي، حافظت عمى ىذا التقميد بحيث لـ تتدخؿ بعثت  ولما

في الشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية، كما التزمت الحذر مف سياسة التحالفات التي أقامتيا 
وبقيت  (2)ية مما أكسبيا التقدير واالحتراـ في األوساط العربيةالدوؿ العربية مع القوى األجنب

الجزائر بعد االستقالؿ تحافظ عمى سياساتيا الخارجية عمى طابع الحياد حياؿ كؿ النزاعات 
واألزمات الدولية، وىذا ما جعؿ وساطتيا تقبؿ مف طرؼ أطراؼ الصراع، وتوجت بحؿ 

 س، مصر  وبيف الفضائؿ الفمسطينية.  النزاعات والخالفات بيف كؿ مف ليبيا وتون
يعتبر الحياد سمة بارزة في السياسة الخارجية الجزائرية، باإلضافة إلى تمسؾ الجزائر 

 .(3)بمبادئ عالمية في سياستيا الخارجية

 السياسة الخارجية الجزائرية وتعامميا مع القضايا اإلقميمية القارية والدولية.المبحث الثالث:
 السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضايا اإلقميمية.المطمب األول: 

ُعرفت الجزائر المستقمة بمبادئيا الثابتة عمى الساحتيف الجيوية والدولية مف خالؿ 
لمقضايا العادلة، ودعـ التحرر السياسي واالقتصادي لمشعوب، واحتراـ سيادتيا وعدـ نصرتيا 

اسية الجزائرية في العديد مف القضايا التدخؿ في شؤونيا الداخمية، وقد نشطت الدبموم
 اإلقميمية منيا:

 قضية الصحراء الغربية: -1
الصحراء الغربية أرض  ساندت الجزائر قضية الصحراء الغربية، وذلؾ باعتبار أفّ 

ب تخميصيا مف االستعمار، وفي المقابؿ نجد "المغرب" التي تعتبر أف ليا الحؽ مستعمرة يج
                                                           

، ص 1997اإلسالمي، ، بيروت: دار الغرب 1962التاريخ السياسي لمجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش،  -(1)
 .306، 264ص 

،   أطروحة دكتوراه"، 1962 -1954السياسة الخارجية لمثورة الجزائرية لمثوابت والمتغيرات أحمد بف فميس، " -(2)
 .79، ص 2007كمية العمـو الحقوؽ و العمـو السياسية، قسـ العمـو السياسية ، جامعة الجزائر:

 .41، 40ص ، ص المرجع السابق سميـ العايب،  -(3)
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المغربية ليشمؿ الساقية الحمراء وواد الذىب، فالجزائر تبّنت موقًفا  التاريخي بامتداد األراضي
صريًحا مف اتفاقية مدريد والقاضية تقسيـ الصحراء الغربية بيف موريطانيا والمغرب ىذه 
األخيرة لـ تكف ترى في استيالئيا عمى الصحراء الغربية عف طريؽ المسيرة الخضراء إاّل 

مف األراضي  جزءا  الذي يمتد إلى موريطانيا جنوًبا ويأخذمحطة لبناء المغرب التاريخي و 
غرب مالجزائرية  ووفًقا ليذا الطرح بنت الجزائر إستراتيجيتيا في إدارة األزمة الصحراوية مع ال

حيث إرتكزت في مبادئ الشرعية الدولية التي تكرسيا منظمة األمـ المتحدة، عممت الجزائر 
خصوًصا اإلفريقي منو، وكذلؾ تقديميا الدعـ المادي، عمى كسب الدعـ الدولي لمقضية 

 .(1)المعنوي لجبية البوليساريو مع استنكار كؿ السموكات المغربية

 السياسة الخارجية الجزائرية مع المغرب: -2
اتسمت طبيعة العالقات بيف البمديف بالصراع والتنافس والتعاوف وحتى التكامؿ، لكف 

ميًما في توتر العالقات بيف البمديف وذلؾ انطالقا مف رفض  الظروؼ التاريخية لعبت دوًرا
غربية لألمير عبد القادر في مواجية الفرنسييف وحادثة اختطاؼ الوفد الجزائري مالمساعدة ال

االستعمار الفرنسي والتفاوض ضد وعدـ الوفاء بااللتزاـ الذي ينص عمى الدفاع المشترؾ 
د إضافة إلى مسألة الحدو  1956استقالؿ المغرب لذي عجؿ مف األحادي مع الفرنسييف ا

إلى اآلف، والتوتر الذي  1962والتنافس مستمر مف  1963الذي نتج عنيا حرب الرماؿ 
ـ المغرب يت، حيث ا1994ا مرحمة ما بعد أحداث مراكش يمتد في مراحؿ متقطعة أبرزى

،  وبعد 1994أوت  24"بمراكش" في  (2)الجزائر بمسؤوليتيا عف تفجيرات الفندؽ المغربي
ذلؾ فرضت السمطات المغربية التأشيرة عمى الجزائرييف الداخمييف ألراضييا، وكاف رد 
الجزائر بغمؽ الحدود البرية بيف البمديف وبمجيء الرئيس بوتفميقة إلى الحكـ حاوؿ بناء مسار 

د والركود العالقات بيف البمديف عرفت حالة مف الجمو  تعاوني مع المممكة المغربية إال أفّ 

                                                           
 .4 ص المرجع السابق،ميدي فتاؾ،  -(1)
 . 5 ص، نفس المرجع -(2)
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التي بقيت مشروطة بحؿ مشكمة الصحراء السياسي لطغياف الجوانب السياسية عمى السموؾ 
 .(1)الغربية

 : 1977المصرية عام  -رب الميبيةوساطة جزائرية لوقف الح -3
تمثمت في تحّوؿ الرئيس بومديف شخصًيا ألداء الوساطة بنفسو، وقد نجح في ذلؾ 

باتجاه التراب الميبي، وبذلؾ تـ اقتصاد جيد عربي  حيث قررت مصر وقؼ تقدـ قواتيا
كذا نجحت ىذه وأمواؿ وأرواح خدمة لمقضية العربية الكبرى، وىي القضية الفمسطينية، وى

فيو العديد مف الوساطات، وكانت إسرائيؿ تعمؿ عمى أف تستمر  الوساطة في وقت مثمت
 .  (2)الحرب بيف الطرفيف واضعافيما

 ياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضايا القارية والدولية.المطمب الثاني: الس
 قارًيا: -1

فريقية بالجزائر في خالؿ عقد القمة العادية الخامسة والثالثيف لمنظمة الوحدة اإل
منقاش لدراسة ف يخصص محاور ل، حرص الرئيس عبد العزيز بوتفميقة عمى أ1999جويمية 

ات التي تواجييا، وجاءت المبادرة بضرورة إعادة أوضاع القارة اإلفريقية، ومختمؼ التحدي
تنظيـ الجيود اإلفريقية في مجاؿ التنمية والسمـ، وفًقا إلطار تنظيمي جديد يكوف أكثر فعالية 

  (3) كما حرصت الجزائر بشكؿ كبير عمى مواجية الصراعات في القارة منيا:

رت -أ  ريا:يالوساطة الجزائرية بين إثيوبيا وا 
عمى الرغـ مف أف الجزائر ال تزاؿ تعرؼ عدـ استقرار حقيقي غداة انتخاب الرئيس  

ثيوبيا مف أفقر يارت ر، كما تعتب1999قة عمى أرس السمطة في أفريؿ عبد العزيز بتوفمي ريا وا 

                                                           
كمية ، جامعة بسكرة:  مذكرة ماجستيرالعالقات الجزائرية المغربية في فترة ما بعد الحرب الباردة"، عتيقة نصيب، " -(1)

 .92، ص 2012-2011، ، قسـ العمـو السياسيةالحقوؽ والعمـو السياسية
 .135ص المرجع السابق ، محمد بوعشة،  -(2)
، 1، القاىرة: معيد البحوث والدراسات اإلفريقية، طدليل المنظمات اإلفريقية الدوليةمحمد عاشور أحمد عمي سالـ،  -(3)

 .22، 21، ص ص 2006
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الدوؿ في العالـ، ال يمكف أف تعوض الجزائر شيء مقابؿ وساطتيا إال أنو أخذ بوتفميقة عمى 
، حيث كمؼ عدًدا مف الشخصيات بدور (1)تريايشكؿ الحدودي بيف اثيوبيا وار عاتقو حؿ الم

الوساطة في ىذا النزاع، مثؿ وزير العدؿ أحمد أويحي، وتعد ىذه المرة األولى التي يؤوؿ 
أويحي عممية  ية، حيث قادفييا الدور األساسي في الوساطة إلى شخص غير وزير الخارج

الوساطة خالؿ أصعب مراحميا، وتولى متابعتيا مف الجزائر طيمة سنة كاممة، كذلؾ ُأسندت 
لموزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكمؼ بالشؤوف اإلفريقية عبد القادر مساىؿ ميمة 

وقؼ إطالؽ النار، كما كاف ىناؾ تفاعؿ مستمر مع  بعة القضية حتى بعد توقيع إتفاقيةمتا
. إذف تيدؼ الوساطة الجزائرية (2)لموضوع مف قبؿ الدبموماسية الجزائرية الدائمة في إثيوبياا

تريا إلى استعادة مكانة الجزائر وىيبتيا عمى الساحة الدولية واإلقميمية وبذلؾ يبيف اثيوبيا وار 
ية الدفاعية التي تسعى لتبرير مواقؼ داخم ر في التحوؿ مف موقؼ الدبموماسيةنجحت الجزائ

 .(3)نحو الدبموماسي اليجومية التي تدفع عف قضايا السمـ والتنمية في إفريقيا

يران وساطة جزائرية لوضع حد لمخالف الحدودي حول  -ب  :1975شط العرب بين العراق وا 
مؤتمر األوؿ لمنظمة الدوؿ وىي الوساطة التي تمت في الجزائر عمى ىامش ال

إيراف باالنتقاؿ إلى الجزائر، وىذا شاه لمنفط، ويالحظ أّف الجزائر استطاعت أف تقنع  المصدرة
شاه االنتقاؿ بحد ذاتو يعد انتصاًرا لمدبموماسية الجزائرية حينئذ، حيث لـ يكف منتظًرا أف يقـو 

الفترة وقد وقع الطرفاف المذاف  بزيارة الجزائر في تمؾ -ي المنطقةحميؼ أمريكا ف –إيراف 
فاجئ الكثير مف دوؿ العالـ بما فييا بعض  -اتفاؽ السالـ -يكّناف لبعضيما عداًء تاريخًيا

ندلع مف إالدوؿ الكبرى، أطمؽ عميو "اتفاؽ الجزائر"، طويت مرحمة الخالفات بينيما، لكنيا 
 سنوات. 8ـ، وقد كانت وسيمتيا ىذه المرة حرًبا مدمرة دامت 1980جديد عاـ 

                                                           
 .8، 7ص ص المرجع السابق ، محمد بوعشة،  -(1)

جامعة  ، أطروحة دكتوراة"، لخارجية الجزائرية تجاه المغرب العربيالبعد االمني في السياسة امحمد مسعود بونقطة، " -(2)
 .115،116، ص ص  2015-2014الجزائر:كمية العمـو السياسية والعالقات الدولية 

 .43 -42ص ص  المرجع السابق ، ،محمد بوعشة، -(3)
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 : 1982اإليرانية عام  –وقف الحرب العراقية وساطة جزائرية ل -جـ
 محمد الصديؽ أويحي الذي توفي مع لقد قاد ىذه الوساطة وزير الخارجية حينئذ

، بالرغـ مف تعيد  الفريؽ الذي كاف يرافقو في حادث طائرة لـ يكشؼ عف خفاياه لحد اليـو
وىو في طريقو  -يقة لمشعب الجزائريبتقديـ الحق 1992 -1979رئيس "شادلي بف جديد" ال

اإليراني القتراح وساطة جزائرية لوقؼ  -ساحة الحرب في منطقة الخميج العربيإلى  
 .     (1)الحرب

 القضية الفمسطينية: -2
ساندت الدبموماسية الجزائرية القضية الفمسطينية في المحافؿ الدولية وكانت الجزائر 

، وقطعت عالقتيا الدبموماسية مع 1973و 1967لصفوؼ األولى في حربي ضمف ا
عداد كبيرة مف ، كما فتحت األبواب أل1967حدة األمريكية بسبب ذلؾ سنة الواليات المت

 العائالت الفمسطينية المشردة، واحتضنت أراضييا دورات المجمس الوطني الفمسطيني وىي: 
 الدورة السادسة عشرة. 22/02/1983 -
 الدورة السادسة عشرة.   25/04/1987 -
 الدورة التاسعة عشرة. 15/11/1988 -
 .(2)الدورة العشروف 28/09/1991 -

 :1983الوساطة الجزائرية لمتقريب بين الفصائل الفمسطينية عام 
وحدوث مذبحة  1982ر حرب إسرائيؿ في لبناف عاـ حصمت ىذه الوساطة عمى إث

لمعديد مف الفمسطينييف في مخيـ "صبرا" و"شاتيال" عمى يد المميشيات المبنانية بإذف مف وزير 
يؿ شاروف"، ثـ محاصرة الجيش اإلسرائيمي رائيمي حينئذ والوزير األوؿ "أرائالدفاع اإلس

ف تخرج عمى أ "ببيروت"، ثـ االتفاؽ بموجبو لمنظمة التحرير الفمسطينية وقواتيا المسمحة

                                                           
 .139 -134ص ص  المرجع، نفسمحمد بوعشة،  -(1)
  .15، الجريدة الرسمية، العدد 1989فيفري   23المؤرخ في  1989الديمقراطية الشعبية، دستور الجميورية الجزائرية  -(2)
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لفؾ إسرائيؿ الحصار المذكور، وقد  منظمة الفمسطينية مف "لبناف" كشرطالقوات الفمسطينية وال
تدخؿ الفرنسيوف إلتماـ ىذه العممية مع ضماف حياة "ياسر عرفات" بصفتو المسؤوؿ عف 

 التدىور الذي لحؽ النضاؿ الفمسطيني والطرد مف لبناف.
الفمسطيني لمواصمة الكفاح، وىو أمر تكمفت  -وكاف البد مف عودة الحوار الفمسطيني

بو الجزائر، حيث عرضت عمى كؿ الفصائؿ الفمسطينية القدـو لمجزائر لمتحاور حوؿ الكفاح 
أماميا عقبات، منيا الرفض السوري لقاء يشارؾ فيو "ياسر  تفي المرحمة المقبمة، وقد وجد

أّف احتضاف الجزائر  عرفات" الذي كاف في صراع مع دمشؽ إلى حد أف سوريا طرحت
وؿ ابإسرائيؿ، وىو ما ح شييد  مميوف لمؤتمر فمسطيني يعني اعتراؼ ثورة المميوف ونصؼ

عرفات القياـ بو عندئذ، لكف الجزائر استمرت في وساطتيا، فكاف لقاء دولي ضخـ شاركت 
ع أنحاء العالـ، بما فيو أمريكيوف وييود يفيو قوى دولية حكومية وغير حكومية مف جم

ائؿ مثؿ عرفات ، وعاد الحوار بيف كبار قادة الفصيحاربوف الصييونية، وقد نجحت الوساطة
 .    (1)وجبريؿ وغيرىـحبش وحواتمو 

 السياسة الخارجية الجزائرية مع تونس: -3
تعد تونس الدولة األكثر توافقا دبموماسًيا مع الجزائر وذلؾ لمدعـ المتبادؿ بيف 

الدولتيف، بحيث تميز السموؾ السياسي الخارجي لمجزائر تجاه النظاميف السياسييف لكال 
 1987ء بف عمي الحكـ في تونس في تونس بالتعاوف ذو بعد تكاممي خاصة بعد اعتال
معاىدة ى الصعيد الثنائي يرجع إلى بنود فالمسار الضابط لمتعاوف الجزائري التونسي عم

 . (2)1983الوفاؽ وااليخاء الممضية عاـ 
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ة ن األمريكيين المحتجزين في السفارة األمريكيئة جزائرية لحل مشكل الرىاوساط -أ
 :1980 -1979بطيران )إيران( عام 

بطمب مف الطرفيف األمريكي وخاصة اإليراني، قبمت الجزائر التي كانت التزمت 
والموظفيف  فطة لحؿ ىذا المشكؿ الذي تمثؿ في احتجاز الدبموماسيياالحياد، القياـ بواس

ـ وقد حدث ىذا 04/11/1979األمريكييف بسفارة الواليات المتحدة األمريكية "بطيراف" في 
 .صانات وأعطت امتيازات لمدبموماسييفاالحتجاز رغـ االتفاقيات الدولية التي وضعت ح

ويبدوا أف تمسؾ إيراف بيذا الموقؼ )االحتجاز( وليونة اإلدارة األمريكية قد يفّسر 
مف القومي اإليراني كاف ميدًدا، وأّف طيراف تعتبر أف السياسة األمريكية ىي بكوف األ

 اقيات، أي عدـ احتراـ الدبموماسييفالسبب، وبالتالي فيي تتيـ واشنطف بعدـ احتراـ تمؾ االتف
قوانيف البمد المعتمديف لديو والتدخؿ في شؤونو بغاية صنع الفوضى وعدـ االستقرار وتغيير 

رية "بألمانيا"، ىذا الطمب بعد فشؿ المفاوضات المباشرة ضمف لقاءات س الحكـ، لقد تـ
اطة تقدمت بيا منظمة التحرير الفمسطينية وأطراؼ أخرى، وقد ترتب عف وكذلؾ بعد فشؿ وس

وقفت ىذه األخيرة أىذا الفشؿ قطع العالقات الدبموماسية بيف "طيراف" و"واشنطف"، كما 
رر وساطة طرؼ ثالث، فتولت ىذه الميمة الدبموماسية مساعداتيا تجاه "إيراف"، مما يبّ 

أويحي" يساعده في ذلؾ  "محمد الصديؽ–الجزائرية بقيادة وزير الخارجية شخصيا حينئذ 
بطيراف )عبد الكريـ غريب( وواشنطف "رضا مالؾ"، فضال عف تولي الجزائر  يالسفير الجزائر 

 يكية.رعاية المصالح اإليرانية بالواليات المتحدة األمر 
فتت انتباه العالـ لمدور الذي لعبتو الجزائر بالنظر إلى تعقد ىذه لوىي الوساطة التي 

القضية، وكذلؾ بعد أف توجت بالنجاح، خاصة بعد فشؿ استعماؿ القوة مف قبؿ اإلدارة 
 .(1)األمريكية
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ـ أي بعد احتجاز داـ 1981وىو ما حصؿ فعاًل في النصؼ الثاني مف يناير سنة 
نياء أكثر مف  أربعة عشر شيًرا، حيث تعيدت أمريكا بعدـ التدخؿ في شؤوف إيراف مستقباًل وا 

تجميد األمواؿ اإليرانية التي تـ تحويميا إلى حساب جار بانجمترا باسـ البنؾ المركزي 
الجزائري الذي كاف قد قّدـ ضمانات بيذا الخصوص مف قبؿ وأطمؽ صراح الرىائف 

 .(1)األمريكييف
 المالي:الطوارقي جزائرية لحل النزاع الوساطة ال -ب

تعتمد الوساطة الجزائرية عمى مبادئ السياسة مف ناحية احتراـ الوحدة الترابية لدولة 
مالي وعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ غير أف الدبموماسية الجزائرية تستند في 

أّف لساحؿ، حيث مقاربتيا بخصوص الوضع في مالي عمى الرىانات األمنية في منطقة ا
ممؼ الطوارؽ الذي يشكؿ مصدر قمؽ لمسمطات الجزائرية، فيما لو تفجر الوضع في 

. وىو قمؽ (2)المنطقة، بفعؿ التدخؿ العسكري األجنبي في شماؿ مالي وتواجد اإلرىابييف بيا
يوجد لدى السمطات الجزائرية في كوف ىذه الجماعات ستمجأ إلى االتجار بالمخدرات 

 تمويؿ وتأميف عممياتيا ضمف نطاؽ مناطؽ صحراوية واسعة مف الصعب مراقبتياواألسمحة ل
نظاـ "العقيد القدافي" وانتشار األسمحة في المنطقة وكانت في الساحؿ، السيما بعد انييار 

ىذه االعتبارات السبب وراء تحرؾ الدبموماسية الجزائرية وفؽ مقاربة ثابتة ومنذ بداية األزمة 
د مف حيث الوسائؿ عمى ضماف حؿ سياسي سممي يكوف مىي مقاربة تعتفي شماؿ مالي، و 
 .(3)بيف المالييف أنفسيـ

بعيًدا عف  فتعاممت الجزائر وفؽ إستراتيجية محكمة إليجاد حؿ ألزمة شماؿ مالي
صراع اإلرادات مع أطراؼ النزاع في مالي وخصوًصا فرنسا، إذ أف الحسابات الخارجية و 
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محاور أساسية يتقدميا الحؿ السممي مف دوف أي تدخؿ  3ِانتيجت الدبموماسية الجزائرية 
ة عمى ي الذي تعتبره تيديًدا لألمف واالستقرار في الجزائر، كما تركز الدبموماسية الجزائريبأجن
وار المباشر مع جميع األطراؼ الفعالية في األزمة، وىو ما جسدتو الزيارة الرسمية لرئيس الح

الجزائر واالستقباؿ غير المعمف لوقت مف حركة أنصار الديف، إضافة إلى الجميورية المالية 
وار، وىو ما يؤكد ضرورة الحؿ السممي مف ة مف وفود رسمية إفريقية لدوؿ الجمجموع

المنظور الجزائري والثاني أمني، وييدؼ إلى منع تسمؿ الجماعات الجيادية نحو ترابيا بفعؿ 
ث، دعوى لتفادي تبعات الفكر المتطرؼ الذي إنتشر في العممية العسكرية شمااًل، والثال

 .  (1)الساحؿ اإلفريقي
 موقف الجزائر تجاه الثورات العربية: -4

مف الثورات العربية اتسـ بالحياد وذلؾ لعدـ استقرار األوضاع  إّف موقؼ الجزائر
 2011 أحداث تونس ومصر بداية سنة الداخمية السيما بعدما عرفتو مف أحداث تزامنا مع

، كتأكيد عمى صيانة 1988قد عرفت ربيعيا العربي سنة  تعبير بأّف الجزائرالوقد ساد 
االستقرار لمبالد بِاستخداـ ورقة الحرب األىمية المأساوية لردع الشعب مف أتباع المناىج 

 التونسية والمصرية وغيرىا.       
لطرد سوريا مف  2011( التي صوتت في نوفمبر 18ؿ )كانت الجزائر مف بيف الدو 

تجسيد العقوبات بعد رفضيا وقؼ القمع الحكومي ضد المتظاىريف غير و الجامعة العربية 
س االنتقالي السوري في مارس أّنيا عارضت قرار الجامعة العربية منح مقعد سوريا لممجم

ورأت بأّف األمر يتنافى وميثاؽ الجامعة العربية بشأف عدـ استقباؿ أي عمؿ أو  2013
بعمؿ  2013سبتمبر  1لجامعة العربية في تغيير لمنظاـ في البمداف العربية، كما طالبت ا

عسكري ضد الحكومة السورية لوقؼ الجريمة الفضيعة عقب استخداـ السالح الكيماوي، 
عسكرية عربية ضد سوريا، وقد رفضت الجزائر وقتيا إلى وىي خطوة ميّمة لدعـ ضربات 
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جانب لبناف، تونس، مصر، والعراؽ التدخؿ العسكري األجنبي في سورياػ واعتبرتو خارًجا 
 . (1)عف القانوف الدولي، وىذا ال يعتبر سموؾ معاد لإلمبريالية ومقاومة الييمنة الغربية

مشابيا بدعوة الحياد وعدـ  2011 تجاه الثورة المصرية يناير كاف موقؼ الجزائر
ما يجري ييّدد  التدخؿ، لّكنيا في العمؽ كاف موقفا مسانًدا لنظاـ "حسني مبارؾ" مف باب أفّ 

 استقرار مصر وبالتالي استقرار المنطقة برمتيا.
ورغـ أّف موقؼ مساندة األنظمة ضد شعوبيا غريب عف تقاليد الجزائر، فإّنو في 

 .    (2)سًقا مع مواقؼ القوى الكبرى في العالـحالتي تونس ومصر جاء من
فاتسمت بالتأخر عف اتخاذ موقؼ مساند لمحركات الشعبية، فحتى فرنسا والواليات 
المتحدة األمريكية تأخرت عف اتخاذ موقؼ، لكف لّما تحرؾ الميبيوف في بنغازي والبيضاء 

قذافي، تأخرت الجزائر عف وطبرؽ، اجدابيا وطرابمس والزنتاف والزاوية مطالبيف برحيؿ ال
 الجميع ودعت إلى الحوار في وقت كاف القذافي يرد عمى المتظاىريف بالسالح.

مطات التونسية منتصؼ أّما تجاه تنوس فحيف اندلعت المواجيات بيف الشعب والس
( لمجنة المشتركة العميا 18كانت الحكومة الجزائرية تستعد إلحتضاف الدورة ) 2010ديسمبر 
مف الشير برئاسة رئيس  27 رغـ تفاقـ األحداث في موعدىا فيديف وجرت الدورة بيف البم

الوزراء الجزائري "أحمد أويحي" ونظيرة التونسي "محمد الغنوشي" واستقبمو الرئيس "عبد 
 .  (3)"ف بف عميالعابدي سالة تضامف إلى الرئيس "زيف العزيز بوتفميقة" بحفاوة وحمؿ لو ر 
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الجزائرية منذ الثورة التحريرية تسير وفًقا لممبادئ كثوابت في  إّف السياسة الخارجية
ف اختمفت شدة الميجة مف وقت إلى آخر وفؽ براغماتية سياقات (1)سياستيا الخارجية ، وا 

األحداث الدولية، والوضع الداخمي دوف تفريط في تمؾ المبادئ واألسس، فموقؼ الجزائر 
التدخؿ في الشؤوف الداخمية واحتراميا لكافة المواثيؽ تجاه الثورات العربية مرتبط بمبدأ عدـ 

الدولية، وقد أردفت سموكيا بمجموعة مف التصرفات البراغماتية مع الحكومات االنتقالية 
  .   (2)والبديمة التي عرفتيا بعض ىذه الدوؿ
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 .187ص 
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 خالصة الفصل:
مجاؿ سياستيا الخارجية تجربة تراكمت مف خالؿ مرحمة  ورثتعند استقالؿ الجزائر 

 الكفاح المسمح، عمى مستوى المبادئ األساسية وكذا التحالفات الثنائية.
كما توصمنا إلى أف المعددات والمبادئ والسمات المشكمة لمسياسة الخارجية الجزائرية 

العادلة، ودعـ  ساىمت في توجيييا وتفعيؿ دورىا، وذلؾ مف خالؿ مناصرتيا لمقضايا
التحرؾ السياسي واالقتصادي لمشعوب، وقد نشطت الدبموماسية الجزائرية في العديد مف 

 المحافؿ الدولية.
ومف ناحية ممارسة السياسة الخارجية الجزائرية فإف الوساطة لعبت أداوًرا يحتذى بيا 

 في العديد مف النزاعات القارية العربية، والدولية.
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مّر المسار التاريخي لمنظاـ السياسي الميبي بعّدة محّطات جعمت منو نظاـ فريد عمى 
الداخمي أو الخارجي ومف الناحية السياسة أو القانونية ويتجّسد ذلؾ مف خالؿ المستوى 

األحداث العديدة التي رسمت المالمح العامة لمنظاـ وجعمت لو خصائص مغايرة عف باقي 
األنظمة عمى المستوى الدولي خاصة في عيد معمر القذافي والذي أدى إلى انتفاض الشعب 

اع مسمح الذي خمؽ تداعيات أمنية خطيرة عمى الدوؿ ضد النظاـ ودخوؿ ليبيا في نز 
المجاورة خاصة الجزائر التي عممت جاىدة عمى حؿ ىذا النزاع، بحيث تناولنا في ىذا 
الفصؿ الكرونولوجيا التاريخية لألزمة الميبية وموقؼ السياسة الخارجية الجزائرية مف األحداث 

 يبية.في ليبيا والمبادرات الجزائرية لحؿ األزمة الم

 . 2011الميبية حداثاأل لكرونولوجياالمبحث األّول:
عرفت فترة حكـ القذافي العديد مف األحداث التي أّدت إلى اسقاط النظاـ حيث تطرقنا 

لى األسباب التي أّدت إلى ثورة   وتداعيتيا عمى ليبيا. 2011إلى فترة حكـ القذافي وا 

 المطمب األول: ليبيا في فترة حكم القذافي.
مف عاـ  ديسمبر 24عمى االستقالؿ في  الدولة الميبية الحديثة منذ حصوليا عاشت

في ظؿ دستور كاف قد فرغ مف إعداده ىيئة وطنية تأسيسية ليبية تحت إشراؼ ىيئة  1951
في ظؿ ذلؾ مف نفس العاـ وقد عاش الشعب الميبي  لمتحدة في السابع مف أكتوبراألمـ ا

رجة عالية مف الحماية لكافة الحقوؽ القانونية حقؽ لو د الدستور بنظاـ حكـ ممكي
، التي قامت بيا المجنة المركزية 1969، وبعد أحداث الفاتح مف سبتمبر (1)والقضائية

لمضباط الوحدوييف األحرار بقيادة معمر القذافي، التي تـ عمى إثرىا إلغاء الممكية في ليبيا 
ث مؤسساتو، كاف ذلؾ عبر عرؼ النظاـ السياسي تحوالت جذرية وذلؾ خاصة مف حي

 مرحمتيف:
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عرؼ النظاـ السياسي الميبي في تمؾ الفترة مؤسسات جديدة متأثرة : 1976 -1969* 
 بالقومية العربية والفكر الناصري في مصر وتمثمت ىذه المؤسسات في:

مجمس قيادة الثورة: يعتبر بمثابة السمطة التشريعية في الجميورية العربية الميبية  -1
ويمارسيا بالقرارات والقوانيف التي يصدرىا بمراسيـ، كما يمثؿ ىذا المجمس أعمى سمطة في 

 البالد يمارس ِاختصاصات الّسيادة العميا والتشريع.
 مجمس الوزراء: وىو بمثابة الييئة التنفيذية واإلدارية الرئيسية. -2
اركة السياسية دوف ، كإطار لممش11/06/1971راكي العربي: تأسس في االتحاد اإلشت -3

اعتباره حزًبا سياسًيا، ويقـو بمساندة النظاـ الثوري في ليبيا، وخمؽ إيديولوجية جديدة تتماشى 
 .     (1)مع الشرعية اإلسالمية

، 1973أفريؿ  05المجاف الشعبية: جاءت المجاف الشعبية بعد إعالف الثورة الشعبية في  -4
القذافي في مدينة زواوة، وحسبو فإف المجاف وذلؾ مف خالؿ خطاب ألقاه العقيد معمر 

الشعبية ىي الوسيمة لتمكيف الشعب مف التعبير عف نفسو بصورة ديمقراطية مباشرة وتقوـ 
دارية في ليبيا، وذلؾ عف طريؽ االنتخاب المباشر، وفي  ىذه المجاف في كؿ وحدة جغرافية وا 

المسؤوليات اإلدارية لمجاف أصدر مجمس قيادة الثورة قانوف يحدد فيو  1973أفريؿ  16
 الشعبية التي يتـ اختيار أميف عاـ ليا مف طرؼ أعضائيا.

قاـ مجمس قيادة الثورة بتشكيؿ لجنة تشريعية  1973أكتوبر  28السمطة القضائية:  -5
لمراجعة وتعديؿ القوانيف لتتماشى والشريعة اإلسالمية، وتـ إصدار قانوف يقضي بدمج 

 ية وحؿ النظاـ المحاكـ المزدوجة.المحاكـ المدنية والشرع

تـ إلغاء المؤسسات  تغيرات سياسية جذرية إذ 1977داية عرفت ليبيا ب: 2011 -1977* 
الحكومية وحمت محميا ىيكمة مختمفة تماًما تحت اسـ "سمطة الشعب" ولقد نّص إعالف سمطة 

جماىيرية الشعب عمى أف السمطات الشعبية المباشرة ىي أساس النظاـ السياسي في ال
                                                           

، جامعة بسكرة: كمية الحقوؽ  ماجستير مذكرة، التدخل األجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافيعالء الديف زردومي،  -(1)
 .98 -96، ص ص 2013 -2012والعمـو السياسية، 
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العربية الميبية الشعبية االشتراكية، وىذا حسب تصورات وأفكار العقيد المعمر القذافي التي 
لغاء مجمس الوزراء وفي بداية  صاغيا في الكتاب األخضر، وتـ حؿ مجمس قيادة الثورة وا 

 عرفت ليبيا مؤسسات سياسية جديدة وتمثمت فيما يمي: 1979
مؤتمًرا شعبًيا  405: مف خالليا تـ تقسيـ الجماىيرية إلى المؤتمرات الشعبية األساسية -1

 وتتـ فيو مناقشة جميع المواضيع والقوانيف والتشريعات.
المؤتمرات الشعبية الغير األساسية: ىي مؤتمرات تخص منطقة جغرافية محددة، وليا  -2

ة بالشعبية حدود إدارية تعرؼ باسـ الشعبية، وىي عبارة عف إدارة لصياغة القرارات الخاص
 .   (1)والتي وتعارض والسياسات العامة

االتحاد والنقابات والروابط المينية: تعتبر مف وحدات النظاـ السياسي الميبي ومف  -3
مكوناتو األساسية، وتقوـ باختيار أمانة تدير شؤونيا اإلدارية والتنظيمية، وأعضائيـ أعضاء 

 في مؤتمر الشعب العاـ.
ي تنظيـ منبثؽ عف المؤتمرات الشعبية األساسية والروابط المينية المجاف الشعبية: ى -4

 وتعتبر ىذه المجاف جياز تنفيذي لمقرارات في الجماىيرية وتنقسـ إلى:
 المجنة الشعبية العامة. -
 المجاف الشعبية الفرعية. -

 مؤتمر الشعب العاـ: ىو عبارة عف إلتقاء المؤتمرات الشعبية األساسية والمجاف الشعبية -5
عضو ويتـ انتخابيـ باالقتراع الغير المباشر  760واالتحادات والروابط المينية يتألؼ مف 

 سنوات. 03لمّدة 
الّمجاف الثورية: ىي إحدى اليياكؿ الجديدة، التي جاء بيا معمر القذافي في الكتاب  -6

مى األخضر والنظرية العالمية الثالثة، حيث تسعى إلى إبقاء الثورة دائمة والحفاظ ع
 مكتسباتيا.

                                                           
 .101 -98ص ص المرجع السابق، عالء الديف زردومي،  -(1)



 .في حل األزمة الليبية الجزائرية الخارجية سياسةال دور                                                      :لثلثاالفصل ا

78 
 

المؤسسة القضائية: عرؼ نظاـ المحاكـ في ليبيا بعد التحّوؿ إلى النظاـ الجماىيري أربع  -7
 مستويات:

 المحاكـ الجزئية. -
 المحاكـ االبتدائية. -
 محاكـ االستئناؼ.  -
 المحكمة العميا.  -
 ا لمحاكـ الثورية. -
 .(1)محكمة الشعب  -

 العسكرية في ليبيا إلى قسميف:المؤسسة العسكرية: تنقسـ المؤسسة  -8
 الجيش: الذي ينقسـ بدوره إلى القوات البرية، القوات البحرية، القوات الجوية. -أ

الكتائب األمنية: كما تعرؼ بكتائب القذافي فيي ال صمة ليا بالجيش الميبي، كما تفوقيا  -ب
فضيؿ بوعمر، كتيبة تجييًزا وتدريًبا وأىـ تمؾ الكتائب كتائب الخميس والمعتصـ، كتيبة ال

 الجارح، كتيبة محمد المقريؼ.
المؤسسة اإلعالمية: يعتبر النظاـ اإلعالمي الميبي األكثر تقييًدا في العالـ، فيرى القذافي  -9

أّف وسائؿ اإلعالـ تمثؿ أداة لمتعبئة الثورية والتنمية الوطنية، حيث ربط جميع وسائؿ اإلعالـ 
 .(2)بالمجاف الشعبية

أّف ليبيا في عيد الممكية لـ تحظى بعقد اجتماعي حقيقي يجّذر مفيوـ بدا واضًحا 
المواطنة ويؤدي إلى نجاح مشروع الدولة الحديثة في البالد وىو ما بدى غائًبا أيضا في عيد 

                                                           
 .105 -101ص ص المرجع ،  ، نفسعالء الديف زردومي -(1)
 .107، 106ص ص المرجع،  ، نفسعالء الديف زردومي -(2)
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القذافي الطويؿ الذي إختزؿ الحكـ في شخصو، ولـ يسعى إلى إنشاء مؤسسات حقيقية في 
 .(1)ليبيا

 ية:الميب خصوصية األحداث
مع نياية العقد األّوؿ مف القرف الواحد والعشريف اجتاحت الدوؿ العربية احتجاجات 
واضطرابات وثورات شعبية بدرجات متفاوتة، وىو ما يسمى )بالربيع العربي( وقد كانت ىذه 
الحركات بأشكاليا المتعددة، ترفع جميعيا شعار اإلصالح والتغيير، وتنطمؽ مف جممة عوامؿ 

إطار الفساد والفقر والبطالة والتيميش...الخ، مف ناحية، وتتشابو بمجموعة مف تندرج في 
 السمات والخصائص مف ناحية ثانية، يمكف بيانيا عمى النحو التالي:

 التركيز عمى اإلصالحات الداخمية بالدرجة األولى. -
 كانت في مجمميا حركات مف أجؿ الحرية والعدالة االجتماعية. -
محركات مف حيث أنيا بدأت سممية الطابع، وتصاعدت بمرور تشابيت جميع ىذه ال -

 الزمف في عدد مف الدوؿ إلى الثورة المسمحة.
 مثؿ الشباب والطبقة الوسطى الوقود األساسي ليذه الحركات.  -
لعبت تكنولوجيا االتصاالت واإلعالـ دوًرا فّعاال في عممية تعبئة الرأي العاـ العربي  -

 وتييئتو لمثورة.
مخاوؼ في كافة الدوؿ العربية لدى العديد مف النخب السياسية واالقتصادية انتشار ال -

وقوى خارجية أيضا مف سيطرة اإلسالمييف عمى المشيد السياسي في مرحمة التحّوؿ 
 .(2)وسقوط األنظمة القديمة

                                                           
، ص 2017، مارس 13العدد  مركز الدراسات الشرق األوسطـ،أحمد سعيد نوفؿ وآخروف، "األزمة الميبية إلى أيف"،  -(1)

 .24 -07ص 
الخصوصية وتحديات المرحمة االنتقالية"، دراسات العمـو  2013 -2011أحمد خميؼ عفيؼ، "الثورة الميبية شباط  -(2)

 .675 -663، ص ص 2015 ،3، العدد 42اإلنسانية واالجتماعية، مجمد 
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وعمى الرغـ مف ىذا التشابو في العوامؿ واألسباب التي أّدت إلى قياـ الثورات العربية 
ـ امتازت بخصوصية واضحة مف 2011فيفري  17و يمكف القوؿ أّف الثورة الميبية إاّل أنّ 

حيث األسباب والدوافع عف بقية الثورات العربية التي سبقنيا في تونس ومصر، وىذا يؤكد 
الفكرة التي تقوؿ بأّف الثورات تكوف في غالب األحياف انعكاًسا لمواقع االجتماعي، الديمغرافي 

 غرافي والمزاج الشعبي، وتكمف ىذه الخصوصية في النقاط التالية:االقتصادي، الج
افتقار حركة االحتجاج الميبية إلى مؤسسات مجتمع مدني تتبناىا وتدعميا نتيجة عدـ  -

 وجود تمؾ المؤسسات أصال.
سرعة تحّوؿ حركة االحتجاج الشعبي مف المسار السممي إلى حمؿ السالح، والدخوؿ  -

 سّمح مفتوح بيف النظاـ والمعارضة.مباشرة إلى حالة صراع م
لجوء طرفي الصراع إلى االستعانة بأطراؼ خارجية )المرتزقة لدعـ النظاـ، الناتو لدعـ  -

 المعارضة( مف منطمؽ سعى كؿ طرؼ لحسـ الصراع لصالحو.
بروز ظاىرة االنشقاقات منذ البداية عف نظاـ الحكـ الميبي، حيث قّدـ عدد كبير مف  -

تيـ احتجاًجا عمى سياسة النظاـ القمعية في التعامؿ مع المعارضة كاف المسؤوليف استقال
 مف بينيـ شخصيات سياسية وقضائية وعسكرية.

ّتجاه المعارضة الميبية إلى التحّوؿ مف حركة  - إنييار ىياكؿ الدولة الرسمية خالؿ الثورة، وا 
 14يتكوف مف احتجاجية إلى حكومة موازية مف خالؿ تشكيؿ مجمس عسكري في بنغازي 

عضو مف المناقشيف ،ميمتو الرئيسية الدفاع عف المدينة ضد اليجمات التي تشّنيا قوات 
النظاـ كما ظير ما يعرؼ بالمجالس التنسيقية إلدارة المدف التي تخضع لسيطرة المحتجيف 

 مثؿ )بنغازي، طبرؽ، درنة، وأجدابيا(.
فعمى الرغـ مف أّف احتجاجات  العنؼ الدموي الواسع والمرافؽ لالحتجاجات الشعبية، -

مصر وتونس قوبمت بإجراءات أمنية أّدت إلى سقوط ضحايا وخسائر بشرية إاّل أّف 
 الوضع في ليبيا اّتسع ليصؿ إلى حاالت مف اإلبادة والمجازر البشرية.
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تعّذر نجاح الثورة الميبية دوف حسـ عسكري عف طريؽ التدخؿ الخارجي، ومّما زاد األمر  -
قساـ الجيش الميبي عمى نفسو، ألسباب مختمؼ ترتبط بالتركيبة القبمية والعشائرية تعقيًدا إن

والواقع االجتماعي العاـ في ليبيا. كما شكؿ بعد المسافات بيف مراكز الثورة والعاصمة 
 .(1)تحدًيا كبيًرا في طريؽ نجاح الثورة

تونسية والمصرية، الذي إتساع نطاؽ التدخؿ الخارجي في األزمة الميبية أكثر مف األزمة ال -
اقتصر التدخؿ الخارجي في أزمتييما عمى توجيو بيانات لدعـ مطالب المحتجيف، 
ومطالبة قادة النظاـ بالتنحي، إاّل أّنو في ليبيا كاف األمر مختمًفا، فقد كاف نتيجة لكبر 

لدوؿ يت المعارضة إلى اجو لحقيا النظاـ بمناطؽ الثوار إف تحجـ الخسائر البشرية، التي أ
الكبرى لتوجيو ضربة جّوية لمراكز قّوة النظاـ وفرض عقوبات مشّددة عميو، والتي تأكدت 

 .(2)ونفذىا حمؼ الناتو 2011شباط  27بموجب قرار مجمس األمف في 
تميزت الثورة الميبية عف مثيمتييا في كؿ مف مصر وتونس حيث ثّمت مؤسسات لمدولة  -

ال، تمثمت بالجيش والمؤسسات السياسية مثؿ  أوفييا بصرؼ النظر عف كونيا ديمقراطية 
البرلماف واألحزاب، ما نتج عنو أّف ليبيا لـ تشيد منذ االستقالؿ حراًكا سياسًيا وحزبًيا 

فيفري بأنيا ثورة شعبية  17حقيقيا بإستثناء فترة قصيرة مف عيد الممكية لذلؾ توصؼ ثورة 
 .(3)عامة أكثر مف كونيا حراًكا ساسًيا

 :2011الميبية  لثاني: أسباب األحداثالمطمب ا
 األسباب القتصادية: -أ

أشارت التقارير الصادرة عف األمـ المتحدة إلى أّف ليبيا تعتبر مف الدوؿ المتقدمة في 
، حيث احتمت وفًقا ليذه التقارير المرتبة 2011 -2000التنمية البشرية خالؿ المرحمة 

( سنة 55، والمركز )2001( سنة 61كز )، والمر 2000( عمى المستوى الدولي سنة 64)
                                                           

 . 675 -663ص ص المرجع،  ، نفسأحمد خميؼ عفيؼ -(1)
 .675 -663ص ص المرجع،  نفس -(2)
 .24-7ص ص المرجع السابق، أحمد سعيد نوفؿ وآخروف،  -(3)
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، مع احتفاظيا عبر السنوات الثالث األخيرة بالمركز 2010( سنة 52، والمركز )2009
 .(1)األّوؿ عمى المستوى اإلفريقي

عمى الّرغـ مما أشارت إليو ىذه التقارير الّرسمية مف مستوى جيد مف التنمية في ليبيا 
فمف إستالء القذافي عمى السمطة بانقالب عسكري ضد  إاّل أف الواقع كاف يعكس رأي آخر،

، فقدت ليبيا فرصا لنيضة شبعيا، فحـر الشعب مف عائدات 1969الممؾ إدريس سنوسي 
الثروة في بالدىـ، حيث كانت سياسة نظاـ القذافي متفاوتة مف حيث عممية توزيع الثروة 

تمتؼ حوؿ القذافي وعائمتو  خاصة في العائدات النفطية التي إستفادت منيا دائرة ضيقة 
إضافة إلى ما بدده القذافي في ثورة المجتمع عمى شراء األسمحة وتكديس الثروات واألرصدة 

، وتدفؽ االستثمارات 2003في بنوؾ الغرب، وعمى الّرغـ مف انفتاح ليبيا عمى الغرب منذ 
التنمية، إال أّف ذلؾ  والشركات األجنبية والمشاركة في البنى التحتية الالزمة في تحقيؽ حالة

لـ يغير في معادلة استبداد السمطة وبالفساد والثروة، بؿ زاد الوضع سوًءا، حيث تزامف مع 
ذلؾ االنفتاح، الحديث عف المشروعات لبيع الممتمكات العامة لمقطاع الخاص، األمر الذي 

، خاصة بعد (2)اأثار مخاوؼ كبيرة لدى الطبقات العمالية والفئات المجتمعية الوسطى والدني
تسارع وتيرة االنفتاح وتطبيؽ سياسات اقتصادية رأسمالية كاف ليا العديد مف اآلثار السمبية 
عمى قطاعات واسعة مف المجتمع، كاف مف مالمحيا الغالء وانتشار الفساد والبطالة، األمر 

 .(3)الذي دفع أبناء الشعب الميبي إلى الخروج في عمميات احتجاجية

 اجتماعية: -ب
لعب العامؿ االجتماعي دوًرا ىاًما في تصاعد حالة االحتجاجات وتطّورىا نحو الثورة، 
وجاء تأثير ىذا العامؿ مف خالؿ حالة التغيير الديمغرافي، التي كانت تعيشيا ليبيا قبيؿ 

                                                           
 .675 -663ص ص مرجع سابق، أحمد خميؼ عفيؼ،  -(1)
، ص               2011في شمال إفريقيا وتداعياتيا،  2011نظرة نقدية في ثورات عام معيد الدراسات األمنية،  -(2)

 .12 -11ص 
 .675 -663ص المرجع نفسو، أحمد خميؼ عفيؼ،  -(3)
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( مف مجموع %52سنة(، والتي شكمت ) 25الثورة، متمثمة بزيادة شريحة الشباب )أقؿ مف 
، حيث كانت ىذه الفئة ترفض حالة التناقض، القائمة بيف الشعارات والمثؿ التي نشأ السكاف

في إطارىا، والتي تؤكد قيـ اإلشتراكية والعدالة االجتماعية، وممكية الشعب، وبيف واقع 
يناقض ذلؾ تماًما في ظؿ سياسة االنفتاح والخوصصة، والفساد التي ىددت قطاعات كثيرة 

لذي خمؽ لدييـ حالة مف عدـ الرضى اتجاه تمؾ الّسياسات  خاصة مف الشباب، األمر ا
وأّنيـ كانوا يدركوف جّيًدا أّف بالدىـ في مقدمة الدوؿ العربية مف حيث الثروة، إاّل أنيا في 

 .    (1)الواقع أقؿ تطوًرا، بؿ أنيا تأتي في مستوى دوؿ العالـ الثالث الفقيرة
ـ الوالء والمواطنة التي تعد أساس التنمية وكذلؾ فشؿ نظاـ القذافي في تعزيز قي

وىدفيا الرئيسي، فغياب الحّرية، وتيميش مشاركة الشباب في الحياة العامة، وعدـ تأسيس 
مؤسسات مختصة لقضاياىـ ومتابعة مشكالتيـ كؿ ىذا أدى إلى قتؿ روح المبادرة واإلبداع 

ة مف جية أخرى. وىكذا نالحظ أف واالبتكار لدييـ، مف جية، وافتقادىـ روح الوالء والمواطن
أسموب النظاـ في إدارة الشؤوف الدولة أدى إلى غياب العدالة االجتماعية التي كانت دافًعا 

 .(2)قوًيا لقياـ الثورة

 األسباب السياسية: -جـ
لى الوحدة  إّف تقمبات السياسة الخارجية الميبية بيف الّسعي لموحدة العربية تارة وا 

النظاـ في رى وما بيف مشاريع وحدودية ثنائية جماعية حيًنا آخر، ومغامرات اإلفريقية تارة أخ
وحركات التمّرد في مناطؽ متعددة مف العالـ، ما أدى إلى عدـ  دعـ العديد مف المنظمات

بسبب ما ترتب عمييا مف تبديد ثروات  فالّرضى لدى قطاعات كبيرة مف المواطنيف الميبيي
بالدىـ في قضايا ال مصمحة ليـ بيا وعمى الّصعيد الداخمي إتبع القذافي سياسة فرؽ تسد 
لمحفاظ عمى استمرارية سمطتو والتبشير بمجموعة مف األفكار شديدة العمومية تضمنيا كتابو 

                                                           
(1)-Bhardwaj, Development of confliction in Arab spring, Libya and Syria from revolution to civil war, 
2011, PP 23- 33 www.hytimes.com 2013/10/19, Access date: 05/05/2017. 
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في اليوية الثقافية المسمي بالكتاب األخضر الذي تضمف مجموعة مف القيـ األساسية 
الميبية، إعتمد في نشر إيديولوجيتو عمى مجموعة مف مؤسسات الممثمة في المؤتمرات 
والمجاف الشعبية التي أعطت النظاـ قدًرا مف الشرعية ومنحتو الضبط والسيطرة، ورغـ كافة 

درجة الشعارات الخاصة بحكـ الشعب إال أّف الواقع العممي يشير إلى أّف السمطة تركزت بال
األولى بيد المجاف الثورية التي كانت تتكوف مف مجموعة مف الشباب المتحمسيف والمؤمنيف 

، وأدى تسمط المجاف الثورية عمى السمطة إلى (1)بفكر القذافي وطروحات الكتاب األخضر
حدوث عزوؼ شعبي عمى المشاركة في الحياة السياسية، وقد أدى ىذا الوضع إلى بروز فئة 

 ف بالسمطة والثروة.مف المحتكري
ورغـ اآلماؿ التي عمقيا البعض عمى المشروع اإلصالحي الذي أطمقو إبف القذافي 

الصراع مف  ورية إال أّنو في الواقع كاف أداةسيؼ اإلسالـ كمحاولة لتقميص نفوذ المجاف الث
أجؿ السيطرة عمى السمطة، والنفوذ بيف النخب داخؿ النظاـ. نظر لو غالبية الميبييف نظرة 
رتباب سبب عدـ جّدية اإلجراءات المتخذة وسالمتيا مثاؿ عمى ذلؾ المجنة التي  توجس وا 

تيا شكميا القذافي تحت مسمى "المجنة األساسية لمكافحة الفساد" إذ كانت إنتقائية ألداء ميما
عمى نحو جعؿ منيا أداة لفرض الوصاية والسيطرة عمى القطاعات االقتصادية والمالية 
خضاعيا إلشراؼ شخصيات موالية لمنظاـ، مما أدى إلى تصاعد حّدة التوتر الداخمي  وا 

 .  (2)وتنامي قوة المعارضة ضد النظاـ

 :2011فيفري  17 أحداث
يبيوف ذكرى االحتجاجات التي وقعت استدعى الم 2011قبؿ إنطالؽ الثورة في فيفري 

أماـ القنصمية اإليطالية في بنغازي عمى خمفية الرسـو المسيئة لمنبي  2006فيفري  17في 
( شخصا 150محمد، والتي قمعتيا السمطات وسقط نتيجتيا عشرة قتمى إلى جانب ِاعتقاؿ )

                                                           
تاريخ اإلطالع:   www.sis.gov.eg/Newrrl/34/9.htmlميدي، "قراءة في أسباب الصراع المسمح في ليبيا" في: -(1)
(70/50/2017) 
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مي إثر ضحايا باعتقاؿ محا 2011فيفري عاـ  10فاستبؽ النظاـ الميبي ىذا الحدث يـو 
مجزرة سجف "أبوسميـ"، الذيف اعتادوا عمى االعتصاـ بيف الحيف واآلخر، فخرجت مظاىرات 
عفوية في مدينة "بنغازي" تطالب باإلفراج عف المحامي قابميا النظاـ بقمع شديد تسبب بمقتؿ 

ـ في عدد مف المتظاىريف، وبذلؾ كانت بداية الثورة، وخالؿ خمسة أّياـ إنيارت قوات النظا
، وبعدىا انتقمت التظاىرات إلى طرابمس وبقية المدف (1)بنغازي، وأصبحت في قبضة "الثوار"

الميبية وفي غضوف أّياـ تغّمب المتظاىروف في مختمؼ أرجاء شرؽ ليبيا عمى جياز األمف 
وأحرقوا المباني العامة المرتبطة بالحكومة واستولوا عمى األسمحة التي تركيا مسؤولوا األمف 

( شخص نتيجة لالحتجاجات 109لذيف فروا، وفي بنغازي وحدىا قتؿ ما ال يقؿ عف )ا
المناىضة لمحكومة واالشتباكات مع قّوات األمف، كما أثار غضب الشعب وانتشار 

ف أخرى مف البالد، بما في ذلؾ طرابمس مصراتة وجبؿ نفوسة .خمفت اكاحتجاجات في أم
مدف أخرى، ووصمت ذروتيا عّدة مسيرات إلتقت حركة اإلحتجاج في طرابمس عف غيرىا مف 

فيفري  بالساحة الخضراء المركزية رمز السمطة التي تزينيا ممصقات ضخمة لمعقيد  20في 
قّوات األمف وصوؿ المتظاىريف إلى الساحة قبؿ فتح  رتالقذافي، ووفقا لشيود عياف إنتظ

رير واندلعت مظاىرات أقؿ حجًما الّنار، مسببة سقوط العديد مف القتمى والجرحى وفًقا لمتقا
، في األّياـ التالية وتـّ مواجية ي ذلؾ في سوؽ الجمعةفي أماكف أخرى مف طرابمس بما ف

ىذه أيضا الدخيرة الحّية. وفي خطاب عاـ لمقذافي في بداية االضطرابات ظير عمى شاشة 
ب بيـ ووصؼ المتظاىريف بالجرذاف الذي يتالع 22/02/2011التمفزيوف الرسمي في 

األجانب الراغبيف في اإلضرار بمصالح ليبيا، وىدد باستخداـ كافة الوسائؿ الضرورية 
 لتطيير ليبيا حتى تطّير البمد.

وأصبح حكـ العقيد القذافي معزواًل دبموماسيا بشكؿ متزايد، باإلضافة إلى ِانشقاؽ أفراد 
سابقيف، كما انقمبت ضده فجأة مف المقربيف إليو، تخّمى عنو الحمفاء اإلقميمييف والدولييف ال
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حكومات طالما تجاىمت سجؿ حقوؽ اإلنساف المرّوع لمحكومة الميبية، سعًيا وراء التعاوف في 
السيطرة عمى موجات اليجرة ومكافحة اإلرىاب واستغالؿ الفرص التجارية المربحة في 

 البالد.
بعض الحاالت  كما أدانت العقيد القذافي بعدـ احتراـ حقوؽ اإلنساف واعترفت في

فيفري  27بالمجمس الوطني االنتقالي كسمطة حكومية وحيدة في ليبيا، الذي تأسس في 
.كما لعبت وسائؿ اإلعالـ دورا رئيسيا في ىذه المرحمة إذ عممت عمى متابعة (1)2011

وتغطية االحداث في ليبيا والتصعيد المتزايد في حدةاالزمة ،وقد كاف لو دور في تغطية 
جمس الوطني اإلنتقالي ،وتبياف توجياتو ودعواتو المستمرة لمتدخؿ في حماية تحركات الم

يصاؿ المشيد إلى الرأي العاـ العالمي.  المدنييف وا 

 
 التدخل األجنبي في ليبيا:

بناًءا عمى طمب قّدمو إبراىيـ الدباشي نائب السفير الميبي في بعثة األمـ المتحدة تـ 
، حيث تـّ إصدار قرار رقـ 26/02/2011طارًئا في عقد مجمس األمف الدولي اجتماًعا 

( الذي نّدد فيو بالعنؼ واستخداـ القّوة ضد المدنييف، كما أصدر مجمس حقوؽ 1970)
الذي يقضي بإقامة لجنة دولية مستقمة عمى وجو  25/02/2011اإلنساف قرار في 

عـو ارتكابيا في االستعجاؿ لمتحقيؽ في جميع االنتياكات لمقانوف الدولي اإلنساني المز 
 الجماىيرية العربية الميبية.

ويبعث  03/03/2011إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية بحيث تـ فتح تحقيؽ في 
 دوؿ لمبحث والتحقيؽ في األدلة. 10بعثة إلى  15

أما المجموعة األوروبية عرؼ موقفيا بالمساندة لممعارضة الميبية والمجمس الوطني 
االنتقالي وظير ذلؾ جمًيا في الموقؼ الفرنسي والبريطاني، وذلؾ مف خالؿ سعي الرئيس 
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الفرنسي "نيكوال ساركوزي" إلى إصدار قرار أممي لمتدخؿ العسكري في ليبيا، وفي األخير 
( الذي تـّ إصداره مف طرؼ مجمس األمف التابع إلى األمـ 1973رقـ )إصدار القرار األممي 

الذي يقضي بفرض عقوبات عمى نظاـ القذافي وذلؾ بفرض  17/03/2011المتحدة في 
حظر جوي عمى ليبيا وتنظيـ ىجمات مسمحة ضد قوات القذافي إلعاقة حركتيا وذلؾ وفقا 

 لمعديد مف الخطوات التي نذكر منيا:
ات العسكرية في ليبيا بقيادة الواليات المتحدة األمريكية، فرنسا، بريطانيا  بداية العممي -

حيث تستيدؼ ضرب القواعد العسكرية ومراكز القيادات وخطوط اإلمدادات الرئيسية 
لقوات القذافي، أعمنت الواليات المتحدة األمريكية نجاحيا وحمفائيا في إيقاؼ اليجوـ 

شكؿ كبير في تغميب كفة المعارضيف وىزيمة عمى مدينة بنغازي، بحيث ساىمت ب
 القوات البرية لمعقيد معمر القذافي.

وقؼ إطالؽ النار: أعمف نظاـ العقيد معمر القذافي عف وقؼ عممية إطالؽ الّنار ودعى  -
إلى فتح قناة لمحوار السياسي بيف المعارضة والنظاـ، لكف عممية وقؼ إطالؽ الّنار لـ 

 .(1)تدـ طويال
لناتو قيادة العمميات العسكرية: نفذت القوات التابعة لدوؿ الحمؼ الضربات تسمـ حمؼ ا -

دولة مف  18الجوية بنفسيا وتولى الحمؼ القيادة الفعمية لمعمميات اليجومية التي نفذتيا 
أعضائو وىي: بمجيكا، بمغاريا، كندا، الدنمارؾ، فرنسا، اليوناف، إيطاليا، األردف، ىولندا 

نيا، إسبانيا، السويد، تركيا، اإلمارات، بريطانيا، الواليات المتحدة النرويج، قطر، روما
األمريكية، ساىمت ىذه اليجمات في تغميب كفة المعارضة عمى قوات القذافي وىزيمتيا 
في معظـ التراب الميبي، وذلؾ مف خالؿ تغطية ىجماتيا والتمييد ليا بضرب دفعات 

اصمة طرابمس كما ساىمت بشكؿ أساسي القذافي وذلؾ خاصة في باب العزيزية، والع
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، اتخذ الحمفاء قراًرا 20/10/2011في اعتقاؿ معمر القذافي الذي انتيى بمقتمو يـو 
 .31/10/2011مبدئًيا بإنياء عمميات الناتو في ليبيا يـو 

ردود الفعؿ الدولية اتجاه تدخؿ الحمؼ األطمسي في ليبيا: عرؼ التدخؿ في ليبيا العديد  -
ت والمواقؼ المتباينة بيف مؤيد ومعارض ومتحفظ ويمكف تبياف ىذه مف التصريحا

 المواقؼ كما يمي:
  الدوؿ الغربية: لقد رحبت معظـ الدوؿ األوروبية بتنفيذ حظر الطيراف ودعمت القرار

( وقد شاركت العديد منيا في عمميات الحمؼ األطمسي في ليبيا كما عّبرت كؿ 1973)
( وعف أسفيما لمتدخؿ 1973امتنعتا عف التصويت عف قرار )مف روسيا والصيف المتاف 

العسكري في ليبيا وطالبت الحكومة الروسية بإنياء فوري لسفؾ الدماء في ليبيا لمسماح 
 بإجراء حوار.

  الدوؿ العربية والدوؿ المغاربية: لقد كانت الدوؿ العربية وجامعة الدوؿ العربية مف
(، وقد شاركت عدة دوؿ عربية في إنفاذ 1973المؤيديف لقرار مجمس األمف رقـ )

الحظر الجوي عمى ليبيا كقطر واإلمارات العربية المتحدة، ولكف مع تطور األحداث في 
ليبيا لقيت بعض الممارسات في ليبيا نوًعا مف المعارضة مف جامعة الدوؿ العربية، 

ميات العسكرية وذلؾ في تصريح ألمينيا العاـ، وقد حّدد ىذه الممارسات في بعض العم
التي يقـو بيا الحمؼ في ليبيا وذلؾ دوف اتخاذ أي موقؼ رسمي لمحد منيا: أّما موقؼ 

 (1)الدوؿ المغاربية كغيره مف المواقؼ الدولية حيث عّبر المغرب عف رفضو لتدخؿ حمؼ
شماؿ األطمسي في حيف ظؿ الموقؼ الجزائري غير واضح وتمّيز بالدبموماسية وعدـ 

 نفس الوقت عدـ الترحيب بالعمؿ التدخمي.المعارضة وفي 

 
 

                                                           
 .141 -138ص ص المرجع،  نفسعالء الديف زردومي،  -(1)



 .في حل األزمة الليبية الجزائرية الخارجية سياسةال دور                                                      :لثلثاالفصل ا

89 
 

 واقع السمطة الحاكمة بعد الثورة:
بعد انتياء الصراع المسمح وسقوط نظاـ القذافي، أعمف عف تأسيس المجمس الوطني 

، وقد شكؿ ىذا المجمس الذي ضـ 2011أذار  27االنتقالي برئاسة محمود جبريؿ، في 
ة سيادية مؤقتة تابعت شؤوف الدولة الداخمية أعضاء ممثميف عف كافة أنحاء ليبيا حكوم

والخارجية، وعمى الرغـ مف أّف المجمس كاف يحضي بالشرعية داخؿ ليبيا وخارجيا، إال أّنو 
ِاتسـ بالضعؼ وعدـ القدرة عمى حكـ البالد، ويرجع السبب في ذلؾ إلى أّنو ورث دولة تفتقد 

 ىو الحاؿ في مصر وتونس. ى مؤسسات وطنية وظيفية، عكس ماإل
وكاف نتيجة لعجز المجمس عمى ضبط األمور، أف أسندت لرئيس آخر وىو "عبد 

، وعمى الّرغـ مف ىذا التغيير لـ يحدث تطور 2011تشريف األوؿ  21الرحيـ الكيب" بتاريخ 
واضح في عممية تطوير البالد، وذلؾ راجع لعدـ امتالؾ المجمس إستراتيجية واضحة وآليات 

، تقوـ عمى أسس سميمة في التعامؿ مع التحديات القائمة والتي كاف أىميا المميشيات فعيميالت
عمى السمطة والمجتمع بعد الثورة،  تغّولتالمسمحة والجماعات المتشددة التي كانت قد 

 ومارست العدد مف الخرقات التي ىزت أمف المجتمعات عمى كافة المستويات.
االنتقالي متواضًعا وىذا ما يتضح مف خالؿ قراراتو  لقد كاف أداء المجمس الوطني

المتخذة تجاه القضايا الحيوية خالؿ ىذه المرحمة، مثاؿ عمى ذلؾ، عدـ القدرة عمى حسـ 
الجدؿ الواسع حوؿ اإلعالف الدستوري المؤقت والغموض الذي اتسمت بو خارطة الطريؽ 

في اختيار أعضائو، والتي تأثرت  التي وضعيا لبناء مؤسسات الدولة، والطريقة االرتجالية
بحد كبير بالقبمية والجيوية، وتيميش أعضاء أصمييف مف الثوار، مما ميد الطريؽ لممساس 

 .       (1)بأىداؼ الثورة
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جرت االنتخابات العامة لممؤتمر الوطني العاـ )البرلماف( لقد  2012تموز  7في 
القوى والتيارات الطامحة في الوصوؿ إلى شكمت ىذه االنتخابات مجااًل واسًعا إلبراز كافة 

 السمطة والتي يمكف بيانيا كما يمي:
 الميبراليوف: أو ما يسمى بتحالؼ القوى الوطنية. -
بقيادة  2012حزب العدالة والبناء )جماعة اإلخواف المسمميف( الذي تأسس في شير أذار  -

 محمد صواف.
غيير بقيادة عبد الحكيـ بالحاج، والذي حزب الوطف الذي يمثؿ الحركة اإلسالمية الميبية لمت -

 .15/02/2011تأسس محؿ الجماعة اإلسالمية المقاتمة في ليبيا في 
حزب جبية االنقاذ: الذي كاف يشكؿ المعارضة لمنظاـ في الخارج تشكؿ خارج ليبيا في  -

، وقاد عّدة محاوالت لإلطاحة بنظاـ القذافي جاءت نتائج االنتخابات 1981تشريف األوؿ 
الح القوى الوطنية )الميبراليوف( الذي يقوده رئيس الوزراء السابؽ محمود جبريؿ حيث لص

( مخصصة لنظاـ القوائـ، واحتؿ حزب العدالة 80( مقعد مف أصؿ )39تحصؿ عمى )
( مقعد، أما بقية األعضاء 17والبالد التابع لألخواف المسمميف المركز الثاني بحصولو )

كانوا مف المستقميف وبصفة ىذا المجمس ىيئة  %60عضو أي بنسبة  120عددىـ 
تشريف األوؿ باختيار الدبموماسي السابؽ عمي زيداف،  14منتخبة وممثمة لمشعب قائـ في 

 بتشكيؿ جمعية تأسيسية لصياغة دستور البالد.
لقد كانت أىـ اإلشكاالت التي واجيت ليبيا خالؿ ىذه المرحمة ىي االفتقار لمحكـ 

الوطني كاف فيو، إشكاالت كبيرة، حيث لـ يكف يمتمؾ صالحيات البرلماف الّراشد، المؤتمر 
بالمعنى السياسي الكامؿ )التشريع والّرقابة(، بؿ  كاف يقتصر دوره كمجمس لصياغة الدستور 

ضفاء الشرعية عمييا  .(1)أو كييئة مف شأنيا إعالف تشكيؿ الحكومة االنتقالية وا 
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منذ البداية عانى المؤتمر الوطني مف حالة صراع بيف األعضاء بسبب االختالؼ في 
المصالح الشخصية )جيوية، قبمية، فكرية( مما حاؿ دوف الوصوؿ إلى التوافؽ حوؿ قضايا 
حيوية تتعمؽ بمصمحة الوطف العميا، مثؿ الدستور، الوضع األمني والمصالحة الوطنية وىذا 

د الشعبي والمطالبة بحّمو، األمر الذي انعكس سمًبا عمى ثقة الشعب ما جعمو ىدًفا لالنتقا
 المدنيةالميبي في قدرة السمطة القائمة في تحقيؽ تطمعاتو نحو الديمقراطية، وتشكيؿ الدولة 

 . (1)الحديثة دولة القانوف والمؤسسات
حوؿ التشريعات يتضح مف خالؿ نصوص  ةإّف عدـ التوافؽ بيف القوى المختمف

، اتسمت 2011آب  3الف الدستوري الذي أصدره المجمس الوطني االنتقالي في اإلع
 مضامينو بالتناقض.      

 تحديات ما بعد الثورة:
دولة بال تشريعات وال مؤسسات،  2011واجيت السمطة القائمة في ليبيا بعد ثورة 
 فواجيت صعوبات عمى جميع األصعدة مف بينيا:

مثؿ بخروج الميميشيات والعديد مف القوى المسمحة عمى سمطة الذي يتأوال: التحدي األمني: 
الدولة، فعمى الرغـ مف التنسيؽ المشترؾ في بداية الثورة ما بيف قيادات الثوار والميميشيات 
التي كانت تتبع قوى سياسية وقبمية متعددة مف جية، والمجمس الوطني االنتقالي مف جية 

سقاط نظاـ القذافي.أخرى، والذي أدى إلى تحرير طرابمس و   ا 
وعمى الرغـ مف الدور الحيوي الذي لعبتو بعض الميميشيات، مثؿ ميميشيات الزنتاف، 
ومصراتو في الحفاظ عمى أمف العديد مف المناطؽ، إال أّف ىذا الدور لـ يمبث أف اتجو نحو 

ؼ المسار السمبي، فنتيجة لغياب مؤسسات الدولة الفاعمة وخاصة العسكرية واألمنية وضع
السمطة القائمة أخذت الميميشيات المسمحة تتدخؿ في شؤوف الدولة المدنية الداخمية وتتحكـ 
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في إدارتيا دوف الرجوع إلى المجمس الوطني االنتقالي الذي ىو صاحب الشرعية ما أدى إلى 
 فسح المجاؿ الواسع لوقوع الصرع ما بيف السمطة الحكومية والميميشيات عمى السمطة .

ت لمنظر تضاعؼ عدد اليجومات المسمحة بعد اإلعالف رسمًيا عف مما ىو الف
تحرير البالد حيث بمغ عدد الثوار المسمحيف لدى المجنة األمنية التابعة لوزارة الداخمية بعد 

( ألؼ مسمح، في حيف أكدت التقارير أف عدد حامموا السالح ضد كتائب 143الثورة )
جعؿ عدد الثوار المسمحيف داخؿ المدف يفوؽ ، ىذا ما (1)(ألؼ30القذافي لـ يتجاوز )

عناصر الكتاتب األمنية الرسمية التابعة لمدولة، ولقد سعت الحكومة، في محاولة منيا لتنظيـ 
الوضع األمني إلى دمج الميميشيات في القطاع األمني والجيش مف خالؿ تسجيؿ التنظيمات 

دفاع والداخمية، وأعفاء الّراغبيف، الشرعية )أي تعمؿ في ظؿ الحكومة( في إنكار وزارتي ال
شرط تسميـ أسمحتيـ إال أف الصراع السياسي في البالد أثرت سمبا في ىذا التوجو وعززت 
خطر الميميشيات، حيث أّف الميميشيات التي تشكمت عمى أساس منطقي رفضت تسميـ 

إلى  أسمحتيا مف منطؽ الحفاظ عمى مصالحيا الشخصية، ولتدعيـ وضعيا اتجو كؿ منيا
إقامة تحالؼ مع أحد التيارات السياسية، األمر الذي كاف لو انعكاس سمبي عمى القوى 
السياسية داخؿ المؤتمر الوطني التي ترتبط معيا بمصالح مشتركة، مثؿ: تحالؼ ميميشيات 

 الزنات مع العممانييف وتحالؼ ميميشيات مصراتو مع اإلسالمييف.
ضع األمني فاالنقساـ القائـ داخؿ المجمس ومما زاد مف خطر الميميشيات عمى الو 

الوطني بتحالؼ القوى الوطنية والعممانييف ضد جماعة اإلخواف المسمميف، األمر الذي فتح 
المجاؿ أماـ الميميشيات إلى ممارسة العديد مف االختالفات الخارجية عف القانوف مثؿ 

لمناطؽ الحيوية كمطارات اختطاؼ مسؤوليف مقابؿ الماؿ، تيريب األسمحة والسيطرة عمى ا
وأحياء سكنية مف الخروقات الدموية بعد تحرير طرابمس ما قامت بو ميميشيات مصراتو في 

، مف استخداـ العنؼ ضد المتظاىريف 2013حي )الفرغور( بطرابمس في تشريف الثاني 
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 رفًض لوجود الميميشيات في المدينة، األمر الذي فرض عمى الحكومة إنزاؿ الجيش الميبي
إلى شوارع طرابمس لحفظ األمف مما أدى إلى خروج الميميشيات مف المدينة وكاف ىذا النجاح 
ظيار حؽ الدولة في استخداـ القوة وتمكف  األوؿ لحكومة زيداف في مواجية الميميشيات، وا 

 بياف القوانيف العسكرية الشرعية المخترؽ بيا مف قبؿ الحكومة بما يمي:
 كوف مف الكتائب المنشقة عف نظاـ القذافي.الجيش النظامي: وكاف يت -
 غرفة عمميات الثورة تأسست بأمر مف المؤتمر الوطني لتحقيؽ أمف طرابمس. -
 وحدة مكافحة الجريمة: وىي وحدة تابعة لموزارة الداخمية. -
 أمف المنشآت النفطية: وتتبع وزارة الطاقة والدفاع. -
 المسمحة مف حيث العدد.قوة درع ليبيا وىي مف أقوى الجماعات  -
 .2011المجمس العسكري لقوات الزنتاف: تأسس عاـ  -
 كتيبة القعقاع: تتبع وزارة الدفاع. -
 .(1)قوى محمية صغيرة داخؿ المدف تتبع المجالس المحمية -

 ثانيا: التحدي االقتصادي.
تعتبر العوامؿ االقتصادية وما كاف ليا مف انعكاسات سياسية واجتماعية مف أىـ 
العوامؿ التي أدت إلى قياـ الثورة، لذلؾ أصبحت عممية الييكمة االقتصادية بعد الثورة متطمًبا 
حيويا لتحقيؽ مف المجتمع والدولة، كانت اإلشكالية االقتصادية الكبرى التي واجيت الحكومة 

ة عمى التراجع الكبير في عممية إنتاج النفط وتصديره األمر الذي إنعكس سمبا عمى بعد الثور 
وضع الحكومة المالي، بسبب العجز في حجـ الواردات الضرورية لإلنفاؽ، فقد انخفض 

 2011( مميوف برميؿ في كانوف الثاني 1049إنتاج النفط حسب تقديرات البنؾ الدولي مف )
نتيجة الصراع، كما أشارت المصادر إلى  2011تموز  ( ألؼ برميؿ في شير22إلى )

ارتفاع مؤشرات الفساد وسرقة الماؿ العاـ وىدر الثروات حيث تعرض إنتاج النفط المصدر 

                                                           
 .675 -663 ص، سابقالمرجع العفيؼ،  ؼأحمد خمي-(1)



 .في حل األزمة الليبية الجزائرية الخارجية سياسةال دور                                                      :لثلثاالفصل ا

94 
 

األساسي لالقتصاد لالعتداء سواًءا في عمميات استخراجو أو تصديره، ومف جانب آخر 
نقطاع، بسبب اإلضرابات التي كانت عممية إستخراج النفط تتعرض في كثير مف األحياف لال

يقـو بيا العماؿ والموظفيف لتحسيف أوضاعيـ. ونظًرا لكوف القطاع النفطي يشكؿ األساس 
ـ بوضع إستراتيجية 2012األوؿ واالقتصاد الوطني الميبي، قامت الحكومة في بداية عاـ 

حتية والمنشآت ، حتى تتمكف مف إعادة بناء البنى التاع لعافيتوتيدؼ إلى استعادة ىذا القط
التي تضررت بسبب الحرب واستحداث البنى والمؤسسات الضرورية لمدولة الحديثة، وكاف 

انتعاشا  2012نتيجة اإلجراءات المتخذة في ىذا اإلطار أف شيد االقتصاد الميبي خالؿ 
( 302) 2012واضحا حيث بمغ إجمالي إنتاج النفط خالؿ األشير السبعة األولى مف 

( برميؿ يوميا، وىذا ما أدى إلى حدوث 1042ي ما يعادؿ بالمتوسطة )مميوف برميؿ أ
انخفاض عمى نسبة التضخـ، وزيادة الفائض، وخاصة بعد رفع عقوبات األمـ المتحدة، التي 

 .(1)جمدت األصوؿ الميبية في الخارج

 قسيم البالد(:تشكل الدولة الميبية )الدعوات الفيدرالية و 
ثالثة أشكاؿ مف أنظمة الحكـ ىي: الممكية التي شكمت بعد عرفت ليبيا قبؿ الثورة 

االستقالؿ، ثـ الجميورية التي أطيحت بنظاـ الحكـ الممكي والتي طبقت نظاـ حكـ استبدادي 
ثـ ما عرؼ بالجماىيرية التي تحولت إلى نظاـ إقطاعي دفع الشعب إلى الثورة، لقد افتقدت 

ـو الدولة التي تقـو عمى أساس المؤسسة، بحيث تـ ليبيا خالؿ المراحؿ السابقة لمثورة لمفي
 (2)تحويميا إلى شركات خاصة أو مؤسسات قبمية

لذلؾ برزت الحاجة بعد الثورة إلى قياـ حوار وطني يعقبو استفتاء شعبي إلختيار 
نظاـ الحكـ الذي يعبر عف إرادة الشعب، وكاف الحوار القائـ ينصب حوؿ الفيدرالية أو النظاـ 

وكانت الدعوة إلى الفيدرالية تسيطر عمى قطاع واسع مف القوى مثؿ أنصار الحركة  الموّحد،
السنوسية، وبعض عناصر المعارضة لنظاـ القذافي، والتكتؿ الفدرالي الذي يضـ جبية إنقاذ 
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ليبيا وزعامات سياسية وقبمية وعدًدا مف التنظيمات العسكرية المسمحة وانتشرت ىذه الدعوة 
نطمؽ دعاة  %80مناطؽ الشرقية التي تحتوي عمى بشكؿ واسع في ال مف مخزوف النفط، وا 

نظاـ الحكـ الفيدرالي مف منطمؽ حرصيـ عمى إبراز ىويتيـ اإلقميمية والجغرافية في السمطة 
، تحت 2012أذار  6التي تعرضت لمتيميش في عيد القذافي، لذا عقد اجتماع في برقة 

ير السنوسي" أحد ضباط العيد الممكي، ومف خالؿ اسـ مؤتمر شعب برقة بزعامة "أحمد الزب
ىذا المؤتمر تـ تشكيؿ مؤسسات إقميـ الجيش، مكتب تنفيذي، وحكومة إدارة اإلقميـ كما تـ 
تقسيـ اإلقميـ كما تـ تقسيـ اإلقميـ إلى أربع محافظات ىي: )طبرؽ، بنغازي، الجبؿ 

 األخضر، إجدابيا(.
المناطؽ خاصة "برقة" و"فزاف" ىو امتالؾ ومما عزز الدعوات الفيدرالية في ىذه 

"برقة" تحالفا عشائريا قوًيا مستقال عف المميشيات، وكذلؾ قياـ مجموعات قبمية، وعرقية في 
فزاف بإعالف دعميـ الصريح ألي مسعى نحو االستقالؿ الذاتي وخاصة في فترات تراجع 

 .(1)ركفاءة الحكومة )حكومة زيداف(، والمؤتمر الوطني في ضبط األمو 
التي وقفت وراء الدعوات الفيدرالية ىي استعجاؿ المجمس الوطني  أيضاومف األسباب 

االنتقالي بالتحّوؿ مف مدينة بنغازي مركز قيادة الثورة إلى طرابمس العاصمة والعودة إلى 
تطبيؽ حكـ بيروقراطي في إطار انتشار مالمح الفساد المالي واإلداري وشعور الشعب 

الحكومة عف إيجاد حموؿ جذرية تشعر المواطنيف باألماف. إّف الدعوة إلى بالتيميش وعجز 
الفيدرالية كانت كردة فعؿ طبيعية نتيجة الخبرة السمبية المتشكمة لدييـ عف السمطة المركزية 
بسبب ممارسات العيد السابؽ مف جانب وجانب آخر حالة الصراع القائمة عمى السمطة بعد 

 الثورة مف جانب آخر.
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لؾ وجد تيار رفض الفدرالية الذي مثمتو الحركة اإلسالمية والحكومة عمى أساس وكذ
أّف ىذه الدعوة تسعى إلى تقسيـ البالد، ويحـر ليبيا مف ثرواتيا النفطية ألجؿ مصالح 

 .(1)شخصية

 العدالة االنتقالية الوطنية:
التي تطبقيا  تعرؼ العدالة االنتقالية بمجموعة مف التدابير القضائية وغير القضائية

الدوؿ القائمة مف أجؿ معالجة ما ورثتو مف انتياكات لحقوؽ اإلنساف بعد الحرب، وتتضمف 
ىذه التدابير )المالحقات القضائية، لجاف تحقيؽ تعويض أضرار إصالح المؤسسات(، وقد 
نشأ ىذا المفيـو في ظؿ االىتماـ العالمي المتزايد في التصدي إلنتياكات حقوؽ اإلنساف في 
مراحؿ ما بعد النزاعات، اتسع ليشمؿ العديد مف الجوانب السياسية، االقتصادية واالجتماعية 

 والنفسية... الخ.
إّف مف أىـ التحديات التي واجيت المرحمة االنتقالية في ليبيا بعد الثورة، الثقافة التي 

لحكومية كرست بفعؿ سياسات النظاـ السابؽ في المجتمع الميبي فيو ينظر إلى السمطة ا
كنموذج بعيد عف العدالة وحقوؽ اإلنساف، وتشويش االنتماء الوطني ومما عقد الوضع القائـ 
خالؿ ىذه المرحمة االنتقالية ىو االفتقار إلى نخب سياسية تقود المجتمع، مما أدى إلى 
غياب اإلدراؾ الحقيقي بمعنى الممارسات الديمقراطية والدستورية والعمؿ الحزبي ومؤسسات 

 .(2)مجتمع المدني لدى الغالبية العظمى مف أبناء المجتمع الميبيال
لذلؾ أصبح تطبيؽ مبدأ العدالة االنتقالية مف التحديات الرسمية والرئيسية التي 
واجيت السمطة بعد الثورة سواء ما كاف يتعمؽ بإزالة آثار االنتياكات لحقوؽ اإلنساف 

صالح المؤسسات وتطييرىا ممف تورط في ارتك نصاؼ المتضرريف ومكافحة وا  اب الجرائـ وا 
نياء الصراع الذي حصؿ بعد الثورة بيف القوى  حاالت الفساد والتالعب بمقدرات الدولة وا 
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المختمفة، وذلؾ حتى يكوف مسار عممية االنتقاؿ سممًيا مف مرحمة االستبداد إلى مرحمة الثورة 
تي تعد مطمًبا حيوًيا لموصوؿ إلى ومف الثورة إلى مرحمة االستقرار والمصالحة الوطنية وال

 النموذج الديمقراطي السميـ.
إّف مفيـو العدالة االنتقالية يشكؿ مظمة تجمع تحتيا العديد مف المزايا اإليجابية التي 
تخدـ المجتمعات في حالة الصراع وما بعد الصراع، وىذه المزايا تحقؽ مف خالؿ ست 

في الوقت نفسو، ىي معرفة الحقيقة، المحاسبة  دعائـ رئيسية مترابطة تشكؿ آليات وأىدافا
القصاص، تعويض الضحايا، التطيير، اإلصالح المؤسسي، المصالحة الوطنية، والنجاح 
في تطبيؽ الدعائـ الخمس األولى مف شأنو أف يميد الطريؽ نحو تحقيؽ اليدؼ األسمى 

 .   (1)لمعدالة االنتقالية وىو المصالحة الوطنية وترسيخ االنتماء

  المبحث الثاني: موقف السياسة الخارجية الجزائرية من األحداث في ليبيا.
أدى تعقد األزمة في ليبيا إلى ظيور تداعيات خطيرة عمى أمف واستقرار الجزائر وىذا 

 ما سنتطرؽ إليو وكذلؾ موقؼ الجزائر مف األحداث في ليبيا.

 الجزائري. المطمب األول: تداعيات األزمة الميبية عمى األمن الوطني
أدى تعقد األزمة في ليبيا منذ انييار نظاـ القذافي إلى تداعيات خطيرة عمى أمف 

كمـ، وىي مساحة كبيرة جًدا يصعب  980واستقرار الجزائر، التي تربطيا حدود عمى طوؿ 
تغطيتيا أمنًيا في ظؿ التيديدات األمنية التي تعرفيا الجزائر جراء األحداث واألزمات التي 

دوؿ الجوار، وعميو سنحاوؿ أف نبرز أىـ التيديدات والتحديات األمنية التي تواجييا  تعرفيا
 الجزائر جراء األحداث األزموية في ليبيا.

 أواًل: ِانكشاف الحدود الشرقية لمجزائر.
في ظؿ األزمة السياسية واألمنية التي تعرفيا تونس والتي تطمبت تدخؿ الجزائر 
لتأميف الحدود الجزائرية التونسية، ما تطمبو األمر مف إمكانيات وموارد مادية وبشرية كبيرة 
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كمـ  980وجدت الجزائر نفسيا أماـ تيديد أخطر في حدودىا مع ليبيا التي تمتد عمى طوؿ 
ـ القذافي إلى إنكشاؼ الحدود الجزائرية مع ليبيا في ظؿ غياب التغطية حيث أدى سقوط نظا

األمنية والعسكرية مف الجانب الميبي، بؿ عكس ذلؾ أصبحت ليبيا مصدر تيديد ليذه الحدود 
عوض المساىمة في تأمينيا، وىو ما فرض عمى الجزائر تصخير إمكانيات كبيرة جًدا مادية 

 ليبيا. وبشرية لضماف تأميف الحدود مع

 ثانيا: تنامي نشاط الخاليا والمنظمات اإلرىابية.
بعد سقوط نظاـ القذافي استفادت ىذه الخاليا اإلرىابية مف نيب مخازف السالح 
الميبي، بحيث تشير التقارير مف أّف المنظمات اإلرىابية مستفيدة مف انتشار السالح 

 .  (1)واليشاشة األمنية التي باتت تعاني منيا ليبيا

 الثا: التيريب والمتاجرة بالسالح.ث
تعتبر ليبيا ما بعد القذافي مخزف كبير لمسالح بسبب نيب مخازف السالح اليبي مف 
طرؼ المميشيات المسمحة "الثوار" وىو ما أدى إلى انتشار السالح بشكؿ خطير بات ييدد 

قة مف المجمعات أمف المنطقة كاممة. وعمى رأسيا الجزائر، فتيريب األسمحة الثقيمة والمسرو 
مف في ليبيا تعتبر قرار المنطقة، كما أّف حالة الالالعسكرية الميبية باتت تيدد أمف واست

عنصر خطير في زعزعة االستقرار في الساحؿ اإلفريقي والمغرب العربي وفتح المجاؿ أماـ 
 .(2)المنظمات اإلجرامية واإلرىابية كالقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وداعش وغيرىا
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 ابًعا: ِانتشار وتنامي الجريمة المنظمة.ر 

تعرؼ منطقة الساحؿ عموًما نشاطا متزايًدا ومكثًفا لمجموعات وشبكات الجريمة 
المنظمة، وساىمت األوضاع األمنية والسياسية المتردية والصعبة في ليبيا بعد اإلطاحة 

مني ومؤسساتي، جعؿ منيا بنظاـ القذافي ودخوؿ الدولة الميبية في مرحمة فراغ سياسي وأ
دولة ىشة أو دولة في طريؽ الفشؿ واالنييار، وىذه األوضاع عادة ما تعتبر األرض 
الخصبة إلنتشار الجريمة المنظمة، وىو ما أصبح ييدد أمف الجزائر، خاصة في ظؿ 
شساعة الحدود بيف البمديف بحيث تشير اإلحصائيات إلى تزايد نشاط تجارة المخدرات 

وتزايد نشاط اليجرة السرية غير القانونية، فيذه المناطؽ الحدودية أصبحت تستخدـ  وتيريبيا،
أيضا كقواعد ونقاط عبور لجماعات مسمحة غير رسمية، بما في ذلؾ جماعات إرىابية 

 . (1)وشبكات لمجريمة وتيريب المخدرات ليا روابط بمنطقة الساحؿ في إفريقيا
بركاف بسبب السالح بشكؿ رىيب في المنطقة كما أّف المنطقة أصبحت عمى فوىة 

أيف أصبح يمثؿ انتشار السالح الميبي أحد األسباب الرئيسية في االضطرابات التي تعرفيا 
منطقة المغرب العربي والساحؿ اإلفريقي، حيث تتعاظـ مصائب السالح الميبي الذي يقؼ 

 .  (2)وب الجزائروراء اإلعتداء اإلرىابي عمى القاعدة النفطية بعيف أميناس جن
وىو ما يفرض عمى الجزائر أعباء إضافية مادية وعسكرية وأمنية... الخ مف أجؿ 
مكافحة نشاط الجريمة عمى طوؿ الحدود مع ليبيا، وتأميف ىذه الحدود مف كؿ األخطار 

 .(3)والتيديدات الناتجة عف ىذه األنشطة اإلجرامية الخطيرة
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 الخارجية الجزائرية من األحداث في ليبيا.المطمب الثاني: موقف السياسة 

، وتعاممت مع األزمة 2011إلتزمت السياسة الخارجية الصمت حياؿ األزمة الميبية 
الميبية بيف الحاجة الممحة التي يفرضيا منطؽ المصمحة والبراغماتية لمتدخؿ بطريقة ما  

بدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف وبينما تفرضو العقيدة األمنية الجزائرية مف مبادئ وعمى رأسيا م
 الداخمية لمدوؿ.

فالخصائص الجيواستراتيجية التي تتحمى بيا الجزائر أبرز رىاناتيا األمنية التي بمغت 
نتيجة مفادىا أّنو بمجّرد تداعي النظاـ الميبي بتمؾ الطريقة فإّف الجزائر ستكوف بصدد فقداف 

الجزائر مع النظاـ الميبي كانت قائمة بشكؿ  عمقيا االستراتيجي، فالعالقات البينية التي بنتيا
كبير عمى منطؽ العالقات الشخصية بداًل مف المنطؽ الذي يحدد المصمحة كعامؿ محدد 
 في السياسة الدولية حسب المنطور الواقعي التحميمي. كما إلتمسنا غياب الرؤية اإلستراتيجية

ائرية ال تزاؿ تسير عمى نيجيا القديـ الواضحة لمجزائر تجاه المنطقة، فالسياسة الخارجية الجز 
القائـ عمى عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ، فغياب المرونة في التعامؿ مع األزمات 

 .(1)أفقدىا حرية المناورة
فموقؼ الجزائر حياؿ تدخؿ الناتو في ليبيا بتصويتيا ضد الئحة الحظر الجوي التي 

األمف الحؽ  في إقرار المسألة، وىو ما جرى عبر تبنتيا الجامعة العربية وأعادت لمجمس 
. وىو ما فرض عمى الجزائر (2)( الذي استغميا الناتو في التدخؿ في ليبيا1973الالئحة )

 .   (3)مواجية تيديدات أمنية كانت تستطيع تفادييا
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 الجزائرية لحل األزمة الميبية. ت: المبادار بحث الثالثالم
ثر ذلؾ قامت الجزائر نظًرا لتفاقـ األزمة في  ليبيا ومحاولة عّدة دوؿ حؿ األزمة وا 
 بعّدة مبادرات لحؿ ىذه األزمة.

 المطمب األول: جيود الجزائر لحل األزمة الميبية.
ظمت تداعيات ىذه األزمة تنتج آثارىا  2011منذ بداية األزمة الميبية في فيفري 

حتى اقترب األمر لتصبح ليبيا إحدى وتداعياتيا عمى الداخؿ والخارج الميبي بشكؿ متصاعد 
صرار كؿ طرؼ عمى الفوز  الدوؿ "المنيارة" أو الفاشمة في ظؿ عدد األطراؼ المتصارعة وا 
بالسمطة دوف منازع ودعـ فاعميف خارجييف لبعض األطراؼ دوف غيرىا، مع دخوؿ حركات 

التداعيات، فقد اإلسالـ السياسية عمى خط الصراع وكاف لدوؿ الجوار الميبي نصيب مف ىذه 
أفرزت ىذه األزمة جممة مف التيديدات التي لـ تكف في الحسباف مف انتشار األسمحة التي 
كانت ضمف ترسانة سالح الراحؿ معمر القذافي وانتشار مقاتميف الذيف كانوا يحاربوف ضمف 

ة جيات الكتائب العسكرية، ىذا إلى جانب التراخي األمني عمى الحدود الميبية، مما قّدـ لكاف
الجريمة المنظمة سواء العاممة بالتيريب أو الخاصة بتجارة المخدرات، وانتشار اإلرىاب في 
المنطقة، ولـ تكف الدولة الجزائرية بعيدة عف ىذه التطورات ففضاًل عف دورىا المحوري الذي 

مي اضطمعت بو في إطار القضايا اإلفريقية والعربية خاصة خالؿ العقديف األخيريف، الذي يم
عمييا التحّرؾ في اتجاه المشاركة في تسوية األزمات وخاصة في الدوؿ المجاورة ليا، فإف 
التيديدات التي أصبحت تواجييا في ظؿ تصاعد حالة الفوضى في ليبيا دفعتيا نحو البحث 
عف ترتيبات تحقؽ التوازف بيف محددات سياستيا الخارجية والتيديدات غير المألوفة التي 

. فالتيديد األمني الذي تشكمو ليبيا عمى الجزائر (1)األمف القومي الجزائري بات يواجييا
يختمؼ عف غيره، فميبيا تعيش انفالًتا أمنيا كبيًرا نتيجة لذلؾ أصبح أمف الحدود الجزائرية مع 

 ليبيا يواجو المخاطر.
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تعمؿ الجزائر عمى إيجاد حؿ وتسوية األزمة الميبية بناًءا عمى الخيار السياسي 
يجاد أرضية مشتركة متفؽ عمييا مف  السممي يجمع األطراؼ الفعالة عمى أساس الحوار وا 
طرؼ الفرقاء الميبييف، كما تؤكد عمى البعد الداخمي لحؿ األزمة عمى أساس أّف األزمة الميبية 
ال يمكف حّميا، إاّل مف طرؼ الميبييف أنفسيـ، واستبعاد خيار العمؿ العسكري األجنبي في 

لذي أكدت التجارب عقمو في حؿ األزمات خاصة في منطقة الشرؽ األوسط بؿ إّف ليبيا ا
 أّي عمؿ عسكري أجنبي في ليبيا سيعقد األوضاع أكثر.

كثفت السياسية الخارجية الجزائرية مف مساعييا إليجاد تسوية سياسية، سممية بيف 
سية تجنًبا إلنزالقات قد الفرقاء الميبييف، وسعت الجزائر إلى توسيع دائرة المشاورات السيا

تدخؿ ليبيا في وضع الدولة الفاشمة أو في حرب أىمية، وتساىـ في سيطرة الجماعات 
المسمحة المتطرفة عمى أجزاء كبيرة مف التراب الميبي، كما تسعى الجزائر إلى عدـ تعقيد 

جماعات األزمة الميبية أكثر لما ليا مف انعكاسات عمى األوضاع في المنطقة وعمى نشاط ال
المسمحة التي يراد تحييدىا بطرؽ متعددة، بداية بقطع مصادر تمويميا، وتشديد المراقبة عمى 
شبكات السالح التي وسعت مف نطاؽ نشاطيا عمى مستوى منطقة الساحؿ والشماؿ 

 اإلفريقي.
وترغب الجزائر في ضماف تحديد المجموعات المسمحة والمميشيات، مف خالؿ إعادة 

ش الميبي وقوات األمف النظامية عمى مراحؿ، وتسوية الخالفات السياسية التي االعتبار لمجي
برزت مع عدـ قدرة المجمس الوطني االنتقالي عمى ضماف الشرعية السياسية، وتضاعفت مع 
عمميات التموقع لمميشيات مختمؼ القوى الفاعمة، منيا صبراتو والزنتاف، وأيضا صراع القوى 

ر الوطني العاـ "تحالؼ القوى الوطنية والعدالة والبناء الممثؿ بيف أكبر حزبيف بالمؤتم
لإلخواف المسمميف" حوؿ مستقبؿ العممية االنتقالية ومصير المؤتمر الوطني العاـ والحكومة 

 .(1)الميبية

                                                           
 .244 -242ص ص المرجع السابق، سميـ بوسكيف،  -(1)
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إعتمدت الجزائر عمى مجموعة مف المحددات التي يمثؿ بعضيا ثوابت في تحركاتيا 
المستمر عمى رفض التدخؿ الخارجي في الشؤوف الداخمية الخارجية، فإلى جانب تأكيدىا 

لمدوؿ حرصت الجزائر عمى ضرورة تفعيؿ المبادرة اإلقميمية لتسوية األزمة الميبية وبمورت 
شراكة إليجاد السياؽ المقبوؿ لمتعامؿ مع األزمة، مع تعدد أبعاد الحموؿ المطروحة )سياسية 

دخالت األجنبية التي باتت في عوامؿ انفجار اقتصاديةػ وأمنية....الخ(، بعيدا عف الت
األزمات في القارة اإلفريقية والمنطقة العربية، في ظؿ عدـ إدراؾ القوى األجنبية خصوصيات 
ىذه المجتمعات، وقد برز ذلؾ جميا مع اجتماع قيادات عسكرية إقميمية )الجزائر، مالي، 

تداعيات التدخؿ العسكري في  لمناقشة 2015جانفي  6موريطانيا والنيجر( في الجزائر 
 .(1)ليبيا، حتى لو كاف ذلؾ محدوًدا

وفي ظؿ الخبرة التاريخية التي تممكيا الجزائر في التعامؿ مع الجماعات اإلرىابية 
والتي كمفتيا الكثير خالؿ عقد التسعينات مف القرف الماضي يؤكد المسؤولوف الجزائريوف 

يا ألف الحؿ العسكري قد يقضي إلى نتائج وخيمة ال مراًرا رفض الحؿ العسكري لألزمة في ليب
يمكف استيعابيا أو تداركيا، وتجارب المواجيات العسكرية لمجماعات المتطرفة في أفغانستاف 
والعراؽ والصوماؿ خير دليؿ عمى ذلؾ، وقد حرصت الجزائر عمى طرح ىذه الرؤية خالؿ 

 لمرفض. األزمة في مالي إاّل أف فرنسا لـ تترؾ لمجزائر مجاؿ
وعمى المستوى الداخمي حاولت السمطات األمنية الجزائرية العمؿ عمى اتخاذ مجموعة 
مف اإلجراءات لتدعيـ دفاعيا والحد مف التيديدات التي تأتي عبر الحدود مع ليبيا وخاصة 
بعد تصاعد موجة العنؼ في تمؾ الفترة وورود معمومات تؤكد استيالء الجماعات اإلرىابية 

عة مف الطائرات، فقد سحبت الجزائر البعثة الدبموماسية الجزائرية مف في ليبيا عمى مجمو 
العاصمة الميبية طرابمس، كما قامت بإغالؽ المعابر الحدودية البرية مع ليبيا وقامت بنقؿ 
قوات عسكرية إضافية إلييا، وسحب عّماؿ شركة النفط الجزائرية سوناطراؾ، كما صادؽ 

                                                           
 المرجع السابق.أميرة محمد عبد الحميـ،  -(1)
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في سبتمبر عمى إجراءات  (1)رئاسة عبد العزيز بوتفميقةالمجمس األعمى لألمف الجزائري ب
أمنية وعسكرية جديدة لمواجية احتماؿ تسمؿ عناصر مسمحة مف ليبيا إلى الجزائر كما قاـ 
الجيش الجزائري بحفر الخنادؽ وتكثيؼ التواجد األمني عمى طوؿ الحدود الشرقية مع 

 الجارتيف تونس وليبيا.
ئرييف بضرورة الحؿ السياسي وأّف الحوار الشامؿ بيف ومع اقتناع المسؤوليف الجزا

الفرقاء في الوطف الميبي ىو الطريؽ لمقضاء عمى دوامة العنؼ، واستعادة الدولة بدأت 
الجزائر في جمع القوى السياسية الميبية الراغبة في الحوار، وقد كشؼ رئيس المجنة الجزائرية 

مع جريدة  2014حوار أجراه في شير ديسمبر  اإلفريقية لمسمـ والمصالحة "أحمد ميزاب" في
"الوسط" الميبية عف االتصاالت التي بدأتيا السمطات الجزائرية منذ أكثر مف ثالثة أشير مع 
أسماء بارزة مف القوى السياسية الميبية، تمييًدا إلطالؽ مبادرة الحوار واستعانت الجزائر في 

ع بعض الوجوه المتحفضة، أماًل في إنجاح إطارىا ببعض الدوؿ "الصديقة" لترتيب لقاءات م
 مبادرتيا، وىو ما دفعيا لمحفاظ عمى سرية مساعييا.

امتازت المبادرة الجزائرية لتسوية األزمة الميبية بمجموعة مف الخطوات التي جاءت 
 عمى شكؿ توصيات أعّدىا مجموعة مف الخبراء التي تتضمف ما يمي:

ألمـ المتحدة، لتحديد قوائـ قادة المميشيات الترخيص لمجموعة عمؿ تابعة لمنظمة ا -
 التي تشكؿ عائؽ أماـ تحقيؽ األمف االستقرار في ليبيا.

لغاء حالة  - تحديد آليات تقديـ الدعـ والمساعدة الدولية لميبيا في مجاؿ نزع السالح وا 
حداث إصالحات لمصالح األمف الميبية  عادة اإلدماج وا  التجنيد لدى المميشيات وا 

عادة بن  اء ىياكؿ الدولة الميبية.وا 
 .(2)اقتراح تقديـ دعـ دولي واستثمارات ومصاحبة ليبيا إلعداد دستور -

                                                           
 .246، 245ص ص  المرجع السابق،سميـ بوسكيف،  -(1)
 .248 -246ص ص المرجع،  نفسسميـ بوسكيف، -(2)
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وكانت المبادرة الجزائرية حوؿ ليبيا قد لقيت ترحيبا دوليا في االجتماع الذي احتضنتو 
مدينة نيويورؾ األمريكية، وضـ دوؿ عظمى مثؿ الواليات المتحدة األمريكية، بريطانيا، فرنسا 
وأخرى ليا تأثير مباشر عمى الوضع الداخمي الميبي مثؿ تركيا، قطر وأوضح الخبير األمني 

أف المبادرة الجزائرية باتت أفضؿ مقاربة لحؿ األزمة الميبية  (عبد الوىاب بناة)اتيجي واالستر 
كونيا تقـو عمى استبعاد الحؿ العسكري، كما اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لمصداقة مع 

 .(1)فرنسا "باتريؾ مينوتشي" أف لمجزائر دور كبير في حؿ األزمة الميبية

 ت الجزائرية لحل األزمة الميبية.المطمب الثاني: المبادرا
بعد ظيور صيغة تحالؼ مصر واإلمارات وحكومة الثني لمحسـ العسكري، وذلؾ بعد 

( الذي تجاىمتو 2014أكتوبر  18تحديد الجزائر موعد انطالؽ الحوار بيف األطراؼ الميبية )
ية، حكومة الثني بحجة إختصاص مصر بالممؼ السياسي وعدـ عممو بالمبادرة الجزائر 

 .(2)بسند مصري 2014وأطمؽ حفتر بالمقابؿ، العممية العسكرية في بنغازي في أكتوبر 
عمى الرغـ مف تمسؾ مصر بالممؼ السياسي مف مبادرة الجوار الميبي، فالنظاـ 
المصري وجد في األزمة الميبية متنفسا لتصدير مشكالتو تحت عنواف "محاربة اإلرىاب" 

ة وما يعتبر ضرًبا لممبادرة الجزائرية التي وجدت رحيًبا إقميمًيا خدمة ألجندة سياسية واقتصادي
شادة مف األميف العاـ لألمـ المتحدة ومف مبعوثو الخاص إلى ليبيا، وتـ تأجيؿ موعد  ودولًيا وا 
الحوار إلى وقت الحؽ، فالجزائر تأخرت جًدا في تحريؾ الممؼ الميبي إلى الحؿ السياسي. 

ألجنبي في الحرب الميبية أثناء الثورة إاّل أنيا اتخذت موقًفا صحيح أّنيا رفضت التدخؿ ا
فيفري دفع كثير مف الفصائؿ العسكرية والنخب السياسية الميبية  17غامًضا بعد نجاح ثورة 

                                                           
ألؼ تأشيرة لمجزائرييف وفرنسا تثؽ  350أسماء بيمولي، "رئيس المجموعة البرلمانية لمصداقة مع فرنسا يصرح: منحنى  -(1)

 %http://elmihwarcom/ar/indexphp/ mobil el D8% A7% D8% ADفي وساطة الجزائر حؿ األزمة الميبية"، في:
D8% D8% AF% D8% AB/92231D9% 84%.htm, 5/05/2017اريخ اإلطالع ت. 

 /http://www.alaraby.co.uk/ politicsعثماف لحياني، "األزمة الميبية: الجزائر في مواجية مصر؟" في: -(2)
%d8%A7%d9%84%D8%A3%،   : 30/06/2017تاريخ اإلطالع. 
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، وبالتالي لـ تمتقط الجزائر (1)بإتياـ الجزائر بمساندة القذافي وخاصة بعد استضافتيا لعائمتو
ولـ تحسف قراءة مآالت الوضع في ليبيا بسبب ىاجس النظاـ مف  المحظة التاريخية الحاسمة

انتقاؿ الربيع العربي إلى الجزائر خاصة أف التغييرات قد شممت أنظمة تونس ومصر وحتى 
بعد نجاح الثورة الميبية لـ تبادر الجزائر إلى مد الجسور مع المسمحيف وتبديد مخاوؼ 

نسانية  تستطيع مف خالليا تصحيح موقفيا في المعادلة السياسييف بإتخاذ خطوات سياسية وا 
الميبية مف خالؿ إعادة صياغة موقعيا وتجديد صورتيا وتسويؽ نوياىا في المساعدة عمى 
بناء مؤسسات واستعادة الحياة الدستورية والمدنية، بؿ انتظرت طويال حتى أدركت متأخرة أّف 

، وحينيا أطمقت مبادرتيا لمحوار بيف أمنيا الوطني ال يبدأ مف حدودىا بؿ مف الداخؿ الميبي
السياسية والعسكرية إليجاد أرضية مشتركة تكوف مدخال لحوار يقضي إلى  الفصائؿجميع 

إتفاؽ ينيي الصراع المسمح حتى ال تتوسع دائرتو ويخرج عف السيطرة فيفجر الشماؿ 
 اإلفريقي وييدد استقرار المتوسط برمتو.

لمصري والفرنسي المؤيديف لمتدخؿ العسكري وتأثيره أدركت الجزائر خطورة الموقفيف ا
عمى توسيع نطاؽ الصراع المسمح أكثر في ليبيا في غياب ركائز الدولة وانعداـ مؤسساتيا 
خاصة بعد قصؼ مصر واإلمارات لمواقع قوات "فجر ليبيا" دعًما لقوات عممية الكرامة  

لمساندة تدخؿ فرنسا عسكريا في ليبيا  والدعوة التي أطمقيا وزير الدفاع الفرنسي لألوروبييف
وخاصة في الجنوب بيدؼ مواجية الجماعات "اإلرىابية المتطرفة" ومحاوالت فرنسا الجادة 
والحثيثة توريطيا في المستنقع الميبي بالمشاركة أو المساعدة بدؿ مساندة مبادرة دوؿ الجوار 

مى مسافة متساوية بيف الفرقاء وىو ما يفقد الجزائر ورقة الحياد واإليجابية، حيث تقؼ ع
 الميبييف بسبب عدـ تدخميا أصاًل في تجاذبات األطراؼ الميبية.

تكتـ الجزائر إنزعاجيا مف الدور المصري الخميجي الفرنسي، وال تحبذ استمرار عممية 
الحسـ العسكري حتى ال تجد نفسيا مجبرة عمى اإلنخراط في لعبة المحاور اإلقميمية والدولية 

                                                           
 (.28/5/2017)تاريخ اإلطالع ، http://studies, eljazera.netنصير زرواؽ، "الجزائر واألزمة الميبية"، -(1)
 حكومة الثني ىي: الحكومة المؤقتة المنبثقة عف البرلماف الميبي بطبرؽ والتي يقودىا عبد اهلل الثني. -
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دات التحالفات الداخمية الميبية بتأييد طرؼ عمى آخر بمقتضى موازيف القوة لتبقي النزاع وتعقي
 الميبي داخؿ ليبيا حماية لحدوىا وحفاًظا عمى أمنيا.

وتسعى الجزائر مف خالؿ مبادرتيا إلى جمع أطراؼ الصراع في ليبيا إلى مائدة 
 .    (1)الحوار لوقؼ االنتقاؿ والوصوؿ إلى حؿ سياسي

وبوتيرة شبو متواصمة تستقبؿ الجزائر وفوًدا رسمية وسياسية  2015إلى  2014منذ 
ليبية مف مختمؼ التوجيات واالنتماءات والمناطؽ لكف يبقى الفتا عدـ زيارة المشير الميبي 
خمفية حفتر الجزائر التي تعتبر الشأف الميبي ضمف نطاؽ أمنيا القومي، ومف ثـ تبذؿ جيوًدا 

ميبية دوف إقصاء ألي طرؼ وفؽ لتصريحات رسمية متواترة منذ سقوط نظاـ لحؿ األزمة ال
إثر ثورة شعبية تعاني ليبيا مف انفالت أمني وانتشار  2011العقيد معمر القذافي عاـ 

السالح فضال عف أزمة سياسية تتجسد في وجود ثالث حكومات متصارعة وىما حكومة 
وحكومة االنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة  الوفاؽ الوطني المدعومة مف المجتمع الدولي

 مدينة البيضاء التي انبثقت عف مجمس النواب في مدينة طبرؽ.
أنيى رئيس مجمس الميبي عقيمة صالح المنتمي لتحالؼ يضـ حفتر زيارة الجزائر 
دامت يوميف بحث خالليما الوضع في بمده، كؿ المسؤوليف الجزائرييف الذيف أجروا مباحثات 

قيمة صالح مف  بينيـ الوزير الجزائري لمشؤوف المغاربية واإلفريقية والعربية "عبد القادر مع ع
ليبي شامؿ يقود إلى مصالحة  -مساىؿ" إلتفت تصريحاتيـ عمى ضرورة إجراء حوار ليبي

ليبية دوف تدخؿ خارجي ودوف إقصاء ألي طرؼ مف أجؿ بناء مؤسسات جديدة والحفاظ 
معتبريف بالتدخؿ الخارجي ىو السبب في إحداث الفوضى المستمرة عمى وحدة وسيادة ليبيا 

 .2011منذ 
وضمف مساعي منظمة األمـ المتحدة إلنياء االنقساـ الميبي جرى التوصؿ إلى إتفاؽ 

، نّص عمى تشكيؿ مجمس رئاسي 2015ديسمبر  17في مدينة الصخيرات المغربية يـو 
                                                           

 المرجع. نفس نصير زرواؽ،  -(1)
 



 .في حل األزمة الليبية الجزائرية الخارجية سياسةال دور                                                      :لثلثاالفصل ا

108 
 

عمى موافقة مجمس النواب في طبرؽ لكف برئاسة فايز سراج مكمؼ بتشكيؿ حكومة تحصؿ 
 .(1)المجمس رفض أكثر مف تشكيمة لحكومة الوفاؽ

 المبادرة الجزائرية لحل األزمة الميبية انطالقا من تجربتيا في المصالحة:
تأتي زيارة سراج إلى الجزائر تمبية لدعوة مف الحكومة الجزائرية في إيطار المساعي 

المستعصية التي تعيشيا ليبيا، فكانت رغبة الجزائر بتقديـ  اإلقميمية والدولية لحؿ األزمة
تجربتيا الخاصة في مجاؿ المصالحة الوطنية والسمـ األىمي لكي تكوف أساسا يمكف الميبييف 
االعتماد عمييا مف أجؿ تجاوز خالفاتيـ وال تخفي الحكومة الجزائرية إحباطيا مف كثرة 

ئج حتى تمؾ الفترة. وما يميز مساعي الجزائر ىو المبادرات الدولية التي لـ تعطي أي نتا
حال لميبيا بيف الميبييف وفي ليبيا، كما ترفض بشكؿ قاطع المبادرات التي تقدميا بعض الدوؿ 
الغربية خاصة فرنسا، ويقضي المقترح الجزائري لحمحمة أزمة ليبيا انطالقا مف تجربة 

اء وتفادي قصر المشكمة في جبيتيف المصالحة الجزائر بجمع األطراؼ كافة مف دوف استثن
متنازعتيف عمى السمطة ويعني ذلؾ اشتراؾ الخصـ الثالث لمحكومتيف القائمتيف وىو المؤتمر 
الوطني العاـ المحسوب عمى اإلسالمييف، باإلضافة إلى إعادة فتح الحوار مع مناصري 

عة بالسير في ىذا الراحؿ معمر القذافي في رموز حكمو، وتبدو حكومة الوفاؽ الوطني مقتن
االتجاه إذ صّرح ويزر الخارجية في حكومة الوفاؽ محمد سيالو بأف حكومة الوفاؽ طمبت مف 

 .(2)الجزائرييف تقديـ األطر السياسية والقانونية الكفيمة بإنياء النزاع

 
 
 

                                                           
 عبد الرزاؽ عبد اهلل، "المشّير حفتر: "رقـ غامض في تحركات الجزائر لحؿ األزمة الميبية"، في: -(1)

http://www.siyassa.org        ،  28/5/2017تاريخ اإلطالع. 
تاريخ اإلطالع  ، RThttp//arabic.rt.comسيد المختار، "الجزائر تعرض عمى الميبييف تجربتيا في المصالحة"، في:-(2)
5/5/2017 . 
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 الميبي: الجواردول 8 جتماع لـإ
وتجدد رفضيا لمتدخؿ العسكري الجزائر تؤكد عمى الخيار السياسي لحؿ األزمة الميبية 

 (.2016/ مارس 23الخارجي في )
أكدت الجزائر عمى لساف وزير الشؤوف المغاربية واالتحاد اإلفريقي وجامعة الدوؿ 
العربية "عبد القادر مساىؿ" أّنو ال بديؿ عف الحؿ السياسي الذي يدعمو المجتمع الدولي 

أّف اإلسراع في مباشرة الحكومة المقترحة مف  برمتو إلحتواء تداعيات األزمة الميبية، مبرًرا
المجمس الرئاسي لمياميا انطالقا مف طرابمس ىو السبيؿ الوحيد في تحقيؽ ثبت وطنية 
متجددة، وأكد "مساىؿ" في ىذا االجتماع أّف الجزائر ستقؼ إلى جانب ليبيا لمرافقة حكومة 

العسكري لحؿ األزمة، وعبر وزراء الوحدة الوطنية حاؿ تنصيبيا مذكًرا رفض الجزائر لمتدخؿ 
خارجية دوؿ الجوار باإلجماع في البياف الختامي ألشغاؿ اجتماعيـ الثامف عف رفضيـ ألّي 
تدخؿ عسكري في ليبيا مبرزيف أف أّي عمؿ عسكري لمحاربة اإلرىاب "ال بد أف يتـ بناًءا 

وذلؾ اعتباًرا  عمى طمب مف حكومة الوفاؽ الوطني ووفؽ أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة"
لتداعيات األوضاع عمى أمف واستقرار دوؿ الجوار والمنطقة عموًما واعتبر وزراء خارجية 
الدوؿ أف أمف واستقرار ليبيا جزء ال يتجزأ مف أمف واستقرار المنطقة داعيف لجميع األطراؼ 

 الميبية إلى االلتحاؽ بالمسار السياسي.
"عبد القادر مساىؿ" ؿ الجوار الميبي استقبؿلثامف لدو وعقب اختتاـ أشغاؿ االجتماع ا

بتونس مف طرؼ رئيس المجمس الرئاسي لحكومة الوفاؽ الوطني الميبي "فايز السراج"  وأبديا 
ارتياحيما لمنتائج التي توصمت إلييا ىذه الدورة، وبما أفرزتو مف دعـ لممسار السياسي لحؿ 

إلى العاصمة "طرابمس"" وأقّر "سراج" عمى  األزمة في ليبيا السيما بشأف انتقاؿ حكومة الوفاؽ
الدور الجزائري وموقفيا الثابت والداعـ لوحدة وسالمة وسيادة ليبيا لحمة شعبيا وأكد عمى 

 .(1)قطع أشواط معتبرة مف أجؿ المصالحة الوطنية
                                                           

 نفس المرجع.سيد المختار، -(1)
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 مبادرة لحل األزمة الميبية مرجعيتيا الصخيرات:
توافقت  2016نوفمبر  8أديس أبابا في  اجتماع المجنة اإلفريقية ودوؿ جوار ليبيا في

دوؿ الجوار الميبي وأعضاء المجنة اإلفريقية عمى مبادرة لحؿ األزمة الميبية فيما تبدأ لجنة 
الحوار الميبي اجتماعيا الثاني في العاصمة المالطية "فاليتا" لمنظر في خطوات عممية تنفيذ 

مثؿ نقطة إلتقاء بيف توصيات طرحتيا دوؿ االتفاؽ السياسي وتشكؿ المبادرة اإلفريقية التي ت
 25الجوار الميبي خالؿ اجتماع ليا في النيجر ونتائج اجتماع ثالثي جرى في القاىرة في 

الذي ضـ مبعوث األمـ المتحدة إلى ليبيا "مارتف كوبمر" وأميف عاـ الجامعة 2016أكتوبر 
 في ليبيا "جاكاياكيكويتي".  العربية "أحمد أبو الغيط" والممثؿ األعمى لالتحاد اإلفريقي

وتظمنت المبادرة حسب الرئيس التشادي "إدريس ديبي" في ختاـ أعماؿ القمة 
ضرورة أف يكوف الوفاؽ  8/11/2016اإلفريقية بشأف ليبيا التي عقدت في أديس أبابا 

الوطني شامؿ دوف إقصاء أّي طرؼ في البالد، عمى أف تكوف مرجعيتيا اتفاؽ الصخيرات 
. حيث دعت المبادرة األطراؼ الميبية إلى 2015برعاية األمـ المتحدة في نياية الذي تـ

تجنب التدخالت الخارجية، وتحمؿ مسؤولياتيا مف أجؿ تشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني مؤكدة 
سعي االتحاد اإلفريقي إلى جمع كؿ أطراؼ العممية في ليبيا وجرت أعماؿ قمة دوؿ جوار 

يطانيا، النيجر، جنوب إفريقيا وأوغندا، باإلضافة بحضور إثيوبيا، مور مجنة اإلفريقية ليبيا وال
 إلى دوؿ الجوار الميبي وىي السوداف، التشاد، النيجر، تونس، الجزائر، مصر.     

وأوضح "مساىؿ" أّف الجزائر عمى قناعة بأّف الميبييف قادروف عمى تجاوز خالفاتيـ 
مف الموارد الميبية مف أجؿ تمكيف السمطات وأنو يجب رفع التجميد عف األمواؿ وغيرىا 

 .(1)الشرعية والمعترؼ بيا لتمبية حاجياتيـ الضرورية

 
 

                                                           
 .07، ص 2016نوفمبر  10، الخميس 51، العدد الوسط"مبادرة جديدة لحؿ األزمة الميبية مرجعيتيا الصخيرات"،  -(1)
 



 .في حل األزمة الليبية الجزائرية الخارجية سياسةال دور                                                      :لثلثاالفصل ا

111 
 

 حفتر في الجزائر لمحادثات حول إتفاق سياسي:
، عقد "مساىؿ" 2016ديسمبر  19ة لمجزائر في قاـ خميفة حفتر بزيارة مفاجئ

ي ليبيا والسبؿ الكفيمة محادثات مع حفتر تناولت مستجدات الوضع األمني والسياسي ف
لتحقيؽ األمف واالستقرار، وذكر "مساىؿ" الجيود التي تبذليا الجزائر لتشجيع األطراؼ الميبية 
عمى التوصؿ إلى توافؽ لتسوية األزمة الميبية، وفي ىذا السياؽ جدد مساىؿ موقؼ الجزائر 

اؽ السياسي المبـر بيف الثابت والمؤيد لمحؿ السياسي لمنزاع في ليبيا في إطار تطبيؽ االتف
مف خالؿ حوار شامؿ بيف الميبييف والمصالحة  2015ديسمبر  17األطراؼ الميبية بتاريخ 

الوطنية لمحفاظ عمى وحدة ليبيا، وناقش حفتر ومساىؿ مستجدات الوضع السياسي واألمني 
إتفاؽ  في ليبيا في ظؿ إنتياء والية المجمس الرئاسي لحكومة الوفاؽ الوطني المنبثقة عمى

الصخيرات )المغرب( وفي وقت يستعد مجمس النواب الميبي إلستعادة المبادرة وتقديـ طرح 
جديد إلحالؿ السالـ في البالد وتأتي زيارة حفتر بعد زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي تناولت المحادثات خالليا مساعي لعقد قمة تونسية جزائرية مصرية لمبحث في 

يبية وتداعياتيا األمنية عمى المنطقة ودوؿ الجوار لبحث تطورات األزمة في ليبيا األزمة الم
وأخذ زماـ المبادرة لجمع الفرقاء الميبييف وتجنب التداعيات الخطيرة الناجمة عف استمرار 
األزمة،  كما وفد وزير الخارجية التونسي خميس الحصناوي إلى القاىرة لطرح ىذا االقتراح 

لعمامرة أف  مصري، وفي ىذا السياؽ قاؿ وزير الخارجية الجزائري رمطافعمى الرئيس ال
بالده تدعـ الجيود السممية مف أجؿ حؿ األزمة الميبية، وذلؾ مبادرة دوؿ الجوار التي أطمقت 

 .      (1)ـ2014عاـ 

 محاولة الجزائر تسريع حل ألزمة الميبية:
قامت الرئاسة الجزائرية بتوكيؿ مدير ديوانيا أحمد أو يحي باإلشراؼ المباشر عمى 
الوساطات التي تقيميا بيف الفرقاء الميبييف ويأتي ذلؾ في وقت تحاوؿ الجزائر سحب البساط 

                                                           
 =www.elbilad.net/article/detail ?idعاطؼ قدادرة، "حفتر في الجزائر لممحادثات في االتفاؽ السياسي"، في: -(1)

 (.5/5/2017تاريخ اإلطالع ) ،65935
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مف أماـ تصّورات أخرى لمحؿ تريد فرضيا قوى أجنبية بحيث كّمؼ الرئيس عبد العزيز 
أحمد أو يحي فحضر أويحي لقاء في بيت زعيـ حركة النيضة التونسية  بوتفميقة مدير ديوانو

راشد الغنوشي في لقاء جمعو في تونس بقيادات ليبيا محسوبة عمى جماعة اإلخواف 
 .(1)المسمميف مف أجؿ التباحث في فرص تسوية الصراع القائـ بيف الفرقاء الميبييف

 2017فيفري  21مة ليبيا في تونس ومصر والجزائر تتفؽ عمى إعالف تونس لحؿ أز 
وّقع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بحضور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 
قصر قرطاجة عمى إعالف تونس الوزاري لدعـ التسوية الشاممة في ليبيا، وعقب اجتماع داـ 

تحاد اإلفريقي يوميف بيف وزيري خارجية مصر وتونس والوزير الجزائري لمشؤوف المغاربية لال
إّف إعالف تونس »وجامعة الدوؿ العربية. قاؿ وزير الخارجية التونسي خميس الحنصاوي: 

ينص عمى دعـ جيراف ليبيا لحوار يضـ كؿ الفرقاء السياسييف وال يستثنى أحًدا عمى أف تعقد 
حالة ترقب جمود ». وأضاؼ«قمة بيف رؤساء تونس مصر والجزائر في العاصمة الجزائرية

 -ليبيا ال يمكف أف تستمر ودوؿ الجوار تمعب دورىا قي مرافقة الميبييف إلى حوار ليبي في
 .«ليبي

نريد وحدة »كما قاؿ وزير خارجية مصر سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترؾ: 
إف المبادرة »ومف جيتو قاؿ عبد القادر مساىؿ:  «ليبي -الرأي لمتوصؿ إلى حؿ ليبي
ىي رسالة لممجتمع الدولي ألّف المنطقة بحاجة لالستقرار  التونسية الجزائرية المصرية

 .«واألمف
إف الدوؿ الثالث ستقـو بسمسمة مشاورات بعد ىذا االتفاؽ التي تضـ كؿ األطراؼ 
الميبية الرئيسية. يقر اإلعالف بالتمسؾ بسيادة الدولة الميبية ووحدة ترابيا، والحؿ السياسي 

                                                           
/ كانوف الثاني/ 28، السبت 3091، العدد األخبارمحمد العيد، "الرئاسة الجزائرية ترمي بثقميا في األزمة الميبية"، -(1)

 .2، 1، ص ص 2017
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عدة  االتفاؽ السياسي الميبي الموقع في الصخيرات كمخرج وحيد لألزمة الميبية عمى قا
 .(1)2015المغربية 

اتفقت مصر، الجزائر وتونس عمى التواصؿ مع جميع أطراؼ األزمة الميبية في أفريؿ 
بحيث زار رئيس مجمس إدارة الييئة المصرية لمبتروؿ "عابد عبد العاؿ" العاصمة  2017

ِاجتماع مع حفتر وعقيمة صالح وتطرقت طرابمس، كما زار مساىؿ شرؽ البالد وعقد 
مباحثات مساىؿ مع األطراؼ الميبية إلى المسائؿ الخالفية باتفاؽ صخيرات وأبرزىا تعديؿ 
عدد أعضاء المجمس الرئاسي مف تسعة إلى رئيس ونائبيف وتشكيؿ مجمس رئاسة وزراء عمى 

 .(2)عمى لمجيشأف ال يكوف رئيسو مف أعضاء المجمس الرئاسي، إضافة إلى المنصب األ
كما زاد الممثؿ الخاص لألميف العاـ رئيس بعثة األمـ المتحدة لمدعـ في ليبيا مارتف 

لمواصمة المشاورات بشأف األزمة الميبية التي تعرؼ  2017كوبمر بالزيارة إلى الجزائر أفريؿ 
 تسارًعا متواتًرا في األحداث مف أجؿ حؿ أسباب التأـز بحيث أجرى محادثات مع وزير
الشؤوف المغاربية واالتحاد اإلفريقي وجامعة الدوؿ العربية "عبد القادر مساىؿ" حوؿ آخر 
المستجدات لموضع في ليبيا ومدى تطبيؽ االتفاؽ السياسي الميبي، وأتت ىذه الزيارة بعد 
الجوالت لتي قاـ بيا عبد القادر مساىؿ إلى مختمؼ المناطؽ الميبية شرقا ووسًطا وغرًبا 

ار قيادات المشيد السياسي والعسكري الميبي حيث تـ استقبالو مف طرؼ رئيس ولقائو كب
مجمس النواب عقيمة صالح والقائد العاـ لمجيش الميبي خميفة حفتر، و رئيس حكومة الوفاؽ 
الوطني فايز سراج ونائبو أحمد معيتيؽ وتـ التباحث حوؿ دور الجزائر في تقرير وجيات 

مذكورة في انتظار زيارة أخرى لمساىؿ نحو جنوب الميبي الذي النظر بيف مختمؼ األطراؼ ال
 .   (3)يشيد معارؾ متطورة

                                                           
فيفري  23، 2651، العدد الوطف وضاح عبد ربو، "تونس ومصر والجزائر تنفقو عمى إعالف تونس لحؿ أزمة ليبيا"، -(1)

 .3-1، ص ص 2017
  .28/05/2017تاريخ اإلطالع  ،http://studies, eljazera.netئر تنفي طرح مبادرة بشأف ليبيا"، في:"الجزا -(2)
ي زيارة مساىؿ لميبيا األمـ المتحدة تعمف جيود الجزائر لحؿ األزمة في ليبيا"، الجزائر، "كوبر يستقص-(3)
 .08/05/2017تاريخ اإلطالع   http://www.eljazeraonlime. net:في
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 لعمامرة يناقش األزمة الميبية في واشنطن:
تسعى الحكومة الجزائرية إلى التعاوف مع الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويؿ ماكروف 

األماـ، وتجاوز الخالفات  في القضية الميبية التي تعمؿ مف أجؿ الدفع بمسار التفاوض إلى
في ليبيا، إضافة إلى جس نبض  وطنيةالكبيرة بيف الفرقاء الميبييف والتأسيس لدولة ووحدة 

اإلدارة األمريكية الجديدة تحت قيادة دونالد ترامب. واقناع نظيرتيا الفرنسية بالتخمي عف 
كبير في السياسة  تغييرأ ر سياسة الميؿ لطرؼ عف حساب آخر، لكف ال يحتمؿ أف يط

الخارجية الفرنسية في ليبيا أو في دوؿ الساحؿ، كوف ماكروف إختار مالي كأّوؿ وجية 
إفريقية لزيارتيا، كما تحدث عف إمكانية توسيع دائرة الحوار الثنائي مع الجزائر حوؿ الممؼ 

الشركاء الميبي، ليشمؿ مصر، وقطر، والمممكة العربية السعودية، تركيا، الصيف، فضاًل عف 
األمريكييف والفرنسييف بيدؼ دفع الفاعميف الدولييف لتبني مقاربة موحدة لحؿ األزمة فيرى أف 

 ىذا األمر سيجعؿ طرابمس انطالؽ ألي مفاوضات مزدوجة بيف أطراؼ النزاع.
وتنطمؽ الجزائر في ىذا الصدد مف نتائج اإلجتماع الحادي عشر لمدوؿ المجاورة 

، كورقة لالعتماد عمييا خصوًصا ما يتعمؽ بركيزة 2017ي ماي الذي أقيـ في الجزائر ف
االتفاؽ السياسي الذي يعتبر مسيًرا لفترة انتقالية وترؾ الميبييف يقرروف التعديالت الواجب 

 .  (1)إدراجيا
 
 
 
 
 
 

                                                           
 http://www.eldjajairفي: "لعمامرة يناقش األزمة في واشنطف الجزائر تبحث عف دعـ أمريكي فرنسي في ليبيا"-(1)

online.net  :30/5/2017تاريخ اإلطالع    . 
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 خالصة الفصل الثالث:
ور تفاقـ األزمة الميبية وسقوط النظاـ ودخوؿ ليبيا في نزاع مسمح مما أدى إلى ظي

تداعيات أمنية خطيرة عمى أمف دوؿ الجوار خاصة الجزائر وذلؾ نظًرا لطوؿ الحدود الميبية 
الجزائرية ومع ذلؾ تعاممت السياسة الخارجية الجزائرية مع األزمة الميبية بيف الحاجة الممحة 
التي يفرضيا منطؽ المصمحة والبراغماتية وبيف ما تفرضو مبادئ السياسة الخارجية 

 ية.الجزائر 
إف تصاعد التيديدات األمنية عمى الجزائر أدى بيا   لمحاولة حؿ النزاع وذلؾ 

 الميبي والتأكيد عمى رفض أي تدخؿ أجنبي. -بالدعوة لمحؿ السممي الميبي
قامت الجزائر بالعديد مف المبادرات، وعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يصؿ إلى النتيجة 

 المرغوبة.
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 :الخاتمة
يا وتنحصر تمؾ ووسائميمكف فيـ ظاىرة السياسة الخارجية مف خالؿ دراسة محدداتيا 

المحددات في عدة أبعاد أّوليا ىو مدى أىمية السياسة الخارجية بالنسبة لموحدة الدولية 
فالسياسة الخارجية قد تضطمع لوظائؼ معينة في ميداف تأميف المصالح الخارجية ودعـ 
االستقالؿ السياسي، وبناء الشرعية السياسية، وتحقيؽ التنمية االقتصادية ودعـ التكامؿ 

لقومي واالجتماعي وقد ال يكوف لمسياسة الخارجية إاّل أىمية محدودة ويتطمب ذلؾ مف القائد ا
السياسي أف يحدد بدقة وظائؼ السياسة الخارجية في برنامج السياسة العامة وصياغة 
برنامج السياسة الخارجية التي تتالءـ مع القدرات المتاحة، ومرحمة التطّور السياسي 

ة وىناؾ أيضا استقاللية السياسة الخارجية سواًءا فيما يتعمؽ بدرجة المبادرة واالقتصادي لمدول
أو رد الفعؿ أو مدى انفرادية وجماعية عممية تنفيذىا، أو مدى استقالليا عف القوى 
االجتماعية الداخمية إف السياسة الخارجية تختمؼ بمقدار توزيعيا بيف وحدات دولية أخرى، 

قميمأوأقاليـ فقد تتجو السياسة الخارج ية إلى التركيز في اتجاه وحدات دولية محدودة أوا 
محدودة قد توزع بيف مختمؼ الوحدات الدولية في العالـ كما أف تنفيذ السياسة الخارجية 
يتطمب توظيؼ أدوات معينة  منيا الدبموماسية، االقتصادية، العسكرية... الخ، وىذه األدوات 

يمكف أف ننفي ارتباط وتشابؾ السياسة الداخمية مع  تحدد طابع السياسة الخارجية، وال
 السياسة الخارجية.

أحدثت السياسة الخارجية جدؿ نظري مف خالؿ التفسيرات المقدمة ليا، حيث اختمفت  -
 وجيات نظر ىذه النظريات.

ساىمت المحددات والمبادئ والسمات المشكمة لمسياسة الخارجية الجزائرية في توجيييا  -
 ىا إلى حد ما.وتفعيؿ دور 

إّف السياسة الخارجية الجزائرية إندرجت عمى المستوى اإلقميمي القاري والدولي في سياؽ  -
البحث عف الدوافع واآلليات واألساليب المعتمدة، بيدؼ توظيؼ الجيد الديبموماسي في سبيؿ 

 تحقيؽ التواجد الفّعاؿ عمى المستوى اإلقميمي القاري والدولي.  
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ة الخارجية الجزائرية في فترة التسعينات وذلؾ بسبب أزمة العشرية السوداء تراجع السياس -
ومع بداية التحكـ في الوضع الداخمي عممت السياسة الخارجية الجزائرية عمى إعادة بعث 
نشاطيا مف جديد إقميميا قاريا ودوليا واستطاعت أف تحرز تقدما ممحوظا في بعض الممفات 

قناع المجتمع الدولي بضرورة التعاوف مثؿ ممؼ الصحراء الغربية و  قامتيا لعدة وساطات وا  ا 
 مف أجؿ التصدي لظاىرة اإلرىاب.

تأثرت الجزائر بمختمؼ التحوالت السياسية األمنية لتي تعرفيا البيئة اإلقميمية، ويرجع ىذا  -
التأثير إلى شساعة مساحة الجزائر والحدود الطويمة التي تربطيا مع عدة بمداف مغاربية 
وأبرزىا ليبيا التي عرفت اضطرابات أمنية ومشاكؿ سياسية صعبة بعضيا يصنؼ في خانة 

 التيديد المباشر ألمف  واستقرار الجزائر.
تعاممت السياسة الخارجية الجزائرية مع األزمة الميبية بيف الحاجة الممحة التي يفرضيا  -

ضو مبادئ السياسة الخارجية منطؽ المصمحة والبراغماتية لمتدخؿ بطريقة ما، وبيف ما تفر 
الجزائرية، وعمى رأسيا مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ، فغياب المرونة في 

 التعامؿ مع األزمات أفقدىا حرية المناورة.
إّف تدخؿ حمؼ الناتو في ليبيا واإلطاحة بنظاـ القذافي وخمؽ فوضى أمنية غير منتيية  -

 الميبية. -الجزائرية شكؿ انكشاؼ أمني خطير لمحدود
في ظؿ تفاقـ األزمة في ليبيا وتصاعد التيديدات األمنية عمى الجزائر حاولت حؿ النزاع  -

 الميبي والتأكيد عمى رفض أي تدخؿ أجنبي. -وذلؾ بالدعوة لمحؿ السممي  الميبي
ة الميبية قامت الجزائر بالعديد مف المبادرات والوساطات بيف الفقراء الميبييف لحمحمة األزم -

وكذلؾ الميبية وكذلؾ مبادرة دوؿ الجوار الثالثة تونس، مصر، الجزائر التي لـ تصؿ إلى 
 النتيجة المرغوبة عمى الرغـ مف التقدـ الذي أحرزتو.

ساىمت السياسة الخارجية الجزائرية في إقناع األطراؼ الميبية نحو حؿ سياسي، إال أف  -
 قميمي الذي ال يزاؿ يعيؽ تقدـ أي تسوية.المشكؿ يبقى في التدخؿ الدولي، واإل
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-http://www.libyaخريطة توضح: مناطؽ الصراع في ليبا

alyoum.com/news/index.php?id=21&textid=7993 
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: الخريطة توضح: الموقع الجغرافي لميبيا 
www.rudaw.net/arabic/word/100420173. 
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 ممخص:
إرتبطت السياسة الخارجية الجزائرية بمجموعة مف السمات والمحددات التي كاف ليا 
أثًرا بارًزا عمى نشاطيا وعممت في سبيؿ التواجد الفعاؿ لسياستيا الخارجية إقميميا قارًيا 

 ودولًيا.  
كما استطاعت أف تحرز تقدًما ممحوًظا في بعض الممفات، وذلؾ مف خالؿ قياميا 

 عمى المستوى الدولي.    بوساطات عّدة 
وقد شكؿ الحراؾ السياسي العربي الذي شيدتو بعض الدوؿ العربية منيا دوؿ الجوار 
الشرقي لمجزائر ليبيا، منعرج كبير في تفاقـ وتعقد التيديدات والتحديات األمنية المحدقة 

فرقاء الميبييف بالجزائر، فتأـز األوضاع في ليبيا وسقوط النظاـ ودخوليا في نزاع مسمح بيف ال
أدى النكشاؼ أمني خطير لحدود الجزائر، خاصة في ظؿ شساعة حدود الجزائر مع ليبيا ما 
أدى بالجزائر إلى محاولة مكافحة التيديدات األمنية وذلؾ بالعمؿ عمى حؿ األزمة الميبية 

الميبي، والتأكيد عمى رفض أي تدخؿ أجنبي،  -بطرؽ سممية، والدعوة إلى الحؿ الميبي
، وذلؾ بطرح عّدة 2011شطت السياسة الخارجية بشكؿ مكثؼ لحؿ األزمة الميبية فن

مبادرات ووساطات بيف الفرقاء الميبييف، حيث توصمت إلى إقناع األطراؼ الميبية نحو الحؿ 
السياسي، إال أّف المشكؿ يبقى في التدخؿ الدولي واإلقميمي الذي ال يزاؿ يعيؽ تقدـ أي 

 تسوية.
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Résumé 

La politique extérieure algérienne est caractérisée par un 

ensemble de   caractéristique et lignes lesquels ont eu un impact 

déterminant sur son activité. Elle a œuvré pour une présence active de 

sa politique sur le plan régionale, continentale et international.  

Elle a également pût concrétiser un avancement conséquent 

concernant certains dossiers, et ce en jouant plusieurs rôles 

d’intermédiaire à l’échèle internationale. 

Le changement politique arabe a survenu dans certains pays 

arabe, parmi lesquels les pays frontaliers de l’est de l’Algérie comme 

la Lybie, ont joué  un grand tournant dans l’aggravation et la 

complication des menaces et des défies sécuritaires entourant 

l’Algérie. En outre, la dégradation de la situation en Lybie, la chute du 

régime, ainsi que son entrée dans un conflit armée entre les factions 

Libyenne, a conduit a la l’apparition d’un danger sécuritaire aux 

frontières algérienne, notamment vu l’étendu des frontières Algéro-

Libyenne. Ce qui a poussé l’Algérie a tenter de faire face aux menaces 

sécuritaires en travaillant a la résolution de la crise libyenne 

pacifiquement, et en appelant à une solution libyo-libyenne, et en 

affirmant les refus de toute intervention étrangère. La politique 

algérienne a œuvré, en conséquent, de façon intense pour résoudre la 

crise libyenne 2011, et ce en proposant plusieurs initiatives et 

médiations  entre les factions libyenne. Elle est parvenue en outre, à 

convaincre les parties libyennes à opter pour la solution politique, sauf 



 

 
 

que le problème  porte sur l’intervention internationale et régionale 

qui bloque toujours l’avancement vers tout règlement.      

            

 

 


