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  دعاء
  

  

  

  

�َِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه   ◌ۚ آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُنِزَل ِإلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن (( َوقَاُلوا  ◌ۚ ُكلٌّ آَمَن ِبا

ْعَنا َوَأطَْعَنا  ُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها )285(ُغْفَراَنَك رَبـََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُري  ◌ۖ مسَِ َّ� َها َما اْكَتَسَبْت  ◌ۚ َال ُيَكلُِّف ا  ◌ۗ َهلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ

ْبِلَنا  ◌ۚ رَبـََّنا َال تـَُؤاِخْذنَا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا  َنا ِإْصًرا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَ ْلَنا َما َال  ◌ۚ رَبـََّنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ رَبـََّنا َوَال ُحتَمِّ

 اْلَكاِفرِينَ  ◌ۚ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا  ◌ۖ طَاَقَة لََنا ِبِه 
 (286)) َأنَت َمْوَالنَا فَانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم

  .)286 (285-یةاآل:سورة البقرة

الّلهم إّنا نسألك علما نافعا ورزقنا طیبا وعمال متقّبال، ربنا ال تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا وال 

ذا أعطیتنا تواضعا بكرامتنا  بالیأس إذا أخفقنا، وذكرنا أّن اإلخفاق هو سّر النجاح، فال تأخذ تواضعنا، وإ

  .فال تأخذ مّنا اعتزازنا

  

  

  

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura2-aya286.html


  

  

  

  

  

  

  

  والعرفـان  الشكر

  

ّ� عّز وجل الذي وفقنا في أداء هذ راجينا منه أن   ، ا العمل وسّهل لنا السبل إلنجازهالشكر أوال 

  .ينفعنا وينفع به غيرنا

التي    نتقدم بجزيل الشكر مع فـائق االحترام والتقدير لألستاذة الفـاضلة السيدة يمينة عطيش

تفضلت باإلشراف على هذه المذكرة والتي لم تبخل علينا بنصائحها القيمة وتوجيهاتها السديدة  

  .والمعاملة الطيبة طيلة فترة إنجاز هذا العمل المتواضع ولكي نكون أهال لتقديم هذه المذكرة

  دكتورةسها الكما نتقدم بالشكر الجزيل مع كامل اإلحترام والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة على رأ

  .اللواتي نشكرهن على قبولهن مناقشة هذه المذكرة،  وهيبة تبانيفتيحة شيخ واألستاذة  

وال يسعنا أيضا إالّ أن نتقدم بأسمى عبارات اإلحترام والتقدير ألساتذة قسم العلوم السياسية  

الذين مثلوا    والعالقـات الدولية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري تيزي وزو،

  .لنا القدوة الحسنة في العمل والتفـاني في سبيل تحصيل العلم والمعرفة

  

  

  



  

  

  

  

  اإلهداء

  

ّ� الجّنة تحت أقدامها وغمرتني بعطفها  : هذا العمل المتواضع إلى أغلى ما في الوجود  أهدي إلى التي جعل ا

وحنانها وأنارت درب حياتي بحبها، إلى التي لم تبخل علي يوما بنصيحة أو دعوة صالحة، إلى الصدر الحنون أمّي  

  .الغالية

درع أمان أحتمي به من نائبات الزمان والذي تحمل    إلى والدي الذي رباني على الفضيلة واألخالق وكان لي

  .عبئ الحياة حتى ال أشعر بالحرمان

ّ� أن يطيل في عمرهما وأن يمنحهما الّصحة والعافية   .وأتمنى من ا

  .إلى روح جدّي الّلذان كانا سيفرحان كثيرا معي في مثل هذا اليوم

  .روح عمّتي التي تمنّيت حضورها معي والتي كانت ستفرح كثيرا ألجلي  إلى

  .إلى كلّ أفراد عائلتي وأقـاربي

  .إلى أختي رادية التي أبارك لها نجاحها في شهادة البكالوريا والتي أتمنى لها كل النجاح في مشوارها الجامعي

  "أيلين"أختي الكتكوتة    إلى

  .يا وجوهرإلى صديقتي الغاليتين على قـلبي سيل

  .صارةإلى زميلتي  

  . إلى صديقتي فـاطمة مسعود التي أشكرها على مساعدتها لنا في تركيب هذه المذكرة

  معي والذين أتمنى لهم كلّ النجاحوإلى كلّ أصدقـائي الذين تعرفت عليهم خالل مشواري الجا

  »كاتية ماحور«



  اإلهداء

  "لنفسه ومن كفر فـإن  ربي غني كريممن شكر فـإنما يشكر  "مصدقـا  لقوله  تبارك وتعالى  

  "40:اآلية    النمل                                

  إلى  من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهما

  .من ال يمكن لألرقـام أن تحصي فضائلهما  إلى

  .قـلت فيهما أمي و أبي  حقهما مهماإلى مفـاتيح الجنة إلى اللذين لن أوفيهما  

  .والنبل  إخوتي و أختي العزيزةإلى من أدين  لهم بالفضل  

  .إلى زميلتي ورفيقة دربي كاتية

  .إلى كل من سقط من قـلمي سهوا أهدي ثمرة جهدي  المتواضعة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 صارة مزازیغ

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خطة الدراسة

  :مقدمة

v خیة للدبلوماسیة الجزائریةیالخلفیة التار : الفصل األول:  

ü تطور الدبلوماسیة الجزائریة: المبحث األول:  

  .)1962- 1954في الفترة الممتدة من ( الدبلوماسیة  الجزائریة : المطلب األول  •

  .)1978- 1962(ستقالل الدبلوماسیة الجزائریة بعد اٍال :المطلب الثاني •

  ).2017إلى  1999_  1999إلى  1992من (الدبلوماسیة الجزائریة  : المطلب الثالث •

 

ü أسس الدبلوماسیة الجزائریة: المبحث الثاني:   

  .مبادئ الدبلوماسیة الجزائریة: المطلب األّول •

   .سمات الدبلوماسّیة الجزائریة: المطلب الثاني •

  .أهداف الدبلوماسّیة الجزائرّیة ومرتكزاتها: المطلب الثالث •

 

ü نماذج الوساطات الجزائریة في حل القضایا اإلقلیمیة و الدولیة: المبحث الثالث:  

  .1981الوساطة الجزائریة لتحریر الرهائن األمریكیین : المطلب األول •

  .1983الوساطة الجزائریة لتقریب وجهات النظر بین الفصائل الفلسطینیة : الثاني المطلب •

   .دور الدبلوماسیة الجزائریة في حل النزاع اإلثیوبي اإلریتیرى:  المطلب الثالث  •

  

v 2017 - 2011تحركات الدبلوماسیة الجزائریة على المستوى اإلقلیمي : الفصل الثاني  
ü دور الجزائر في دعم قضیة الصحراء الغربیة: األول المبحث:  

  .جذور القضیة الصحراویة : المطلب األول •
  .قضیة الصحراء الغربیة في المحافل الدولیة : المطلب  الثاني •
  .موقف الجزائر وجهودها إزاء قضیة الصحراء الغربیة: المطلب الثالث •

ü دور الجزائر في األزمة اللیبیة: المبحث الثاني:   

  .تطورات األزمة اللیبیة: المطلب األول •

  .تداعیات األزمة اللیبیة على األمن القومي الجزائري: المطلب الثاني •



   .موقف وجهود الدبلوماسیة الجزائریة إزاء األزمة اللیبیة: المطلب الثالث •

ü المقاربة الجزائریة لحل النزاع في مالي: المبحث الثالث:   

   .طبیعة النزاع في مالي: األول المطلب •

   .تداعیات النزاع في مالي على األمن الجزائري واستراتیجیات المواجهة: المطلب الثاني •

  .موقف الجزائر وجھودھا إزاء النزاع  في مالي : المطلب الثالث •

  

v الدبلوماسیة الجزائریة بین النجاحات و المعوقات : الفصل الثالث:  

ü قاریا ودولیاإقلیمیاالدبلوماسیة الجزائریة : األول المبحث ،:  

  .الدور الجزائري على المستوى اإلقلیمي: المطلب األّول •

  .الجزائر والدائرة اإلفریقیة : المطلب الثاني •

  .الدبلوماسّیة الجزائریة على المستوى الدولي: المطلب الثالث •

 

ü اإلفریقيمعوقات الدبلوماسیة الجزائریة على المستوى : الثاني المبحث:  

  .التواجد األمریكي في إفریقیا: المطلب األول •

  .اإلستراتیجیة الفرنسیة الروسیة، الصینیة في إفریقیا : المطلب الثاني •

  .التواجد التركي، اإلیراني، الخلیجي، اإلسرائیلي في إفریقیا : المطلب الثالث •

 
ü المغربي  -موقع الدبلوماسیة الجزائریة في ظل التوازن اإلستراتیجي الجزائري : لثالمبحث الثا  
  .اإلستراتیجیة المغربّیة في إفریقیا: المطلب األول •

   .المغربي-التنافس الجزائري: المطلب الثاني •

   .تداعیات التنافس الجزائري المغربي: المطلب الثالث •

  

  .خاتمة

  .قائمة المراجع 
 



الدراسة ملخص  
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدراسة ملخص  
 

  :ملخص الدراسة

الثورة مع الرواد األوائل ثم دبلوماسیة  وماسیة ما قبللقد مرت الدبلوماسیة الجزائریة بفترات مختلفة، بدءاً بدبل

جزائریة والتي الزالت تتمسك بها حتى بعد الثورة التي كرست مجموعة من المبادئ التي سارت وفقها الدبلوماسیة ال

اإلستقالل إلى غایة یومنا هذا بنفس الثبات رغم التطورات التي تشهدها البیئة اإلقلیمیة والدولیة، ما جعل منها دولة 

جیة التي تحظى بها الجزائر في محیطها اإلقلیمي یطات الدولیة فبالنظر إلى المكانة اإلستراتارائدة في مجال الوس

حتم ذلك على الجزائر من أن تسخر كل  2017- 2011ذلك بالنظر إلى ما شهدته البیئة اإلقلیمیة خالل الفترة وك

مبادئ سیاستها نسجمت مع ّتبعت مقاربة أمنیة اٍ وجهودها في سبیل تحقیق األمن في جوارها، أین اٍ  إمكاناتها

تباعالخارجیة من أجل إیجاد حلول سلمیة  ر لحل النزاعات التي نشبت في إقلیمها المجاور أسلوب الحوار والتشاو  وإ

األزمة اللیبیة من خالل سعیها إلى لم شمل الفرقاء اللیبیین كذلك مساهمتها في حل النزاع : خالل هذه الفترة منها

تفاق للسلم والمصالحة الوطنیة بین األطراف المالیة المتصارعة، وهذا دون في مالي أین نجحت الجزائر في عقد اٍ 

ینسي ذلك الجزائر القضیة المركزیة في المنطقة المغاربیة أال وهي قضیة الصحراء الغربیة التي تعتبرها قضیة أن 

  .مبدأ وقضیة حق شعب في تقریر مصیره

وبالرجوع إلى الدبلوماسیة الجزائریة على المستوى اإلفریقي فإنه على الرغم من النجاحات التي حققتها في 

قلیمیة هذه األخیرة إال أنها تو  اجه مجموعة من المعوقات تحول دون لعب دورها كامال، أین نجد سعي قوى دولیة وإ

لبسط نفوذها في القارة منها المغرب هنا أین طغى التنافس الجزائري المغربي على السطح خصوصا بعد عودته 

 .إلى اإلتحاد اإلفریقي

 

 

 

  

 



الدراسة ملخص  
 

Résumé d’étude : 
 
La diplomatie algérienne a traversé différentes périodes, à commencer par la 

diplomatie postrévolutionnaire avec les premiers pionniers puis la diplomatie 
révolutionnaire, qui consacre un ensemble de principes suivis par la diplomatie 
algérienne, toujours maintenue même après l'indépendance avec la même stabilité 
malgré les En faisant un pays leader dans le domaine des médiateurs internationaux, 
compte tenu du statut stratégique de l'Algérie dans son environnement régional et 
également au vu de l'environnement régional observé sur la période 2011-2017 
rendu inévitable l'Algérie à exploiter toutes ses capacités et ses efforts pour assurer la 
sécurité dans son voisinage, où a suivi une approche de sécurité, pris avec les 
principes de sa politique étrangère afin de trouver des solutions pacifiques et suivre 
le dialogue et la concertation pour résoudre les conflits sur le territoire du voisin au 
cours de ce style d'époque notamment: la crise libyenne par la poursuite des partis 
Libyens n'avaient pas inclus ainsi que leur contribution à la résolution du conflit au 
Mali, où l'Algérie a réussi à un accord pour la paix et la réconciliation nationale entre 
les parties en conflit au Mali, et cela sans oublier la cause centrale dans la région du 
Maghreb, à savoir la question du Sahara occidental, Ce qu'il considère comme une 
question de principe et de la question du droit d'un peuple à l'autodétermination. 

 
En ce qui concerne la diplomatie algérienne au niveau africain, malgré les 

succès obtenus, elle se heurte à de nombreux obstacles pour jouer pleinement son 
rôle, où les forces internationales et régionales cherchent à étendre leur influence sur 
le continent parmi eux le Maroc Après son retour à l'Union africaine. 
 
 

 



 مقــدمــة
 

 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 



 مقــدمــة
 

 II 

وفّن للتواصل بین الشعوب والتفاعل  ،تعتبر الدبلوماسیة أداة مهّمة لتنفیذ السیاسة الخارجّیة للّدولة
بین الّدول لترقیة المصالح المتبادلة في عالم تتشابك فیه المصالح وتتصارع فیه اإلرادات ولكن أیضا 

للتقریب بین وجهات النظر المتباینة والقضاء على كافة أشكال التوتر والخالف لذا فللدبلوماسیة دور هام 

ألزمات عن طریق التفاوض، الحوار والتشاور ما یساعد على بناء الثقة في تفادي الصراعات والوقایة من ا

 .بین الدول

وتتبنى  والدولي القاري، مستوى اإلقلیمي تعد الدبلوماسیة الجزائریة من أنجح الدبلوماسیات على ال

ا البیئة هتمجموعة من المبادئ التي رسختها الثورة التحریریة والتي حافظت علیها رغم التطّورات التي شهد

اإلقلیمیة والدولّیة والتي منحت للجزائر صورة ممیزة بین الّدول سمح لها بلعب دور الوسیط الفّعال في حل 

ا الدائم إلى جانب القضایا واألزمات الدولیة واإلقلیمیة، إذ لطالما عرفت السیاسة الخارجیة الجزائریة بوقوفه

ونادت بقیم التحرر والسلم واألمن وجعلت من الحریة هدفا ریة ومساندتها للقضایا العادلة الحركات التحر 

بدعمها لحق الشعوب المستعمرة في تقریر مصیرها ما جعل منها قبلة للثوار واألحرار، مبادئ لطالما 

فالجزائر وفقا  ، أثبتت جدیة وفاعلیة الدبلوماسیة الجزائریة المعاصرة بالواقع نفسه في أكثر من مناسبة

ختلفة ولموقعها الجیواستراتیجي ولإلمكانیات والمقومات التي تتوفر علیها حتم علیها ذلك النتماءاتها الم

لعب دور الدولة الفّعالة في إقلیمها والقوة المحركة والراعیة لألمن والسلم في المنطقة التي تنتمي إلیها وهذا 

-2011اإلقلیمي في الفترة  ما یعتبر أولویة في سیاستها الخارجیة، فنظرا لألحداث التي شهدها جوارها

وبحكم التهدیدات التي أفرزتها والتي أدت إلى إعادة رسم معالم الخارطة الجیوسیاسیة المحیطة  2017

بالجزائر ما جعلها في قلب التحوالت اإلقلیمیة أین بادرت إلى القیام بنشاط دبلوماسي مكثف باتجاه الوسط 

حلول وتسویة  إیجادمن أجل  إلخ ...الغربیة لي والصحراءالجغرافي المحیط بها من تونس إلى لیبیا وما

القضایا ومواكبة التغیرات اإلقلیمیة والدولیة ما دفعها إلى المبادرة من خالل نشاطها  سلمیة لهذه

حتواء مختلف التهدیدات المحیطة بها والعمل على الدبلوماسي وعن طریق دبلوماسیتها األمنیة إلى اٍ 

تباع أسالیب مالئمة للتعاطي معها مع الحفاظ على اٍ التكیف مع التحوالت ال ستمراریة حاصلة ومسایرتها وإ

  . وثبات مبادئها

نهاء النزاع في مالي ماهو  ثبات آخر على  إاللذا فسعیها لحّل القضیة الصحراویة واألزمة اللیبیة وإ

  .ریادة الدبلوماسیة الجزائریة في مجال الوساطة الدولّیة
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  :أهمیة الموضوع_1

من خالل إبراز الدور الذي لعبته الدبلوماسیة الجزائریة في محیطها  تهیستمد هذا الموضوع أهمی

تبعتها وذلك من خالل الوقوف عند أهم المواقف التي اٍ  2017- 2011اإلقلیمي خالل الفترة ما بین 

التي شهدتها الجزائر تجاه األحداث واألزمات التي شهدتها دول جوارها اإلقلیمي خاصة بعد األحداث 

أین حاولت هذه الّدراسة معرفة أداء الدبلوماسیة الجزائریة  ، المنطقة العربیة أو ما یسمى بالربیع العربي

لهذه القضایا تبعتها إلیجاد حلول سلمیة مع كل من لیبیا ومالي وكذلك الصحراء الغربّیة والمقاربة التي اٍ 

  .زائر تجاه هذه األخیرةتغیرات التي حكمت تحركات الجوكذلك إبراز أهم ال

  :ختیار الموضوعمبررات اٍ _2

  :ختیار الموضوع لم یأت من العدم بل هو راجع لعّدة مبرراتاٍ  

  :المبررات الموضوعّیة –أ 

یتلخص الهدف من البحث في موضوع الدبلوماسیة الجزائریة تجاه محیطها اإلقلیمي في كونها من 

اإلقلیمي والقاري، وتلعب دورا كبیرا في حّل النزاعات ومحاربة أعرق وأنجح الدبلوماسیات على المستوى 

حتضان قضایا اإلقلیم اإلرهاب كونها خاضت تجربة طویلة في هذا المجال ما أهلها للعب دور بارز في اٍ 

الذي تنتمي إلیه وكذلك تسلیط الضوء على منجزات الجزائر في المجال الدبلوماسي خاصة على الصعید 

  .اإلفریقي

  .في تحریك دبلوماسیتها لحّل القضایا اإلقلیمیة منیةصحة المقاربة الجزائریة األیح مدى توض-

  :المبررات الذاتیة –ب 

ختیار هذا الموضوع إلى كونه موضوع یواكب التطّورات اإلقلیمیة، هذا ما وّلد یرجع المیل إلى اٍ 

المستوى اإلقلیمي أو القاري، الرغبة في  دافعا ذاتیا نحو الرغبة في إبراز دور الجزائر دبلوماسیا سواء على

فریقیا یشكل اإلطالع على منجزات الجزائر الدبلوماسّیة، كما أن االٍ  نتماء الهویاتي للجزائر مغاربیا، عربیا وإ

  .دافعا ذاتیا آخر

ومن المبررات األخرى الختیار الموضوع تتعلق بما أصبح یتمیز به النشاط الدبلوماسي الجزائري 

األخیرة من حركیة وتأثیر على المستوى اإلقلیمي والدولي األمر الذي دفع للبحث في الموضوع  في اآلونة

خاصة وأّنه یسّلط الضوء على محاوالت الجزائر لعب دور محوري عن طریق تفعیل وتنشیط دبلوماسیتها 

  .ومحاوالتها حل العدید من النزاعات ذات التأثیر المباشر على أمنها القومي

  .المكتبة بهذا النوع من الّدراساتإثراء _
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- ّ�   .الرغبة في التخصص في مجال الدبلوماسیة مستقبال إنشاء ا

  :أهداف الدراسة_3

  :كتشافهاهناك أهداف علمیة وعملیة تحاول الّدراسة اٍ 

  :األهداف العلمّیة –أ 

یكمن الهدف العلمي لهذه الّدراسة في إنجاز بحث یضاف إلى البحوث التي تناولت موضوع  

الدبلوماسیة الجزائریة من خالل محاولة تفسیر األداء الخارجي للجزائر إقلیمیا وقاریا والعوامل المتحكمة 

  .فیه، نظرا لقّلة المراجع التي تهتم بهذا النوع من المواضیع

  .تلف القضایا التي عرفتها القارة اإلفریقیة والسعي الجزائري لحّلهاتسلیط الضوء على مخ-

إثراء الرصید المعرفي بإضافة معلومات جدیدة ولو بالقدر القلیل حول النزاع في كل من الصحراء -

  .الغربیة، لیبیا ومالي

  :ّیةلماألهداف الع –ب 

الجزائر على المستوى اإلقلیمي یة للموضوع في تحدید العالقة بین دور لمتكمن األهداف الع

والتحدیات والصعوبات التي تواجه هذا الّدور، یضاف إلى ذلك مساهماتها في إرساء األمن والسلم في 

، وهنا تم تسلیط الضوء على سلوك الدبلوماسیة الجزائریة المنتهج تجاه األمنیة المنطقة ومكافحة التهدیدات

متمثلة في القضیة الصحراویة، األزمة اللیبیة والنزاع في مالي ال 2017- 2011قضایا الجوار خالل الفترة 

  .أمنها القومي علىء تأثرها بتداعیات هذه األزمات نكشاف األمني الذي شهدته الحدود الجزائریة جراواٍال 

  : إشكالیة الدراسة_4

تتجلى ضرورة دراسة السلوك الخارجي  2017-2011في ظل السیاق العام للقضایا اإلقلیمیة 

لنشاط الدبلوماسیة الجزائریة تجاه محیطها اإلقلیمي باعتبار أن مسارات هذه القضایا وتداعیاتها معقدة 

ئریة على التوفیق الجزا دبلوماسیةلتوضیح مدى قدرة الالجوانب ومتشابكة في آن واحد، لهذا فالدراسة أتت 

من جهة بین المبادئ التي تحتكم إلیها ومتطلبات األمن القومي باعتبار أن هذه األزمات فرضت مجموعة 

  :التالیةاإلشكالیة الرئیسیة  ومن هنا یمكن صیاغة. من التحدیات األمنیة اإلقلیمیة ال بد من مواجهتها

 2011قضایا اإلقلیمیة من ما مدى نجاح وفعالیة الدبلوماسیة الجزائریة في حل ال

   ؟2017إلى 

ستعانة ببعض التساؤالت الفرعّیة التي تساعد على تحلیل اٍال  تلمحاولة معالجة هذه اإلشكالیة تم

  : وفهم الموضوع أكثر منها
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لى أ دبلوماسیةالتي تقوم علیها الما هي أهم المبادئ واألسس  – ي مدى ساهمت الجزائرّیة وإ

    ؟وتفعیل دورها توجیه في

 2017-2011ما هي أهم التغیرات التي طرأت على السلوك الخارجي الجزائري خالل الفترة  –

  ؟على مبادئها الثابتة الجزائر وهل حافظت

كیف تعاملت الدبلوماسیة الجزائریة مع قضایا جوارها اإلقلیمي في كل من الصحراء الغربیة،  –

  ؟ستراتیجیات المتبعة لحّلهامالي و لیبیا وماهي االٍ 

إلى أي مدى وفقت الدبلوماسیة الجزائرّیة على الموازنة بین الثبات على المبادئ خاصة مبدأ  -

  ؟عدم التدخل ومتطلبات دورها اإلقلیمي وحسابات تحقیق األمن والمصلحة الوطنیة

ما هي أهم النجاحات التي حققتها الدبلوماسیة الجزائریة إقلیمیا، قاریا ودولیا وماهي أبرز  –

  ت التي تحد من ممارسة دورها؟المعوقا

  :حدود الدراسة_5

  :الحدود المكانیة –أ 

بالتركیز  محدد وهو المنطقة المغاربیة والساحلیة الصحراویة ذلكطاق إقلیمي تتحدد هذه الدراسة بن

 .على توضیح العالقة بین ثالث دول وهي الصحراء الغربیة، لیبیا، مالي

  :ةالحدود الزمنی –ب 

، غیر 2017إلى  2011تحددت في الفترة الزمنیة الممتدة من لقد الزماني للّدراسة فبالنسبة للمجال 

  .ع تستدعي العودة إلى فترات سابقةأن مقتضیات اإللمام بجل جوانب الموضو 

  :فرضیات الدراسة_6     

  : قتضت الدراسة صیاغة الفرضیات التالیةاٍ ت المطروحة، على التساؤال جابةولإل    

الدبلوماسیة الجزائریة بثوابت ومبادئ أساسیة أكسبها وضعیة ممیزة للعب دور الفاعل تمسك  – 1

  .في حّل القضایا اإلقلیمیة والدولّیة

الموقع الجغرافي للجزائر جعلها تلعب دور الفاعل تجاه األزمات التي شهدتها دول جوارها  – 2

  .اإلقلیمي

أمنیة منسجمة مع مبادئ  ةبني عقیدروحة فرضت على الجزائر تطبیعة القضایا المط – 3 

  .سیاستها الخارجیة ومتطلبات تحقیق األمن القومي
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  :أدبیات الدراسة_7 

  :نجد من بین الدراسات التي عالجت موضوع الدبلوماسیة الجزائریة

دارة الحرب "كتاب  -  1 الدبلوماسیة الجزائریة وصراع القوى الصغرى في القرن اإلفریقي وإ

الذي تناول مجموعة من الوساطات التي قامت  2004لمحمد بوعشة الصادر سنة " اإلریتیریةاإلثیوبیة 

ریتیریا خالل رئاستها لمنظمة الوحدة اإلفریقیة، كما تناول نشاط بها الجزائر منها وساطتها بین إثیوبیا وإٍ 

 35بواغادوغو تحضیرا للقمة الـ  1998نعقدت سنة التي اٍ  34نطالقا من القمة الـ الدبلوماسیة الجزائریة اٍ 

حتضنتها الجزائر و التي جمعت القادة األفارقة وهنا أین سعت الجزائر إلنهاء الحرب القائمة في التي اٍ 

القرن اإلفریقي بمعیة من اإلتحاد األوروبي واألمم المتحدة، كما أشار إلى تخوف دول الجوار خاصة 

ولقد أضافت هذه الدراسة إلى هذا  .الجزائري في إفریقیا المغرب على مصالحها من جراء تصاعد النفوذ

في كل من لیبیا من  2017-2011الكتاب أهم الوساطات الدبلوماسیة التي قامت بها الجزائر في الفترة 

خالل محاوالتها إلنهاء األزمة فیها عن طریق التوسط للم شمل الفرقاء اللیبیین ، أما في مالي عن طریق 

ني مقاربة أمنیة إلنهاء النزاع في هذه األخیرة وأهم ما نجحت فیه الجزائر هو عقدها سعي الجزائر لتب

حتواء التهدیدات تفاق السلم و المصالحة الوطنیة بین األطراف المالیة إضافة إلى سعي جزائري الٍ ٍال 

لصحراویة األمنیة اآلتیة من حدودها مع مالي ، دون أن ینسي هذا سعي الجزائر المتواصل لحل القضیة ا

لكن هي األخرى شهدت أحداث في هذه الفترة وهذا  2017-2011على الرغم من أنها لیست ولیدة فترة 

  .  ما تم التطرق إلیه في هذه الدراسة

هندسة السیاسة الخارجیة الجزائریة في ضوء ": الموسومة بـ لعائشة بوزید أطروحة الدكتوراه – 2    

التي تناولت مفهوم هندسة السیاسة " 2017- 2016لغربیة نموذجا، الثوابت السیادیة قضیة الصحراء ا

الخارجیة الجزائریة من خالل رصد عالقة الهندسة بالسیاسة الخارجّیة، محددات هندسة السیاسة الخارجیة 

الجزائریة، الثوابت السیادیة في هندسة السیاسة الخارجیة الجزائریة مبدئیا ومیدانیا من مبدأ عدم التدخل في 

االستقالل ومبدأ حق الشعوب في تقریر  عدم المساس بالحدود الموروثة عن لشؤون الداخلیة للّدول، مبدأا

مصیرها، حل النزاعات بالطرق السلمّیة، وتطرقت أیضا الدراسة إلى القضیة الصحراویة من خالل رصد 

وفي هذه  یاستها الخارجّیةنطالقا من الثوابت السیادیة في ساٍ  مهاالجزائر في دعأسبابها ومراحلها ودور 

الدراسة تم إضافة الدور الذي لعبته الهیئات اإلقلیمیة والدولیة لحل ملف الصحراء الغربیة على غرار هیئة 

، كما تم إضافة أیضا أهم المواقف التي ) االتحاد اإلفریقي حالیا( األمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفریقیة 

، هذه األخیرة التي شهدت  2017 -2014صحراویة خصوصا في الفترة تخذتها الجزائر تجاه القضیة الاٍ 

 .إلى الصحراء الغربیة" هورست كوهلر"زیارة المبعوث األممي 
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للباحث » الدبلوماسیة الجزائریة في إطار منظمة اإلتحاد اإلفریقي"مذكرة ماجستیر تحت عنوان _ 3 

التاریخي للدبلوماسیة الجزائریة بدایة بمرحلة ، أین تناولت الدراسة التطّور "2011-2010سلیم العایب 

الرواج ثم مرحلة األفول، كما عالجت الّدراسة أهم السمات والمبادئ والمحددات التي تقوم علیها السیاسة 

الخارجیة الجزائریة، وكذا نشاط الدبلوماسیة الجزائریة في إطار منظمة اإلتحاد اإلفریقي ودورها في تأسیس 

م اإلفریقي وتوجیه دبلوماسیتها لدعم قضایا المغرب العربي والمساهمة في حّلها، مجلس األمن والسل

منظورها في مكافحة ظاهرة اإلرهاب، دعمها لحركات التحرر أهمها الصحراء الغربّیة والتنافس اإلقلیمي 

الدور إضافة إلى ما ذكر فان هذه الدراسة أضافت بعض النقاط منها  .الجزائري المغربي لتزعم المنطقة

قتصادیة الجزائریة في إفریقیا من خالل السعي المتواصل لتحقیق التنمیة في الذي تلعبه الدبلوماسیة االٍ 

القارة اإلفریقیة عبر مبادرة النیباد ومساهمتها في مسح دیون العدید من دول القارة ، تم إضافة أیضا أهم 

قلیمیة لبسط سیطرتها على القارة ، المعوقات التي تعیق لعب الجزائر لدورها قاریا منها سعي ق وى دولیة وإ

وهنا تم التطرق إلى أهم منافس إقلیمي للجزائر أال وهو المغرب خاصة بعد عودته إلى االتحاد اإلفریقي 

قتصادیا ، سیاسیا ودبلوماسیا ، دینیا وهذا في إطار التنافس الجزائري المغربي اإلقلیمي والقاري عسكریا ، اٍ 

ات هذا التنافس على كال الدولتین وعلى الوحدة المغاربیة وكذا على مسار القضیة وثقافیا وانعكاس

  .الصحراویة

  :اإلطار المنهجي للّدراسة_8 

عتماد على عدد من المناهج والتي كان من شأنها تسهیل عملیة البحث وفهم وتفسیر تم االٍ 

  :الموضوع محّل الدراسة

  :المنهج التاریخي –أ 

لفهم التغیرات الحالیة التي تشهدها البیئة اإلقلیمیة ودور الجزائر فیها كان ال بد أّوال من اإلطالع 

على األحداث الماضیة التي سبقت هذه التغیرات، ذلك أّنه ال یمكن دراسة الظاهرة بعزلها عن ماضیها، 

منهج التاریخي في هذه الدراسة فهذا المنهج یساعد على فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، وقد تم توظیف ال

من خالل التطّرق إلى نشأة الدبلوماسیة الجزائریة ورصد مسارها التاریخي وتوضیح أهم المبادئ التي تقوم 

  .ومیثاق طرابلس ، میثاق الصومامبیان أّول نوفمبر: ّیة منهاالمستقاة من مواثیق الثورة التحریر و  علیها

  :التحلیليمنهج ال –ب 

تحلیل الظاهرة تحلیال دقیقا حتى نتمكن من معرفة أسباب حدوثها على نمط ما وفي یساعد على 

هذه الدراسة تم توظیف هذا المنهج لتحلیل النزاع في كّل من الصحراء الغربیة، لیبیا ومالي والذي یشمل 

  .على تعاقب وتسلسل األحداث وتحدید أطراف النزاع فیها ودور الجزائر في حّلها
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  :المقارنالمنهج  –جـ 

لمقارنة بین أهم المحطات التي مّرت بها الدبلوماسیة الجزائریة وكذلك مقارنة محددات لستخدامه تم اٍ 

  .السلوك الخارجي الجزائري تجاه كّل من الصحراء الغربیة، لیبیا، مالي

ستخدامه من خالل تسلیط الضوء على توجهات كّل من الجزائر والمغرب في القارة تم أیضا اٍ 

اإلفریقیة واستراتیجیات كّل منها لنیل الزعامة اإلقلیمیة والقارّیة وهذا في ظّل التوازن اإلستراتیجي والسباق 

نحو التّسلح بینهما، كذا محاولة الوقوف عند نقاط التالقي والتباعد بین اإلستراتیجیتین ومدى انعكاس ذلك 

  .على طبیعة العالقة بین الطرفین

  :راسةاإلطار النظري للدّ _9 

إن طبیعة الدراسة تفرض إتباع مجموعة من المقاربات النظریة والتي تحدد طبیعة الدراسة من 

  :عتمادالناحیة النظریة، لذلك فإن دراسة الدبلوماسیة الجزائریة ودورها في حل قضایا اإلقلیم تفرض اٍ 

  :النظریة الواقعّیة –أ  

 لىعتماد عمصلحة والقوة، وقد تم االٍ في ال من خالل توظیف متغیرات المدرسة الواقعیة المتمثلة

التنظیر الواقعي في الدراسة من خالل التطرق إلى المكانة الجیواستراتیجیة التي تحظى بها الجزائر والتي 

أكسبتها قوة إقلیمیة وقارّیة ولعب دور الفاعل األساسي في المنطقة ما منحها صفة الدولة الرائدة 

  .والمحورّیة

حاولة فهم وتفسیر وتحلیل النزاع في كل من لیبیا، مالي، الصحراء الغربّیة أین وكذا من خالل م

نتقال الفوضى إلى داخل حدودها، بهذا حافظت على نجحت الجزائر في فرض مقاربتها األمنیة ومنعت اٍ 

، الجزائریة  دبلوماسیةباعتبار ذلك هدف للستقرار متطلبات مصلحتها الوطنیة في تحقیق األمن واالٍ 

موقفها نابع من حمایة المصلحة العلیا للبالد وهذا كان على حساب السعي المتواصل لحّل النزاعات التي ف

  .نشبت في إقلیمها

أیضا باعتبار الجزائر من الّدول التي تملك ثقال عسكریا في المنطقة أهلها ألن تكون دولة قویة 

، هذا بالنظر إلى قوة العقیدة العسكریة وفعالة لحل نزاعات المنطقة والتصدي للتحدیات التي تواجهها

الجزائریة التي تعتبر عنصرا أساسیا في قوة مواقفها وهذا یعني التطلع للعب دور أكبر في المحیط 

حتفاظ بالسمعة الدولیة للجزائر ودورها الفاعل، فتحصیل اإلقلیمي والدولي والحفاظ على المصالح واالٍ 

لجزائري باعتبار ذلك من الوطني وسالمة التراب الوطني ااألمن هي المصلحة األساسیة وضمان األ

  .لكل دولة مطلبا حیویا
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  :النظریة البنائیة –ب 

جتماعي ولیس عقالني وباعتبار أن السیاسة التي تركز على الهوّیة وتعتبر أّن الّدولة فاعل اٍ 

السلوك الدبلوماسي للجزائر تجلى ستخدام هذه النظریة في تفسیر الخارجّیة هي مرآة للسیاسة الداخلّیة فإّن اٍ 

جتماعي وهویتها وعقیدة سیاستها الخارجّیة، أین أعطت الجزائر في توضیح مدى المواءمة بین دورها االٍ 

مبادئها بما یتماشى  لىلتزمت بالدفاع والثبات عة بحیث اٍ األولویة للمبادئ على حساب المصالح المادیّ 

الدولي، وهذا كنتیجة ، القاري و ب دور أكبر في المحیط اإلقلیمي عوتوجهات سیاستها الخارجّیة للتطلع لل

حتمیة لتبني  الجزائر مجموعة من القیم ومعاییر السلوك والثبات علیها في مواقفها الدولیة واإللتزام بها 

كتساب صورة الّدولة المحترمة واقعیا في سلوكیاتها الخارجّیة، هذا ما مكن الدبلوماسیة الجزائریة من اٍ 

لسیادة الدول ولعب دور الوسیط الفّعال ما منحها دورا قیادیا متمّیزا كقّوة إقلیمیة في سیاق الفضاء العربي، 

  .المغاربي، اإلفریقي خاصة

التوفیق بین البعد المغاربي، العربي، اإلفریقي وفق كل ما یحمله كل بعد من خصوصیات -

  .دورهالتزاماتها الدبلوماسّیة ومتطلبات وتكییف ذلك مع اٍ 

  :النظریة المثالیة - جـ 

التي تركز على األخالق والتي ترى بضرورة التعاون والتنسیق بین الّدول لتفادي ظاهرة الصراعات 

عتماد على رتكاز على القانون الدولي وعلى المؤسسات الدولیة في نشر السالم، وقد تم االٍ وذلك باٍال 

السلوك الخارجي للّدبلوماسّیة الجزائریة الرامي إلى تسویة التنظیر المثالي في هذه الّدراسة لمحاولة فهم 

نطالقا من تسلیط الضوء اإلقلیمیة في كّل من الصحراء الغربیة، لیبیا، مالي، اٍ  واألزمات القضایا والنزاعات

یجاد  على أداء الدبلوماسیة الجزائریة والمقاربة التي عملت على تنفیذها من أجل الوصول لتسویة واتفاق وإ

عتماد على لول لها من خالل الجهود المبذولة في إطار المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة وكذا من خالل االٍ ح

تجربتها في مكافحة التهدیدات األمنیة على غرار التهدید اإلرهابي، وبهذا وفقت الجزائر بین المستلزم 

  ).األمن(وبین المستلزم المصلحي ) المبادئ المتبعة(األخالقي 

  :النظریة اللیبیرالیة-د

ستخدامها في هذه الدراسة من خالل التطرق إلى الدور الذي تلعبه الدبلوماسیة الجزائریة في تم اٍ 

تنمیة القارة اإلفریقیة عبر مبادرة النیباد وكذا مساهمتها في مسح دیون العدید من الدول اإلفریقیة ، كذلك 

  .في إفریقیا قتصادیةاٍال  و المغرب تم توظیفها لتوضیح إستراتیجیة كل من الجزائر

  :ستعانة أیضا بـباإلضافة إلى النظریات المتبعة یمكن االٍ  -  ه
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أین تم تسلیط الضوء على الفشل الدوالتي في كّل من لیبیا ومالي، حیث  :نظریة الدولة الفاشلة -

القوى الكبرى التي تدخلت عسكریا في هذه الّدول بحّجة حّل  سلوكیاتعتماد على النظریة لتبریر جاء اٍال 

أین تم التطّرق إلى التدخل العسكري الفرنسي في مالي  و كنها عملت على تعمیق المشكل أكثرالنزاعات ل

وتدخل حلف الشمال األطلسي في لیبیا ثم المواقف الجزائریة من هذه التدخالت القائمة على أساس رفض 

 .بكّل أشكاله التدخل األجنبي

  :المقاربات المتبعة_10 

  :إقتراب الّدور –أ 

یقوم بدراسة إدراكات وتوجهات الّدول في المسرح الّدولي والّدور الذي تلعبه، فالّدور هو نتاج 

والنشاطات التي یقوم بها الدبلوماسیون لیعكسوا تصورات صناع القرار حول السیاسة الخارجّیة  السلوكیات

  .لدولة ما تجاه محیطها اإلقلیمي وتجاه البیئة الدولیة

نتماء الجغرافي عتماد اقتراب الدور في هذه الّدراسة من خالل التطرق إلى تداخل دوائر االٍ ولقد تم اٍ 

لیمي الذي صنع محّددات دور إقلیمي متمیز فرضه موقعها الجغرافي ومعطیات للجزائر في الفضاء اإلق

ما حتم علیها تبني دبلوماسیة نشطة تجاه . دورها المحوري في الفضاء المغاربي، العربي، اإلفریقي

  .القضایا التي تنشب في إقلیمها

رصة إلبراز الّدور الذي ف 2010أعطت التغیرات اإلقلیمیة التي شهدتها المنطقة العربیة أواخر سنة 

تلعبه الجزائر في محیطها الخارجي، أین برزت كالعب أساسي منحها القدرة على التحكم في قضایا 

  .اإلقلیم وفرض مقاربتها

ومن حیث المساهمة فنجد أن الّدور الذي لعبته في القضیة الصحراویة، األزمة في لیبیا والنزاع في 

سیاستها الخارجّیة، كذلك تم تسلیط الضوء على إفریقیا والّدور الذي  مالي كان فعاال ومتماشیا مع مبادئ

  .لعبته في تنمیة القارة اإلفریقیة وكذلك من خالل دعم القضایا التحررّیة فیها

حتواء نفوذ صطدم بمجموعة من المعّوقات منها رغبة المغرب في اٍ وتم أیضا توضیح أن هذا الّدور اٍ 

فریقیا   .الجزائر مغاربیا وإ

صدم أیضا بمحاوالت القوى الكبرى وحتى اإلقلیمیة لبسط نفوذها في القارة اإلفریقیة ما أعاق كما اٍ 

  .كاملة محاوالت الجزائر للعب أدوارها
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  :اإلقلیميمقاربة األمن  -ب

عتماد علیها في الدراسة لتوضیح مدى تأثیر مجریات األحداث اإلقلیمیة على األمن القومي تم اٍال 

لمواجهة  من قبل الجزائر وعلى دول جوارها اإلقلیمي، وما هي المقاربات األمنیة المتبعةالجزائري 

  . األخطار الناجمة عنها

  :دراسةللالمفاهیمي  اإلطار_11

  :ف الدبلوماسیةتعری

اإلغریقیة األصل، وهي مشتقة من الفعل " دبلوما"مأخوذة من كلمة : أصل كلمة دبلوماسیة  

ثنین ، فهي عبارة عن جواز سفر یعطى كانت تطلق على ورقة تطوى على اٍ  اإلغریقي، ففي العهد "دبلوم"

أصبح للدبلوماسیة معنى ثابت متعلق بالبعثات التي توفد للتفاوض  18من القرن  بتداءاٍ للمرسول، لكن 

  .باسم طرف معین، وتعبر عن إرادة هذا الطرف وكذا وجهة نظره

ستخدام الذكاء واللباقة في إدارة العالقات اٍ : بأنها "Ernest Satowرنست ساتو  أ"عرفها    

  1الرسمیة بین الدول المستقلة 

  2).علم وفن وقانون و تاریخ ومؤسسة ومهنة( :بأنها "حسن صعب"ویعرفها الدكتور  

  : األخرى عالقة الدبلوماسیة بالمفاهیم

العالقات الدولیة هي مجموع الصراعات والصدامات والتفاعالت  :عالقتها بالعالقات الدولیة   

وسیلة ولیست غایة فهي  تلتقي مع  ةالموجودة في البیئة الدولیة وهي تشمل جمیع الفواعل ، أما الدبلوماسی

  3تحقیق وحمایة المصالح القومیة للدولة  إلىكلیهما یهدف  إنالعالقات الدولیة والسیاسة الخارجیة حیث 

إن السیاسة الخارجیة هي برنامج العمل العلني الذي یختاره الممثلون :سیاسة الخارجیةها بالعالقت

الرسمیون للوحدة الدولیة من بین مجموعة من البدائل المتاحة من أجل تحقیق أهداف محددة في المحیط 

ؤسسات األخیرة  تضعها الم ، فالفرق بین  الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة هو أن هذه4الدولي
                                                             

    األردن ،1ط والتوزیع، للنشر المسیرة  دار ،المفاوضات ادارة واستراتجیة المعاصرة الدبلوماسیة دمحم، كامل ثامر  1
                                                                                                                        19 ص ،2000

  2  ھاني الرضا، العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة، دار المنھل اللبناني، ط1، لبنان، 2006 ص ص 9 ، 10.
،  2005منشأة  معارف اإلسكندریة جالل  حزي وشركاه، مصر، ، القانون الدبلوماسيعلي  صادق أبوھیف،   3

                                                                                                                                                                               .15ص
   

                                                                                                                             .                              12، ص  2001بیروت ،  ، 2دار الجیل ،ط،  تحلیل السیاسة الخارجیةدمحم السید سلیم ،   4
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الدستوریة في الدولة والمتمثلة في رئیس الدولة أما الدبلوماسیة فهي أداة  تنفیذ السیاسة 

    .الخارجیة وتحقیق أهدافها

هي تلك المحادثات التي تعتمد على الحوار المباشر بین أطراف النزاع وتبادل األراء من أجل :المفاوضات

  .التقریب بین وجهات النظر المختلفة

مناخ التفاق ما بین  إیجادالدول في سبیل  إحدىهي ذلك العمل الودي الذي تقوم به :الحمیدةالمساعي 

  .أخفقت المفاوضات إذاالدولتین المتنازعتین لحملهما على القبول به ، ویطبق هذا األسلوب 

فض عبارة عن تدخل طرف ثالث بین طرفي النزاع بموافقتهما وهذا القتراح حل وسیط یتمكن من :الوساطة

  .النزاع بینهما

لجنة دولیة محایدة وغیر متعصبة ، تتكون من ممثلین عن األطراف  إلىیقصد به أن یعهد  :التحقیق

بعض األطراف األخرى ، مهمتها تقصي الوقائع و الحقائق المتعلقة بالنزاع  إلى باإلضافةالمتنازعة 

  .بطریقة محایدة

زاع المصالح وتعارضها مقارنة بتنازع الحقوق وتعارضها ، تسویة النزاعات المتعلقة بن إلىیهدف : التوفیق

   1.والذي یسوى عادة على أساس تطبیق القواعد القانونیة

وقوع قطیعة  إلىخالف حاصل بین طرفین أو أكثر حول قضایا معینة وقد یؤدي هذا الخالف : التوتر

  .دبلوماسیة وتوتر في العالقات دون اللجوء الستعمال العنف

  .هي تحول مفاجئ یطرأ على العالقات الطبیعیة بین الدول فقد تتصاعد وینجم عنها حرب:األزمة 

صراع فعلي بین طرفین أو أكثر یتصور كل منهم عدم توافق أهدافه مع األخر مما یعیق تحقیق  :النزاع

  .أهدافهم

 إلىا نقسامات حادة ویشیر أیضوجود تناقض حاد في المصالح ، ینتج عنه اٍ  إلىیشیر  :الصراع

مكانیاتهاالوطنیة والقومیة المتعلقة بأهداف الدول واستراتیجیاتها  اإلراداتالتناقض بین    .وإ

قتصادیة ، عسكریة یقصد بها المواجهة المسلحة یبن طرفین أو أكثر لتحقیق أغراض سیاسیة ، اٍ  :الحرب

  .والحرب تقع على منحنى الصراع
                                                             

، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في  مساھمة الدبلوماسیة الجزائریة في تسویة النزاعات المسلحة،  رحموني مجید  1
جامعة عبد الرحمان میرة ، كلیة الحقوق و العلوم : ، بجایة  اإلنسانيقانون الدولي القانون ، فرع القانون العام،تخصص ال

    .السیاسیة 
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    1.األذى و الضرر بالمصالح و األهداف السیاسیة للطرف األخر بإلحاقالنیة  إظهار :التهدید

  .القاضي لیفصل بها بین المتخاصمین إلىمسألة تكون موضوع خصومة ترفع :القضیة 

جتماعیة قتصادیة ، اٍ طبیعیة ، تاریخیة ، بشریة ، اٍ :عبارة عن رقعة جغرافیة تتسم بخصائص منها:اإلقلیم

  . ، الخصوصیة ووحدة مكوناته أو عناصره) الواقعیة(الموضوعیة: معینة ویتمیز بثالث مؤشرات

  :صعوبات الّدراسة –12

ال یخلو أي بحث أكادیمي من الصعوبات والعراقیل ونظرا إلى أن موضوع البحث ذو صلة 

المعلومة لحساسیة القضایا التي  بالمواضیع األمنیة واإلستراتیجیة والتي تتمیز في حّد ذاتها بالنقص في

تبحث فیها، ونظرا إلى غلبة طابع التحكم والتحفظ على مثل هذه المواضیع، وموضوع دراسة القضایا 

  :اإلقلیمیة ودور الجزائر في حلها یشمل على هذه العناصر التي منها

 .لقرارصعوبة الحصول على المعلومات واإلحصائیات والتقاریر المیدانیة في مراكز صنع ا -

صعوبة التحكم في متغیرات الموضوع لعدم ثباتها وتغیرها في كّل مّرة نظرا لتغیر وتسارع  -

 .األحداث

محدودیة الكتب التي تطرقت لموضوع الدبلوماسیة الجزائریة واقتصرت المراجع على ما نشر من  -

مّیة، المذكرات، مقاالت في المجاالت، الجرائد، التقاریر، التصریحات، الدراسات ،البحوث األكادی

 ...األطروحات، المواقع االلكترونیة

  :تقسیم الّدراسة

، وكل مبحث على  ول وكل فصل یحوي على ثالث مباحثقسمت هذه الّدراسة إلى ثالثة فص

  .ثالث مطالب

إلى  1954تناول المسار التاریخي للدبلوماسیة الجزائریة بدءا بدبلوماسیة الثورة  :الفصل األّول -

، أین وضع قادة الثورة إستراتیجیة للعمل الدبلوماسي واتخذ النشاط الخارجي عّدة أهداف أهمها 1962

إلسالمي، تعریف وتدویل القضیة الجزائرّیة وتحقیق الوحدة اإلفریقیة في داخل إطارها الطبیعي العربي وا

من خالل عرض النشاط  2017ستقالل إلى غایة سنة بعدها تناولت الدراسة دبلوماسیة ما بعد االٍ 

الخارجي للدبلوماسیة الجزائریة في فترات مختلفة تعاقب علیها رؤساء مختلفون، لكن المالحظ هو بقاء 

لمجیدة، أین وضحت هذه الّدراسة الدبلوماسیة الجزائریة كامتداد للمبادئ التي سطرتها ثورة أّول نوفمبر ا
                                                             

، مذكرة مقدمة  المغربیة–وانعكاساتھ على العالقات الجزائریة  اإلفریقي الصراع في منطقة الساحلصوار مختاریة ،  1
  . 2015، 2014تخصص دراسات مغاربیة ، لنیل شھادة الماستر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة ، 



 مقــدمــة
 

 XIV 

أهم السمات والمبادئ التي یعتمد علیها السلوك الخارجي الجزائري والتي أكسبتها وضعیة ممیزة في لعب 

دور في حل األزمات اإلقلیمیة والدولّیة، أیضا ثم تسلیط الضوء على أهم األهداف األساسیة والحیویة 

خدمة للمصالح العلیا للبالد وكذا أهم المرتكزات التي توّجه  والقاعدیة التي تسعى الجزائر إلى تحقیقها

وخلص الفصل إلى أهم الوساطات التي قامت بها الجزائر والتي نجحت فیها . السلوك الخارجي الجزائري

 .ما أكسبها موقع ضمن القوى الفاعلة خاصة في محیطها اإلفریقي

-2011م المجاور للجزائر خالل الفترة تناول أهم القضایا التي شهدها اإلقلی :الفصل الثاني -

والتي بدأت من تونس  2010والتي أتت كنتیجة األحداث التي عرفتها المنطقة العربیة أواخر سنة  2017

ن لم تكن ثم اٍ  نتقلت إلى الّدول المجاورة، حیث تم التركیز في هذا الفصل على القضیة الصحراوّیة حتى وإ

ها إلى سنوات السبعینات، وهذا من خالل التطرق أّوال إلى الدور الذي ولیدة هذه الفترة والتي تعود جذور 

تلعبه الدبلوماسیة الجزائریة إلیجاد حّل للقضیة الصحراویة التي تعتبرها قضیة مبدأ وقضیة حق شعب في 

تقریر مصیره أین بذلت جهود كبیرة في إطار المنظمات الدولیة واإلقلیمیة من أجل إیجاد حل نهائي لها، 

، أسبابها وتداعیاتها على األمن القومي 2012عدها تم الحدیث عن األزمة اللیبّیة والنزاع في مالي سنة ب

الجریمة  ، اإلرهابنتشار السالح، الهجرة غیر الشرعیة، مشكلة الالجئین، اٍ : الجزائري والتي شملت

هنا تم التطرق إلى المقاربة المتبعة من قبل الجزائر الحتواء هذه التهدیدات، و  اإلستراتیجیةالمنظمة و 

األمنیة الجزائریة المطروحة كخیار إستراتیجي لتسویة هذه النزاعات والتي تقوم على تبني الحل والخیار 

الدبلوماسي السیاسي السلمي بدال من الخیار العسكري، لذلك تم تحدید أهم مرتكزات ومحددات المقاربة 

یر التحرك الدبلوماسي الجزائري مع توضیح أهم المبادئ التي نطالقا من توضیح مؤشرات ومعایالجزائریة اٍ 

نتهجتها الجزائر وتسلیط الضوء على محاوالتها في تكثیف جهودها في إطار العمل على إیجاد الحلول اٍ 

 .وتنسیق الجهود مع دول الجوار اإلقلیمي لحّل هذه األزمات

ات الجزائریة على المستوى العربي تم التطرق فیه إلى أهم النجاحات والمساهم :الفصل الثالث -

باعتبارها عضو فعال في جامعة الّدول العربّیة والمواقف الجزائریة المتخذة من القضایا العربیة الراهنة 

األزمة في سوریا، األزمة الیمنیة، وكذا توضیح موقف الجزائر من القضیة الفلسطینیة من خالل : منها

كما تم تناول الجهود الجزائریة . بار القدس عاصمة إلسرائیلتسلیط الضوء على موقفها الرافض العت

المبذولة إلعطاء دفعة جدیدة لإلتحاد المغاربي، أما إفریقیا تم الحدیث عن دور الجزائر في دعم حركات 

التحّرر، ودورها في تنمیة القارة اإلفریقیة عن طریق مبادرة النیباد ودورها في مسح دیون دول القارة 

كذا توضیح دورها في حّل نزاعات القارة في إطار منظمة اإلتحاد اإلفریقي، أما دولیا من خالل  اإلفریقیة،

قتصادیا، سیاسیا وأمنیا وكذا الدور الذي تلعبه  في توضیح طبیعة العالقة بین الجزائر واإلتحاد األوروبي اٍ 

 .إطار هیئة األمم المتحدة



 مقــدمــة
 

 XV 

الدبلوماسیة الجزائریة في القارة اإلفریقیة من خالل الجزء الثاني من هذا الفصل خصص لمعوقات 

قتصادیا، سیاسیا وثقافیا ما ستحواذ على هذه القارة عسكریا اٍ ستراتیجیات القوى اإلقلیمیة والدولیة لالٍ تناول اٍ 

  .یعیق الّدور الجزائري في المنطقة

ستراتیجي الجزائري المغربي أما الجزء الثالث تناول موقع الدبلوماسیة الجزائریة في ظل التوازن اإل

في إفریقیا خاصة بعد عودة المغرب إلى اإلتحاد اإلفریقي أین تم عرض إستراتیجیة كل دولة بهدف نیل 

الزعامة اإلقلیمیة والقارّیة وصوال إلى تداعیات هذا التنافس على كل دولة وعلى المنطقة المغاربیة خاصة 

 .واإلفریقیة عامة
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  :مقدمة الفصل

لقد ساهمت الثورة التحریریة في بلورة مجموعة من المبادئ التي سارت وفقها الدبلوماسیة الجزائریة    

و الدولیة من  اإلقلیمیةین عرفت نشاطا متمیزا على الساحة أ ، حافظت علیها حتى بعد االستقالل والتي

جانب القضایا العادلة ومساندتها للحركات التحرریة ،هذا ما یفسر سعي الجزائر  إلىخالل وقوفها الدائم 

خذ أطراف النزاع التي تأكسبها ثقة لدى أما  المجاور إقلیمهاالمتواصل لحل القضایا العالقة خاصة في 

  .  و دولیة إقلیمیةدوار أهلها للعب أ ما  و بالوساطة الجزائریة
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  :لدبلوماسیة الجزائریةا تطور :األولالمبحث 

متدادا للسیاسة الخارجیة ا فهي تعتبر ،مراحل الثورة بل مرت بعدة دةولی یستالدبلوماسیة الجزائریة ل

عبد القادر ونجله لألمیر وبعدها الجهود الدبلوماسیة   لك قبل االحتالل الفرنسيالعثماني وذ الجزائریة منذ العهد

في  الشعبیة، غیر أن الدبلوماسیة الجزائریة حمد باي و حمدان خوجة فترة المقاومةأ يخالد، ومساع األمیر

ا دلیل ذهذه الفترة وهثناء أالدبلوماسي  تأسیس الجهاز من خالل ذلك تطوراعرفت ) 1962- 1954(الفترة 

محمد  ، اغینبد نمیأ(مثال أن یمجموعة من المجاهدین الدبلوماسی  زغعلى الرواج  الدبلوماسي حیث ب

– اإلبراهیميألخضر ا–رضا مالك  –فرحات عباس  –كریم بلقاسم  –الصدیق بن یحي،  یوسف  بن خدة 

  ...).لبحد سعد 

عالن إ لك من  خالل ذو  الحكومة الفرنسیة وحققوا النصرهؤالء الدبلوماسیین برعوا في التفاوض مع 

واقف المتعلقة بالقضایا العادلة  ستقاللیة في الماال و ى الجدیةالدبلوماسیة الجزائریة تعتمد عل إن .تقریر المصیر

 .نذ بزوغهاسلم واالستقرار مال بتحقیق منتؤ   لذا

   :)1962- 1954الممتدة من في الفترة ( لوماسیة  الجزائریة بالد :المطلب األول 

  : نوفمبر أول بیان: أوال

 هدافاأل عوض الذي 1نوفمبر أول، ورافقها بیان 1954في الفاتح  من نوفمبر  لثورة الجزائریة اندلعت ا

  :الهدف األساسي هو االستقالل بواسطة الوطني حیث كان  یة والخارجیة لجبهة التحریرالداخل

 .ادة ضمن إطار المبادئ اإلسالمیةیالدولة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ذات الس إقامة - 

 .دیني وأالف عرقي تخااحترام جمیع الحریات السیاسیة دون أي  - 

  :هداف الداخلیةاأل)1*

في  المیع مخلفات الفساد التي كانت عامالتطهیر السیاسي تجاه الحركة الوطنیة والقضاء على ج - 

  .المجتمع الجزائري تخلف

  .ع و تنظیم جمیع الطاقات السلمیة لدى الشعب الجزائري لتصفیة النظام االستعماري جم- 

  :هداف الخارجیةاأل )2*

  .في المحافل الدولیة تدویل القضیة الجزائریة - 

                                                             
الواضعون له كل الشعب  ىبواسطته ناد هنلكبرى لهذه الحرب خاصة بالنداء ألحدد بوضوح المعالم اتهو وثیقة مرجعیة   1

أنظر عثمان (الوثیقة التي تعرف بالثورة ألمانة العامة لجبهة التحریر الوطني وهي اأصدرته  ، بضرورة الكفاح الجزائري

  .) 166، ص 2013ئر، ، دار الهدى، الجزاالثورة التحریریة أمام الرهان الصعب ،مسعود
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  .تحقیق وحدة شمال إفریقیا في داخل  إطارها العربي واإلسالمي- 

  .1ریةجزائالة قضیالساند تالفعال تجاه األمم التي   لى العطفعالتأكید   في إطار میثاق األمم المتحدة- 

العمل في ض و حو في میدان العمل المألعمل الداخلي سوءا في المیدان السیاسي ا: وسائل الكفاح )3*

  .2الطبیعیین  الحلفاء، وذلك بمساندة كل كلهائریة حقیقیة وواقعیة في العالم الخارج لجعل القضیة الجز 

  :المبادئ التي نص علیها بیان أول نوفمبر وهي )4*

بعد نیل االستقالل التام،  إال طالق النارإیقاف إاعتماد الكفاح المسلح كوسیلة لتحقیق االستقالل، عدم - 

 .تعترف بالوجود الوطني للجزائر ا الن فرنس، ألىي حلول وسطأعدم قبول 

رط في الجزائري الذي  یساهم تشیكمله، لكن أإن مهمة التحریر هي مسؤولیة الشعب الجزائري ب- 

 3.یرتبط بتنظیم خارج جبهة التحریر  ال نأ هفي تحریر بلد

طنین بعد و المست ىمین محتوى االستقالل، فعلأقضیة المستوطنین، فالبیان عمد كذلك ت - 

ماو جانب أویعتبرون بذلك  األصلیةعلى جنسیتهم  اإلبقاءما إ  واتار خن یأاالستقالل   الجنسیة یختاروا أن إ

 .الجزائریة وبهذا یعتبرون جزائریین لهم حقوق وعلیهم واجبات

د حمأ(من  الجناح الدبلوماسي المعروف بلجنة الوفد الخارجي المتكونة اسسو أفقادة الثورة التحریریة، 

الجزائري  والغایة من كل هذا هو جلب التعاطف  للشعب)  حمدأ یتآمحمد خیضر  وحسین –بن بلة 

نطالق الكفاح المسلح شهدت الثورة تحركات إسنوات من ثالثة )3(الجزائریة، وبعد  ویل القضیةوتد

  :بالخصوص على أكدتدبلوماسیة 

  .عزل العدو في المیدان الدبلوماسي- 

  .تدعیم مؤسسات الدولة الجزائریة قصد االعتراف بالنظام السیاسي لها- 

  .4یعتبر بطاقة هویة للثورة الجزائریة  الذي 1954استعمال سیاسة اإلنهاك اإلعالمي كبیان أول نوفمبر - 

                                                             
المؤسسة  :عنابة،1962-م1830الفرنسي المقاومة المسلحة  لالحتاللمة الجزائریة األتاریخ جهاد صالح فركوس،  1 

  .361 ، ص 2012  ، الوطنیة للنشر والتوزیع

 ، )م 1962-ق م  814(عهد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین  من المختصر في تاریخ الجزائریینصالح فركوس،  -2 

  .261، ص 2002،  ،عنابة العلوم للنشر والتوزیع دار
 ، 2009الجزائر،  ، منشورات وزارة المجاهدین،  قضایا ودراسات  في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر،  جمال قنان- 3

  .281- 279ص ص ، 
 https://elearn.univ.ouargla.dz@2013- :على الرابط  متاح 4

?cid red pathetfile sysljzy2014/main/documents/showinframes.php / wldwly . html-rlqmly- 

د15سا و15  :الساعة على. 03/03/2018أطلع علیه بتاریخ   .    



التاریخیة للدبلوماسیة الجزائریةالخلفیة                      األول   الفصل              
 

 20 

 ،دة لنیل االستقاللستمالدولیة الم الشرعیة جلبت نشاطا دبلوماسیا مكثفا لفعر  1954الجزائریة  فالثورة  

، حتى تمكنت وأهدافهاضمن وفود الدول العربیة للتعریف بالثورة ومبادئها  من خالل المكاتب الموزعة لكوكذ

حق ب المتحدة  األمممن  لتلقى بعد ذلك اعترافا  غنمن تدویل القضیة الجزائریة على مستوى مؤتمر باندو 

  .1الشعب الجزائري في تقریر مصیره وسیادته 

  :مؤتمر الصومام: ثانیا

مؤتمر بعد انبثاق والدولي،  خاصة  اإلقلیميى على المستوى دإن  القضیة الجزائریة عرفت ص  

القیادیة للثورة في المجال الدبلوماسي،  العسكري والهیئات ، اإلداري،الذي  هیكل الجهاز السیاسي * الصومام

طة طریق الدبلوماسیة ار ، وخالوطني الخارجیة لجبهة  التحریر حیث بانعقاده تم رسم التحركات الداخلیة  و

والدولي، كما  اإلقلیميتدویل القضیة الجزائریة على المستویین  داةألیة تجسید آة و لة المقبلفي المرح الجزائریة

جراءاتوضع الشروط السیاسیة والعسكریة لتوقیف القتال    . 2الطرفین التفاوض بین وإ

من الواجب  بأنهالثورة  ى قادةأر  نحاء الوطنأشارها عبر جمیع  نتفبعد مرور سنتین على اندالع الثورة وا

هم لوضع  فعد حركة فوضویة، هذا ما ىإلل الثورة تتحو  ال كي األوضاععلى  تنظیم العمل الثوري والسیطرة

 دارةلإلتقسیم  جدید  إجراءوتم  ،الثوار،كما انبثق عنه میثاق جدید للثورة ونظامیة لتوجیه نشاط دیولوجیةإیقاعدة 

  . 3للوطن والسیاسیةالعسكریة 

رجوة من مباشرة النشاط الم واألهدافوقد حدد المشاركون في هذا المؤتمر الوثیقة السیاسیة   

دي والمعنوي مامكن من التأیید الأكبر قدر محصول على للوفي المیدان الخارجي السعي  ، الدبلوماسي

   :من خاللوالروحي 

  . العام الرأي تأییدتصعید - 

حیث 4حرب التحریرللیست على اطالع على الطابع الوطني كسب تأیید الحكومات و الدول التي  - 

  .للثورة  دید مؤتمر الصومام  دفعا ج  أعطى

                                                             
  .144ص  2000الجزائر،، الجزائر في عمق المأساة إلى تفتق اآلمالي، فمیلود شر  1 

بعد   1956ت أو  20یوم  ،غرب والیة بجایة زالقن،فري أو عقد مؤتمر الصومام بالوالیة الثالثة  بواد الصومام في قریة إ*

وعمران، وبین أعمر أ العالقات بین النواة الجدیدة لجبهة التحریر الوطني بقیادة كریم بلقاسم، عبان رمضان،  تأن توطد

  .ديیقیادات الوالیة الثانیة بزعامة زیغود یوسف والوالیة الخامسة بقیادة العربي بن مه

مكملة لنیل متطلبات شهادة مذكرة ، 1962-1954دور الدبلوماسیة الجزائریة في الثورة التحریریة فاتن  كشرود،  2 

قسم العلوم اإلنسانیة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ،  ،جامعة محمد خیضر :، تخصص تاریخ معاصر، بسكرة ماسترال

  .40 ،، ص2016- 2015  ، شعبة التاریخ ، واالجتماعیة

  .40 ،، صسابقمرجع العیفا أویحي،   3 

 1دار اإلرشاد للطباعة و النشر، ط ،1960-1954یة للثورة الجزائریة لوماستطور نشاط الدبعمر بوضربة، 4 

  .86 ، ص2013،الجزائر
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   .و كذا على المستوى  الخارجي عزل فرنسا سیاسیا على المستوى الداخلي - 

   .حد یجعلها مطابقة للقوانین الدولیة إلى الثورة نطاقتوسیع - 

  :               ي منها األهداف على المستوى الخارجة من و حددت وثیقة  الصومام  مجموع 

   .تكثیف النشاط  في الخارج لكسب  الدعم المادي والمعنوي- 

تبعدها عن  الدول التي أرادت فرنسا أنالجزائریة بین  التعریف بالقضیةتصعید الرأي العام و  - 

  .1الجزائر الحقیقیة في المجریات

لوقف  باستقالل الجزائر كشرط أساسي   واالعترافالثورة    مبادئكما أكد مؤتمر الصومام على     

   :منها على جملة من القرارات أكدالحرب و 

   .بجبهة  التحریر  كممثل  شرعي للشعب الجزائري  االعتراف - 

   .اإلفراج على جمیع األسرى الجزائریین ترابه وبوحدة الشعب الجزائري و وحدة  االعتراف - 

  .2القیادة الجماعیة و العمل العسكري السیاسي على المستوى الداخلي و الخارجي مبدأالتأكید على - 

و الضوابط  األطرنوفمبر و مخرجات مؤتمر الصومام   أولالتي جاء بها بیان  المبادئتمثل و 

   .األساسیة  التي یسیر وفقها  العمل الدبلوماسي  الجزائري  في الساحة الدولیة

   : تدویل  القضیة الجزائریةل الوطني  ریر هة التحالدبلوماسي لجبثالثا  النشاط *

  . 3أند ونسیابجاكرتا عاصمة  1955أفریل  24و  18نعقد ما بین  إ :غنمؤتمر باندو /1

قف و   إجرائيهنالك عائق  كان  جبهة التحریر كل ما في وسعها  لحضور هذا المؤتمر لكن  بذلتو 

كن تم تجاوز هذه العقبة و لو  سیاآأو  إفریقیامن  ماإ المستقلة فقط الدول  ضمو هو أن المؤتمر  أال  ،أمامها

وعند اقتراب انعقاد هذا المؤتمر  4الجمهوریة المصریة  وفدضمن  الوفد الجزائري صفة المالحظ بإعطاءذلك 

حمد و محمد یزید لزیارة أ یتآحسین ٍ یتكون من  فدو  إرسالب بمصر الوطني لوفد الخارجي لجبهة التحریرقام ا

هو فك  وراء هذا النشاط الدبلوماسيمن للتعریف بالقضیة الجزائریة و كان الهدف  األسیویة األقطاركافة 

صدر قرار عن  حیث  5الحصار على نشاط الوفد الخارجي وتلقي الدعم المادي والدبلوماسي لمواصلة النضال

  . 6الستقاللاتونسي في تقریر المصیر و ق الشعب الجزائري والمغربي والبحالمؤتمر یقر 

                                                             
  .89 ص المرجع نفسه، عمر بوضربة، 1

  .422 ص،مرجع سابق، 1962-1830 ..........ألمة الجزائریة تاریخ جهاد ا،صالح فركوس2 
  .78، ص سابقمرجع  ، فاتن كشرود  3
  .مرجع سابقجمال قنان،  4
  .78، ص   سابق مرجعفاتن  كشرود،   5
  .128ص  سابق،مرجع جمال قنان،   6
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على مستوى  خیرةخالله عرضت هذه األو من  1955 ونغفي مؤتمر باند ةوطرحت القضیة الجزائری

  .1بعد عام فقط من اندالع ثورة التحریر وذلك في دورتها العاشرة المتحدة ممهیئة  األ

  : المتحدة األممهیئة ) 2

ة العاشرة الدور  في مشاركتها وه الوطني التحریر الدبلوماسیة التي قامت بها جبهة األنشطة أهممن         

، وذلك تجاه هاد الخارجي لفلكثافة النشاطات الدبلوماسیة للو ،  وهذا 1955المتحدة في سبتمبر لألمم) 10(

  2.الدولیةالجزائریة في المحافل  ت القضیةو ع صا ذلكي ی ویة سیألاو  واإلفریقیةالدول العربیة 

كان مفروضا  الذيحاجز الصمت  ن تكسرأرف قصیر جدا ظتطاعت الدبلوماسیة الجزائریة في اس  

  . 3المتحدة لألممونقل القضیة الجزائریة  الدعم والتعاطفعالم،  وذلك لجلب للن تبلغ صوتها أو  ،علیها

ت استطاع، 1955 غباندونهر من انتهاء أشغال مؤتمر أش )3(د ثالثة بع : )10(العاشرة الدورة   

تقدیم طلب إدراج  القضیة الجزائریة  في جدول أعمال الجمعیة العامة أسیویة  أفرودولة ) 14(عشر أربعة

سا نفر ف 4،  ت جهود الدول الداعمة للقضیة الجزائریة بالفشلءبا لكن )10( العاشرة لألمم المتحدة في دورتها

 ادعاءین إلىزائریة واستندت جفضت المناقشة في القضیة الر هذا  المسعى و  إللغاء اإلجرائيالجانب  عتمدتا 

 لألممیسوغ  ما یثاقا المذفي ه سلی : والثاني  5تةلة فرنسیة داخلیة بحأالجزائر مس لةاعتبار مسأ :األول ثنین ا

ولیس فیه ما یقتضي  ،لدولة ما ة تتدخل في الشؤون  التي تكون من صمیم السلطات الداخلی أنالمتحدة 

یخل بتطبیق ال  المبدأن هذا  أتحل بحكم هذا المیثاق، على   ألنهایعرضوا  مثل هذه المسائل  أن عضاءلأل

   6 . تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع

 ة للقضیةسبحساسة بالن ةتعتبر دور  : 1957فیفري  ، 1956بر تمسب ) 11( الحادیة عشر الدورة  

في الدورة السابقة   تأجیلهاالمتحدة بعد  األمم ئةیلى مستوى هألول مرة عهذه األخیرة قشة لمنالك ذالجزائریة و 
صدار الجمعیة إذلك من خالل  ر النصر ولو كان انتصارا جزئیا، الدورة حققت الجزائ  حیث خالل هذه .7

ل سلمي وعادل ح إیجادعلى  عملت تحدة األمریكیةالمالیات العامة قرار حول القضیة الجزائریة وهو أن الو 

                                                             
  .47 ، ص2005مداخالت وخطب، دار الفجر، : ، الجزائرمن وحي نوفمبر محمـد الشریف عباس،   1
  .65، ص سابقمرجع فاتن كشرود،    2
  .46، ص سابقمرجع محمـد الشریف عباس،       3
، جبهة التحریر الوطني والحركة الوطنیة الجزائریة في المحافل الدولیة لألمم المتحدةالتنافس بین ر قحموش، جها 4

كلیة العلوم االنسانیة  ،جامعة محمد خیضر : بسكرة ،مكملة لنیل شهادة الماستر تخصص تاریخ معاصر مذكرة

  .30. ، ص2013-  2012 ، شعبة التاریخ قسم العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ،
  .128  ، صسابقمرجع جمال قنان،     5
www.un.org.ar/section/un.charter/chapter- :متاح على الرابط ،األمم المتحدةمن میثاق الفصل األول 6

i/index.html.   17:21 الساعة على 22/06/2018اطلع علیه بتاریخ. 

  .70، ص 2009دراسة في السیاسات والممارسات، الجزائر،  ،1958-1954فرنسا والثورة الجزائریة  ، الغالي غربي 7 
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 جبهة التحریرصفوف ال في تفاؤ  المتحدة وهذا ما بعث األممللمشكلة الجزائریة بوسائل مالئمة وطبقا لمیثاق 

   .الوطني

لقد  تجمدت مداوالت الجمعیة العامة حول المسألة الجزائریة : 1975دیسمبر  )12(الثانیة عشر الدورة 

الذي  كان لصالح المعسكر الغربي،  العامة و في هذا المستوى الذي كان یحكمه میزان القوى داخل الجمعیة

ل مؤتمر من خالللقضیة الجزائریة   أسیویة هو كسب مساندة  الدول األفروبالنسبة للجزائر  األكبروالمكسب 

  .1باندونغ

هذا دلیل برئاسة فرحات عباس، كان  1958سبتمبر  19 الجزائریة المؤقتة في  تأسیس الحكومةتم 

عن هذه  اإلعالنم تمستعد للدخول في مفاوضات مع الحكومة الفرنسیة  و الجزائري  المفاوضن أ على

رسل أ  1961نوفمبر  1وفي  2في كل من تونس والمغرب  إنشائهامصر وقد صدر بالغ عن  الحكومة من

 إلى التي دفعت الثوریة على نشاط  الدبلوماسیة ها برقیة تهنئة لفرحات عباس یهنئه فی "خروشوفنیكیتا "

  3.تدویل القضیة الجزائریة 

غایة  الدورة الخامسة  إلى) 1961- 1955(سنوات متتالیة  )6(تطرح لمدة ستة  وبقیت هذه األخیرة

وفي دیسمبر  ،حق الشعب الجزائري في تقریر مصیرهب المنظمة أین اعترفت، للجمعیة العامة   )15(عشر

 إطارالمفاوضات في  إلىالحكومتین الفرنسیة والجزائریة  المتحدة بدعوة لألمممة الجمعیة العصادقت ا 1961

النشاط  إلىالتحریر وصمود الشعب الجزائري، ضف  لوحدة التراب الجزائري وبفعل قوة جبهةاالحترام الكامل 

سنوات، وترتب  )3(ثالثة  الدبلوماسي الفعال اضطرت فرنسا للتفاوض، وهذه المفاوضات استغرقت حوالي

جراء،  1962مارس  19لنار في ا قإطالتوقیع اتفاقیة وقف   األخیرعنها في  ین صوت الشعب أ تاءاستف وإ

  .19624جویلیة  25الرسمي عن االستقالل في  اإلعالنقالل، ثم على االست باإلجماع  الجزائري

ئریة،  وذلك في تدویل القضیة الجزا المساهمته اذلك نظر ت رواجا كبیرا، إن  دبلوماسیة الثورة عرف  

عت أن تكسر مدة  زمنیة قصیرة، أین استطاوصوال إلى هیئة األمم وذلك خالل  بمؤتمر باندونغ  مرورا

وهیئة  مؤتمر باندونغ توىسعلى م ةعملت على تدویل القضیة  الجزائری 1955فریل ففي أالحاجز الفرنسي، 

  .، وبالتالي تعتبر دبلوماسیة الثورة بمثابة العصر الذهبي للدبلوماسیة الجزائریةالمتحدة األمم

  

  

  

                                                             
  .137 -135 ، ص صسابقمرجع جمال قنان،   1
  .327، ص  2007، ، الجزائر وان المطبوعات الجامعیةدی  ،الجزائري  لمحات من جهاد  الشعبإبراهیم میاسي،   2

    .13.00 الساعة على 05/03/2018أطلع علیه بتاریخ   ، ouargla.dz-univ-https/elearn:متاح على الرابط 3 
  .240- 47 ص ، صسابقمرجع محمـد الشریف عباس،    4
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  .)1978- 1962(الدبلوماسیة الجزائریة بعد االستقالل :المطلب الثاني

ول رئیس للدولة الجزائریة المستقلة، و من أ أحمد بن بلة :)1965- 1962(ةبن بلأحمد فترة حكم  )1

، و لى الوالیات المتحدة األمریكیةإ زیارته ئیس الدولة الجزائریة المستقلة هيا ر هالزیارات التي قام ب ىولأبین 

دبلوماسیة للكبیر المتحدة  وهذا  یعتبر انجاز  أصبحت الجزائر عضوا في هیئة األمم  1962أكتوبر  8بتاریخ 

  1" جزیرة الحریة"ت تدعىكوبا التي كان إلى الجزائریة، كما قام بزیارة

    :)1978- 1965(بومدین  هواري فترة حكم) 2

على لم شمل العرب، حیث شارك  عمل إذتوسعت الدبلوماسیة الجزائریة، بومدین، هواري  مع مجيء   

ات خسرت عدة طائر  انهزم العرب  ومصر و سرائیل، أینإلى جانب العرب ضد إ 1967في حرب جوان 

قدم الدعم  المادي لكل من سوریا و  مصر إلىرسال مجموعة  من الطائرات إب ومواقع عسكریة، كما قام

 2مة العربیة ككل إسرائیل هي قضیة األالحرب  ضد  ، واعتبرملیون  فرنك فرنسي  20 ـوالعراق قدر المبلغ ب

" 1967حرب "  ده، خصوصا بعبرمت واإلسالميبرز الشخصیات في العالم العربي أفبومدین یعتبر من 

 كما كان ،  )6( یامأ ةالناصر خاصة، على اثر حرب  الست دعامة وجمال عب یةبالعر  األمةانب ج إلىقوفه و و 

في عدوانها ضد  إسرائیلي دولة وقفت مع  إیقاف ضخ البترول العربي أللقرار الملك فیصل  القاضي با مساند

  1973.3العرب سنة 

على ضرورة  كما أكد المتحدة دولة عربي یتحدث بالغة العربیة على مستوى هیئة األمم سول رئیأ وكان

  .قتصادیة موازیةمل على إنشاء  كتلة اٍ عم دول العالم  الثالث والح تال

على كسب  عمل 1974المتحدة سنة  لألممالعامة  للجمعیة) بقیادة بومدین(د ترؤس الجزائر نفع  

نوفمبر  15نیة وفي یفات وتدویل القضیة الفلسطعر  وذلك بحضور یاسر الفلسطینیةممي للقضیة أتراف عاٍ 

  .4القدس من الجزائر اعن قیام دولة فلسطین عاصمته اإلعالنتم  1988

                                                             
. هندسة السیاسة الخارجیة الجزائریة في ضوء الثوابت السیادیة قضیة الصحراء الغربیة نموذجاعائشة بوزید،    1

 2017-2016، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیةأطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة ، تخصص دراسات دولیة ، 

  .   96، 95، ، ص،ص

- 1965نالتحوالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي شهدتها الجزائر في فترة الرئیس بومدی، كرعائدة سا 2 

كلیة العلوم  ،رجامعة محمد خیض :بسكرة ، تخصص تاریخ معاصر،ماسترمكملة لنیل متطلبات شهادة المذكرة  ،1978

  .32. ، ص2017-2016شعبة التاریخ  ،قسم العلوم اإلنسانیة  واالجتماعیة ، قطب شتمة ، اإلنسانیة
  .54 ، ص،  الجزائر 2، ط دار األمة للطباعة   ، جذور الصراع في الجزائر،  سلطاني الجرة  أبو  3

   :، متاح على الرابطمكانة الجزائرالمسار الدبلوماسي للجزائر قبل وبعد االستقالل كرست ،______  4

._article18300_2291266_01.htmlاالنجازات-االستقالل-وبعد-قبل-الدبلوماسي_المسار  

https://www.vitaminedz.ovg/   ، 11.30 الساعة  على 21/03/2018أطلع علیه بتاریخ  
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النظر بین الطرفین  ختالف وجهاتوذلك ال األمریكیینعالقات  واضحة المعالم مع ومدین لم یقم ب  و

 یةبشخص هتموااٍ  األمریكیینن السیاسیین أ إالنیة یلفلسطاخاصة فیما یتعلق بالملفات الحساسة كالقضیة 

  .1األوسطحل مشاكل الشرق  بومدین وقدرته على

لحركة عدم االنحیاز وبالتالي  )4(القمة الرابعة  1973ت الجزائر في سبتمبر تضنحذلك فلقد اٍ  إلى  

إلى  المتحدة لألممدى بالجمعیة العامة أنحیاز، وهذا ما لمفهوم عدم االٍ  األخرالتوجه االقتصادي البعد  أصبح

صدار 1974فریل عقد دورة استثنائیة في أ   :قرارین وإ

  .نظام اقتصادي دولي جدید إقامة إعالن- 

  .وضع برنامج لهذا النظام- 

ك في وباحتضنت الجزائر قمة  األ ، كمانامیةدعم قضایا الدول الوهذا یدل على قدرة بومدین على   

البترول،  ذلك لصد جمیع الشركات التي تستنزفالمحروقات و  سیاسات ، حیث دعا لعقلنة1975مارس 

 لتبرز الدبلوماسیة  ئرة التخلف التي تعیش فیها،الدول من دا إلخراجالدولیة  میةصندوق للتن إنشاءوالعمل على 

  .قتصادواالٍ  بین السیاسة مستقلةوالال الوطیدة الجزائریة العالقة

 فان وكذلك) وقضیة الصحراء الغربیة الفلسطینیةكالقضیة (یعرف بومدین بدعمه للقضایا العادلة   

ة على الصعید الخارجي، فكانت تتمتع بوزن نتهجت من طرفه، منحت الجزائر هیباٍ قتصادیة  التي السیاسة االٍ 

  . 2والدولي اإلقلیميوثقل على المستویین 

  : 1999  إلى 1992بلوماسیة الجزائریة  من  الد: المطلب الثالث

كانت  إذاإلقلیمي والدولي ،  دورها إلى تراجع أدت التسعیناتمنیة  خالل فترة أزمة ألقد عاشت الجزائر 

  . 3المصلحة الوطنیة، والحفاظ على األمن الوطني  على ضرورة تحقیق نشغاالتها تنصباٍ 

و كان  الجزائریة، تراجع الدبلوماسیة بشكل سلبي على ذلك ثرأ 1992الوضع الداخلي سنة  جرفعند تف 

من الدول  حیث قامت مجموعة دوليفي تشویه صورة الجزائر على المستوى ال الغربیة دور اإلعالم وسائلل

ا ذلمستحقاتها هریعة عدم دفع الجزائر ذرفضت التعامل معها تحت على الجزائر و  قتصاديبفرض حصار اٍ 

ن ملف ا، كما كالداخلیة أزمتهاحتواء على اٍ  ،  ففي هذه الفترة عملت جعل الجزائر تعیش عزلة دولیة ما

                                                             
المركز الدیمقراطي العربي  ، لفیةمطلع األ " القیادي في صنع السیاسة الخارجیة للجزائرالبعد "عماریة عمروس،    1

  . 2017 ،المدرسة الوطنیة للعلوم السیاسیة : ، الجزائر دراسات إستراتجیة، للدراسات اإلستراتجیة والسیاسیة واالقتصادیة
  . 47سابق، ص جرة السلطاني، مرجع  أبو  2

،مذكرة  )2009- 1999(الخارجیة الجزائریة تجاه دول المغرب العربي تونس والمغرب نموذجاالسیاسة  مهدي فتاك، 3 

جامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : تخصص دراسات مغاربیة ، بسكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،

  .21 ص،  2011،قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة ، 
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كبیر على  ثر بشكل أهذا مام الدولة الجزائریة وعملت على كسب التأیید لها الغربیة في محل اهت الصحراء

رغم  ف ، اإلفریقیةالوحدة  منظمة في اعضو  ء  الغربیةصحراولعبت دورا كبیرا في أن تصبح ال ،ها الخارجيطنشا

  منظمةمن خالل  شكلیا لو ي حضورها وتبق أنحاولت  أنها إال كل ما كانت تعانیه الجزائر خالل هذه الفترة

 اون مع هذه  المنظمة عالمتحدة بالت لألمم حفظ  السالم  إطارفي  مالحظین أرسلت، حیث  اإلفریقیة الوحدة

  . 1)ریتیرياالٍ   اإلثیوبيمنها الوساطة في النزاع (

لى إنه لم یقم بأي زیارة یة بالتقلص، حیث أت الدبلوماسیة الجزائر متسبوضیاف اٍ محمد في فترة حكم و   

تسویة  هتمامه علىاٍ نصب لقصر المدة الزمنیة التي ترأس فیها الجزائر، حیث  اٍ  اخارج الوطن، وهذا نظر 

 ا البالد ،هنتقالیة التي مرت باالٍ فه علي كافي، الذي سیر المرحلة  وخل 1992غتیل سنة ، أ الشؤون الداخلیة

وخالل فترة حكمه تقهقرت الدبلوماسیة  )1999- 1994(ال في الفترة ما بین س الجزائر الیمین زرو أوبعدها تر 

  2.الجزائریة فكانت جل إهتماماته هو الخروج من األزمة الداخلیة

  ):بوتفلیقة عبد العزیز فترة حكم( 2017إلى  1999الجزائریة من  الدبلوماسیة- 

عبد  لكن بعد تولي. هقت كثیر من أرواح األبریاءائر من العشریة السوداء، والتي أز لقد عانت الجز   

 إذة یعودان بشكل تدریجي، ، تغیر الوضع وبدأ األمن والسكین1999بوتفلیقة رئاسة الجمهوریة سنة  العزیز

  . 3عتماد قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنیة عن طریق اٍ  بالدعلى تطویر ال عمل

 قتصاديلمشروع هو تحقیق السلم ألنه یظل هشا دون نمو اٍ الهدف األسمى من وراء هذا اكان  و  

اخلي لقد كانت سیاسة المصالحة الوطنیة من بین السیاسات المنتهجة لترتیب البیت الد و. 4جتماعیةوتنمیة اٍ 

  . 5وتحسین صورة الجزائر على المستویین اإلقلیمي والدولي

عتبار بوتفلیقة، وعمل على رد االٍ  الرئیس عبد العزیز زدهرت السیاسة الخارجیة في فترة حكملقد اٍ   

هتزت وتراجعت زائر بعد أن اٍ سمعة الج إعادة إلىوسعى   ليللدبلوماسیة الجزائریة على المستوى اإلقلیمي والدو 

فریقیا مكانتها خالل العشریة السوداء حیث كثف من نشاطاته الخا أخذت الحصة رجیة في شتى دول العالم وإ

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم   لوماسیة الجزائریة في اطار منظمة االتحاد االفریقيالدبسلیم العایب،   1

  .93،  92ص  ، ص 2011- 2010جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق ، قسم العلوم السیاسیة ،: السیاسیة ، باتنة
  .97،  96ص   شة بوزید، مرجع سابق، صئعا  2
 38  ص ص،الجزائر،  2005دیوان المطبوعات الجامعیة، ، العزیز بوتفلیقة بین الموهبة والقیادةعبد أحمد قورایة،   3

،39.  
 ، ص  ، ص 2002،  مارات العربیة المتحدةاإل ، مركز زاید للتنسیق والمتابعة ، عبد العزیز بوتفلیقة ـ،_______   4

25  ،26.  

 ن ، د س 1ط، الجزائر،   ANEP،  منشورات 2000 - 1999 وتفلیقةبمختارات من خطب الرئیس ، رماني إبراهیم 5 

  .50  ، ص
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من خالل خرجاته على إعادة  ، كما عمللتهمیش والتقوقع األكبر، وذلك بعدما كانت الجزائر تعیش ا

تعتبر بمثابة فرصة  لتيا 2001سبتمبر 11الدبلوماسیة الجزائریة إلى مسارها الحقیقي خصوصا بعد أحداث 

  .لعودة الجزائر إلى العالم

  :للمنظمة اإلفریقیة في لقاءات دولیة عدة منها فتها رئیسةر بصوقد شاركت الجزائ  

ــ لیبیا رتسستثنائیة للوحدة اإلفریقیة القمة االٍ  §  ).1999دیسمبر  9ــ  8(ـ

 ).1999سبتمبر ــ أكتوبر (دورة الجمعیة العامة لألمم المتحدة بنیویورك  §

 .1)2000أفریل (القمة اإلفریقیة ــ األوروبیة بالقاهرة  §

 ).2000أوت (تجمع ریمیني إیطالیا  §
أقام لقاء مع  كلمة لمجلس النواب التونسیین، أیضاكما قام بزیارة إلى تونس وألقى  §

 ).2000جوان  30ــ  29ــ 28(الجالیة الجزائریة المقیمة بتونس 

 )13(الثالثة عشروذلك من خالل المشاركة في الدورة  وزیارته لجامعة الدول العربیة §

الخامسة  ، والمشاركة في الدورة2001مارس  28، بتاریخ )األردن، عمان(لجامعة الدول العربیة 

 .2003مارس  1لجامعة الدول العربیة في مصر  )15(عشر

  :أما نشاطاته في إفریقیا نذكر منها

 ).2001أكتوبر  16(زیارة جنوب إفریقیا  §
بخصوص الشؤون الدولیة في شارك بمحاضرة في معهد جنوب إفریقیا  §

 ).2001ــ  10ــ  18(جوهانسبورغ

) 53(الثالثة و الخمسون  ختتام أشغال القمةكما قام بوتفلیقة بالمشاركة في اٍ  §

 . 2 2000سنة حكومیة الللمنظمات غیر 

البعد في  بوتفلیقة ویتجلى هذا عبد العزیز موهنا یظهر البعد اإلفریقي للدبلوماسیة الجزائریة أثناء فترة حك

یة على غرار مجلس لتها الجزائر من أجل إقامة هیئات جدیدة على مستوى القارة اإلفریقالجهود الحثیثة التي بذ

البرلمان اإلفریقي وكذا إتمام مسار النیباد ضمن تنظیمها، علما أن الرئیس بوتفلیقة كان من  السلم واألمن و

                                                             
دارة اإلفریقيالدبلوماسیة الجزائریة وصراع القوى الصغرى في القرن محمد بوعشة،    1 ،  ریتیریةاالٍ  اإلثیوبیةالحرب  وإ

  .95 ، ص2004دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع ، بیروت ، 
  . 60 سابق، صأحمد قورایة، مرجع   2
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، والمنظمة G8ن في هذا الصدد السیما في إطار لقاءاته مع قادة مجموعة الدول الشمالیة أبرز الفاعلی

  .1من أجل تقدیم الدعم للقارة اإلفریقیة) OLDE(األوروبیة للتعاون والتنمیة

األوروبي أبرمت الجزائر شراكة مع دول اإلتحاد األوروبي، فیما یتعلق بالملف   أما على المستوى

األمني والسیاسي، وذلك إلرساء قواعد التعاون االقتصادي والتجاري، وذلك لتبادل المصالح وبغیة إقامة منطقة 

  .2للتبادل الحر بین الطرفین، وهذا دلیل على رواج الدبلوماسیة الجزائریة

بوتفلیقة على مكافحة اإلرهاب من خالل منظمة اإلتحاد  الرئیس عبد العزیز في عهدعملت الجزائر 

تم إنشاء المركز  2004اإلفریقي، وذلك التخاذه كآلیة لتفعیل مكافحة اإلرهاب والتصدي له، وفي أكتوبر 

، هذا المجال الواسعة للجزائر فياإلفریقي للدراسات والبحوث في مجال مكافحة اإلرهاب، وذلك نتیجة للخبرة 

رض التنسیق الجهوي، مع كل من النیجر وموریتانیا مركز قیادي إقلیمي في تمنراست بغ وقامت بوضع

  .  3للتصدي لإلرهاب العابر للحدود كما ساهمت في إنشاء وحدة االندماج واالتصال

وذلك إلرساء بنیویورك،  2011كما شاركت الجزائر في المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب في سبتمبر 

حوار إستراتیجي مع الوالیات  لعابرة للحدود، كما أقامت قواعد التعاون الدولي، من أجل التصدي لهذه الظاهرة ا

مملكة الإلى الشراكة اإلستراتیجیة التي ربطتها ب إضافة، 2012حول مكافحة اإلرهاب سنة  المتحدة األمریكیة

ء آلیة فعالة للتصدي لهذه اآلفة، والعمل على إرساء قرار حول األمن، كما حاولت إرسا 2013المتحدة سنة 

  .4أممي یقضي بعدم دفع فدیة لإلرهابیین في حال اختطاف واحتجاز الرهائن

على  خیرةاأل هذه كانت صورةبعد مرحلة حرجة عرفتها الجزائر، بعدما بوتفلیقة جاء عبد العزیز ف

ائر في المحافل لدولیة، كما سعى إلى تلمیع صورة الجز المستوى الخارجي مشوهة، وهذا ما أدى إلى عزلتها ا

                                                             
 مذكرة  ،)2012-2008(اإلستراتیجیة األمنیة األمریكیة تجاه الجزائر في عهد اوباما،  حدادي إیمان ، سارة بودوح  1 

الحقوق  ، كلیة جامعة قاصدي مرباح : تخصص عالقات دولیة  ، ورقلة  ،ماستر في العلوم السیاسیة لنیل شهادة المقدمة 

  .26 ص ، 2013 - 2012والعلوم السیاسیة 
   :، متاح على الرابط هل تراجعت الدبلوماسیة الجزائریة عن مكانتها، ________  2

.www.eljazairontime.net/home/index.php?option.com.html على  2018مارس  21:طلع علیه بتاریخ،أ

     .د49و سا11:الساعة
طلع ،أ /p43481 democratica.de?:، متاح على الرابط البعد القیادي للرئیس بوتفلیقة مطلع األلفیة، ______   3

  .د01سا و13:على الساعة  2018مارس 19: علیه بتاریخ

 :، یومیة المساء الجزائري  متاح على الرابط لة صامتة بأهداف عملیةالدبلوماسیة الجزائریة آ، ملیكة خالف  4  

  WWW. Djazairess.com /elmassa/84024    د49سا و11:الساعة على 2018مارس  21:أطلع علیه بتاریخ    
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أن ال نرید فقط أن نكون موجودین، بل : "وأكد بأن عصر الزعامة الجزائریة قد عاد مدعما ذلك بقوله الدولیة،

  .1"یكون وجودنا محترما

زیارة  32ب كما أن الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة دائم الحضور في الملتقیات والمحافل الدولیة، حیث قام

ن كانت هذه  رسمیة في غضون سنتین، ضف إلى البعثات الرسمیة التي یتولى شخصیا تعیینها حتى وإ

  .2القضایا یمكن للمصالح الخارجیة أدائها

تتضح )عقیدة أمنیة (دبلوماسیة الفعل،، وتبقى الكفة المرجحة  ، جسدتالخارجیة في ظل حكمه إن السیاسة  

صة اللتفاعل مع التهدیدات، فخالل فترة حكمه عرفت الدبلوماسیة الجزائریة َرواجا خمن خاللها المصالح وآلیة 

  .تبقى إفریقیا العمق اإلستراتیجي للجزائر ولى و الثانیة، و بذلكخالل الُعهدتین الرئاسیتین األ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
لنیل  مقدمة ، مذكرة2004ـ  1999أهمیة العوامل الشخصیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة ، عدیلة محـمد الطاهر 1

لعلوم قسنطینة، قسم ا  فرع العالقات الدولیة والعولمة ، جامعة ،في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة  ریستماجالشهادة 

  .52 ، ص 2005 - 2004السیاسیة ، 
  . 9، 8 ص سابق، صمهدي فتاك، مرجع   2
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  :أسس الدبلوماسیة الجزائریة :المبحث الثاني

الخارجّیة على مجموعة من السمات والمبادئ والمرتكزات التي عتمدت الجزائر في سیاستها لقد اٍ 

فّسرت وال تزال توجهات الدبلوماسیة الجزائریة على المستوى اإلقلیمي والقاري والدولي مرفوقة بمجموعة 

  .تحقیقها والتي تضمن خدمة مصالحها ف المختلفة التي تسعى الجزائر إلىمن األهدا

  :الدبلوماسیة الجزائریةمبادئ : المطلب األّول

ستقاللها على سیاسة خارجیة قائمة على مبادئ ثابتة تم تحدیدها في وثیقة عتمدت منذ اٍ إّن الجزائر اٍ 

ونصت علیها الدساتیر المتعاقبة على الجزائر ووردت في میثاق الجزائر الذي تم تبنیه  1962طرابلس 

وهذه المبادئ . 1نعكاس للسیاسة الداخلّیةّیة هي اٍ عتبر أن السیاسیة الخارجالذي اٍ  1976ستفتاء بعد اٍ 

  :تتلخص في

  :ضبط الحدود وفق قاعدة الحدود الموروثة عن االستعمار – 1

یعتبر هذا المبدأ من المبادئ المنصوص علیها في القانون الدولي، ولقد تبنت الجزائر هذا المبدأ 

دود وترسیمها ضمانة كبرى لتدعیم مبادئ ستمرار لمبادئ ثورتها، حیث تجد في ضبط الحالذي یعتبر اٍ 

حسن الجوار اإلیجابي، لذلك سعت إلى ترسیم وضبط حدودها مع الّدول المجاورة منذ حدوث أّول مشكل 

هذا المشكل  ل، لكنها في األخیر عملت على حلستقالحدودي بینها وبین المغرب أیاما بعد نیل اٍال 

تفاقیات منها بعدها إلى جیرانها من أجل ترسیم حدودها معهم وفق مجموعة من االٍ  تالحدودي والتفت

 13ومع موریتانیا في  1983ماي  19وفي  1970جانفي  06 التوقیع على اتفاقیة مع تونس في 

  .19832جانفي  05، مع النیجر في 1983ماي  08مع مالي في  ،1983دیسمبر 

بدأ كان ضمانة لها من أجل حّل الخالفات الحدودیة بینها وبین لذا فإن سعي الجزائر لتبني هذا الم

الدول المجاورة من أجل القضاء على كافة أشكال وأسباب التوتر ما یضمن لها تحقیق األمن والسلم 

  .وصیانة مبدأ قداسة الحدود الحترامقویة  الّدول المجاورة لها وما یعطي دفعة والتعاون مع

  :النزاعات بین الّدول بالطرق السلمّیة حل – 2

تعتمد الجزائر في سیاستها الخارجیة على الطرق والوسائل السلمیة في حّل النزاعات الدولّیة وهذا 

عبر آلیات الوساطة والمساعي الحمیدة لحّل الخالفات والتوفیق بین وجهات النظر المتباینة وهو ما یدخل 

حیث یفرض هذا المبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للّدول واحترام  ، في إطار الدبلوماسیة الوقائیة

                                                             
1 - Amina Mernache , la politique algérienne La nostalgie d’une gloire perdu, 

dynamiques, international ,ISSN, 2015, 2646, Paris, N° 07, Octobre 2012, P 01. 
  .29 سلیم العایب، مرجع سابق، ص - 2
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تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل «: 2016من دستور  29فقد جاء في المادة   1 سیادتها

المساس بالسیادة المشروعة للشعوب األخرى وحریتها وتبذل جهدها لتسویة الخالفات الدولّیة بالوسائل 

  . 2 »السلمّیة

لسلمیة بین األطراف المتنازعة وتنبذ وبناءا على هذا فإن الجزائر تعلن في كّل مّرة دعمها للحلول ا

ة الحوار والتفاوض وعند الضرورة اللجوء إلى القضاء والتحكیم ما مكنها من ستعمال القوة وتفضل لغاٍ 

لعب دور كبیر في التوّسط للعدید من األزمات والصراعات الدولّیة، ومازال التوجه إلى الحّل السلمي شعار 

ّیة رسالة الجزائر ال ترید أن تبعث أ«: ترفعه الجزائر وهذا ما أكّده الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بقوله

  . 3 »سیاسّیة ألّنها تصادق من یصادقها وال تعادي من یعادیها إّال في حالة الّدفاع المشروع عن الّنفس

  :عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للّدول – 3

یعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للّدول أحد المبادئ األساسّیة في القانون الدولي 

جسیدا للوسائل القانونیة الخاصة بحمایة وتثبیت سیادة الّدول واستقاللها، وتنص المعاصر، فهو یمثل ت

  :على من میثاق األمم المتحدة من الفقرة السابعة )2( المادة الثانیة

فاستنادا إلى هذه  »ستخدام القوة أو التهدید بها في العالقات الدولّیةمتناع عن اٍ لتزام الّدول باالٍ اٍ « 

تمس بسیادتها  دولة من الّدول أن تتدخل في الشؤون الداخلیة للّدول األخرى وأن ةالمادة فإّنه ال یحق ألی

  .4تتدخل في رسم سیاساتها الداخلیة الداخلیة أو أن

لتزمت بها الدبلوماسیة ویعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للّدول من المبادئ التي اٍ 

حترام الجزائر للمواثیق الدولیة أهمها میثاق الجزائرّیة في عالقاتها الدولیة واإلقلیمّیة وكل ذلك یأتي ضمن اٍ 

  . 5 األمم المتحدة، میثاق جامعة الّدول العربّیة ومیثاق منظمة الوحدة اإلفریقیة

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار اإلقلیمي يالسیاسة الخارجیة للجزائر في محیطها األمن،  بلقاسم  مریم  1

،  2016-2015، كلیة الحقوق سعید حمدین، 1الدولة والمؤسسات، جامعة الجزائرتخصص قانون  ، مدرسة الدكتوراه

  .22. ص
المؤرخة في  14العدد  ،2016ّول، الفصل الثالث، دستور ، الباب األ29المادة  للجمهوریة الجزائریة، الرسمیةالجریدة  2

  .9ص  ، 2016 مارس 07
 مركز جامعة األنبار ، :العراق ، ةالسیاسیة الخارجیة الجزائریوابت ثالحیاد اإلیجابي كأحد ك بردان، فالح مبار  -  3

  .9، ص  الدراسات اإلستراتیجیة
الطبعة  د د ن ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،(، النزاع المسلح والقانوني الدولي العامكمال حّماد،  4

  .24،  23،  ، ص ص م1997-ه1418األولى، 
  .8 فالح مبارك بردان، مرجع سابق، ص   5
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وأهدافه،  نحیازوفاء لمبادئ عدم اٍال «: على 1976من دستور  91وبناءا على هذا تنص المادة 

وبالتالي   1 »تناضل الجزائر من أجل السلم والتعایش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلّیة للّدول

فإن هذا المبدأ یعتبر ركنا أساسیا في سیاسة الجزائر الخارجّیة، حیث لعبت دورا مهما في إصدار توصیة 

لداخلیة وهي تؤكد على التمسك بهذا المبدأ األمم المتحدة المتعلقة بأهمیة عدم التدخل في شؤون الدول ا

لسیاسیة عتبارات مهّمة وذلك لكونه یضمن الحمایة من الضغوطات الخارجّیة بكّل صورها انظرا إلى اٍ 

ذلك إدراكا منها للنتائج التي یخلفها التدخل األجنبي في شؤون الّدول لیس على واٍالقتصادّیة والعسكریة 

  .   2 بل النعكاساته الخطیرة على دول الجوارمستوى البلد المعني باألزمة 

خامسة لي خطابه بمناسبة إحیاء الذكرى اوهذا ما أكّده وزیر الخارجیة السید عبد القادر مساهل ف

رتباطا وثیقا بالمساعي رتبط اٍ سم الجزائر اٍ لیوم الدبلوماسیة الجزائریة حیث أكّد أن اٍ  )55(والخمسون 

حترام سیادة الّدول ووحدة أراضیها ومعالجة النزاعات عن طریق الحوار في ظّل اٍ السلمیة لتكریس السلم 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة، األمر الذي سمح لها بأن تتبوأ مكانة مرموقة على الصعید اإلقلیمي 

  . 3 والدولي

ام الوحدة حتر لهذا حرصت الجزائر دائما على أن تكون وساطاتها الدبلوماسّیة محكومة بمبدأ اٍ 

الترابّیة للّدول وتنمیة العالقات الودیة بینها على أساس التعاون والمصلحة المتبادلة وعدم التدخل في 

  . 4 الشؤون الداخلّیة

  :دعم حق الشعوب في تقریر المصیر – 4

هذا المبدأ یعتبر من بین األهداف األساسیة التي تسعى الجزائر إلى تحقیقها ویعّد شرطا جزائریا في 

 بعدا ریة العادلة یعدستقالل، فدعم القضایا التحر من أجل الحریة واالٍ  شعوب المظلومة التي تناضلدعم ال

  .بر محور أساسي من محاور الدبلوماسیة الجزائرّیةتأساسیا لسیاستها الوطنیة ویع

شعوب جعلت مساعدة ال ستعمار األجنبي، فإنهاولكون الجزائر قد عانت ولمّدة طویلة من ویالت اٍال 

لذلك فإن ،  سیاسة الحیاد التي تبنتها كشعار وهدف إلیهومساندتها في تقریر مصیرها من أهم ما تهدف 

                                                             
  .1976، الفصل السابع، دستور الجزائر 91المادة  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة1
 جریدة صوت، "الدبلوماسیة الجزائریة واألزمات الدولیة على ضوء توجیهات الرئیس بوتفلیقة"مصطفى بوطوره،  2

  .2016جوان  29، اراألحر
 29، االثنین وتمكن من استرجاع مكانته 1999وعیة منذ نالعمل الدبلوماسي الجزائري عرف نقلة ، ________ 3

  .2018جوان  29، آخر تحدیث األربعاء 08:19، 2017أكتوبر 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم للجزائر في ظل إنهیار أسعار النفط الخارجیة السیاسة، فیقیقي عبد الغني 4

السیاسیة، قسم العلوم  والعلوم كلیة الحقوق جامعة الدكتور موالي الطاهر،: سعیدة تخصص دراسات مغاربیة،  سیة، السیا

  .23ص ، )2016- 2015السیاسیة، 
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ذا كان لتزامها موقع الحیاد من أطراف النزاع الدولي لم یتغیر مهما كانت ظروف ذلك النزاع وأطرافه إال إاٍ 

  . 1 ستقاللهایرها ونیل اٍ قریر مصع حینها عن حق الشعوب في ترّیة تدافأحد طرفي النزاع حركة تحر 

ستعمار یشكل الكفاح ضد االٍ «: حیث جاء فیها 1976من دستور  92هذا ما نصت علیه المادة 

ویشكل تضامن الجزائر مع كّل . »ستعمار الجدید واإلمبریالیة والتمییز العنصري محورا أساسیا للثورةواالٍ 

كفاحها من أجل تحّررها السیاسي واالقتصادي من أجل الشعوب في إفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیة في 

من دستور  30كما تنص المادة .  2 ستقالل بعدا أساسیا للسیاسة الوطنّیةحقها في تقریر المصیر واالٍ 

متضامنة مع جمیع الشعوب التي تكافح من أجل التحریر السیاسي  الجزائر": على أنّ  2016

  . 3 "یز عنصريیوضّد كّل تمقتصادي والحق في تقریر المصیر واالٍ 

  :جاورةمبدأ التعاون بین الّدول الم – 5

الجزائر تعمل من أجل دعم التعاون الدولي ": على أنّ  2016من دستور  31جاء في المادة 

وتنمیة العالقات الودّیة بین الّدول على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون 

  . 4 "مبادئ میثاق األمم المتحدة وأهدافهالداخلیة وتبني 

یل مبدأ حسن الجوار اإلیجابي یرة في التصور الجزائري وذلك لتفعبالتالي فإن هذا المبدأ له أهمیة كب

قنوات  الذي یعمل على تنمیة السلم بین دول الجوار والتخلص من كل عوامل سوء التفاهم عن طریق فتح

الخالفات التي یمكن أن تنشأ بین الّدول المتجاورة والعمل على تكریس كّل  الحوار والتشاور من أجل حلّ 

  . 5 التعاون والتضامن في سبیل دعم حسن الجوار اإلیجابي

الدائرة اإلسالمیة، العربیة، : نتماء الجزائر لعّدة دوائر منهاوفیما یخص محاور هذا التعاون نجد أن اٍ 

المغاربیة، اإلفریقیة، المتوسطّیة عّزز من لعب دور مهم ساهم في تحقیق التعاون مع دول الجوار حیث 

الجزائر أرض اإلسالم وجزء ال یتجّزأ من المغرب العربي الكبیر، «: أنّ  2016جاء في دیباجة دستور 

فریقّیةوأرض عربیة و    . 6 »بالد متوسطّیة وإ

  

                                                             
  .9  فالح مبارك بردان، مرجع سابق، ص  1
  .1976، الفصل السابع، دستور الجزائر 92المادة  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2
  .9. ، ص2016مارس  7، 14العدد  ، ، 2016، دستور  30المادة  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 3
  .9. ، ص 2016مارس  7، 14العدد   ، 2016، دستور 31المادة  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 4
، 3 جامعة الجزائر  ، جیة دراسة حالة ماليیجیواستراتاسیة الجزائریة مقاربة قراءة في الدبلوممحمد األمین بن عائشة،  5

  .6  ص
  .5، ص  2016مارس  7، 14، العدد 2016دیباجة دستور  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 6
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  : سمات الدبلوماسّیة الجزائریة: المطلب الثاني

بمجموعة من السمات التي ظّلت لصیقة بها والتي تفسر السلوك  الجزائریة تتّسم السیاسة الخارجیة

  : الخارجي للدبلوماسّیة الجزائریة ومن هذه السمات نذكر

  :دور العوامل الشخصیة في السیاسة الخارجّیة الجزائرّیة – 1

إتسمت السیاسة الخارجیة الجزائریة بسیطرة العوامل الشخصّیة فیها إلى حّد كبیر وذلك راجع 

على حقل السیاسة الخارجّیة ستقالل، حیث لوحظ سیطرة مؤسسة الرئاسة لتجربتها في الممارسة بعد اٍال 

قالل وذلك جراء منح الدساتیر الجزائریة سلطات واسعة للرئیس في تحدید ستوتنفیذا منذ اٍال  تخطیطا

الذي تنص  1963دستور وتوجیه السیاسة الداخلیة والخارجیة للبالد، بدایة بأّول دستور جزائري وهو 

بمنح الرئیس حق تحدید سیاسة الحكومة وتوجیهها وتسییرها وتنسیق  )58(مادته الـثامنة والخمسون 

  . 1 ستمرت على منواله الدساتیر الالحقةداخلیة والخارجیة، هذا ما اٍ السیاسة ال

یضطلع رئیس الجمهوریة باإلضافة : ) 91(واحدة والتسعون في مادته الـ 2016إذ جاء في دستور 

  :إلى السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصالحیات اآلتیة

 .لألمة ویوجهها ر السیاسة الخارجیةیقر  -

 .یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها -

یعّین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام «: منه تنص على )92(الثانیة والتسعون  أما المادة

عتماد یعین سفراء الجمهوریة والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج وینهي مهامهم ویسّلم أوراق اٍ : التالیة

  . 2 »ین األجانب وأوراق إنهاء مهامهمالممثلین الدبلوماسی

فما یالحظ في هذا الصدد هو سیطرة شخصیة الرئیس على قرارات السیاسة الخارجّیة، باعتباره هو 

تتغیر بتغیر الرؤساء هذا ما یجعل السلوك الخارجي الجزائري  ينع وینفذ هذه األخیرة وبالتالي فهالذي یص

  .علیها اهتمامات الرؤساء المتعاقبةوهذا حسب أولویات و یتقدم أحیانا ویتراجع أحیانا أخرى 

  :األزموي في السیاسة الخارجیة الجزائرّیة الطابع – 2

ود عندما في ظّل األزمات بینها یصیبها الجمبالنشاط المكثف  الخارجیة الجزائریة تتسمإن السیاسة 

یة والنشاط كماسیة الجزائریة إتسمت بالحر ستقرار، فمنذ الثورة التحریریة والدبلو تكون البالد في مرحلة االٍ 

من أجل التخلص من األزمة االستعماریة والتعریف بالقضیة الجزائریة في المحافل والمنابر الدولّیة واستمر 

الذي  1965جوان  19نقالب هواري بومدین على الرئیس أحمد بن بّلة في النشاط الدبلوماسي إلى غایة اٍ 

                                                             
  .36سلیم العایب، مرجع سابق، ص   1
  .17، ص 2016مارس  7،  14، العدد  2016دستور  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2
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لكن رغم هذا االنقالب إّال .  1 العالم الثالث في حین تحفظت البعض علیهعارضت علیه العدید من دول 

  .أّنه في فترة هواري بومدین كانت الجزائر تعتبر سیدة العالم الثالث

غربّیة وموقف الجزائر نفجار النزاع في الصحراء البعد ذلك عادت الجزائر إلى عزلة شدیدة إثر اٍ 

أدخلها في نزاع مع  لصحراویة قضیة حق شعب في تقریر مصیره هذا ماأن القضیة ا تعتبر منها، حیث اٍ 

بعد ذلك أزمة  هد د من الّدول إزاء هذه القضیة، لتشالمغرب، لكن الجزائر نجحت في تغییر مواقف العدی

حیث أدت هذه األخیرة إلى تراجع  ت أو ما یعرف بالعشریة السوداءأمنیة وسیاسة خانقة في فترة التسعینا

ود، لكن بعد مجيء عبد العزیز بوتفلیقة بدأ نشاط الخارجي للجزائر وصل إلى حّد الجمي النشاط شدید ف

خاصة في .  2 السیاسة الخارجیة الجزائریة یعود وبدأت الجزائر تعود إلى الساحة الدولیة شیئا فشیئا

  .إفریقیا

صطدام بظهور عّدة أزمات اٍ  لكن یمكن القول أّن هذه العودة إلى الساحة الدولیة من بینها اإلفریقیة

قلیمیة تسعى إلى  إلى هذا وجود تشهدها إفریقیا خاصة في منطقة الساحل اإلفریقي یضاف قوى أجنبّیة وإ

  .تهمیش دور الجزائر قاریا

  :طابع الحیاد في السیاسة الخارجّیة الجزائرّیة – 3

الحیاد في العالقات الخارجیة تسمت في نشاطها الخارجي بطابع منذ الثورة التحریریة والجزائر اٍ 

ي كان یشهدها العالم للحركة الوطنیة مع الخارج، فقد لزم معظم رواد هذه األخیرة الحیاد إزاء األحداث الت

شهدتها الساحة العربیة والمغاربیة وبتكریسها للنشاط الخارجي حافظت على هذا التقلید، بحیث وكذلك التي 

بتعدت ، كما اٍ العربیة- ات العربیةول العربیة ولم تخض في الخالفللدّ لم تتدخل في الشؤون الداخلیة 

والتزمت الحذر من سیاسة التحالفات التي قامت بها دول العالم مع القوى الغربیة األجنبیة، مما أكسبها 

  . 3 االحترام والتقدیر لدى معظم الّدول

بّیة وهو یعني عدم تأیید لطرف فطابع الحیاد ترسخ في السیاسة الخارجّیة الجزائریة واتسم باإلیجا

على حساب اآلخر، لكن في ذات الوقت مناصرة القضایا العادلة في العالم والتزام الحیاد في تسویة 

نعكس هذا ما اٍ ستند إلیها حتى الدول األجنبّیة النزاعات ما جعل وساطاتها تقبل لدى أطراف النزاع وت

                                                             
  .16  محمد األمین بن عائشة، مرجع سابق، ص  1
  .38ص  سلیم العایب، مرجع سابق  2
، أطروحة الدكتوراه في العلوم 1962-1954السیاسة الخارجیة للثورة الجزائریة الثوابت والمتغیرات لیس، فأحمد بن   3

  .79، ص  2007واإلعالم، ، كلیة العلوم السیاسیة 3جامعة الجزائر السیاسیة والعالقات الدولیة، 
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جعل من دبلوماسیتها تحتل موقعا مؤثرا سواء على ذلك ، باإلیجاب على سیاسة الجزائر الخارجیة 

  . 1 المستوى اإلقلیمي أو الّدولي

لكن رغم أن مبدأ الحیاد هو السمة الممیزة للنشاط الخارجي الجزائري، إّال أّنه في حالة ما إذا تعّلق 

أمنها األمر إلى المساس ب تهاك لحقوق اإلنسان، أو عندما یصلناألمر بحركة تحرریة أو بمسألة اٍ 

القومي، فإّن الجزائر تستبعد مبدأ عدم التدخل ویتحّول بذلك هذا األخیر من عدم التدخل إلى الحق في 

  .التدخل حسب ما ینص علیه القانون الدولي

  : أهداف الدبلوماسّیة الجزائرّیة ومرتكزاتها: المطلب الثالث

الدبلوماسیة الجزائریة «: أنّ  2016المضافة إلى دیباجة دستور  )20(العشرین  لقد جاء في الفقرة

تسعى إلى تعزیز حضورها ونفوذها في محافل األمم عبر عملیات الشراكة القائمة على توازن المصالح 

جتماعیة والثقافیة قتصادیة واالٍ نسجام مع خیاراتها السیاسّیة واالٍ التي تكون منسجمة كّل اٍال 

  .)2(»الوطنّیة

ء على هذه الفقرة فإن الجزائر تسعى إلى تحقیق مجموعة من األهداف في سیاستها الخارجّیة فبنا

  :تعمل من خاللها على تكریس حضورها الفّعال واحتالل مكانة بین األمم، وتتلخص هذه األهداف في

  :األهداف القاعدیة  – 1

فریقیا وباعتبارها دولة إن الجزائر بحكم موقعها الجیواستراتیجي في منطقة البحر األبیض  المتوسط وإ

مما مكنها من  ، ذات مقّومات مادیة وبشریة هائلة أكسبها ذلك مصداقیة القرارات على المستوى الخارجي

هتماماتها لضمان ّخر جّل اٍ هذا ما جعلها تس  3 ةوى الدولي تمیزت بالثبات والصالببناء مواقف على المست

وتحقیق أهداف قاعدیة تتمثل في تحقیق األمن والدفاع عن الهویة مجموعة من المصالح اإلستراتیجیة 

ستقرار منها ما هو مرتبط بضرورة تحقیق اٍال  عتباراتّدة اٍ الوطنیة ووحدة التراب الوطني وهذا راجع لع

عتراف الدولي واإلقلیمي ومنها ما هو مرتبط بحساسّیة المجال اإلقلیمي الداخلي ما یضمن لها كسب االٍ 

راتیجي وهشاشة المنظومة األمنیة اإلقلیمیة نتیجة األزمات التي تشهدها دول الجوار وما صاحب الجیواست

  . 4 نتشار واسع للتهدیدات األمنیة التي كان لها تأثیر على األمن القومي الجزائريذلك من اٍ 

                                                             
جامعة : ،األغواط  ، ةة للّدول في ظّل التحدیات الراهنالجزائر ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیلخضر رابحي،  1

  .مجلة الدراسات،  عمار فلیجي،  قسم الحقوق
  .7ص  ، 2016مارس  7،  14العدد  ،  2016من دیباجة دستور  2الفقرة  ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2
جامعة : الجزائر ، من أجل مفهوم جدید لنظریة الدفاع واألمن، حالة منطقة البحر األبیض المتوسط، غربي محّمد  3

  .88 ، ص الشلف،  كلیة العلوم القانونیة واإلدارّیة
  .20  سابق، صمهدي فتاك، مرجع   4
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طني لهذا تعمل الجزائر جاهدة على المحافظة على أمنها وهذا یندرج في إطار مفهوم الدفاع الو 

ة األمن الوطني وعلى سیادة الّدول الذي تلعب فیه المؤسسة العسكریة دورا كبیرا في المحافظة على

  .الجزائریة وكذلك أمنها البري والبحري والجوي ووحدة التراب وحمایة األشخاص والممتلكات

تمثل ت 2016من دستور  28ووفقا لهذا فإّن مهّمة الجیش الشعبي الوطني وكما جاء في المادة 

  ."تنتظم الطاقة الدفاعیة لألّمة ودعمها وتطویرها حول الجیش الوطني الشعبي: "في

ستقالل الوطني والدفاع عن تتمثل المهّمة الدائمة للجیش الوطني الشعبي في المحافظة على االٍ "

البري والجوي  د وسالمتها الترابیة وحمایة مجالهاالسیادة الوطنیة، كما یضطلع بالدفاع عن وحدة البال

  . 1 "ومختلف أمالكها البحرّیة

  :األهداف الحیوّیة – 2

قتصادي بما یتضمنه من الحفاظ على الثروات النفطیة والمنجمّیة للبالد والوقایة ترتبط بالقطاع االٍ 

إلى تحقیقه من خالل وضع إستراتیجیات  هدف یسعى صناع القرار في الجزائركال التبعیة، فهذا الشمن أ

كب العوامل الخارجّیة قتصادیة من أجل تحقیق التنمیة بما یواتتضمن تكوین اإلطارات وبناء المؤسسات اٍال 

قتصادیة وتزاید نفوذ وسیطرة الدّول الكبرى بها تحقیق هذه األهداف خاصة في ظل العولمة االٍ  التي یرتبط

  . 2 الثالثقتصادیات دول العالم على اٍ 

قتصاد جتماعیة المستدامة وتأهیل اٍال قتصادیة واالٍ لهذا تسعى الجزائر جاهدة إلى تحقیق التنمیة االٍ 

في مختلف المجاالت وعصرنته ومواجهة تحدیات العولمة والمحافظة على الثروات الطبیعیة للبالد لیبقى 

  . 3 قتصاد العالميندماج في اٍال الهدف األساسي من ذلك هو اٍال 

وفي إطار سیاسة جدیدة مبنیة على التّنوع االقتصادي تسعى الجزائر إلى مراجعة تموقعها 

إطار نظرتها اإلصالحیة ستراتیجي یندرج في قتصادي على المستوى القاري بدرجة أولى، وهو خیار اٍ اٍال 

وال ینقصها سوى ترجمة دها في كل القطاعات كونها بوابة إفریقیا وعالقاتها ممتازة مع دول القارة التي تعتم

  .  4 أسواق أخرى نفتاح علىتصادي ما یضمن لها االٍ قالعمل الدبلوماسي والسیاسي في الشق اٍال 

  

                                                             
  .9  ، ص2016مارس  07، 14، العدد  2016، دستور 28المادة  ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  1
  .23  مهدي فتاك، مرجع سابق، ص  2
السداسي ،  06العدد ، مجلة الوسیط، "آلیات الدفاع االقتصادي في الممارسة الجزائریة"مداخلة الوزیر محمود خذري،   3

  .13  ، ص 2008الثاني، 
، 2018جوان  27األربعاء : ، آخر تحدیث2016نوفمبر  9، "االقتصادیة الورقة الرابحةالدبلوماسیة "بوشویة،  فلایر  4

  .جریدة الشعب
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  :األهداف األساسّیة – 3

مفهوم المكانة الدولیة : تتمثل األهداف األساسیة للسیاسة الخارجّیة الجزائرّیة في مفهومین أساسیین

المفهومین یندرج تصریح الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة مؤكّدا أّن الجزائر قلب والفاعل اإلقلیمي وبین 

هم زیز الحضور الدولي واإلقلیمي من أ المغرب العربي، فمفهوم البحث عن المكانة الدولیة واإلقلیمیة وتع

ولیة المفاهیم التي یشتمل علیها الخطاب السیاسي الرئاسي الجزائري كمفاهیم مشكلة لمنطق الهیبة الد

حترام شعاراتها ومبادئها والتجاوب مع حترام الوحدات الدولیة بما فیها اٍ للجزائر والتي تعني كسب اٍ 

  .)1(أهدافها

  :مرتكزات الدبلوماسّیة الجزائرّیة : ثانیا

  : الموقع الجغرافي – 1

للّدولة وترتیب تحدید مالمح السیاسة الخارجّیة غرافي من بین العوامل األساسیة لیعتبر العامل الج

أولویاتها وهذا یعتبر ضروریا لفهم تحركات وتوجهات الّدولة تجاه محیطها الخارجي ما یؤثر على قوة أو 

  .ضعف الّدولة ومدى تأثیرها وتأثرها بالبیئة الخارجیة المحیطة

والجزائر من بین الّدول التي تحظى بموقع إستراتیجي جّد مهم جعلها تحتل مكانة محوریة على 

صعید اإلقلیمي والقاري والدولي ما جعلها تتوجه نحو هذه المحاور لتوجیه سیاستها الخارجّیة وهذا بما ال

  .یخدم مصالحها الحیوّیة

، بطول شریط ساحلي یقدر 2كلم 2381 741 :بهذا فإّن الجزائر تحوي على مساحة ضخمة تقّدر بـ

 12/1من مساحة المغرب العربي و  3/1كلم و تشكل  1200:  كلم وحدود بحریة تقدر بـ 1664: ب

فریقیا بعد  من مساحة القارة اإلفریقّیة وتعتبر بوابتها الشمالیة، فهي بذلك تحتل المرتبة األولى عربیا وإ

كل هذا جعلها تتمتع بموقع ذو أهمیة إستراتیجیة وخصائص حیویة بالغة .  2 تقسیم السودان والعاشرة دولیا

البعد المغاربي، العربي، اإلفریقي، : دتها من موقعها ضمن أربعة أبعادإستم ألهمیة تجمع بین میزات نادرةا

لتقاء بین إفریقیا وأوروبا وممر حیوي للعدید من طرق تصال ومحور اٍ المتوسطي، وهي تشكل جسر اٍ 

  .3تصال العالمیة برا و بحرا وجوااالٍ 

                                                             
  .26مهدي فتاك، مرجع سابق، ص   1
 ، الصحراء الغربیة وسیاسة التمییز1978-1962 فریقیةالدبلوماسیة الجزائریة ودورها في القضایا االسارة جهرة،  2

جامعة محمد خیضر : بسكرة ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في التاریخ المعاصر، العنصري في جنوب إفریقیا نموذجا

  .13 ، ص 2016- 2015، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قطب شتمة، قسم العلوم اإلنسانیة، شعبة التاریخ، 
  .39، مرجع سابق، ص فیقیقي عبد الغني  3
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ى الشریط الساحلي على ملیون نسمة یعیش معظمهم عل 40ویبلغ تعداد سكانها حوالي أكثر من 

وبهذا فإن . 1من المساحة الكلّیة %80من مساحة البلد وتمثل مساحة الصحراء  %12مساحة ال تتعدى 

عتماد الل هذه األخیرة التي یمكن االٍ بشریة كبیرة یعد عامل مهم الستغ متالكها لمساحة شاسعة ولقدراتاٍ 

   .خدم مصلحة البلد مستقبالعلیها في بناء إستراتیجیات ومشاریع ذات آفاق كبرى ت

  :اإلقتصاد – 2

تعتبر الجزائر من الّدول الرائدة في مجال المحروقات، وهي بذلك من الّدول الطاقویة المهّمة في 

ریادي في  قتصاد العالمي وتمتلك مركزفي اٍال العالم من حیث اإلنتاج والتصدیر، وتمثل طرف مهم 

ر ثاني منتج للغاز الطبیعي في إفریقیا بعد نیجریا وثالث وتعتب الطبیعي المسال وكذلك النفطتصدیر الغاز 

منتج للغاز ورابع منتج للنفط عالمیا وهي تعد سوقا واعدا ومضمونا للّدول المستهلكة للنفط من خالل 

  .2العقود التي تبرمها مع الشركات البترولیة العالمیة خاصة األمریكیة واألوروبیة

انیة والنباتیة كما قتصادیة أخرى على غرار الثروة المائیة والحیو مقومات اٍ كما تمتلك الجزائر عّدة 

الحدید، النحاس، الذهب، الفضة، المرجان، الیورانیوم، ومجموعة من : على ثروات معدنیة منها تحوي

هذه األخیرة التي أصبحت مرشحة في ، طاقة الریاح، المیاه، الطاقة الشمسیة : الطاقات المتجّددة أهمها

الذي سیمكنها  Cop21عتمدت الجزائر على برنامج أین اٍ . 3السنوات األخیرة للنمو والتطّور بشكل كبیر

وبالتالي سیمكنها من جني فوائد من خالل  2030من تصدیر هذا النوع من الطاقة بحلول عام 

ادرة من األرض حتیاطاتها النمن اٍ  %20ستثمارات الضخمة في هذا القطاع، كما تمتلك أیضا ما نسبته اٍال 

  .4في العالم فیما یخص مادة الكربون

                                                             
 حولملتقى دولي  ، لنفوذ في الجزائر وانعكاسات على المحیط اإلفریقيالتنافس الدولي على انور الدین حشود،  - 1

فریقیا من دعم الحركات التحرریة إلى بناء شراكة إستراتیجیة كلیة الحقوق  ،1945ماي  8جامعة : قالمة،  الجزائر وإ

  .5،  4 ، ص ص 2017أكتوبر  31-30والعلوم السیاسیة، 
  .24ص محمد األمین بن عائشة ، مرجع سابق ،  2
  .5  سابق، صنور الدین حشود، مرجع  - 3

4 - Mohamed Hakim Soufi, "Pourquoi l’Algérie est la perle économique du maghreb et 

du Bassin Méditerranéen", sur le site : ecomnewsmed.com/article/1681/pourquoi_ 

l’Algérie-est-la-perle-economique-du-maghreb-et-du-Bassin-Méditerranéen-lundi 2 

juillet 2018, à 20h :15m. 
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البلدان في إفریقیا وتحتل المرتبة الرابعة في هذه  ه العوامل جعلت الجزائر واحدة من أغنىكل هذ

األخیرة من حیث ناتجها المحلي اإلجمالي وهذا التصنیف جاء من خالل التقریر الذي أعّده بنك التنمیة 

  .ADB1اإلفریقي 

أیضا من شأنها أن تدعم سیاسة شركة سوناطراك التي تعتبر إحدى أكبر الشركات هي عوامل 

قتصاد الجزائري فحسب بل تحتل المرتبة األولى بین النفطیة في العالم، وهي لیست القّوة المحّركة لالٍ 

الثانیة بین بین الشركات النفطیة العالمیة والمرتبة  12الشركات النفطیة من دون منازع في إفریقیا والمرتبة 

بین الشركات العالمیة المّصدرة للغاز  غاز النفطي السائل والمرتبة الـثالثةالشركات العالمیة المّصدرة لل

  .2ةفي السوق الدولیة للطاق يالطبیعي بل هي أیضا مرشحة للعب دور رئیس

سیاحیا بامتیاز كما تمتلك الجزائر مقومات كبیرة في القطاع السیاحي بما یؤهلها ألن تكون قطبا 

ستقطاب السیاح على مدار على المستوى اإلقلیمي والقاري وحتى على المستوى الدولي ما سیمكنها من اٍ 

  .3السنة وهو ما سیعود بالفائدة على الخزینة العمومیة نظرا إلى المداخیل التي ستجنیها من هذا القطاع

  :العامل العسكري – 3

یة للّدولة، حیث أّن القّوة ر مهّم في مجال السیاسة الخارجیلعب العامل أو المحّدد العسكري دو 

یة جعلت ریة تعتبر ركیزة أساسیة لقّوة الّدولة وبقائها والجزائر من بین الّدول التي تملك قّوة عسكر العسك

  .إقلیمیا أو قاریا أو عالمیا منها تحتل مركز مهم سواء

  :ش الوطني الشعبي الجزائريالجی: أوال

أّن الجیش  2018لسنة  GFPجاء في آخر تصنیف للموقع األمریكي الخاص بالدفاع الشامل 
لهذا فإن  ،4میا والثانیة إفریقیا بعد الجیش المصريعال) 23(الـثالثة والعشرین  الجزائري یحتل المرتبة

بحرا، فلقد عمدت القیادات الجزائرّیة تسعى دائما إلى تطویر القدرات الدفاعیة للجیش الوطني برا وجوا و 

                                                             
1 - Par rédaction AF, L’Algérie 4éme Puissance économique en afrique, 23 mai 2018 

sur le site : https://www.algérie-Focus.com/2018/05/classement,  vu: le lundi 2 juillet 2018, 

à 20h :00m. 
  .6. نور الدین حشود، مرجع سابق، ص - 2
فریقیا من دعم الحركات التحریریة إلى بناء شراكات إستراتیجیةمحمد الطاهر عدیلة،  - 3 ملتقى وطني حول  ،الجزائر وإ

ماي  8جامعة : قالمة ، بین الجزائر ودول إفریقیا خارج مجال المحروقات االقتصاديفرص وتحدیات تعزیز التعاون 

 .5. ، ص 2017أكتوبر  31-30، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1945
4 - -----------, "L’armée algérienne parmi les plus puissantes armées au monde" 

sur le site : https://www.fr.sputniknews.com/international/201804231036072718-armée-

algerienne-puissante-monde , lundi 2 juillet 2018, à 19h :41m. 
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إلى تدعیم القوة البحریة بوسائل قتال متطّورة تشمل الغواصات الحاملة للصواریخ الجوالة لنقل الصراع إلى 

جو متقدمة مع دعمها بسالح طیران بحریة / سطح وسطح/ عمق العدو والتجهیز بوسائل دفاع سطح

عتماد على األقمار الصناعیة في المراقبة ستطالع والرصد والتشویش مع اٍال د على طائرات االٍ متفّوق یعتم

بما یضمن إبعاد السفن  ، عن بعد ویكّمل هذه المنظومة أنظمة دفاع ساحلي صاروخیة بعیدة المدى

المعادیة على الموانئ الجزائریة وتوفیر حمایة وتغطیة مناسبة ألنابیب نقل النفط والغاز الممتدة في 

 .1البحر

حتیاجاتها من األسلحة الخفیفة والمتوّسطة یع كّل اٍ صناعة األسلحة تقوم الجزائر بتصن فیما یخص

 9آربي جي "، "7بي جي  دارغو نوفار" وكذلك قناصات PKMمثل أسلحة الكالشینكوف ورشاشات 

ة للرصاص وأشیاء كثیرة أخرى بمصانع دوكذلك األلغام المضادة للدبابات والمالبس والدروع المضا"

والتي تصنع  BCLكما تملك الجزائر قاعدة للتصنیع وتصلیح العتاد العسكري  ، حة بوالیة خنشلةاألسل

  .2العربات المدرعة وتقوم بتركیب وتصلیح اآلالت الحربّیة

  :األمنیة الجزائریةالعقیدة : ثانیا

كّل اآللیات نخراط في عقیدة الجزائر األمنیة على مجموعة من المبادئ الثابتة سمحت لها باٍال  تقوم
الشؤون الداخلیة للّدول ورفض التدخل األجنبي والخیار  في الدولیة لضبط التسّلح والسیادة وعدم التدخل

العسكري وتفضیل الحلول السلمیة لحّل النزاعات وعدم تدخل الجیش الجزائري خارج الحدود ومساندة 

  .3ةستعمال القوّ حركات التحّرر وعدم اللجوء إلى اٍ 

الخارجیة لكن هناك مرتكزات  سلوكیاتهامرتكزات أساسیة تعتمد علیها الجزائر في  فیما سبق هي

  :ثانویة تتمثل في

  :السیاسّیة الثقافة – 1

في شخصیة الرئیس الذي یملك كل  لى ثقافة سیاسیة تحصرحیث تقوم الدبلوماسیة الجزائریة ع

الصالحیات لصنع وتنفیذ السیاسة الخارجیة، لذا فالثقافة السیاسة السائدة في المجتمع الجزائري من بین 
                                                             

ّ� م  1 ، دراسة مكملة 2016-2006السیاسة الخارجیة الجزائریة تجاه القضیة الفلسطینیة حّمد سویلم أبو دربي، عبد ا

-2017أكادیمیة اإلدارة والسیاسة،   الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الدبلوماسیة والعالقات الدولیة،

  .31 ، ص ه 1438
متاح على  ، 2018جویلیة  17الثالثاء  منتدیات الشروق أونالین ، ،"الجزائريالتعریف بالجیش الوطني "،_______ 2

جویلیة  17تم التصفح یوم الثالثاء ،   t=22779 montada.echouroukonline.com/showthread.php? :الرابط

  .د47سا و21 : على الساعة 2018
 مركز الجزیرة، "إلقلیمیة ومقتضیات المصالح األمنیةغوطات البیئة اضیة، نعقیدة الجزائر األم"عبد النور بن عنتر،  3

  .2018ماي  2األربعاء ت، للّدراسا



التاریخیة للدبلوماسیة الجزائریةالخلفیة                      األول   الفصل              
 

 42 

عب دورا في وضع محّددات ومرتكزات السیاسة الخارجیة الجزائریة وتؤثر في توجهها العام، كما أنها تل

  .1حة للقائد السیاسي الجزائريیارات السیاسیة المتاالحدود العامة للخ

  :االجتماعي التجانس – 2

وهو یعتبر أحد عوامل قّوة الدولة، فالمجتمع الذي توجد فیه أقلیات یكون غیر متجانس وفي بعض 

األحیان یكون عرضة للصراعات والنزاعات الداخلیة وهذا ما من شأنه أن یدخل الدولة في أزمة داخلیة ما 

سلوكها الخارجي ویعطي فرصا للتغلغل األجنبي، فالجزائر تتمتع بتجانس سیعكس سلبا على ضعف 

، ووحدة الدین اإلسالمي والمذهبي المتمثلة واألمازیغیة جتماعي جعل مجتمعها یتمتع بوحدة الّلغة العربیةاٍ 

  . 2ة المالكّیةیفي الثنائیة السن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .20،  19  محمد األمین بن عائشة، مرجع سابق، ص ص - 1
ّ� محمد سویلم أبو دربي، مرجع سابق، ص  - 2   .27عبد ا
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  :الدولیة و الوساطات الجزائریة في حل القضایا اإلقلیمیة نماذج: المبحث الثالث

  :1981الوساطة الجزائریة لتحریر الرهائن األمریكیین : المطلب األول

لذا فقد ساهمت دة القضایا العادلة، ة رشیدة، فهي تعمل دائما على مسانتمتلك الجزائر سیاسة خارجی  

  .المحتجزین األمریكیین بإیران إیجاد حل ألزمةبشكل فعَّال في 

سفارة األمریكیة بطهران، ام مجموعة من الطالب اإلیرانیین  للقتحهذه األزمة الدبلوماسیة حدثت جراء اٍ   

، والهدف 1981إلى غایة جانفي  1979نوفمبر  4حتجازهم من أمریكي، وامتدت مدة اٍ  52وقاموا باحتجاز 

الذي فر إلى الوالیات المتحدة ) ضا بهلوليمحمد ر (ه اإلیراني ستالم الشاحتجاز هو اٍ من وراء هذا االٍ 

ه، والعمل على عدم سترجاع الشاه اإلیراني ومحاكمته في بالد، فكان مطلب هؤالء اإلیرانیین هو اٍ األمریكیة

  .1في الشؤون الداخلیة لدولتهم  تدخل الوالیات المتحدة األمریكیة

إلى  ذلك أدى اللقاءات السریة بألمانیا، و الوساطة الفلسطینیة  بعد فشل عدة مفاوضات من بینهاف  

  .قطع العالقات الدبلوماسیة بین طهران وواشنطن

ة بقیادة ، وتولت هذه المهمة الدبلوماسی زمةرفین المتنازعین توسطت الجزائر  هذه األوبطلب من الط

عبد ( ذلك السفیر الجزائري بطهران وساعده في ) محمد الصدیق بن یحي(وزیر الخارجیة الجزائري أنذاك

   )الكریم غریب

، فبالرغم من زمةلدول، وذلك نظرا لتشعب هذه األنت من طرف العدید من استحسفالمبادرة الجزائریة اٍ   

بالنجاح، وبالرغم من أن الوالیات  تخذتها الجزائر من خالل هذه الوساطة إالَّ أنَّها كللتالطریقة الَّلینة التي اٍ 

ت بالفشل، عكس المبادرة الجزائریة التي یر الرهائن إالَّ أن محاولتها باءستخدمت القوة لتحر اٍ األمریكیة  المتحدة

، وقد صرح م1981 في جانفي ق سراح الرهائن األمریكیین، وذلك من خالل إطال  تخذت الطریقة السلمیةاٍ 

تعنت ، وذلك رغم زمةالجزائر في هذه األالذي لعبته بالدور الفّعال " worn kristover روارن كریستوف"

طائرات شحن ) 5(تقدیم هدیة للجزائر تتمثل في خمسة  إلىاألمریكیة  هذا ما دفع بالوالیات المتحدة الطرفین،

فرزانة الدبلوماسیة  2.جد ممتازة مع الجزائر الطرف اإلیراني فكانت عالقته ، أما)Hercule(من نوع هیركول 

                                                             
 على 2018مارس 26:، أطلع علیه بتاریخhttps://Www.djazaires.com/aps/246138 :متاح على الرابط 1

 . د10سا و19 :الساعة
  .138- 136، مرجع سابق ، ص ص  دمحم بوعشة  2
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 بشكل لین ومتواضع، والحل السلمي الذي أفضت به الجزائر من خالل هذه القضیة أثرالجزائریة، والعمل 

  .1بشكل إیجابي، في ظرف عالمي كان یمیزه التطلع لنظام عالمي جدید علیها

  :1983الوساطة الجزائریة لتقریب وجهات النظر بین الفصائل الفلسطینیة : ــ المطلب الثاني

للقضیة الفلسطینیة، فهي تأمل في حصول الشعب الفلسطیني على تعرف الجزائر بدعمها الدائم   

قاماٍ  یبرز جلیا الدعم الجزائري  و. ة دولة فلسطین عاصمتها القدسستقالله، واسترجاع أراضیه المغتصبة، وإ

أین نددت الجزائر بضرورة  ، 1964یة األولى التي شاركت فیها سنة للقضیة الفلسطینیة من خالل القمة العرب

ء جبهة تحریر فلسطینیة، وهذا ما تجسد فعال على أرض الواقع من خالل تشكیل منظمة التحریر إنشا

عتراف بمنظمة التحریر الفلسطینیة كممثل ویتمثل الدعم الكبیر الذي قدمته الجزائر لفلسطین في االٍ  ،الفلسطینیة

نظمة التحریر الفلسطینیة، حیث تم عترفت بمالدول التي اٍ  ىتعد الجزائر من أول و ،2وحید للفلسطینیینو شرعي 

في الجامعات  یینباستقبال عدة طلبة فلسطین كما قامت 1963،3فتح أول مكتب لحركة فتح بالجزائر سنة 

، كما شاركت في 1965الجزائریة، ودربت عدة أعضاء من منظمة التحریر الفلسطینیة وحركة فتح منذ عام 

  دور كبیر في حضور تحریر بیت المقدس، كما كان لهال 1973و  1967الحرب العربیة ضد إسرائیل سنة 

، بالرغم 1974سنة  )29(التاسعة والعشرین یاسر عرفات ألشغال الجمعیة العامة لألمم المتحدة خالل دورتها 

 4ف بقضیته الوطنیةمن أن یاسر عرفات لیس رئیس دولة، إّال أنه ألقى خطابه على مستوى هذه الهیئة، وعرّ 

ل آریی"الرئیس  بإدارة  "ا و شتیلةصبر "، وحدوث مجزرة 1982عند وقوع الحرب اإلسرائیلیة في لبنان سنة  و

رة منظمة التحریر الفلسطینیة وقواتها عسكریة اللبنانیة أین قامت  بمحاصتنفیذ من القوات الب، و "رونشا

ة الحصار یكمن في خروج المنظم العسكریة في لبنان من طرف إسرائیل ولقد وضعت  هذه األخیرة شرط لرفع

ختالف الكبیر بین منظمة التحریر الفلسطینیة وحركة فتح فهذا هذا یرجع لالٍ الفلسطینیة وقواتها من لبنان، 

عرضت تهام لیاسر عرفات، وهنا أین ووجهوا أصابع االٍ  أوساط المناضلین الفلسطینیینفي زعزعة أحدث 

                                                             
 :، متاح على الرابط 2013أفریل  27، السبت  الوساطة الجزائریة في قضیة الرهائن األمریكیین بایران، ______  1

.article= 13801-id -? page= imprimer& php-spip www.constantine.aps.dz/ طلع علیه ، أ

  .د35سا و19على الساعة  2018مارس  26:بتاریخ
، متاح على  هكذا ساهمت الجزائر في تدعیم القضیة الفلسطینیةنزیهة مسكین ،   2

الساعة   على 2018 مارس 21خری، أطلع علیه بتا .https//www.djazairess.com/alseyassi/33698:الرابط

  د00سا و 19
: ، متاح على الرابط  2015نوفمبر  27، توأمة على طریق التحریر...الجزائر وفلسطینمحمد حجازي ،   3

.https://alkhabar.com/opinion/6605 د58سا و18:على الساعة 2018مارس  21:طلع علیه بتاریخ، أ.  
  :متاح على الرابط 2017جوان  14، المرصد الجزائري ، الجزائر و دعم القضیة الفلسطینیةحسین بوخضرة ،   4

https://marsadz.com/على  2018جوان  21:، أطلع علیه بتاریخ/مقاالت/الجزائر_ودعم_القضیة_الفلسطینیة 

      .د50سا و18  :الساعة
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ل اللقاء وبضغط من سوریا تأج. الفصائل الفلسطینیة في الجزائرن لتقریب وجهات النظر بیالجزائر وساطتها 

ثامنة عشر حتضنت الجزائر الدورة الاٍ  ، أین 1988في الجزائر إلى غایة  1987الذي كان مقرر عقده سنة 

 سارها الطبیعي، لتعودمنظمة التحریر الفلسطینیة إلى م الوطني الفلسطیني، وأرجعت للمجلس  ) 18(

باالستحسان و القبول من طرف  المبادرة الجزائریةین حضیت ذلك بین كبار قادة الفصائل، أ بعد العالقات

   1المجتمع الدولي

وذلك من الجزائر، 1988نوفمبر  15س في كما تم اإلعالن عن قیام دولة فلسطین عاصمتها القد  

عرفات رسالة یاسر ، وهنا ألقى   )19(التاسعة عشر  جتماع المجلس الوطني الفلسطیني في دورتهخالل اٍ 

  .2ستقاللاالٍ 

ة بمثاب تعتبر الثورة الجزائریةف رموقة في قلوب الجزائریین ، یحتل الفلسطینیون وبیت المقدس مكانة مو   

تكال وهذا ما دفع بهم لالٍ  منتهكة سترجاع أرضهم المسلوبة وحقوقهم الن في اٍ قدوة ومثال یحتذي به الفلسطینیو 

    3سترجاع الحریةصدي إلسرائیل من أجل اٍ على أنفسهم والت

                        :ريیدور الدبلوماسیة الجزائریة في حل النزاع اإلثیوبي اإلریت  :المطلب الثالث 

هتمام المجتمع الدولي عامة، و الدول اإلفریقیة محل اٍ  كان  تیریایر و اٍ  إثیوبیاالحدودي بین  النزاع  إن 

  . 4الجزائرخاصة و على رأسها 

نجد أن سكان كل من إثیوبیا ففي هذا التاریخ  ، میالدي ) 4(رابع العود إلى القرن تهذا النزاع   جذورف 

طرة للسی وبیا في القدیم و بطموح منهاو هي إثی"  Abyssinie أبیسیني"یریا ینتمون إلى قبائل  شعب ریتواٍ 

،  نسبة لهاتعتبر منطقة بالغة األهمیة بال فهي 5إثیوبیة   مقاطعة تیریا یر تصبح بذلك اٍ على البحر األحمر 

تین الدولتین هو نزاع الممرات الجبلیة و المنحدرات الساحلیة المطلة على البحر األحمر من باب افالنزاع بین ه

 .6المندب إلى حدود السودان

                                                             
  .140،  139ص  سابق، صمحمد بوعشة، مرجع   1
متاح  2015دیسمبر  15، تقاریر و حوارات  الجزائر هي األقدر على فهم معاناتنا: فلسطینیونعوض الرجوب ،    2

جوان  21:طلع علیه بتاریخ، اٍ  www.aljazeera.net/news/reportsandinterview/2015/12/15:على الرابط

  .د54وسا 18:على الساعة 2018
ص ، ص 2015 ، جانفي 13العدد  :الجزائر األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة،  ،_________ أحمد شتي،  3

114 ، 115.  
جامعة الجیاللي بونعامة  : خمیس ملیانة ،  النشاط الدبلوماسي الجزائري  على الصعید اإلفریقيوهیبة خبیزي،   4

  .279 ص ، 2013 -2012
  .59 ص سابق،مرجع  محمـد بوعشة،  5
  .109صد ب ن ، ،  1974یعة بیروت ل، دار الط اریتیریااألبعاد الدولیة لمعركة محـمد أبو القاسم  حاج محمـد،   6
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نتهجت رفین و هنا اٍ سكریة بین الطفالصراع الداخلي و التطاحن القبلي أدى إلى نشوب عدة مواجهات ع

القمة  و احتضنت  لتزام بمبدأ تقریر المصیرهذا النزاع،  و أكدت على االٍ  لحلالوسیلة الدبلوماسیة  الجزائر

التي كانت و ذلك رغم األزمة الداخلیة  1999لمنظمة  الوحدة اإلفریقیة سنة  )  35(خامسة والثالثون ال

  1.اإلفریقیة هو إرجاع الجزائر إلى الساحتین اإلفریقیة و الدولیةحتضان هذه القمة و الهدف من اٍ  تعیشها

أحمد  « ستلمأین اٍ  الصراعبوقف العملیات العسكریة التي تأجج لتزام الطرفین اٍ  عن هذه القمة تمخض و

فلقد  2زیارة الدولتین المتنازعتین و إقامة محادثات مع رئیسي الدولتین  مهمةAhmed ouyahia »  أویحیى 

، لكن كللت بالنجاح بمعیة من سب تعنت الطرفین جوالت مكوكیة و ذلك ب )7(سبعة  بلغت عدد جوالته

 18تفاق یقضي بوقف إطالق النار في و اإلتحاد األوروبي و ذلك بالتوقیع على اٍ   الوالیات المتحدة األمریكیة

  . "تفاق إطار منظمة الوحدة اإلفریقیةالترتیبات الفنیة لتنفیذ اٍ "وثیقة عنوانها   وصدرت 20003جانفي

 ،تهم فیها اتكوین لجنة محایدة لتحدید المناطق التي یتعین على المتنازعین توزیع قو   وقد أقرت هذه األخیرة

إال أن المواجهات العسكریة  ،ستعمارحدود الموروثة عن االٍ الكما طالبت بتبیان  حدود كل دولة و العودة إلى 

المحادثات من جدید و صدر قرار بوقف إطالق النار في   ستأنفتاٍ ت أكثر حدة و لهذا كانعادت من جدید و 

وطلب طرفي النزاع من األمم المتحدة  بوتفلیقة الرئیس عبد العزیز بین البلدین تحت إشراف 2000جوان  18

هنا مزجت ، تفاق  بالتعاون مع منظمة الوحدة اإلفریقیة  إنشاء قوات  حفظ األمن للمساعدة في تنظیم هذا االٍ 

بي واألمریكي من خالل و رتكاز على القطبین العمالقین األور الجزائر بین الدبلوماسیة و الضغط و  ذلك باالٍ 

معایشة تطور النزاع وعالقاته بالوساطة من لحظة إلى أخرى إلى درجة أن الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة صرح 

انتهت الحرب  و"...تفاق تیریا على اٍال رییر خارجیة  إثیوبیا و اٍ لن أطمئن حتى یوقع وز ": قبل التوقیع   قائال

عبد العزیز بوتفلیقة و بحضور بإشراف الرئیس  2000دیسمبر  12تفاق شامل في ریة بتوقیع اٍ یریتاإلثیوبیة االٍ 

بترسیم الحدود بین  2002أفریل  14و ذلك بصدور قرار في " كوفي عنان"األمین العام لألمم المتحدة 

  .4البلدین

    

  

  

                                                             
  .108_74دمحم بوعشة ، مرجع سابق ، ص  1
  .290 ص ، مرجع سابقوهیبة خبیزي،   2
  .128، صمرجع سابق محمـد بوعشة،  3

،  2000تفاقیة السالم اٍ  ریتیریادور السید عبد العزیز بوتفلیقة في حل النزاع المسلح بین إثیوبیا و اٍ  عمرة مهدید،4 

  .404 ص ، الجزائر، 02، ج 8العدد  ، مجلة تاریخ العلوم
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  :خاتمة الفصل     

تحافظ على مبادئها التي شكلت منطلقا أساسیا لفهم توجهاتها الخارجیة  أنستطاعت الجزائر لقد اٍ 

من خالل دعمها للقضایا العادلة في العالم ، وبحكم نجاعة وساطاتها فقد ناشدت و بقوة على الساحة 

 إمامن أجل الحل السلمي للنزاعات أین كان لها دورا رائدا في حل العدید من القضایا  اإلقلیمیةالدولیة و 

 .                                                                    عن طریق وساطاتها المباشرة أو غیر المباشرة 
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  : مقدمة الفصل

منعرجا كبیرا في   2017-2011قلیمیة المحیطة بالجزائرشكلت األحداث التي عرفتها البیئة االٍ 

راء الغریبة ، لیبیا و مالي شكل خطرا قلیمي ، ولعل ماشهدته كل من الصحعالقاتها مع دول جوارها اٍال 

على األمن القومي الجزائري ما فرض على الدبلوماسیة الجزائریة أن  تتعامل بجدیة مع هذه القضایا و 

تبني مقاربات و مبادرات متعددة األطراف لحلها ، و تكثیف نشاطها الدبلوماسي على نطاق أوسع بهدف 

 .لى المنطقةستقرار اٍ ي جلب االٍ و المساهمة فر تفادي المزید من األخطا
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  :قضیة الصحراء الغربیةدور الجزائر في دعم  :األولالمبحث 

تعد مشكلة الصحراء الغربیة من أعقد الصراعات التي عرفها المجتمع الدولي، حیث أنها خرجت 

قلیم من باني لإلحتالل اإلسوتعود جذور هذه المشكلة إلى االٍ  اإلقلیمي وعرفت صدى دوليمن إطارها 

 انیا مع كل من المغرب وموریتانیاهنا أین عرفت األزمة ذروتها،حیث تواطأت إسب،  1975إلى  1884

هذا ما أسفر عنه تقسیم الصحراء الغربیة بین موریتانیا ، 1974سنة  مدرید الثالثیةتفاقیة وعقدت اٍ 

لتعقد  فنظرا. ساریوضد البولینسحبت موریتانیا، وهنا دخلت المغرب في مواجهات والمغرب، ولكن بعدها اٍ 

) المغرب، الجزائر، موریتانیا، لیبیا(على القارة اإلفریقیة برمتها شرقها وغربها  وتأزم هذه القضیة أثرت

را ظالتجربة التكاملیة المغاربیة، ن رما أثر بشكل سلبي على مسا ما أدى إلى تصادم بین هذه الدول وهذا

  .إلى یومنا هذاال تزال  لتداعیات هذه القضیة التي

  :جذور القضیة الصحراویة: األولالمطلب 

مشكلة الصحراء الغربیة قدیمة، فهي تعود إلى أیام اإلستعمار التقلیدي للقارة اإلفریقیة، الذي عمل  

  1.على زعزعة وتفكیك المغرب العربي

قسمت اإلمبراطوریات ) 1885 – 1884(بمقتضى مؤتمر برلین  :ستعمار اإلسبانياالٍ  .1

بشكل  األوروبي ستعماراالٍ ب خصوصیة كل منطقة، حیث توغل حس ماریة المناطق عبر العالمستعٍال ا

في إفریقیا نجد الصحراء  ومن بین مستعمراتها 2.أین كان إلسبانیا الحصة األكبرفعال في القارة اإلفریقیة 

حیث  3یة إلى یومنا هذا،التي ال تزال تحت السیطرة اإلسبان سبتة وملیلیة والجزر الجعفریةالغربیة ، 

أعلنت إسبانیا حمایتها  ، أین1975إلى غایة  1884سباني من حتالل اإلخضعت الصحراء الغربیة لٍال 

 حتاللها للصحراء الغربیة أقامت قاعدتینفإسبانیا في بدایة اٍ  4على الساقیة الحمراء ووادي الذهب،

على التوغل بشكل كما عملت  5ناري،عسكریتین في مدینة الداخلة والعیون بغرض تحصین جزر الك

                                                        
 .243، ص 2006تبة مدبولي، القاهرة، ك، متسویة النزاعات الدولیة سلمیاصالح یحیى الشاعري،  1
 لنیل  مكملةمذكرة  ، 1994 – 1993العالقات الجزائریة المغربیة آفاقها وواقعها وتطورها ومستقبلها ، كفیسي  نجالء 2

القطب  ،جامعة محمد خیضر، قسم العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة :بسكرة ،، تخصص تاریخ معاصر، ماسترشهادة ال

 .35، ص 2013 – 2012شعبة التاریخ ،  الجامعي شتمة ، 
 د د ن ، ، دار الفجر للنشر والتوزیع،إفریقیا انكسار دائم أم انحسار مؤقت يالنزاعات فعبد القادر رزیق مخادمي،  3

 .76، ص 2005، القاهرة، 1ط
مقدمة  ، مذكرة)2003 – 1975(أزمة الصحراء الغربیة جذورها ودور هیئة األمم المتحدة ، سومیة زورقي ، منى زان 4

كلیة العلوم  بونعامة، ليجیالالجامعة : خمیس ملیانة ، ر في التاریخ المعاصر، دراسات افریقیةماستال لنیل شهادة

 .31، ص 2016 – 2015، شعبة التاریخ ، قسم العلوم اإلنسانیة  نسانیة ،االجتماعیة واال
دراسات ٍافریقیة ، مجلة بحوث نصف ث والترجمة، مركز البحو ،  أبعاد قضیة الصحراء الغربیة حسن سید سلیمان، 5

 .53، ص 1995 ، جویلیة 13العدد سنویة ،
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كانت حیث  1وذلك من الواجهة األطلسیة، ستغالل الثروة البحریة،تدریجي في اإلقلیم الصحراوي بغیة اٍ 

  2.الصحراء الغربیة عنصر فعال في الدفع بعجلة النمو اإلقتصادي إلسبانیا آنذاك

ینات وذلك أین كان التنقیب على الستهتمام اإلسباني بالمنطقة، خاصة مع بدایة تنامى االٍ لقد 

 1963وذلك سنة  3كتشاف ثروة أخرى وهي الفوسفات وبكمیات هائلةتم اٍ  البترول، وبجانب هذا األخیر

من طرف المعهد اإلسباني لألبحاث الجیولوجیة والذي أقر بوجود الفوسفات ببوكراع جنوب شرق مدینة 

كبر من أ "بوكراع"ویعتبر منجم  4.ات من األطنانملیار  10وباحتیاطي  ²كلم 250متداد العیون على اٍ 

  5.مناجم الفوسفات وأرقاها وأجودها في العالم

  :تأسیس جبهة البولیساریو_2

والتي  "مصطفى والي السید"تم تأسیس الجبهة الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء ووادي الذهب بقیادة 

تاني، كما عقدت مؤتمرها التأسیسي األول تحت حتالل اإلسباني والمغربي والموریعملت على مقاومة االٍ 

، كما تم إنشاء األمانة العامة التي تقوم بالتنسیق 1973ماي  10وذلك في " ال الحریةبالبندقیة نن"شعار 

ستعمار فالبیان التأسیسي لهذه الجبهة یؤكد على مقاومة الشعب الصحراوي لٍال  6بین اللجان المتخصصة،

كل السیاسات التفریقیة المنتهجة من طرف  قاومته ومحاولة القضاء علىكتلة واحدة، وماإلسباني ك

كما  7ضد االستعمار اإلسباني،) كةالخن(سكریة تقوم بها البولیساریو المستعمر وكانت أول مواجهة ع

  8.تلقت هذه الجبهة العون المادي والعسكري من الطرفین الجزائري واللیبي

                                                        
 مقدمة لنیل شهادة  مذكرة ،)2012 – 1991(الغربیة  مشاریع التسویة السلمیة لقضیة الصحراءأمینة مالكي،  1

 .34، ص 2014 – 2013، تخصص دبلوماسیة، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، في العلوم السیاسیة ماجستیرال
شهادة الماجستیر في القانون الدولي بحث مقدم لنیل ، تقریر المصیر وقضیة الصحراء الغربیةتونسي بن عامر،  2

 .139، ص 1982عالقات الدولیة، الجزائر وال
 .31،  30، مرجع سابق، ص ص سومیة زورقي ،منى زان  3
 .140تونسي بن عامر، مرجع سابق، ص  4
في التاریخ الحدیث  ماسترمقدمة لنیل شهادة ال مذكرة ، 2000 – 1975قضیة الصحراء الغربیة ، هادیة نصیرة 5

شعبة التاریخ، تخصص مغرب  االجتماعیة واالنسانیة ، قسم العلوم االنسانیة ،كلیة العلوم  جامعة الوادي،والمعاصر، 

 .12، ص 2014 – 2013 ،  عربي حدیث ومعاصر
ــــ ،  6 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ :   متاح على الرابط كرونولوجیاالنزاع حول الصحراء المغربیةــ

http://rafiq_adarb_blogspot.com/2008/03/blog_spot_1145.html!?m=1  ماي  11:تم التصفح یوم

  .د 15سا 19على الساعة  2018
 :، متاح على الرابط2017ماي  13لنحیي كمغاربة ذكرى تأسیس جبهة البولیساریو، نوفل البعمري،  7

www.houdapress.net    د 55سا و12 الساعة على 2018ماي  14:اطلع علیه بتاریخ.  
 :اطلع علیه بتاریخ  www.aljazeera.net :، متوفر على الموقعمحطات في تاریخ الصحراء الغربیةأحمد بن مطلع،  8

  ..د 29سا و 17 الساعة على 2018أفریل  11
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عن تنظیم المسیرة  1975نوفمبر  6في  "ن الثانيحس"ك أعلن المل: المسیرة الخضراء_3

حیث حمل المغاربة  1مغربي، 350.000الخضراء من المغرب إلى الصحراء الغربیة بمشاركة 

لبولیساریو لم ترحب كید بأن المسیرة سلمیة، لكن جبهة اعالم المغربیة وذلك من أجل التأالمصاحف واأل

  2.ها السالح للتصدي ومواجهة المسیرة المغربیةوطلبت من إسبانیا أن تمنح ل بهذه المسیرة

شتركت في هذا الفعل، حیث قامت بتوزیع جنودها على طول الشریط خرى اٍ الجزائر هي األ

  3.من أجل التصدي ألي طارئ قد یقع صل بینها وبین المغرب الفا الحدودي

  :إتفاقیة مدرید_4

دفعها للتوقیع على إتفاقیة مدرید  هذا ما أخذت المغرب المسیرة كوسیلة للضغط على إسبانیا

تقسیم ا ، والتي تم بمقتضاه1975نوفمبر  14في ) المغرب، موریتانیا، الصحراء الغربیة(الثالثیة 

خوض حرب العصابات ضد  لىاٍ  الصحراء الغربیة بین موریتانیا والمغرب وهذا ما دفع جبهة البولیساریو

  4.المغرب وموریتانیا

وي على الطابع ولم تح 5األزمة بین دول المغرب العربي جیجأأدت إلى تكما أن هذه اإلتفاقیات 

المتحدة ، عالوة  ذ بها هیئة األممستعمار التي تأخوأسالیب تصفیة اٍال ألنها تتعارض مع طرق القانوني، 

هذا ما أدى إلى حق السیادة على أقالیم الصحراء الغربیة  ذلك فاألطرف الموقعة علیها ال تملك على

حیث نصت هذه المعاهدة على خروج إسبانیا من اإلقلیم  .اك حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیرهنتهاٍ 

 %50استغالل الثروة السمكیة بنسبة  و ، كما یقال أنه في الكوالیس تم توزیع1976فیفري  28في 

  6.ستغالل إسبانیا للفوسفاتبین المغرب وموریتانیا، ضف إلى بقاء اٍ  %50إلسبانیا، و

  :م الجمهوریة العربیة الصحراویةقیا_5

فیفري  27دیمقراطیة من تندوف وذلك في ال العربیة الصحراویة تم اإلعالن عن قیام الجمهوریة

  :قیامها مجموعة الدوافع التي عجلت على ومن 19767

                                                        
، ص 2006، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، إتحاد المغرب العربي بین اإلحیاء والتأجیلني، ، یتوفیق المد 1

59. 
 .36، مرجع سابق، ص سومیة زورقي  ، منى زان   2
  .مرجع سابقع حول الصحراء المغربیة، النزا كرونولوجیا، ________ 3
، 2003 – 2002 لعلوم السیاسیة واإلعالمیة، شتاءالمجلة الجزائریة ل ،مسار التكامل في المغرب العربي ،ة حسین بوقار  4

 .128، الجزائر، ص 2العدد 
 .56توفیق المدیني، مرجع سابق، ص  5
 .236 - 235ص  تونسسي بن عامر، مرجع سابق، ص 6
 .1995، جویلیة 13البحوث والترجمة، العدد مجلة الدراسات اإلفریقیة، مركز  ،____ یحي محمد ابراهیم، 7
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، لكن 1884أن إسبانیا قد أعلنت حمایتها على إقلیم الساقیة الحمراء ووادي الذهب سنة بما _ 

من میثاق األمم المتحدة، وبهذا  73وجب علیها أن تحترم وتطبق المادة  1975جها سنة عند خرو 

، فهذا األمر زاد في ترجع إدارة اإلقلیم لألمم المتحدة أو تمنح للشعب الصحراوي اإلستقاللأن إما 

 1.رغبة الشعب الصحراوي في نیل اإلستقالل

دولة، ولكن  75فریقیة منها، حیث بلغ عددها عترفت بهذه الجمهوریة العدید من الدول خاصة اإلاٍ  -

 2.دولة 40مع مرور الوقت تقلص عددها إلى أقل من 

ال وهو موریتانیا، وذلك من البولیساریو على إنهاك الطرف األضعف في هذا الصراع أ عملت -

ط، وهذا ما دفع موریتانیا لإلنسحاب من الصحراء الغربیة سنة و خالل شن هجمات متكررة على نواكش

1979.3 

ووفد من موریتانیا  ،"السید مصطفى السید"جتمع وفد من الطرف الصحراوي یترأسه اٍ بعدها  -

بالجزائر العاصمة، وذلك للتوصل إلى عقد  1979أوت  5و 3ما بین  "أحمد سالم ولد سیدي"برئاسة 

 :إتفاق سالم بین الطرفین یقضي بـ

  .لإلتفاق الذي جمعها بالبولیساریووذلك وفقا  ا من الصحراء الغربیةموریتانیا تقرر الخروج نهائی* 

ة بحق الشعوب في تقریر الغربیة للمواثیق الدولیة المقر  حترام كل من موریتانیا والصحراءاٍ * 

   .مصیرها، واحترام الحدود الموروثة عن االستعمار

  4.العمل على إقامة سالم دائم بین الطرفین وتوطید عالقات حسن الجوار* 

وخصوصا في  1988ت المواجهة المسلحة بین البولیساریو والمغرب إلى غایة ستمر لكن اٍ   

ونظرا لشرعیة المعارك التي دارت بین الطرفین لجأ ) السمارة، طانطان، بیرتزران، بوكراع(المناطق الهامة 

ن الكبرى وذلك لحمایة المد) بوجدورالسمارة، العیون، ( المغرب لبناء الجدار العازل لحمایة المثلث المفید 

   5.نیة بالفوسفاتغال

 

                                                        
 .251 – 249تونسسي بن عامر، مرجع سابق، ص ص  1
ـــ ،  2 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ اطلع علیه   https://www.marefa.org/ الصحراء الغربیة :، متاح على الرابطالصحراء الغربیةـ

 ..د24سا و 18 :الساعة على 2018ماي  11:  بتاریخ 
 www.noonpost.org/content/4969 : على الموقعملف الصحراء الغربیة الى أین؟ ،: هیثم سلیماني، مقاالت .3

 .د31سا و 17 :الساعة على 2018ماي  11  :اطلع علیه بتاریخ
ــ .4 ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ، ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ على متاح  2018أوت  05اتفاق السالم بین موریتانیا وجبهة الولیساریو، استحضار ذاكرة األلم ،ــ

 17 :الساعة على 2018ماي 11  :اطلع علیه بتاریخ www.mapnr.blogpost.com/2015/08/36.html :الرابط

 .د37سا و
 .هیثم سلیماني ، مرجع سابق 5
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  :قضیة الصحراء الغربیة في المحافل الدولیة: الثاني المطلب  

  :)1975جویلیة  30إلى  1975جوان  25(محكمة العدل الدولیة . 1

ستشاري حول قضیة الصحراء محكمة العدل الدولیة رأیها اٍال كما ذكرنا آنفا إن المغرب طلب من  

حول اإلستفتاء في ، ونظرا إلختالف الرؤى )3292(وتوصیة الجمعیة العامة نطالقا من موضوع وهدف اٍ 

التاریخیة في الصحراء  ن المغرب زعم بأحقیتهاٍ الغربیة بین األطراف المتنازعة في هذا اإلقلیم، ف الصحراء

  1.ضرورة تقریر المصیرعلى لكن في المقابل نجد الشعب الصحراوي یؤكد  ، الغربیة

 16الصحراء الغربیة وذلك في  من النقاط فیما یخصلعدل الدولیة بجملة قد خرجت محكمة او 

  :منها 1973 أكتوبر

قبائل لها تنظیم سیاسي  اهألن 2،الموریتانیأو  ع للمغربعتبار الصحراء الغربیة إقلیم تابال یمكن اٍ  -

إذا في  ن كانت تابعة لها لماذا لم یدخل الطرفانإف 3جتماعي فهي لم تكن تحت سلطة أي طرف،واٍ 

من مستمد كما أن التشریع الجاري في الصحراء الغربیة  أراضیهم؟سترجاع اٍ  أجلمعارك ضد إسبانیا من 

حتالل ك فعلیین للصحراء الغربیة وهم الذین كانوا قبیل اٍال ف إلى وجود مالد، ضاإلسالم والعادات والتقالی

أمام تنفیذ القرار  عائقأنه ال یوجد أي بقرت أمحكمة العدل الدولیة ف 4.اتیتفاقاٍال  ممعه وااإلسباني وعقد

  5.ستعمار والحق المشروع للشعب الصحراوي في تقریر مصیرهالقاضي بتصفیة اٍال  1514

  ):حالیا اإلفریقياالتحاد :(ةاإلفریقی وحدةالمنظمة . 2

عملت منظمة الوحدة اإلفریقیة على إیجاد حل للقضیة الصحراویة وذلك بالطرق السلمیة، فقد 

حیث عقدت  6جاهدة إلنهاء هذا النزاع، إال أن التوتر القائم بین الجزائر والمغرب حال دون ذلك، تسع

ستعمار في المنطقة اإلفریقیة بما تصفیة اٍال ب هامن خالل قمة تناديهذه المنظمة من خالل مؤتمرها الرابع 

المغرب وجبهة  همهذه القضیة  أطراف النزاع فيف 7اإلسباني، الصحراء الغربیة من االستعمارتصفیة  فیها

، فهذه األخیرة عملت على دعم بشكل غیر مباشر نجد إلى جانبیهما موریتانیا والجزائر، و البولیساریو

                                                        
 .91نصیرة هادیة، مرجع سابق ،ص  1

 ،هندسة السیاسة الخارجیة الجزائریة في ضوء  الثوابت  السیادیة قضیة الصحراء الغربیة نموذجا عائشة بوزید،  2

  .164ص ،   2017تخصص دراسات دولیة ، المدرسة الوطنیة للعلوم السیاسیة، 
  .221تونسي بن عامر، مرجع سابق، ص  3
  .165مرجع سابق، ص  زید،و عائشة ب 4
  .93، مرجع سابق، ص هادیة  نصیرة  5
، مركز اٍالمارات للدراسات والبحوث اٍالستراتیجیة ،  حق تقریر المصیر طرح جدید لمبدأ قدیم ،آدم فاضل سلمان قادم  6

  .59، ص ،د س ن  78العدد
ن األثیر للطباعة والنشر، عرض إلكترونیا من طرف هاشم حسن اب، دار ة الصحراء الغربیةمشكلداهش،  يمحمد عل 7

  . 2009ن الشهواني، مركز الدراسات اإلقلیمیة، جامعة الموصل، یحس
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 ىیید الجماعة الدولیة، إال أن المغرب سعأكسب تعملت على و الشعب الصحراوي في تقریر مصیره 

وبي سنة ر قیمت بنیأالتي  )18(ثامنة عشرال موقف الجزائري وذلك من خالل القمة لللتصدي ل ااهدج

ستفتاء في الصحراء الغربیة وفي هذه القمة تمت الموافقة على الطرح ین طرح مشروع اٍال أ، 1981

ع هذه اللجنة في ر شأن ت قبلو  .فارقة لتنظیم هذا المشروعأالمغربي وتم إنشاء لجنة من سبعة رؤساء 

 1982فیها سنة  كعضوبالجمهوریة الصحراویة  باالعترافقیة وزراء خارجیة المنظمة اإلفری قام 1شغالها،أ

  .  2،ةظمنسحاب من المنهذا ما أدى بالمغرب لإل ،1984مر في سنة وتجسد هذا األ

  :ةالقضیة الصحراویة على مستوى هیئة األمم المتحد. 3

ذلك و  1965منذ عام  المتحدة ن قضیة الصحراء الغربیة كانت مطروحة على مستوى هیئة األممإ

  .1975ستعمار، فهي لیست ولیدة سنة من أجل تصفیة اٍال 

هي  أساسیةوالذي تضمن ثالث مسائل " 2392قرار رقم  1974سنة المتحدة  هیئة األمم أصدرت

رسال ،ستفتاءاالٍ  تأجیل ستشاري من ي اٍ أوطلب ر  ،بعثة من األمم المتحدة إلى إقلیم الصحراء الغربیة وإ

نتقل ملف الصحراء من منظمة الوحدة اإلفریقیة إلى هیئة األمم من أجل اٍ فقد  3،محكمة العدل الدولیة

  4.إیجاد حل یرضي أطراف النزاع

منعطفا حاسما في تعامل األمم المتحدة مع الملف الصحراوي، ففي هذا التاریخ  1984تعد سنة 

 يد"من بینهم  ،متعددة من مخططات ومشاریع جسدها مبعوثها في الصحراءاألممیة بجهود  قامت الهیئة

هیئة ف. "Minursoینورسو الم" ، الذي قام بتشكیل البعثة األممیة لحفظ السالم"dey kweylarر كویال 

  :النزاع من بینهاهذا لحل  اإلجراءاتاألمم طرحت عدة مخططات ومجموعة من 

 الذي نص 1985المؤرخ في دیسمبر  4050تطبیق القرار األممي لالذي جاء  :قتراح االستفتاءاٍ  -

النار الذي  إطالقوصول إلى وقف لل أطراف النزاع والسعيل كعلى ضرورة إیجاد حل سیاسي یرضي 

ستفتاء في إقلیم الصحراء الغربیة سنة كما تم طرح فكرة تنظیم اٍال  .یعتبر حلقة مهمة لمواصلة المفاوضات

هذا "، و"khafyer dey kweylarر كویال دي خافییر "العام لألمم المتحدة  األمینمن طرف  1988

  . 5"للمغرب نضماماالٍ ستقالل الشعب الصحراوي أو اٍ : ستفتاء یحمل خیاریناالٍ 

الصحراء الغربیة  "لاسیسأ سرو غهیكنور "زار األمین العام لألمم المتحدة  1990وفي سنة 

ستفتاء، على جمع أطراف النزاع على طاولة واحدة من أجل التفاوض والوصول إلى حل وهو االٍ  وعمل

                                                        
  .60، مرجع سابق، ص سلمان قادم آدم فضل  1
  .63ص  ، مرجع سابق حسن سید سلمان،  2
  .57، ص نفسهمرجع ال، ضلاسلمان قادم آدم ف 3
  .64، مرجع سابق، ص هادیة  نصیرة  4
  .52ن الشهواني، مرجع سابق، ص یهاشم حسن حس  5
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من  "یعقوب خان"المبعوث األممي  ىسع انزاع، كمالطرفي  هوهذا نظرا للحوار الذي قام ب متفائال نوكا

من بدایة جانفي إلى غایة  إقامتهستفتاء الذي كان مقررا االٍ  إنجاحللصحراء الغربیة على  هخالل زیارت

جاهدة  عت س هیئة األممفب، نضمام إلى المغر ستقالل أو االٍ اٍال  إماختار السكان اٍ ، هنا أین 1992فیفري 

ستفتاء في هذا اإلقلیم مشروع اٍال  لكنو  1.عدة مراقبین دولیین لوقف إطالق النار أرسلتحیث  إلنجاحه،

على مشاركة مجموعة من القبائل ویؤكد على أنها یلح األولى وهي أن المغرب  :ثنتیناٍ  تینجه عقباو 

بالرفض ألن هذه القبائل  ذلكالبولیساریو  تقابل في حین بأصواتها، اإلدالءقبائل صحراویة یحق لها 

توطین الالجئین الصحراویین المقیمین في  في إعادةتكمن العقبة الثانیة  أماصحراوي،  أصللیست ذات 

باإلضافة إلى الجزء  ،ولئك الموجودین في شمال موریتانیاوأمخیمات تندوف بجنوب غرب الجزائر 

الصحراویة تمهیدا لعودة الالجئین  األقالیمالمغربیة من مدن  ألمنواإجراءات سحب قوات الجیش بالخاص 

كما رفض المغرب الالئحة . 2 رمراقبة وقف إطالق النالقوات التنظیمي  واإلشرافتحت الرقابة 

المدن الصحراویة بغیة  غاربة إلىمال من اآلالفقام بترحیل  و المقدمة من طرف إسبانیا اإلحصائیة

 األممي قام األمین العام 1977وفي سنة  .ستفتاءدید الهویة ومشاركتهم في اٍال في مسألة تح إقحامهم

  3.المبعوث األممي الجدید في الصحراء الغربیة جیمس بیكربتعیین  "كوفي عنان"

 23أین جمع فیها بین المغرب والبولیساریو في  "كریب جیمس" إشرافتمت عدة محادثات تحت و 

أصدر مجلس األمن قرار رقم  1997نوفمبر  15وفي  .جویلیة 20و 19لشبونة، ویومي ب 1994جویلیة 

  4.یقدم فیه كیفیة ضمان السیر الحسن لالستفتاء 1133

  :منهامن القرارات جملة  المتحدة لقد أصدرت هیئة األممو 

ضرورة التوصل باألمین العام  ىوصأ، حیث 2000فیفري  29بتاریخ  1229رقم  األممي القرار -

  5.ف النزاعإلى حل یرضي أطرا

 والیة تفاق وتمدیدٍال لدعمها  المتحدة فیه األمم تعلنأ  ،2003جویلیة  فيوذلك  1495قرار رقم  -

 موافقة أطراف النزاع، كما أصدرت هیئة األمم قرار رقمبوذلك  20046جانفي  31المینورسو إلى غایة 

وضعها في سیاقها و  بفهم المجتمع الدولي لقضیة الصحراء الغربیة یقر 2004ریل أف 29في  1541

                                                        
  .69، مرجع سابق، ص هادیة  نصیرة  1
  ..58سلمان قادم آدم فاضل، مرجع سابق، ص  2
  .260 -259ص  صالح یحي الشاعري، مرجع سابق، ص 3
ــ 4 ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ       :تأثیر اتفاقیة التبادل الحر بین المغرب وأمریكا على قضیة الصحراء على الرابطــ، ـ

question.com -http://sahara د23سا و 19 :الساعة على 2018ماي  10طلع علیه بتاریخ ، ا. 
  .65، مرجع سابق، ص ضلاسلمان قادم آدم ف 5
  .89، مرجع سابق، صهادیة  نصیرة  6
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لفارو أ "العام لألمم المتحدة السید عنان األمینعین كوفي و  .اإلقلیمي وحث دول المنطقة على التعاون

، إال أن الجزائر رفضت التواصل مع هذا 2004في جویلیة  "بیكرجیمس "ستقالة بعد اٍ  "دي سوتو

 piter van لسومفایتر فان بــ:ب" هدالستب، هنا أین تم اٍ هستبدالصرت على اٍ أالمبعوث األممي الجدید و 

valsoum"  عمل على إیجاد الحلول الالزمة للخروج من هذا الخالف و الذي بحث في هذه القضیة

  1.ةالعالق بین الطرفین والدول المجاور 

ن إسبانیا ستقوم أب "ساتینو ر و یل مجنأ"وزیر خارجیة إسبانیا  أعلن 2004أكتوبر  14وفي  

جانفي  18وفي  .و فرنسا من أجل صیاغة قرار جدیدة لوالیات المتحدة األمریكیبمحادثات مع كل من ا

ام المجتمع الدولي في عملیة حقإلمسألة الصحراء الغربیة كما عمل على  هتحلیل "ومسلفا"قدم 

على هذه النقطة من خالل القرار األممي  التأكید، وتم إنجاحهاالجزائر لعلها تساهم في  منهاالمفاوضات، 

  2006.2ریل أف 6في  2006/2495 رقم

الصحراء الغربیة، إال أن  أهاليعرض المغرب فكرة الحكم الذاتي على  2005وفي نوفمبر 

یعتبر قرارا  رضالبولیساریو رفضت ذلك ونادت الجماعة الدولیة وطلبت منها أن تتدخل ألن هذا الع

جهاضاتعسفیا  ت تمیل أكل هذا إال أن الكفة بدولكن رغم . حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیرهل وإ

  علنأ  و 2008جوان  19بتاریخ  طرفیناللصالح المغرب والدلیل على ذلك هو عودة المفاوضات بین 

ستقالل الصحراء الغربیة خیار غیر المبعوث الخاص لألمم المتحدة أن اٍ  "van valsoum فان فالسوم"

وفي سنة  .الصحراء الغربیة لكن دون جدوىففي كل مرة كان یرسل مبعوث أممي إلى إقلیم  3،واقعي

 كریستوفر روسلـ"الذي جاء خلفا  "hurest kohlerلرهت كو سر و ه"المبعوث األممي قام  2017

"kristofer ross   كان الغرض و  ،لمبعوث الجدیدباالبولیساریو  تحبر  ث، حیةالصحراء الغربی ةبزیار

وبعث مسار المفاوضات  ،ء تقریر مصیر الصحراویینستفتاتوفیر الظروف المناسبة إلجراء اٍ  من الزیارة

  4.ةنسانیة في الصحراء الغربیوتحسین الظروف اإلبین طرفي النزاع 

       

  

                                                        
 ،11ص  ، ص، جامعة بغداد ، كلیة العلوم السیاسیة  االتحاد المغاربي ومشكلة الصحراء الغربیةاوي، حمید فرحان الر  1

12.  
  .86 - 85ص  ، مرجع سابق، صزورقي سومیة ،زان  منى  2
،  132ددعال،  14، مجلة شؤون األوسط ، م قبرص و الصحراء الغربیة مشكلتان على تخوم أوروباصقر أبوفخر ،   3

  .81،  80، ص ص  2009ربیع 
ــــ ، 4 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  :، متاح على الرابط المبعوث األممي للصحراء الغربیة یشرع في زیارة مغاربیةـ

./144803.htmlwww.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180623   سبتمبر  03تم التصفح  یوم االثنین

  .د45سا و 21على الساعة  2018
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  :إزاء قضیة الصحراء الغربیة الجزائر وجهودهاموقف : المطلب الثالث

دي حاستعمار في القرن التعتبر القضیة الصحراویة من أعقد القضایا وآخر حالة لتصفیة االٍ 

قبل المنظمات الدولیة سواء من قبل الدول أو من  لى حد الیوم لم یوجد لها حللتي اٍ وا )21(والعشرین 

ستعمار لذلك تعتبر الجزائر من الدول األولى الداعمة لهذه القضیة وتعتبرها قضیة تصفیة اٍ  واإلقلیمیة و

عتراف بالدولة الصحراویة وهذا لٍال  لیة  عن طریق جلب الدعم الدوليسعت الى دعمها في المحافل الدو 

سیاستها  مبادئ نابع من إیمانها بعدالة القضیة وأحقیة الشعب الصحراوي في تقریر مصیره، هذا ما تؤكده

  .الخارجیة

  :الدبلوماسیة الجزائریة ومبدأ حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره_1

نما ترجع تقریبا اٍ إن مساندة الجزائر للقضیة الصحراویة لیست ولیدة سنوات السبع لى ینیات وإ

ول في القاهرة، حیث لعبت نعقاد المؤتمر العربي األخالل اٍ  1964سنة  لىمنتصف الستینیات وبالتحدید اٍ 

لى الحكومة الجزائریة دورا مهما في نقل قضیة الصحراء الغربیة من جدول أعمال جامعة الدول العربیة اٍ 

تي أخذت على عاتقها معالجة هذه المشكلة ودعم دول المغرب فریقیة الجدول أعمال منظمة الوحدة االٍ 

  1.سبانیاالعربي في مواجهة اٍ 

لى البحث عن حل تحدة وسعت اٍ دعمت الجزائر قرارات الجمعیة العامة لألمم الم 1966منذ سنة 

راوي على سبانیة بما یضمن حصول الشعب الصحستعماریة االٍ عادل ودائم مع السلطات اٍال سلمي 

سبانیا أن توفر كل الظروف على اٍ "مام الهیئة األممیة أ 1966نوفمبر  17ه وصرحت في لستقالاٍ 

 ...لى حالة یعبرون فیها بحریة عن تقریر مصیرهم واستقاللهمالمطلوبة كي توصل السكان األصلیین اٍ 

ن یحصل شعب اإلقلیم على فرصة التعبیر الحر عن حقه في تقریر المصیر بحریة وأن یجب أ

  2"".یستقل

أعلن مندوب الجزائر  1966دیسمبر  14لألمم المتحدة في  )21(حادیة والعشرینخالل الدورة ال

ان أن یتجاهل بأن هذا المشكل هو إن مشكل الصحراء الغربیة مشكل معقد وال یمكن ألي ك": مایلي

بالنسبة  قیا بأجمعها، إنما كذلكیبالنسبة إلفر  ستعماري تشكل تصفیته ضرورة قصوى لیس فقطمشكل اٍ 

صوتت الجزائر لصالح كل اللوائح التي  1974حتى سنة و " 3.للبلدان التي لها حدود مع هذا اإلقلیم

عن  1975ستفتاء تبنتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة الخاصة بمسألة الصحراء الغربیة وأعلنت بعد اٍ 

                                                        
  .81 صمرجع سابق ،  حسن سید سلیمان،   1
  .54 ص،  1، منشورات وزارة الثقافة الصحراویة ، ط  شرعیة صمود... جبهة البولیساریو كفاح حمدي یحظیة ،   2
  .68 صمرجع سابق ، ، هادیة  نصیرة  3
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وموریتانیا نیتها في ضم إقلیم هذه  تأییدها الكامل الستقالل الصحراء الغربیة بعدما أعلنت كل من المغرب

  1.األخیرة إلیها

الجزائر تسعى لتصفیة : "أعلن الرئیس هواري بومدین في خطابه أن 1975جوان  19في 

سباني والتبحث عن موطئ قدم لها هناك وأنها الیمكن أن تمارس سیاسة النعامة ستعمار االٍ االٍ 

إننا نؤكد من جدید بأن الجزائر لیس لها :  " ئالوصّرح قا"وتتجاهل المشاكل التي توجد على حدودها

یمكنها أن تتخلى عن مبادئها كما ال ... واء في الفوسفات أو غیرهقتصادیة سأطماع ترابیة وال أطماع اٍ 

السیاسیة ومن حقها أن تنادي بمدأ حق تقریر المصیر دون أن تأخذ أي موقف نهائي بالنسبة لمصیر 

سالمیة یة أو موریتانیة والمهم بالنسبة لنا أن تعود الصحراء عربیة اٍ هذه المنطقة سواء أصبحت مغرب

  2".  ولن تكون ضد األمم المتحدة

  : موقف الجزائر من قرار تقسیم الصحراء_أ

لى اٍ  كت الجزائر بقرار المحكمة الراميتمس 1975أكتوبر  16بعد صدور حكم المحكمة الدولیة في 

تفاقیة مدرید انیا في الصحراء الغربیة ما جعلها بعد ذلك تعارض اٍ عدم وجود أیة سیادة للمغرب ولموریت

استطاعت أن تقنع الحكومة و  ء الغربیة بین المغرب وموریتانیاالثالثیة التي تضمنت تقسیم الصحرا

یار أو الطریق قتراح األممي المتمثل في الخ،كما أبدت رفضها لٍال 3ریوسبانیة باالعتراف بجبهة البولیسااالٍ 

ستفتاء والذي جاء كبدیل عن اٍال الذي " جیمس بیكر"ه وزیر الخارجیة األمریكیة السابق ث الذي ٍاقترحالثال

  4.ستقالل الذاتي الموسع تحت السیادة المغربیةي الى تحقیق اٍال یرم

لى المحیط مكانیة مساعدة الجزائر في الحصول على منفذ اٍ غرب المتضمن اٍ مقتراح الاٍ  كما رفضت

تفاقها مع المغرب على تسویة المشكلة بعیدا عن مبدأ حق تقریر المصیر، أین ردت ل اٍ األطلسي في حا

الحكومة الجزائریة بالرفض وتمسكها بمبدأ حق تقریر مصیر الشعوب منها الشعب الصحراوي وبتطبیق 

أنها و حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره تؤید  :"حدة والشرعیة الدولیة وأكدت أنهاقرارات األمم المت

                                                        
، نزاع الصحراء الغربیة والشرعیة الدولیة، حقوق االنسان وحق الشعوب المستعمرة في تقریر المصیر ود شعنان،مسع 1

كلیة  ، بن یوسف بن خدة ،الجزائرجامعة ، دولة في العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة دكتوراهمقدمة لنیل شهادة أطروحة 

  .120 ص ،2007یة  والعالقات الدولیة، فرع العالقات الدولیة، سبتمبر العلوم السیاسیة واالعالم، قسم العلوم السیاس
  .68 ص ن سید سلیمان، مرجع سابق،حس  2
  .72،  71 صص   ، مرجع سابق،هادیة نصیرة  3
ك العربي للتنمیة االقتصادیة في افریقیا، ن، البموقف التمسك بالمبدأ قف الجزائر حول الصحراء الغربیةمو ، _______  4
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ریو حركة التحّرر المعترف ین المعنیین هما المغرب والبولیسالیست طرفا مباشرا في النزاع وأن الطرف

  1".بها في المحافل الدولیة

بقیت بذلك الجزائر متمسكة برفضها لقرار التقسیم هذا ما یظهر من خالل رفض الرئیس بومدین 

هل تطلب قطعة من هذه األرض؟ فرّد علیه :"ئالسأله قا ماقتراح الملك المغربي الحسن الثاني عنداٍ 

بومدین بأن هذا غیر وارد، كما رفضت عرض الرئیس الفرنسي دیغول عندما عرض علیها تقاسم 

   2" -الشبر زیادة وال شبر تنازل  -الصحراء بینها وبین المغرب واكتفت بذلك الجزائر بموقفها  

  : 1975أكتوبر : موقف الجزائر من المسیرة الخضراء_ب

ومبادرة من  قلیم وعمل یتنافى مع القانون الدوليعتبرت الجزائر المسیرة الخضراء خرقا لسیادة اٍال اٍ 

ما یؤثر على السلم واألمن في المنطقة وبالعالقات مع الدول  خالل بمیزان القوى الجهويشأنها اٍال 

إنني : " لدى األمم المتحدة قائال المجاورة إلقلیم الصحراء الغربیة، هنا جاء تصریح ممثل الجزائر الدائم
مخول من طرف حكومتي للتصریح هنا بكل ما یحمله هذا التصریح من معنى، إنه إذا كان مجلس 

  3".األمن والمجموعة الدولیة ال تستطیع تحمل مسؤولیاتها فإن الجزائر تتحمل مسؤولیتها كاملة

أولها إیواء الالجئین الذین تعرضوا الجزائر للشعب الصحراوي أشكاال متعّددة للدعم كان  وقدمت

لفوسفور الم وابعها من قنبلة الطیران المغربي وحرقه بالناببادة والتطهیر إثر هذه المسیرة وما تلى اٍال اٍ 

والتزال تحتضن الجئین  1976فیفري  26ة وتیفاریتي وأم الدریكة بتاریخ تللمخیمات الالجئین في الق

  4.تندوفالالجئین في  اتصحراویین في مخیم

  ضیة الصحراء الغربیة على قرارات بني الموقف الجزائري في دعم ق بناء على هذا

سة ر والتي تقر بوجوب مما 3163/28و  2984/27و  2711/25و  2591/24ألمم المتحدة رقم ا

: ستفتاء وركزت سیاسة الجزائر على محورینسكان الصحراء لحقهم  في تقریر المصیر من خالل االٍ 

عتراف بالجمهوریة مثل في إقناع المجتمع الدولي بحق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره واالٍ یت :األول

   5.اریوعم المادي والعسكري لجبهة البولیسفیتمثل في تقدیم الد :اني، أما المحور الث العربیة الصحراویة

 :األولى: اويكرات ذكرت فیها مواقفها الداعمة للشعب الصحر دمت بذلك الجزائر مجموعة من المذق

تفاقیة مدرید وأحقیة الشعب أین نددت باٍ  1975نوفمبر  12وجهتها لألمین العام لألمم المتحدة في 

المعنیة على الجهود المشتركة لألطراف  ره وتسویة القضیة الصحراویة بناءالصحراوي في تقریر مصی

                                                        
  .224ص  مسعود شعنان، مرجع سابق،  1
  .76 ص ، مرجع سابق،هادیة نصیرة  2
  .129مسعود شعنان، مرجع سابق، ص  3
  .71 ص ،مرجع سابق، هادیة  نصیرة  4
  .70 ، صالمرجع نفسه، هادیة  نصیرة  5
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رفض السیاسة المتبعة من قبل والتي تضمنت  1975نوفمبر  15في  :أما الثانیة وفق قرار مجلس األمن،

تفاقیة مدرید ختصاص الجمعیة العامة، كما رفضت أیضا فیها اٍ المغرب وأن القضیة الصحراویة هي من اٍ 

  1.ستقاللهوأكدت من جدید على حق شعب الصحراء في نیل اٍ 

ستفتاء التابعة لمنظمة من خالل مذكرة لجنة تطبیق االٍ  یةویظهر أیضا موقف الحكومة الجزائر 

ضرورة  جتماع نیروبي جاء فیها التركیز علىفي اٍ  1981ا في أوت فریقیة والتي تقدمت بهالوحدة اٍال 

كما شكلت القضیة الصحراویة محورا أساسیا من محاور  2.ستفتاءوقف إطالق النار قبل إجراء اٍال 

بنى مبدأحق تقریر فریقیة تتلى جعل منظمة الوحدة اٍال فریقیا، حیث سعت اٍ الدبلوماسیة الجزائریة في اٍ 

نتهجت سیاسة قائمة على حشد اٍ عتراف بجبهة البولیساریو، حیث ي وتحقیق اٍال مصیر الشعب الصحراو 

الدعم لصالح مبدأ تقریر المصیر للشعب الصحراوي كمعیار حاسم لتحدید طبیعة ونوعیة عالقات الجزائر 

ستفتاء في إجراء اٍ  1983التي قّررت عام  فریقیةوأدت دورا في تحریك المنظمة االٍ 3مع دول القارة السمراء

نسحاب المغرب من أدى باٍ  1984عترافها بالجمهوریة الصحراویة العربیة في نوفمبر الصحراء كما أن اٍ 

  4.المنظمة

  : تفاقیة اإلطارموقف الجزائر من اٍ _ج

فیة، لقد رفضت الجزائر اتفاق االطار المقترح من طرف جیمس بیكر لما كان یحمله من أهداف خ

ستفتاء من ضمن شروطه أنه یحقق سنوات یتبعه اٍ ) 05(حیث كان یتضمن فكرة حكم ذاتي لمدة خمس 

ستفتاء، هذا ما أوضح الهدف للشخص المقیم لمدة سنة واحدة في الصحراء أن یشارك في هذا االٍ 

یتجاهل عن حیث رأت أن هذا المشروع  5،األساسي من هذا المشروع والمتمثل في تقدیم اإلقلیم للمغرب

قصد نظرة الغالبیة الساحقة المعبر عنها في مناقشات مجلس األمن لدعم مخطط التسویة والخیار األول 

لى أنه یزعم عن خطأ أن مخطط ، باإلضافة اٍ 2002بتمبر س 19مین العام في الوارد في تقریر األ

بعثات إزاء خیار تقسیم هتمام الذي عبرت عنه عدة للتطبیق ویتجاهل عن قصد اٍال التسویة غیر قابل 

  6.الصحراء الوارد

  

                                                        
بوعات الجامعیة، ، دیوان المط ةقضیة الصحراء الغربیة في إطار القانون الدولي والعالقات الدبلوماسیعمر صدوق،   1

 .203،  202 ص ، ص1938الجزائر،
 .61 ص منى زان، سومیة زورقي، مرجع سابق ،   2
 .47 صنجالء كفیسي، مرجع سابق ،   3
 .61 حسن سید سلیمان، مرجع سابق، ص  4
 .48 ، مرجع سابق، صزورقي میةو س زان، منى  5
نوفمبر  04، موقع الزمان، السیاسة الدولیة، الثالثاء في انتظار التنازالت مشكلة الصحراء الغربیةحمد سید أحمد ، أ - 6

2014. 
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  : اریوالجزائر وجبهة البولیس_2

كافیة ات الة طبیعیة وعادیة، لكن غیاب المعلوماریو والجزائر عالقن العالقة بین جبهة البولیساٍ 

اریو هو دعم غیر طبیعي وأن وراءه ئر للبولیسالبعض یتصور أن دعم الجزاعن نشأة هذه العالقة جعلت 

ن عالقة الجزائر بالشعب الصحراوي تعود تقریبا لى بعض الحقائق التاریخیة نجد أاٍ ت، لكن بالرجوع خلفیا

ریو ولم تكن الجمهوریة الصحراویة قد تاریخ لم تنشأ فیه جبهة البولیسا لى منتصف الستینیات وهواٍ 

   .أصبحت دولة 

ي والوحید للشعب الصحراوي الشرعاریو باعتبارها الممثل ائر على دعم البولیستركز موقف الجز 

علنت أكثر من مرة أن دعمها لهذه الجبهة الینطلق من خلفیة معینة وال یعبر عن أي مطالب أو أطماع وأ 

نما هو موقف مبدئي تجاه الجبهة باعتبارها حركة تحرریة ومنذ سنة  للجزائر في الصحراء الغربیة وإ

  1.الصحراوي وممثله جبهة البولیساریودعم وتأیید الشعب والجزائر سخرت كل طاقاتها ل 1975

عبد العزیز  لجبهة من خالل رسالة الرئیس أعلنت عن تأكید دعمها لمقترح ا 2007مارس  19في 

بوتفلیقة لألمین العام لألمم المتحدة، شدد فیها على مسؤولیة األمم المتحدة تجاه شعب الصحراء والتزامها 

قد شاركت في الجولة  ستفتاء لتقریر مصیر الشعب الصحراوي واٍ  ار من خالل إجراءستعمنهاء اٍال بتنفیذ اٍ 

اریو، حیث أعلنت الجزائر عن بین المغرب وجبهة البولیس 2007منهاتن في األولى من المفاوضات في 

لمشكلة یكمن في لتأییدها لحق الشعب الصحراوي في تقریر المصیر وأنها تؤید تبني قرار یؤكد أن الحل 

  2.لمصیرتلبیة حق تقریر ا

عن دعمها ومساندتها للقضیة الصحراویة وبقیت ن الجزائر لم تستغن بناء على كل هذه المواقف فاٍ 

مواقفها ثابتة إزاء هذه األخیرة ووجهت كل جهودها الدبلوماسیة من أجل إیجاد حل لهذه القضیة المعقدة 

 2018الى غایة  1964یة، فمنذ فریقباعتبارها تشكل تهدیدا ألمن المنطقة المغاربیة ولكل القارة االٍ 

ضیة وفقا لقرارات وتعمل جاهدة على تسویة هذه القشعب الصحراء والجزائر لم تدخر أي جهد لمساندة 

یضمن إیجاد حلول سلمیة ترضي أطراف  نسیق مع الدول اإلقلیمیة وهذا بمامن خالل التاألمم المتحدة 

  .النزاع

رة بالجزائر العاصمة حول مماالسابق رمطان لع الخارجیة یر الشؤونأكد وز  :2014في نوفمبر

إن مسعى الجزائر قائم على ضرورة ملحة لترقیة : موضوع ترقیة السالم في المنطقة المغاربیة، حیث قال

ستعمار في لى تجسید تصفیة االٍ ستقرار والسالم والتنمیة في المنطقة التي هي في حاجة ماسة اٍ االٍ 

                                                        
  .67،  66ص  حسن سید سلیمان، مرجع سابق، ص 1

، المركز أزمة الصحراء الغربیة وانعكاساتها على العالقات الجزائریة المغربیةإسراء غریب محمد وآخرون،  - 2

 . 2017جوان  19یجیة، االقتصادیة السیاسیة، الدیمقراطي العربي للدراسات االسترات
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تعاد كل البعد عن بى لحل قضیة الصحراء الغربیة بالطرق السلمیة وباالٍ الصحراء الغربیة، فالجزائر تسع

  1.المواجهة المباشرة التي تؤثر سلبا على المنطقة المغاربیة

إن الجزائر : "رة صّرح قائالمماالسابق رمطان لع ئريوزیر الشؤون الخارجیة الجزا :2015في أفریل 

المتعلقة بتصفیة  لى تأكید عقیدة األمم المتحدةاٍ مون  كي تدعو األمین العام لألمم المتحدة بان

ستعمار فیما یخص قضیة الصحراء الغربیة، إن الجزائر التي تساند بال تردد حق شعب الصحراء االٍ 

الغربیة غیر القابل للتصرف في تقریر مصیره، تشجع األمین العام لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص 

  2".أمین نجاح مساعیهما في هذا الصدد كریستوفر روس على تكثیف جهودهما لت

 "صبري بوقادوم"دعا ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة األمم المتحدة : 2016نوفمبر  10في 

نسداد الذي یعرفه لوضع حد لحالة االٍ  تئناف المفاوضات بین جبهة البولیساریو والمغربسلى اٍ بنیویورك اٍ 

فریقیة ال یمكن تسویته ي الصحراء الغربیة آخر مستعمرة اٍ إن النزاع ف: مسار السلم األممي وأكد قائال

للجمعیة  1514ال من خالل ضمان حق الشعب الصحراوي الثابت في تقریر المصیر وفقا لالئحة رقم اٍ 

  "العامة لمنظمة األمم المتحدة 

یة ستعمار بعقد دورة خاصة حول الصحراء الغربإن الجزائر تدعم قرار لجنة تصفیة االٍ " : قال و 

ة وأشار إلى أن النزاع قضی"عتبار حتالل المغرب لهذا اإلقلیم بعین االٍ وتحث أعضاءها على أخذ اٍ 

  3."لى إیجاد حل لهذه القضیةتحاد االفریقي الذي یسعى اٍ اٍال  فریقیة وأولویة عاجلة في أجندةاٍ 

العامة اوالت القادر مساهل كلمة في المد ألقى وزیر الخارجیة الجزائریة عبد :2017سبتمبر  22

  ة المستوى للجمعیة العامة رفیع

إن الجزائر تعتقد أن قضیة الصحراء الغربیة ": ألمم المتحدة فیما یخص قضیة الصحراء الغربیة إذ قالل

ستعمار تندرج ضمن مسؤولیة األمم المتحدة، ال یمكن أن تجد لها حال دون التي تعتبر مسألة تصفیة اٍ 

في تقریر المصیر، وفي هذا اإلطار فإن بلدي یأمل أن  المشروعرسة الشعب الصحراوي لحقه مما

سهام في لر مبعوثا شخصیا لألمم المتحدة للصحراء الغربیة من شأنه االٍ هتعیین السید هورست كو 

                                                        
1Ministére des affaires étrangére algerienne,  - « Allocution d’ouverture S.E Mr Ramtan 

Lamamra, Ministre des affaires Etrangère à la 2ème session du Dialogue Stratégique 

Algérie-Etats-Unis d’amérique », site ministère des affaires étrangères algérienne :   

http:// WWW.mae.gov.dz/news_detail.aspx?foote=1&news_id=2093 , vu le 13 avril 2018. 
ـــ،  2 ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ، 2014، موقع صمود وثائق، دیسمبر  ة ضمن مناقشات الجمعیة العامة لألمم المتحدةالقضیة الصحراویـ

على  2018ماي  07االثنین  یوم: بتاریخ االطالع  scribd.com/doc/250206297-https// Fb: على الموقعمتاح 

  .د10سا و19: الساعة
  2016نوفمبر  10،االذاعة الجزائریة  ،اء الغربیةالجزائر تدعوا األمم المتحدة الستئناف المفاوضات حول الصحر ،  _   3

  .د 59سا  10على الساعة  2018ماي  07االثنین  :، تم التصفح یوم  www.radioalgérie.dz   :على الموقعمتاح 
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طبقا  ستعمار في الصحراء الغربیةستئناف المفاوضات بین طرفي النزاع واستكمال مسار تصفیة االٍ اٍ 

  1"ت مجلس األمن ذات الصلةالدولیة وقرارا ةللشرعی

جاء في خطاب ألقاه وزیر الشؤوون الخارجیة عبد القادر مساهل أمام الدورة  :2018مارس  22

نسان لتحقیق السالم والعیش الكریم محوریة اٍال "للجمعیة العامة لألمم المتحدة التي تمثل شعار 72ال

ستعمار وال یمكن مشكلة متعلقة بتصفیة االٍ عتبار مسألة الصحراء الغربیة ، اٍ "للجمیع على كوكب مستدام

تسویتها إّال عن طریق ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقریر مصیره وأن هذه المسألة تندرج ضمن 

  2"1514ستعمار الذي تشرف علیه منظمة األمم المتحدة بموجب الالئحة مسار تصفیة اٍال 

یجاد مواصلة الجزائر لجهود 2018كما عرف شهر أفریل من سنة  ها الدبلوماسیة من أجل دعم وإ

رتیاحها إلدارة األمین العام األممي حل سلمي للقضیة الصحراویة بما یرضي طرفي النزاع وأكدت عن اٍ 

والتي عكسها تقریره أمام مجلس األمن الدولي الذي صدر مؤخرا لبعث مسار  "أنطونیو غوتیریس"

لى حل عادل ودائم ومقبول زاع من أجل التوصل اٍ التفاوض وتسهیل المفاوضات المباشرة بین طرفي الن

  3.من الجانبین یضمن لشعب الصحراء حقه واستقالله

الزوار األجانب  راء الغربیة والقیود المفروضة علىنسان في الصحنتهاكات حقوق اٍال یما یخص اٍ فف

مین اطرت رأي األقلقها بهذا الشأن وش أعربت الجزائر عن ، نسان في الصحراءالمدافعین على حقوق االٍ 

مستقل وغیر منحاز وكامل ودائم  نسان بشكلى أن مراقبة وضع حقوق اٍال العام األممي الذي أكد عل

نشغالها بخصوص المغرب السماح لبعثة یعتبر ضرورة من أجل حمایة الصحراویین، كذلك عبرت عن اٍ 

ستفتاء تقریر المصیر وهو سو لتنظیم اٍ نور یلى العیون واستئناف تعاونها مع المفریقي بالعودة اٍ تحاد اٍال اٍال 

فریقي في دورتها العادیة الثالثین التي جرت یومي تحاد االٍ لیه قمة رؤساء دول وحكومات االٍ ما دعت اٍ 

  4.لى العیونجانفي في أدیس أبابا مطالبة المغرب بالسماح للبعثة األممیة بالعودة اٍ  29و 28

                                                        
ــــ،  1 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ :  على الموقعمتاح   2017سبتمبر  22، صحراء الغربیة دون تقریر المصیرال حل لقضیة ال: الجزائرـ

un.org/ar/story/2017/09/282802-://newsshttp د00سا  17:على الساعة   2018أوت  31 :اطلع علیه یوم.  
ن مساهل یستعرض رؤیة الجزائر بخصوص القضایا الدولیة ویؤكد حل قضیة الصحراء الغربیة لملیكة خالف،  - 2

 .6450، العدد 2018مارس  22، یومیة المساء، لمصیرا یكون إّال بممارسة حق تقریر
متاح  2018أفریل  05، الجزائر تعبر عن ارتیاحها لتقریر األمین العام لألمم المتحدة حول الصحراء الغربیة، ____   3

تم التصفح یوم  www.Spsrasd.info/news/ar/articles/2018/04/05/14773.html:// shttp: على الرابط

  .د24سا 22:على الساعة  2018ماي  07االثنین 
ـــ،  4 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ أفریل  07، اويمن أجل ممارسة حقوقه المشروعة الجزائر علیها واجب التضامن تجاه الشعب الصحر ـ

ماي  02األربعاء  :تم التصفح یوم www.elmoudjahid.com/ar/actualité/13202: متاح على الرابط 2018

  .د18سا22: على الساعة 2018
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في مواقفها ومساندتها ودعمها لحق الشعب  جزائریة ثابتةال تبقى الدبلوماسیة بناءا على كل ما سبق

الدولي واألممي على التذكیر دائما بحق قلیمي و ، فهي تعمل في مجالها اٍال الصحراوي في تقریر مصیره

نسان في الصحراء الغربیة لیة مستقلة لوضعیة حقوق اٍال ستقالل وضرورة وضع آشعب الصحراء في االٍ 

دراج قضیة هذه األخیرة هذا یدل على حرص األمریكي و - ستراتیجي الجزائرياالٍ ضمن الحوار  وإ

فریقیا وما تنویع الشركاء إّال دلیل على تنویع ستعمار في اٍ سألة تصفیة اٍال دبلوماسیة الجزائریة على مال

ن كانت غیر معنیة مباشرة بهذا النزاع فإنها راء الغربیة العادلة، فالجزائر و الدعم الدولي لقضیة الصح إ

    1.ستقرار في المنطقةتهتم به ألنه یخل بالسلم واألمن واٍال 

                                                        
 .180،  179ص   ، مرجع سابق، صبوزید عائشة  1
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  :دور الجزائر في األزمة اللیبیة: المبحث الثاني

 2010حداث التي شهدتها المنطقة العربیة أواخر عام األ من كان الموقف الجزائري منذ البدایة

 هو وهذا ن الداخلیة للدوللتدخل في الشؤو ا عدم والتي عرفت بالربیع العربي قائما على أساس مبدأ

الحراك منها  تجاه الحراك في تونس، لكن بعد أن تأثرت دول الجوار بهذاتخذته في البدایة ف الذي اٍ موقال

ظر الذي لحق بها لذلك عملت خستشعرت الجزائر حجم الاٍ ، ة داخلیة انت من أزمعالجارة لیبیا التي 

حوار السلمي وتقریب وجهات النظر بین األطراف على محاولة إیجاد مخرج لهذه األزمة عن طریق ال

  .المتصارعة

  :تطورات األزمة اللیبیة: المطلب األول

طالبة مكان سببها هو ال 2011فیفري  15نطلقت یوم اجات اٍ جحتبدأت هذه األزمة في شكل اٍ 

یة لألزمة كانت البدایة الحقیق 2011فیفري  17لین السیاسیین بسجن أبو سلیم، وفي تقعباإلفراج عن الم

نتشرت إلى باقي المدن اللیبیة األخرى وكان سببها المطالبة باإلصالح و التي بدأت من بنغازي ثم اٍ 

جتماعیة المزریة التي كان یعیشها المجتمع اللیبي، أین قتصادیة و اٍال التغییر إثر األوضاع السیاسیة و االٍ 

دخلت  القذافي و بهذاقیلة من قبل كتائب معمر اریة الثقوبلت هذه المطالب باستخدام العنف واألسلحة الن

  . 1 وفشل مؤسساتهالیبیا في أزمة داخلیة حادة أدت إلى انهیار الدولة 

لیمثل بذلك نقطة ، نتقالي تشكیل المجلس الوطني اٍال  2011فیفري  27وبناء على هذا تم في 

بل لیبیا لمرحلة ما بعد حول مستقأنه جاء لیجیب عن أسئلة كثیرة طرحت  :تحول لعدة أسباب منها

ة تمثلت في كیان سیاسي له سیادة لقذافي وضمان سالمة التراب الوطني اللیبي، ثانیا تشكیل شرعیة بدیلا

  . 2 رقعة جغرافیة معترف بها دولیا و إقلیمیا لتمثیل الشعبي اللیبي ىلع

 لسیاسیة اللیبیة أثر في إعادة تشكیل الخریطة ا 2011أكتوبر  20لقذافي في اوكان لوفاة معمر 

في  تمثللة السیاسیة اللیبیة الجدیدة  تفي المعاد يأساس عبلمصلحة قوى غیر حكومیة أصبحت ال

ستطاعت أن تسیطر على المسلحة، هذه األخیرة التي اٍ الملیشیات المحلیة و التجمعات القبلیة و المجالس 

أدخل البالد في  ما هذا، ي المقام األول نتماءات سیاسیة فة على اٍ ینمبختلف أنحاء البالد و التي كانت م

  . 3 طقیةاعارمة متبوعة باندالع نزاعات قبلیة ومن ىفوض

                                                        
، إدارة الدراسات 2012الثورة اللیبّیة أكتوبر  2012-2010التغییر في العالم العربي ریاح رمزي سالمة،  - 1

  .7-6والبحوث، قسم شؤون الباحثین، ص ص ، 
المكتب العربي : ، الناشرالعنف السیاسي واالنقسام المجتمعي والتدخل الخارجي في لیبیاأحمد علي ابراهیم،  - 2

  .43،  42، ص ص  2015الطبعة األولى، د د ن ، یجیة، للمعارف، السیاسیة الدولیة واإلسترات
 المغربیة واألوضاع اإلقلیمیة-إتحاد المغرب العربي بین العالقات الجزائریةالیاس بن لعلى، عبد الرؤوف طالب،   3

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، 2015-1989الراهنة 
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  :أطراف النزاع المسلح في لیبیا

 رخلیفة حفت ینة بنغازي شرق لیبیا عندما أطلقبمد 2014ماي  16 كانت بدایة النزاع المسلح في 

لهجوم على كتائب الثوار و اإلسالمیین وبعد ذلك حیث قام با، »  عملیة الكرامة«حملة عسكریة أسماها 

قد أدت هذه لیشمل العدید من مناطق البالد، فنتقلت العملیة إلى العاصمة طرابلس ومن ثم توسع الصراع اٍ 

  . 1 نقسام السیاسيالعملیة إلى زیادة حدة الصراع الدموي واٍال 

  

  :عدد من المسمیات ع التشكیالت المسلحة في مختلف مناطق لیبیا وتنشط تحتوز توت

مدینة لیبیة  23هي تشكیالت مسلحة من الثوار من  :القوات التي قادت عملیة فجر لیبیا -1

  .تمكنت من السیطرة على مدینة طرابلس وبسطت نفوذها على معظم الغرب اللیبي

العبیدات، الفرجان، (أغلب عناصرها من قبائل الشرق : القیادة العامة للجیش اللیبي -2

  . 2 ثوار بنغازي وضد ثوار درنة ى، وهي جماعات تقاتل ضد مجلس شور )... صةالبراع

، تتشكل من ثالث دروع رئیسیة، تعتمد في الوسط 2013نشأت في مارس أ: قوات درع لیبیا -3

المسلحة التي تضم الملیشیات وفي الشرق على مجموعة من مصراتة  قوات مدینة لىكامل عشبه شكل ب

  . 3  سابقین وفي الغرب تنتشر في مدن مثل الزاویة، وتمتلك هذه الدروع قوة عسكریةالعدید من الثوار ال

رها في شرق لیبیا مقرها في خطة وأفمن أهم الملیشیات المتطر  :فبرایر 17كتیبة شهداء  -4

  .منطقة القوارش، وهي معروفة بانتماءاتها لجماعة اإلخوان المسلمین اللیبیة

تواجد في مدینة درنة، وهي ملیشیات مرتبطة بتنظیم القاعدة ومن ت :كتیبة شهداء أبو سلیم -5

  . 4 أهم أفكارها أنها لن تخضع إلى سیطرة الدولة التي تصفها بالكافرة

                                                                                                                                                                            
جامعة محّمد بوقرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة : صص تحلیل سیاسة خارجیة، بومرداس تخ

  .96،  95، ص ص ، 2015-2016
في -الكرامة- عملیة: ، متاح على الرابطعملیة الكرامة في لیبیا، ______ 1

مارس  23الجمعة : تم التصفح یوم /www.algazeera.net/news/reportsanditerview/2014/8/23 لیبیا

  .د26سا 23:  على الساعة 2018
، 13فریق األزمات العربي مركز  دراسات الشرق األوسط، األردن، العدد  ،األزمة اللیبیة إلى أینأحمد سعید نوفل،   2

  .11، ص2017مارس 
  .93أحمد علي ابراهیم، مرجع سابق، ص   3
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ، تداعیات األزمة اللیبیة على األمن في الجزائریسرى أوشریف  4

، 2016-2015جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : السیاسیة، تخصص دراسات مغاربیة، بسكرة

  .128ص



                2017- 2011تحركات الدبلوماسیة الجزائریة على المستوى االقلیمي :   الفصل الثاني
 

  
68 

دید من عنضمت إلیها النتان وقد اٍ ز تشكیالت عسكریة من ثوار ال: كتیبة القعقاع والصواعق -6

  . 1 نتانالز ت تابعة للقذافي، مقرها بمدینة اصر التي كاننالع

یترأسها عبد هللا الثني وهي الكیان الحكومي المعترف به دولیا في : الحكومة اللیبیة المؤقتة -7

  .لیبیا مقرها مدینة البیضاء

یضم عسكریین سابقین في الجیش اللیبي ورغم أنها ملیشیات تخضع لوالءات  :الجیش الوطني -8

ن جیش النظام وجود قیادات عسكریة في صفوفه منضباط نظرا لضیقة غیر أنها تتمیز بنوع من االٍ 

  .   2 ض منها لقیادة األركان التي تشكلت من قبل المؤتمر الوطنيعالسابق وانتماء الب

، م ذات توجه إسالمي متشدد، ینتشر في المنطقة الشرقیة یتنظ: م أنصار الشریعةیتنظ -9

یة  الجهادیة  وال یعترف فیحمل فكر السلو  رهذا التنظیم الحرب في بنغازي ضد قوات اللواء حفت ضو خی

  .ویدعو إلى إقامة دولة إسالمیة وفق رؤیة متشددة دینیا، فكریا، عقائدیا ةبالدول

شرون في شرق لیبیا تحمل فكر وي على مقاتلین ینتحت :كتیبة الشهید راف هللا السحاتي - 10

  . 3 أجهزتهابمع وتؤمن بالدولة و تمجیة الجهادیة، غیر أنها تبدوا معتدلة نسبیا، إذ ال تكفر الفالسل

  :تداعیات األزمة اللیبیة على األمن القومي الجزائري: المطلب الثاني

لقد شكلت األزمة اللیبیة الخطر األكبر الذي أصبح یهدد أمن المنطقة المغاربیة بصفة خاصة 

وار، فلقد أصبحت ل الجفریقیا بصفة عامة، من خالل التداعیات األمنیة التي تلقیها بظاللها على دو واٍ 

حیث أدت الحرب األهلیة . لى لیبیا بصفتها مصدر من مصادر التهدید الوجوديجه اٍ األنظار الیوم تتّ 

نف لى فتح المجال أمام الجماعات المتطرفة والمتشددة لتنفیذ عملیاتها وتصدیر الدمار والعاٍ ها فی

المسلحة التي أصبحت تكتسب الخبرة من  تلشیاأصبحت مالذا آمنا للمی لى البلدان المجاورة ووالفوضى اٍ 

  .خالل مشاركتها في هذه الحرب األهلیة وهذا في ظل غیاب شبه كامل للدولة

هریب إن ما تعیشه لیبیا الیوم یشكل تهدیدا الستقرار دول الجوار منها الجزائر، خاصة مشكلة ت

كل شوكة في ظهر فریقي وبدأ یشواٍال  ة في لیبیا طال دول الجوار العربيت تجارة رائجتي بااألسلحة الت

    4 . هذه األنظمة

                                                        
  .12وفل ، مرجع سابق، صأحمد سعید ن 1
: ، متاح على الرابطدور المقاربة الجزائریة في حّل األزمة اللّیبیةابراهیم مشعالي،  2

 https://platform.almanhal.com/files/2/92614 على الساعة   2018مارس  12األربعاء : تم التصفح یوم :

  .د24سا و23
  .2015، منظمة فرید ریش إیبرت، الجماعات اإلسالمیة في لیبیا حظوظ الهیمنة السیاسیة وتحدیاتها، ______  3

،  2014-2010االستراتیجیة الجزائریة في االنفاق على التسلح في ظل التهدیدات األمنیة الجدیدة ، بودوح رةصا 4 

جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم : ورقلة مذكرة مقدمة لنیل متطلبات شهادة الماستر،

  .15، ص،  2015- 2014السیاسیة،
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  : ى لیبیا بعد الثورة نجدز التحدیات والتهدیدات األمنیة فمن أبر 

نفالت األمني ح العامل األساسي في مشكلة اٍال نتشار السالیشكل اٍ : نتشار السالح والمتاجرة بهاٍ *

نتشار المكثف للسالح وبروز أمراء یرة هو االٍ على هذه األخ الذي تشهده لیبیا و من أهم تبعات األزمة

الحرب على شاكلة الصومال وأفغانستان، مما قّوض سلطة النظام السیاسي وجعل الحكومة عرضة 

نتشار السالح  فرصة للتموقع في لیبیا للمساومة وقد وجدت العدید من األطراف القبلیة والسیاسیة في اٍ 

هذا ما وّلد مخاوف لدى دول الجوار من سیطرة الجماعات  1ي مباشرة بعد ظهور بوادر التمرد الداخل

المجاورة لها ما یهدد أمن واستقرار  لى الحدودریبها اٍ ردة على األسلحة اآلتیة من لیبیا وتهمالمتطرفة والمت

 .المنطقة ككل

ر نتشالى االٍ لقد ساهمت األوضاع األمنیة المتردیة في لیبیا اٍ :  نتشار الجماعات االرهابیةاٍ  •

رهابیة التي وجدت في لیبیا أرضیة مالئمة من أجل ممارسة نشاطاتها وزرع السریع والواسع للجماعات االٍ 

سالمي دخول لیبیا خاصة أفكارها ونشر إیدیولوجیتها، هذا ما شجع عناصر تنظیم القاعدة في المغرب اٍال 

لى مسرح ما جعل من لیبیا تتحول اٍ  نتشار السالح والمتاجرة به ،لى منطقة الٍ بعدما تحولت هذه األخیرة اٍ 

رهابیة الوضع األمني المنفلت لتتحول من جماعات ستغلت هذه الجماعات االٍ للعملیات المسلحة، حیث اٍ 

لى عصابات تمارس نشاطاتها داخل لیبیا وذلك على ضوء إمدادات رهابي عابر للحدود اٍ ذات طابع اٍ 

لى لیبیا أصبحت تملك أنواع عدیدة  من الصواریخ اٍ  عسكریة ثقیلة لعناصره، فبعد نفاذ هذه األخیرة

واألسلحة الثقیلة والخفیفة والتي كانت من السهل الحصول علیها كلما تمكن الثوار من السیطرة على 

لى جانب الثوار مخازن األسلحة التي كانت في قبضة النظام اللیبي، ألّن هذه الجماعات كانت تقاتل اٍ 

 2.اللیبیین

تیسر ترسخ داعش في لیبیا في أعقاب تفكك هذه األخیرة بعد إعدام : لیبیاترسخ داعش في  •

داء وكذا ستغل فرع داعش في لیبیا جیدا الفراغ الذي تكون وغیاب حكومة سلیمة األمعمر القذافي، حیث اٍ 

داعش  وال یعترف. والتمدد في أنحاء لیبیارض الترسخ في منطقة مدینة سرت التدخل  الدولي ضدها بغ

محافظة طرابلس في الغرب، محافظة برقة في الشرق ومحافظة : اتمحافظ 3على  ولة اللیبیة ویشملبالد

 3.خزان في جنوب غرب لیبیا

                                                        
  . 133 ، مرجع سابق، صأوشریف یسرى  1
راسات مركز الد ن ،بییاء المغار خبر ، مجموعة الماعي وخالفات ثنائیةغیاب ج األزمة اللیبیة عبد النور بن عنتر،  - 2

  .2011سبتمبر  ،6یة، العددالمتوسطیة والدول
اسم  لىعلومات حول االستخبارات واالرهاب ع، مركز المتهدید اقلیمي ودولي ترسخ داعش في لیبیا، ______   3

  .2016 جویلیة 21،  خباراتاللواء منیر عمیت في مركز تراث االست
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یة ما ساهم بیسالمیة الوضع المنفلت في لیبیا لتنفیذ عملیاته التخر تنظیم الدولة االستغل وبالتالي اٍ 

  .اورة خاصة مصر والجزائروما شكل تهدیدا على الدول المج في تصعید األزمة أكثر

إن التهدیدات التي یشكلها تنظیم داعش في لیبیا ال تقل عن تلك التهدیدات والمخاطر التي یمثلها 

و ب األبریاء وال یحترم أي مؤسسات أفهو یره ، سواء في سوریا أو في العراق أو غیرها من المناطق

من ستقطاب مقاتلین نجح هذا التنظیم في اٍ قد سالم فدولیة ویتستر خلف رایة اٍال معاهدات وطنیة أو 

مقاتلون من تنظیم القاعدة في بالد المغرب : ا على الساحة منهمالجماعات المتطرفة األكثر رسوخ

  .ما سمح بتقویة هذا النظام في الداخل الیبي 1.ةشریعسالمي وأنصار الاٍال 

  :زائريمن الجنعكاسات وتأثیرات األزمة اللیبیة على األاٍ _2

منیة التي عیاتها األمن الوطني الجزائري من خالل تدا شكلت األزمة اللیبیة تهدیدا حقیقیا لأللقد 

نتشار الواسع ستقرار في الداخل الجزائري، فمن بین هذه التداعیات نجد اٍال من واٍال ألقت بظاللها على األ

لمنظمة، لتجد الجزائر نفسها رهابیة والهجرة غیر الشرعیة والجریمة اللسالح وكثافة نشاطات الجماعات االٍ 

أمام واقع وفوضى وتعقیدات أمنیة یصعب التعامل معها ویصعب توقع مساراتها المستقبلیة، مازاد من 

الوضع تعقیدا هو التدخالت الغربیة في األزمة اللیبیة التي عمقت المشكلة أكثر بدال من حلها، هذا في 

كبیرا للدولة الجزائریة ألن  هذا ما شكل تحدیا لیبیا، تشهدهنقسام الداخلي الذي مني واٍال األ نفالتظل اٍال 

لى مستنقع الحرب الالمتناهیة وهو ما سیجر حتما هذه األخیرة اٍ أي تدخل خارجي غربي في الجارة لیبیا 

    2.ومي الجزائري بحكم جوارها مع هذه األخیرةیشكل تهدیدا كبیرا لألمن الق

رتفعت وتیرة الصراع، من الجزائري مرشحة للتصاعد كلما اٍ في لیبیا على األ إن تداعیات األزمة

كلم وهو  982نكشاف الحدود الشرقیة للجزائر مع لیبیا والتي تمتد على طول لى اٍ حیث أّدى هذا األخیر اٍ 

تسع نشاط كما اٍ  .مكانیات بشریة ومادیة كبیرة لضمان تأمین تلك الحدودما فرض على الجزائر تسخیر اٍ 

لى الحدود الجزائریة ما أّرق السلطات والجیش رهابیة في لیبیا وامتداداتها اٍ نظیمات االٍ الخالیا و الت

  3.الجزائري الذي یتصدى بكل شجاعة لهذه التنظیمات

لى تهدید أمن الجزائر خاصة في ظل نتشار وتنامي الجریمة المنظمة في لیبیا أدى اٍ كما أن اٍ 

كل كبیر في تزاید نشاط وتجارة المخدرات وتهریبها وكذلك شساعة الحدود بین البلدین، كل هذا ساهم بش

                                                        
  .3 ص ،2016لوماسیة، أفریلارات الدبمیة اإلمیأكاد محاربة تنظیم داعش في لیبیا،ساسكیافان جنوجتن،  - 1
، مقال نشر في مجلة جیل الدراسات السیاسیة  الموقف الدفاعي للجزائر تجاه األزمة اللیبیةمولود بلقاسمي،  - 2

  .65، ص  11والعالقات الدولیة ، العدد 
،  2016أفریل  17،  في فض االشتباك بین الرؤى المصریة والجزائریة تجاه األزمة اللیبیةود السّید، محمد محم - 3

towards-onivis-algerian-and-egyptian-//www.ida2at.com/disengagehttps-  متاح على الرابط

crisis/-libyan-the  د13سا و17:على الساعة 2018أوت  31الجمعة :تم التصفح یوم.  
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أصبحت ُتستخدم كقواعد  ر التيالمناطق الحدودیة بین لیبیا والجزائي تزاید نشاطات الهجرة السریة، ف

رهابیة وشبكات للجریمة وتهریب المخدرات التي لها جماعات اٍ  عبور لجماعات مسلحة بما فیها ونقاط

  .        1.فریقیافي اٍ روابط بمنطقة الساحل 

فار نتشار واستنرهابیة في اٍ مسلحة واٍال ولقد ساهمت األوضاع األمنیة المتردیة وانتشار الجماعات ال

أمني كبیر من طرف القوات المسلحة ضمن الحزام الشرقي اللیبي وهو ما أثر على الجزائر سلبا من 

نشاء مراكز مراقبة حدودیة جدیدة تشمل نفقات النقل  ة التيستییخالل زیادة التكلفة اللوج مداد الطعام وإ وإ

وعلى المستوى السیاسي فإن الجزائر تواجه عّدة  .لى زیادة وتیرة التسلیحفي الحدود الشرقیة إضافة اٍ 

واستخدام لغة الحوار بین األطراف المتصارعة في لیبیا في الوقت  حدیات دبلوماسیة للتوفیقمصاعب وت

ستخدام الحسم العسكري ة ودولیة بشكل مباشر أو خفي وبأجندات متباینة اٍ الذي تحاول أطراف إقلیمی

  2.بغرض تحقیق مصالحها

ستقرار المنطقة المغاربیة كاملة وعلى رأسها نتشار الخطیر للسالح في لیبیا أصبح یهدد اٍ كما أن اٍال 

ار هذه تهّدد أمن واستقر  الجزائر، فتهریب األسلحة الثقیلة المسروقة من المجمعات العسكریة اللیبیة باتت

فریقي  را حتى على منطقة الساحل اٍال یمن في لیبیا أصبحت تشكل عنصرا خطاألخیرة، كما أن حالة الالأ

لقاعدة في المغرب االسالمي وتنظیم الدولة رهابیة، كاجرامیة واٍال تنظیمات االٍ مما فتح المجال أمام ال

  3.لتغلغل في المنطقةلاالسالمیة 

في اللیبیة أكثر على الجزائر هو تداعیات األحداث التي وقعت أثیرات األزمة ا صّعد من تم

رهابیة والتي أكدت الخطر والتهدید غاز الحیاة من طرف المجموعات االٍ  ستهدفت مجمع تقنتورین والتي اٍ 

دید تنظیم قد زادت نسبة التحدیات بعد ته جنوبیة للدولة الجزائریة واألمني الذي تشكله الحدود الشرقیة وال

رسالة الى أهل :"للدولة الجزائریة حكومة وشعبا في مقطع فیدیو تحت عنوان" داعش"الدولة االسالمیة 
عسكریین وجرحى ) 09(مقتل تسعة تعقبها هجوم على ثكنة عسكریة بمدینة عین الدفلى خلَّف" رالجزائ

                                                        
،مذكرة مكملة مقدمة  2014-0201تحوالت البیئة االقلیمیة وانعكاساتها على األمن الوطني الجزائري سلیم بوسكین،  1 

جامعة محمد :لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة تخصص عالقات دولیة واستراتیجیة ،بسكرة

  .169 ص 2015-2014خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ، 
، إحدى ، مجلة العلوم السیاسیة والقانونى األمن الوطني الجزائريتأثیر الظاهرة االرهابیة في لیبیا علعادل جارش،  2

.                                                                                                                            2017،جوانراطي العربي، العدد الثالث، اصدارات المركز الدیمق
، مذكرة  انعكاس التدخل العسكري الدولي على األمن واالستقرار في المنطقة العربیة دراسة حالة لیبیا، تویقر یمینة  3

جامعة محمد خیضر ، كلیة :مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة ، تخصص عالقات دولیة واستراتیجیة ، بسكرة

  .98 ص ،2016-2015علوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة ،الحقوق وال
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رهابیین الزالو یشكلون خطرا على العسكریة الجزائریة ومسلحین اٍ  اتشتباكات بین القو اٍال وبعدها تتالت 

  1.ستقرارهاالجزائرو یهّددون اٍ 

حتجاجات التي شهدتها بعض نعكست األزمة على الجزائر من خالل االٍ جتماعیة اٍ ومن الناحیة االٍ 

الوالیات الجزائریة في الجنوب على غرار ورقلة وغردایة التي كانت متأثرة بما كان یحدث في لیبیا، حیث 

لى زعزعة األمن في الداخل لى بعض الوالیات الشمالیة ما أدى اٍ حتجاجات اٍ ات هذه االٍ رتدادوصلت اٍ 

   2.جتماعیةلى أن كل ما حدث كان یتعلق بالشغل وتحسین األوضاع االٍ شارة اٍ الجزائري، وتجدر االٍ 

فع في لیبیا بضاللها الكثیفة على الموازنة العسكریة ما د أما من الناحیة األمنیة ألقت األزمة

راقبة الحدود، عالن عن خطة لتطویر القوات البریة وشراء تجهیزات متطورة لملى االٍ بالحكومة الجزائریة اٍ 

ملیار دوالر تقریبا في  15لى ع میزانیة وزارة الدفاع وأجهزة األمن ووزارة الداخلیة اٍ في هذا السیاق تم رف

ها قانون المالیة أقرّ موازنة السنویة المبدئیة التي ملیارات دوالر عن ال 6قانون المالیة التكمیلي أي بزیادة 

     4.ملیار دوالر 20رتفعت الى اٍ  2014وفي  2011.3لعام 

  :المقاربة األمنیة الجزائریة في التعامل مع تأثیرات األزمة اللیبیة_3
مع ستراتیجیة أمنیة تتماشى إن الجزائر سعیا منها للمحافظة على أمنها القومي عملت على تبني اٍ 

ستراتیجیة األمنیة رسمتها أهداف سیاستها الخارجیة وكذلك مع معطیات البیئة الداخلیة والخارجیة، هذه اٍال 

 یتمثل األول في العمل على تطویر وتهیئة أجهزتها األمنیة: نطالقها من بعدین أساسیینمن خالل اٍ 

منیة الصلبة التي تحاول زعزعة بهدف حمایة حدودها الشرقیة والجنوبیة والتصدي لمختلف التهدیدات األ

عتماد على لغة الحوار ستقرار في الجزائر، أما البعد الثاني فیتمثل في تبني سیاسة لینة تتمثل في اٍال اٍال 

نطقة نتهاج الحلول السلمیة للتعامل مع النزاعات التي تنشب في الموالتشاور مع دول الجوار وكذلك اٍ 

  . الجغرافیة التي تنتمي الیها

ن ما یحدث في لیبیا یشكل تعتبر الجزائر أ) كلم 982(ولیبیا الحدود المشتركة بین الجزائر  وبحكم

  : لى مواجهة التهدیدات اآلتیة من لیبیا على صعیدین أساسیینتهدیدا ألمنها القومي لذلك تسعى اٍ 

                                                        
 جامعة مستغانم،، 2011البعد األمني للسیاسة الخارجیة الجزائریة باتجاه دول الربیع العربي منذ محمد السنوسي،  1 

  .2015نوفمبر 29
، مذكرة معدة لنیل  ة الساحل االفریقي الجزائر نموذجاتأثیرات األزمة اللیبیة على منطق، حنافي  یزةا، فحبشي أم هاني  2

جامعة زیان عاشور ، كلیة الحقوق والعلوم : شهادة الماستر في العلوم السیاسیة ، تخصص تحلیل سیاسة خارجیة ، الجلفة

  .181 ، ص 2017- 2016السیاسة ، قسم العلوم السیاسیة ، 
على  متاح، ئرفي لیبیا على كل من تونس والجزا لدائرتداعیات سیاسیة وعسكریة للصراع ارشید خشانة،   3

  د53سا و21: على الساعة 2018سبتمبر  08السبت : بتاریخ االطالع   www.swissinfo.ch/ara://https:الموقع
، معهد واشنطن التجربة الجزائریة الرائدة في مكافحة االرهاب الى الحلول السیاسیة من الحلول األمنیةحكیم غریب،  4

  .یاسة الشرق األدنىلس
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 یكمن في جملة من اإلجراءات األمنیة تنخرط فیها قوات الجیش والدرك وحرس الحدود :األول -

لى المناطق الحدودیة مع لیبیا وشراء معدات وأجهزة مراقبة جویة والقاضیة بنقل قوات وعتاد إضافیین اٍ 

 خضاع تنقل سلع جدیدة بما فیها مختلف أنواع قطع الغیار للمراقبة في المناطق الحدودیة لمنع اٍ  وكذلك

لي والنیجر وموریتانیا لمحاربة في تدعیم التعاون والتنسیق مع ما :ویكمن الثاني. لى لیبیاتهریبها اٍ 

     1.اإلرهاب والجریمة المنظمة وتهریب األسلحة اللیبیة

تعمل على مواجهة الظاهرة  رهاب فإنهائدة في مكافحة اٍال لى التجربة الجزائریة الراوبالنظر اٍ 

  : رهابیة في لیبیا وفق مجموعة من اآللیات منهااٍال 

ریق الحوار من خالل خارطة طریق تتضمن حال محاولة تحقیق توافق بین اللیبیین عن ط - 1

كل أشكال التدخل العسكري رفض  الخالفات وكذلك لى السالح لحلحتكام اٍ اع وتمنع اٍال لحالة الصر 

 .اإلقلیمي أو الدولي

 .محاولة إقامة سلطة مركزیة ومنحها الصالحیات الكاملة لممارسة القوة والنفوذ - 2

رهابي المتشدد حتى ال ریق على تمّدد وانتشار الفكر االٍ بناء مؤسسات الدولة اللیبیة وقطع الط - 3

تصال ومنظومة قنوات اٍ  ال تستطیع الجماعات اإلرهابیة خلق لى الجزائر وللدول المجاورة، حتىیتسرب اٍ 

    2.إرهابیة عابرة للحدود تهّدد أمن الجزائر والدول المجاورة

  :مؤشرات أساسیة 3نطالقا من في لیبیا اٍ كما تلعب الجزائر دورا في مكافحة التهدیدات األمنیة 

یجابیة على التحذیرات المتتالیة للجزائر من تأثیرات سقوط النظام اللیبي وانعكاساته اٍال  - 1

رهابیة، السیما في ظل سیطرة هذه األخیرة على األسلحة المتطورة التي قدمها الناتو للثوار الجماعات اٍال 

 .اللیبیین لمواجهة كتائب القذافي

اسا على منع ابعة والقائمة أسوتجفیف منرهاب ادئ التي وضعتها الجزائر لمكافحة االٍ المب - 2

 .فاوض مع الخاطفین واإلرهابیین وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولتقدیم الفدیة ورفض الت

ستقرار األمني فریقیا والمنطقة المغاربیة، ناهیك عن اٍال ستراتیجي للجزائر في اٍ الموقع اٍال  - 3

سیاسي الذي تشهده مقارنة بدول الجوار، هو ما یساعد الدول الكبرى على التعاون مع الجزائر بهدف وال

وعلى  3.مواجهة التهدیدات األمنیة الجدیدة على غرار الجریمة المنظمة، الهجرة غیر الشرعیة واإلرهاب

                                                        
ربیین، مركز الدراسات ااء المغخبر مجموعة ال غیاب جماعي وخالفات ثنائیة، األزمة اللیبیةعبد النور بن عنتر،   1

  .7 ص ،2011، سبتمبر،6المتوسطیة والدولیة، العدد
   .عادل جارش، مرجع سابق 2
القذافي وتهدیدات القاعدة في بالد المغرب الجزائر بین تداعیات سقوط نظام ، زروال سهام ،كربوسة عمراني   3

جامعة محمد خیضر، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، العدد  :، بسكرةاالسالمي

  .2014، أكتوبر 5
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 دبلوماسیتها من أجل خلفیة التطورات المتصاعدة في لیبیا فإن الجزائر تبذل مجهودات كبیرة من خالل

سیاسة ومقاربة  طار على تبنيلیها وتعمل في هذا اٍال متدادها اٍ حتواء التهدیدات األمنیة في لیبیا ومنع اٍ اٍ 

أمنیة تتماشى مع مبادئ سیاستها الخارجیة من أجل حّل األزمة اللیبیة وكذلك التنسیق مع دول الجوار 

ستثمار في األمن فریقیا من خالل اٍال مغاربیة وكذلك في اٍ ستقرار والسلم في المنطقة البهدف إحالل اٍال 

  .والتنمیة المشتركة ما یخدم المصلحة الجماعیة

نتشار الواسع للملیشیات المسلحة كلها معطیات إن لغیاب الدولة في لیبیا وتفكك المجتمع واٍال 

ش الجزائري على طول نتشار الواسع لعناصر الجیأجبرت الجزائر على تأمین حدودها وهو ما یبرز اٍال 

رتفاع الهواجس األمنیة المتعلقة بأمن الحدود الجزائریة اللیبیة، قّررت الحكومة الحدود الشرقیة، فمع اٍ 

غلق الحدود البریة مع لیبیا بشكل كامل تخوفا من تسرب التهدیدات األمنیة  2013الجزائریة في ماي 

جراءات لى وضع اٍ سراع اٍ ا لیبیا فرضت على الجزائر اٍال ضطرابات األمنیة الخطیرة التي تشهدهفاٍال  1.لیهااٍ 

لى عمق التراب الوطني، فتم نشر عشرات لى الحیلولة دون وصول الخطر اٍ ستثنائیة تهدف اٍ أمنیة اٍ 

  2.كلم 964لى لیبیا والتي تصل اٍ  سكریین على طول الحدود الشاسعة معاآلالف من الع

  

  :الجزائریة إزاء األزمة اللیبیة  موقف وجهود الدبلوماسیة: لثالمطلب الثا

اللیبیة، فضال عن أسباب  تخذته الجزائر إزاء األزمةالذي اٍ  لقد تباینت اآلراء حول ماهیة الموقف

افي واستقبال هذا الموقف، فما یراه بعض السیاسیین والصحفیین موقفا مؤیدا من قبل الجزائر لنظام القذ

بما في ذلك الموقف الرسمي الجزائري بعد سقوط القذافي بأنه لیس یراه البعض اآلخر  عائلته أثناء األزمة

نما في حقیقة األمر هو عبارة عن اٍ     3.ستمرار لسیاسة الجزائر في عدم التدخل في دول الجواركذلك وإ

فلقد بنت الجزائر منذ البدایة موقفها من األزمة اللیبیة على مبدأ أساسي تقوم علیه عقیدتها 

سكریة والمتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وطالبت بالحل السلمي الدبلوماسیة والع

دبلوماسیة ستقرار في لیبیا كان دائما من أولویات النعكاسات األمنیة لألزمة، فتحقیق االٍ وحذرت من اٍال 

قلیم نفسه، االٍ  أمن لیبیا من أمنها الستحالة فك الترابط بین األمن القومي لدول عتبار أنالجزائریة على اٍ 

                                                        
  .145 ، مرجع سابق، صحنافي فایزة ، حبشي أم هاني  1
، مذكرة مقدمة 2015-2011-اسة الخارجیة الجزائریة تجاه المحیط االقلیميالسیالثابت والمتغیر في ، بودیسة حمدأ 2

محمد بوقرة، كلیة الحقوق، بودواو، قسم العلوم جامعة : خارجیة، بومرداس تحلیلشهادة الماستر، تخصص لنیل متطلبات 

  .86 ص ،2015- 2014السیاسیة، 

دراسات االستراتیجیة مركز ال، رایر وأزمة االنقسام السیاسيفب 17اسة العالقات اللیبیة الجزائریة  ما بعد در  ،_____ 3 

  .لموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة واالستراتیجیةة ، اوالدبلوماسی
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فالجزائر بحكم موقعها المجاور مباشرة للیبیا فإنها معنیة باألساس بهذه األزمة ولها مسؤولیة إقلیمیة في 

  1.إیجاد تسویة سلمیة لها

تعزیز الحوار :محاور هي 3ستقرار في لیبیا على ترتكز المقاربة الجزائریة تجاه إعادة األمن واٍال 

عتمادا على التجربة الجزائریة في مالي ودورها في إعادة السلم الداخلي، ثم ین اٍ السیاسي بین الفرقاء اللیبی

تثبیت معادلة الحوار السیاسي وأخیرا العمل ضمن األطر المؤسساتیة الدولیة، كاألمم المتحدة ومجلس 

لذي یقر األمن، عملیا فإن الجزائر تسیر وفق هذه المكونات الثالث وال یتعارض دورها مع الدور األممي ا

  2"برنارد لیون"بدور المقاربة الجزائریة طبقا لتعلیق المبعوث األممي في لیبیا 

لقد تمثل المحدد األمني في الموقف الجزائري من األزمة اللیبیة في تخوف الجزائر من التداعیات 

تهریب  نتشار المیلیشیات المسلحة،ري المتمثلة أساسا في اٍ یة التي قد تنجر عن التدخل العسكاألمن

األسلحة، تقویة الجماعات اإلرهابیة في المنطقة، مشكلة الالجئین، أما المحدد القیمي في الموقف 

عدم التدخل في الشؤون : رتبط بالمبادئ التي تقوم علیها السیاسة الخارجیة الجزائریة منهاالجزائري اٍ 

  3.الداخلیة واحترام سیادة الدول

یجاد حل لألزمة اللیبیة بناء على الخیار السلمي على اٍ  فالجزائر من خالل دبلوماسیتها تعمل

  :السیاسي من خالل

 .قتتال الداخلي لى وقف اٍال حوار یهدف اٍ اللیبیة المتصارعة حول  األطراف محاولة جمع •

توسیع دائرة المشاورات السیاسیة تجنبا النزالقات قد ُتدخل لیبیا في وضع الدولة الفاشلة أو في  •

 .حرب أهلیة

لحل العسكري كجزء من إستراتیجیة إخضاع جمیع األطراف إلى إیجاد حلول مؤقتة، رفض ا •

التأكید على البعد الداخلي لحل األزمة على أساس أّن هذه األخیرة ال یمكن حلها إّال من طرف اللیبیین 

 .واستبعاد أي عمل عسكري أجنبي في لیبیا ألنه سیعقد األمور أكثر

اللیبي وتشكیل - دعم دور األمم المتحدة في إدارة الحوار اللیبي ستقرار الوطني وكذلكدعم اٍال  •

  .4ةحكومة وحدة وطنی

                                                        
  .العربي الجدیدموقع  .2014سبتمبر  ، یبیةلالجزائر وامتحان األزمة العبد النور بن عنتر،   1
، 2612عربیات، العدد، تسابق نظیرتها المصریة،دبلوماسیة نشطة   بیةلدور الجزائري في األزمة اللیاثابت العمور،   2

س مار  2: ، بتاریخ االطالعwww.alkhabar.com/mode/235291: على الموقعمتاح ، 2015حزیران  11الخمیس 

  .د 27سا 12: على الساعة 2018
السیاسة الخارجیة الجزائریة في سیاق التحوالت الجیوسیاسیة في المنطقة العربیة، نجة، صادق حجال، هشام الغ  3

  .2017الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، دیسمبر 
 .168،  167، مرجع سابق ص ص  حنافي فایزة حبشي ، أم هاني 4
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عم الحوار اللیبي وغلق الباب أمام لى لعب دور الوسیط بین الفرقاء اللیبیین لدكما تسعى الجزائر اٍ 

ن على حساب أم من خالل إطالة عمر األزمة لى ضمان مصالحها التدخالت الخارجیة والتي تسعى اٍ 

  1.واستقرار ووحدة لیبیا

  : ن وفق مستویینالجزائریة تجاه األزمة اللیبیة كا ومن هنا فإن التحركات

تبعت سیاسة تقوم على بناء عالقات جیدة مع كافة حیث اٍ : األزمة اللیبیة مستوى أطراف - 1

األزمة اللواء خلیفة ندالع ستقبالها للمرة األولى منذ اٍ األطراف اللیبیة، من أبرز تحركاتها في هذا الصدد اٍ 

 26وعدد من نواب البرلمان اللیبي في " عقیلة صالح"ستقبال والتي سبقها اٍ  2016دیسمبر  18في  ترحف

كما تقوم الجزائر بالتواصل مع عدد من المسؤولین اللیبیین السابقین في عهد معمر . 2016نوفمبر 

مكانیة قیامهم بدور ابق للنظر في مدى اٍ القذافي والشخصیات اللیبیة المعروفة بقربها من النظام الس

 2.اللیبیة-تمام عملیة المصالحة اللیبیةیجابي في اٍ اٍ 

ت مالمح مشروع التسویة الجزائریة لألزمة اللیبیة تظهر لقد بدأ: مستوى دول الجوار اللیبي - 2

ین رئیس أي بعد تسویة األزمة التونسیة التي لعبت الجزائر فیها دور الوسیط ب 2014لألفق منذ سنة 

یصطلح علیه تسمیته  في سیاق ما" قاید السبسي"ورئیس حزب نداء تونس" وشيراشد الغن"حركة النهضة 

 3.بحكم الترویكا

جتماع على لى اٍ لى دعوة وزراء خارجیة دول الجوار اللیبي اٍ بادرت الجزائر اٍ  2014ففي شهر ماي 

ائر من أجل التشاور حول األزمة األمنیة نحیاز في الجز جتماعات الوزاریة لمنظمة عدم االٍ هامش اٍال 

نقسام الحكومي والصدام المسلح العنیف في مطار طرابلس والسیطرة المتصاعدة في لیبیا على خلفیة اٍال 

نسانیة لتجدد حتواء التداعیات األمنیة واالٍ وكذلك اٍ  30/07/2014على العاصمة ومدینة بنغازي في 

جتماع الثالث لوزراء خارجیة الجوار اللیبي في مدینة نعقد اٍال اٍ  2015بعد ذلك في . في لیبیا األزمة

فریقي، وكان یندرج ضمن تحاد االٍ لى ممثلي كل من الجامعة العربیة واالٍ الحمامات التونسیة الذي توسع اٍ 

الخیار السیاسي للدبلوماسیة الجزائریة التي كانت تدفع باستمرار نحو الحلول السلمیة والحوارات السیاسیة 

نهیار النظام األمني العسكري في حتواء الجماعي ألثار اٍ دعم المصالحة الوطنیة بین الفرقاء اللیبیین واالٍ و 

عادة تأهیل المؤسسات و  جتماع اإلقلیمي، المخرج المهم لهذا االٍ  البنیة التحتیة للدولة و لقد كانلیبیا وإ

                                                        
  .65، مرجع سابق ، ص  مولود بلقاسمي  1
 13،  ترتیب أولویات السیاسة والدبلوماسیة واالقتصاد ، الوساطة الجزائریة لتسویة األزمة اللیبیة، عماد محمد أمین  2

تم   www.essalamonline.com/ara/dermalink/61264.html:، یومیة السالم ، متاح على الرابط 2017مارس 

 .د33سا و23:على الساعة 2018مارس  21األربعاء  :التصفح یوم
مركز الملك فیصل للبحوث : الریاض االقلیمیة،ت ااألزمة اللیبیة بین التدخالت الدولیة والوساطیطلي، محمد السب  3

  .2017 جویلیة ، ه، 1437والدراسات االسالمیة، شوال،
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بیا وسیادتها وسالمتها الترابیة، وقف كل حترام وحدة لیضرورة اٍ "البیان الختامي الذي أكد في دیباجته 

لى حل العملیات العسكریة التي تقوم بها الملشیات المختلفة ودعوة األطراف السیاسیة كافة في لیبیا اٍ 

  1".خالفاتها عبر الحوار وانتهاج مسار توافقي في معالجة المشاكل السیاسیة واألمنیة العالقة

قلیمي،ما جعل ر ملفا هاما وحساسا مرتبطا باألمن االٍ لقد شكل الملف اللیبي بالنسبة للجزائ

ولة حوار لتقاء الفرقاء اللیبیین في طامن في هذا البلد عبر اٍ الدبلوماسیة الجزائریة تعمل من أجل بسط األ

جلسات الحوار بمشاركة  ىحیث قامت بعقد أول 2015ت فیه الجزائر سنة قفواحدة، هو األمر الذي و 

اللیبي - لبنات الحوار اللیبي ىیاسیة ووطنیة لیبیة ، ما ساهم في وضع أولشخصیة س 250أكثر من 

" محمد عبد العزیزمحمد أ"الخارجیة والتعاون اللیبي وفي هذا الخصوص صّرح وزیر  إلیجاد حل لألزمة

نعقد بالجزائر حول األزمة اللیبیة یعد رسالة أن اللقاء التشاوري غیر الرسمي بین دول الجوار الذي اٍ 

  2.اسیة قویة للنخب ولكل القوى السیاسیة لإلعداد للمصالحة الوطنیة وحل األزمة اللیبیةسی

  :راتیختفاق الصالدور الجزائري في اٍ _2
لقد أعلنت الجزائر عن دعمها لمبادرة السلم والمصالحة بین األطراف السیاسیة اللیبیة الذي وقع في 

جتماعات تشاوریة ما بین ستضافت الجزائر اٍ اٍ كما  ،2015ویلیة ج 11رات المغربیة بتاریخ یخمدینة الص

جتماعات جتماعات مهدت فیما بعد مع اٍ األحزاب السیاسیة اللیبیة وكذلك عمداء البلدیات اللیبیة وهي اٍ 

یطالیا  ستقبلتفاق الخامسة، كما اٍ تلى توقیع مسودة اٍال رات اٍ یخالص كل من وزراء خارجیة هولندا وإ

 بان كي"لى األمین العام لألمم المتحدة ضافة اٍ ار آخرین في الدول الغربیة باالٍ وبریطانیا ومسؤولین كب

اللقاءات أن الجزائر تدعم الوصول  لالحقة لكل هذهحیث عبرت الجزائر في المؤتمرات الصحفیة ا" مون

لى حل سلمي في لیبیا مؤكدة رفضها ألي تدخل عسكري في البلد الجار، هو ما حاولت الجزائر من اٍ 

توج الموقف لی تتبناه أغلب الدول اإلفریقیة، فریقي أن تجعله موقفا رسمیا تحاد اٍال الل نفوذها في اٍال خ

لى اٍ  نذاكأ وزیر الشؤون المغاربیة واإلفریقیة والجامعة العربیة" عبد القادر مساهل"الجزائري أخیرا بزیارة 

   3.طرابلس من أجل البحث في تطورات األزمة اللیبیة

بإیجاد  قتراحات الرامیة إلى التعدیلمطلقا االٍ  تأییدا أن الجزائر تؤید" عبد القادر مساهل" أكد ولقد 

في لیبیا، على أن یتحلى اللیبیون بالحكمة واإلرادة الصادقة لتجاوز خالفاتهم وتغلیب  تسویة دائمة لألزمة

                                                        
، كلیة  3، جامعة الجزائر األزمة اللیبیة والقوى الخارجیة وجهات نظر متباینة ومصالح متنافسةصوریة زاوشي ،    1

  .145السیاسیة و العالقات الدولیة ، تخصص دراسات اقلیمیة ، ص العلوم 
، على 31/12/2015 الجزائر حلت مشكل مالي وساهمت بملف لیبیا وتصالحت مع موریتانیا،الطیب سعد هللا،   2

  .د 37سا  17: على الساعة 2018 مارس 04: ، بتاریخ االطالعwww.elkhabar.net/2015/12/31: الموقع

، مركز الدراسات االستراتیجیة فبرایر وأزمة االنقسام السیاسي 17الجزائریة ما بعد -دراسة العالقات اللیبیة، _____ 3 

  .الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، والدبلوماسیة 
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قامة حكومة وحدة وطنیة المصلحة العلیا بالتصدیق على اٍال  تحظى بتوافق واسع مؤهلة تفاق السیاسي وإ

بعاد مخاطر التقسیم، كما ذكر أیضا بدعوة الجزائر منظمة األمم المتحدة  للقیام بمهام بناء الدولة اللیبیة وإ

لى مسار نضمام اٍ من خالل مبعوثها الخاص إلى لیبیا لمضاعفة جهودها لحمل كافة األطراف اللیبیة لالٍ 

شكل  2015تفاق السیاسي الذي تم التوصل إلیه في جویلیة الٍ ستعادة السلم واألمن مضیفا أن مشروع ااٍ 

قترح تشكیل حكومة وحدة وطنیة تتولى تسییر المرحلة معالجة األزمة اللیبیة خاصة أنه اٍ سبیال مالئما ل

   1.لیبیة ومواجهة التحدیات األمنیة لنتقالیة ووضع اللبنات األولى للمؤسسات ااالٍ 

نیها لسیاسة السلم والمصالحة الوطنیة، تبنت لیبیا النموذج الجزائري نظرا للتجربة الجزائریة في تب

قناع األطراف التي إلقرار السلم والمصالحة الوطنیة، حیث تقدمت بطلب للجزائر للتحرك دبلوماسیا واٍ 

في مؤتمر صحفي " محمد الطاهر سیالة"تعرقل جهود السالم في لیبیا، حیث قال وزیر خارجیة لیبیا 

أن بالده " عبد القادر مساهل"تحاد اإلفریقي وجامعة الدول العربیة ربیة واٍال ازیر الشؤون المغمشترك مع و 

قناع األطراف التي تعرقل ستعمال عالقاتها الدولیة واإلقلیمیة لتقریب وجهات النظر واٍ طلبت من الجزائر اٍ 

بأن الجزائر مستمرة في ومن جهته أكد مساهل . لى حل سیاسي بین الفرقاء في لیبیامساعي التوصل اٍ 

لى أن الدعم مساعیها إلقناع كل األطراف بضرورة دعم السلطة اللیبیة المعترف بها دولیا، مشیرا اٍ 

إلى أن الدور الجزائري یتمثل  صالحة الوطنیة بین اللیبین ، كما أشار أیضاالسیاسي یعني الحوا ر والم

       2.في البحث عن السبل الكفیلة بدعم الحل السیاسي

  : 2017لى اٍ  2015تطور الدبلوماسیة الجزائریة لحل األزمة اللیبیة من _3

أكد وزیر الشؤون الخارجیة رمطان لعمامرة بأدیس أبابا أن الجزائر تنظم بشكل : 28/01/2015

في لیبیا الحوار والمصالحة الوطنیة  لى تكرستمع الدولي الرامیة اٍ فریقي والمجلى جهود اإلتحاد االٍ تام اٍ 

    3.عیدا عن أي تدخل أجنبيب

                                                        
مذكرة مقدمة لنیل متطبلبات شهادة ، 2015-2011رها على األمن الجزائري، التحدیات اإلقلیمیة وآثا، كرفلة كلثوم 1 

جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم : بسكرة ، مةكو تخصص أنظمة سیاسیة مقارنة وح الماستر،

  .69 ، ص2016-2015، یةالعلوم السیاس
لیبیا تطلب مساعدة الجزائر إلبطال  حة الوطنیة في الجزائرأعلنت رسمیا تبنیها سیاسة السلم والمصالأنیس نواري،  - 2

php/2014-www.annasronline.com/index-08-09-10-33-: على الرابطوعرقلة جهود التسویة،

، على 2018مارس  04: ، بتاریخ االطالع23-03-10-2016-15/57270-15-11-23-08-20/2014

  .د 25سا 12:/ الساعة
الجزائر تنظم بشكل تام الى كافة الجهود الرامیة الى تكریس الحوار والمصالحة في وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة،  - 3

ter=1&newsooaspx?fa-detail-www.mae.gov.dz/news-: ، على الموقع28/01/2015 ، في لیبیا

id:2822  . 2018مارس  04:بتاریخ االطالع.  
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یطالیا بالجزائر العاصمة على ضرورة مواصلة : 02/11/2015 أجمعت كل من الجزائر ومصر وإ

التشاور في إطار اآللیة التشاوریة حول الوضع في لیبیا وبحث سبل الخروج من األزمة عبر الحوار 

ها في إطار حل سیاسي توافقي، ختیار ما یناسبالشامل بین األطراف اللیبیة التي تبقى سیدة في اٍ 

مساهل أن الجزائر سجلت بارتیاح كبیر توصل األمم المتحدة عبر سنة من  ولقدأوضح عبد القادر

إمكانها إدارة الفترة إنه یمثل في نظرنا توافقا كافیا لمبادرة ب:"الئتفاق سیاسي قالى مشروع اٍ المفاوضات اٍ 

    1".لیبیانتقالیة في اٍال 

جتماعهم السابع بالجزائر بتاریخ وزراء خارجیة دول جوار لیبیا اٍ  عقد: 01/12/2015

 فریقي والجامعة العربیةتحاد االٍ المغاربیة واٍال  الشؤون  وزیر عبد القادر مساهل برئاسة 01/12/2015

ن شّدد الوزراء على أ تحاد األوروبي وفریقي واٍال تحاد اٍال وبحضور ممثلي جامعة الدول العربیة واٍال  أنذاك،

تشكیل حكومة وفاق وطني في لیبیا تتطلب مساعدة المجموعة الدولیة ودعمها في مجابهة التحدیات 

قتصادي التي تواجهها لیبیا، كما جّددوا مناشدة أطراف المتعددة على المستوى السیاسي واألمني واالٍ 

   2.تفاق السیاسيالجوار اللیبي المصادقة على االٍ 

مثل  اع بروما لبحث التطورات حول األزمة اللیبیة وجتمخ اٍ عقد بهذا التاری: 13/12/2015

ي لجزائر ستواصل دعمها للمسار األممجتماع أن االجزائر عبد القادر مساهل، أكد من خالل هذا اٍال 

سراع في الرامي الى إیجاد حّل لألزمة اللیبیة وأكد الوزیر أن الحل السیاسي في لیبیا یتمحور حول اٍال 

تفاق السیاسي الذي لقي ة وطنیة تمثل الشعب اللیبي بأكمله والتوقیع السریع على االٍ تشكیل حكومة وحد

  3.دعم الشعب اللیبي وانضمام الجزء األكبر من األطراف  السیاسیة في هذا البلد

فریقي وجامعة الدول تحاد االٍ ربیة واالٍ اوزیر الشؤون المغجتماع أكد في هذا االٍ : 2016/11/19 

طار الوحید لحل األزمة اللیبیة موضحا قادر مساهل أن الحوار الشامل والحل السیاسي االٍ العربیة عبد ال

ستقباله عقب اٍ في تصریحات للصحافة  وقال . ة بین أیدي اللیبیینتفاق السیاسي یعد الركیزة الوحیدأن اٍال 

ذي النواب ال أن شرعیة مجلس "جمعة القمافي"عضو لجنة الحوار الوطني اللیبي رئیس حزب التغییر و 

                                                        
االجتماع الوزاري الثالثي حول لیبیا بالجزائر تطابق وجهات النظر حول مواصلة وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة،   1

detail-www.mae.gov.dz/news-: ، على الموقع02/11/2015، في نسیق ودعم واحترام إرادة الشعب اللیبيالت

id:3454-aspx?fater=1&news  2018مارس  04: بتاریخ االطالع.  
، 01/12/2015البیان الختامي لالجتماع السابع لوزراء خارجیة دول جوار لیبیا، ، یةالجزائر  وزارة الشؤون الخارجیة   2

 04:بتاریخ االطالع   .id=3557-aspx?fater=1&news-detail-www.mae.gov.dz/news: على الموقع

  .2018مارس 
، في دون تمسكهم بالوحدة الترابیة للیبیا ووحدة شعبهادالمشاركون یج: ندوة روما، الجزائریة رة الشؤون الخارجیةوزا   3

بتاریخ   .id=3608-aspx?fater=1&news-detail-www.mae.gov.dz/news: ، على الموقع12/12/2015

 .2018مارس  04: االطالع
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تفاق السیاسي الذي جاء وشرعیة المجلس الرئاسي اللیبي تنبثقان من االٍ  2015نتهت مهمته في أكتوبر اٍ 

نه الركیزة تفاق بألمجلس األمن واصفا اٍال  2295في إطار األمم المتحدة وبالخصوص في الالئحة 

زیارة القمافي تندرج في إطار أن  وأوضح. بیین إلیجاد تسویة لألزمة األساسیة والوحیدة بین اللی

   1.تصاالت الدائمة مع كل األطراف اللیبیة في شرق لیبیا وفي جنوبهااالٍ 

ستمر لیومین، نعقد في تونس والذي اٍ جتماع الذي اٍ شاركت الجزائر في االٍ : 2017فیفري-19-20

تدخل خارجي في  لى إعالن تونس الذي أكد رفض أي حل عسكري لألزمة اللیبیة وأيتم خالله التوصل اٍ 

شراك كافة األطراف في عملیة الحوار مهما كانت توجهاتهم وانتماءاتهم السیاسیة  الشؤون الداخلیة للیبیا وإ

تفاق السیاسي بما في ذلك الحفاظ والعمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة المنصوص علیها في االٍ 

   2.اللیبي- الشاملة في إطار الحوار اللیبي لى تحقیق المصالحةعلى وحدة الجیش اللیبي والسعي الحثیث اٍ 

لى لیبیا، حیث اٍ  اهلالقادر مس اریخ في الجولة التي قام بها عبدیتمثل هذا الت: 22/04/2017

ستعداد التام الذي أبدته األطراف اللیبیة للمضي طالع عن كثب عن مدى اٍال سمحت له هذه الجولة باٍال 

من  وأوضح. صالحة الوطنیة دون أي تدخل خارجيار والمقدما في إیجاد حل لألزمة من خالل الحو 

خالل هذه الزیارة أنه یحمل من خالل هذه الجولة رسالة تضامن وأمل نابعة من تجربة الجزائر المریرة 

مجّددا تأكید الجزائر أن الحل في لیبیا ال " ال نرید أن تتكّرر في لیبیا: "رهاب حیث صّرح قائالضد اٍال 

من خالل اللیبیین أنفسهم عن طریق حوار سیاسي شامل دون إقصاء أو تهمیش ألي  یمكن أن یكون إالّ 

  3.طرف على حساب اآلخر

تلك رسالة قویة  خالل هذه الزیارة لمساهل سجلت الجزائر جهودها الحثیثة في الملف اللیبي وكانت

  4.أنها على مقربة واألكثر درایة بتعقیدات الملف اللیبي من

                                                        
في  الحوار الشامل والحل السیاسي االطار الوحید لحل األزمة اللیبیةوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة،   1

بتاریخ   ..id=4405-aspx?fater=1&news-ildeta-www.mae.gov.dz/news: ، على الموقع19/12/2015

 .2018مارس  04: االطالع 

  .عماد محمد أمین، مرجع سابق  2 
جولة السید مساهل في لیبیا فرصة لالطالع على استعداد األطراف اللیبیة للحوار ، ةوزارة الشؤون الخارجیة الجزائری  3

detail-www.mae.gov.dz/news-: على الرابط، 22/04/2017والمصالحة الوطنیة في 

id=4756-aspx?fater=1&news..   

  ، سنة المتابعة والتأكید....2017دبلوماسیة....حافظت على أولویات عملها على كافة المستویات، _________ 4 

 20 الثالثاء :بتاریخ االطالع ،؟https://almaouid.com/national/21865: طعلى الرابمتاح ، 2016الموعد 
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اطة تمام الوسستقبال الوفود اللیبیة لغرض اٍ في اٍ  2017الل شهر فبرایر واستمرت الجزائر خ

عبد القادر مساهل عدد من أعضاء لجنة الحوار السیاسي اللیبي،  ستقبلالجزائریة لحل األزمة، حیث اٍ 

  1.وأعضاء من مجلس النواب مجلس البلدي للزنتانستقبلت الجزائر وفدا ضم ممثال عن الكما اٍ 

مع رئیس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق  "حمد أویحيأ"لتقى الوزیر األول اٍ : 17/12/2017

وجرت المحادثات حول البحث في آخر التطورات في لیبیا وأشار السّراج في تصریح  "فایز السراج"اللیبیة 

  سیة لألزمة اللیبیة، وأوضحلى العالقات التي تجمع بین البلدین بشأن إیجاد تسویة سیاله للصحافة اٍ 

لى التعاون كما تم التطرق اٍ "  هناك تطابق في الرؤى بیننا وبین الجزائر حول الوضع في لیبیا:"قائال

  :وفي تفاق سیاسي بشأن لیبیالى اٍ المشترك بین البلدین وتوحید الجهود من أجل التوصل اٍ 

لشؤون با امكلفمنتدبا  اوزیر د القادر مساهل الذي كان شارك وزیر الخارجیة عب: 18/12/2017

جتماع الثالثي حول لیبیا بتونس الذي جمع فریقي وجامعة الدول العربیة في االٍ تحاد اٍال المغاربیة واٍال 

تفاق السیاسي اللیبي المؤرخ في اٍال  خر تطوراتآ وجاء هذا اللقاء الستعراض" تونس- مصر-الجزائر"

17/12/2017.2  

شهدت عدة مشاورات إلیجاد حل  2017وفي سیاق تحركات الدبلوماسیة الجزائریة فإن سنة 

لألزمة اللیبیة منها المشاورات التي جمعت وزیر الشؤون الخارجیة عبد القادر مساهل مع وزیر الدولة 

محاولة وهذا فیها لألزمة في لیبیا  تم التطرق" ورتبألیستر "فریقیا البریطاني للشرق األوسط وشمال اٍ 

خالل مشاركته في  كان رّده و تغلیب الحل السیاسي تحاد األوروبي حولمن مساهل لكسب تأیید االٍ 

سي لى حل سیالى تشجیع التوصل اٍ دعى اٍ تجاه المجتمع الدولي صریحا عندما " روما مید"منتدى 

بناه لألزمة اللیبیة بما یسمح باكتساب مؤسسات قویة تكافح شبكات الهجرة السریة وهوالمسعى الذي تت

ل العسكري الذي ستكون نتائجه وخیمة على لیبیا بدرجة أولى ودول تفادیا للتدخ الجزائر حیال األزمة

 3.الجوار على رأسها الجزائر بدرجة ثانیة

  

  

                                                        
  .23 ص ،2017التقریر الشهري، فبرایر  ، جیاتی، المنظمة اللیبیة للسیاسات واالستراتالحالة اللیبیة، ________  1
سراج یطلع أویحیى على ما یجري في لیبیا ویعلن حكومة الوفاق تثمن دعم الجزائر لجهود الحل السیاسي ، ال         2

 ، 6057، العدد2017دیسمبر  18ه الموافق ل  1439ربیع األول  29، جریدة صوت األحرار، االثنین  لألزمة اللیبیة

  .3 ص
، متاح على  2017، دیسمبر  برفض التدخل العسكري في الجارة لیبیا الجزائر تتمسك، عبد العلي بوطیش - 3

 2018مارس  21األربعاء :تم التصفح یوم .html.الحدث/elmihwar.com/ar/index.php/mobile/98321:الرابط
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    :  في لیبیا موقف الجزائر من تدخل حلف الناتو_4
یعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول من المبادئ الراسخة في السیاسة الخارجیة 

ماشى مع العقیدة الدبلوماسیة الجزائریة التي تنبذ الحل العسكري وتتبنى الحل الجزائریة، وهذا ما یت

في إطار األمم المتحدة، فمواقف الجزائر الخارجیة سواء كانت  السلمي للمنازعات اإلقلیمیة والدولیة

ادئ التي تكرست لى مجموعة من المبقتصادیة كان مردها دائما اٍ عسكریة ، دبلوماسیة وحتى اٍ 

عتبارات داخلیة لتها اٍ ستقالل أو بعده والتي أمء قبل االٍ ، سواالخارجیة  ثابتة في سیاستهاوصارت 

تخذته الجزائر منذ هو نفس الموقف الذي اٍ لتدخل في الشؤون الداخلیة للدول و وخارجیة، هي عدم ا

  .البدایة في األزمة اللیبیة

تمثل في نبذ األعمال العدوانیة داخل لقد كان الموقف الجزائري من األزمة اللیبیة منذ البدایة ی

تدخل في الشؤون لیبیا، ضرورة إیجاد حوار شامل بین مختلف األطراف الفاعلة ورفضت كل أشكال ال

 7360على قرار مجلس الجامعة العربیة رقم  عترضتى ذلك واضحا عندما اٍ تجل الداخلیة اللیبیة و

التي أضافتها الجامعة العربیة على التدخل ة الذي كان بمثابة الشرعن 2011مارس  12الصادر في 

إذ أن ما جاء في القرار تمثل في دعوة مجلس األمن لفرض حظر جوي على ، األجنبي في لیبیا 

  1.لیبیا

لى تدخل الحلف في لیبیا أنه فلقد كان صناع القرار في وزارة الخارجیة الجزائریة ینظرون اٍ 

طر وكذلك البنیة األمنیة والسوسیولوجیة للمجتمع اللیبي ستقرار في المنطقة المغاربیة للخیعرض اٍال 

    2.ولیس سقوط حكومة معمر القذافي فقط
فالجزائر تتمسك بالحل السیاسي في لیبیا، متشبثة برفض قاطع ألي تدخل عسكري فیها، تحت 

 أي غطاء كان باعتبار أن القضیة اللیبیة شأن داخلي بحت تخص اللیبیین وحدهم وهو ما تجلى في

مواقفها الدبلوماسیة في مختلف المناسبات من خالل دعمها الدائم للقضیة اللیبیة وسعیها المتواصل 

إلیجاد حل سیاسي یضمن تحقیق الوحدة بین الفرقاء اللیبیین وهو ما یتمثل في التصریحات التي 

من روما  "ساهلعبد القادر م" ووزیر الشؤون الخارجیة  "یحیىأحمد أو " ى بها كل من الوزیر األولأدل

 2017تسمت التحركات الدبلوماسیة الجزائریة في سنة ، كما اٍ 2017یطالیة في شهر دیسمبر اٍال 

تجاهات لوقف خطة فرنسا التي أكدت رغبتها في التدخل العسكري في لیبیا بالحراك الدائم من كل االٍ 

طرف جماعات إجرامیة  تجار مننقاذ السریع للمهاجرین األفارقة الذین هم محل اٍ تحت غطاء االٍ 

  3.منظمة بالمنطقة

                                                        
  .مرجع سابقللتدخل في لیبیا،  طالجزائر تتحو لحیاني،  يمانثع  1
  .114 رجع سابق، ص، مزاوشي صوریة   2
  .عبد العلي بوطیش، مرجع سابق  3
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وهذا الموقف یندرج ضمن تمسك الجزائر الدائم بموقفها الرافض للتدخل العسكري  األجنبي 

وتعمل على إجهاضه وتدعو لضرورة إیجاد حل سلمي بین الفرقاء اللیبیین وبناء مؤسسات تكون 

لى التجربة وبذلك فإنه بالنظر اٍ 1.بیاستقرار داخل لیكفیلة بمواجهة اإلرهاب، ما یضمن تحقیق االٍ 

الجزائریة في مكافحة االرهاب تعززت القناعة لدى القیادة العسكریة الجزائریة بأن التدخل العسكري  

لن یكون الحل في لیبیا من دون المصالحة الوطنیة بین أبناء الشعب اللیبي والفرقاء السیاسیین 

حال   2.ن شأنه إیجاد حل لألزمة اللیبیةم ل السلم عن طریق الحوار السلمي ماوإ

وبشأن الرفض الجزائري الدائم والمتواصل لرفض التدخل األجنبي في لیبیا، بعثت وزیرة الخارجیة 

الموقف  ة سریة من حسابها الخاص بتعلیق علىبرسالة إلكترونی "هیالري كلینتون"األمریكیة السابقة 

إلسقاط نظام معمر القذافي عقب قرار مجلس األمن  2011الجزائري من غارات الناتو على لیبیا في 

الجزائر عارضت في كل اللقاءات الرسمیة مع مسؤولین "أنّ  البالد و كشفت بفرض حظر الطیران في

في لیبیا، كما رفضت تدعیم الحظر الجوي على  تدخل العسكري األجنبي لدعم األزمةأمركیین وغربیین ال

نیة في المقام األول حول مستقبلها رسمیا لذلك تعارض أي تدخل وأضافت أن الجزائر هي المع" النظام

وفي مراسلة " ستقرار في المنطقة بأسرهاعسكري في لیبیا بحجة أن التدخل األجنبي سیؤدي الى زعزعة اٍال 

الحقة كشفت هیالري كلینیتون رفض الجزائر السماح لطائرات من دون طیار فرنسیة وأمریكیة بالتحلیق 

الجزائریة في إطار مهام لمنع تهریب السالح ومراقبة نشاط الجماعات المسلحة الموالیة فوق الصحراء 

    3.لتنظیم القاعدة في الساحل بشمال مالي

من هنا عارضت تدخل الناتو في لیبیا والتزال تضغط من أجل إجراء حوار سیاسي بین مختلف 

قد فّسر الكثیرون ابقون في نظام معمر القذافي و الس الفصائل اللیبیة بما في ذلك االسالمیون والمسؤولون

نتقالي في البدایة باعتباره عتراف بالمجلس الوطني اٍال وخاصة في لیبیا رفض الجزائر إدانة النظام واٍال 

دلیال على دعمها للقیادة اللیبیة السابقة، لكن موقف الجزائر كان نابعا أساسا من مخاوفها من أن یؤدي 

نتشار األسلحة والمسلحین في أنحاء المنطقة كافة وتعدد زمة الجئین كبیرة، اٍ لى حدوث أالصراع اٍ 

بالضبط من خالل هجومات ستفادة من الفوضى في لیبیا، وهذا ما حدث لى االٍ رهابیة سعیا اٍ الجماعات اٍال 

جدید ها وسلوكها، إذ التزال ترفض التنسیق مع أي تدخل عسكري غربي مبدأ لم تغیر الجزائر  تیقنتورین و

                                                        
، السیاسة الخارجیة الجزائریة في سیاق التحوالت الجیوسیاسیة في المنطقة العربیة، )ة(طاقم اإلدارة للباحث  1

  ..الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة
  .ماني لحیاني، مرجع سابقثع 2
جریدة التحریر الجزائریة، نشر المقال بواسطة فاصیل سریة عن موقف الجزائر من لیبیا، تون تكشف تكلین، _____  3

 21: ، بتاریخ التصفحwww.altahriroline.com/ara/articles/179485:، على الموقع2014ماي  24، 1محّرر

  . د55سا و 21: على الساعة 2018مارس 
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ن كان محدودا یهدف اٍ  رهابیة على غرار تنظیم الدولة لى إنهاء وجود الجماعات اٍال في لیبیا حتى وإ

  1.سالمیةاٍال 

  

    

                                                        
مقال نشر بتاریخ  ، بوتفلیقة؟ سبعة عشر من حكمالت األعوام حققا الجزائر على حافة الهاویة ماذك، بدالیة غانم یز   1

  .، مركز كارنیغي للشرق األوسط2016أفریل  28
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  :في مالي المقاربة الجزائریة لحل النزاع: المبحث الثالث

لقد شكلت األزمة في مالي محور هام وأساسي في سیاسة الجزائر الخارجیة حیث سعت عن طریق 

ستقرار إلى مالي بصفة خاصة ستعادة االٍ تها إلى محاولة إیجاد مخرج نهائي لها بما یضمن اٍ دبلوماسی

  .ومنطقة الساحل بصفة عامة

  :في مالي طبیعة النزاع: المطلب األول

ستقاللها عن المستعمر الفرنسي حتى یومنا هذا أزمة متعددة األبعاد وذات طابع مالي منذ اٍ  اجهتو 

طقة الساحل اإلفریقي نتیجة للنزاع الذي تشهده تصبح الحلقة األضعف في منخاص أدت بمالي إلى أن 

عات نتشار الواسع للجماأرضیة خصبة لالٍ كل دول المنطقة، وبذلك أصبحت مالي  والذي شمل بتداعیاته 

  . امي نشاطات الجریمة المنظمة و الهجرة غیر الشرعیةاإلرهابیة ولتن

  :جذور النزاع في مالي -أوال 

ال وهو أندالعه طرق إلى أهم عامل سبب في اٍ في مالي دون الت كن الحدیث عن جذور النزاعال یم

  .الذي یعتبر مكون أساسي من مكونات المجتمع المالي يالعنصر الطارق

من سكان المجتمع  %10ویمثلون  »إقلیم أزواد«یعتبر الطوارق أمازیغ یقطنون منطقة تسمى 

في  الملثمین األحرار ذوي األصول األمازیغیة الضاربة الزرق الرجالوكلمة الطوارق معناها   1 المالي

أو  »أزواد«سم بل إن أسماء المناطق كلها حیث ینتشرون هي أسماء أمازیغیة من ضمنها اٍ . القدم

ني فریقي بالمغرب والجزائر والتي تععند أمازیغ الشمال اإل »أزقاغ«الذي هو أقرب إلى كلمة  »أزواغ«

   2 ربما عن الحمرة الممیزة ألراضي ذلك اإلقلیم المالي الشاسع ولجاره إقلیم الهوقار بالجزائر األحمر، كنایة

الجزائر ولیبیا معظم دول الساحل اإلفریقي، من النیجر ومالي إلى  ویتوزع سكان الطوارق على

یجر ومالي رئیسیتین هما الن تشاد، لكن النزاع الموجود هو محصور بین دولتینالو  وحتى بوركینافاسو

  . 3 تتقاسمان قبائل السونغاي والطوارق واللتان

تمرد الطوارق ضد حكومة إثر  1960ستقالل سنةاالٍ بدایة لى مالي اٍ ویعود تاریخ النزاع في شمال 

 1964ستمر حتى أول تمرد للطوارق اٍ  1962بعدها شهد عام ، »modibo kayta مودیبو كایتا«

                                                        
، المدرسة الوطنیة العلیا 2013إلى اتفاق واغادوغو  1963النزاع الممتد في مالي من كیدال تسعدیت مسیح الدین،  1

  .40للعلوم السیاسیة، الجزائر، ص 
، جریدة ما الذي یحدث في الحدود الجنوبیة للجزائر یوم تستفیق دولة الطوارق بالمغرب العربيلحسن العسبي،   2

  .2012مارس  24/25األحد، /، السبت10.  047االتحاد االشتراكي، العدد  
، مذكرة مكملة لنیل شهادة دور المقاربة األمنیة اإلنسانیة في تحقیق األمن في الساحل اإلفریقيخالد بشكیط،  3

، كلیة العلوم السیاسیة 3لماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، تخصص دراسات إفریقیة، جامعة الجزائر ا

  .76، ص 2011- 2010واالعالم، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة 
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أین وقع أول صدام حقیقي بین قبائل الطوارق والجیش  1990ة وبعدها في سن" القةالف" مردبتعرف 

ي أین عرفت مال 2007وكذلك سنة 2006و 2005النظامي المالي لتتأزم األوضاع من جدید سنوات 

  . 1 مختلف التهدیدات األمنیةلإلى أن تصبح مسرحا  نقالبات وهجومات أدت بهاعدة اٍ 

  :2012في جانفي  تجدد النزاع -

أزواد عددا من المدن  یرر ، حیث هاجمت الحركة الوطنیة لتح2012 جانفي 17ي بدأ النزاع ف

 ستقاللم الدولي لمشروع اٍ عالمالیة، وقد سعت هذه الحركة إلى بناء شبكة معارضة محلیة وحشد الد

بالرئیس  أن یطیح »أمادو هایا سانوغو« تنبستطاع الكااٍ  2012مارس  22في  الشمال عن مالي، و

أین فتح هذا اإلنقالب فترة من األزمات السیاسیة المتكررة داخل الحكومة المالیة  »ي توريأمادو تومان«

  2.وجیشها

  :ماليأسباب النزاع في  -ثانیا 

في مالي منها الداخلیة  ندالع النزاعارجیة التي أدت إلى اٍ هناك مجموعة من العوامل الداخلیة والخ

  .ومنها الخارجیة

  :األسباب الداخلیة -1

  :یةنة واألمیلسیاسا - أ

ستقاللها أن هذه األخیرة منذ اٍ  ندالع النزاع في مالي هویاسیة التي أدت إلى اٍ من بین األسباب الس

الواحد الحزب ة منیستمر لفترة طویلة وهم دكتاتوري اٍ عرفت حكم نظا 1960ستعمار الفرنسي سنة عن اٍال 

قصاء الطوارق من العمل نقالبات إضافة إلى الفساد السیاسي وتوالي اٍال  ة السیاسیةیعلى مقالید السلطة وإ

  . 3 العسكریة

أما األسباب األمنیة فتتمثل في غیاب هیكلة حقیقیة للمؤسسة العسكریة األمر الذي جعل 

نعكاس لتدخل الملیشیات في ة األنظمة كاٍ واسع، كما عرفت مالي ظاهرة عسكر  الملیشیات منتشرة بشكل

دهور نتخابیة وتنقالب األخیر دور في تفسح الدیمقراطیة االٍ كما كان لالٍ .  4 ةقتصادیالقضایا السیاسیة واٍال 

 . 5 الي في شرك اإلرهاب والجریمة المنظمةالمؤسسات العسكریة ما أوقع م

                                                        
  2016 ، یومیة الرائد،الدور الریادي للجزائر في تسویة النزاعات الداخلیة في ماليمحمد دخوش،   1

2  - Mohand tahar Bensaad , la déplomatie algériénne face à l’ordre de choc 
libyenne au mali, socialgerie,article815, 13 avril 2012  , p 02.pdf 

  .41، مرجع سابق، ص تسعدیت مسیح الدین  3
، مذكرة مقدمة لنیل 2012/2013فریقي التدخل الفرنسي في مالي وانعكاساته على منطقة الساحل اإلعبیر شلیغم ،  4

ستراتیجیة، جامعة الجزائر  ، كلیة 3شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، تخصص دراسات أمنیة وإ

  .14، ص 2014-2013العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، قسم الدراسات الدولیة، 
  .2012، مركز كارنیغي للشرق األوسط، أكتوبر الجزائر والصراع في ماليأنوار بوخرص،  - 5
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  :تتمثل في: قتصادیةاألسباب االٍ  -ب

األقلیة لمالي، سیطرة قتصادي، التفاوت الكبیر في توزیع الثروة بین أبناء الشعب االتهمیش االٍ 

  . 1 نتشار ظاهرة الفقر على نطاق واسعمیة ما أدى إلى اٍ الحاكمة على ثروات البالد، الحرمان من التن

  :جتماعیةاألسباب االٍ  - ج

ستقالل ما عزز على مقالید الحكم منذ االٍ  )البومبارا( إثنیة واحدة ، حیث نجد هیمنةأزمة الهویة 

لیات اإلثنیة األخرى في الشمال، وعلى الرغم من أن مالي تتمتع نتماء لدى الطوارق واألقالشعور بعدم االٍ 

بالتعددیة اإلثنیة واللغویة وتعدد األدیان والمعتقدات إال أنها فشلت فشال ذریعا في دمج مواطنیها في إطار 

  . 2 هویة واحدة

  :منها: األسباب الخارجیة -ثانیا

هویة الشعب المالي ومحاولة القضاء ملت على طمس ستعماریة الفرنسیة التي عیاسة االٍ الس_1

  .وزرع بذور الفتنة بین أبناء الشعب المالي يعلى العنصر الطوارق

  :تداعیات األزمة اللیبیة -2

زمة اللیبیة أثر كبیر على تجدد النزاع في مالي، حیث أدت إلى عودة آالف الطوارق إلى كان لأل

ر من األسلحة الثقیلة و الخفیفة وهو األمر الذي ساعد یثكا تدریبا جیدا في لیبیا ومعهم المالي بعدما تدربو 

  . 3 بسهولة في أیدي الثوار الطوارق مالي على إسقاط مدن شمالي

  

  ):أطراف النزاع(ات المسلحة في مالي الجماع - ثالثا

ة اإلرهابیة األرضیة متطرفأمام تدهور األوضاع األمنیة في مالي وجدت الجماعات المسلحة و ال

متناهیة والتي ما أدخل مالي في دوامة الحرب الال تهاسط نفوذها وسیطرتها ونشر إیدلوجیلبالمالئمة 

  :في مالي نجد ومن بین أطراف النزاع ،مست بتداعیاتها دول الجوار اإلقلیمي خاصة الجزائر

  

  

                                                        
، مجموعة باحثین ، دار مالي عودة االستعمار القدیم: عن كتاب أزمة مالي األسباب والتدعیاتسید أعمر بن شیخنا،   1

  .92، ص 2014الكتب القطریة، منتدى العالقات العربیة والدولیة، الطبعة األولى 
، جامعة تیسمسیلت ، جامعة الشلف، زائر من التدخل الفرنسي في ماليموقف الجحوریة ساعو، محمد غربي،  2

  .249األكادیمیة للّدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، ص 
األبعاد األمنیة والسیاسیة للتطورات األخیرة في منطقة الساحل مع التركیز على قضیة مهدي دهب حسن دهب،  -  3

، 2013، ینایر 3، كلیة االقتصاد ، مجلة كلیة االقتصاد العلمیة، العدد ، جامعة إفریقیا العالمیةاألزواد بدولة مالي

  .253ص
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  : MNLA:الحركة الوطنیة لتحریر أزواد -1

ادي في الحریة وتقریر المصیر، ، هي حركة تطالب بحق الشعب األزو 2011ظهرت في أكتوبر 

تنادي بإقامة دولة علمانیة مستقلة في شمال مالي، وهي تسیطر تدریجیا على عدة مناطق في شمال 

  . 1 مالي

  :حركة أنصار الدین -2

،  »إیاد آغ غالي«یرأس هذه الجماعة المدعو  2012هم طوارق من أصول عربیة ظهرت سنة 

ة مالي ولكنها ال تطالب طبیق مبادئ الشریعة اإلسالمیة في دولهي حركة ذات توجه سلفي تدعو إلى ت

  . 2 شمال مالي وتعد من أكبر الجماعات المسلحة لباستقال

  :حركة التوحید والجهاد في غرب إفریقیا -3

غرب ت نفسها بأنها فصیل منشق عن تنظیم القاعدة في بالد الم، وصف2011تأسست في أكتوبر 

  . 3 وضواحیها غاو ة على مدینةماعاإلسالمي، وتسیطر هذه الج

  :تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي – 4

، وهي المحّرك رة القتالیةوة والجهاد الجزائریة، تتمیز بالخبتنظیم منبثق عن الجماعة السلفیة للّدع

 اإلسالمیة المسلحة في شمال مالي، ویتمثل هدفها في إقامة إمارة الصحراء الحقیقي لكل الفصائل

    .الكبرى، كما نجح هذا التنظیم في إقامة معسكرات تدریب في مالي

وهي كتیبة إسالمیة شعبیة إقلیمیة تهدف  »عمار ولد حماها«یتزعمها  :كتیبة أنصار الشریعة - 4

  4 إلى تطبیق شرع هللا في كل دولة مالي

  

  : مواجهةعلى األمن الجزائري واستراتیجیات ال ماليتداعیات النزاع في : المطلب الثاني

  : على األمن الوطني الجزائرينعكاسات النزاع المالي اٍ : أوال

ال یمكن الحدیث عن أمن قومي جزائري دون ربطه بما یحدث في دول الجوار اإلقلیمي نظرا  

رتباطات التي تجمعها بهذه الدول، ونظرا للموقع الجیواستراتیجي الذي تحظى به الجزائر ونظرا لٍال 

                                                        
1  - ANAIS Cartonde tournal, le conflet au mali Mali , master complémentaire en droit 

international,2013,p1.pdf.   
ائریة للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة، قسم ، الموسوعة الجز واقع التهدیدات األمنیة للّدول المغاربّیةمحمد بوبوش،   2

  .2015جویلیة  3قضایا األمن السیاسي والعسكري، 
 5، معهد واشنطن لسیاسة الشرق األدنى، تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وحلفائه في ماليأندرولیبو فیتش،   3

  .2013فیفري 
 .محمد بوبوش ، مرجع سابق 4
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في  فلقد شكل النزاعقلیمي، االٍ  اإنها دائما معرضة لألخطار التي تنشب في محیطهلحدودها الشاسعة ف

األمنیة ، وبالتالي فان أكبر  من خالل تداعیاته المنطقة كلها لدولهاجسا حقیقیا بالنسبة للجزائر و  مالي

ئریة ما شكل رهابیة واختراقها للحدود الجزاالقومي الجزائري تمثل في دخول الجماعات اٍال  تهدید لألمن

  .الالجئین مة ومشكلةنتشار نشاطات الجریمة المنظتهدیدا حقیقیا لألمن الوطني إضافة الى تزاید اٍ 

  :قأزمة الطوار - 1

لقد شكلت أزمة الطوارق تهدیدا كبیرا وحقیقیا لألمن الوطني الجزائري نتیجة الرابط القبلي بین 

ستقالل في الجزائر بریبة لمطالب الطوا رق باٍال  طوارق الجزائر وطوارق مالي، لذلك ینظر صناع القرار

قامة حكم ذاتي، هذا الموقف مت  نفصالیة أو سق مع سیاسة الجزائر التي ترفض التعامل مع الحركات االٍ وإ

جتماعي أو عرقي یحمل مطالب یمكن أن تهّدد الوحدة الوطنیة المالیة، فنجحت منذ تكتل سیاسي أو اٍ أي 

ا الطوارق في العملیة السیاسیة من خالل تمثیل الوجهاء في البرلمان وتوطین الستینات في دمج مواطنیه

زمة وتحسین ظروفهم المعیشیة ألن مغریات یة وتوفیر البنى التحتیة الالالسكان في المدن الجنوب

   1.نفصال تهّدد بالفعل األمن القومي الجزائري ووحدة أراضیهااالٍ 

األمن الجزائري یتمثل في التخوف الجزائري من  ارق علىتهدید الذي یشكله عنصر الطو كما أن ال

نفصالیة على غرار الطوارق المالیین بروز قوى متطرفة في أواسط الطوارق الجزائریین تتبنى مطالب اٍ 

من طرف القوى الكبرى للتأثیر على سیاسات  بعدما أصبح هؤوالء یستغلون كمسوغریین، خاصة یوالنیج

نهائي  وأمام هذه األوضاع فإن عدم إیجاد حل  وضع أیدیها على ثرواتهاوتوجهات حكومات المنطقة و 

ال ن كان الطوارق الجزائریون ستبقى تشكل تهدیدا دائما لألمن الجزائري حتى واٍ  نهالمشكلة الطوارق فاٍ 

   2.توجد لدیهم أي مشكلة مع النظام السیاسي الجزائري وقبلوا بانتمائهم

 : رهابتحدي االٍ  -2

للعنف أو التهدید له ستعمال المخطط اٍال : ات األمریكیة الرسمیة اإلرهاب بأنهتحدد التعریف

باستعمال العنف، من أجل تحقیق أهداف سیاسیة أو دینیة أو إیدیولوجیة من حیث طبیعتها وذلك 

  3.بتزاز أو بذر الخوفباستخدام التهدید أو اٍال 

                                                        
  مركز الجزیرة للدراسات،  ر والوضع المعقد في منطقة الساحل منع الحرب ومكافحة االرهاب،الجزائبیر، و یحیى ز   1

  .2012نوفمبر  28ألربعاء ا
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  أمن الحدود وتداعیاته الجیوسیاسیة على الجزائرالحامدي عیدون ،   2

ص  ، 2015جوان  10: سیة والعالقات الدولیة ،نوقشت المذكرة بتاریخ السیاسیة والعالقات الدولیة ، قسم العلوم السیا

115.    
د د ن ،  حمزة المزین، مكتبة مدبولي، ،جمةتر مة واالرهاب حرب أمریكا على العالم، لو عالوآخرون،  وم تشومسكيعن 3

   .121 ص 2003، 1ط
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شكال الجریمة الدولیة الذي یتحرك ضمن ذلك العنف من أ:أنه  1999تفاقیة الجزائر لسنة وتعرفه اٍ 

ختالف أنظمة الحكم واإلجراءات القانونیة عبر الحدود ووجود التجارة غیر الحدود الجغرافیة للدول بسب اٍ 

الشرعیة لتموین نشاطاته حیث أن التخلص منه یتطلب تبادل المعلومات والتنسیق العملیاتي عبر 

  1.ةالمناطق التي تقل فیها الرقابة الحكومی

خاصة مع تفجر األزمة اللیبیة وسقوط نظام القذافي بدأت العربي نتفاضات الربیع مع تفجر اٍ 

حركة التوحید والجهاد، جماعة أنصار الدین، تنظیم القاعدة : الجماعات اإلرهابیة تنتشر في مالي منها

ة الفوضى التي تعیشها ثمر حالسالمي والتنظیمات الموالیة في شمال مالي وبدأت تستفي بالد المغرب اٍال 

الجماعات المهمشة كالطوارق في تنفیذ خططها  بعض ضب الذي تشعر بهدول الربیع العربي وحالة الغ

  2.إلقامة دولة أو إمارة إسالمیة في شمال مالي

اإلرهاب  را، حیث تنامت ظاهرةنفالتا أمنیا كبیحدود الجزائریة اٍ عرفت ال ندالع النزاع الماليفمع اٍ 

إلرهابیة التي ختراق األمني من قبل العدید من التنظیمات االجزائر معرضة لٍال  د وأصبحتعلى الحدو 

  .من مختلف الجوانب شكلت تهدیدا لها

عتداءات المسلحة من خالل التفجیرات تعرضت الجزائر للعدید من االٍ : من الناحیة األمنیة •

لى المقرات األمنیة والقواعد الحیویة للدولة، عتداءات المباشرة عباستخدام القنابل والسیارات المفخخة واالٍ 

ألجانب على أراضیها ما اكذلك  دیة مست الدبلوماسیین الجزائریینختطافات مقابل الفلى االٍ باإلضافة اٍ 

  . )الرهائن(ن ها المختطفو شكل أزمات دبلوماسیة مع الدول التي ینتمي إلی

بل وزو بمنطقة إیبودرارن من قبوالیة تیزي  2014أفریل  19تاریخ عتداء الذي وقع بنجد أیضا االٍ و 

تم  2014جریحا، وفي سبتمبر  16قتیال و 13المي الذي خلف ساٍال  تنظیم القاعدة في بالد المغرب

في جبال جرجرة بمنطقة القبائل من طرف تنظیم جند الخالفة " هارفي غوردیل"ختطاف السائح الفرنسياٍ 

الذي قضت علیه قوات األمن الجزائریة في  "خالد أبو سلیمان"المدعو  "عبد المالك قوري"الذي یترأسه 

  .3والیة بومرداس" یسر"مع معاونین له بمدینة  2014دیسمبر 

                                                        
مذكرة مقدمة لنیل شهادة لتحدیات والرهانات، البعد األمني في منطقة الساحل والصحراء االفریقیة ا، ظریف شاكر  1

  .144 ص ،2010-2008جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة،: الماجستیر، باتنة
 ، أفاق افریقیة ، مركز األهرام تنظیم القاعدة في الساحل االفریقي وربیع الثورات العربیةأمیرة محمد عبد الحلیم،   2

  .118 ص ،2003،  38، العدد  11للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة ، الهیئة العامة لالستعالمات ، المجلد 
-2010الوطني الجزائري واستراتیجیات مواجهتها  االرهابیة في شمال مالي على األمنأثر التهدیدات ،  بودن زكریاء  3

السیاسیة والعالقات الدولیة ، تخصص عالقات دولیة واستراتیجیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  2014

-103، ص  2015- 2014جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ، : ، بسكرة

111 . 
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عتداء تیقنتورین، اٍ : ي من خاللقتصاد الجزائر من خالل ضرب شریان اٍال : ةقتصادیمن الناحیة االٍ  •

ف منشأة تیقنتورین بوالیة إلیزي من ستهدإثر هجوم إرهابي اٍ  2013جانفي  16فجر أربعاء  الذي حدث

وانتهت العملیة " وقعون بالدممال"تسمي نفسها  ةشخصا من جنسیات مختلف 40طرف جماعة مكونة من 

لقاء القبض  29ضحیة فیما قضت قوات الجیش الوطني على  40رهینة وسقوط  800بتحریر  إرهابیا وإ

تصال ترسانة من األسلحة والذخائر ووسائل اٍال  سترجاعآخرین أحیاء، كما أسفرت العملیة  عن اٍ  3على 

، RPG7 قذائف صواریخ GOC.5 ،2صواریخ من نوع  FMAK ،06بنادق رشاشة  06: والرؤیة منها

لى أنواع أخرى من ضافة اٍ ، باٍال EMPKصنادیق ذخیرة الرشاش  FAL ،03ن من نوع بندقیتین ومدفعی

 1.األسلحة والقنابل

قتصاد الجزائري، حیث یعتبر مصنع أو منشأة تیقنتورین مورد ة لالٍ عتداء ضربة قویشكل هذا االٍ 

  .مصنع الغازيمالي هام بالنسبة للجزائر التي تعتمد في مداخیلها من العملة الصعبة على هذا ال

إن الجریمة المنظمة العابرة للحدود هي جریمة خطیرة منظمة : نتشار الجریمة المنظمةاٍ  - 3

ومن . رتكابها هو المنفعة المالیة أو تحقیق هدف غیر شرعيبب وراء اٍ ومتشعبة في أكثر من بلد والس

تجار بالبشر، جرائم المعلومات وتتمیز تجار بالمخدرات، غسل األموال وتزویرها، االٍ االٍ  :الجرائمهذه 

حتراف، القدرة على تجنید األعضاء، التخطیط واالٍ : نتشارها مثلعلى اٍ  تعملالجریمة المنظمة بخصائص 

 2.ل عائدات ضخمة في وقت قیاسيتحصی

حدث تمرد بقیادة ضباط عدة  بدأت الجریمة المنظمة تترسخ بالفعل في شمال مالي عندماحیث 

خدرات بدأت عملیات التهریب للم 2012 ندلع نزاع، في حین اٍ 2006وارق من كیدال في ماي من الط

عمد لممارسة نفوذها من خالل تبشكل م استغلت القیادة في مالي التوترات واألسلحة تنتشر شیئا فشیئا و

عتماد على قبائل محّددة لإلبقاء على منطقة تحریض قادة بعض الجماعات ضد جماعات أخرى واالٍ 

  3.الشمال تحت السیطرة

لألمن الجزائري  تهدیدا جدیدا تتجار بالمخدرات شكلن الجریمة المنظمة وباألخص المتعلقة باٍال إ

الدولة، الفرد، (السلبیة جمیع الوحدات المرجعیة لألمن الجزائري  اتهبتأثیرا تمسفي عصر العولمة 

                                                        
 تمتطلبا لمة لنیمذكرة مقد تأثیر الهجوم االرهابي في منطقة تیقنتورین على األمن القومي الجزائري،رقیة دهینة،    1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة و : ، بسكرةفي العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة شهادة الماستر

  .77-70،ص،2014-2014والحكم الراشد،  ةمقارنالسیاسیة النظمة األالعالقات الدولیة، تخصص 
،  على األمن االنساني في منطقة المغرب العربي دراسة حالة لیبیا أثر التحوالت االقلیمیة الراهنة، سبتي  حلیمة  2

جامعة محمد خیضر ، كلیة : مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة ، تخصص دراسات مغاربیة ، بسكرة

  .134 ص ،2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ، 
ي للسالم الدولي، أوراق غ،، مؤسسة كارنیة المنظمة والصراع في منطقة الساحل والصحراءالجریم، الخرولغرام   3

  .2012ي للشرق األوسط، سبتمبر غكارنی
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جراءات عسكریة وأخرى غیر عسكریة ستراتیجیات أمنیة شاملة قائمة على اٍ ، الذي یتطلب اٍ )المجتمع

 1.اللتصدي له) جتماعیةو اٍ  قتصادیةقضائیة، اٍ (

خفیفة محملین باألسلحة الثقیلة وال لقد ساهمت عودة الطوارق المالیین من لیبیا: تجارة األسلحة-4

نما شمل كل دول الجوار من ي فحسب واٍ لم یقتصر ذلك على دولة مال نتشار السالح في مالي ولى اٍ اٍ 

بینها الجزائر، حیث تشهد هذه األخیرة مشكلة تدفق األسلحة المختلفة إلیها عن طریق الجماعات اإلرهابیة 

من األزمات  في الجزائر مصدرها من الدول التي تعاني من األسلحة الموجودة %80بحیث نجد أن 

  :لىضافة اٍ والنزاعات منها مالي ، اٍ 

لمضبوطة ین اب الهندي، الكوكایین، الهرویتشیر أرقام القن: االتجار غیر المشروع بالمخدرات-5

رة التهدید لى اآلالف من األقراص المهلوسة إلى خطو في الجزائر كل سنة والمقدرة باألطنان باإلضافة اٍ 

ب عوامل القرب بتجار بها على األمن الجزائري وهذا بسكات تهریبها واالٍ اآلتي من المخدرات وشب

  2.نكشاف األمني للجنوب الجزائري مع ماليالجغرافي خاصة االٍ 

  :الهجرة غیر الشرعیة ومشكلة الالجئین المالیین-6

تتم بطرق غیر شرعیة وتنتشر بكثرة  ظاهرةعن الهجرة غیر الشرعیة أو الهجرة السریة هي عبارة 

من  یة وجتماعیة وأمناٍ قتصادیة ، دول التي تعاني من مشاكل سیاسیة ، اٍ في دول العالم الثالث أي في ال

نتشار هذه الظاهرة هو یبقى السبب في اٍ  ر الشرعیة نجد الهجرة نحو أوروبا وأبرز ظاهرة الهجرة غی

  .الرغبة في العیش حیاة أفضل

زائر من الدول التي تعاني من ظاهرة تدفق المهاجرین غیر الشرعیین إلى أراضیها، حیث تعتبر الج

یعتبر هذا من المشكالت التي تعاني منها خصوصا في حدودها الجنوبیة التي تربطها بمناطق األزمات 

  .منها مالي ولیبیا وذلك في ظل تدهور األوضاع األمنیة فیها

جي إذ ستراتیأمن الجزائر هو موقعها اٍال  رة غیر الشرعیة علىار السلبیة للهجمما یزید من اآلث

فریقیة منها للمهاجرین اآلتیین من الدول اٍال ) خصوصا تمنراست( اأساسی ار تعتبر منطقة عبور حیویة ومم

لى لى تدفق موجات من الالجئین اٍ ، حیث أدى تدهور األوضاع األمنیة في هذه األخیرة اٍ  دولة مالي

ن الحرب التي جعلت الشعب المالي یعاني من عدة مشاكل منها الفقر والمجاعة وانتشار الجزائر هربا م

نفسها مجبرة على التعامل  األمیة والبطالة، هذا ما شكل عبئا ثقیال على الحكومة الجزائریة التي وجدت

یوائهم وتوفیر لهم شروط األمن والحمایة، بذلك تحولت الجزائر خاصة مع هؤال منطقة برج ء الالجئین وإ

هذا ما حمل عدة تداعیات على أمن المواطن الجزائري منها باجي مختار إلى قبلة لالجئین المالیین 

                                                        
 23، موقع محمد العربي زیتوت ،   استراتیجیة الجزائر تجاه التطورات األمنیة في الساحل االفریقي ،قوي ةبوحنی  1

  .2013جوان 
  .158 ص ،، مرجع سابقشلیغم عبیر  2
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نتشار األمراض واألوبئة كمرض السیدا والطاعون والكولیرا وهذا راجع الى عدم إخضاع هؤالء الالجئین اٍ 

  1.لى المراقبة الطبیةاٍ 

نتهجت الجزائر مجموعة الجزائري في العمق لهذا اٍ كان له تداعیات خطیرة مست األمن  كل ذلك

شمال مالي أولها سیاسي من خالل عقد لقاءات  اءات والمسارات لوقف تداعیات النزاع فيجر من االٍ 

لى منع تسلل الجماعات الجهادیة للتكفل بمطالب السكان الحدودیة بجنوب الجزائر، ثانیها أمني یهدف اٍ 

  2.نتشر في الساحل االفریقيتبعات الفكر المتطرف الذي اٍ  ثالثها الدعوة لتفادي ، إلیها

  : ستراتیجیة الجزائریة لمواجهة التهدیدات األمنیة في مالياالٍ : ثانیا

 :المقاربة األمنیة الجزائریة -

النزاعات على المبادئ التي رسمتها الجزائر في  لمقاربة األمنیة الجزائریة في حلترتكز ا

في مالي  بتة ال تتغیر بتغیر الرؤساء والحكومات وبذلك تبنت تجاه النزاععتبر ثاسیاستها الخارجیة والتي ت

ة سلمیة تضمنت الوصول بطریق م التدخل في شؤون مالي وحل النزاعمقاربة تقوم على أساس مبدأ عد

رهابیة التي حّولت من سیاسي بین الطرفین مما سیؤدي بدوره الى دحر نشاطات الجماعات االٍ  لى حلاٍ 

  .لى قبلة النتشار التطرف والسالح وتنامي الجریمة المنظمةي اٍ مال

  : رهاب والجریمة المنظمة في ماليدور الجزائر في مكافحة االٍ -1

عتمدت الجزائر في سیاستها األمنیة للوقایة من اإلرهاب والجریمة المنظمة ومحاربتهما على اٍ 

أولهما یركز على : لى محورین رئیسیین همامقاربة أمنیة متكاملة ومنسقة المستویات قائمة أساسا ع

هاب، أما الثاني على ر اخلیا في المكافحة الشاملة والفّعالة ضد اٍال د المستوى الوطني ومسؤولیة الدول أمنیا

لیات وضع آل قلیم التعاون بین دول اٍال  المستوى الخارجي عن طریق دبلوماسیتها من خالل تدعیم

  3.رقیة التعاون المهیكل على المستوى اإلقلیمي والدولي لمكافحة اإلرهابلى جانب تتفاقیات ثنائیة اٍ واٍ 

ستراتیجیة فریقیة على اٍ كما تعتمد الجزائر في تعاملها مع التهدیدات األمنیة اآلتیة من الدائرة االٍ 

ود لى تغطیة أمنیة لإلقلیم الصحراوي ومراقبة الحدعتماد على سیاسة أمنیة تهدف اٍ داخلیا باٍال : مزدوجة

ضروریة لمواجهة اللیات اآلوسائل و الستراتیجیة إقلیمیة تسعى لحشد عتماد على اٍ البریة ، خارجیا باالٍ 

                                                        
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة ،  الدوائر الجیوسیاسیة لألمن القومي الجزائريحمزة حسام ،   1

- 2010جامعة الحاج لخضر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ، :  تخصص عالقات دولیة ، باتنة

 .99، ص2011
  . 109 ص شة، مرجع سابق،ئعامحمد األمین بن   2
 مسار تأمین الحدود الجزائریة بین اإلدارة األحادیة والصیغ التعاونیة اإلقلیمیة،دون الحامدي، ینور الدین دخان، ع  3

  .175 ص ،2016، جانفي 14جامعة محمد بوضیاف، دفاتر السیاسة والقانون،العدد : المسیلة
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نشاء أطر عملیاتیة مشتركة لتغطیة العجز في مراقبة  التهدیدات المشتركة اآلتیة من الصحراء والساحل وإ

  1.المنطقة الساحلیة الصحراویة والحدود المشتركة بین دولها

  : ت مكافحة الجزائر لإلرهاب في مالي ومنطقة الساحل نجدمن آلیا

إطار مؤسسة على أساس مقترح جزائري أول تعتبر مبادرة دول المیدان ال: مبادرة دول المیدان -

للتعاون العسكري وعدت كخطوة فعالة في تجسید التعاون المیداني المشترك في المجال األمني 

الهدف من إنشائها یتمثل  2الي، النیجر وموریتانیا،الجزائر، م:تضم كل من  ، لدول الساحل

عسكري لمكافحة اإلرهاب ستخباراتي والمعلوماتي وحتى الفي القیام بعملیات مشتركة للتنسیق اٍال 

المنظمة وتهریب السالح وكذلك تسییر دوریات عسكریة في مناطق الحدود المشتركة والجریمة 

الخلیة :  عن ذلك فهي تتكون من خالیا هيلمراقبة تحركات المجموعات اإلرهابیة فضال

 3.ستعالمات والخلیة المكلفة باللوجستیكشارة، خلیة االٍ العملیاتیة، خلیة اٍال 

لجزائر نجحت كافحة اإلرهاب، فاالعمل على منع أي تدخل أجنبي في المنطقة تحت مبّررات م -

طقة منها مالي بداعي محاربة في إقناع دول الساحل بتبني موقفها الرافض ألي تدخل أجنبي في المن

اإلرهاب، داعیة دول المنطقة ألن تنتهج خطة مشتركة للدفاع عن نفسها ألن الجزائر مقتنعة أّن أي تدخل 

 4.في المنطقة لن یكون إّال لخدمة الدول األجنبیة

ة لقد بذلت الجزائر جهودا مضنیة لتجریم دفع الفدی: إیجاد إطار قانوني یمنع ویجّرم دفع الفدیة -

تنسیق الجهود في إطار دول الساحل لتي تجرم دفع الفدیة لإلرهابیین و ا 1904عبر الالئحة األممیة رقم 

في مكافحة اإلرهاب والجریمة المنظمة عبر تبني مقاربة ثنائیة ومشتركة لمطاردة اإلرهاب والقضاء على 

 5.مصادر تمویله

-  

                                                        
  .106 ص ، مرجع سابق،حسام حمزة  1
  .180 ص دون الحامدي،مرجع سابق،یان، عخالدین دنور   2
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر أكادیمي ، میدان حقوق  معوقات الدور الجزائري في حل النزاع المالي، لهراوة سعاد  3

- 2014جامعة قاصدي مرباح، : وعلوم سیاسیة ، شعبة العلوم السیاسیة ، تخصص دراسات أمنیة واستراتیجیة ، ورقلة

  .32 ص ، 2015

، مذكرة مقدمة  2014-2006دور الجزائر االقلیمي في ظل تنامي التهدیدات في منطقة الساحل  ر بوعالم،ناص 4 

كلیة  ،جامعة مولود معمري: لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص دراسات متوسطیة ومغاربیة ، التعاون واألمن ، تیزي وزو

لسیاسیة والعالقات الدولیة ،مدرسة الدكتوراه في القانون والعلوم السیاسیة ، نوقشت الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم ا

  .91 ص 2016أفریل  07المذكرة  بتارخ 
دور الجزائر الدولي واإلقلیمي في مكافحة تمویل الجماعات اإلرهابیة من مدخل تجریم ، بوحنیة قوي، كروشي فریدة  5

  .62 ص ،2017،جانفي،16، دفاتر السیاسة والقانون، العدد،جامعة قاصدي مرباح: ورقلة دفع الفدیة،
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  :غیر الشرعیة من ظاهرة الهجرة ستراتیجیة الجزائریة للتخفیفاالٍ  -2

من هذه الظاهرة وكذلك منع  جراءات التنظیمیة للحد والتخفیفالٍ تخذت الجزائر مجموعة من القد اٍ 

  :ستراتیجیة تتمثل في فق الالجئین إلیها منها المالیین واتبعت اٍ تد

تتكفل هذه المجموعة بالعمل على مراقبة الحدود  G.G.Fقیادة وحدات حراس الحدود  - أ

 .وحمایتها

تتكفل بحراسة الشواطئ والموانئ وحمایتها من كل محاوالت التهریب في : الشواطئحراس   -  ب

 .المجال البحري الطبیعي

لها دور هام في مراقبة الحدود، من مهامها مكافحة الهجرة غیر : مصالح شرطة الحدود  -  ت

 .الشرعیة والمخدرات والتهریب وضمان حراسة الموانئ والمطارات والسكك الحدیدیة

ة شبكات من مهامها مكافخ: BRIC: جهویة للتحرك حول الهجرة غیر الشرعیةالفرقة ال  -  ث

 .الهجرة

هو جهاز للقیادة والتنسیق بین : OCLCIC: الدیوان المركزي لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة  - ج

 1.مختلف الفرق الجهویة

على  من خالل زیادة عدد الجیوش عبر الحدود، كما عملت الجزائر: ستراتیجیة عسكرة الحدوداٍ 

دارات وأنظمة إنذار قادرة على كشف وضبط أي بة اإللكترونیة التي تضم منظومة راالتزود بنظم للمراق

محاوالت للتسلل عبر الحدود لألشخاص والعربات، هذه األنظمة مصحوبة بمراقبة جویة مكثفة ودوریات 

لمؤسسة العسكریة أرضیة للفرق المتخصصة في مكافحة اإلرهاب، أیضا تطویر القدرات الدفاعیة ل

وتزویدها بالعتاد واآللیات واألنظمة الحدیثة التي من شأنها تسهیل عملیة مراقبة الحدود وتعقب 

  2.الجماعات اإلرهابیة وعصابات التهریب والجریمة المنظمة

للنازحین حیث قامت الجزائر بتقدیم المساعدات وتوفیر العنایة الالزمة : جئیناللالتعامل مع قضیة ا

عملت على تعزیز الخدمات الصحیة بالشریط الحدودي، كما أولت مصالح  یین على أراضیها والمال

نسانیة من من المساعدات اٍال  تم إرسال أطنان عنایة بالغة لسكان مناطق الجنوب و الصحة العسكریة

ن في تلك دواء للدول المجاورة المتضررة للمساهمة في التخفیف من المعاناة التي یتكبدها السكا غذاء و

   3.المناطق

  

  

                                                        
  .174 ص دون الحامدي، مرجع سابق،یان، عخنور الدین د  1
  .146 ص ، مرجع سابق،بودن زكریاء  2
  .87 ص ر بوعالم، مرجع سابق،ناص  3
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  : ماليفي   جزائر وجهودها إزاء النزاعموقف ال: المطلب الثالث

في تسعینیات القرن الماضي والجزائر تسعى بكل جهودها  منذ بدایة تفجر النزاع في مالي

نطالقا من مبدأ ت اٍ عتراف بالسكان الطوارق، حیث خاضالدبلوماسیة من أجل إیجاد حل سلمي یضمن االٍ 

الجوار مجموعة من الوساطات الدبلوماسیة المتواصلة التي ترتكز على تجسید الموقف الجزائري حسن 

نقسام الثابت القائم على عدم المساس بالحدود وحفظ الوحدة الترابیة للدول، منها دولة مالي التي تعاني االٍ 

ق الحدودیة المشتركة نفصال وكذلك ضرورة تعزیز التعاون في المناطرفض االٍ الجنوب و بین الشمال و 

  1.بین الدول التي تضم قبائل الطوارق

على مبدأ حسن الجوار الذي یعتبر من المبادئ جزائري إلیجاد حل للنزاع المالي یتأسس السعي ال

ستقرارها مرتبط باستقرار وتحقیق األمن في أن اٍ  لجزائریة، هذا وعیا من الجزائرالراسخة للدبلوماسیة ا

بما  عملیات الوساطة بین أطراف النزاع حتضان العدید منلى اٍ لي ولهذا بادرت اٍ الجوار، خاصة في ما

  .یضمن تحقیق حّل دائم وسلمي یرضي الطرفین ویحافظ على السیادة والوحدة الترابیة لمالي

  : ماليالوساطات الجزائریة لحل النزاع في  :أوال

 : 1996-1990ات یفترة التسعین - 1

یات القرن الماضي إلیجاد حل للنزاع من الجزائر في تسعین سعیا: 1990قمة جانت سبتمبر 

: ت كل منضم 1990جانت بتمنراست في سبتمبر ت جهودها بعقد قمة رباعیة في في مالي توج

ستعمال القوة لحل مشكلة الطوارق وأكد وزراء البلدان مالي والنیجر، أكدت على عدم اٍ  لیبیا، الجزائر،

فریقیة حترام مبادئ منظمة الوحدة االٍ التدخل في الشؤون الداخلیة وتعزیز اٍ  حترام مبدأ عدماألربعة على اٍ 

   2.خاصة ما تعلق منها بالمعالجة الهادئة للنزاعات واحترام السیادة الترابیة للدول

لوماسي بدائر بدور الوسیط الیجابي قامت الجز ومن منطلق مبدأ حسن الجوار االٍ : 1991في 

سالمیة لألزواد من أجل وقف حركة الشعبیة لتحریر أزواد والجبهة العربیة االٍ لحل مشكلة األزواد بین ال

ین الطوارق وحكومتي مالي والنیجر ت الجزائر دبلوماسیة نشطة بعملیات المسلحة، في نفس الوقت قادال

  3:احتضنت في هذا السیاق العدید من اللقاءات وعملیات الوساطة منها و

مثلون عن الحكومة لتقى ماٍ : 1991دیسمبر   30-29  :لقاء الجزائر العاصمة األول -

 .مفاوضات والوساطة التي ستقودها الجزائرومة الجزائریة بهدف تحضیر إطار للعن الحك المالیة و

                                                        
یة والعالقات الدولیة، المجلة كلیة العلوم السیاس: الجزائر، 2016-1999السیاسة الجزائریة تجاه افریقیا،وهیبة دالع،  1 

   .22 ص ،2015 جوان ،7 الجزائریة للسیاسات العامة، العدد
جامعة محمد لمین دباغین ، :  2، سطیف  دور الدبلوماسیة الجزائریة في حل النزاعات االقلیمیةرؤوف بوسعدیة،   2

  .164 ص،  2016جوان  9دمجلة الباحث للدراسات األكادیمیة ، العد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .2016، یومیة الرائد ،  الدور الریادي للجزائر في تسویة النزاعات الداخلیة في مالي محمد دخوش،  3



                2017- 2011تحركات الدبلوماسیة الجزائریة على المستوى االقلیمي :   الفصل الثاني
 

  
97 

نعقد هذا اللقاء تحت رعایة اٍ : 1992جانفي  30-22: لقاء الجزائر العاصمة الثاني -

 .فاوضات األولیة السابقةتفاق علیه في المالجزائر للتأكید على ما تم االٍ 

یعد الخلفیة الصلبة التي تم من خاللها : 1992مارس  25-15: لقاء الجزائر الثالث -

، فهو بمثابة میثاق شامل للعدید من 1992أفریل  11التوقیع في باماكو على المیثاق الوطني في 

الموارد الوطنیة لعملیة  الحكومة المالیة، وتخصیصدماج المتمردین في الجیش و نطالقا من اٍ القضایا اٍ 

قلیمیة من المجالس الٍ  نشاء هرمیة محلیة وإ  .ينتقال السلطة بشكل حقیقالتنمیة وإ

ن على مكن هذا اللقاء الطرفین الموقعا: 1994ماي  15- 10لقاء الجزائر العاصمة  -

طارات الحركات وا تفاقیة اق الوطني من التفاهم وفقا الٍ تفاٍال  لجبهات تمنراست حول عدد مقاتلي وإ

قتصادیة  اٍ  الموحدة لألزواد الذین سیتم إدماجهم في األسالك العسكریة للدولة وفي المشاریع السوسیو

   1.وفي الوظیف العمومي

عالن الرسمي عن تسویة النزاع في شمال مالي بتاریخ توج باٍال : 1994جانفي  27-30 -

 1996.2مارس  26

  :2017-2000: فترة األلفینیات-2

لى تجدد قیات المبرمة بینهما كان یؤدي كل مّرة اٍ اتفلٍال  يام الطرفین المالي والطوارقحتر إن عدم اٍ 

على أمنها  منها بخطورة هذا األخیر یالى التدخل للتوسط بین طرفي النزاع وعالنزاع ما یدفع الجزائر اٍ 

  .القومي

جر، أبرز هذه الجهود الطوارق في مالي والنی ة لحل نزاعوعلى هذا األساس جاءت المبادرة الجزائری

 23إلنهاء النزاع المسلح بین الجیش المالي ومتمردي حركة تحالف   2006تفاق الجزائر في جویلیة اٍ 

ستطاعت الجزائر أن تلعب دورا محوریا في المفاوضات نظرا للثقة التي ماي من أجل التغییر، بذلك اٍ 

إّن أي مفاوضات :"قائال"مادوتوماني توريأ"تحظى بها من قبل أطراف النزاع وهنا صّرح الرئیس المالي
 اماكو والمتمردین الطوارق لن تتم دون دور جزائري بارز، ألن الجزائر كانت دائما الوسیطللسالم بین ب

األول واألخیر في مثل هذه المفاوضات السیما وأن مسألة الطوارق من الملفات التي تحاول منذ 

  3" باطنضسنوات معالجتها بكثیر من الحزم واٍال 

لى رفین ما أدى اٍ مشاكل وزیادة حدة النزاع بین الطتفاقیة شهدت أیضا إن تطبیق بنود هذه اٍال 

  .ضرورة تدخل الجزائر كوسیط لحل الخالف

                                                        
  .52،  51ص  ص ، مرجع سابق،شلیغم عبیر  1
  ، مرجع سابق،دخوشمحمد   2
  .22 ص مرجع سابق، وهیبة دالع،  3
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بالجزائر على بروتوكول إضافي یضم  2007فیفري  20نتهى التدخل الجزائري بالتوقیع في اٍ 

، الثاني فهو عبارة 2006تفاق جویلیة بیقیة العالقة في اٍ جراءات التطیخص اٍال : األول: مواثیق) 03(ثالثة

من عناصر التحالف لسالحهم أما الوثیقة الثالثة فتضبط  3000عن جدول زمني حّدد آجال تسلیم 

الذي  وطریقة تنظیم هذا المنتدى)غاو یكتو وكیدال، تمب(لتنمیة منطقة شمال مالي شروط منتدى المانحین

هر وانتهى بالتوقیع في الجزائر من تد في نفس الش، لكن القتال عاد لیش2008مارس  24و 23نعقد في اٍ 

تفاق لوقف النار بین الطرفین والتشدید على ضرورة إطالق المساجین على اٍ  2008جویلیة  27الى  24

یجاد حلول لمسألة العائالت المشردة التي وصلت اٍ     1.لى الحدودالموجودین عند كل طرف وإ

لى مهم اٍ الف وانضمامتمرد من عناصر التح 500ساطة جزائریة تم تسلیم وبو  2009وفي فیفري 

ماي الدیمقراطي من  23تاریخ وساطة جدیدة برعایة الجزائر، هنا طالب حلف  2009تفاق، في جوان اٍال 

لى الجزائر اٍ " حمدحماد آغ سیدي أ"كما دعى  2006تفاقیة السالم لسنة أجل التغییر بالتطبیق الصارم ٍال 

  .لى األمامتدخل لدى الحكومة المالیة إلحداث التغییر والتقدم بالقضیة اٍ ال

لى لى مرحلة جدیدة للسالم مشیرا اٍ نتقال اٍ لى اٍال دعا اٍ : 2010جانفي  12جتماع الجزائر اٍ كذلك 

   2.ستحداث صندوق مشترك بین الحكومتین المالیة والجزائریةاٍ 

  : 2017-2012:مرحلة النزاع-3

ت السالم السابقة الموقعة بین الطرفین وبعد تفاقیائر ترعى بشكل حصري جمیع اٍ لقد ظلت الجزا

لى الجلوس طالق النار ودعتهما اٍ دعت الجزائر الجانبین لوقف اٍ  2012في مارس  ندالع النزاع األخیراٍ 

ستجابت له حكومة باماكو سریعا وأرسلت اٍ المفاوضات إلیجاد حل سلمي للنزاع وهذا ما  على طاولة

 2012الذي حل بالجزائر العاصمة في " مایغاسوما یلو بوبا "الفعل وفدا برئاسة وزیر الخارجیة المالي ب

ماي والحركة الوطنیة لتحریر  23للقاء ممثلین عن حركات التمرد األزوادیة ومنهم ممثلین عن تحالف 

  3.أزواد

المسودة الجزائریة  جولة جدیدة من المفاوضات المالیة بعد أن حظیت: 2012في شهر نوفمبر 

تفاق السالم التي طرحت كوثیقة تفاوض أساسیة بین الطرفین بموافقة الحكومة المالیة وممثل الجماعات ٍال 

                                                        
  . رجع سابق، مرات األمنیة في الساحل االفریقيتجاه التطو استراتیجیة الجزائر بوحنیة قوي،   1

مذكرة مقدمة  ،2016-2011دور الوساطة الجزائریة في إدارة األزمة في مالي  حسیبة بوزیدي، لیندة حجاج، 2 

جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق : وزو-، تیزي في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة الستكمال متطلبات شهادة الماستر

 82ص ص ، ،2017-2016علوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، تخصص دراسات أورومتوسیطة،وال

 ،83 .  
 یفريف 19مركز الجزیرة للدراسات، األحد أزمة شمال مالي انفجار الداخل وتداعیات اإلقلیم، الحاج ولد براهیم،   3

2012.  
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لة تینة للحوار جمعتمدت كقاعدة ممنت الوثیقة التي اٍ السیاسیة العسكریة في منطقة شمال مالي أین تض

 ستعجالیةفي إطار الوحدة الترابیة وكذلك إجراءات اٍ حد للنزاع في مالي  من التدابیر التي من شأنها وضع

قتصادیة لشمال مالي ومسألة مكافحة اإلرهاب والعدالة والمصالحة بین جتماعیة واالٍ تتعلق بالتنشئة االٍ 

  1.المالیین

الحركات الطوارقیة المسلحة التي تتبنى مطالب سیاسیة من  جتمعت بالجزائراٍ  2014في جوان 

ات بین أطراف النزاع، بحیث وقعت كل من الحركة الوطنیة لتحریر أزواد والمجلس أجل توسیع المحادث

األعلى لوحدة أزواد والحركة العربیة ألزواد على إعالن الجزائر وأكدوا على إرادتهم في إرساء السالم 

قیة من أجل تفاق بین الحركة العربیة األزوادیة والتنسیوالدخول في الحوار مع مختلف األطراف، كما تم اٍال 

شعب أزواد وتنسیقیة الحركات والجبهات القومیة للمقاومة، حیث تم التوقیع على وثیقة تالحم شعب مالي 

  2.وسالمة وحدته الوطنیة

تحاد أفضى مسار الوساطة الذي كان بقیادة الجزائر وبدعم من األمم المتحدة واٍال : 2015ماي 

تحاد األوروبي سالمي واٍال فریقیا ومنظمة التعاون االٍ قتصادیة لدول غرب اٍ فریقي والمجموعة اٍال اٍال 

تفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي على اٍ  2015لى التوقیع في ماي وموریتانیا والنیجر والتشاد اٍ 

بین الحكومة المالیة وتنسیقیة حركات األزواد، هذا النجاح الذي أحرزته الجزائر جاء بعد جهود مضنیة 

  3.إنجاح المفاوضاتقامت بها في سبیل 

لى قائمة تفاق السالم الموقع في مالي یضاف اٍ إن اٍ ": عبر رمطان لعمامرة في هذا الشأن قائالو 

لى جانب األطراف المالیة لتنفیذ النجاحات التي حققتها الدبلوماسیة الجزائریة، وجّدد بوقوف الجزائر اٍ 

  4".تفاق وفتح آفاق جدیدة للسلم والمصالحة في ماليبنود اٍال 

نها لوماسیة الجزائریة لتسویة النزاع المالي هو أإن ما یمكن قوله عن المجهودات التي تبذلها الدب

أهلتها للعب دور ریادي في محیطها اإلقلیمي، كما أكسبها ذلك ثقة لدى دول اإلقلیم ولدى القوى الكبرى، 

إیجاد حلول للنزاعات التي تنشب في  لىفریقیا فإنها دائما تسعى اٍ الجزائر باعتبارها دولة محوریة في اٍ ف

 .المنطقة خاصة وأّن أمنها اإلقلیمي مرتبط بتحقیق األمن في الجوار

  

                                                        
  .38،  37ص ، ص ، مرجع سابق،لهراوة  سعاد   1
  .156 ص ، مرجع سابق،بودن  زكریاء   2
  .مرجع سابق ،الجزائر حلت مشكل مالي وساهمت بملف لیبیا وتصالحت مع موریتانیا الطیب سعد هللا،   3

نهاء الصراع المسلح في الجزائر تنجح في ا المفاوضات وخمس جوالت ماراطونیة أشهر من 08بعد ، _______   4 

 أوت 31الجمعة : تم التصفح یوم  www.djazairess.com/annas/104329https//:: على الموقع شمال مالي
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  : موقف الجزائر من التدخل الفرنسي في مالي: ثالثا 

أمادو " هالقد تدخلت فرنسا في مالي بعد الطلب الذي وجهته الحكومة المالیة على لسان رئیس

ستغلت فرنسا الفرصة سالمیین وبذلك اٍ أجل مواجهة المسلحین االٍ  ساعدة منالذي طلب الم" توماني توري

مح بإنشاء الذي یس 2013دیسمبر  20 الصادر في 2085واتكأت على قرار مجلس األمن الدولي رقم 

ستعادة الشمال، هذا فضال عن مبررات أخرى من قبل منع قیام كیان في حربها ٍال  قوة دولیة لدعم مالي

  1.في المنطقة یشكل تهدیدا على هذه األخیرة والعالم بأسره سلفي إرهابي

أن التدخل : عندما قال" فرانسوا هولند" الرئیس لقد بّررت فرنسا تدخلها في التصریح الذي أدلى به

  : لى تحقیق ثالثة أهداففي مالي یهدف اٍ 

 .إیقاف زحف المجموعات اإلرهابیة نحو الجنوب -

 .ة واستعادة وحدتها الترابیةالحفاظ على وجود الدولة المالی -

 2.فریقي المرخص لها بموجب قرار مجلس األمننشر قوة التدخل اٍال تحضیر لال -

كمن في البحث عن المصالح الحیویة في المستعمرة التقلیدیة التي لكن خلفیة التدخل الفرنسي ت

لى بسط سعى اٍ تحوي على ثروات طبیعیة جعل منها محل أطماع للقوى الخارجیة منها فرنسا التي ت

ستثماریة الضخمة منها قتصادیة والحفاظ على شركاتها اٍال نفوذها في مالي بما یضمن لها مصالحها اٍال 

  .Orangeشركة 

شمال مالي بعیدا عن  ستراتیجیة تهدف إلیجاد حل للنزاع فياٍ  إن المقاربة الجزائریة تقوم على

ن أطراف دولیة على رأسها فرنسا، فالدبلوماسیة بإیعاز م عسكري الذي تقترحه مجموعة اإلكواسالتدخل ال

وفق خطة عمل تقوم على الحل السیاسي السلمي الداخلي  لى إیجاد حّل للنزاع الماليسعى اٍ الجزائریة ت

،هذا ما أكده الوزیر فإّن أي تدخل هو تهدید ألمن واستقرار الجزائر أي تدخل أجنبي، فبالنسبة لها دون

إّن أي تدخل أجنبي في : الفرنسیة عندما قال le mondeوار مع جریدة في ح" حمد أویحیىأ"األول 
  3."مالي سیمثل تهدیدا مباشرا للجزائر، هي لن تقبل أي مساس بالوحدة الترابیة لمالي

لكن الموقف الجزائري الرافض للحل العسكري في مالي أصبح دون جدوى بعدما طالبت الحكومة 

تغیر في الموقف الجزائري حتواء الجماعات المتطرفة، هنا یأتي الالمالیة من فرنسا التدخل عسكریا ٍال 

سم بالتناقض، فمن جهة ترفض التدخل العسكري األجنبي ومن جهة أخرى فتح مجالها الجوي تالذي اٍ 

عمر "لى مالي، بعدها إعالن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة لدخول الطائرات الفرنسیة اٍ 

                                                        
  .2013جانفي  17، مركز الجزیرة للدراسات، الخمیس األسباب والمآالت التدخل الفرنسي في مالي، ______  1
  .104 ص ، مرجع سابق،بتي س حلیمة  2
  .محمد دخوش، مرجع سابق  3
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وفي  2085ستمراریة وانسجام وشمولیة الئحة مجلس األمن لجزائر تدرج جهودها ضمن اٍ إن ا" بالني

مالي، شرح هذا التغیر في  األبعاد اإلنسانیة واألمنیة للنزاع فيحترام تنفیذها من أجل التكفل بإطار اٍ 

لتعزیز ینبغي التسجیل بوضوح أن مالي طلبت بكل سیادة من الدول الصدیقة مساعدتها : الموقف قائال

قدراتها الوطنیة في مواجهة اإلرهاب، أي أن الجزائر تحترم رغبة مالي في طلب المساعدة الخارجیة 

  1.نهیار دولة ماليوالمتمثلة في التدخل العسكري لوقف زحف الجماعات المتطرفة ومنع اٍ 

لى ف اٍ تهد" سرفال"هي وریثة عملیة و " بارخان"أطلقت فرنسا ما یسمى بعملیة  2014وفي جویلیة 

ملیة أكثر نشر قوات في سائر منطقة الساحل من خالل قواعدها الموجودة في المنطقة، تعتبر هذه الع

ستقرار في منطقة الساحل، لهذا السبب فإن الجزائر نظرت إلیها على لفرض االٍ  طموحا وأكبر قوة عسكریا

تمهید لتدخالت عسكریة الثر و أنها محاولة لتطویقها من قبل فرنسا وحلفائها وتقلیص نفوذها أكثر فأك

  2.إضافیة على حدودها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .254 ص ،محمد غربي ، مرجع سابق  ، ساعو حوریة  1
األزمة اإلقلیمیة،  - التهدیدات اإلقلیمیة-الجزائر في مواجهة استحقاقات إدارة االنتقال السیاسي :دراسة، ______  2

  .2017 ویلیةج 10دراسات األمنیة، االثنین المركز المصري للبحوث وال
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  :خاتمة الفصل

ال الساحلي الصحراوي، اٍ قلیمي للجزائر سواء المغاربي أو رغم التطورات التي لحقت بالمحیط االٍ 

ثتها ال تزال تصر على مجابهة و مسایرة هذه التحوالت و األزمات بنفس العقیدة و المبادئ التي ور  نها أ

 .من القومي الجزائرية وبما یتوافق و معطیات تحقیق األعن الثور 
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  :الفصل الثالث

  الدبلوماسیة الجزائریة بین النجاحات والمعوقات
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   :مقدمة الفصل

و القاري  اإلقلیميتمكنت الجزائر بفضل إسهاماتها الدبلوماسیة من أن تحتل مكانة مرموقة على المستوى 

، أین اإلفریقيو الدولي، نتیجة لفاعلیة سیاستها الخارجیة و دبلوماسیتها النشطة خاصة على الصعید 

فرض موقعها الجغرافي و المقومات التي تزخر بها ضرورة تأكید حضورها في سبیل تحقیق مكانة ریادیة 

  .كانتها الدولیةعلى مصالحها الوطنیة و یرفع من م إیجاباو دولیا ما ینعكس  إقلیمیا
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  :، قاریا ودولیاإقلیمیاالدبلوماسیة الجزائریة : المبحث األول
، القاري و  اإلقلیميبها الجزائر على المستوى العربي نظرا للمكانة الجیواستراتیجیة التي تحظى 

القضایا اإلقلیمیة وهذا راجع لنشاطها  ستغناء عنه في حلهما ال یمكن اٍال أضحت الیوم فاعال م الدولي

  .وار اإلیجابيجوالسلم في المنطقة وضمان حسن ال الدبلوماسي المتواصل لتجسید أطر األمن

  :الدور الجزائري على المستوى اإلقلیمي: المطلب األّول

  :العربّیة الدول الجزائر وجامعة_1

لى الثقیل في إطار جامعة الّدول العربّیة نظرا إتعّد الجزائر من الّدول المحورّیة التي لها وزنها 

عملت من خالل من خالل دبلوماسیتها النشطة على المستوى العربي، فلقد المكانة المهّمة التي تحتلها 

هتمام بمختلف القضایا العربّیة والتضامن العربي بما یضمن األمن القومي العربي االٍ  الجامعة العربّیة على

مشاركتها الدائمة في وهذا من خالل   1 دولة عربّیة ومنع التّدخل في شؤونها الداخلّیة واحترام سالمة كلّ 

ارزا في إصالح منظومة معلما ب 2005نعقدت في شهر مارس اٍ  وتعتبر قمة الجزائر التي .قمم الجامعة

العمل بنظام العمل العربي المشترك والدلیل على ذلك هو القرارات التي أسفرت عنها والمتعلقة بإلغاء 

نتقالي والمجلس العربي التصویت باإلجماع وبإنشاء عدد من المؤسسات الجدیدة مثل البرلمان العربي اٍال 

  . 2 للسالم واألمن ومحكمة العدل العربّیة

وال تزال الجزائر ترافع لصالح إعادة هیكلة الجامعة العربّیة ومراجعة منظومة العمل العربي المشترك 

الجامعة منها على غرار القضیة الفلسطینیة التي  لمتعّلقة بالقضایا العربّیة ومواقفخرى اوبعض النقاط األ

  .تعتبر القضیة المركزیة لكّل العرب

وكذلك مسألة القوة العربّیة المشتركة التي تحفظت الجزائر بشأنها واقترحت مراجعتها ومراجعة 

ستحداث ا فیها ضرورة اٍ المؤسساتیة للجامعة بماكل تفاقیة الدفاع العربي المشترك، وكذا إصالح الهیاٍ 

  3.لكي ال یكون حكرا على الّدولة المستقبلة لمقّر الجامعة العام منصب األمین

جامعة العربّیة وتفعیل وبذلك تسعى الجزائر إلى مواصلة جهودها الرامیة التي تهدف إلى تطویر ال

كن من مواجهة التحدیات التي یواجهها العالم العربي، ا یتماشى مع التطّورات العالمّیة وكذا التمآلیاتها بم

                                                             
  .75، مرجع سابق، ص بودیسة أحمد 1
على  ، متاح "ال في تأسیس الّدولة المعاصرة قبل وبعد االستقاللفعالحضور الدبلوماسي للجزائر دور "، ______  2

     l1.htm-0-502957-18300-E2/80/8E/articles /www.vitaminedz.org/:/https.   :الرابط

  .د11سا و 20الساعة على  2018أفریل  27الجمعة :التصفح یوم تم  
، على 2015أكتوبر 08، یومیة الرائد، "الدبلوماسیة الجزائریة في مواجهة التحالفات العربّیة والدولّیة"إلیاس تركي،   3

  .د00سا و03 الساعة 
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ترام سیادة حخاصة في إطار األزمات التي تعصف به وهذا بهدف ترقیة الحلول السلمّیة لها في إطار إ

رادة شعوبها وبعیدا عن التدخالت األجنبیة   .الّدول العربیة وإ

  :دور الجزائر وجهودها إزاء القضایا العربّیة الراهنة -2

  :جهود الجزائر المتواصلة لدعم القضیة الفلسطینّیة – أ

زائر الخارجیة، تعتبر القضیة الفلسطینیة من القضایا المحورّیة التي تشغل حیزا كبیرا في سیاسة الج

یضمن للشعب الفلسطیني  ي مواقفها الرامّیة إلى إیجاد حلعلى دعمها وبقیت دائما ثابتة ف لذلك عملت

فالجزائر تعتبر أّن هذه القضیة من . تقّلة عاصمتها القدس الشریفسة دولته المحّقه المشروع في إقام

القضایا المركزیة التي ال بد من إیجاد حل لها یضمن تحقیق السالم الشامل والعادل في منطقة الشرق 

ستیطان األوسط وتنادي في كّل مّرة المجتمع الدولي إلى الوقوف ضّد السیاسة اإلسرائیلیة القائمة على االٍ 

  .وتبذل كّل جهودها في إطار المنظمات الدّولیة بهدف إیجاد تسویة نهائیة لهذه القضیة المعّقدة

  ):صفقة القرن( بموقف الجزائر من قرار الرئیس األمریكي دونالد ترام -

نتهاك إعالن القدس الشرقّیة عاصمة إلسرائیل بالخطر واعتبرته اٍ  الجزائر قرار ترامبلقد وصفت 

ّوض إمكانیة بعث مسار السالم المتوقف في قاختراق للشرعیة الدولّیة وأّنه یللوائح مجلس األمن و صارخ 

بالمشاركة في مؤتمر باریس حول  2017واستهلت بذلك الدبلوماسیة الجزائریة في سنة  1رق األوسطشال

زیر الشؤون انت عبر مداخلة لو حیث أب 2017جانفي  شهر ألوسط في منتصفعملیة السالم في الشرق ا

أّن الحقوق الوطنیة غیر القابلة للتّصرف للشعب «الخارجیة والتعاون الدولي السابق رمطان لعمارة 
الفلسطیني في إقامة دولته المستقّلة وعاصمتها القدس الشرقیة هي وحدها الكفیلة بفتح عهد جدید 

  . 2 »لصالح كّل شعوب المنطقة

  :السورّیةموقف الجزائر من األزمة  –ب   

لقد كان الموقف الجزائري من األزمة السورّیة واضحا منذ البدایة حیث تمثل في الحفاظ على وحدة 

ري الخارجي وضرورة لسلطة والمعارضة ورفض التدخل العسكاألراضي السورّیة ودعم الحوار بین ا

بحیث ساندت » داعش«خاصة تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام   3 مكافحة الجماعات اإلرهابیة

الجزائر جهود الدولة السورّیة الرامیة إلى محاربة اإلرهاب وتشجیع الحوار السوري إلیجاد مخرج للمأزق 
                                                             

  :متاح على الرابط 2017دیسمبر  4، "تجاه القدس باالنتهاك الصارخ بالجزائر تصف قرار ترام" ،_______    1

Https://arabic-sputniknews.com/arab-world/201712071281776823 

  .د32سا و00 على الساعة  2018أفریل  12السبت : تم التصفح یوم
، "ة والتأكیدبعسنة المتا... 2017دبلوماسیة ... على أولویات عملها على كافة المستویات تحافظ"، ______  2

  .رجع سابق، م2018فیفري  20الثالثاء 
، قسم تحلیل "السیاسة الخارجیة الجزائریة في سیاق التحّوالت الجیوسیاسیة في المنطقة العربّیة"، _________   3

  .2017دیسمبر 13، ئریة للّدراسات السیاسیة واإلستراتیجیةالموسوعة الجزاالسیاسة الخارجّیة، 
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ستقرار من واالٍ سورّیة ودعم جهود الّدول الصدیقة كروسیا إلعادة األ اسي من خالل مصالحة وطنیةالسی

  . 1 ل الّدولةایة الوحدة الترابیة لسوریا ومنع خطر التفّكك وفشوحم

وظّل موقفها ثابتا ال سیما بخصوص رفض التدخل الخارجي في سوریا مع تحفظها على منح مقعد 
ري د من الّدول العربّیة للخیار العسكبالجامعة العربّیة للمعارضة السورّیة وكّل ذلك كان في ظّل تأیید العدی

ع عن و جاع العدید من الدول العربیة بالر العنف وبالتالي في األخیر تمكنت الجزائر من إقنواستعمال 

  . 2 مواقفها وكذا دول غربّیة كفرنسا

  :الجزائر واألزمة الیمنّیة - ج

لقد رفضت الجزائر المشاركة في العملیة العسكریة التي قادتها السعودیة والمعروفة بعاصفة الحزم 

نتقال السیاسي في الیمن بعد األزمة ف عسكري جاء على خلفیة فشل االٍ لتحا وهي 2015مارس  26في 

تحكمها أسس  نطالقا من أّنهاذا األخیر اٍ ، وكان موقف الجزائر هو رفضها المشاركة في ه2011الیمنیة 

اعة نطالقا من إعتبار أّن جمقانونیة ومبادئ سیاسّیة تمنع مشاركة جیشها خارج حدود الّدولة ولكن أیضا اٍ 

یین هي جزء أساسي من العملیة السیاسّیة وبالتالي یجب التركیز على الحوار السیاسي الشامل بین الحوث

  . 3 األطراف الیمنّیة

شتداد في ظل بیئة إقلیمیة متوترة في ظّل اٍ  لذي تقوده السعودّیة یأتيعتبرت أّن هذا التحالف اكما اٍ 

یران، إذ قد یتم في هذا السیاق تسی حّدة التنافس س مفهوم اإلرهاب خاصة مع یاإلقلیمي بین السعودیة وإ

ّ� باإلرهابي من قبل الجامعة العربّیة في مارس  وهذا القرار رفضته الجزائر  2016قرار تصنیف حزب ا

ّ� یعتبر مكّونا أساسیا في الحیاة السیاسّیة اللبنانیة   . 4 وأكدت أّن حزب ا

ل سلمي لألزمة بعیدا عن التدخل في الشؤون الداخلیة ت بذلك الجزائر بالدعوة إلى إیجاد حواكتف

  .للّدول وتجنبت بذلك سیاسة المحاور واألحالف

بخصوص العدوان الثالثي الذي شهدته سوریا من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة وفرنسا وبریطانیا 

عتداء من هنا جاء تصریح الوزیر األّول اء هذا اٍال عبرت الجزائر عن أسفها إز  2018في شهر ماي 

                                                             
، مذكرة مقدمة 2016-2010البعد األمني في السیاسة الخارجیة الجزائریة تجاه المغرب العربي ، مقدر عبد الباسط 1

علوم السیاسّیة جامعة الجلفة، كلیة الحقوق وال لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص تحلیل السیاسیة الخارجیة،

  .24، ص 2017- 2016قسم العلوم السیاسّیة، ، 
  .مرجع سابق، "الدبلوماسیة الجزائریة آلة صامتة بأهداف عملّیة"ملیكة خالف،   2
الخارجیة الجزائریة في سیاق التحّوالت الجیوسیاسّیة في المنطقة العربیة بین  السیاسةصادق حجال، هشام الغنجة،   3

مجلة العلوم  ، ، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة3جامعة الجزائر : الجزائر ،المبادئ وضرورات التكّیفالثبات على 

  .)2017ماي  26، 3السیاسیة والقانون، المركز الدیمقراطي العربي، العدد 
  .، مرجع سابق"العربّیةالسیاسة الخارجیة الجزائریة في سیاق التحوالت الجیوسیاسیة في المنطقة "، ______  4
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ربة ستزید من تعقید الوضع وأّن الجزائر ثابتة على موقفها إزاء بأّن هذه الض" :الذي قال "أحمد أویحي"

  . 1 "األزمة السوریة وأّن حّلها لن یكون إّال سیاسیا

  ):التفعیل  إعادةمحاوالت ( دور الجزائر في اإلتحاد المغاربي -3      

ت على تجسید نشیط العمل المغاربي المشترك وحرصإلى إعادة ت 2001بادرت الجزائر منذ سنة 

قتصادیة إلى إطالق مشروع المجموعة االٍ  2003قتصادي المغاربي بحیث بادرت في سنة التكامل االٍ 

ة الوطنّیة بما یضمن المغاربیة المشتركة، كما عملت على إدراج البعد المغاربي في مشاریعها التنمویّ 

الربط تحقیق التكامل بینها وبین الّدول المغاربّیة ومن بین هذه المشاریع یبرز الطریق السیار شرق غرب و 

التي تربط بین الجزائر ریة بین الجزائر وأغلب دول اإلتحاد ومّد أنابیب الغاز الهاتفي بكامل األلیاف البص

  . 2 »أم-أم- جي«وعبر المغرب عبر مشروع » مادترانس «ر تونس من خالل مشروع وأوروبا عب

 2014فیفري  20ففي  ، وبقیت الجزائر دائما تبذل مجهودات بهدف ترقیة العمل المغاربي المشترك

امرة أّن التوجه نشاء اإلتحاد المغاربي أكد رمطان لعمإل )25(خامسة و العشرون وخالل إحیاء الذكرى ال

ومتكامل یمر عبر العمل على تجاوز الخالفات والسعي إلى عدم تأثر نحو بناء فضاء مغاربي متجانس 

شكل بالنسبة للسیاسة تحاد یكد على أّن بناء هذا االٍ وتیرة العمل المغاربي المشترك بأي ظروف طارئة وأ

الخارجیة الجزائریة أحد المرتكزات الرئیسیة التي تقوم علیها وضمن أولویاتها الملحة التي تسعى إلى 

سابقا  أكد وزیر الشؤون المغاربیة واإلتحاد اإلفریقي والجامعة العربّیة 2016ماي  04وفي .  3 هاتحقیق

خارجیة إتحاد لمجلس وزراء   )34(رابعة والثالثونأثناء مشاركته في أشغال الدورة ال عبد القادر مساهل

ي یتماشى مع التطورات المغرب العربي أن الجزائر تقترح إعادة النظر في منظومة وهیاكل اإلتحاد لك

ة على غرار اإلرهاب والهجرة غیر الشرعیة المنطق التحدیات التي تمسالدولیة واإلقلیمیة، ومواجهة 

                                                             
متاح على  2018أفریل  14، "الجزائر تتأسف للعدوان الثالثي على سوریا وتشّدد على الحّل السیاسي"، ______  1

تم التصفح یوم الجمعة  /2018/4/14/1324974www.masrawy.com/news/publicaffairs/details الرابط 

  .د06سا و00: ، على الساعة 2018ماي  11
  :، متاح على الرابطمساهمة الجزائر في بناء إتحاد المغرب العربي، ________  2

4.pdf-Radioalgerie.dz/ar/images/stories/Mahrez/Algerie 2018أفریل  27الجمعة : تم التصفح یوم.  
فیفري  20، السید الوزیر یشدد على أهمیة اإلرادة السیاسیة في بناء اإلتحاد المغاربي، الجزائریة وزارة الشؤون الخارجیة 3

ماي  11تم التصفح یوم الجمعة  aspx-article/1968-www.mae.gov.dz/news ، متاح على الرابط 2014

  .د10سا و 22على الساعة  2018
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تطالب  نهاأ وأكد 2012ریمة المنظمة، حیث صّرح أن الجزائر دعت إلى هذا األمر مسبقا في سنة والج

  . 1 تي تجاوزها الزمنبإعادة إصالح هیاكل اإلتحاد ومراجعة نصوصه التأسیسّیة ال

ر عالقاتها الثنائیة مع كافة الدول األعضاء في اإلتحاد یوعلى صعید آخر تعمل الجزائر على تطو 

صوص ة الجزائریة بهذا الخوترتكز الرؤی ،على كافة المستویات من خالل ترقیة التعاون الثنائي المغاربي

 ىاربّیة كما تأوي مقّر مجلس الشور المغعلى مساهمتها المتواصلة في میزانیات مختلف المؤسسات 

قتصادیین ورجال األعمال لبناء سوق املین اٍال على تهیئة األجواء المالئمة للمتع المغاربي، كما عملت

صالح المنظومة اٍال  عادة النظر في قاعدة اإلجماع ومراجعة االٍ مغاربّیة مشتركة وإ تفاقیات تحادیة وإ

ماج مغاربي ندهو إعادة إحیاء إتحاد المغرب العربي بهدف تحقیق اٍ  لیبقى هدف الجزائر.  2 المغاربّیة

  .ل في منافسة التكتالت اإلقلیمیة األخرىمشترك سیساهم بشكل فعا

  

  :الجزائر والدائرة اإلفریقیة: المطلب الثاني

  :البعد اإلفریقي للدبلوماسّیة الجزائرّیة -أوال

الدوائر األساسیة في سیاسة الجزائر الخارجّیة نظرا  د أهمت الدائرة اإلفریقّیة وال تزال أحلقد شكل

ستقاللها عملت على الحضور اٍ  فمنذ،  رتباط الجغرافي والتاریخي الذي یربطها بدول القارة اإلفریقیة لالٍ 

ات التحریریة والمساهمة البناءة في تنمیة دعم الحركفي هذه األخیرة السیما دبلوماسیا عن طریق  القوي

ئر ستقرار في المنطقة ومن هذا المنطلق برزت سیاسة الجزاء سعیا منها إلى تحقیق األمن واالٍ القارة السمرا

المحاور الرئیسیة التي تولیها الجزائر إهتماما كبیرا وتشغل حیزا هاما في  اإلفریقیة األمر الذي جعلها كأحد

. لف المجاالت واألصعدةسیاستها الخارجّیة بحیث حرصت على تدعیم عالقاتها مع دول إفریقیا في مخت

راتیجي األّول بالنسّبة لها وهذا ما یشكل أولویة في نشاطها الدبلوماسي باعتبار أّن إفریقیا هي العمق اإلست

في  الثالث الخارجّیة نحو إفریقیا خاصة بعدما كانت رائدة دول العالم طالما وجهت الجزائر سیاستهاإذ ل

ة ما نادت بإقامان لها من وزن على الساحة الدولیة خاصة بعداري بومدین وما كعهد الرئیس الراحل هو 

ما أكسبها دورا عن الساحة اإلفریقیة وال تزال بذلك تجد في إفریقیا العمق  قتصادي دولي عادلنظام اٍ 

یادة إقلیمیة وقارّیة هذا ما یؤكده حضورها الدائم شاطها الخارجي ما یكسبها مكانة ور الطبیعي لها لتوجیه ن

وسعیها المتواصل إلى الدفاع عن القضایا المتعّلقة بهذه األخیرة خاصة بالنظر  فّعال على مستوى القارةوال

                                                             
ماي  04، الجزائر تقترح إعادة النظر في منظومة وهیاكل إتحاد المغرب العربي، الجزائریة وزارة الشؤون الخارجّیة  1

ماي  11تم التصفح یوم الجمعة  aspx-article/4026-v.dz/newswww.mae.go : متاح على الرابط 2016

  .د49سا و21 على الساعة  2018
  .، مرجع سابقمساهمة الجزائر في بناء إتحاد المغرب العربي، ________  2
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تیجیة والمقومات التي تتوفر علیها والتي تلزم علیها بذل جهود مضاعفة في سبیل اإلى المكانة الجیواستر 

  .ارة أو لدى دول العالمحترام والتقدیر سواء لدى دول القتأكید دورها الفعال ما أكسبها االٍ 

م علیها ة مهّمة ورائدة في هذه األخیرة حتإلفریقیا ونظرا لما تحتله من مكاننتماء الجزائر كما أّن اٍ 

ستعمار فإّن مساندة الحركات انت من ویالت االٍ تبني قضایا القارة، ونظرا لكونها من الدّول التي ع

رجّیة، فمن هذا المنطلق أیدت الجزائر وساندت القضایا ریة یعّد مبدأ مقدس من مبادئ سیاستها الخاالتحر 

التحررّیة في إفریقیا وأخذت على عاتقها مساندة الشعوب اإلفریقیة المضطهدة ووقفت إلى جانبها وهذا ما 

یحیین فإّن الجزائر لة المسكانت مكة قبل المسلمین والفاتیكان قبإذا «": الرأمیلكار كاب"تلخصه مقولة 

  .»والثوارلة األحرار قب

وبذلك كان موقف الجزائر من سیاسة التمییز العنصري في جنوب إفریقیا یتمیز بالدعم والمساندة 

في نظامه » نیلسون ماندیال«یخي مه التار یلشعب جنوب إفریقیا وثوراته بقیادة حزب المؤتمر الوطني وزع

وكان دور الجزائر في ذلك أّنها سعت إلى .  1 نة أقلیة بیضاء على مقالید األمورمیضد األبارتاید وه

نظام جنوب إفریقیا العنصري وعزله عن  السیاسّیة الالزمة لفرض عقوبات علىالبحث عن المیكانیزمات 

الساحة الدولّیة وعلى هذا األساس تمكنت الدبلوماسیة الجزائریة المتمثلة في وزیر خارجیتها آنذاك عبد 

للجمعّیة العامة لألمم المتحدة من طرد نظام  )29( تاسعة والعشرینورة الـالعزیز بوتفلیقة الذي ترأس الدّ 

  . 2 1974في نوفمبر  فریقیا العنصري من هذه األخیرةجنوب إ

  :الجزائر واإلتحاد اإلفریقي -

التي ظهرت  1963لقد كانت الجزائر من بین األعضاء المؤسسین لمنظمة الوحدة اإلفریقیة سنة 

الذي ساهمت أیضا في تأسیسه وعملت من خالله على  سمیت باإلتحاد اإلفریقي باسم جدید فیما بعد

حتالل مكانة الئقة على تعزیز الشراكة السیاسّیة والحوار اإلفریقي مع القوى العالمّیة بما یمكن إفریقیا من اٍ 

ندماج سار االٍ من خالل تنشیط مالدیمقراطیة والتنمیة والرقي الساحة الدولّیة والسعي إلى تحقیق السلم و 

  . 3 القاري

رات الصادرة عنه لتزامها بكافة القرافي اإلتحاد اإلفریقي من خالل اٍ  وقد ظهر دور الجزائر

عبر العدید من اآللیات منها آلیة الوساطة في حّل النزاعات اإلفریقیة ومن خالل  والمشاركة في تفعیله

  . 4 یبادلنلیة أبرزها اة عبر مبادرات تكامالعمل على تنمیة القار 
                                                             

، محاضرة ألقیت في صوت األحرارجریدة ، "رة الدبلوماسیة الجزائریةكاذل جصفحات مشرقة من س"مصطفى بوطوره،   1

  . 2017دیسمبر  28و  27الملتقى التاسع حول حیاة الرئیس الراحل هواري بومدین بمدینة قالمة یومي 
جامعة بوزریعة ،، دور الجزائر ما بعد االستقالل في تحریر إفریقیا ومقومات دبلوماسیتها اإلفریقیةي، امنصف بك  2

  .8، ص  ، قسم التاریخ2الجزائر
  .174، 173 ص ص  ،جامعة یحي فارس: المدیة  ، للجزائري إفریقیا المحددات واألبعاد الدور اإلقلیميجهاد الغرام،   3
  .16 وهیبة دالع، مرجع سابق، ص  4
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ل إفریقیا قارة ؤسسات اإلتحاد اإلفریقي من أجل جعبذلك بذلت الجزائر جهودا حثیثة في إطار م

 موحدة قویة مستقرة وآمنة ونادت دائما إلى توطید التعاون والتشاور اإلفریقي، وركزت على العمل من أجل

ت من السلم واألمن الدائمین إحدى ظمات الدولّیة، وجعللمتها في المنكتوحید الجبهة اإلفریقیة وتقویة 

دعوتها في  أولویاتها في إطار المؤسسات اإلفریقّیة على غرار مجلس السلم واألمن اإلفریقي وذلك عبر

ألهداف ومبادئ منظمة اإلتحاد  اإفریقیة دول القارة إلى المضي قدما في تسویة نزاعاتها وفق كّل مناسبة

  . 1 اإلفریقي

  :تنمیة القارة اإلفریقیة دور الجزائر في -ثانیا

  :بادعبر مبادرة النی – 1

تمثل التنمیة في إفریقیا مشكلة رئیسّیة تعاني منها دول القارة على كافة األصعدة حیث فرضت على 

الوث الفقر، التخلف والمرض، هذا ما فرض على الّدول اإلفریقّیة عّدة تحدیات ومشاكل تختصر في ث

دبلوماسیة نشطة من أجل مواجهة هذه التحدیات والدفع بمسار التنمیة في القارة السمراء ومن  ينالجزائر تب

ة الجدیدة من أجل التنمیة في إفریقیا التي جاءت تعبر ة الجزائریة في طرح مبادرة الشراكهنا تأتي المساهم

  .رة ومزدهرةقیقیا قارة مستوواضحة من أجل جعل إفر  حدةعن رغبة إفریقیة مو 

ة زامبیا أحد عاصم "بلوزاكا" 2001منذ إنشائها عام لت بذلك مبادرة النیباد التي قادتها الجزائر شك

أهم الرهانات في سیاستها الخارجّیة والتي سمحت لها بإثراء سجلها على مستوى القارة السمراء وجعلت من 

-الجزائر(عابر للصحراء مشروع الطریق ال: مشروع النیباد شغلها الشاغل في إنجاز عّدة مشاریع منها

مرفوقا بمشروع أنبوب الغاز من نیجریا إلى أوروبا مرورا بالجزائر والنیجر، كما ) النیجر -الغوس

د العالمي وأصبحت تشارك قتصاهما في اٍال م ستطاعت أن تجعل من إفریقیا من خالل النیباد شریكااٍ 

  . 2 التها ومطالبهانشغااٍ  لطرح G8قمم المجموعة الصناعیة الكبرى  في باستمرار

كما نشطت الجزائر من أجل التعجیل بوضع منشآت النقل الضرورّیة بین دول القارة إیمانا منها بأّن 

في القارة یستوجب توفر وسائل  حّدة الفقرص من یقتصادیة والتقلتسریع وتیرة النمو والتبادالت التجارّیة واٍال 

عبد العزیز بوتفلیقة في  الجزائر على لسان الرئیس البیئیة دعت، لذلك فیما یخص التنمیة النقل الضرورّیة

تحمل مسؤولیتها في رقة الدول المصنعة بساء الدول والحكومات األفاإثر إنعقاد قمة رؤ  2009سبتمبر 

                                                             
مقال نشر  ، جریدة الجزائر الجدیدة ،"كان بإمكان الجزائر أن تكون أفضل"الستقالل، اذكرى خمسینیة ، ___ ___ 1

  .2012جویلیة  03بتاریخ الثالثاء 
، وكالة األنباء الجزائرّیة ات في سیاسة الجزائر الخارجّیة على مستوى القارة السمراءهانیباد أحد أهم الر نال، ___ ___  2

تم التصفح  https://www.djazairers.com/aps/254815 : متاح عن الرابط 2012جویلیة  04: مقال نشر یوم

  .د30سا و 15الساعة على ، 2018أفریل  27الجمعة : یوم
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 قتصادیة والوفاء بالتزاماتها إزاء أهداف األلفیةها اٍال تمیریقیة على تأمین تنتدهور المناخ ومساعدة القارة اإلف

1 .  

ه حقیقیة بین إفریقیا وأوروبا مما یسمح بتقلیص الهوة بین الشمال وسعت إلى التأسیس لشراك

قتصادیة، كما سجلت إفریقیا بفعل مساعي الجزائر في إطار مبادرة النیباد والجنوب وتحقیق التنمیة االٍ 

المجال حققت الجزائر  ذاخطوات هامة في مجال السلم واألمن وتعزیز الدیمقراطیة ودولة القانون وفي ه

ابّیة في مجال الوقایة من النزاعات وتسویتها، كما تمضي الدبلوماسیة الجزائریة عبر مشوارها نتائج إیج

ستحداث إستراتیجیات وآلیات كفیلة لمواجهة تحدیات العولمة المتسارعة التي تواجهها القارة اإلفریقي إلى اٍ 

قتصادیات دول قتصادیة التي تسعى إلى تهمیش اٍ مة االٍ خاصة بعد ظهور ما یسمى بالعول  2 السمراء

  .قتصادیة للّدول المتقّدمةعّیة اٍال بالعالم الثالث ما یجعلها في بوتقة الت

دعت الجزائر عن طریق وزیر خارجیتها آنذاك عبد المالك سالل خالل  2013جویلیة  01ففي 

ة الموحدة من أجل القضاء على المقاربات الجدیدجتماع الرفیع المستوى حول الكلمة التي ألقاها في اٍال 

مة األمن امة ووضعها في خدإلى ترقیة األنظمة الغذائیة اإلفریقیة المستد عة في إفریقیا ، بأدیس أبابااالمج

عتبار قدرات اإلنتاج واألمن ة اإلنتاج التي تأخذ بعین االٍ تها مرهونة بأنظمتكون دیمومالغذائي والتغذیة 

  . 3 وحمایة تنّوع الموارد البیولوجّیة والتوازنات اإلیكولوجیة في القارة اإلفریقیةالمائي 

أكد وزیر الشؤون الخارجیة رمطان لعمارة بباریس أن مبادرة النیباد بلغت مستوى  :06/12/2013

اط تكامال وأساسیا من نشرا مبة لإلتحاد اإلفریقي وبرنامجا وعنصالنضج وأصبحت برنامجا محوریا بالنس

ر واعتبر أن المشاریع التي سیتم إنجازها بمثابة ثورة هادئة تتحرك على مستوى القارة اإلفریقّیة هذا األخی

  . 4 عبر مراحل ومنجزات تتحقق الواحدة تلو األخرى من أجل بلوغ األهداف المرجّوة

ة زراعّیة قدمت الجزائر مقاربتها المتعّلقة باألمن الغذائي من خالل إستراتیجی 2014وفي سنة 

دفت إلى معالجة كل ه ، ندرجت ضمن إطار شامل من التنمیة المستدامة على المستوى القاريشاملة اٍ 

 ى بدور في مثل حجمها من األهمّیة والتغذیة أو الناتجة عنه وهو ما جعلها تحظ المشاكل المسببة لسوء

الجهود الرامیة إلى تمضي الجزائر في مشوارها التنموي اإلفریقي من خالل إدراج البحث العلمي ضمن 

                                                             
  .، مرجع سابقذكرى خمسینیة االستقالل كان بإمكان الجزائر أن تكون أفضل، ___ ___  1
  .، مرجع سابقرة السمراءقاالنیباد أحد أهم الرهانات في سیاسة الجزائر الخارجّیة على مستوى ال، _____  2
 ، في مجال الحصول على الغذاء ءالسید سالل یدعو إلى مكافحة كل أشكال اإلقصا، الجزائریة وزارة الشؤون الخارجیة  3

یوم الجمعة  صفحتالتم  id-18news-aspx?footer-de-www.mae.gov.dz/news-1291 : متاح عن الرابط

  .د34سا و22 : على الساعة 2018ماي  18
   :، متاح عن الرابطالنیباد بلغت مستوى النضج: لعمارة، الجزائریة وزارة الشؤون الخارجّیة  4

 id=1686-aspx?footer=18news-detail-www.mae.gov.dz/news ماي  18الجمعة : تم التفحص یوم

 .23:34على الساعة  2018
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ث البرنامج الشامل للتنمیة الزراعیة في إفریقیا القارة كما ساهمت بشكل كبیر في بعمشاكل إیجاد حلول ل

  . 1 ئي في القارةالتابع للنیباد كإطار تشاركي لتحقیق النمو الزراعي الریفي واألمن الغذا

برواندا  "بكیغالي"اون الدولي رمطان لعمامرة دعا وزیر الشؤون الخارجّیة والتع: 2016ة جویلی 13

لتزام اإلتحاد قتصادي، وضرورة اٍ ندماجها السیاسي واالٍ إلى مسعى عقالني وحازم إلفریقیا من أجل اٍ 

وب اإلفریقّیة ورفع التحدیات األمنیة ة كافة نشاطاته لتحقیق تطلعات الشعناإلفریقي بحزم بمسعى عقل

  . 2 والتنموّیة في إفریقیا

ار واألعمال عتبر أن المنتدى اإلفریقي لإلستثمان لعمامرة یوزیر الخارجیة رمط :03/12/2016

قتصادیین األفارقة الملتزمین بتنمیة القارة اإلفریقّیة عاملین االٍ تتخذتها الجزائر لجمع المیعّد خطوة نوعّیة اٍ 

لتزامها بتحقیق قتصادي وكذا اٍ امن مع مباشرة الجزائر تنفیذ نموذج جدید للنمو االٍ تز وأكد أن هذا المنتدى 

  . 3 األهداف واإلستراتیجیة المسطرة في سیاق النیباد

  :المساهمة الجزائرّیة في مسح دیون الّدول اإلفریقیة -2

دولة إفریقیة وكانت  14نتهائها من عملیة مسح دیون اٍ  عن أعلنت الجزائر 2013في شهر ماي 

البنین، : المسح كّل من ملیون دوالر وشمل قرار 902 ـ:قدرت بقد قیمة هذه الدیون الممسوحة 

اوتومي، ، النیجر، سوبیا، غینیا، غینیا بیساو، موریتانیا، مالي، الموزمبیقبوركینافاسو، الكونغو، إثی

الجزائر، وأكد بیان الخارجیة ي دول معروفة بعالقاتها الجّیدة مع السنغال، السیشل، تنزانیا، برانسیبي وه

الجزائریة أّن موریتانیا كانت المستفید األكبر بین الدّول اإلفریقّیة الممسوحة دیونها إذ أعفتها الجزائر من 

  . 4 ملیون دوالر 250:بدیون تبلغ قیمتها 

                                                             
ل من التنمیة المقاربة الجزائریة المتعلقة باألمن الغذائي تندرج ضمن إطار شام، الجزائریة وزارة الشؤون الخارجّیة  1

id=1218-aspx?footer=1r news-detail-www.mae.gov.dz/news : متاح على الرابط یاالمستدامة في إفریق

    . د06سا و00:على الساعة 2018ماي  19یوم السبت  صفحتم الت 
السیاسي  اندماجهالعمارة یدعو إلى مسعى عقالني وحازم إلفریقیا من أجل ، الجزائریة وزارة الشؤون الخارجّیة  2

تم  id=4179-aspx?footer=18news-detail-www.mae.gov.dz/news :متاح عن الرابط واالقتصادي،

  .د39سا و23 على الساعة  2018ماي  18الجمعة : یوم صفحالت
بتنمیة خطوة نوعیة لجمع المتعاملین الملتزمین " لالستثمارالمنتدى اإلفریقي "، الجزائریة وزارة الشؤون الخارجّیة - 3

 صفحتم الت id=4442-aspx?footer=18news-detail-www.mae.gov.dz/news : ، متاح عن الرابطالقارة

  .د59سا و23 على الساعة  2018ماي  19الجمعة : یوم
وست، ب، ساسة الجزائر نفوذ المغرب في القارةملیون دوالر لألفارقة، كیف تواجه  100قدمت عود، سبن م درعبد القا  4

counter-to-seek-algeria-does-https://www.sasapost.com/how-: متاح عن الرابط 2017دیسمبر 2

 africa-in-influence-roccanmo-growing-the سا 22 على الساعة  2018ماي  1: تم التصفح یوم الثالثاء

  .د37و
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ول القارة من أجل تعزیز التنمیة لتزامات الجزائر تجاه دفي سیاق اٍ  نصب القرار الجزائريولقد اٍ 

من دتها على تحقیق أهداف التنمیة تحاد اإلفریقي ومساعجتماعیة للدّول األعضاء في االٍ قتصادیة واالٍ اٍال 

لى حمایة حدودها إقامة مشاریع تسمح بمكافحة الفقر، وهذا یدخل أیضا في إطار سعي الجزائر إ خالل

ف هدطریق تقدیم مساعدات لهذه الّدول بالجنوبیة من التهدیدات التي تأتي من دول الساحل وذلك عن 

ن ومكافحة ة إلیها وكذا الحّد من ظاهرة المهاجرین غیر الشرعییضمان عدم وصول التهدیدات األمنی

  . 1 ظمةاإلرهاب والجریمة المن

االتحاد األوروبي  -لمنظمة االتحاد اإلفریقي )30( ثالثینالنعقاد القمة خالل اٍ  2017وفي سنة 

ملیون دوالر  100أّن الجزائر منحت مساعدات مالیة تفوق  "أحمد أویحي"أوضح الوزیر األّول  "بأبیجان"

ریة موریتانیا تمثلت في بناء قواعد عسكسنوات لكل من التشاد والنیجر ومالي و  8لعّدة دول إفریقّیة، لمدة 

ري المتطّور والغرض من ذلك ربط لى منح العتاد العسكالقوات الخاصة لتلك الّدول باإلضافة إوتكوین 

  . 2 األمن بالتنمیة ومكافحة اإلرهاب

  

  :الدبلوماسّیة الجزائریة على المستوى الدولي: المطلب الثالث

  :الجزائر واإلتحاد األوروبي: أّوال

الشراكة مع اإلتحاد األوروبي التي تم التوقیع علیها سنة تفاقیة ستغلت الجزائر فرصة إبرام اٍ لقد اٍ 

تفاق في إطار تطویر العالقات الجزائریة األوروبیة ، ویأتي هذا اٍال 2005ودخلت حیز التنفیذ سنة  2001

قتصادیة، السیاسیة واألمنّیة، وقد جاء هذا بقناعة من الطرفین من أن التعاون لتشمل مختلف المیادین اٍال 

  3.سهم في خدمة وتحقیق المصالح واألهداف المشتركة وكذا تحقیق التنمیةبینهما سی

  :قتصاديالتعاون في المجال االٍ  – 1

كة األوروجزائریة ات في الشر ي األّول بالنسبة للجزائر لذلك رأتحاد األوروبي الشریك التجار یعتبر االٍ 

 ار والعلوم والتكنولوجیا واإلتصالستثمقتصادي شامل یتمثل في مجال التجارة واٍال فرصة لبناء تعاون اٍ 

عادلة  طار من خالل سعیها إلى بناء شراكةالثقافي والطاقة ویندرج هدف الدبلوماسیة الجزائریة في هذا اإل

                                                             
، 2013ماي  29، بوابة الشروق أون الین، دولة إفریقیة 14ي دیونا مستحقة على غالجزائر تلعبد الوهاب بوكروح،   1

 /https://www.echouroukonline.com إفریقیة -دولة- 14- على-مستحقة-دیونا-يغتل-الجزائر: متاح على الرابط

  .د21سا و21 على الساعة  2018ماي  1الثالثاء : تم التصفح یوم
 2017نوفمبر  30، ، البالد نت دة دول إفریقیةعملیون دوالر ل 100ثر من كمساعدات مالیة جزائریة بأ، _______ 2

على  2018ماي  19تم التصفح یوم السبت   www.elbilad.net/article/detail?=77198 :  ط، متاح على الراب

     .د01سا و01:الساعة
  .مرجع سابق ،االستقاللالحضور الدبلوماسي للجزائر دور فعال في تأسیس الدولة المعاصرة قبل وبعد ، ______   3
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أما على المستوى الداخلي فلقد سعت الجزائر من خالل ،الح المشتركة تضمن تحقیق المص 1 ومتوازنة

قتصاد العالمي خصوصا في االٍ  ندماج فيي قصد اٍال قتصادها الوطنتأهیل اٍ تفاق الشراكة إلى إبرامها ٍال 

  . 2 ة العالمیة للتجارةإلى المنظم ماملٍالنضیها المتواصل ظّل سع

  

  :التعاون في المجال السیاسي واألمني – 2

تنفك  لّدول األوروبیة، لذلك لمتعد الجزائر شریكا إقلیمیا هاما في مجال التعاون األمني بالنسبة ل

ن الطرفین لتوقیع مجموعة من الدائم بیالمطالبة بضرورة تحقیق هذا التعاون من خالل التنسیق  على

حیث تعتبر  ، تفاقیات بخصوص مسألة الهجرة غیر الشرعّیة، الجریمة المنظمة، وقضیة اإلرهاباالٍ 

عترف هذا األخیر اصة بعدما اٍ ستراتیجیا بالنسبة لالتحاد األوروبي لمكافحة هذه الظاهرة خالجزائر شریكا اٍ 

بالتجربة الجزائریة الرائدة في مكافحة اإلرهاب، لذلك تتواصل الجهود الجزائریة في عالقاتها مع أوروبا إلى 

لمواجهة تحدیات األمن والتنمیة المشتركة وتكثیف  يستراتیجي واألمنسعیها المتواصل لترقیة الحوار االٍ 

هدف التوصل إلى تحقیق آلیة للتشاور األمني خاصة فیما یتعلق یع بوار السیاسي على المستوى الرفالح

عالقات التعاون  المتوسطّیة والسعي الدائم إلى بعثستقرار المنطقة بتسویة النزاعات التي أصبحت تهّدد اٍ 

  3.ستقرار في المنطقةوالشراكة بما یضمن تحقیق األمن واالٍ 

  :الجزائر وهیئة األمم المتحدة: ثالثا

ستغناء عنه في المفاوضات الدولّیة فمنذ أصبحت الجزائر في الوقت الراهن شریكا ال یمكن اٍال لقد 

یة في سنة منها القمة الدول ، والجزائر تشارك في قمم أشغال الجمعیة العامة لألمم المتحدة 2000سنة 

من في سنة نتخبت الجزائر عضوا في مجلس األة األمم المتحدة، كما اٍ المتخصصة إلصالح هیئ 2005

عتراف بمساهمتها الفعالة في مسار ستعادة مكانتها على الساحة الدولّیة واالٍ وكان ذلك تكریسا ٍال  2003

ألمم المتحدة لتعزیز إصالح منظمة األمم المتحدة التي تمثلت في إنشاء مجلس حقوق اإلنسان ولجنة ا

نتخاب اٍ  2013ولقد شهدت سنة   4 ط إستراتیجیة واضحة لمكافحة اإلرهاب عبر العالمالسلم وفي ضب

                                                             
بحث ، ة األوروجزائریة وخیارات الدبلوماسیة الجزائریة بین تحّدي االستمرار ونجاح التغییركالشراش، ناناجي محمد اله  1

معهد الحقوق والعلوم التابع للمركز الجامعي : ألقي في مؤتمر دور الدبلوماسیة الجزائریة في حل األزمات الدولیة ، تیبازة

  .مرسي عبد هللا
 ، جامعة ورقلةميللالندماج في االقتصاد العاكآلیة  كة األوروجزائریة اتفعیل الشر محمد لحسن عالوي، كریم بوروشة،   2

june2016/2997-04-dz/index.php/number-ourgla-univ-https://revues-: ، متاح عن الرابط

-world-the-in-integration-of-mean-a-as-partnership-algerian-euro-of-theeffectivencess

 economy د17سا و19: على الساعة  2018أفریل  27: تم التصفح یوم.  
  ، مرجع سابقور الدبلوماسي للجزائر دور فّعال في تأسیس الدولة المعاصرة قبل وبعد االستقاللالحض ،________  3
 .نفسه مرجع ال، ور الدبلوماسي للجزائر دور فّعال في تأسیس الدولة المعاصرة قبل وبعد االستقاللالحض، ______  4
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التي  ذا تتویجا للمجهودات الحثیثةوجاء ه لألمم المتحدة التابع نساناإلالجزائر عضوا في مجلس حقوق 

واعترافا دولیا بجدیة الخطوات التي تقوم بها لترسیخ ثقافة  ترقیة وحمایة حقوق اإلنسانلما فتئت تبذلها 

  . 1 الحكم الراشد

وقعت الجزائر مع األمم المتحدة على األدوات القانونیة الخاصة بإنشاء  2013دیسمبر  22وفي      

  2.معهد التنمیة المستدامة التابع لجامعة األمم المتحدة

الجزائر توقع على مذكرة تفاهم بینها وبین معهد األمم المتحدة اإلقلیمي  2015سبتمبر  02وفي 

لقت هذه المذكرة بإنشاء مكتب إقلیمي لشمال إفریقیا والساحل لمراكز للبحث حول الجریمة والعدالة وتع

  . 3 متیاز لإلتحاد األوروبي من أجل تقلیص األخطار الكیماوّیة والبیولوجیة واإلشعاعیة والنوویةاالٍ 

دعت الجزائر مجلس األمن إلى رفع التمویالت الموجهة لتعزیز السلم  2016فیفري  25وفي 

صبري "ل الدائم للجزائر لدى األمم المتحدة نتهاء النزاعات فیها ولقد أكد الممثبعد اٍ ومساعدة البلدان 

رة د المالیة المخصصة له وأكد على ضرو یمكن تحسین هذا الجهاز من خالل رفع الموار  هّ أن "بوقادوم

لسلم من میزانیة األمم المتحدة لعملیات السلم، كما شدد على أهمیة التنمیة في تعزیز ا% 1تخصیص 

  . 4 الذي یعّد شرط أساسیا من أجل التوصل إلى سلم دائم

نتخبت الجزائر رئیسة للجنة األممیة األولى المكلفة بمسائل نزع السالح اٍ  2016جوان  14أما في 

نتشار األسلحة لتزامها بتجسید األهداف المتعّلقة بنزع السالح وعدم اٍ واألمن الدولي، حیث أكدت الجزائر اٍ 

  . 5 هذا بما یضمن تحقیق األمن والسلم الدولیینالنووّیة و 

                                                             
 2013نوفمبر  12، الجزائر عضوا في مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدةانتخاب  ،الجزائریة وزارة الشؤون الخارجّیة  1

على  2018ماي  26تم التصفح یوم السبت  aspx-article/11-www.mae.gov.dz/news : متاح على الرابط

  .د27سا و23 الساعة 
دوات القانونیة الخاصة بانشاء معهد التنمیة مم المتحدة، التوقیع على األاأل-الجزائرالخارجیة الجزائریة ، وزارة الشؤون  2

تم التصفح  article/3305.aspx-www.mae.gov.dz/news  : متاح على الرابط    2013دیسمبر  22،المستدامة

  .د39سا و23 على الساعة  2018ماي  26 :یوم
التوقیع على مذكرة تفاهم بین الجزائر ومعهد األمم المتحدة اإلقلیمي للبحث حول ، الجزائریة وزارة الشؤون الخارجّیة  3

تم التصفح  aspx-article/3305-www.mae.gov.dz/news : متاح عن الرابط 2015سبتمبر 2 الجریمة والعدالة،

  .د48سا و23على الساعة   2018ماي  26یوم السبت 
فیفري  25، الت الموجهة لتعزیز السلممویتدعو مجلس األمن إلى رفع التالجزائر ، الجزائریة وزارة الشؤون الخارجّیة  4

ماي  16تم التصفح یوم السبت  aspx-article/3815-www.mae.gov.dz/news : متاح على الرابط ،2016

  .د57سا و23على الساعة   2018
، 2016جوان  14، الجزائر تنتخب رئیسة للجنة األممیة لنزع السالح واألمن الدولي، الجزائریة وزارة الشؤون الخارجّیة  5

على  2018ماي  26تم التّصفح یوم األحد  aspx-article/4111-www.mae.gov.dz/news : متاح على الرابط

  .د24سا و00:  الساعة
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وال تزال الجزائر تواصل جهودها الرامیة في إطار هیئة األمم المتحدة لترقیة السلم واألمن الدولیین 

فع لصالح حق الشعوب ال تر اوالدعوة إلى الوقایة من األزمات والنزاعات وتسویتها بالطرق السلمّیة وال تز 

یرها وتعزیز حقوق اإلنسان والدیمقراطیة والحكم الراشد إلى جانب دعوتها الدائمة المظلومة في تقریر مص

  .والمتواصلة لمكافحة اإلرهاب والجریمة العابرة للحدود

ة یمعالذي أقرته الج "الیوم العالمي للعیش معا في سالم"ائر في شاركت الجز  2018ماي  17في 

في رسالتها  للیونسكوقتراح من الجزائر ، وبهذا الصدد أشادت المدیرة العامة العامة لألمم المتحدة باٍ 

هذا األمر " لهذا الیوم ، موضحة بأن" العیش معا في سالم" شعار  ختیارعلى اٍ  بالجزائر" خوريغولدا ال"

  ".                     التي عاشت فترات عصیبة ذو داللة بالنسبة للجزائر

 إلعالن 130/ 72على الالئحة   2017دیسمبر  8فقد قدمت الجزائر هذه المبادرة في  لإلشارة

  .   1"للعیش معا في سالم"ماي یوما دولیا  16یوم 

    

                                                             
: ، متاح على الرابط ولي للعیش معا في سالموزارة الخارجیة تحتفل بالیوم الدوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ،   1
 article/5554.aspx-http://www.mae.gov.dz/news   على   2018سبتمبر  01تم التصفح یوم السبت ،

   .د06سا و17 :الساعة 
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  :اإلفریقيمعوقات الدبلوماسیة الجزائریة على المستوى : المبحث الثاني

ستراتیجي الجزائریة في عمقها االٍ نجازات والنجاحات التي حققتها الدبلوماسیة على الرغم من االٍ 

، إال أن حضورها في هذه القارة یواجه عّدة معّوقات تحد من لعب دورها المحوري، ویأتي الصراع "إفریقیا"

الدولي واإلقلیمي على القارة السمراء من أبرز هذه المعّوقات ، مما جعل من هذه األخیرة ساحة للتنافس، 

تتعاون مع هذه الّدول ، لكن من جهة أخرى تشكل تحدیا لدورها الذي ویمكن القول من جهة أن الجزائر 

  .تلعبه في إفریقیا

  

  :التواجد األمریكي في إفریقیا: المطلب األول

یندرج الحضور األمریكي في القارة اإلفریقیة في إطار سعیها إلى حمایة مصالحها، فعلى المستوى 

قتصادیة التي تجمعها بالّدول اإلفریقیة إال أّن م العالقات اٍال قتصادي فإن الوالیات المتحدة األمریكیة رغاالٍ 

ستحواذ على ثروات ونفط القارة، أما على المستوى الثقافي فنجد سعي أمریكي للترویج أهدافها تتمثل في االٍ 

الهدف لنموذج الثقافة والحضارة الغربّیة والتسویق لمفاهیم الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والحكم الراشد لیبقى 

  .أیضا إدماج الدول اإلفریقیة في بوتقة الدائرة األمریكّیة

  :نجد: على المستوى األمني والعسكري – 1

 Le commandement des Forces »): األفریكوم(القیادة العسكریة األمریكیة في إفریقیا  -

Americaines en Afrique » :  

بن، طرف الرئیس األمریكي جورج بوش اٍال من  2007تم اإلعالن عن تأسیسها في شهر أكتوبر 

ستكمال مقرها بمدینة شتوتغارت األلمانیة، تسعى الوالیات المتحدة األمریكیة عبر إقامة هذه القاعدة إلى اٍ 

  حلقات تواجدها العسكري في العالم ویدخل ذلك في إطار التقییم المستمر الذي یقوم به البنتاغون لمهامه

ف على القضایا الشاملة ، حتى تضع مقاربتها اإلستراتیجیة الجدیدة تبعا لذلك العسكریة بالخارج للوقو 

  . 1 قتصادالدفاع، الدبلوماسیة واٍال : التقییم والعتبارات عّدة فإّن مهام األفریكوم تتمثل في ثالثة أمور

  :وتتأسس األفریكوم على مدخلین

المناورات والتدریب وتقاسم  یتجه نحو تحسین فعالیة قوات الجیش المحّلي من خالل :األول

السعي لفرض التعاون العسكري اإلفریقي على ضوء  :المعطیات والمعلومات والدعم اللوجستي، أما الثاني

                                                             
، جامعة الجزائر، قسم العلوم السیاسّیة، إفریقیا مقاربة إستراتیجیة جدیدةالمبادرة العسكریة األمریكیة في ، نسیم بلهول  1

  .77، ص 2013، جوان 9دفاتر السیاسة والقانون، العدد 
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تكثیف التنسیق بین قوات الجیش األمریكي مع نظرائه اإلفریقیین وبعض أعضاء حلف الناتو خاصة فرنسا 

سبانیا   . 1 وإ

اون من أجل تحقیق األمن في إفریقیا وكذا نشر الدیمقراطیة تهدف هذه القاعدة إلى تقویة التع

ستقرار وحمایة حقوق اإلنسان ورفع قدرات الّدول اإلفریقیة لمحاربة والسعي إلى رفع مستویات التنمیة واالٍ 

اإلرهاب وتؤكد الوالیات المتحدة األمریكیة أن الهدف من إقامة هذه القاعدة هو لتأهیل جیوش إفریقیا 

  . 2 على مواجهة الكوارث والتصدي للتهدیدات األمنّیة وتدریبها

ویبقى الهدف الخفي للوالیات المتحدة األمریكیة من إنشائها لألفریكوم لیس مساعدة دول القارة وحّل 

نما السیطرة على ثرواتها   .مشاكلها وإ

  :موقف الجزائر من إقامة القاعدة العسكریة األمریكیة في إفریقیا -2

دائما بمبدئها الرافض للتدخل العسكري األجنبي في الشؤون الداخلیة للّدول، لذلك  تتمسك الجزائر

رفضت أكثر من مّرة وبشدة إقامة قاعدة األفریكوم سواء على أراضیها أو في القارة اإلفریقیة، وهذا یدخل 

بیة التي تسعى ستقرار واألمن في إفریقیا بعیدا عن التدخالت األجنفي إطار السعي الجزائري لتحقیق اٍال 

  .إلى تعمیق النزاعات أكثر بدال من المساهمة في حّلها

صّرح الوزیر مراد مدلسي أّن الجزائر تواصل التمّسك بموقفها الرافض لمنح قواعد  2007 ففي جوان

  . 3 عسكرّیة لدول غربّیة لمطاردة الجماعات اإلرهابّیة في الساحل مثل مالي والنیجر

الثابت وهذا یعود إلى العقیدة السیاسیة التي تنبني علیها السیاسیة  وال تزال متمسكة بموقفها

  .الخارجّیة الجزائریة الرافضة لسیاسة إقامة األحالف العسكرّیة

عتبار أن السیادة الوطنیة للّدولة خط أحمر ال یمكن تجاوزه، موقفها الرافض هذا ینطلق من مبدأ اٍ 

الذي یتضمن تأجیر القاعدة الجویة بتمنراست كما  2014 هذا وقد رفضت الجزائر طلبا أمریكیا في سنة

                                                             
، كلیة العلوم السیاسیة، 3، جامعة قسنطینة إستراتیجیات التنافس الدولي في منطقة الساحل والصحراءجمیلة عالق،  1

  .10، ص 2014، دیسمبر 195العدد  ،332مجلة العلوم االجتماعیة 

، مذكرة  التعاون األمني األمریكي الجزائري في الحرب على االرهاب وتأثیره على المنطقة المغاربیةمریم براهیمي،   2

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة ، تخصص دراسات مغاربیة ، كلیة الحقوق و العلوم 

  .86السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، ص 

، وكالة 2016نوفمبر  1،  الجزائر حلیف غربي في مكافحة اإلرهاب یمقت القواعد واألحالف العسكرّیةأحمد عزیز،   3

- واألحالف-القواعد- اإلرهاب، یمقت-مكافحة-في-غربي-حلیف- الجزائر-تحلیلیة-أخبار: متاح على الرابط. األناضول

الساعة  على  2018جوان  2السبت : تم التصفح یوم  https://www.aa.com.tr/ar/676056 / تحلیل-العسكریة

  .د03سا و22
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رفضت فتح مجالها الجوي أمام األقمار الصناعیة األمریكیة وتمكین خبراء أمریكیین من وضع قواعد 

  . 1 ستقبال وتوجیه داخل األراضي الجزائریةوشبكات مراقبة ومحطات اٍ 

من نشاط السیاسة الخارجّیة األمریكیة في وهذا الرفض الجزائري یعتبر من بین العراقیل التي تحّد 

  .إفریقیا وهو ما یعتبر تهدیدا لمصالحها

شهد شهر أفریل  ،إفریقیاستضافة األفریكوم في لكن ، رغم كّل هذه المواقف الجزائریة الرافضة الٍ 

یكّیة للجزائر وجاءت هذه الزیارة في إطار رغبة أمر  "توماس ولدهاوسر"زیارة قائد األفریكوم  2018سنة 

هنا عبر المسؤول األمریكي أن زیارته تعّد فرصة سانحة  .في تكثیف تعاونها األمني والعسكري مع الجزائر

نشغاالت المشتركة في مجال الّدفاع واألمن وتعزیز الشراكة بین البلدین لمكافحة اإلرهاب، ومن لمناقشة اٍال 

جانبه أوضح وزیر الخارجّیة عبد القادر مساهل أن هذا النوع من اللقاءات یسمح بتبادل الخبرات في 

ة إلى تعزیز رامیعن أمله في تحدید اآلفاق ال ، كما أعرب اإلقلیميمجال األمن السیما على المستوى 

  . 2 التعاون مع الوالیات المتحدة األمریكیة خصوصا مع األفریكوم بخصوص المسائل المرتبطة باألمن

وكذا من قبل وزیر الدفاع " أحمد أویحي"كما إستقبل المسؤول األمریكي من قبل الوزیر األّول 

  ".أحمد قاید صالح"الوطني رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي الفریق 

أّن هناك تعاون بین الجزائر والوالیات المتحدة األمریكیة، ففي  إغفالمن هذا المنطلق ال یجب 
قتصادي تعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة الزبون التجاري األّول لشراء الغاز والنفط الجزائري، الجانب اٍال 

ب ، أین تعتبر الوالیات المتحدة أما في الجانب األمني فهناك تعاون بین البلدین في مجال مكافحة اإلرها

ستراتیجیا هاما لمكافحة الظاهرة اإلرهابیة نظرا لتجربتها الناجحة والرائدة في هذا األمریكیة الجزائر شریكا اٍ 

المجال، ومن جانبها فإّن الجزائر تدعم الوالیات المتحدة عن طریق تقدیم المعلومات الالزمة للتصدي لهذه 

التعاون بینهما تبادل الخبرات والتنسیق اللوجستي مما یسمح بتجفیف منابع تمویل الظاهرة ، حیث یشمل 

وهذا قناعة من الوالیات المتحدة األمریكیة بالّدور الذي تلعبه الجزائر من خالل . نتشارهاإلرهاب ومنع اٍ 

كما یشمل  وساطاتها في حّل النزاعات سواء على المستوى الّدولي أو على المستوى اإلقلیمي والقاري

ستراتیجي بین البلدین الذي عقد التعاون األمني والعسكري بینهما تبادل الزیارات على غرار الحوار االٍ 

                                                             
، 2001سبتمبر  11التوجیهات الجدیدة للسیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه الجزائر بعد أحداث شریف عادل منصف،  1

جامعة الجیاللي :تحلیل السیاسة الخارجیة، خمیس ملیانة : رسالة مقدّمة لنیل شهادة المساتر في العلوم السیاسیة، تخصص

  .122، ص 2015لوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جوان بونعامة، كلیة الحقوق والع

، منتدى التكنولوجیا العسكریة والفضاء ، متاح  2018أفریل  25، األفریكوم ترغب في التعاون مع الجزائر، _____  2

 على 2018جوان  01الجمعة : تم التصفح یوم  threads14556 tech.net/forum/php-army?:  على الرابط

  .د32سا و21:الساعة
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الجزائر  إلىسامین سیاسیین وعسكریین من الوالیات المتحدة  وكذا زیارة مسؤولین 2015بواشنطن سنة 

  . 1 تو  ستمراریة الحوار المتوسطي مع الناوكل هذا یعزز من اٍ   2016سنة 

  

  :إفریقیایة الروسیة، الصینیة في اإلستراتیجیة الفرنس: المطلب الثاني

  : اإلستراتیجیة الفرنسّیة-أوّال 

قتصادي تعتمد اإلستراتیجیة الفرنسیة على تعزیز التجارة البینیة بینها وبین الدول على الجانب االٍ 

التجارة، الصناعة، البنى التحتیة من خالل رؤوس : ستثماراتها في مختلف القطاعاتاإلفریقیة وكذا تعزیز اٍ 

قتصادیة عن طریق ما یسمى منطقة الفرنك الفرنسي التي األموال ودعم المشاریع، كما تدعم سیاستها اٍال 

دولة من غرب ووسط إفریقیا، وهذا ما یساعدها على التغلغل أكثر في القارة وما یكسبها  16ترتبط مع 

 2 )اإلكواس(قتصادیة لدول غرب إفریقیا ادیة اإلفریقیة على غرار الجماعة اٍال قتصمكانة في المنظمات اٍال 

.  

تفاقیات التعاون أما على المستوى األمني فإن فرنسا تعتمد في إستراتیجیتها األمنیة على توقیع اٍ 

العسكري مع العدید من الّدول اإلفریقیة وانتهاج سیاسة التدخل العسكري في أزمات القارة على غرار 

  . 3 "برخان"في إطار عملیة  2014والنیجر سنة  "سرفال"في إطار عملیة  2013تدخلها في مالي سنة 

  

ستقرار األنظمة اإلفریقیة على اٍ  الحفاظومن الناحیة السیاسیة والدبلوماسّیة تسعى فرنسا إلى 

ومساندة النظم القویة القائمة، أما على المستوى الدبلوماسي فإنها تعمل عن تقویة عالقاتها مع الدول 

اإلفریقیة بهدف كسب تأییدها لها لسیاساتها في منظمة األمم المتحدة مما یسمح لها بالمحافظة على 

نشاء مراكز ومدارس لتعلیم أما ثقافیا فهي . مكانتها في مجلس األمن تسعى إلى نشر ثقافتها الفرانكفونیة وإ

تباع سیاسة منح التأشیرات للطلبة األفارقة  اللغة الفرنسیة وتطویر التعاون في المجال التقني والتكنولوجي وإ

  . 4 للتعّلم في فرنسا

                                                             
، منتدى فكرة، 2017مارس  17، ، التعاون الجزائري األمریكي في مجال مكافحة اإلرهاب العابر لألوطانحكیم غریب  1

  .معهد واشنطن لسیاسة الشرق األدنى

للدراسات ، قسم الدراسات اإلفریقیة، الموسوعة الجزائریة 2015أوت  1، السیاسة الفرنسیة في إفریقیا، _____ 2

  .السیاسیة واإلستراتیجیة

لخارجیة الفرنسیة تجاه الصراعات العرقیة في إفریقیا دراسة مقارنة مالي السیاسة اإسراء محمد فوزي فهمي األكشر،  3

، المركز الدیمقراطي العربي للّدراسات اإلستراتیجیة 2016جویلیة  16، 2016-2014، النیجر 2013-2016

  .ةقتصادیة والسیاسیّ واٍال 

  .، مرجع سابقالسیاسة الفرنسیة في إفریقیا، _______  4
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القات مع األفارقة في تبني إستراتیجیة تطویر الع" إیمانویل ماكرون" وبهذا یواصل الرئیس الحالي

قتصادیة في مجاالت الطاقات المتجددة التعلیم، الریاضة، وكذا تعزیز التعاون األمني وتعزیز الشراكة اٍال 

 . 1 الهادف لمكافحة اإلرهاب

  :اإلستراتجیة الروسیة -ثانیا

والتسلیح تسعى روسیا من خالل عالقاتها بالدول اإلفریقیة إلى تحقیق التعاون في مجاالت الطاقة 

ستثمارات والبنى التحتیة، التكنولوجیا والطاقة النوویة، الزراعة، المواد الغذائیة العسكري، مجال االٍ 

  . 2 والمنتوجات الكیماویة

ستهدفت اإلستراتجیة الروسیة الجدیدة منطقة شمال إفریقیا حیث توجد لموسكو مصالح  ولقد اٍ 

الربیع العربي فرصة لها لتعزیز نفوذها في إفریقیا ومنافسة  إستراتیجیة واقتصادیة وسیاسیة، وأعطت أحداث

ندالع األزمة في لیبیا قامت بدعم خلیفة حفتر قائد الجیش الوطني اللیبي وبقیت النفوذ األمریكي، فإثر اٍ 

-على تواصل مع حكومة الوفاق، كما أن هناك حضورا للقوات الخاصة الروسیة على الحدود المصریة

  . 3 اللیبیة

سفارة ومقر دبلوماسي وبدأت في إنشاء العدید من  40المجال الثقافي والفكري أصبح لروسیا  وفي

المراكز الثقافیة الفكریة الروسیة، وتوفر سنویا العدید من المنح التعلیمیة للطلبة األفارقة من أجل الدراسة 

  .  4 في روسیا

  :اإلستراتیجیة الصینیة - ثالثا

ستغناء عنه بالنسبة للدول اإلفریقیة أین نجد تجاریا هاما ال یمكن االٍ أصبحت الصین الیوم  شریكا 

تصاالت، وتعتبر أكبر ممول الطاقة، الصناعة، التجارة، اٍال : ستثمارات الصینیة المتعددة في مجاالت االٍ 

اري لمشاریع البنى التحتیة وكذلك إنجاز مشاریع توظیف العمالة الصینیة، لهذا نجد أن حجم التبادل التج

فریقیا في تزاید مستمر ما دفعها إلى فتح المزید من األسواق   . 5 بین الصین وإ

                                                             
د، النادي 37سا و03:  على الساعة 2017نوفمبر  29، األربعاء إستراتیجیة فرنسا الجدیدة في إفریقیامحمود غراب،  1

ان جو  3األحد : تم التصفح یوم club/news/742/29-theinternational-11-2017/  : الدولي، متاح على الرابط

  .د51سا و21 على الساعة 2018

عادة العوفي،  حسني حسني عماد 2  3، إفریقیا من جدید سیناریوهات التعاون والمصالح والمخاطر اكتشافروسیا وإ

   .، المركز الدیمقراطي العربي2017فیفري 

، 2884، المرصد السیاسي 2017نوفمبر  2، روسیا تشق لنفسها طریقا في شمال إفریقیاسارة فویر، أنابور شفسكایا،  3

   . معهد واشنطن لسیاسة الشرق األدنى
   . حسني عماد حسني العوفي، مرجع سابق 4
المغرب ، جامعة : ،الدار البیضاءإستراتیجیة الوجود الصیني في إفریقیا الدینامیات واالنعكاساتلحسن الحسناوي،  5

   . 10القتصادیة واالجتماعیة، ملف إفریقیا والقوى الكبرى، صالحسن الثاني،  كلیة العلوم القانونیة وا
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قتصادي وتعزیز عالقاتها ونفوذها واعتادت على تفاقیات أوسع في المجال اٍال كما تسعى إلى عقد اٍ 

یرة إقامة المؤتمرات الدوریة للبحث عن سبل التنمیة من خاللها تحرص على تقدیم المساعدات للدول الفق

نشاء مشاریع تنمویة وتقدیم القروض إضافة إلى تشجیع  وإعفاء العدید من الدول اإلفریقیة من الدیون وإ

  .   1 مبادرة النیباد

تفاقیات فیما یخص البعد العسكري واألمني تتبع الصین سیاسة أمنیة وعسكریة قائمة على توقیع اٍ 

وأصبحت تشارك في عملیات حفظ  2 سلحة الخفیفةعسكریة مع الدول اإلفریقیة وبناء معامل للذخیرة واأل

-2011وساطتها سنة : السالم في مناطق األزمات وباتت شریكا مهما في تسویة صراعات المنطقة مثال

في جنوب السودان، كما تنشط البحریة الصینیة على الساحل اإلفریقي لمحاربة القرصنة، اإلرهاب   2013

تفاق مع جیبوتي إلى التوقیع على اٍ  2016ا وتوصلت في جانفي وشاركت في عملیات اإلنقاذ في لیبی

  . 3 نخراطها في القضایا األمنیة للقارة مستقباللبناء أول قاعدة عسكریة بحریة لها في إفریقیا ما یعني اٍ 

على المستوى الدبلوماسي تعمل الصین على تطویر عالقاتها اإلستراتیجیة مع دول القارة السمراء 

ف الزیارات العالیة المستوى، كما یبرز هذا البعد على المستوى األممي من خالل الدعم عن طریق تكثی

الدبلوماسي الصیني للقضایا اإلفریقیة مقابل كسب دعم وتأیید الدول اإلفریقیة لها في المنظمات الدولیة 

صرة نفوذ الدول كهیئة األمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمیة وتوظیفها لخدمة سیاستها الرامیة لمحا

  .  4 المنافسة لها

ت لمتعالیم الثقافة الكونفوشیوسیة وعأما ثقافیا فإن الصین تسعى إلى إرساء نموذجها الثقافي ونشر 

نشاء مراكز بحثیة على فتح المعاهد الثقافیة لتعلیم اللغة الصینیة وتوقیع اٍ  تفاقیات للتعاون الثقافي وإ

تعمل على تقویة حضورها اإلعالمي وتوسیع  تمثیلیاتها الدبلوماسیة متخصصة في الشأن اإلفریقي، كما 

  .  5 والقنصلیة

  :التواجد التركي، اإلیراني، الخلیجي، اإلسرائیلي في إفریقیا: المطلب الثالث

  :توجهات السیاسة الخارجیة التركیة -أوال

رتكز دورها على ، لذا اٍ  نفتاح على القارةقتصادي ترى تركیا في إفریقیا فرصة لالٍ في المجال اٍال 

هتمامها األكبر للمساهمة في ستثماراتها وأولت اٍ تقدیم المساعدات التنمویة وبناء عالقات تجاریة وتشجیع اٍ 

                                                             
، قسم 2017ماي  19، دراسة الحضور الصیني في إفریقیا وحتمیة الصراع مع الوالیات المتحدة األمریكیة، _____ 1

  .الدراسات اإلفریقیة، الموسوعة الجزائریة الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة

، بسكرة ،  جامعة محمد  الصینیة الجدیدة في إفریقیا األهداف الفرص والتهدیدات،الجزائراإلستراتیجیة سمیر قط،  2

   . د ، المجلة اإلفریقیة للعلوم السیاسیة11سا و22على الساعة   2014أیار  27خیضر، 

   .  17-15لحسن الحسناوي، مرجع سابق، ص ص  3

   .  سمیر قط، مرجع سابق 4

   .، المركز الدیمقراطي العربي2015-1991السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه إفریقیا ، أمنیة محسن عمر أحمد الزیات 5
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والتي تقدم » tikaتیكا «مكاتب لمؤسسة التعاون التركي ) 9(نهضة الدول اإلفریقیة من خالل تسعة 

الزراعي ومصادر المیاه وغیرها  اإلنماءمشاریع ، خدماتها في إفریقیا في مجال المشاریع الخدمیة، الطبیة 

  . 1 إلخ...من مشاریع البنى التحتیة، التعلیم، التجارة

في المجال العسكري واألمني تلعب تركیا عبر الطرق الدبلوماسیة، الوساطة، المساعي الحمیدة دورا 

ستقرار في مناطق النزاعات بإفریقیا وتقدیم مساعدات من أجل تحقیق الدیمقراطیة والحكم تحقیق اٍال في 

الراشد، كما تقدم الدعم للمنظمات اإلقلیمیة والدولیة التي تستهدف زیادة األمن والسلم في القارة والمشاركة 

  . 2 في عملیات حفظ السالم ومكافحة اإلرهاب في القارة

ترسیخ نموذجها الثقافي عن طریق وسائل اإلعالم وبناء مراكز  إلىتوى الثقافي تسعى أما على المس

ومدارس وأكادیمیات لتعلیم اللغة التركیة، كما یشكل الدافع الدیني عنصرا مهما في دفع تركیا نحو إفریقیا 

   3 احیث أصبح نشر الدین اإلسالمي والمحافظة علیه أحد أبعاد قوة تركیا الناعمة في إفریقی

  :توجهات السیاسة الخارجیة اإلیرانیة -ثانیا

مشاریع مختلفة  قتصادیة في إفریقیا من خالل إنشاءقتصادیا تعمل إیران على تدعیم مصالحها اٍال اٍ 

قامة السدود والمساكن وتعبید الشوارعفي مجاالت الزراع   . 4 ة والطاقة وإ

مجاالت التكنولوجیا، صیانة معامل  نتهاج سیاسة تقدیم المساعدات التنمویة فيوعملت على اٍ 

  . 5 تكریر النفط والصیانات البیتروكمیاویة والغاز وتنمیة قطاعات الصحة والتجارة

ومن الناحیة السیاسیة تسعى إیران إلى ترسیخ نفوذها السیاسي ومحاصرة نفوذه القوى المعادیة ، 

یة مع الدول اإلفریقیة ، هدفها من ذلك منها السعودیة وتعمل على تعزیز عالقاتها السیاسیة والدبلوماس

كسب دعم هذه األخیرة وتفعیل دورها اإلقلیمي في مواجهة المخططات األممیة التي تسعى إلى محاصرة 

إیران وعزلها دولیا، أما عسكریا و أمنیا قامت ببناء تحالفات عسكریة وأمنیة مع دول القارة وفتح أسواق 

  . 6 تثبیت التغلغل العسكري اإلیراني بریا وبحریاجدیدة لشركات األسلحة اإلیرانیة و 

                                                             
، قسم تحلیل السیاسة الخارجیة، الموسوعة 2015أفریل  8، السیاسة الخارجیة التركیة تجاه إفریقیامعمر فیصل خولي،  1

   . الجزائریة للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة

   . ، المعهد المصري للدراسات2016جانفي  8، األمن في إفریقیاتركیا ومعضلة ، ______  2

   , معمر فیصل خولي، مرجع سابق 3

، المجلة اإلفریقیة للعلوم 2016جانفي  1، التغلغل اإلیراني في إفریقیا وأثره على األمن القومي العربيعمر یحي،  4

   . السیاسیة
إفریقیا دینامیكیة النشاط الشیعي في إفریقیا إستراتیجیة عسكریة األوضاع الدینیة في أبو بكر حسن علي نجیت،   5

، قضایا األدیان في إفریقیا، 2016 -2015، التقریر اإلستراتیجي اإلفریقي الثالث واقتصادیة ومذھبیة للدولة اإلیرانیة
  . 269جامعة إفریقیا العالمیة، مركز البحوث والدراسات اإلفریقي، ص

    .عمر یحي، مرجع سابق -6
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دولة  30أما ثقافیا سعت إلى نشر المذهب الشیعي وأطلقت أكبر مشروع لها لنشر التشیع في 

  .1 "الدعوة والترویج ونشر التشیع و التعریف باإلمام المهدي": إفریقیة تحت عنوان

  :الوجود الخلیجي في إفریقیا - ثالثا

  : قطر -1

سیاسیا عن طریق إقامة شراكات وحل النزاعات في إفریقیا منها الوساطة بین الحكومة تغلغلت 

قتصادیا من خالل ، أما اٍ   2013تفاق الدوحة فیفري السودانیة وحركة العدل والمساواة في دارفور، توج باٍ 

 . 2 إفریقیاستثماراتها التنمویة حیث تعتبر من أكبر الدول الداعمة مالیا لمؤتمرات المانحین في اٍ 

  :السعودیة -2

تغلغلت عن طریق تعزیز عالقاتها مع دول القرن اإلفریقي ومع دول شرق وغرب إفریقیا وعقدت  

تفاقیات منها مع إریتیریا والسودان تمثلت في معالجة العجز الكهربائي، إزالة العطش في مجموعة من اٍال 

تفاقیات في مجال تمویل مشروعات السدود اٍ ، وكذلك 2020 -2015الریف السوداني وسقي الماء للفترة 

 . 3 ستثمار الزراعيواالٍ 

 :اإلستراتیجیة اإلسرائیلیة -رابعا

تسعى إسرائیل إلى تبني إستراتیجیة جدیدة في إفریقیا قائمة على التغلغل االقتصادي والسیاسي 

بن یمین «الوزراء اإلسرائیلي والعسكري واألمني وحتى الثقافي وهذا ما عكسته الزیارة التي قام بها رئیس 

إلى إفریقیا، أین كشفت هذه األخیرة عن مجموعة من األهداف اإلسرائیلیة تسعى لتحقیقها وأین » نتنیاهو

  4.حملت في طیاتها رغبة إسرائیلیة في أن تصبح عضو مراقب داخل اإلتحاد اإلفریقي

  :الجزائر واإلستراتیجیة اإلسرائیلیة تجاه إفریقیا_

أو الكیان الصهیوني وال  اإلسرائیلیةعتراف بالدولة الجزائر من الدول التي ترفض بشدة اٍال تعتبر 

حتواء نفوذ هذا األخیر في إفریقیا، أین سعت إسرائیل إلى إعادة تجمع بینها أیة عالقات وعملت على اٍ 

تهدید مصالحها في تموقعها في القارة هذا ما یشكل معوقا على السیاسة الخارجیة الجزائریة وبالتالي 

ومن جهتها إسرائیل تعتبر دائما الجزائر في مقدمة الدول التي تمثل تهدیدا كامال بالنسبة لها  .القارة

                                                             
   .  266أبو بكر حسن علي نجیت، مرجع سابق، ص -1

، متاح على 2015نوفمبر  9، إفریقیا واألمن اإلستراتیجي الخلیجي من اإلهمال إلى عاصفةالحزممحمد صادق أمین، -2

  .د46سا و17: على الساعة 2018أوت  31الجمعة :  طالعبتاریخ اٍال : net://alkhleejonline.https :الرابط

متاح  11:38على الساعة  2017سبتمبر  26، اإلیراني –إفریقیا ساحة مشتعلة للتنافس السعودي شادي خلیفة،  -3

   news/ar-thenewkhalij/-اإلیراني –السعودي  –للتنافس  –مشتعلة  –ساحة  –إفریقیا / تقاریر وحوارات: على الرابط

   .د58وسا 17:  على الساعة 2018جوان 3األحد : تم التصفح یوم
، مركز الحضارة للدراسات و  2017نوفمبر  25 ، إفریقیاتجاه  إسرائیلثمار شد األطراف سیاسة دمحم عاشور ،  4

  .، جامعة القاھرة اإلفریقيالبحوث ، معھد الدراسات والبحوث 
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 وأعربت كثیرا عن قلقها من القوة العسكریة التي تحظى بها الجزائر وكذا القوة البحریة التي تتمتع بها

ا أدى بها إلى إتباع سیاسة التجسس على الجزائر عبر والدور الكبیر الذي تلعبه في القارة اإلفریقیة مم

  . EROSB" 1"األقمار الصناعیة منها قمر 

إن ما یشكل تهدیدا للجزائر هو أن إسرائیل تتبع سیاسة فرق تسد إلثارة النزاعات وزرع الخالفات 

خالفات بین وزرع ال ى في الجزائرنفصالیین في كل من السودان وحتبین دول إفریقیا ودعم مساعي اٍال 

دول القرن اإلفریقي ودعم مساعي بناء سد النهضة في نهر النیل ما من شأنه أن یهدد األمن المائي 

كل هذا یشكل خطرا مباشرا على تحركات الدبلوماسیة الجزائریة في عمقها اإلفریقي، .  2 لمصر والسودان

إفریقیا أو في العالم ورفضت بشدة رغبة فهي دائما تتمسك بمبدئها الرافض للسیاسة الصهیونیة سواء في 

 لیزااٍ «هذا ما جعل السفیرة اإلسرائیلیة في فرنسا ،ة عضو مراقب في اإلتحاد اإلفریقيإسرائیل في كسب صف

نتقادات شدیدة للجزائر متهمة إیاها أنها تقاوم وبشكل قوي توسع إسرائیل في القارة توجه اٍ » بن تون

یا تجاه محاولة إسرائیل الحصول على صفة عضو مراقب داخل اإلتحاد اإلفریقیة وأنها تلعب دورا سلب

   .  3 اإلفریقي

قتصادیة خر للدبلوماسیة الجزائریة هو تردي األوضاع الداخلیة خاصة اٍال آلهذا ویبقى المعوق ا

  .ومعاناتها من سیاسة التقشف الداخلیة ما یشكل عبئا على الدولة الجزائریة

تبقى أیضا األوضاع األمنیة المتدهورة في دول الجوار معوق من المعوقات التي تحد من نشاط 

قویة واضحة المعالم وبذل جهود مضاعفة  دبلوماسیةما یتحتم علیها تبني السیاسة الخارجیة الجزائریة هذا 

القارة على كافة  للمساهمة في حل نزاعات القارة اإلفریقیة وكذا تعزیز عالقاتها التعاونیة مع دول

ستراتیجي في قلب إفریقیا خاصة في ظل  المستویات وهذا ما سیكون له تأثیر إیجابي للعب دور محوري وإ

خاصة وأنها ال تملك أوراق الضغط القویة تستطیع من خاللها  ،لمحاور والرهانات واإلستراتیجیاتصراع ا

ك حضورا قویا على المستوى الثقافي والدیني مثل مواجهة القوى المتغلغلة في العمق اإلفریقي ، كما ال تمل

  .المغرب لكن دون إنكار أن لها حضور فعال على المستوى األمني

                                                             
  : متاح على الرابط 2016ماي  28، إسرائیل والهاجس الجزائريیحي القواسمي،  1

 html-2-israel-with-obsession-ar/algerias-partiantisioniste.com/ar/news-https://www   

   .د16سا و01على الساعة   2018جوان 09تم التصفح یوم السبت 

  . ن، مركز دراسات كاتیغو 2017فیفري  4، ر تواجه إسرائیل في إفریقیاالجزائصهیب خزار،   2

سبتمبر  3، السفیرة اإلسرائیلیة في فرنسا تهاجم الجزائر لدورها الحیوي في عرقلة تواجد إسرائیل في إفریقیا، ____ 3

  :متاح على الرابط 2017

. http://www.watanserb.com/207/09/03 

   .    د30سا و00: على الساعة 2018جوان  4اإلثنین : تم التصفح یوم  
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ومن بین المعوقات أیضا نجد تنامي القوة المغربیة في إفریقیا ما یعني وجود منافس جدید للجزائر 

وهذا یدخل في إطار التوازن اإلستراتیجي  على مستوى القارة اإلفریقیة ولو أنها تعد الدولة المحوریة الوحیدة

 .المغربي في إفریقیا، وهو ما سیتم تفصیله في المبحث الثالث من هذا الفصل-الجزائري
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  :المغربي -موقع الدبلوماسیة الجزائریة في ظل التوازن اإلستراتیجي الجزائري: المبحث الثالث

تعتبر كل من الجزائر و المغرب دولتین رائدتین في إفریقیا و تمثالن محوري للتوازن اإلستراتیجي 

تقوم على  إستراتیجیةتسعى كل منها إلى تبني    في القارة، حیث أصبحت هذه األخیرة محل للتنافس بینهما

ذلك، ونظرا لكون الجزائر من  أساس الرغبة في زعامة القارة باعتبار أنهما تملكان الوسائل الالزمة لتحقیق

أكبر دول القارة ذلك جعل المغرب یسعى إلى تبني إستراتیجیة وضعت على رأس أولویاتها تحقیق التعاون 

جنوب، هذه اإلستراتیجیة ترجمت توجهاتها الجدیدة وأهدافها التي تسعى إلى تحقیقها وتعزیز - جنوب

  .تواجدها في القارة

  :المغربّیة في إفریقیااإلستراتیجیة : المطلب األول

  :اإلستراتیجیة االقتصادیة -أوال

قتصادیة في قتصادیة قائمة على أساس تحقیق التنمیة اٍال لقد سعى المغرب إلى تبني إستراتیجیة اٍ 

إفریقیا وهذا ما تلخصه الزیارات التي یقوم بها الملك محّمد السادس والتي توجت بعقد مجموعة من 

قتصادیة ع العدید من الدول اإلفریقیة والتي شملت التعاون في مجاالت التنمیة اٍال تفاقیات االقتصادیة ماالٍ 

والتقنیة والصناعات، الزراعة، الصید البحري، تدبیر المیاه، الري إضافة إلى البنى األساسیة والتهیئة 

وجستیة تصال، التدبیر المالي، البنوك، تطویر شبكات النقل والخدمات اللالحضریة وتكنولوجیا اٍال 

  . 1 والقطاعات اإلستراتیجیة

رابح وتعزیز - عتماد على قاعدة رابحقتصادیة المغربیة في إفریقیا على اٍال وتستند اإلستراتیجیة اٍال 

جنوب، ویعتمد على تعاون مالي متطور ومستمر یرتكز على تدخالت الوكالة المغربیة -التعاون جنوب

لغاء دیون الّدول التجاري وتشجیع االٍ نفتاح للتعاون الّدولي وعلى تعزیز االٍ  لى إفریقیا وإ ستثمارات من وإ

اإلفریقیة األقل نموا، لهذا سعى المغرب إلى تعزیز عالقاته مع دول غرب إفریقیا وكذلك دول منطقة 

  . 2 جنوب الصحراء الكبرى

وتبني شعارات قتصادیین ویبقى الهدف من هذا التوجه المغربي نحو هذه الّدول هو تنویع شركائه اٍال 

قتصادیة ، أما الهدف الثاني هو إیجاد موطئ قدم له في المنظمات قائمة على أساس تعزیز التنمیة االٍ 

وبالتالي تقویة التعاون مع هذه المجموعات على صعید  "اإلیكواس"قتصادیة اإلفریقیة على غرار منظمة اٍال 

  . 3 قتصادیة لهذه األخیرةي القضایا اٍال القارة اإلفریقیة، وهذا بما یضمن له المزید من التحكم ف

                                                             
، 2013،  28، العدد 11، آفاق افریقیة، المجّلد التوجهات اإلفریقیة للسیاسیة الخارجیة المغربیةحسني محّمد حسن،   1

  .98ص 
  .3، المركز المغربي لألبحاث وتحلیل السیاسات، صدي للمغرب نحو إفریقیاقراءة في التوجه االقتصامراد اشمارخ،   2
  .99، 98حسني محمد حسن، مرجع سابق، ص ص   3
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ستثمارات األوروبّیة واألمریكیة والخلیجّیة كما ظل المغرب یراهن على أن یكون منصة عبور لٍال 

ستثماریة بإفریقیا جنوب الصحراء ، حیث تم بذلك إنشاء القطب المالي للّدار المتطلعة لتمویل مشاریع اٍ 

  . 1 لمغرب كبلد میسر للمبادالت التجاریة والمالیة العالمّیةالبیضاء لیلعب دوره في ترسیخ دور ا

تفاقیة مع دولة نیجیریا في مشروع أنبوب الغاز سیتم من خالل إضافة إلى هذا قام المغرب بعقد اٍ 

دولة  13ذلك إنشاء أنبوب غاز رابط بین نیجیریا والمغرب على أن یمتد إلى أوروبا وسیمر على حوالي 

كتفاء في الطاقة للّدول التي سیمر منها مقابل ذلك ذا المشروع سیسمح بتحقیق اٍال في غرب إفریقیا وه

  . 2 سیقوم بتزوید نیجریا ودول غرب إفریقیا بحاجیاتها من األسمدة وغیرها من التقنیات الفالحیة

وفیما یخص إستراتیجیة دعم التنمیة البشریة قام المغرب بدعم مشاریع هدفها تحسین دخل اإلنسان 

اإلفریقي من خالل خلق مناصب الشغل وكذلك تحسین ظروفهم الصحیة ، حیث قام بوضع مستشفیات 

ستشفائیة الجامعیة المغربّیة ونظیراتها من الدول اإلفریقیة، كما تفاقیات توأمة بین المراكز االٍ متنقلة وعقد اٍ 

  3 لبنیوي في مجال السكنقام ببناء مساكن وهذا یدخل في إطار الجهود المبذولة للحّد من الخصاص ا

كما شكل التعاون الثالثي األطراف وسیلة ذات مردودیة فیما یتعلق بنقل الخبرات والمهارات الفنیة المغربیة 

في التقنیة العالیة من أجل مساعدتها على تنفیذ وتطویر برامجها التنموّیة منها التنمیة  اإلفریقیةإلى الّدول 

  . 4 أساسیا وضروریا ضمن برامج التعاون مع هذه الدولعتبرت عنصرا البشریة التي اٍ 

  :اإلستراتیجیة األمنیة والسیاسیة والدبلوماسیة -ثانیا

  :على المستوى األمني – 1

لقد أصبح المغرب فاعال محوریا في السیاسات األمنیة بإفریقیا حیث عمل على تبني إستراتیجیة  

عتماد على الوساطة في حّل السالم في إفریقیا واالٍ  أمنیة قائمة على أساس المشاركة في عملیات حفظ

لعب الدبلوماسیة المغربیة لدور طالئعي في القضیة اللیبّیة من خالل  2015النزاعات ، حیث شهدت سنة 

تفاق تفاق األطراف اللیبّیة تحت غطاء األمم المتحدة لتشكیل حكومة وحدة وطنّیة فیها عرف باٍ حتضان اٍ اٍ 

  . 5 الصخیرات

                                                             
  .4شمارخ، مرجع سابق، ص مراد اٍ   1
، مركز 2017سبتمبر  6، عودة المغرب إلى االتحاد اإلفریقي سیاسة الواقع ودبلوماسیة االقتصادمحمد الخلوقي،   2

  .للدراسات واالستشارات الصحراء 
  .5، ص 2015، أوت 28، مجلة المالیة، العدد اإلستراتیجیة المغربیة بإفریقیا رؤیة شاملة ومتكاملة، ___  3
  .99، 98حسني محمد حسن، مرجع سابق، ص ص   4
، على الساعة  2017فیفري  9، الخمیس استراتیجیات عودة المغرب لالتحاد اإلفریقي والتوازنات القارّیةمحمد الكوخي،   5

  .د، مركز الجزیرة للدراسات12سا و14
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مارس  22نقالب الذي حدث في موقف إزاء األزمة المالیة قائم على أساس إدانة اٍال  ىتبن كذلك

وهذا یدخل في إطار حرصه المتواصل على لعب دور محوري داخل تجمع دول الساحل  2012

  . 1 والصحراء

وأصبح أیضا یلعب دورا هاما في القضایا األمنیة لدول جنوب الصحراء رغم العزلة التي فرضتها 

قصائها من لعب أي دور داخل اللجنة المكّلفة بتنسیق عملیات محاربة اإلرهاب التي  علیها الجزائر وإ

وبذلك یحاول المغرب تسویق نموذجه في مكافحة اإلرهاب نظرا لنجاعة أجهزته األمنیة .  2 مقرها الجزائر

ملف الهجرة من أهم أدوات  واإلستراتیجیة في مكافحة التنظیمات اإلرهابیة العابرة للحدود، أیضا یعدّ 

ة الخارجیة المغربیة في عالقاته مع الّدول األوروبیة واإلفریقیة، حیث وأنه من أجل التحكم في هذا السیاس

الملف تبنى إستراتیجیة قائمة على وضع برنامج لدعم المهاجرین األفارقة غیر الشرعیین عبر تسویة 

  . 3 ل على أرضهوضعیتهم القانونیة والسماح لهم بالعیش والعم

  :على المستوى السیاسي – 2

یسعى المغرب إلى بناء المزید من العالقات السیاسیة مع األنظمة اإلفریقیة من أجل تعزیز التعاون 

في المجال السیاسي ویدخل هذا في إطار السعي المغربي المتواصل لكسب ود المزید من الّدول اإلفریقیة 

وال تعترف بممثلها الشرعي جبهة البولیساریو وبذلك تدعیم الطرح لكي ال تساند القضیة الصحراویة 

  :أما المغربي المتمثل في الحكم الذاتي في الصحراء وبالتالي تحویل مسار القضیة لصالح المغرب

  :على المستوى الدبلوماسي 

من خالل تكثیف الزیارات التي یقوم بها الملك محمد السادس وعقد لقاءات على مستوى القمة 

تمثیلیة دبلوماسیة،  23المغرب یحوي على  أن لتعزیز العالقات الدبلوماسیة على كافة األصعدة، إذ نجد

دول هي من تعترف بجبهة البولیساریو و لیس لها تأثیر دبلوماسي كبیر باستثناء الجزائر وجنوب  8وتبقى 

  . 4 إفریقیا

  :اإلستراتیجیة الثقافیة والدینیة والروحّیة –ثالثا 

بمكانة جّد مهّمة في توجهات اإلستراتیجیة المغربیة في القارة السمراء وهذا نظرا إلى تحظى 

التجانس الداخلي بین مختلف مكونات ومقومات الهویة المغربیة والتي یسعى المغرب إلى المحافظة علیها 

    إلىرب ولهذا عمد المغ ستغالل هذه المقومات بهدف التغلغل في العمق اإلفریقيوبهذا عمل على اٍ 

                                                             
سا 09على الساعة   2014فیفري  19، األربعاء محددات السیاسة الخارجیة المغربیة تجاه إفریقیا، _______   1

  .د، مركز راشیل كوري14و
  .محمد الخلوقي، مرجع سابق  2
  .محمد الكوخي، مرجع سابق  3
  .، مرجع سابقالخارجیة المغربیة تجاه إفریقیامحددات السیاسة ، _____  4
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متداده نتهاج دبلوماسیة روحیة ودینیة عّززت من توثیق عالقاته مع العدید من الّدول اإلفریقیة نظرا إلى اٍ اٍ  

 اٍالفریقیة الحضاري والتاریخي والجغرافي ، حیث كان على مر التاریخ الجسر الطبیعي الذي یربط القارة

  . 1 بالمشرق اإلسالمي وكان له الّدور البارز في نشر اإلسالم

فریقیا لذلك حاول اٍال  عتماد على الروابط الثقافیة التي تربطه بعّدة دول إفریقیة خاصة غرب إفریقیا وإ

متداداته الدینیة والثقافیة في مجال الطرق الصوفیة والتیجانیة وتعزیز جنوب الصحراء من أجل توظیف اٍ 

وبذلك توظیف البعد   2 ستقبال البعثات الطالبیة اإلفریقیة لتدریس األئمة وتكوینهمل الثقافي، وكذا اٍ التباد

  .نفتاح أكثر على القارةالروحي لٍال 

طالق منتدى  كما قام بإعادة صیاغة عالقات جدیدة مع الزاویة القادریة في منطقة غرب إفریقیا وإ

دشن الملك محّمد  السادس  2015وفي شهر مارس سنة  2014الطریقة التیجانیة بمدینة فاس في ماي 

معهد باسمه لتدریب األئّمة باإلضافة إلى إصالح وتحدیث العدد من المدارس القرآنیة في الغرب اإلفریقي 

  . 3 وتشجیع األبحاث في مجال الفكر اإلسالمي

  :إستراتیجیة عودة المغرب إلى اإلتحاد اإلفریقي -رابعا

الدول الداعمة للقضیة الصحراویة واتهام المغرب بالمحتل دور في رغبة المغرب لقد كان لمواقف 

نتقال من إستراتیجیة الدفاع إلى إستراتیجیة الهجوم وتغییر قواعد اللعبة بالعودة إلى اإلتحاد اإلفریقي واٍال 

نطقة المغرب تحضیرا لمرحلة جدیدة، فهذه اإلستراتیجیة الجدیدة جاءت في سیاق األحداث التي شهدتها م

نهار نظام القذافي العربي خاصة بعد تراجع المحور المساند لجبهة البولیساریو منها الجزائر ولیبیا حیث اٍ 

وتراجع بذلك الّدور الذي تلعبه لیبیا في إفریقیا وهذا باإلضافة أیضا إلى تراجع الدور الجزائري بسبب 

  . 4 قتصادیة التي لحقت بهااألزمة السیاسیة واٍال 

في ظل ظروف بذل فیها المغرب  2017بهذا جاءت عودة المغرب إلى اإلتحاد في جانفي 

مجهودات دبلوماسیة على كافة المستویات مما شكل دفعا قویا وجدیدا في سیاسة المغرب الخارجیة إزاء 

ي والدیني قتصادي والثقافستهدفت دعم وتقویة النفوذ الدبلوماسي واالٍ القارة اإلفریقیة، وهذه التحركات اٍ 

عادة إحیاء دوره داخل اإلتحاد إذ صوتت  دولة لمصلحة عودة  39وتعزیز العالقات مع دول القارة وإ

لمنظمة اإلتحاد اإلفریقي التي عقدت بأدیس أبابا )  28(المغرب وهذا خالل الدورة الـثامنة والعشرین 

  . 5 2017جانفي 
                                                             

، جریدة 2017فیفري  17،  عودة المغرب إلى اإلتحاد اإلفریقي قراءة أولیة في األبعاد والدالالتعبد الرحمان غربي،  1

  .473المحجة، العدد 
  .محمد الكوخي، مرجع سابق 2
  .، مجلة السیاسة الدولیة2017مارس  08، التحركات المغربیة تجاه إفریقیا األهداف والقیود، _____  3
  .محمد الكوخي، مرجع سابق 4
  .، مرجع سابقالتحركات المغربیة تجاه إفریقیا، األهداف والقیود، ____  5
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هو تفكیك الجبهة المؤیدة  :أساسیین أولهماإن هذه العودة یمكن القول أنها جاءت لتحقیق هدفین 

فیمثل في تغییر موازین  :للقضیة الصحراویة وعزل جبهة البولیساریو وتجمید عضویتها ، أما الهدف الثاني

القوى في القارة اإلفریقیة ومحاصرة نفوذ الجزائر باعتبارها دولة رائدة وهذا یدخل في إطار التنافس بین 

  .ستراتیجيهما محوري التوازن االٍ هاتین الدولتین باعتبار 

  

  :المغربي-التنافس الجزائري: المطلب الثاني

المغربیة توترا أدى إلى بروز تنافس بینهما على مختلف األصعدة بدءا -تشهد العالقات الجزائریة

ما  1967بقضیة الصحراء الغربیة التي كانت قضیة خالف جوهري ثم المواجهة العسكریة بینهما سنة 

وصوال إلى مسألة  1988عاما لتعود سنة  12ستمرت بعد ذلك إلى مقاطعة دبلوماسیة بین البلدین اٍ أدى 

وغیرها من القضایا األمنیة التي تعتبر محل للخالف والتنافس بینهما ،  1994غلق الحدود بینهما سنة 

ا تعتبران قوتین كل هذه العوامل ساعدت على التسابق بین البلدین في القارة اإلفریقیة خاصة وأنهم

  .متوازنتین عسكریا ودبلوماسیا وسیاسیا تطمح كل منهما إلى قیادة القارة السمراء والمنطقة المغاربیة

  :التنافس على المستوى العسكري واألمني –أوال 

  :المغربي األسباب والتطورات-سباق التسلح الجزائري-1

لجزائر والمغرب من بین أحد العوامل تعد قضیة الصحراء الغربیة وقضیة الحدود المغلقة بین ا

الرئیسیة التي شجعت البلدین على الدخول في سباق تسلح في وقت تشهد فیه العالقات بین الطرفین 

  .ندالع حرب مفاجئة أمر ممكنتوترات مستمرة جعلت من حالة اٍ 

   suisse info » نفوألسویس   « من هنا یأتي تصریح لوزیر سابق في الحكومة الجزائریة

إن أزمة الصحراء الغربیة لم تعد هدفا في حد ذاتها من حیث رغبة «: رفض الكشف عن هویته حیث قال

سترجاع ستقالله أو رغبة المغرب في اٍ الجزائر في الدفاع عن الشعب الصحراوي الذي یسعى السترجاع اٍ 

سببا لتسلح محمود  لقد أصبحت أزمة  الصحراء: حتلها اإلسبان، وأضاف قائالأرضه التاریخیة التي اٍ 

ستعملت لن تعدوا صراعا اٍ   یقدر بملیارات الدوالرات تصرف لجلب أسلحة لن تستعمل في الغالب وهي إذا

   1 ».متالك سالح یفقد مفعولهبین سیف ودرع ألن ما یملكه طرف یعادله طرف آخر في اٍ 

لكن لم تعد قضیة الصحراء الغربیة وحدها وراء هذا السباق، بل أصبح هذا األخیر الیوم تتحكم فیه 

عدة دوافع منها اإلقلیمیة و الدولیة تستلزم على الطرفین تحدیث و تطویر القدرات العسكریة بما یضمن 

                                                             
على الساعة   2015أكتوبر  18، األحد التوترات الكامنة واقع التوازن العسكري في المنطقة المغاربیةنسیم بلهول،   1

  .العربي للبحوث والدراساتد، المركز 59سا و12
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 األزماتتجاه  يإقلیمحیث أصبحت الدولتان تتنافسان على لعب دور  فرض كل طرف لسیاسته األمنیة

  عتبارات موضوعیة  و الساحل وجنوب الصحراء وهذا تتحكم فیه عدة اٍ  إفریقیاالتي تشهدها منطقة شمال 

ختالف رؤى كال كون هذا السباق یتأثر أساسا بالتطورات التي تشهدها هذه المناطق، خاصة في ظل اٍ  

  . 1 ل القضایا األمنیة في القارةستمرار التنافس حو الدولتین حول تسویة هذه األزمات ما یفسر اٍ 

  :ومن بین الملفات األمنیة الجدیدة المتنافس علیها نجد

نجد أن سیاسة الجزائر قائمة على أساس الجمع بین الفرقاء اللیبیین عن طریق : الملف اللیبي

في لیبیا  تفاق الصخیرات الذي تم برعایة مغربیة بینما نجد أن المغرب تدخلالحوار السلمي وكذا تعدیل اٍ 

    2 . رى الجیش اللیبي بقیادة خلیفة حفتعبر مساعدتها في رفع حظر السالح المفروض عل

ختالف الرؤى وكل دولة تسعى إلى هناك أیضا التنافس حول قضیة مكافحة اإلرهاب أین نجد اٍ 

ستراتیجیة الحتواء هذه الظاهرة   .فرض سیاسة وإ

 حفظكل هذه عوامل دفعت وشجعت كل من الجزائر و المغرب على التسابق نحو التسلح من أجل 

التوازن العسكري في المنطقة و الدخول في حرب شبه باردة ، أین كل دولة تسعى إلى التفوق على 

رتفاع ٍال األخرى سواء بكمیة األسلحة أو نوعیتها وتخصص میزانیة أكبر لشراء األسلحة المتطورة ما یفسر ا

  .المتزاید سنة بعد سنة في أرقام المیزانیات المخصصة للتسلح

وتعتبر هاتین الدولتین من الدول األكثر إنفاقا في شراء العتاد العسكري في العالم وتوقیع صفقات 

ضخمة في شراء األسلحة ، أین تعتبر الجزائر شریكا مهما بالنسبة لروسیا، و المغرب شریكا للوالیات 

و قد كشف تقریر لمعهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم أن الجزائر جاءت في . األمریكیة المتحدة

-2013من واردات إفریقیا من األسلحة فترة % 52الترتیب الثاني قاریا و السابعة عالمیا وتهیمن على 

و المرتبة % 12من الصین وروسیا وألمانیا، بینهما یأتي المغرب في المرتبة الثانیة مغربیا بنسبة  2017

  .  3 الثالثین عالمیا

  

  

                                                             
  :متاح على الرابط -2015، قناة العربیة على التسلح بالعالم إنفاقاالمغرب و الجزائر من الدول األكثر ، ______   1

f00c6ffef-998-4125-ac07-www.alarabiya.net/pdf/d8eba8a6//https  

  . د20سا و02:  على الساعة 2018جوان  14الخمیس : تم التصفح یوم
، مركز 2017جوان   04، األحد  بعاد الخالفات المغربیة الجزائریة الراهنةأتطور  :القضایا الخمس، ______    2

  .المستقبل لألبحاث و الدراسات المتقدمة
:  على الساعة ، 2018مارس 12، الجزائر سابع مستورد للسالح في العالم، تقریر معهد ستوكهولم، _______   3

      id=80773 www.elbilad.net/article/detail? :متاح على الرابطد ، 48سا و20

  . د  13سا و02:على الساعة 2018جوان  14الخمیس : تم التصفح یوم



والمعوقات  النجاحات بین الجزائریة الفصل الثالث                                         الدبلوماسیة  
 

 134 

  :  أبرز صفات السالح الموقعة_2

" أبرامس"دبابة  200قام المغرب بشراء " 91تي " مقابل الدبابة الروسیة لدى الجزائر :المغرب -أ 

میغ "األمریكیة في مواجهة الطائرات الجزائریة " F-16" األمریكیة، بالنسبة للطائرات یركز على طائرات

دبابة مما رفع عدد دباباته  350و " 60 -أم"، كما قام بشراء الدروع خاصة دبابة " 27سوخوي "و" 29

تفاقیة ، أیضا قام بتوقیع اٍ   1 دبابة من الجیل الثالث  200دبابة إضافة إلى  575من الجیل الثالث إلى 

تفاقیات تسلیم غواصات ، كما أبرم اٍ "2تاوبي " األمریكیة تتضمن تسلیم صواریخ للمغربمع وزارة الدفاع 

عالوة على شراء العدید من المعدات » 1650أمور «بحریة مع موسكو منها غواصة متطورة من طراز 

  . 2 العسكریة و التجهیزات األمنیة المتطورة

تكون مع روسیا وتشمل هذه الصفقات إقتناء  إن أكبر الصفقات التي توقعها الجزائر :الجزائر – ب 

الجزائر لمختلف أنواع األسلحة الروسیة المتطّورة من صواریخ ودبابات ومقاتالت وطائرات حربّیة وأنظمة 

  .صواریخ ودفاع من مختلف األطرزة وذات تقنیة عالیة

دبابات روسیة من طراز   ستیرادملیار دوالر ٍال  8ولقد أقدمت الجزائر على إبرام صفقة مع روسیا بمبلغ 

T-90 » «  30" وطائرات قتالیة من طراز- So " 10، كما عقدت صفقة مع إیطالیا تضمنت شراء 

طائرة قتالیة، أما مع فرنسا  30طائرات إیطالیة الصنع، كذلك وقعت مع بریطانیا صفقة تقضي ببیع 

  . FPB98" 3ستیراد سفن دوریة عسكریة من طراز تفاقیة خاصة باٍ فأبرمت اٍ 

بابة القتالیة الشهیرة دبابة أهمها الد 200تفاقیة مع روسیا تضمنت تصدیر وقعت اٍ  2014وفي سنة 

 6لمت الجزائر من روسیا حوالي تٍاسفقد " أن إي 28أم أي "مروحیات  ، وفیما یخض" يأأس  90تي"

" إي 636-بروجیت"قتراب وقت تسلیم غواصتین من طراز وبانتظار اٍ  2015وحدات أولى منها منتصف 

  . 4 2018في 

زیادة على التعاون  5+5زیادة على هذا فإن الدولتین تشاركان بصفة دائمة في ملتقیات القمة لمجموعة 

  .مع حلف شمال األطلسي

  

  

                                                             
د، 53سا و11على الساعة   2015سبتمبر 19، النزاع الجزائري المغربي سرطان في الجسد المغاربيالبشیر ساكري،   1

  .مجلة البیان
د 28سا و18: على الساعة  2016أوت 11، تسلح محموم و غیر معلن بین الجزائر و المغربسباق ، _______   2
جوان  18االثنین : تم التصفح یوم html -www.algeriatimes.net/algerianews.35384:على الرابط حمتا

 .د56سا و18على الساعة   2018
  .البشیر ساكري، مرجع سابق  3
  .، مرجع سابقیر معلن بین الجزائر و المغربسباق تسلح محموم و غ، ______  4
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  :موریتانیا نموذجا: ستقطابالتنافس في إطار سیاسة االٍ  –ثانیا 

 اإلفریقیةستراتیجي نحو الساحل و الصحراء وعمق القارة تعتبر موریتانیا بوابة أساسیة للتمدد اٍال 

رتكاز في لذلك أصبحت محور للتنافس بین الجزائر والمغرب ، حیث تعتبر بالنسبة للجزائر عنصر اٍ 

إنجاح سیاساتها تجاه المغرب سواء في ملف الصحراء الغربیة أو في منطقة الساحل والصحراء ، حیث 

في المنطقة، بینما ترتكز الرؤیة المغربیة حول الرغبة في وجود نظام  دور المغرب  تسعى إلى تطویق

سیاسي في موریتانیا منسجم مع توجهاته اإلستراتیجیة بشكل أوسع وتوظیف البعد الدیني لتعزیز العالقة 

قتصادها ستفادتها لتطویر اٍ لكن نجد أن موریتانیا تستغل هذا التنافس على أرضها ألنه یعّزز من اٍ  .معها

  . 1 ستقطابالضعیف وهذا في إطار سیاسة اٍال 

  :التنافس على المستوى الدبلوماسي – لثاثا

ستراتیجیات دبلوماسیة تعكس توجهات كل منهما لتحقیق األهداف تبنت كل من الجزائر والمغرب اٍ 

  . التي تصبوا إلیها ما یضمن التحكم في مسار القارة

الدبلوماسي القائمة على أساس تعزیز عالقاته بدول  عتمد المغرب على إستراتیجیة التقاربأین اٍ 

قتصادیة والتقارب السیاسي والدیني تحت ستثمارات اٍال القارة اإلفریقیة من خالل تعزیز التنمیة وتشجیع االٍ 

رایة التعاون، من هنا یأتي الرد الجزائري على هذه التحركات المغربّیة، حیث سعت الدبلوماسیة الجزائریة 

فاظ بمكانتها سواء على الصعید القاري أو اإلقلیمي من خالل تكثیف نشاطاتها سواء على حتإلى االٍ 

قتصادي عن طریق تشجیع التنمیة في القارة من المستوى األمني لتسویة قضایا القارة أو على المستوى اٍال 

  . 2 تحاد اإلفریقيخالل مبادرة النیباد ما یعّزز دورها وثقلها داخل هیاكل اٍال 

ا فإن التوجهات الدبلوماسیة لهاتین الدولتین یحركهما نبض التنافس من أجل الریادة والزعامة وبهذ 

اإلقلیمیة في المنطقة وهذا ما یفّسر حدوث أزمات دبلوماسیة بینهما تؤدي باستمرار إلى زیادة حّدة التوتر 

  .في العالقات بینهما

تهام وزیر الخارجیة الجزائري عبد جراء اٍ  2017وهذا ما عكسته األزمة الدبلوماسیة بینهما في سنة 

ستثمارات المغربیة بأنها متأتیة من تبییض أموال الحشیش في إفریقیا القادر مساهل للبنوك والشركات واٍال 

                                                             
جوان  01، االثنین  االستقطاب الجزائري المغربي یعقد العالقات بموریتانیا سیاسیا و یفیدها اقتصادیاكمال القصیر، 1

  .د ، مركز الجزیرة للدراسات26سا و11: ،على الساعة 2015
أفریل  6، نبض التفّوق والریادة في منطقة المغرب الكبیر جارتان یحركها...الجزائر والمغربمارتین بابلو مورال،  2

  .4،  3، المركز االسباني للدراسات اإلستراتیجیة ص ص 2017
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وهو ما أزعج السلطات المغربیة التي رّدت على أقوال عبد القادر مساهل مازاد من تصعید وتیرة األزمة 

  . 1 الدبلوماسیة بین الطرفین

أزمة دبلوماسیة أخرى كانت بسبب قضیة الالجئین السوریین أین خلقت مشكل یتعّلق بالحدود، 

زائر نفت ذلك الجئ سوري إلى أراضیها، لكن الج 54المغرب الجزائر أنها السبب في دخول  اتهمحیث ٍ 

  2.خر في العالقات الجزائریة المغربّیةآوهو ما یعتبر توتر 

المغربي نجح في فرض إستراتیجیته وعلى الرغم من أّن الّدور الجزائري وعلى الرغم أن المنافس 

قتصادیة تراجع نوعا ما في إفریقیا بسبب مجموعة من المعّوقات الداخلیة التي تمثلت في األزمة اٍال 

والسیاسیة التي عرفتها والتي صحبت بمرض الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة إال أّنها ال تزال تبذل جهودا 

  .من أجل فرض مكانتها وتعزیزها على المستوى الدبلوماسي حثیثة

  :قتصاديالتنافس على المستوى االٍ  – رابعا

یظهر ذلك من خالل بحث كّل دولة عن فرص لتعریف منتوجاتها ، أین برزت سیاسات إستباقیة 

تباع سیاسة مسح الدیونمن أجل تنمیة القارة وتطویر العالقات اٍال  وتعزیز التعاون  قتصادیة مع بلدانها وإ

في مجال البنى التحتیة، ومحاولة توسیع النفوذ في منطقة الساحل خاصة بالنسبة للجزائر وعلى الرغم من 

قتصادیة خاصة في قتصادي المغربي في القارة إال أّن الجزائر تواصل فرض دبلوماسیتها االٍ التفّوق اٍال 

نجاز المشاریع اٍال  ستثماریة النفطیة البنى التحتیة، وحضور شركاتها االٍ  ستثماریة في مجالإطار النیباد، وإ

  . 3 منها شركة سوناطراك

  :التنافس على مستوى الدبلوماسیة الدینّیة – خامسا

أین یسود بین الجزائر والمغرب تنافس صامت في القارة اإلفریقیة ، فبعد تدشین الملك محمد 

حتضنت في العاج جاء الّدور على الجزائر التي اٍ السادس لمعهد باسمه وكذلك مسجدین في غینیا وساحل 

أشغال الجمعیة العامة لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل وتضم الرابطة شخصیات  2013سنة 

إسالمیة من الجزائر وموریتانیا ومالي ونیجیریا والنیجر والتشاد وغینیا والسنیغال وبوركینافاسو وساحل 

                                                             
- الجزائري- التنافس: ، متاح على الرابطالمغربي بإفریقیا األسباب والتجلیات -التنافس الجزائريعبد المالك سیدي ولد،   1

تم   www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/10/30والتجلیات-األسباب-بإفریقیا-المغربي

  .د54سا و17:  على الساعة 2018جوان  14الخمیس  :التصفح یوم
  .، مرجع سابق بعاد الخالفات المغربیة الجزائریة الراھنةتطور أ: القضایا الخمس ، ________  2
- المغرب: ، متاح على الرابط2015ماي  29، اإلفریقیةالمغرب والجزائر في سباق لغزو السوق فرانسوا توازي، -  - 3

جوان  14الخمیس : تم التصفح یوم /https://www.noonpost.orgاإلفریقیة –السوق  -لغزو- سباق-في-والجزائر

  .د39سا و17: على الساعة 2018
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ونظرا إلى أن البلدین یتوفران . لم ونبذ الغلو في الدین وتشجیع التعایشالعاج تسعى إلى نشر ثقافة الس

  . 1 على منظومة من الزوایا الصوفیة والتیجانیة نجد تنافس كبیر بینهما بسبب هذه األخیرة

خالصة القول هي أن هذا التنافس عّمق من زیادة تدهور العالقات بین البلدین وكّل یسعى إلى تعزیز 

مكان حتالل موقع الدولة المركزیة اته على كافة األصعدة للعب دور مركزي یتماشى مع الرغبة في اٍ قدراته وإ

  .في منطقة المغرب العربي والقارة السمراء

  

  :تداعیات التنافس الجزائري المغربي: المطلب الثالث

ي وتطّوره یعتبر التنافس الجزائري المغربي العائق األكبر الذي أدى إلى تمزیق وحدة المغرب العرب

ذلك لكونهما الدولتان المحوریتان اللتان یرتكز علیهما النظام اإلقلیمي  والمغاربي، جاء هذا التنافس على 

مختلف األصعدة والمستویات لیلقي بانعكاساته السلبیة على مستقبل العالقات المغاربّیة وهذا دون ذكر 

  .شمال إفریقیاستقرار خاصة على منطقة على األمن واالٍ  تهستتباعااٍ 

  :تداعیات التنافس على المستوى الداخلي للدولتین – 1

قتصادیة الداخلیة للبلدین ، حیث الكبیر على العتاد العسكري إلى تأزم األوضاع اٍال  اإلنفاقلقد أدى 

رتفاع نسبة البطالة وتعطیل مسیرة اٍ  إلىألقى بظالله على الخزینة العمومیة و على الشباب حیث أدى ذلك 

نعدام الثقة بین المواطن والّدولة، كما تجاوز هذا التنافس الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان بالبلدین ما أدى إلى اٍ 

قتصادیة لینتقل إلى خلق عداء بین الشعبین الجزائري والمغربي، كل األصعدة السیاسیة والدبلوماسّیة واٍال 

ء بین المجتمعین خصوصا مع التحریض ما شكل أمرا خطیرا یصعب تجاوزه  ، حیث تجذرت ثقافة العدا

  . 2 اإلعالمي المتبادل بینهما الشيء الذي ال یساعد على حل المشكلة بین الطرفین

  :تداعیات التنافس على المنطقة المغاربّیة – 2

لقد عكس هذا التنافس بآثاره السلبّیة على مسار وحدة المغرب العربي، حیث أدى  :على الوحدة المغاربّیة

إلى توسیع دائرة الخالفات بین دول المنطقة ، مما أدى إلى تحطیم أمل تحقیق وحدة مغاربّیة في إطار 

لتي إتحاد مغاربي یعمل على تحقیق التعاون وتعزیزه على كافة المستویات واألصعدة لمواجهة المشاكل ا

                                                             
على الساعة   2017مارس  24، تنافس بین المغرب والجزائر في الدبلوماسیة الدینیة بالقارة اإلفریقیة، _______  1

  :د ،متاح على الرابط12سا و06

diplomacy-religious-algeria-https//arabic.cnn.com/world/2017/03/24/morocco تم التصفح یوم :

  .د49سا و18:  على الساعة 2018جوان  18االثنین 
الجزائري مسبباته وسیناریوهاته -كل ما یجب أن تعرفه عن الصراع المغربي جغرافیك أنفوخالد بن الشریف،  - 2

know-to-need-you-/www.sasapost.com/all:/https-:متاح على الرابط 2015مارس 9، المستقبلّیة

implications-and-causes-conflict-algerian-moroccan-the-about  أوت  31الجمعة : بتاریخ االطالع

  .د52سا و17: لساعةعلى ا 2018
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وهذا دون أن ننسى مشكلة . تعاني منها دول المنطقة ومسایرة التطورات على المستوى اإلقلیمي والدولي

. الصحراء الغربیة التي تؤدي في كّل مّرة إلى تعمیق الخالفات وبذلك العودة في كّل مّرة إلى نقطة الصفر

ن زیادة حّدة التوتر والتنافس بینهما فاٍ  ستراتیجي في منطقة المغرب العربيوباعتبارهما محوري التوازن االٍ 

ا ینذر في أي ستقرار مخاصة في المجال العسكري جعل من المنطقة المغاربیة في حالة الالأمن والال اٍ 

حرب غیر معروفة العواقب والنتائج، ما سیعّزز من التدخالت األجنبیة التي تسعى  ندالعوقت بإمكانیة اٍ 

من المساهمة في حّلها ، خاصة وأن هاتین الدولتین من أكثر الدول إلى تعمیق المشكلة أكثر بدال 

  .اإلفریقیة التي تقتني األسلحة من الدول الكبرى ما یجعلها محل للتنافس العسكري بین هذه األخیرة

ستقطاب بین الجزائر والمغرب فإنه سیؤثر حتما على طبیعة وفیما یخص تداعیات سیاسة اٍال 

د اإلفریقي خاصة في إطار عودة المغرب إلى هذه المنظمة، فملف الصحراء الغربیة تحانسجام داخل اٍال اٍال 

لن یكون هو نقطة الخالف الوحیدة، بل إّن تباین وجهات النظر بین الجارتین في كثیر من الملفات 

 تحاد اإلفریقياإلقلیمیة كاألوضاع التي تسود منطقة الساحل اإلفریقي، سیلقي بظالله على أجندات اٍال 

  . 1 مستقبال

بهذا یمكن القول أّن هذا السباق عمل على تعمیق الخالفات أكثر بدال من أن یؤدي إلى حّلها 

یجاد مخرج نهائي لهذه األزمة التي طال أمدها، فالتنافس على القارة اإلفریقیة بین الجزائر والمغرب  وإ

تحقیق المصلحة هو أولویة في  یدخل في إطار السعي إلى فرض الزعامة وكسب المكانة لیتأكد بهذا أن

سیاساتها الخارجّیة خاصة بعدما أصبحت إفریقیا محّل الشتداد تنافس حاد وكبیر بین القوى الكبرى 

  .وتصاعد نفوذ قوى إقلیمیة منافسة لدور الجزائر والمغرب

زید من خدمة الشعب لی إلىقتصادیاتها و أن یوجه تطویر اٍ  إلىكما أن هذا التنافس بدال من أن یؤدي 

نسبة التعلیم وتحسین المرافق العمومیة والصحّیة والتعلیمیة عمل أكثر على تعمیق التخلف، كما أن 

بق مستقبال على األسلحة سعیهما إلى الحصول أكثر على المزید من األسلحة جعل من إمكانیة التسا

  2.مر ممكنأالنوویة 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .، مرجع سابقالتنافس الجزائري، المغربي بإفریقیا األسباب والتجلیاتعبد المالك سیدي ولد،   1

  .خالد بن الشریف ، مرجع سابق  2
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  :خاتمة الفصل

أنها لقیت مجموعة من  إال إفریقیارغم النجاحات التي حققتها الدبلوماسیة الجزائریة خاصة في 

ور بسعي صطدم هذا الدو القاري كامال أین اٍ  اإلقلیميالمعوقات و العراقیل أضحت تحد من لعبها لدورها 

ة النفوذ الجزائري على رأسها المغرب الذي یسعى لمزاحم إقلیمیةطموحات قوى قوى كبرى لبسط نفوذها و 

 .و قاریا إقلیمیا
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  ةـــــمــــاتـــــالخ
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  :الخاتمة

 إجابةستنتاجات و التي كانت مجموعة من اٍال  إلىمن خالل كل ما سبق خلصت الدراسة 

  .للفرضیات واألسئلة المطروحة

تقوم الدبلوماسیة الجزائریة على مجموعة من السمات و المبادئ التي رسختها الثورة التحریریة و 

و الدولیة ، مبادئ  اإلقلیمیةالتي حافظت علیها الجزائر رغم التطورات و التحوالت التي تشهدها البیئة 

دورها ما أعطى لها بین الدول و ساهمت في توجیه دبلوماسیتها و تفعیل  أعطت للجزائر صورة ممیزة

بالسالم العالمي القائم  آمنتطالما ل إذسیط المقبول لفض النزاعات ، هویة دولیة بمواصفات المحاید و الو 

جانب القضایا العادلة و مناصرة  إلىستعمال القوة ووقفت و ال تزال و رفض اٍ  اإلنصافعلى العدل و 

لتزام بمبدأ الشرعیة الدولیة في المفاوضات و االٍ و  عتمدت على أسلوب الحوارالشعوب المظلومة ، كما اٍ 

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، فالدبلوماسیة معامالتها الخارجیة و انتهاج سیاسة حسن الجوار و 

الجزائریة أعطت مثاال عن النضال و الدفاع عن قیم و مبادئ الشعوب التي تناضل من أجل التحرر و 

و ختالف الظروف تتمسك بها في سعیها لحل القضایا المطروحة ، فرغم اٍ هي المبادئ التي مازالت 

ن الدبلوماسیة الجزائریة تظل حریصة على عدم الحیاد عن هذه المبادئ أ إالالمعطیات الجیواستراتیجیة 

حترام سیادة الدول و عدم التدخل في شؤونها الداخلیة فضال عن تبني الخیار السیاسي المبنیة على اٍ 

  .واستبعاد الخیار العسكري في فض النزاعات

ستقاللها مجموعة من قتراب الدور على الدبلوماسیة الجزائریة یبین أنها لعبت منذ اٍ تطبیق اٍ  إن

ها الخارجیة ومن جملة تلك األدوار لعب دور تالمبادئ الثابتة التي تحكم سیاس كما توضحه األدوار

عب دور القائد مبدأ التسویة السلمیة للنزاعات كما تل لتجسید ة أداةتخذت الجزائر من الوساطأین اٍ  ، الوسیط

خاصة في منطقة الساحل  اإلرهابو مكافحة  اإلقلیمل قضایا ح إلىجهودها الرامیة  من خالل اإلقلیمي

  .اإلفریقي

أو ما كان یسمى بالربیع العربي  2010أواخر سنة  المنطقة العربیة هاشهدتالتي  األحداثشكلت 

نفالت أمني و كذا لیبیا من اٍ  هشهدتخاصة ما  اإلقلیميمنعرجا كبیرا في عالقات الجزائر مع دول جوارها 

لكن هذا لم ینسي الجهود الجزائریة المتواصلة لحل القضیة الصحراویة   2012ندالع النزاع في مالي سنة اٍ 

حلول سلمیة لها حیث  إلیجاددرات تبني مقاربات و مبا و لعل تداعیات هذه القضایا فرضت على الجزائر

  .اإلقلیميالدور الذي تلعبه الجزائر في محیطها  إلبرازفرصة  اإلقلیمیةعطت التغیرات أ 

یظل دعم القضایا العادلة في العالم من مسلمات الدبلوماسیة الجزائریة كما هو الشأن بالنسبة 

ق شعب في تقریر مصیره وتعترف بجبهة للقضیة الصحراویة ، التي تعتبرها الجزائر قضیة مبدأ وقضیة ح
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و  اإلقلیمیةالبولیساریو الممثل الشرعي و الوحید للشعب الصحراوي وتعمل على حل القضیة وفق األطر 

الشرعیة الدولیة و القرارات األممیة السیما تلك  طارإن موقفها دائما ینادي بحلها في الدولیة ، أین كا

الحق في تقریر مصیره و هو ما كررته الصادرة عن مجلس األمن الدولي الذي یعطي للشعب الصحراوي 

  .في أكثر من مناسبة

اللیبیین و تقریب وجهات  الفرقاءلعب دور الوسیط بین  إلىبخصوص األزمة اللیبیة سعت الجزائر 

جو من  إیجاداللیبي و تحفظت على التدخل األجنبي و حاولت  - عمت الحوار اللیبيالنظر بینهم و د

 إلىالتوافق و الحوار السیاسي من خالل تواصلها مع أطراف األزمة ، والزالت الجزائر تسعى جاهدة 

فرص لتقریب وجهات النظر بین  إیجادالبحث عن دور أكثر فاعلیة لها في الملف اللیبي الشائك و تحاول 

ووحدة التراب الوطني اللیبي السیادة الوطنیة اللیبیة  یحفظتوافق سیاسي  إلیجادمختلف الفاعلین السیاسیین 

قامة بناء كافة المؤسسات السیاسیة و األمنیة ،لكن من جهة  إعادةحكومة وفاق وطني تتولى مهمة  وإ

أمنها الوطني و تأمین  ن الموقف الجزائري من هذه األزمة یعتمد على موقف دفاعي لضمانأخرى فاٍ 

  .منها اآلتیةحدودها المفتوحة على مختلف التهدیدات 

تفاق اٍ  إلىأمنیة قائمة على أساس الدعوة أما ما یخص النزاع في مالي تبنت الجزائر مقاربة 

المالیین وتبني الخیار السلمي و  إرادةعتبار األطراف المعنیة بالنزاع على أجندة أمنیة واحدة تأخذ بعین االٍ 

نجحت الوساطة الجزائریة في تتویج مسار الحوار المالي الشامل باتفاق للسلم و  إذالحوار في حل النزاع 

، أین وقعت األطراف المتنازعة منها الحكومة المالیة و الحركات المسلحة المالیة و المصالحة الوطنیة 

 15تفاق للسلم و المصالحة الوطنیة یومي دولیة في باماكو على اٍ بجهود جزائریة ومن فریق الوساطة ال

  .كما أكدت على رفضها للتدخل العسكري األجنبي 2015جوان  20ماي و 

أنها نالت نصیبها من الفشل  إاللكن على الرغم من أن الجزائر رفضت التدخل األجنبي لحل النزاع 

الدولي الذي أجاز التدخل العسكري في مالي وهذا ستصدار قرار من مجلس األمن بعد فشلها في منع اٍ 

مبادئها و مصلحتها األمنیة حتم علیها تعامال مرنا مع بعض المبادئ وفق حالة التوتر الناشئ بین 

نه یتوافق ن كان قرار فتح المجال الجوي یتناقض و مبادئها و خطابها الرافض للتدخل فاٍ فاٍ  ، ٍاستعجالیه

م ذلك تبقى غعلى حدودها ور  إرهابيا من تهدید التدخل الفرنسي یخلصها أیضمع مصلحتها األمنیة ألن 

تشجیع الحل السیاسي  إطارالمقاربة الجزائریة لحل أزمة مالي تقوم على مبدأ رفض التدخل األجنبي في 

  .السلمي بدال من الحل العسكري

هش المصاحب حراكا مكثفا جراء الوضع ال 2017-2011عرف النشاط الدبلوماسي الجزائري 

ستطاعت الدبلوماسیة نهیار الدوالتي في كل من لیبیا و مالي حیث اٍ لتنامي التهدیدات األمنیة جراء االٍ 

الجزائریة أن تثبت للمجموعة الدولیة صواب منهجیتها في التعامل مع هذه األزمات مهما بلغت درجات 
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نجحت في  إذو الدولي  اإلقلیمي تعقیدها واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانة محوریة على المستویین

و الجریمة  اإلرهابالكثیر من المناسبات في فرض وجهة نظرها المتمثلة في الحل السلمي و مكافحة 

جانب التركیز على  إلى لإلرهابیینالمنظمة و التصدي لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة و تجریم دفع الفدیة 

  .المفهوم الواسع لألمن بهدف ضمان أمن و استقرار المنطقة

لعب دور حامي المنطقة و مقاومة كافة  إلى اإلقلیمیةاألمنیة  إستراتیجیتهاسعت الجزائر في 

سیاسة الحوار لصالح التكامل األفقي بین دول المنطقة لتصبح الجزائر دركي  بإقامةالضغوطات الدولیة 

ستیعاب اٍ  إلىو التصدي للجریمة المنظمة أین سعت  اإلرهابة من خالل دورها في مكافحة المنطق

ثر في تحریك سیاسة الجزائر الخارجیة نحو العمل على التكیف مع ما كان له األ اإلقلیمیةمتغیرات ال

  .ستمراریة و ثبات مبادئهامع الحفاظ على اٍ  اإلقلیمیةالتحوالت الحاصلة على الساحة مختلف 

لكن رغم ذلك الجزائر أصبحت مطالبة أكثر فأكثر بمراجعة عالقاتها مع دول الجوار فهي تواجه 

لتزام بعقیدة عدم التدخل في الشؤون صعوبة التوفیق بین واجب التنسیق األمني مع دول الجوار و اٍال 

فك العقدة بالتدخل أمنیا في مناطق النزاع و بالتالي  إماالداخلیة للدول ،ما جعل الجزائر أمام معضلة، 

االنكفاء التكتیكي ودرء  إمانكشاف أمني ، و المحوري وما یترتب  عنه من اٍ  اإلقلیميلعب دور الفاعل 

  .االنكشاف و تفضیل أمننة الحدود مما یجعل منها أشبه بالمتفرج و كالهما صعب

هجومیة ال دفاعیة تقوم على الفعل و  إستراتیجیةعي وضع نجاح المقاربة األمنیة الجزائریة تستد إن

تفعیل المقومات الجیواستراتیجیة للجزائر من أجل لعب  إلىستباق ال على رد الفعل و السعي الوقایة و االٍ 

 المتوسطعلى المدى القریب و  اإلستراتیجیةمحوري یضمن تحقیق أمنها الوطني و مصالحها  إقلیميدور 

   .األمن في المنطقة المغاربیة و الساحلیة الصحراویة و البعید و بناء

اقتراب الدور في الدبلوماسیة الجزائریة یمكن القول أنها استطاعت بفضل نشاطها  إلىبالعودة 

  .نجازات عربیا مغاربیا قاریا و دولیاوقدراتها لتحقیق مجموعة من االٍ  إمكاناتهاالمكثف استغالل 

الجامعة  إطارجانب القضایا العربیة ولعب دور محوري في  إلىخالل وقوفها الدائم  عربیا من

تحقیق وحدة المغرب العربي واحترام  إلىنتمائها و دعوتها الدائمة تأكید اٍ  إلىالعربیة ، أما مغاربیا سعت 

هتمام تجلى اٍ  اإلفریقيتفعیل االتحاد المغاربي وعلى المستوى  إعادة إلىأواصر األخوة و الدعوة 

في كثیر من المسائل و الدلیل على ذلك الحضور القوي على  اإلفریقیةالدبلوماسیة الجزائریة بالقضایا 

كما تلعب دورا مهما في تحقیق  اإلفریقيتحقیق األمن و السلم  إلىو الدعوة  اإلفریقيمستوى االتحاد 

  .عن طریق مبادرة النیباد اإلفریقیةالتنمیة 
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غیر فعالة في الوقت الراهن  اإلفریقیةقتصادیة الجزائریة تجاه القارة الدبلوماسیة االٍ لكن رغم هذا فان 

، وهذا خالفا عن تمیزها في معالجة العدید من المشاكل و الملفات المتاحة  اإلمكاناتمع حجم الفرص و 

التي تربطها  األمنیة ، وفي المجال الثقافي و الدیني لم تستغل الجزائر كما یجب الروابط و العوامل

ستخدام توظیف الزوایا التیجانیة خصوصا بحكم بشعوب المنطقة على غرار عامل الدین و اللغة وكذا اٍ 

  .ستغالل العامل االقتصادي و الدیني و الثقافياٍ  نتشارها في المنطقة ، وهذا عكس المغرب الذي أحسناٍ 

و دولیة لبسط سیطرتها  إقلیمیةوى یصطدم بسعي ق إفریقیاالدور الذي تلعبه الجزائر خاصة  في  إن

 إلىونفوذها في القارة خاصة المغرب الذي یسعى لمزاحمة النفوذ الجزائري في المنطقة السیما بعد عودته 

بین محوري  و جعلها ساحة للتنافس اإلفریقیة، هذا غیر من موازین القوى في القارة  اإلفریقياالتحاد 

 إستراتیجیتهفرض  إلى ىكل یسعتأزم العالقة بین الجزائر و المغرب  إلىما أدى  ستراتیجيالتوازن اٍال 

لتزعم القارة ، وال تزال قضیة الصحراء الغربیة على سطح المواضیع الخالفیة بین الطرفین فعلى ضوئها 

الخالف بینهما على مسار  تتحدد سیاسات البلدین األمنیة و الدفاعیة ومساعیهما التسلحیة ، كما أثر

التقارب  إلىالمتعثرة ، لهذا یجب على الطرفین درء كل الخالفات و السعي  المغاربیة التكاملیة التجربة

بعید المنال بسبب عدم قتصادیة ، لكن یظل هذا المسعى وتطبیع العالقات وتعزیز مشاریع الشراكة االٍ 

  .تسویة مرضیة وعادلة للقضیة الصحراویة إلىتمكن األطراف المعنیة من الوصول 

دولیا یظهر في الدور الذي تلعبه على مستوى هیئة األمم المتحدة و الجهود التي تبذلها في  أما

الدولي و ما یظهر أیضا من خالل العالقات التي تنسجها مع مختلف دول العالم  اإلرهابسبیل مكافحة 

  .الشراكة األورومتوسطیة إطارخاصة دول االتحاد األوروبي في 
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  .2016قسم العلوم السیاسیة  السیاسیة،جامعة محمد بوقرة كلیة الحقوق والعلوم :بومرداس

اإلستراتجیة األمنیة األمریكیة تجاه الجزائر في عهد أوباما بودوح سارة ،حدادي إیمان ، .20

شهادة الماستر في العلوم السیاسیة ،تخصص عالقات  ، مذكرة مقدمة لنیل 2012- 2008

  .2013جامعة قاصدي مرباح ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،:دولیة ،ورقلة

الثابت والمتغیر في السیاسة الخارجیة الجزاىریة تجاه المحیط االقلیمي حمد ،بودیسة أ .21

سیاسة خارجیة تخصص تحلیل  كرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ،مذ،   1520   - 2011

  .2015قسم العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق بودواو ، جامعة محمد بوقرة ،:،بومرداس

انعكاس التدخل العسكري الدولي على األمن و اإلستقرار في المنطقة تویقر یمینة،  .22

مذكرة مقدمة  لنیل شهادة الماستر  في العلوم السیاسیة ،تخصص  ،العربیة دراسة حالة لیبیا

 جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،: عالقات دولیة و إستراتجیة ، بسكرة 

  .2016قسم العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة،

 ،9781- 1962الدبلوماسیة الجزائریة ودورها في القضایا اإلفریقیة جهرة سارة،  .23
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الصحراء الغربیة وسیاسة التمییز العنصري في جنوب إفریقیا نموذجا
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جامعة محمد خیضر، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، : ر في التاریخ المعاصر، بسكرةالماست

  .2016شعبة التاریخ، ، قطب شتمة، قسم العلوم اإلنسانیة

تأثیرات األزمة اللیبیة على منطقة الساحل اإلفریقي  حبشي أم هاني، حنافي فایزة، .24

في العلوم السیاسیة ، تخصص تحلیل سیاسة  مذكرة معدة لنیل شهادة الماستر  ،الجزائر نموذجا

جامعة زیان عاشور، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم  السیاسیة، : خارجیة، الجلفة

2017.  

، اإلرهابي  في منطقة تیقنتورین على األمن القومي الجزائريتأثیر الهجوم ة  رقیة، دهین .25

تخصص األنظمة  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة  والعالقات الدولیة،

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة : بسكرة  ، السیاسیة المقارنة والحكم الراشد

  .2014،والعالقات الدولیة 

، مذكرة مساهمة الدبلوماسیة الجزائریة في تسویة النزاعات المسلحةرحموني مجید،  .26

جامعة : مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون  العام ، تخصص القانون الدولي اإلنساني، بجایة

  .عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

جذورها و دور هیئة األمم المتحدة أزمة الصحراء الغربیة  ، زورقي سومیة،زان منى .27

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في التاریخ المعاصر،  دراسات افریقیة،  ،1975-2003

جامعة الجیاللي بونعامة، كلیة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة، قسم العلوم : خمیس ملیانة

  .2016اإلنسانیة، شعبة التاریخ، 

واالقتصادیة واالجتماعیة التي  شهدتها الجزائر في التحوالت السیاسیة ساكر عائدة،  .28

مذكرة مكملة لنیل متطلبات شهادة الماستر، تخصص  ،1978-1965فترة الرئیس بومدین 

جامعة محمد خیضر، كلیة  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،  قطب شتمة، : تاریخ معاصر، بسكرة

  .2017قسم العلوم اإلنسانیة، شعبة التاریخ،

الصراع في منطقة الساحل اإلفریقي وانعكاسات على العالقات الجزائریة اریة، صوار مخت .29

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة تخصص المغربیة

  . 2015دراسات متوسطیة،

مذكرة  ،السیاسیة الخارجیة للجزائر في ظل انهیار أسعار  النفطفیقیقي عبد الغني،  .30

جامعة : مة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص دراسات مغاربیة، سعیدة مقد

  .2016الدكتور موالي الطاهر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، 

التنافس بین  جبهة التحریر الوطني والحركة الوطنیة الجزائریة في قحموش هاجر،  .31

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص تاریخ ، -المتحدةاألمم -المحافل الدولیة،  



 قائمة المراجع
 

 152 

جامعة محمد  خیضر، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم العلوم :  معاصر، بسكرة

  .2013اإلنسانیة، شعبة التاریخ،

مذكرة  ،2015-2011التحدیات اإلقلیمیة وآثارها على األمن الجزائري وم، كرفلة كلث .32

جامعة  : بسكرة ، حوكمة ظمة  سیاسیة مقارنة وتخصص أن شهادة الماستر، مقدمة لنیل متطلبات

  . 2016،یة، قسم العلوم السیاسیةمحمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم  السیاس

، مذكرة 1962- 1954دور الدبلوماسیة  الجزائریة في الثورة التحریریة كشرود فاتن،  .33

جامعة محمد خیضر، : تاریخ معاصر، بسكرةر، تخصص  مكملة لنیل متطلبات شهادة الماست

  .2013كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، شعبة التاریخ ،

-1993العالقات الجزائریة المغربیة آفاقها واقعها و تطورها ومستقبلها كفیسي نجالء،  .34

جامعة محمد : عاصر،  بسكرةمذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص تاریخ م ،1994

  .2013 خیضر، قسم العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، القطب الجامعي شتمة، شعبة التاریخ،

، مذكرة مكملة لنیل شهادة معوقات الدور الجزائري في حل النزاع المالي لهراوة سعاد، .35

سات أمنیة ماستر أكادیمي، میدان حقوق وعلوم سیاسیة، شعبة العلوم السیاسیة، تخصص دراال

ستراتجیة، ورقلة   .   2015جامعة قاصدي مرباح، : وإ

التوجهات الجدیدة للسیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه الجزائر بعد  ، منصف شریف عادل .36

: رسالة مقدمة لنیل  شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص  ،2001سبتمبر  11أحداث 

الجیاللي بونعامة، كلیة  الحقوق  والعلوم  جامعة: سة الخارجیة، خمیس ملیانةتحلیل السیا

  .2015السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة،

البعد األمني في السیاسة الخارجیة الجزائریة  تجاه المغرب العربي             عبد الباسط،مقدر  .37

تحلیل : مذكرة  مكملة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص، 2016-  2010

 الخارجیة، جامعة الجلفة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم  السیاسیة السیاسة

،2017.  

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 2000-1975قضیة الصحراء الغربیة نصیرة هادیة،  .38

جامعة الوادي  ،تخصص مغرب عربي حدیث  و معاصر تاریخ الحدیث والمعاصر،الالماستر في 

  .2014التاریخ ،العلوم اإلنسانیة، شعبة  واإلنسانیة، قسمكلیة العلوم االجتماعیة ، 

  :المجالت و الجرائد_4 

، مجلة شؤون األوسط ،  قبرص و الصحراء الغربیة مشكلتان على تخوم أوروبا،  صقر أبوفخر .1

  .88- 80، ص ص  2009، ربیع  132، ع 14م
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، مقال نشر في مجلة جیل  الموقف الدفاعي للجزائر تجاه األزمة اللیبیة، مولود بلقاسمي .2

  . 11الدراسات السیاسیة والعالقات الدولیة ، العدد 

، جامعة الجزائر، المبادرة العسكریة األمریكیة في إفریقیا مقاربة إستراتیجیة جدیدةبلهول نسیم،  .3

  .2013، جوان 9قسم العلوم السیاسّیة، دفاتر السیاسة والقانون، العدد 

جامعة :  2، سطیف  اإلقلیمیةدور الدبلوماسیة الجزائریة في حل النزاعات ، رؤوف بوسعدیة .4

 9محمد لمین دباغین ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة ، العدد

  . 2016جوان 

بعاء األر : ، آخر تحدیث2016نوفمبر  9، "الدبلوماسیة االقتصادیة الورقة الرابحة"، فلایر بوشویة .5

  .جریدة الشعب، 2018جوان  27

الدبلوماسیة الجزائریة واألزمات الدولیة على ضوء توجیهات الرئیس "، مصطفى  بوطوره .6

 .2016جوان  29، اراألحر جریدة صوت، "بوتفلیقة

، المجلة الجزائریة للعلوم السیاسیة واإلعالمیة، مسار التكامل في المغرب العربيبوقارة حسین،  .7

  ، الجزائر2، العدد 2003 – 2002شتاء 

 08، یومیة الرائد، "الدبلوماسیة الجزائریة في مواجهة التحالفات العربّیة والدولّیة"، الیاس تركي .8

  .د00سا و03، على الساعة  2015أكتوبر

، مجلة العلوم في لیبیا على األمن الوطني الجزائري اإلرهابیةتأثیر الظاهرة ، عادل جارش .9

.                                                                                                                            2017المركز الدیمقراطي العربي، العدد الثالث، جوان، إصداراتالسیاسیة والقانون، إحدى 

الخارجیة الجزائریة في سیاق التحّوالت السیاسة ، هشام  ، الغنجةصادق حجال .10

جامعة : الجزائر ،الجیوسیاسّیة في المنطقة العربیة بین الثبات على المبادئ وضرورات التكّیف

، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة ، مجلة العلوم السیاسیة والقانون، المركز 3الجزائر 

   ).2017ماي  26، 3الدیمقراطي العربي، العدد 

، آفاق افریقیة، للسیاسیة الخارجیة المغربیة اإلفریقیةالتوجهات ، حسني محمد حسن .11

  .2013،  28، العدد 11المجّلد 
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األبعاد األمنیة والسیاسیة للتطورات األخیرة في منطقة الساحل ، مهدي دهب حسن دهب .12

، جامعة إفریقیا العالمیة، كلیة االقتصاد ، مجلة كلیة مع التركیز على قضیة األزواد بدولة مالي

  2013، ینایر 3االقتصاد العلمیة، العدد 

، العدد مجلة الوسیط، "زائریةآلیات الدفاع االقتصادي في الممارسة الج"، محمود خذري .13

  .13، ص   2008، السداسي الثاني،  06

كلیة العلوم : الجزائر، 2016-1999السیاسة الجزائریة تجاه افریقیا،، وهیبة دالع .14

  .2015، جوان 7السیاسیة والعالقات الدولیة، المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، العدد 

تأمین الحدود الجزائریة بین اإلدارة األحادیة مسار ، عیدون الحامدي، نور الدین دخان .15

، 14جامعة محمد بوضیاف، دفاتر السیاسة والقانون،العدد : المسیلة والصیغ التعاونیة اإلقلیمیة،

  2016جانفي 

، یومیة الدور الریادي للجزائر في تسویة النزاعات الداخلیة في مالي، محمد دخوش .16

  2016الرائد، 

ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للّدول في ظّل التحدیات الجزائر ، لخضر رابحي .17

  مجلة الدراساتجامعة عمار فلیجي،  قسم الحقوق ، : ، ،األغواط  الراهنة

 19، النزاع الجزائري المغربي سرطان في الجسد المغاربيالبشیر،  ساكري. .18

  .د، مجلة البیان53سا و11على الساعة   2015سبتمبر

مركز البحوث والترجمة، دراسات ،  أبعاد قضیة الصحراء الغربیة، حسن سید سلیمان .19

  .1995، جویلیة  13افریقیة ، مجلة بحوث نصف سنویة ،العدد 

ما الذي یحدث في الحدود الجنوبیة للجزائر یوم تستفیق دولة الطوارق ، لحسن العسبي .20

مارس  24/25حد، األ/، السبت10.  047، جریدة االتحاد االشتراكي، العدد  بالمغرب العربي

2012.  

، جامعة إستراتیجیات التنافس الدولي في منطقة الساحل والصحراء، جمیلة عالق .21

  .، دیسمبر195، العدد 332، كلیة العلوم السیاسیة، مجلة العلوم االجتماعیة 3قسنطینة 
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الجزائر بین تداعیات سقوط نظام القذافي وتهدیدات ، زروال سهام، كربوسة عمراني .22

جامعة محمد خیضر، قسم العلوم السیاسیة والعالقات  :، بسكرةفي بالد المغرب االسالميالقاعدة 

  .2014، أكتوبر 5الدولیة، المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، العدد 

عودة المغرب إلى اإلتحاد اإلفریقي قراءة أولیة في األبعاد ،  عبد الرحمانغربي  .23

  .473جة، العدد ، جریدة المح2017فیفري  17،  والدالالت

اإلستراتیجیة الصینیة الجدیدة في إفریقیا األهداف الفرص ، سمیر قط .24

سا 22على الساعة   2014أیار  27، بسكرة ،  جامعة محمد خیضر،  والتهدیدات،الجزائر

  . د ، المجلة اإلفریقیة للعلوم السیاسیة11و

المسلح بین اثیوبیا و دور السید عبد العزیز بوتفلیقة في حل النزاع ، عمرة مهدید .25

 .، الجزائر 02، ج 8، العدد  ، مجلة تاریخ العلوم 2000اریتیریا اتفاقیة السالم 

،  تنظیم القاعدة في الساحل االفریقي وربیع الثورات العربیة، أمیرة محمد عبد الحلیم .26

، الهیئة العامة لالستعالمات ،  واإلستراتیجیةأفاق افریقیة ، مركز األهرام للدراسات السیاسیة 

  .118، ص 2003،  38، العدد  11المجلد 

جانفي  1، التغلغل اإلیراني في إفریقیا وأثره على األمن القومي العربي، عمر یحي .27

  . ، المجلة اإلفریقیة للعلوم السیاسیة2016

مجلة ، 2017مارس  08، التحركات المغربیة تجاه إفریقیا األهداف والقیود، _____ .28

  السیاسة الدولیة

، 28، مجلة المالیة، العدد اإلستراتیجیة المغربیة بإفریقیا رؤیة شاملة ومتكاملة، ___ .29

  2015أوت 

، المنظمة اللیبیة للسیاسات واالستراتجیات ، التقریر الحالة اللیبیة، ________ .30

  2017الشهري، فبرایر 

یعلن حكومة الوفاق تثمن السراج یطلع أویحیى على ما یجري في لیبیا و ، ______  .31

ربیع  29، جریدة صوت األحرار، االثنین  دعم الجزائر لجهود الحل السیاسي لألزمة اللیبیة

  .6057، العدد2017دیسمبر  18ه الموافق ل  1439األول 
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، جریدة "كان بإمكان الجزائر أن تكون أفضل"ذكرى خمسینیة االستقالل، ، ___ ___ .32

 .2012جویلیة  03مقال نشر بتاریخ الثالثاء  ، الجزائر الجدیدة

  :الدراسات و الموسوعات_5

لألبحاث ، المركز المغربي قراءة في التوجه االقتصادي للمغرب نحو إفریقیا، مراد اشمارخ .1

  .وتحلیل السیاسات

جارتان یحركها نبض التفّوق والریادة في منطقة المغرب ...الجزائر والمغرببابلو مورال مارتین،  .2

  ، المركز االسباني للدراسات اإلستراتیجیة2017أفریل  6، الكبیر

أكتوبر  18، األحد التوترات الكامنة واقع التوازن العسكري في المنطقة المغاربیةبلهول نسیم،  .3

  .د، المركز العربي للبحوث والدراسات59سا و12على الساعة   2015

، الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة المغاربّیةواقع التهدیدات األمنیة للّدول ، محمد بوبوش .4

  .2015جویلیة  3واإلستراتیجیة، قسم قضایا األمن السیاسي والعسكري، 

  .2012، مركز كارنیغي للشرق األوسط، أكتوبر الجزائر والصراع في مالي، أنوار بوخرص .5

، أفریل الدبلوماسیةمحاربة  تنظیم داعش في لیبیا، أكادیمیة اإلمارات جنوجتن ساسكفیان ،  .6

2012  .  

السیاسة الخارجیة الجزائریة في سیاق التحوالت الجیوسیاسیة ، هشام الغنجة  ، صادق حجال .7

  ..2017، دیسمبر واإلستراتیجیةالموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة في المنطقة العربیة، 

  .نمركز دراسات كاتیغو ، 2017فیفري  4، الجزائر تواجه إسرائیل في إفریقیا،  صهیبخزار  .8

 6، عودة المغرب إلى االتحاد اإلفریقي سیاسة الواقع ودبلوماسیة االقتصاد، محمد الخلوقي .9

  .، مركز الصحراء للدراسات واالستشارات 2017سبتمبر 

، قسم 2015أفریل  8، السیاسة الخارجیة التركیة تجاه إفریقیامعمر فیصل ،   خولي .10

  .الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیةتحلیل السیاسة الخارجیة، 

، دار ابن األثیر للطباعة والنشر، عرض مشكلة الصحراء الغربیة،  محمد علي داهش  .11

إلكترونیا من طرف هاشم حسن حسین الشهواني، مركز الدراسات اإلقلیمیة، جامعة الموصل، 

2009 .  
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: الریاضت االقلیمیة، االدولیة والوساط األزمة اللیبیة بین التدخالت، محمد السبیطلي .12

   .2017،  جویلیة ، اإلسالمیة مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات 

 أكتوبرالثورة اللیبیة   2012 – 2010ریاح التغییر في العامل العربي  سالمة رمزي،  .13

  .، إدارة الدراسات والبحوث، قسم  شؤون  الباحثین2012

، 13العدد : األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، الجزائر ، ___أحمد ، شتي .14

  .2015جانفي  

 ،البعد القیادي في صنع السیاسة الخارجیة للجزائر مطلع األلفیةعمروس عماریة، - .15

المركز الدیمقراطي العربي للدراسات اإلستراتجیة والسیاسیة واالقتصادیة، دراسات إستراتجیة، 

  .2017المدرسة الوطنیة للعلوم السیاسیة، : الجزائر

عادة حسني عماد حسني ، العوفي  .16 إفریقیا من جدید سیناریوهات  اكتشافروسیا وإ

   .لدیمقراطي العربي، المركز ا2017فیفري  3، التعاون والمصالح والمخاطر

 17، ، التعاون الجزائري األمریكي في مجال مكافحة اإلرهاب العابر لألوطانحكیم غریب .17

  .، منتدى فكرة، معهد واشنطن لسیاسة الشرق األدنى2017مارس 

أزمة الصحراء الغربیة وانعكاساتها على العالقات الجزائریة وآخرون،  اسراء غریب محمد .18

جوان  19، االقتصادیة السیاسیة، اإلستراتیجیة، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات المغربیة

2017  

نوفمبر  2، روسیا تشق لنفسها طریقا في شمال إفریقیا، أنابور ، شفسكایاصارة فویر .19

   . ، معهد واشنطن لسیاسة الشرق األدنى2884، المرصد السیاسي 2017

المغربي یعقد العالقات بموریتانیا سیاسیا و یفیدها االستقطاب الجزائري  ،كمال  القصیر .20

  .د ، مركز الجزیرة للدراسات26سا و11: ،على الساعة 2015جوان  01، االثنین  اقتصادیا

، الخمیس استراتیجیات عودة المغرب لالتحاد اإلفریقي والتوازنات القارّیة، محمد الكوخي .21

  .زیرة للدراساتد، مركز الج12سا و14، على الساعة  2017فیفري  9

، معهد تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وحلفائه في مالي، أندرو لیبو فیتش .22

  .2013فیفري  5واشنطن لسیاسة الشرق األدنى، 
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- 1991السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه إفریقیا ، أمنیة محسن عمر أحمد الزیات .23

   .، المركز الدیمقراطي العربي2015

الخارجیة الفرنسیة تجاه الصراعات العرقیة ، السیاسة  إسراء األكشرمحمد فوزي فهمي  .24

، 2016جویلیة  16، 2016- 2014، النیجر 2016-2013في إفریقیا دراسة مقارنة مالي 

 .المركز الدیمقراطي العربي للّدراسات اإلستراتیجیة واالقتصادیة والسیاسّیة

،  2017نوفمبر  25،  افریقیاثمار شد األطراف سیاسة اسرائیل تجاه دمحم عاشور ، .25
  مركز الحضارة للدراسات و البحوث ، معھد الدراسات والبحوث االفریقي ، جامعة القاھرة

األوضاع الدینیة في إفریقیا دینامیكیة النشاط الشیعي في أبو بكر حسن علي ،  نجیت .26

ستراتیجي اإلفریقي ، التقریر اإلإفریقیا إستراتیجیة عسكریة واقتصادیة ومذهبیة للدولة اإلیرانیة

، قضایا األدیان في إفریقیا، جامعة إفریقیا العالمیة، مركز البحوث 2016 - 2015الثالث 

  والدراسات اإلفریقي

مركز الجزیرة أزمة شمال مالي انفجار الداخل وتداعیات اإلقلیم، ، الحاج إبراهیمولد  .27

 .2012فیفري  19للدراسات، األحد 

،، مؤسسة المنظمة والصراع في منطقة الساحل والصحراءالجریمة ولغرام الخر،  .28

  .2012كارنیغي للسالم الدولي، أوراق كارنیغي للشرق األوسط، سبتمبر 

 الجزائر والوضع المعقد في منطقة الساحل منع الحرب ومكافحة االرهاب،یحیى زوبیر،  .29

  .2012نوفمبر  28مركز الجزیرة للدراسات، األربعاء 

الجزائر على حافة الهاویة ماذا حققت األعوام السبعة عشر من حكم ، دالیا غانم  یزبك .30

  .، مركز كارنیغي للشرق األوسط2016أفریل  28مقال نشر بتاریخ  بوتفلیقة؟ ،

فبرایر وأزمة االنقسام السیاسي،  17دراسة العالقات اللیبیة الجزائریة  ما بعد  ،________ .31

  .واإلستراتیجیةالموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة ، ة والدبلوماسی اإلستراتیجیةمركز الدراسات 

 2014فیفري  19، األربعاء محددات السیاسة الخارجیة المغربیة تجاه إفریقیا، ___ .32

  .د، مركز راشیل كوري14سا و09على الساعة  

، قسم الدراسات اإلفریقیة، 2015أوت  1، السیاسة الفرنسیة في إفریقیا، _____ .33

   .الجزائریة للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیةالموسوعة 
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، المعهد المصري 2016جانفي  8، تركیا ومعضلة األمن في إفریقیا، ______ .34

 .للدراسات

السیاسة الخارجیة الجزائریة في سیاق التحّوالت الجیوسیاسیة في المنطقة "، ___ ___ .35

ة للّدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة، ، قسم تحلیل السیاسة الخارجّیة، الموسوعة الجزائری"العربّیة

  ..2017دیسمبر 13

السیاسة الخارجیة الجزائریة في سیاق التحوالت الجیوسیاسیة في المنطقة ، _______ .36

  . الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة طاقم اإلدارة للباحث ، ،العربیة

، مركز الجزیرة للدراسات، والمآالتالتدخل الفرنسي في مالي األسباب ، ______ .37

 .2013جانفي  17الخمیس 

، منظمة الجماعات اإلسالمیة في لیبیا حظوظ الهیمنة السیاسیة وتحدیاتها، ______ .38

  .2015فرید ریش إیبرت، 

، األحد  بعاد الخالفات المغربیة الجزائریة الراهنةأتطور : القضایا الخمس، ______ .39

  .، مركز المستقبل لألبحاث و الدراسات المتقدمة2017جوان   04

، مركز المعلومات حول ودولي إقلیميترسخ داعش في لیبیا تهدید ، ______ .40

جویلیة  21على اسم اللواء منیر عمیت في مركز تراث االستخبارات ،  واإلرهاباالستخبارات 

2016..                                                                                                                                                               

التهدیدات -الجزائر في مواجهة استحقاقات إدارة االنتقال السیاسي: دراسة، ______ .41

جویلیة  10األمنیة، االثنین المركز المصري للبحوث والدراسات األزمة اإلقلیمیة،  - اإلقلیمیة

2017.  

دراسة الحضور الصیني في إفریقیا وحتمیة الصراع مع الوالیات المتحدة ، _____ .42

، قسم الدراسات اإلفریقیة، الموسوعة الجزائریة الدراسات السیاسیة 2017ماي  19، األمریكیة

  .واإلستراتیجیة

  :واد غیر المنشورةم_6 

نبار، جامعة األ:  راقالع ،كأحد ثوابت السیاسة الخارجیة الجزائریةالحیاد االیجابي بردان فالح،  .1

  .مركز لدراسات اإلستراتجیة
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قراءة في الدبلوماسیة الجزائریة مقاربة جیوستراتجیة دراسة حالة بن عائشة محمد األمین، - .2

  .3، جامعة الجزائرمالي

الدار   ،ات  واالنعكاساتالوجود  الصیني في إفریقیا الدینامیكی إستراتیجیةحسناوي لحسن، - .3

المغرب، جامعة الحسن الثاني، كلیة  العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، ملف : البیضاء

  .والقوى الكبرى إفریقیا

جامعة  : ، خمیس ملیانةاإلفریقيالنشاط الدبلوماسي الجزائري على الصعید خبیزي وهیبة، - .4

  .الجیاللي بونعامة

  .، جامعة بغداد، كلیة العلوم السیاسیةالمغاربي  ومشكلة الصحراء الغربیة االتحاد راوي حمید،ال .5

، األزمة اللیبیة  والقوى الخارجیة وجهات نظر متباینة و مصالح متنافسةزاوشي صوریة،  .6

  .، كلیة العلوم السیاسیة والعالقات  الدولیة، تخصص  دراسات إقلیمیة3جامعة الجزائر 

للسیاسة الخارجیة الجزائریة باتجاه دول الربیع العربي منذ  األمنيالبعد سنوسي محمد،  .7

  .  2015نوفمبر  29جامعة مستغانم،   ،2011

من اجل مفهوم جدید لنظریة الدفاع واألمن وحالة منطقة البحر األبیض غربي محمد،  .8

  .جامعة  الشلف، كلیة العلوم القانونیة واإلداریة: الجزائر  ،المتوسط

  .جامعة یحي فارس: المدیة، اإلقلیمي الجزائري إفریقیا  المحددات و األبعاد الدورالغرام جهاد،  .9

إلى لقاء واغا دوغو  1963النزاع الممتد في مالي من كیدال ، ح الدین تسعدیتیمس .10

  .، المدرسة الوطنیة للعلوم السیاسیة، الجزائر2013
  :الملتقیات والمؤتمرات_ 7  

 ، النفوذ في الجزائر وانعكاسات على المحیط اإلفریقيالتنافس الدولي على ، نور الدین حشود .1

فریقیا من دعم الحركات التحرریة إلى بناء شراكة إستراتیجیة حولملتقى دولي  ،  الجزائر وإ

  .2017أكتوبر  31- 30، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1945ماي  8جامعة : قالمة

فریقیا من دعم الحركمحمد الطاهر، عدیلة  .2  ،ات التحریریة إلى بناء شراكات إستراتیجیةالجزائر وإ

فرص وتحدیات تعزیز التعاون اإلقتصادي بین الجزائر ودول إفریقیا خارج ملتقى وطني حول 

 31-30، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1945ماي  8جامعة : ،  قالمةمجال المحروقات

  2017أكتوبر 
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الدبلوماسیة الجزائریة بین تحدي  االستمرار وروجزائریة وخیارات  الشراكة األ الهناش ناجي،  .3

، بحث  القي في مؤتمر دور  الدبلوماسیة الجزائریة في حل األزمات الدولیة، ونجاح التغییر

 .معهد الحقوق والعلوم  التابع للمركز الجامعي  مرسي عبد هللا: تیبازة

  

 :باللغة العربیة مواقع األنترنت _8

 :، متاح على الرابطالمتحدةالفصل األول من میثاق األمم  .1

i/index.html.-www.un.org.ar/section/un.charter/chapter   22اطلع علیه بتاریخ 

  .د21سا و17  الساعة على 2018جوان

2.  

https://elearn.univ.ouargla.dz@20132014/main/documents/showinframe

s.php /?cid red pathetfile sysljzy -rlqmly-wldwly . html  

 د15سا و15:  على الساعة. 2018مارس 03أطلع علیه بتاریخ 

 2018مارس 05، أطلع علیه بتاریخ   ouargla.dz-univ-https/elearn:متاح على الرابط .3

   . سا13 على الساعة 

، متاح على المسار الدبلوماسي للجزائر قبل وبعد االستقالل كرست مكانة الجزائر،______ .4

-االستقالل- وبعد-قبل-الدبلوماسي_المسار article18300_2291266_01.html_.  :الرابط

 2018مارس  21:    أطلع علیه بتاریخ،   /https://www.vitaminedz.ovg  االنجازات

  د30سا و11  الساعة  على

   :، متاح على الرابط هل تراجعت الدبلوماسیة الجزائریة عن مكانتها،_____ .5

.www.eljazairontime.net/home/index.php?option.com.html ،طلع علیه أ

     .د49سا و11:على الساعة 2018مارس  21:بتاریخ

 :الرابط ، متاح على البعد القیادي للرئیس بوتفلیقة مطلع األلفیة، ______ .6

?p43481 democratica.de/ ،سا 13:على الساعة  2018مارس 19: طلع علیه بتاریخأ

   د01و

جریدة المساء ، متاح على  ، الدبلوماسیة الجزائریة ألة صامتة بأهداف عملیة،  ملیكة خالف .7

  WWW. Djazairess.com /elmassa/84024 :الرابط

https://elearn.univ.ouargla.dz@1.51.48.174/main/documents/showinframes.php /
https://elearn.univ.ouargla.dz@1.51.48.174/main/documents/showinframes.php /
https://www.vitaminedz.ovg/
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 .  د  49سا و11:على الساعة 2018مارس  21: أطلع علیه بتاریخ 

ن من استرجاع وتمك 1999العمل الدبلوماسي الجزائري عرف نقلة نوعیة منذ ، ____،____ .8

على  2018جوان  29آخر تحدیث األربعاء ، 08:19، 2017أكتوبر  29، االثنین مكانته

  :الرابط

جویلیة  17، منتدیات الشروق أونالین ، الثالثاء "التعریف بالجیش الوطني الجزائري"،_______ .9

، متاح على  2018

، تم   t=22779 montada.echouroukonline.com/showthread.php? :الرابط

  .د47سا و21:  على الساعة 2018جویلیة  17الثالثاء : التصفح یوم 

عقیدة الجزائر األمنیة، ضغوطات البیئة اإلقلیمیة ومقتضیات "، عبد النور بن عنتر .10

  .2018ماي  2األربعاء ت، للّدراسا مركز الجزیرة، "المصالح األمنیة

 26:، أطلع علیه بتاریخhttps://Www.djazaires.com/aps/246138: متاح على الرابط

 . د10سا و19: على الساعة 2018مارس

أفریل  27، السبت  الوساطة الجزائریة في قضیة الرهائن األمریكیین بایران، ______ .11

/page=  php-spip www.constantine.aps.dz ?: ، متاح على الرابط 2013

.article= 13801-id -imprimer&  ،على الساعة  2018مارس  26:طلع علیه بتاریخأ

  .د35سا و19

 :الرابط ، متاح على هكذا ساهمت الجزائر في تدعیم القضیة الفلسطینیة،  نزیهة مسكین .12

https//www.djazairess.com/alseyassi/33698. ، مارس 21: أطلع علیه بتاریخ 

  .د 00سا و 19على الساعة   2018

،   2015نوفمبر  27، توأمة على طریق التحریر...الجزائر وفلسطین،  محمد حجازي .13

مارس  21:، اطلع علیه بتاریخ https://alkhabar.com/opinion/6605.: متاح على الرابط

  .د58سا و18:على الساعة 2018

جوان  14، المرصد الجزائري ، الجزائر و دعم القضیة الفلسطینیة،  حسین بوخضرة .14

  ،/مقاالت/الجزائر_ودعم_القضیة_الفلسطینیة :متاح على الرابط 2017

https://www.djazaires.com/aps/246138
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https://marsadz.com/ سا 18:  على الساعة  2018جوان  21:، أطلع علیه بتاریخ

     . د50و

، تقاریر و حوارات  الجزائر هي األقدر على فهم معاناتنا: فلسطینیون،  عوض الرجوب .15

متاح على  2015دیسمبر  15

طلع علیه أ،  www.aljazeera.net/news/reportsandinterview/2015/12/15:الرابط

  .د54سا و18:على الساعة 2018جوان  21:بتاریخ

:   متاح على الرابط كرونولوجیاالنزاع حول الصحراء الغربیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  .16

_1145.html!?m=1http://rafiq_adarb_blogspot.com/2008/03/blog_spot  تم

  .د 15سا 19على الساعة  2018ماي  11:التصفح یوم 

، متاح 2017ماي  13لنحیي كمغاربة ذكرى تأسیس جبهة البولیساریو، ، نوفل البعمري .17

على الساعة  2018ماي  14:اطلع علیه بتاریخ    www.houdapress.net: على الرابط

  .د 55سا و21

: ، متوفر على الموقعمحطات في تاریخ الصحراء الغربیة، أحمد بن مطلع .18

www.aljazeera.net  د 29سا و 17على الساعة  2018أفریل  11: طلع علیه بتاریخأ.  

 الصحراء الغربیة :، متاح على الرابطالغربیة الصحراءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  .19

/https://www.marefa.org  سا  18: على الساعة 2018ماي  11:  طلع علیه بتاریخ أ

 .د24و

 : على الموقعملف الصحراء الغربیة الى أین؟ ،: مقاالت، هیثم سلیماني .20

www.noonpost.org/content/4969 على الساعة 2018ماي  11  :طلع علیه بتاریخأ :

 .د31سا و 17

اتفاق السالم بین موریتانیا وجبهة الولیساریو، استحضار ذاكرة األلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  .21

 www.mapnr.blogpost.com/2015/08/36.html: متاح على الرابط 2018أوت  05،

 .د37سا و 17: على الساعة 2018ماي 11  :طلع علیه بتاریخأ

http://www.houdapress.net/
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على ى قضیة الصحراء تأثیر اتفاقیة التبادل الحر بین المغرب وأمریكا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .22

على  2018ماي  10طلع علیه بتاریخ أ،  question.com -http://sahara      :الرابط

 .د23سا و 19: الساعة

، متاح على  المبعوث األممي للصحراء الغربیة یشرع في زیارة مغاربیةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، .23

 :الرابط

.www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180623/144803.html  تم التصفح  یوم: 

  .د45سا و 21على الساعة  2018سبتمبر  03االثنین 

، البنك العربي بالمبدأموقف الجزائر حول الصحراء الغربیة موقف التمسك ، _______ .24

  .2002جوان 19، إفریقیاللتنمیة االقتصادیة في 

: على الساعة 2018ماي  15:اطلع علیه بتاریخ   www.aljazeera.net: متاح على الرابط

  .د25سا و 21

، موقع  القضیة الصحراویة ضمن مناقشات الجمعیة العامة لألمم المتحدةــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .25

 https// Fb-: على الموقعمتاح ، 2014صمود وثائق، دیسمبر 

scribd.com/doc/250206297 على الساعة 2018ماي  07یوم االثنین : بتاریخ االطالع :

  .د10سا و19

 ،الجزائر تدعوا األمم المتحدة الستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربیة، ___   .26

، تم   www.radioalgérie.dz   :متاح على الموقع  1620نوفمبر  10 اإلذاعة الجزائریة،

  .د 59سا  10على الساعة  2018ماي  07االثنین : التصفح یوم

سبتمبر  22، ال حل لقضیة الصحراء الغربیة دون تقریر المصیر: الجزائرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .27

اطلع  un.org/ar/story/2017/09/282802-https://news:  متاح على الموقع  2017

  .د00سا  17:على الساعة   2018أوت  31: علیه یوم

الجزائر تعبر عن ارتیاحها لتقریر األمین العام لألمم المتحدة حول الصحراء ، ____ .28

//:https : متاح على الرابط 2018أفریل  05، الغربیة

14773.html  www.Spsrasd.info/news/ar/articles/2018/04/05/   تم التصفح

  .د24سا 22:على الساعة  2018ماي  07االثنین : یوم

http://www.spsrasd.info/news/ar/articles/2018/04/05/14773.html
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المشروعة الجزائر علیها واجب التضامن تجاه من أجل ممارسة حقوقه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .29

: متاح على الرابط 2018أفریل  07، الشعب الصحراوي

www.elmoudjahid.com/ar/actualité/13202 ماي  02األربعاء : تم التصفح یوم

  .د18سا22: على الساعة 2018

، موقع الزمان، السیاسة مشكلة الصحراء الغربیة في انتظار التنازالت،  دأحم سید أحمد .30

 .2014نوفمبر  04الدولیة، الثالثاء 

      :  ، متاح على الرابطعملیة الكرامة في لیبیا، ______ .31

 eportsanditerview/2014/8/23/www.algazeera.net/news/r  التصفح یوم تم :

  .د26سا 23:  على الساعة 2018مارس  23الجمعة 

: ، متاح على الرابطدور المقاربة الجزائریة في حّل األزمة اللّیبیة، إبراهیممشعالي  .32

 https://platform.almanhal.com/files/2/92614 مارس  12األربعاء : تم التصفح یوم

  .د24سا و23: على الساعة   2018

في فض االشتباك بین الرؤى المصریة والجزائریة تجاه األزمة محمد محمود ، السید  .33

https//www.ida2at.com/disengage-، متاح على الرابط   2016أفریل  17،  اللیبیة

crisis/-libyan-the-towards-onivis-algerian-and-egyptian   تم التصفح

  .د13سا و17:على الساعة 2018أوت  31الجمعة :یوم

تداعیات سیاسیة وعسكریة للصراع الدائر في لیبیا على كل من ، رشید خشانة  - .34

: االطالعبتاریخ    https://www.swissinfo.ch/ara:على الموقع ، متاحتونس والجزائر

  د53سا و21: على الساعة 2018سبتمبر  08السبت 

أعلنت رسمیا تبنیها سیاسة السلم والمصالحة الوطنیة في الجزائر لیبیا ، أنیس نواري .35

: على الرابطتطلب مساعدة الجزائر إلبطال وعرقلة جهود التسویة،

-08-20/2014-33-10-09-08-php/2014-www.annasronline.com/index

، على 2018مارس  04: ، بتاریخ االطالع23-03-10-2016-15/57270-15-11-23

  .د 25سا 12:/ الساعة



 قائمة المراجع
 

 166 

یبیا بالجزائر تطابق االجتماع الوزاري الثالثي حول لوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة،    .36

، 02/11/2015، في وجهات النظر حول مواصلة التنسیق ودعم واحترام إرادة الشعب اللیبي

.  id:2822-aspx?fater=1&news-detail-www.mae.gov.dz/news: على الموقع

  .2018مارس  04:بتاریخ االطالع 

البیان الختامي لالجتماع السابع لوزراء خارجیة دول وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة،    .37

detail-www.mae.gov.dz/news- :، على الموقع01/12/2015جوار لیبیا، 

=3557id-aspx?fater=1&news.   2018مارس  04:بتاریخ االطالع.  

المشاركون یجددون تمسكهم بالوحدة : ندوة روماوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة،    .38

: ، على الموقع12/12/2015، في الترابیة للیبیا ووحدة شعبها

id=3608-aspx?fater=1&news-detail-www.mae.gov.dz/news.   بتاریخ

 .2018مارس  04: االطالع

الحوار الشامل والحل السیاسي االطار الوحید لحل وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة،    .39

detail-www.mae.gov.dz/news- :، على الموقع19/12/2015في األزمة اللیبیة 

id=4405-aspx?fater=1&news..   2018مارس  04: بتاریخ االطالع. 

جولة السید مساهل في لیبیا فرصة لالطالع على وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة،    .40

: على الرابط،  22/04/2017 للیبیة للحوار والمصالحة الوطنیة فياستعداد األطراف ا

id=4756-aspx?fater=1&news-detail-www.mae.gov.dz/news..   

 حافظت على أولویات عملها على كافة ، _________   .41

: ، متاح على الرابط2016،   الموعد سنة المتابعة والتأكید....2017دبلوماسیة....المستویات

https://almaouid.com/national/218652018فیفري 20الثالثاء : بتاریخ االطالع ،؟ ،

  .د40سا و12:   على الساعة

الدور الجزائري في األزمة اللیبیة  دبلوماسیة نشطة تسابق نظیرتها ، ثابت العمور .42

: ، متاح على الموقع2015حزیران  11، الخمیس 2612عربیات، العدد، المصریة،

www.alkhabar.com/mode/235291على الساعة 2018مارس  2: ، بتاریخ االطالع :

  .د 27 سا12

http://www.mae.gov.dz/news-detail-aspx?fater=1&news-id:2822
http://www.mae.gov.dz/news-detail-aspx?fater=1&news-id=3557.
http://www.mae.gov.dz/news-detail-aspx?fater=1&news-id=3608.
http://www.mae.gov.dz/news-detail-aspx?fater=1&news-id=4405..
http://www.mae.gov.dz/news-detail-aspx?fater=1&news-id=4756..
https://almaouid.com/national/21865??


 قائمة المراجع
 

 167 

، ترتیب أولویات السیاسة والدبلوماسیة واالقتصاد ، الوساطة عماد  محمد أمین .43

 :الرابط ، یومیة السالم ، متاح على 2017مارس  13،  الجزائریة لتسویة األزمة اللیبیة

:www.essalamonline.com/ara/dermalink/61264.html  األربعاء  :تم التصفح یوم

 .د33سا و23:الساعةعلى  2018مارس  21

الجزائر حلت مشكل مالي وساهمت بملف لیبیا وتصالحت مع  الطیب ، سعد هللا .44

، بتاریخ www.elkhabar.net/2015/12/31: ، على الموقع2015دیسمبر 31 موریتانیا،

  .د 37سا  17: على الساعة 2018مارس  04: االطالع

، دیسمبر  ، الجزائر تتمسك برفض التدخل العسكري في الجارة لیبیاعبد العلي بوطیش .45

تم  .elmihwar.com/ar/index.php/mobile/98321/ .html:، متاح على الرابط 2017

  .د43سا و23:على الساعة 2018مارس  21األربعاء :التصفح یوم

جریدة التحریر كلینتون تكشف تفاصیل سریة عن موقف الجزائر من لیبیا،  ،______ .46

  :الموقع  ، على2014ماي  24، 1الجزائریة، نشر المقال بواسطة محّرر

www.altahriroline.com/ara/articles/1794852018مارس  21: ، بتاریخ التصفح 

  . د55سا و 21: على الساعة

افة الهاویة ماذا حققت األعوام السبعة عشر من حكم الجزائر على ح، دالیا غانم  یزبك .47

  .، مركز كارنیغي للشرق األوسط2016أفریل  28مقال نشر بتاریخ  بوتفلیقة؟ ،

أشهر من المفاوضات وخمس جوالت ماراطونیة الجزائر تنجح في  08بعد ، _______ .48

: على الموقعانهاء الصراع المسلح في شمال مالي 

https://www.djazairess.com/annas/104329أوت 31الجمعة : تم التصفح یوم 

   .د28سا و17: على الساعة 2018

، 2015ماي  29، المغرب والجزائر في سباق لغزو السوق اإلفریقیة، فرانسوا توازي .49

اإلفریقیة –السوق  -لغزو-سباق- في-والجزائر- المغرب: متاح على الرابط

https://www.noonpost.org/ على الساعة 2018جوان  14الخمیس : تم التصفح یوم :

  .د39سا و17

http://www.elkhabar.net/2015/12/31
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 24، تنافس بین المغرب والجزائر في الدبلوماسیة الدینیة بالقارة اإلفریقیة، _______ .50

  :ابطد ،متاح على الر 12سا و06على الساعة   2017مارس 

-religious-algeria-https//arabic.cnn.com/world/2017/03/24/morocco

diplomacy د49سا و18:  على الساعة 2018جوان  18االثنین : تم التصفح یوم.  

الجزائري -رافیك كل ما یجب أن تعرفه عن الصراع المغربيغإنفو ، خالد بن الشریف .51

  :الرابط متاح على 2015مارس 9، مسبباته وسیناریوهاته المستقبلّیة

-the-about-know-to-need-you-://www.sasapost.com/allhttps

implications-and-causes-conflict-algerian-moroccan  الجمعة : بتاریخ االطالع

  .د52سا و17: على الساعة 2018أوت  31

، "السیاسيالجزائر تتأسف للعدوان الثالثي على سوریا وتشّدد على الحّل "، ___ ___ .52

 :متاح على الرابط 2018أفریل  14

 www.masrawy.com/news/publicaffairs/details/2018/4/14/1324974  تم

  .د06سا و00: ، على الساعة 2018ماي  11التصفح یوم الجمعة 

 : ، متاح على الرابطمة الجزائر في بناء إتحاد المغرب العربيمساه، ___ ___ .53

4.pdf-Radioalgerie.dz/ar/images/stories/Mahrez/Algerie الجمعة : تم التصفح یوم

  .2018أفریل  27

السید الوزیر یشدد على أهمیة اإلرادة السیاسیة في وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة،  .54

www.mae.gov.dz/news-، متاح على الرابط 2014فیفري  20، بناء اإلتحاد المغاربي

 aspx-article/1968  د10سا و 22على الساعة  2018ماي  11تم التصفح یوم الجمعة.  

وهیاكل إتحاد  الجزائر تقترح إعادة النظر في منظومةوزارة الشؤون الخارجّیة الجزائریة،  .55

www.mae.gov.dz/news-: متاح على الرابط 2016ماي  04، المغرب العربي

 aspx-article/4026  د49سا و21على الساعة   2018ماي  11تم التصفح یوم الجمعة.  

الجزائر الخارجّیة على مستوى القارة النیباد أحد أهم الرهانات في سیاسة ، _____ .56

: متاح عن الرابط 2012جویلیة  04: ، وكالة األنباء الجزائرّیة مقال نشر یومالسمراء
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 https://www.djazairers.com/aps/254815 أفریل  27الجمعة : تم التصفح یوم

  .د30سا و 15، على الساعة 2018

السید سالل یدعو إلى مكافحة كل أشكال اإلقصاء في وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة،  .57

de-www.mae.gov.dz/news-: ، متاح عن الرابط مجال الحصول على الغذاء

 1291-id-18news-aspx?footer على الساعة 2018ماي  18لتصفح یوم الجمعة تم ا  :

  .د34سا و22

  : ، متاح عن الرابطالنیباد بلغت مستوى النضج: لعمارةوزارة الشؤون الخارجّیة الجزائریة،  .58

 id=1686-aspx?footer=18news-detail-www.mae.gov.dz/news تم التفحص یوم :

 .23:34على الساعة  2018ماي  18الجمعة 

المقاربة الجزائریة المتعلقة باألمن الغذائي تندرج وزارة الشؤون الخارجّیة الجزائریة،  .59

: متاح على الرابط ضمن إطار شامل من التنمیة المستدامة في إفریقیا

 id=1218-aspx?footer=1r news-detail-www.mae.gov.dz/news  تم التصفح

    . د06سا و00:على الساعة 2018ماي  19یوم السبت 

إلفریقیا من لعمارة یدعو إلى مسعى عقالني وحازم وزارة الشؤون الخارجّیة الجزائریة،  .60

detail-www.mae.gov.dz/news-:متاح عن الرابط أجل إندماجها السیاسي واالقتصادي،

 id=4179-aspx?footer=18news على الساعة   2018ماي  18الجمعة : تم التصفح یوم

  .د39سا و23

خطوة نوعیة لجمع " المنتدى اإلفریقي لإلستثمار"ؤون الخارجّیة الجزائریة، وزارة الش .61

detail-www.mae.gov.dz/news- :، متاح عن الرابطالمتعاملین الملتزمین بتنمیة القارة

 id=4442-aspx?footer=18news على الساعة   2018ماي  19الجمعة : تم التصفح یوم

  .د59سا و23

ملیون دوالر لألفارقة، كیف تواجه الجزائر نفوذ  100قدمت ، عبد القادر بن مسعود .62

: متاح عن الرابط 2017دیسمبر 2، ساسة بوست، المغرب في القارة

-the-counter-to-seek-algeria-does-https://www.sasapost.com/how
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 africa-in-influence-moroccan-growing 2018ماي  1: تم التصفح یوم الثالثاء 

  .د37سا و22على الساعة  

، بوابة دولة إفریقیة 14الجزائر تلغي دیونا مستحقة على ، عبد الوهاب  بوكروح .63

-على- مستحقة- دیونا-تلغي-الجزائر: ، متاح على الرابط2013ماي  29الشروق أون الین، 

 1الثالثاء : تم التصفح یوم /https://www.echouroukonline.com  إفریقیة- دولة-14

  .د21سا و21على الساعة   2018ماي 

، ملیون دوالر لعدة دول إفریقیة 100مساعدات مالیة جزائریة بأكثر من ، _______ .64

:  ، متاح على الرابط 2017نوفمبر  30البالد نت ، 

 www.elbilad.net/article/detail?=77198   2018ماي  19تم التصفح یوم السبت 

    . د01سا و01:الساعةعلى 

انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق اإلنسان : وزارة الشؤون الخارجّیة الجزائریة .65

www.mae.gov.dz/news-: متاح على الرابط 2013نوفمبر  12، لألمم المتحدة

 aspx-article/11  د27سا و23على الساعة   2018ماي  26تم التصفح یوم السبت. 

األمم المتحدة، التوقیع على األدوات القانونیة -وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ،الجزائر .66

: متاح على الرابط    2013دیسمبر  22،الخاصة بانشاء معهد التنمیة المستدامة

  article/3305.aspx-www.mae.gov.dz/news على  2018ماي  26: تم التصفح یوم

  .د39سا و23الساعة  

التوقیع على مذكرة تفاهم بین الجزائر ومعهد األمم وزارة الشؤون الخارجّیة الجزائریة،  .67

: لرابطمتاح عن ا 2015سبتمبر 2 المتحدة اإلقلیمي للبحث حول الجریمة والعدالة،

 aspx-article/3305-www.mae.gov.dz/news  ماي  26تم التصفح یوم السبت

  .د48سا و23على الساعة   2018

تدعو مجلس األمن إلى رفع التمویالت وزارة الشؤون الخارجّیة الجزائریة، الجزائر  .68

www.mae.gov.dz/news-: ، متاح على الرابط2016فیفري  25، الموجهة لتعزیز السلم

 aspx-article/3815  د57سا و23على الساعة   2018ماي  16تم التصفح یوم السبت.  
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نزع السالح الجزائر تنتخب رئیسة للجنة األممیة لوزارة الشؤون الخارجّیة الجزائریة،  .69

www.mae.gov.dz/news-: ، متاح على الرابط2016جوان  14، واألمن الدولي

 aspx-article/4111  د24سا و00:  على الساعة 2018ماي  26تم التّصفح یوم األحد.  

رجیة تحتفل بالیوم الدولي للعیش معا في وزارة الخاوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ،  .70

تم   article/5554.aspx-http://www.mae.gov.dz/news : ، متاح على الرابط سالم

  . د06سا و17: ، على الساعة   2018سبتمبر  01التصفح یوم السبت 

الدبلوماسي للجزائر دور فعال في تأسیس الّدولة المعاصرة قبل الحضور "، _______ .71

E2/80/8E/articles/-18300-502957-0-.:   ، متاح  على الرابط"وبعد االستقالل

1.html الدبلوماسي - الحضور://www.vitaminedz.org/https   

 2017دیسمبر  4، "الجزائر تصف قرار ترامب تجاه القدس باالنتهاك الصارخ"، ____ .72

  :متاح على الرابط

sputniknews.com/arab-Https://arabic-world/201712071281776823  

  .د32سا و00على الساعة   2018أفریل  12السبت : تم التصفح یوم

الشركة األوروجزائریة  كآلیة لالندماج في تفعیل ، كریم محمد لحسن ، بوروشةعالوي  .73

ourgla-univ-https://revues-: ، جامعة ورقلة ، متاح عن الرابطاالقتصاد العالمي

-euro-of-theeffectivencess-june2016/2997-04-dz/index.php/number

 economy-world-the-in-integration-of-mean-a-as-partnership-algerian 

  .د17سا و19: على الساعة  2018أفریل  27: تم التصفح یوم

اإلرهاب یمقت القواعد واألحالف الجزائر حلیف غربي في مكافحة ، أحمد عزیز .74

-الجزائر-تحلیلیة- أخبار: متاح على الرابط. ، وكالة األناضول2016نوفمبر  1،  العسكرّیة

/ تحلیل-العسكریة-واألحالف-القواعد-اإلرهاب، یمقت- مكافحة-في- غربي-حلیف

 https://www.aa.com.tr/ar/676056  على  2018جوان  2السبت : تم التصفح یوم

  .د03سا و22الساعة  

https://arabic-sputniknews.com/arab-world/201712071281776823
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، منتدى  2018أفریل  25، األفریكوم ترغب في التعاون مع الجزائر، _____  .75

army-:  التكنولوجیا العسكریة والفضاء ، متاح على الرابط

?threads14556 tech.net/forum/php  على 2018جوان  01الجمعة : تم التصفح یوم 

  .د32سا و21:الساعة

على  2017نوفمبر  29، األربعاء إستراتیجیة فرنسا الجدیدة في إفریقیا، محمود غراب .76

theinternational-: د، النادي الدولي، متاح على الرابط37سا و03:  الساعة

/2017-11-club/news/742/29 على  2018جوان  3األحد : تم التصفح یوم

  .د51سا و21  الساعة

، إفریقیا واألمن اإلستراتیجي الخلیجي من اإلهمال إلى عاصفةالحزم أمین،محمد صادق  .77

:  بتاریخ االطالع: alkhleejonline.nethttps//: :، متاح على الرابط2015نوفمبر  9

  .د46سا و17: على الساعة 2018أوت  31الجمعة 

 2017 سبتمبر 26، اإلیراني –إفریقیا ساحة مشتعلة للتنافس السعودي ، شادي خلیفة .78

 –للتنافس  –مشتعلة  –ساحة  –إفریقیا / تقاریر وحوارات :متاح على الرابط 11:38على الساعة 

  //news/ar/-thenewkhalij https-اإلیراني –السعودي 

   .د58سا و17:  على الساعة 2018جوان 3األحد : تم التصفح یوم

  : متاح على الرابط 2016ماي  28، إسرائیل والهاجس الجزائري،  یحيالقواسمي  .79

-with-obsession-ar/algerias-partiantisioniste.com/ar/news-https://www

 html-2-israel   

   .د16سا و01  على الساعة 2018جوان 09تم التصفح یوم السبت 

السفیرة اإلسرائیلیة في فرنسا تهاجم الجزائر لدورها الحیوي في عرقلة تواجد ، ____ .80

  :متاح على الرابط 2017سبتمبر  3، إسرائیل في إفریقیا

. http://www.watanserb.com/207/09/03 

   .    د30سا و00: على الساعة 2018ان جو  4اإلثنین : تم التصفح یوم
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، قناة العربیة على التسلح بالعالم إنفاقاالمغرب و الجزائر من الدول األكثر ، ______ .81

  :متاح على الرابط - 2015

f00c6ffef-998-4125-ac07-https//www.alarabiya.net/pdf/d8eba8a6 

  . د20سا و02:  على الساعة 2018جوان  14الخمیس : تم التصفح یوم

 2016أوت 11، سباق تسلح محموم و غیر معلن بین الجزائر و المغرب، _______ .82

على  حد متا28سا و18: على الساعة 

االثنین : تم التصفح یوم html -www.algeriatimes.net/algerianews.35384:الرابط

 .د56سا و18الساعة  على  2018جوان  18

 12، الجزائر سابع مستورد للسالح في العالم، تقریر معهد ستوكهولم، _____ .83

د ، متاح على 48سا و20:  ، على الساعة 2018مارس

      id=80773 www.elbilad.net/article/detail? :الرابط

  .   د13سا و02:على الساعة 2018جوان  14الخمیس : تم التصفح یوم

العربي موقع . 2014، سبتمبر  الجزائر وامتحان األزمة اللیبیةعبد النور بن عنتر،  .84

    .الجدید

بوحنیة قوي، استراتیجیة الجزائر تجاه التطورات األمنیة في الساحل االفریقي موقع محمد  .85

 . 2013جوان  23العربي زیتوت ، 

، متاح األسباب والتجلیات المغربي بإفریقیا -التنافس الجزائريعبد المالك سیدي ولد،    .86

 والتجلیات- األسباب-بإفریقیا-المغربي-الجزائري-التنافس: على الرابط

www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/10/30 تم التصفح یوم: 

  .د54سا و17:  على الساعة 2018جوان  14الخمیس 

، موقع الزمان، السیاسة تمشكلة الصحراء الغربیة في انتظار التنازال،  أحمد سید أحمد .87

 .2014نوفمبر  04الدولیة، الثالثاء 
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  :الدراسات باللغة األجنبیة _9

la politique algérienne La nostalgie d’une gloire ,  Amina Mernache-1

N° 07, Octobre  ,ISSN, 2015, 2646, Paris dynamiques, international, perdu

2012  

ire en , master complémenta le conflet au maliANAIS Cartonde tournal, -2

droit international,2013.  

3-Mohand tahar Bensaad, la déplomatie algériénne, face à l’ordre de choc 

libyenne au mali, socialgerie,article815, 13 avril 2012   

   

  :المواقع باللغة األجنبیة _10

1-Soufi Mohamed Hakim , "Pourquoi l’Algérie est la perle économique du 

maghreb et du Bassin Méditerranéen", sur le site : 

ecomnewsmed.com/article/1681/pourquoi_ l’Algérie-est-la-perle-

economique-du-maghreb-et-du-Bassin-Méditerranéen-lundi 2 juillet 2018, à 

20h :15m. 

2-Par rédaction AF, L’Algérie 4éme Puissance économique en afrique, 23 

mai 2018 sur le site : https://www.algérie-Focus.com/2018/05/classement,  

vu: le lundi 2 juillet 2018, à 20h :00m. 

3-----------, "L’armée algérienne parmi les plus puissantes armées au 

monde" sur le site : 

https://www.fr.sputniknews.com/international/201804231036072718-armée-

algerienne-puissante-monde , lundi 2 juillet 2018, à 19h :41m. 

https://www.alg�rie-focus.com/2018/05/classement
https://www.fr.sputniknews.com/international/201804231036072718-arm�e-algerienne-puissante-monde
https://www.fr.sputniknews.com/international/201804231036072718-arm�e-algerienne-puissante-monde


 قائمة المراجع
 

 175 

Allocution d’ouverture S.E  « Ministére des affaires étrangére algerienne-4

session du  ème2 re à laMr Ramtan Lamamra, Ministre des affaires Etrangè

   site sur le  », Unis d’amérique-Etats-Dialogue Stratégique Algérie:   

, vu le 13  WWW.mae.gov.dz/news_detail.aspx?foote=1&news_id=2093 http://

avril 2018. 

http://www.mae.gov.dz/news_detail.aspx?foote=1&news_id=2093
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