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 ْاإِلهَدْاء

 
 ىل من رمحتين صغريا  إ

 وأرضعتين لنب الرجولة
 وربتين على اجلد واالجتهاد

 إىل من وضعت اجلنة حتت أقدامهـا
 إلى أمي الحبيبة

 إىل من جرع الكأس فارغا  ليسقيين قطرة حب 
 إىل من كّلت أنامله ليقدم لنا حلظة سعادة 

 إىل من حصد األشواك عن دريب ليمهد يل طريق العلم 
 كبريإىل القلب ال

 والدي الحبيب
 إىل من حتلو احلياة بنورهم

 وال يستقيم العيش إال جبوارهم

 احلياة بيسرها وعسرها إىل من قامسوين

 وكل موديت إىل سكين
 رغد وعبدالرحمن وحسنو أحمد ياسين و محمد الغالية وقرة عيني أبنائي  يزوجت

 وإخواني أخواتي إىل القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس الربيئة إىل رياحني حيايت
 الباحث
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 شكٌر وتقديرٌ 

ما  -عزَّ وجلَّ -, فلوال توفيقه  , الذي أعانني على إتمام هذه الرسالة , والشكر له الحمد هلل
 ".َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكمْ و, القائل في منزل كتابه الكريم: " تحقق من ذلك شيء

الذي أمدني , الشكر على جزيل فضله وعطائه اهلل العلي القدير بالحمد و  إلىبداية أتوجه  
بالصبر والتصميم إلنجاز هذا العمل العلمي المتواضع , وسخر لي من أهل العلم من ينير 

  أن أنسب الضضل هأهلهفال يسعني بعد هذا اإلنجاز إالّ  ,دربي ويرشدني لطريق الحق والصواب 
مقرونًا بجزيل العرفان  , الخالص العميق , وبشعوٍر غامٍر بالتقدير والوفاء يتقدم الباحث بشكره

أو ساهم  أو نصيحة أو توجيه وأثرى جوانب هذا البحث سواء برأي واالمتنان إلى كل من تضضَّل
 : وفي مقدمة هؤالء ُأستاذي المشرف الضاضل الدكتور,  , ولو بجزء يسير في هذا العمل

 عماد الدين محمد أبو رحمة

فهو الذي منحني الوقت,   - رات الثناء عن الوفاء بحقهوالذي تقصر كلمات الشكر وعبا 
؛ فنعم ة , كما أحاط البحث بأحسن صورة ممكن طيلة مرحلة البحث  واالهتمام,  والجهد

, وما يليق بمكانته  , وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما يرضيه , ونعم المعلم المشرف
 ه على أطروحتي العلمية.؛ لذلك فإنني أتشرف  برسم اسم العلمية والعملية

التي لجامعة اهأقصى وأكاديمية اإلدارة و السياسة للدراسات العليا تقدم بالشكر أن أكما يسعدني 
لماجستير والتي مازالت تقدم لنا الكثير من العطاء, لفيها طوال مرحلة دراستي  احتضنتني طالباً 

 فهي منارة العلم والعلماء.

أسامة الدكتور:  اهأستاذ ادة أعضاء لجنة المناقشة اهأفاضل,وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الس
كان  انذل, وال مناقشًا خارجياً  إبراهيم محمد المدهون, والدكتور: خارجيًا مناقشًا  محمد أبو نحل

 جودة هذه الرسالة.و في إثراء  ركبيالثر اهأ المالحظاتهم

 دارة والسياسة للزمالء في اكاديمية االكما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان 

فبارك اهلل ,  والنصيحة والمساعدة كما يبسط الشكر جناحيه إلى كل شخص قدَّم لي يد العون
 . فيهم وجزاهم عّني كل خير
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أن ال يضيع لهم  وجلّ  المولى عزّ  , سائالً  وأخيرًا أعتذر لمن فاتني ذكره ولم أتمكن من شكره
ختامًا أشكر الحضور الكريم ,  يع مجيب الدعاءإنه سم  , وأن يجعله في ميزان حسناتهم  أجراً 

 .على مشاركتهم لي في هذا اليوم , وأدعو اهلل أن يتقبل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم

 
 

 الباحث /  عبد اهلل أبو درابي
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 ملخص الدراسة باللغة العربية

تجاه القضية الضلسطينية خالل   هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على السياسة الجزائرية
م , ودراسة التغيرات التي طرأت عليها خالل تلك الضترة 2016 –م 2006المرحلة بين عامي 

 الزمنية, و مدى تأثيرها على القضية الضلسطينية .

أي مدى  ىإلوتبلورت مشكلة الدراسة في محاولة  اإلجابة على السؤال الرئيس التالي : " 
وقد استخدم الباحث المنهج  .ائرية في القضية الفلسطينية ؟أثرت السياسة الجز 

 الوصضي باإلضافة المنهج التاريخي والمنهج االستشرافي.

 الثاني الضصل وعرض النظري, لإلطار اهأول ًخصص فصول خمسة إلى الدراسة هذه وتنقسم
ائرية تجاه السياسة الجز  تناولت ثم , محددات وأهداف وأدوات السياسة الخارجية الجزائرية

 الرابع الضصل في الباحث وانتقل الثالث, الضصل في م2006القضية الضلسطينية قبل عام 
 الضصل في وأخيراً  ,(2016 - 2006السياسة الجزائرية تجاه القضية الضلسطينية ) ليستعرض
 , الحراك العربي وأثره على الموقف الجزائري اتجاه القضية الضلسطينيةالحديث عن  تم الخامس

 تتبع ثم الضلسطينية في ظل الحراك العربي, القضية موقف الجزائر من على التعرف خالل من
الدراسة  تغطيها التي الضترة خالل الضلسطينية القضية مسار على أثرت التي الرسمية المواقف

ووضع السيناريوهات خاصة بالسياسة الجزائرية ومدى تأثر القضية الضلسطينية في كال 
 .تالسيناريوها

 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج , أبرزها: 

أن السياسة الجزائرية كانت, ومنذ استقالل الجزائر, داعمة للشعب الضلسطيني  ولنضاله  .1
العادل من أجل التخلص من االحتالل ونيل الحرية واالستقالل, وكان نموذج الثورة الجزائرية 

 ملهمًا لضصائل الحركة الوطنية الضلسطينية .
, 2007راجع الدعم الجزائري للقضية الضلسطينية بعد أحداث االنقسام في أواسط حزيران ت .2

 وما ترتب عليها من انقسام وانضصال سياسي وجغرافي بين الضضة وغزة .
تراجع االهتمام الجزائري بالقضية الضلسطينية بعد الحراك الذي شهدته البلدان العربية منذ  .3

 على الوضع الداخلي الجزائري., حيث تركز االهتمام 2010عام 
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أن السياسة الجزائرية في المرحلة المقبلة لن تشهد تزايدًا في االهتمام بالقضية الضلسطينية,  .4
 ولكنها ذاهبة باتجاه المزيد من االنكضاء نحو القضايا الداخلية, والعزلة عن القضايا الخارجية .

 

 وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها : 

د القيادة الضلسطينية, من دروس التجربة الجزائرية في مجابهة االحتالل الضرنسي, أن تستضي .1
قليمية مؤثرة, لزيادة التأييد والدعم لصالح القضية  ومما  تمتلكه من إمكانات وعالقات دولية وا 

 الضلسطينية .
ة ضرورة العمل على إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية, باعتبار ذلك شرطا إلعاد .2

 االعتبار للقضية الضلسطينية ولمكانتها المركزية على المستوى العربي والدولي.
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   Abstract 

This study aimed at shedding light on the Algerian policy towards the 

Palestinian issue during the period between 2006 and 2016, examining 

the changes that occurred during that time period and the extent of its 

influence on the Palestinian issue. 

This study is for trying to answer the following main question: "To what 

extent did Algerian politics affect the Palestinian issue? 

The study research was based on systematic integration. The researcher 

used the descriptive, historical, oriental approach. 

 

This study was divided into five chapters devoted to the theoretical 

framework for the first time. The second chapter presented the aims and 

tools of Algeria's foreign policy and the Algerian policy towards the 

Palestinian issue before 2006 in the second chapter. The researcher 

quoted the fourth chapter to review Algeria's policy on the Palestinian 

issue (2006-2016) ), And finally in the fifth chapter was talking about the 

war and its impact on the Algerian position towards the Palestinian issue 

through the recognition on the website of Algeria the Palestinian cause in 

the shadow of war, and then follow the official positions that affected the 

Palestinian issue during the period covered by the study and policy B 

Algerian DONC scenarios and the impact of the Palestinian issue in all 

scenarios. 

The study reached results: 

1. Algerian politics have been supportive of the Palestinian struggle 

since the independence of Algeria. And help them to get rid of 

occupation and getting freedom and independence. Moreover, the model 

of Algerian revolution has inspired the factions of Palestinian national 

movement. 

2. The decline of Algerian support for the Palestinian cause after the 

events of division in mid-June 2007, and the consequent political 

division and geographical separation between the West Bank and Gaza. 

3. Algerian interest in the Palestinian issue has declined after the 

movement witnessed by the Arab countries since 2010, where the focus 

was on the Algerian internal situation. 

4.  That Algerian politics in the next phase will see increasing attention 

to the Palestinian cause, but its going towards more lean towards internal 

issues, and isolation from foreign issues . 
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The study recommended a number of recommendations including: 

1. The Palestinian leadership should benefit from the lessons of the 

Algerian experience in confronting the French occupation and its 

potential and influential international and regional relations to increase 

support and support for the Palestinian cause. 

2. The necessity work to end the division and restore national unity, as a 

condition for restoring the Palestinian cause and its central position at the 

Arab and international levels 
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 للدراسة عاماإلطار : الفصل األول

 مقدمة عن الدراسة:

 عليها والحكم الدولي, المسرح على الدولة فعالية مؤشر على مدى بمثابة الخارجية السياسة تعد
 إلى سياستها الخارجية  خالل من تسعى دولة كل لكون راجع وهذا والضعف, منطق القوة وفق

 . القومي وأمنها مصالحها تحقيق أجل من سلضا تحددها التي من اهأهداف مجموعة تحقيق

, سياسة خارجية قائمة على عدة مبادئ رسختها 1962 عاملقد تبنت الجزائر, ومنذ استقاللها 
التي تناضل حركات التحرر الوطني و دعم الشعوب  :الثورة الجزائرية, ولعل أبرز هذه المبادئ

من أجل التخلص من االحتالل و نيل الحرية واالستقالل.  وقد حافظت الجزائر على هذه 
المبادئ رغم التطورات التي حصلت في النظام الدولي من حقبة إلى أخرى, وما ترتب على هذه 

 التطورات من آثار على أوضاعها الداخلية  وعلى محيطها الجيوسياسي.

نتيجة  والدولي اإلقليمي المستوى على كبيراً  تأثيراً  لكتتم التي الدول من ئرالجزا لذلك تعتبر دولة
على  ومؤثراً  فاعالً  لعبت الجزائر دوراً  الصعيد العربي لطالما الخارجية, فعلى سياستها لضعالية

في التضاعالت واهأحداث التي  قرارات وتوجهات جامعة الدول العربية, عالوة على دورها المركزي
 في سواء الخارجية الجزائرية, السياسة الذي يتصدر اهتمامات العربي, المغرب يف تدور

 القضايا التي يحمل االهتمام بها بعدًا عالميًا , أو القضايا ذات اهأبعاد المحلية واإلقليمية .

في الكثير من المسائل,  اهأفريقيةكما تجلى اهتمام السياسة الخارجية الجزائرية بقضايا القارة 
فريقي اهأ االتحاد مستوى على الجزائرية للدبلوماسية القوي الحضور على الدالة المؤشرات ومن
نيجيريا  جانب إلى -الجزائر وتكليف فريقيا,أ عقالء لجنة ضمن "بلة بن حمدأ" اسم إدراج

 الدعم وجلب الدولية, المحافل مستوى على قضاياها لطرح القارة تمثيل في- فريقياأ وجنوب
 تحقيق من تمكنت فريقي, حيثاهأ بالشأن المهتمين الشركاء الدوليين مع التنسيقو  الخارجي,

 ًا.فقر  اهأكثر اإلفريقية الدول ديون من جزء إلغاء مثل هذا اإلطار, في الملموسة النتائج بعض

والجدير بالذكر أن عالقة الجزائر بالقضية الضلسطينية ليست وليدة مرحلة ما بعد االستقالل , بل 
جذورها إلى بدايات القرن العشرين, وهذا ما تؤكده أدبيات الحركة الوطنية بمختلف تياراتها ترجع 

الضكرية والسياسية, والتي تجمع على مساندة ودعم نضال الشعب الضلسطيني من أجل التخلص 
 من االحتالل ونيل الحرية واالستقالل .
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ه تأثيرًا بارزًا و ملهمًا للثورة الضلسطينية وفي المقابل, فإن نموذج الثورة الوطنية الجزائرية كان ل
المعاصرة, التي انطلقت في أجواء المد القومي العربي. ذلك أن انتصارها أعطى قوة دفع 

حملت لواء الوطنية الضلسطينية, وتبنت النموذج الجزائري  التيلضصائل المقاومة الضلسطينية 
 الشعب الضلسطيني زمام ثورته بنضسه.للتحرير, ونادت برفع الوصاية العربية, لكي يتسلم 

كما لعبت الجزائر دورًا هامًا في دعم القضية الضلسطينية, سواء من خالل تقديم كل أشكال الدعم 
للثورة الضلسطينية, في المحافل العربية واإلقليمية والدولية , أو من خالل احتضانها لضصائل 

ينية, وعمل كل ما يلزم من أجل استعادة المقاومة الوطنية ولمؤسسات منظمة التحرير الضلسط
الوحدة الوطنية الضلسطينية في مراحل مضصلية للنضال الوطني الضلسطيني, عبر التدخل كوسيط 

 لحل الخالفات وتقديم المبادرات واستضافة الحوارات.

ستسلط هذه الدراسة الضوء على السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضية الضلسطينية, وستركز 
 -م2006على محددات هذه السياسة والتحوالت التي طرأت عليها خالل الضترة ما بين عامي 

 م . 2016

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

بناءًا على ما سبق يمكن القول بأن السياسة الخارجية الجزائرية كان لها تأثير بارز على القضية 
و تأثير على المستوى العربي واإلقليمي  الضلسطينية, وذلك لما تتمتع به دولة الجزائر من مكانه

المساندة والدعم الجزائري الثابت لنضال الشعب الضلسطيني من أجل  إليوالدولي, باإلضافة 
 التخلص من االحتالل ونيل الحرية واالستقالل في كافة المراحل.

لقضية وعليه, فإن مشكلة الدراسة تتمثل في دراسة أثر السياسة الخارجية الجزائرية على ا
, ودراسة التغيرات التي طرأت وأدواتها الضلسطينية, من خالل التعرف على محدداتها وأهدافها

عليها في مراحل تاريخية متعاقبة, ومحاولة استشراف مستقبل السياسة الخارجية الجزائرية تجاه 
 القضية الضلسطينية.
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إلي أي مدى أثرت لتالي: وتكمن مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على السؤال الرئيس ا
 السياسة الجزائرية في القضية الفلسطينية ؟

 وينبثق عن السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية هي:
 السياسة الجزائرية تجاه القضية الضلسطينية  ؟وأدوات ما هي محددات وأهداف  .1
ي القضية الضلسطينية بعد فوز حركة "حماس" ف تجاهما التغيرات في السياسة الجزائرية  .2

 ؟2006االنتخابات التشريعية الثانية 
 أي مدى تأثرت السياسة الجزائرية باالنقسام الضلسطيني بعد أحداث أواسط حزيران إلى .3

 ؟ م2007
على قطاع غزة  إسرائيلالتي شنتها  واالعتداءاتما موقف السياسة الجزائرية من الحصار  .4
 ( ؟م2014 –م 2008)
 لسياسة الجزائرية تجاه القضية الضلسطينية ؟ما مدى تأثير " الحراك العربي" على ا .5
 ما مستقبل السياسة الجزائرية تجاه القضية الضلسطينية ؟ .6

 أهداف الدراسة:

 السياسة الجزائرية تجاه القضية الضلسطينية .وأدوات معرفة محددات وأهداف  .1
س" في القضية الضلسطينية بعد فوز حركة "حما تجاهتحليل التغيرات في السياسة الجزائرية  .2

 م .2006االنتخابات التشريعية 
حزيران  أواسطالتعرف على مدى تأثر السياسة الجزائرية باالنقسام الضلسطيني بعد أحداث  .3

 م.2007
على قطاع  اإلسرائيلية واالعتداءاتالتعرف على  موقف السياسة الجزائرية من الحصار  .4

 .غزة
 رية تجاه القضية الضلسطينية .معاينة مدى تأثير "الحراك العربي" في السياسة الجزائ .5
 محاولة استشراف مستقبل السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضية الضلسطينية . .6
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 أهمية الدراسة:

التي  اهأدبيات إلىتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها جهدًا مضافًا  األهمية النظرية: .1
ظرا لندرة الدراسات التي تناولت درست السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضية الضلسطينية, ن

في الجامعات  الدراسة اهأولى -في حدود علم الباحث واطالعه -الموضوع بصورة معمقة.  وهى
تدرس العالقات الجزائرية الضلسطينية وتحلل التغيرات التي طرأت  التي الضلسطينية بقطاع غزة

ع الباحثين على االهتمام عليها خالل مرحلة تاريخية طويلة نسبيا, وهذا من شأنه أن يشج
 للعالقات الجزائرية الضلسطينية. أخرىبموضوع الدراسة, وتسليط الضوء على جوانب 

للدراسة الحالية في كونها يمكن أن توفر فهمًا أعمق  اهأهميةتنبع  األهمية العملية: .2
سهاماللسياسة الخارجية الجزائرية لدى المهتمين وصناع القرار السياسي,  من  متواضعاً  وا 

الباحث في مجال العمل على تطوير هذه العالقة, بما يخدم نضال الشعب الضلسطيني من أجل 
 التخلص من االحتالل ونيل حريته واستقالله.

 متغيرات الدراسة :

 المتغير المستقل: السياسة الجزائرية . .1
 المتغير التابع: القضية الضلسطينية . .2

 مصطلحات الدراسة :

 السياسة الخارجية :

تنظيم نشاط الدولة, ورعاياها والمؤسسات التابعة لسيادتها, مع غيرها من الدول والتجمعات  هي
صيانة استقالل الدولة وأمنها وحماية مصالحها  إلىالدولية, وتهدف السياسة الخارجية 

السياسة الخارجية والقرارات الكبيرة من شأن قيادة الدولة  وأهدافاالقتصادية, وان وضع مبادئ 
يا: رئاسة الدولة والحزب الحاكم والوزارة المختصة والهيئة التشريعية, ويكون وزير الخارجية العل

ومساعدوه والموظضون في وزارته وفي السضارات والقنصليات والبعثات التابعة لهذه الوزارة 
 .مسؤولين عن تنضيذ مبادئ السياسة الخارجية وتحقيق أهدافها

 (387 – 386ص , ص3, ج موسوعة الكيالي)
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 السياسة الخارجية الجزائرية :

ة في ما كانت المنطلقات واهأسس الرئيسهو إتباعها لمجموعة من المبادئ المتنوعة التي طال
القضايا المختلضة المطروحة أمامها,  تجاهعلى مواقضها  هات الخارجية للجزائر, وهذا بناءً التوج

ووحدة وتماسك التراب  ,ة الوطنيةوكرست مبادئها المتمثلة أساسا في الحضاظ على السياد
حسن الجوار والتعاون و حق تقرير المصير, و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول, و الوطني, 

 ( .106م,ص2014المشترك, وهذا ما عززته كل دساتير الدولة الجزائرية المستقلة )بوديسة, 

 منهجية الدراسة :

 المنهج التاريخي

تبع عملية نشوء و تطور الظواهر موضع الدراسة خالل مراحل من خالل هذا المنهج يمكن ت
تاريخية متتابعة , وسوف يستعين الباحث بالمنهج التاريخي في تتبع و دراسة  السياق التاريخي 
للسياسة الخارجية الجزائرية وتأثيرها على القضية الضلسطينية, في مراحل تاريخية متتالية 

 ومختلضة.

 المنهج الوصفي التحليلي

لطبيعة وأهداف الدراسة. ويقوم  اهأنسبتخدم الباحث المنهج الوصضي التحليلي, لكونه المنهج اس
هذا المنهج على أساس تحديد خصائص المشكلة  أو الظاهرة موضع الدراسة , ووصف 
طبيعتها ونوع العالقة بين متغيراتها , بهدف الوصول إلى نتائج حولها , حيث سيعالج هذا 

ت الخارجية الجزائرية وأثرها على القضية الضلسطينية , وذلك كمقدمة لمحاولة المنهج العالقا
 استشراف مستقبل هذه العالقة .

 المنهج االستشرافي

هو منهج قائم على استقراء الماضي وخصوصياته وفهم الحاضر ومعطياته من أجل التنبؤ بما 
 ينية .مستقبل السياسة الجزائرية تجاه القضية الضلسط هقد يكون علي

 تمت االستضادة من منهج تحليل النظم وكذلك نظرية صنع القرار 
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 حدود الدراسة :

 الحد الموضوعي:
تتناول هذه الدراسة أثر السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضية الضلسطينية, وكل ما يتعلق في 

 هذا الموضوع .

 الحد المكاني:
ن كانت هناك أماكن أخرى يجري على أرضها ا  و  بدولة الجزائر وفلسطين, الدراسة تتعلق مكانياً 

 أحداث ومواقف لها عالقة بالبحث.

 الحد الزمني:
, لما فيها من أحداث وتطورات كان لها تأثير حاسم على م2016إلى  م2006الضترة من 

القضية الضلسطينية, لعل أبرزها: دخول حركة "حماس" للسلطة الضلسطينية, واالنضصال السياسي 
غزة, ووصول المضاوضات الثنائية لطريق مسدود بعد قطاع و  الغربية بين الضضةوالجغرافي 

المتحدة بصضة دولة غير  اهأممالمتطرف, وانضمام فلسطين لعضوية  اإلسرائيليصعود اليمين 
 فيها. مؤثراً  عضو, وغيرها من التطورات التي لعبت السياسة الخارجية الجزائرية دوراً 

 الدراسات السابقة :

 ت تتعلق بالسياسة الخارجية الجزائريةدراسا

: " السياسة الخارجية الجزائرية في بعنوان( م2017دراسة )قط ، سمير،  .1
 أفريقيا : التطورات و المحددات "

دراسة أثر استقالل الجزائر , حيث عملت اهأخيرة على الحضور القوي في إلى هدفت الدراسة 
رفت هذه السياسة تحوالت من فترة إلى أخرى, فضي فترة فريقية ال سيما دبلوماسيا, وقد عالقارة اهأ

فريقية, وفي هأل اهأيدولوجي هو من حدد العالقات الجزائرية بدول القارة اعامالحرب الباردة كان 
لدبلوماسية امنتصف السبعينات شكلت قضية الصحراء الغربية عامال جديدا تجندت لها 

يد لموقضها بشان هذه القضية. ثم دخلت السياسة فريقية لكسب التأيالجزائرية في القارة اهأ
سيما في سنوات الفريقيا أالخارجية الجزائرية في حالة من اهأفول عالميا وبالخصوص في 
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ات, بضعل عوامل عديدة. ثم عاودت البروز من جديد في عهد الرئيس الجزائري عبد التسعين
 وخلصت الدراسة إلى : .سي اهأمنالعزيز بوتضليقة, تحت ثوب جديد هذه المرة عنوانه اهأسا

  لى يومنا هذا, هي موضع قدم السياسة أأن فريقيا كانت على مر تاريخ الجزائر المستقلة وا 
الخارجية الجزائرية وعمقها الطبيعي وفضائها الجيوسياسي اهأنسب لتمارس عليه الجزائر حركتها 

 الدبلوماسية ونشاطها الخارجي .

 سيما الفريقيا بات يركز على البعد اهأمني, أارجية الجزائرية في االهتمام الجديد للسياسة الخ
مع انتشار ظاهرة اإلرهاب ومختلف التهديدات اهأمنية العابرة للحدود واهأوطان )الجريمة 

سيما من الساحل والصحراء الكبرى, الالمنظمه لتجارة المخدرات, وتزايد الهجرة غير النظامية 
 وغيرها( .

: " الثابت والمتغير في السياسة بعنوان( م2015مد، دراسة )بودسية، أح .2
 ." م2015-م2011الخارجية الجزائرية تجاه المحيط االقليمي 

لى توضيح أن أهم ما ميز السياسة الخارجية منذ االستقالل هو إتباعها إهدفت الدراسة 
لتوجهات ة في اا كانت المنطلقات و اهأسس الرئيسلمجموعة من المبادئ المتنوعة التي طالم

القضايا المختلضة المطروحة أمامها, وكرست  تجاهعلى مواقضها  ر, وهذا بناءً الخارجية للجزائ
مبادئها المتمثلة أساسا في الحضاظ على السيادة الوطنية ووحدة وتماسك التراب الوطني, وعدم 

 ترك.التدخل في الشؤون الداخلية للدول, وحق تقرير المصير, وحسن الجوار والتعاون المش

واستخدم الباحث المنهج التاريخي, وكذلك المنهج المقارن لدراسة مختلف القضايا من عدة زوايا 
 : التشابه , والتكرار, واالختالف .

 وخلصت الدراسة إلى :

 من القومي المرتبط بمضهوم اهأمن اإلقليمي .تمسك الجزائر بمحاولة المحافظة على اهأ 

 ب مع القضايا اهأفريقية .تكييف السياسة الخارجية بما تناس 

 . تعتبر السياسة الدفاعية التي تنتجها الجزائر تخدم مصلحة النظام السياسي 
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 تجاه: " السياسة الخارجية الجزائرية بعنوان(  م2014دراسة )ملوك، ياسين، .3
 القضية الفلسطينية ، جامعة الجياللى بونعامة "

تربطها بالجزائر عالقات تاريخية تعود إلى  تبني فكرة أن قضية فلسطين التيإلى هدفت الدارسة 
زمن بعيد قد احتلت مكانة هامة في سياسة الجزائر الخارجية وكانت من أولوياتها حيث دعمت 
الجزائر المقاومة الضلسطينية المسلحة هأنها ترى في ذلك الطريق الصحيح السترداد اهأرض 

حة جزائرية على الرغم من تعارض وجهة المحتلة, وكانت أول انطالقة للثورة المسلحة تتم بأسل
ما حصل من هزيمة كبيرة  نظر الجزائر مع رؤية بعض دول الطوق, ولم تحتمل الجزائر أبدا

لما  اإلسرائيليالتي أسضرت كما هو معروف عن احتالل العدو  1967ان عام زير في حرب ج
سلوب المنهج أث , و استخدم الباحةطين إضافة إلى أراضي مصرية وسوريتبقى من أرض فلس

 التاريخي , لتوضيح المراحل التاريخية التي كانت سائدة آنذاك.

 وخلصت الدراسة إلى :

  إلى م 1965 عاماستمرارية الموقف الجزائري الداعم لقضية فلسطين طيلة فترة البحث من
 .م1988غاية 
 نابع من  أن الدور الجزائري في دعم القضايا العربية عموما والقضية الضلسطينية خصوصا

 قناعات راسخة ومبادئ متأصلة في الضكر والثقافة الجزائرية.
  قضية فلسطين بتغيير القيادة السياسية سواء في الجزائر  تجاهعدم تأثر الموقف الجزائري

 أو في دول جوار فلسطين أو على مستوى الثورة الضلسطينية.

جزائرية تجاه : " السياسة الخارجية البعنوان( م2010 دراسة )فتاك، مهدي، .4
 ". م2009 –م 1999تونس و المغرب نموذجا  –دول المغرب العربي 

ة العشري خالل الجزائرية الخارجية السياسة هدفت الدراسة الي دراسة المواقف و السلوكيات
 يجعل الجزائري السياسي النظام إستراتيجية في واضحة مكانة واحتاللها م2009 –م 1999
 عزلة بضترة مرت الجزائر أن خصوصا ضرورة, من أكثر أغوارها وسبر عدمه, أهميتها من تبيان

 .اهأحداث بمجريات عالقة لها التي المواضيع بكافة االهتمام يسترعي بشكل عاماهأمن  انعدام و

 وهي المتعلقة الجزائرية الخارجية السياسة في المهمة المسائل إحدى إلى الدراسة تعرضت ولقد
تونس  بالخصوص  العربي المغرب ببلدان الجزائر عالقة ولعل ,للجزائر اإلقليمي بالدور
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 الخارجية بالسياسة تتعلق التي المهمة التضاصيل من الكثير استنتاج يتيح المغربية والمملكة
 .عموما السياسي والنظام الجزائرية

تحليل المضمون لجمع البيانات وتحليلها, لما يتيحه من قدرة على  أسلوبواستخدم الباحث 
 ضبط وتحديد مخرجات السياسة الخارجية .

 وخلصت الدراسة إلى:

 والسياسات الجزائرية الخارجية السياسة عمليات لتحليل المنهجية الضوابط انعدام نأ 
 . ضبطه ومحاولة مراجعته يضرض أكاديميا عائقا يشكل عمومًا, الثالث العالم الخارجية لدول

 تجاه دول المغرب العربي   م2009 –م 1999 الضترة طيلة الجزائرية الخارجية السياسة
 التعامل بها. تم نأو  سبق التي ستراتيجياتاإل فيه روتيني, تتحكم وضبطها عمل بيروقراطي

( بعنوان: " أهمية العوامل الشخصية م2004دراسة ) الطاهر، عديله محمد،  .5
 " م2004 –م 1999في السياسة الخارجية الجزائرية 

ئية الى أكثرها عمومية , أو يل التدريجي, من المستويات اهأكثر جز لى التحلإهدفت الدراسة 
بالنظام السياسي , وصواًل إلى البيئة  آخر االنتقال من مستوى التحليل الضردي , مروراً  ىبمعن

الدولية , وطبعًا كل هذا يستند إلى إطار مرجعي, ويعتبر المرشد والموجه, وهو اإلطار النظري 
 ء., الذي كان فصل البد

واستخدم الباحث المنهج الوصضي, والمنهج التاريخي, وذلك بغية رصد التطور الحاصل بشأن 
 العديد من النقاط التي تضمنتها الدراسة, و كذلك المنهج المقارن .

 وخلصت الدراسة إلى :

  هناك تعميمات نظرية في السياسة الخارجية ال تستطيع تقديم تضسيرات عميقة للسلوكيات
 Danielكما فعل  –بعض الدول , إن ربط العوامل الشخصية بالبيئات الثالثة الخارجية ل
S.Morey-  فيه الكثير من الغموض , بحيث أن إثبات زيادة دور العوامل الشخصية انطالقًا

من بيئة صانع القرار النضسية , الوطنية , و الدولية تزداد صعوبة في وجود توجهات مختلضة 
 البيئات. ذهله
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 :تعلق بالقضية الفلسطينيةراسات تد

(  بعنوان : العالقات السياسية المصرية م2016دراسة )األسطل، أحمد،  .6
 ( م2015 – م2000السعودية و أثرها على القضية الفلسطينية في الفترة )

هدفت الدراسة الى التعرف على العالقات السياسية المصرية السعودية , و أثرها على القضية 
(, حيث تناولت الدراسة أهم المحطات  والمنعطضات م2015 – م2000ترة )الضلسطينية في الض

والعربية, و استثمار ذلك  اإلقليميةفي حياة الدولتين, ومدى ثقل, وأهمية الدورين في المنطقة 
 لصالح القضية الضلسطينية باعتبارها بؤرة الصراع و التوتر في منطقة الشرق اهأوسط .

ناهج, وهي المنهج التاريخي والمنهج الوصضي التحليلي, ومنهج واعتمدت الدراسة على عدة م
 ستشرافي.تحليل النظم , والمنهج اإل

 وخلصت الدراسة إلى :

 فقد تراوحت ما بين ة عبر تاريخها هي عالقات متباينةالعالقات المصرية السعودي ,
 الهبوط وفقا لمصالح واعتبارات البلدين  .و الصعود 

  منظمة التحريروسعودية في دعم عملية المضاوضات بين بذلت جهود كبيرة مصرية 
سرائيل  . تجاه, و تقديم العديد من المبادرات السلمية في هذا ال وا 

 و كذلك توصلت لعدد من التوصيات ومنها :

  ضرورة التكامل في السلوك السياسي بين كل من مصر والسعودية في شتى القضايا
 .السيما القضية الضلسطينية  اإلقليمية

  تغليب القيادة الضلسطينية للمصلحة الوطنية على الحزبية للخروج من حالة الضوضى ضرورة
 السياسية .
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( بعنوان :  "السياسة الخارجية الماليزية تجاه م2016دراسة )اكريم، سعد،  .7
 القضية الفلسطينية"

القضية  تجاه الماليزية الخارجية للسياسة التاريخي التطور استعراض لىإهذه الدراسة  هدفت
القضية  على الماليزية الخارجية السياسة تطور أثر وتناولت م, 1981عام قبل الضلسطينية
محددات  على طرأت التي التحوالت وركزت على ,م2003 –م 1981 عامي بين الضلسطينية
 تجاه الماليزية الخارجية السياسة تنضيذ أهداف وأدوات على وكذلك القرار, صنع ومؤسسات
 م  .2015 – م2003الضلسطينية خالل الضترة ما بين عامي القضية 

 النظم كمنهجٍ  تحليل منهج الباحث استخدم حيث المنهجي؛ التكامل على الدراسة اعتمدت لقد
وأدبيات  التاريخي, والمنهج الوصضي, المنهج : هي مساعدة, عديدة مناهج بجانب , أساسيٍ 
 .المضمون تحليل

 وخلصت الدراسة إلى :

 محمد السيد حكومة عهد في الضلسطينية, تجاه القضية الماليزية الخارجية السياسة عواق أن 
 فلقد  -بدوي اهلل وعبد محمد مهاتير تحديدًا سياسات - قبله من مع تناغم في استمر نجيب ,

 على الساحة الضلسطينية . التطورات واضحًا خالل الماليزي الموقف بدا

 :أهمها ,التوصيات من بعدد الدراسة وأوصت

 اقتصادية, سياسية,( الجوانب متعددة وثيقة بعمل عالقات-المستطاع قدر- فلسطين تهتم أن
 اآلسيوية . القارة في خاصة إسالمي ُبعد اقتصاديًا , والتي لها الناهضة الدول مع ) ثقافي

( بعنوان: "مستقبل التمثيل الدبلوماسي م2014سحويل، صدام، دراسة ) .8
 .منظمة التحريرالية الدولة و الفلسطيني في ظل إشك

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستقبل التمثيل الدبلوماسي الضلسطيني , وبيان ظروف نشأة 
لى معرفة إالتمثيل الدبلوماسي الضلسطيني , و كيضية تطوره , و الجهة المختصة به , باإلضافة 

عراف الدبلوماسية , و معرفة مدى توافق الممارسة الدبلوماسية الضلسطينية مع القوانين و اهأ
مدى تأثير قبول فلسطين دولة غير عضو على التمثيل الدبلوماسي , و بيان أثر االنقسام 

 على ذلك . م2007السياسي في الساحة الضلسطينية منذ عام 
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وقد استخدم الباحث المنهج الوصضي التحليلي باإلضافة الى منهج تحليل النظم , كما استخدم 
 لة مع المختصين و الباحثين واهأكاديميين .أداة المقاب

 وخلصت الدراسة إلى :

  ًالقانون الدبلوماسي الدولي . أشخاصمن  أن فلسطين تعد شخصا 

  منظمة التحريرأن الجهة المختصة بالتمثيل الدبلوماسي هي. 

( بعنوان: " السياسة والثقافة في الشرق م2012دراسة ) باسل، رجب،  .9
 .الجديد األوسط

El-Basel, Rajab. (2012): 

" CULTURE AND POLITICS IN THE NEW MIDDLE EAST" 

تناولت هذه الدراسة تطورات الموقف التركي من القضية الضلسطينية ومحددات الدور التركي 
من القضية الضلسطينية, كذلك انعكاسات الدور التركي على  -اهأهلي و الرسمي  -الحالي 

 بها وباهأطراف الدولية واإلقليمية الضاعلة. أطراف القضية وعلى عالقة تركيا

وقد جمع الباحث بين المنهجين التاريخي والتحليلي بما يخدم أهداف البحث الذي ينطلق من 
 لى استشراف المستقبل.إالتاريخ ثم يحلل الواقع ليصل 

 وخلصت الدراسة إلى :

 ع من التوازن في ل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا, حدث نو و أنه "منذ وص
العالقات التركية بين كل من "إسرائيل" وفلسطين بل إن منحنى العالقات مال لصالح نوع أكبر 

 من التعاطف مع القضية الضلسطينية, وتزايدت الزيارات التركية الرسمية لضلسطين .

 بية ين متعاكسين, فقاعدته االنتخاتجاهوجد حزب العدالة والتنمية نضسه في حالة شد كبير ب
 تميل بشكل قوي إلى دعم القضايا العربية واإلسالمية وخصوصا القضية الضلسطينية,

  أن هناك عوامل أخرى تضرض عليه استمرار عالقته بإسرائيل مثل المؤسسة العسكرية
التركية, ورغبة الحزب في عالقات متميزة مع أوروبا ودخول االتحاد اهأوروبي وعدم إغضاب 



14 

 

لتيارات اهأخرى تعوق لإن التكوين العلماني الصارم والنضوذ اإلعالمي القوي الواليات المتحدة, ثم 
 .وانضتاحاً  تبني سياسات إسالمية أكثر وضوحاً 

( بعنوان:  " توجهات السياسة م2012دراسة )بني نصور وآخرون،  .10
 حول القضية الفلسطينية " األردنيةالخارجية 

Jordanian Foreign Policy toward The Palestine Issue 

هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة مختلف العوامل التي أثرت على سياسة اهأردن تجاه القضية 
الضلسطينية, واإلجراءات التي تمت, على المستوى الوطني والدبلوماسي, ودراسة  السياسة 
ل الخارجية اهأردنية تجاه القضية الضلسطينية منذ أواخرعهد مؤسس اهأردن الملك عبد اهلل اهأو 

 إلى الملك عبد اهلل الثاني.

واستخدم الباحث المنهج الوصضي التحليلي والمنهج التاريخي كمناهج مالئمة لموضوع الدراسة و 
 لتحقيق أهدافها .

 وخلصت الدراسة إلى :

  ثر على أل الجغرافي ة ومتعددة اهأبعاد مع الضلسطينيين. وكان للعاميحميم اهأردنأن عالقة
 ن اهأردن وفلسطين.عالقات قوية بي تطوير

 اإلسرائيلي, واتبعت السياسة الخارجية -وتعتبر اهأردن محورًا هاما لتسوية الصراع العربي
 سياسة موالية للغرب. ردنية عموماً اهأ

  ومن خالل سعي اهأردن للسالم مع إسرائيل يجب أن توازن بينن االحتياجات اهأمنية
 مستقلة.الخاصة, وبين تطلعات الضلسطينيين إلقامة دولة 

( بعنوان:  " مشاريع التسوية  م2011دراسة ) اللداوي، هاني خليل،  .11
 السياسية الرسمية للقضية الفلسطينية "

,  م(1991 –م 1978) الضلسطينية للقضية الرسمية السياسية التسوية مشاريع الدراسة تناولت
 تنوعت وقد لضلسطينية,ا السياسية للقضية التسوية مشاريع من العديد بظهور الضترة تلك وتميزت
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 والمشاريع العربية, اهأمريكية, المشاريع المشاريع اإلسرائيلية, المشاريع :فكانت المشاريع هذه
 .سوفيتية  أمريكية :المشتركة

 الوصضي والتحليلي . هوقد استخدم الباحث منهج البحث التاريخي بشقي

 وخلصت الدراسة إلى :

 الشعب قوة إسرائيل, وتضتيت لصالح الضلسطينية ةالقضي تسوية تعني التسوية مشاريع نأ 
 اهأساسية . مكوناته وتمزيق الضلسطيني

 دولة  إقامة العودة, حق المصير, تقرير ( الضلسطينية الحقوق أنكرت التسوية مشاريع نأ
 ( .فلسطينية

( بعنوان: " موقف المملكة  م1999دراسة )بيراوي، محمود عبد اللطيف،  .12
 م " . 1948 – م1936القضية الفلسطينية من عام  العربية السعودية من

هدفت هذه الرسالة إلى دراسة ومعرفة موقف المملكة العربية السعودية من القضية الضلسطينية, 
وهل كان هناك سياسة واضحة للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الضلسطينية منذ عام 

 ؟.م1948حتى عام  م1936

ية الدور السياسي السعودي تجاه القضية الضلسطينية, حيث تبنت وأظهرت هذه الدراسة أهم
السعودية سياسة واضحة نحو قضية فلسطين, وذلك من خالل الدعم المادي والعسكري 

 والسياسي لضلسطين.

 وخلصت الدراسة إلى :

 قتصر على إرسال مذكرة ا, 1936موقف السعودية من القضية الضلسطينية قبل ثورة  أن
 البريطانية بمثابة احتجاج على تصرفات اليهود.لى الحكومة إ

  مشاركة السعودية في كافة المحافل والمؤتمرات العربية التي عقدها زعماء العرب للتداول
 بشأن نصرة فلسطين.
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 التعقيب على الدراسات

لى إمن خالل االطالع على العديد من الدراسات التي تتعلق بموضوع الدراسة , توصل الباحث 
ت في السياسة الخارجية الجزائرية تتمثل في دعم القضية الضلسطينية , ودعم نضال أن الثاب

الشعب الضلسطيني من أجل التحرر و االستقالل في كافة المراحل , رغم اختالف أشكال الدعم 
طورات اهأوضاع الداخلية من مرحلة هأخرى , و رغم التغير في مستوى الدعم ارتباطا بت

 .للجزائر

  ضوع :من حيث المو 
وجد دراسات تناولت نضس الموضوع )السياسة الخارجية تجاه القضية الضلسطينية( في فترة ت .1

, وذلك من خالل تباعها في هذه الدراسةازمنية محددة, وبطريقة  مختلضة عن التي سوف أقوم ب
 القضية الضلسطينية. تجاهتتبع المحطات التاريخية لمواقف السياسة الجزائرية 

, حيث تم االستضادة دول أخرى تجاهتناولت السياسة الخارجية الجزائرية بعض الدراسات  .2
 .منها بتكوين رؤية عامة عن السياسة الجزائرية

ودراسات أخرى تحدثت عن السياسة الخارجية الجزائرية بشكل محدد من خالل تحديد  .3
 ثوابتها ومتغيراتها.

رها على القضية الضلسطينية, وجد دراسات تناولت السياسة الخارجية لدول مختلضة وتأثيت .4
 الحالية. ةدراسللوبأسلوب ومنهجية مشابهة 

توفر معطيات وأحداث  وجد دراسات تناولت القضية الضلسطينية من الناحية التاريخية, وهيت .5
 كما تناولت بعض الدراسات السياسة الخارجية الضلسطينية. الدراسة, تضيد

 :  من حيث الزمن 

ة الخارجية الجزائرية تجاه القضية الضلسطينية ولكن في الضترة هناك دراسة تناولت السياس .1
 . م1988 – م1963الزمنية 

 .م1999 عاموجد دراسات تناولت القضية الضلسطينية  بعد ت .2

 : من حيث المنهج 

معظم الدراسات استخدمت المنهج الوصضى التحليلي في جمع البيانات وتصنيف المعلومات  .1
 محددة. لى نتائجإوتحليلها والوصول 
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على  طرأتوجد دراسات اتبعت المنهج التاريخي, بهدف تتبع وتحليل التغيرات التي ت .2
وقد تمت االستضادة من خالل تحليل التغير في  متغيرات الدراسة خالل مراحل زمنية مختلضة
 .السياسة الجزائرية عبر مراحل تاريخية مختلضة

فترتين مختلضتين زمنيا بهدف الكشف وجد دراسات اتبعت المنهج المقارن, للمقارنة بين ت .3
, حيث تم االستضادة من خالل مقارنة مراحل مختلضة للسياسة التشابه واالختالف أوجهعن 

 .القضية الضلسطينية تجاهالجزائرية 

 : من حيث األداة 

 غالبية الدراسات كانت نظرية وليست ميدانية, وبالتالي لم تستخدم مقاييس للدراسة. .1
 المقابلة الشخصية. أسلوب تمدبعض الدراسات اعت .2

 من حيث استفادة الباحث منها :

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة من حيث :

 تكوين رؤية عامة حول الموضوع . .1
 تحديد متغيرات الدراسة . .2
 صياغة مشكلة الدراسة و تساؤالتها . .3
 تحديد الضجوة البحثية . .4

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :

استكمال لجهد الباحثين الذين درسوا الموضوع, وتستضيد من المعلومات و  هيهذه الدراسة  .1
 النتائج التي توصلت إليها .

سوف تتناول الدراسة الحالية السياسة الخارجية الجزائرية وتأثيرها على القضية الضلسطينية  .2
حاولة استشراف ضمن سياق تاريخي متصل, خالل فترة زمنية طويلة نسبيا, عالوة على م

 مستقبلها 
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 اإلضافة على الدراسات السابقة :

أول دراسة تتناول السياسة الخارجية  ,طالع الباحثاتعتبر هذه الدراسة في حدود علم و 
الجزائرية خالل مراحل تاريخية متعددة , ولضترة زمنية طويلة نسبيا, و بالتالي فهي تربط الماضي 

 قبل الظاهرة موضع دراسة .بالحاضر, و تحاول استشراف مست

 الفجوة البحثية

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السابقة 
السياسة الخارجية الجزائرية و 
تأثيرها على القضية الضلسطينية 

 خالل مرحلة زمنية محددة .

درست السياسة الخارجية 
الجزائرية و عالقتها بدول الجوار 

ك دول الجوار و عالقتها و كذل
 بالقضية الضلسطينية.

لم تتناول الدراسات السابقة 
السياسة الخارجية الجزائرية 
تجاه القضية الضلسطينية من 

ربط الماضي بالحاضر خالل 
استشراف مستقبل  ةحاولمو 

 العالقة بينهما.

سوف تتناول الدراسة الحالية 
السياسة الخارجية الجزائرية 

سطينية من تجاه القضية الضل
و  2016الى  2006 عام

سوف تحاول استشراف 
السياسة الخارجية الجزائرية 

 القضية الضلسطينية. تجاه

 الباحث: تالمعيقات التي واجه

 غالق معبر رفح البري .إلصعوبة السضر واللقاء بشخصيات سياسية نتيجة  .1

اجه الحصار المضروض على المحافظات الجنوبية وحدوث بعض المشاكل التي تو  .2
 الباحثين مثل الكهرباء

 مراسلة بعض الشخصيات الرسمية ولم تستجب  .3

 قلة المراجع التي تتعلق بموضوع الدراسة  .4
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 الفصل الثاني
السياسة الخارجية وأدوات  محددات وأهداف

 الجزائرية
 المبحث األول: محددات السياسة الخارجية الجزائرية 

 الثاني: أهداف السياسة الخارجية الجزائرية المبحث 

 المبحث الثالث: أدوات السياسة الخارجية الجزائرية 

 المبحث الرابع: صناع السياسة الخارجية الجزائرية 
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 الخارجية الجزائريةمحددات وأهداف وأدوات السياسة : الفصل الثاني

 مقدمة :

ات تجاهإن السياسة الخارجية هأي دولة هي أحد الجوانب الرئيسية في نشاطها وهي تعبر عن ال
آخر كل أشخاص  ىوبمعن, اهأخرى والمنظمات ة التي تتبّناها في عالقاتها مع الدولعام

و اهأدوار التي  من منظور مصالح الوطنية و أهدافها القومية المحددة عامالقانون الدولي 
ن السياسة الخارجية هي جملة أنه يمكن القول إوبالتالي فتتصورها لنضسها في محيطها اإلقليمي, 

ة التي تتحكم في ردود أفعال عاماهأهداف الوطنية التي تسعى أي دولة لتحقيقها أو المبادئ 
لى التعاون مع البيئة الدولة على الظروف الدولية أو هي النشاط السياسي لصانع القرار الرامي إ

الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية ويترجم ذلك في مجموعة من االستراتيجيات والقرارات التي 
 .(م2015)بوتورة,  تشكل سلوك الدولة مع محيطها الخارجي

ولدراسة السلوك الخارجي لدولة ما ال بد من دراسة دور المحددات والمؤهالت التي تضرض 
لدولة الخارجي من أجل تضسير مدى تضاعلها تجاه قضية ما, وبحيث يتضح ضوابط على سلوك ا

 .لماذا تقدم دولة ما الكثير حيال قضية ما, ولماذا ال تكترث تجاه قضية أخرى

 (11م, ص2010)العايب, 

تعتبر الجزائر من الدول التي امتلكت مكانة هامة على المستوى اإلقليمي والدولي, نتيجة لضعالية 
نجازات الكبيرة التي استطاعت تحقيقها والوظائف التي لخارجية, ونظرًا لحجم اإلسياستها ا

استطاعت أن تؤديها, إال أنه و رغم هذا النجاح لم يبرز تطور كبير على طبيعة الدولة ومركزها 
 م(.2010,فتاكومكانتها اإلقليمية )

 فية من خالل البحث دراسة السياسة الخارجية الجزائرية دراسة تحليلييستهدف هذا الضصل 
دراك المؤسسات التي أهدافها وأدواتها , ومعرفة أهم المحددات التي تؤثر في تحقيق أهدافها وا 

, وقد قام الباحث بتقسيم الضصل إلى أربعة مباحث: تصنع وترسم السياسة الخارجية الجزائرية
اسة الجزائرية, يدرس اهأول محددات السياسة الجزائرية, ويدرس المبحث الثاني أهداف السي

ويدرس المبحث الثالث أدوات السياسة الجزائرية, بينما يدرس الرابع صناع السياسة الخارجية 
 الجزائرية.
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 محددات السياسة الخارجية الجزائريةالمبحث األول: 
 

يقصد بمحددات السياسة الخارجية تلك العوامل المتعددة التي تؤثر بشكل أو أخر في توجيه 
كما تعني أيضا دراسة السياسة الخارجية كمتغير تابع أمام  .ة الخارجية هأي دولةوتبلور السياس

 .مجموعة من المتغيرات المستقلة التي تضرضها معطيات البيئتين الداخلية والخارجية

ن تأثير محددات السياسة الخارجية يتضاوت بتضاوت الوحدات الدولية, فالدول النامية تتميز إ
ة السياسية والنسق الدولي, بينما تتسم السياسات الخارجية للدول الديمقراطية بتعاظم تأثير القياد

بمركزية أثر النظام السياسي. ومن المهم أن يتضمن وصف نمط السياسة الخارجية اهأثر 
ذ يبني المنطق العلمي إالنسبي لمختلف محددات السياسة الخارجية في صياغة الوحدة الدولية, 

نما استنادًا أه: مضاد ض رئيسعلى افترا ن السياسة الخارجية ال تتحدد وال تتغير بضعل الصدفة, وا 
إلى مجموعة من المحددات التي تتضاعل مع بعضها البعض بشكل أو بآخر, واعتمادًا على 
خصائص الوحدة الدولية محل التحليل, وبالتالي فإن المقصود بالمحددات هي المتغيرات التي 

لة, وعالقتها بالدول اهأخرى وبطريقة نمطية يمكن تحديدها تعمل على تحديد سياسة الدو 
 م(.2006وفهمها)فهمي, 

على هذا اهأساس فإن السياسة الخارجية الجزائرية تتحدد بالعديد من المحددات, يرجع  وبناءً 
بعضها إلى قدرات الدولة االقتصادية ومواردها ومستوى تقدمها وتطورها, وكذلك قدراتها 

ية والسياسية السائدة في المجتمع, والنسق الدولي الذي تنسج فيه, وهذه العسكرية والثقاف
المحددات هي التي تدفع إلى رسم السلوك الخارجي للجزائر على نحو معين دون غيره, ويمكن 

 (.8م, ص 2008تقسيم تلك المحددات إلي محددات داخلية ومحددات خارجية )دالع, 

ي تقع داخل إطار إقليم الدولة وهي مرتبطة هي المحددات التالمحددات الداخلية :  .1
بالتكوين الذاتي والبنيوي لها والتي من خاللها يمكن للدولة أن ترسم وتحدد أهداف وتوجهات 

 المحددات تضم المحددات الداخلية كال من المحددات الجغرافية,ية, و سياستها الخارج
 .ت العسكريةوالمحددا ,و االجتماعية  المحددات السياسيةو  ,االقتصادية

تشمل الموقع الجغرافي والمساحة والتضاريس والمناخ وهي العناصر  :محددات جغرافية .أ 
ة سياستها والتي تؤثر بشكل مباشر على حرك اهأساسية في تكوين الجغرافيا السياسية للدولة ,

ن ثم وهذا التأثير يكون من خالل تحديد قدرة الدولة على تنضيذ سياستها الخارجية وم الخارجية,
تحديد مركزها الدولي.أما تأثيرها غير المباشر فيكون في تحديد نوعية ومدى الخيارات المتاحة 
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فالموقع الجغرافي مثال يحدد مدى أهمية الدولة من   للدولة عند توجيه وبلورة سياسة الخارجية.
هم في بناء يسا أنويمكنها من لعب دور إقليمي أو حتى دولي كما يمكنه  ,االستراتيجيةالناحية 

 . قوة الدولة
 : الموقع الجغرافي  

يعتبر الموقع الجغرافي عاماًل حاسمًا في ضعف أو قوة الدولة , وقد ثبت بالمالحظة أن دواًل 
أكبر منها  صغيرة وبحكم أهمية موقعها أثرت في العالقات الدولية ,تضوق اآلثار التي تركتها دوالً 

الدول التي ال تتمتع بمواقع ذات أهمية كان لها تأثير  من حيث المساحة والموارد ,وبالعكس فإن
أقل من تلك التي تمتلك هذه المواقع ,فالموقع يؤثر على السياسة الخارجية من عدة نواحي 
,بحيث يحدد المجال الحيوي المباشر لسياسة الدولة الخارجية ,كما أنه يحدد ماهية التهديدات 

سياستها الخارجية في أغلب الحاالت حسب موقعها الموجهة ضد أمن الدولة ,فالدولة توجه 
اإلقليمي ,كما يؤثر موقع الدولة على سياستها الخارجية من خالل تحديد هوية الدولة ونوعية 

 .(6م, ص2012)بنيو,  التهديدات الخارجية المباشرة

يا في الجهة فريقأفالجزائر هي دولة عربّية إسالمية توجد في قارة أفريقيا وتقع بالنسبة إلى قارة 
الشمالّية الغربية, والجزائر هي من دول منطقة المغرب العربي  أو منطقة المغرب العربي الكبير 
وتشّكل هذه المنطقة القسم الغربي من الوطن العربي ,وتقع الجزائر بالنسبة إلى هذه المنطقة في 

وموريتانيا,  تحّد الجزائر ست دول وهي : تونس, وليبيا, والنيجر, ومالي,حيث   الوسط
وتحدها  وتحدها ليبيا من الجهة الشرقية, والمغرب, وتحّدها تونس من الجهة الشمالية الشرقية,

وأما  من الجهة الجنوبية الغربية, موريتانياو وتحّدها مالي  النيجر من الجهة الجنوبية الشرقية,
ورية الجزائرية الديمقراطّية المغرب, فتحّدها من الجهة الغربية. وتسّمى الجزائر رسميًّا بـ )الجمه

 وتسّمى في اللغة الضرنسية : ,(Algeria) وتسّمى في اللغة اإلنجليزية :  الشعبية(,
(Algérie)(,م2015عمايرة.) 

وبين  ,درجة شرقاً  12و درجة غرباً  09والجزائر تحتل موقعـًا متميـزًا بحيث تقع بين خطي طول 
استراتيجي  غرافيوبهذا فهي تحتل موقع ج ,الً درجة شما 19و درجة شماالً  37دائرتي عرض 

كما أنها تحتوي على  دول, توتربط بين الضضة الشمالية والجنوبية للمتوسط كما تحدها س هام,
 ( .103م, ص2014كم )بونقطة,  1500واجهة بحرية تقدر بـحوالي 

دور فاعل وتجدر اإلشارة إلى أن الموقع الجغرافي االستراتيجي ليس كاف لوحده في تحديد 
 .للسياسة الخارجية لدولة ما, دون توافر المحددات اهأخرى
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 : المساحة 

حيث تبلغ مساحتها بالكيلو مترات  فريقّية من حيث المساحة,أالجزائر هي أكبر دولة عربّية و 
 ( ميالً 919,595وتبلغ مساحتها باهأميال المرّبعة ) ,مربعاً  ( كيلو متراً 2,381,741المرّبعة  )
والتي  % تقريًبا من مساحة قارة إفريقيا,8تشّكل المساحة التي تحتلها الجزائر نسبة : مربًعا, و 
, وتتجلى أهمية المساحة في السياسة (م2015عمايرة,مربعًا ) ( كيلو متراً 30,221,532تبلغ  )

نشاء عالقات اقتصادية و سياسية مع دول المغرب العربي و إالخارجية الجزائرية, من خالل 
وسياسية مع الدول اهأوروبية  ةقية مجاورة معها, باإلضافة إلى إنشاء عالقات اقتصاديدول أفري

 لقربها من خطوط المالحة البحرية الموجودة في البحر المتوسط من الموانئ اهأوروبية .

 : الـمـوارد الـطبيعيـة 

 ,يد والنحاسوالمعادن كالحد والغاز, والضحم كالبترول ,تشمل الموارد الطبيعية مصادر الطاقة
فتوفر هذه الموارد لدى الدولة يساهم في استقالليتها نسبيا مما . والذرة والمواد الغذائية كالقمح

في العالقات الدولية. والجزائر من الدول التي تتمتع بموارد  مؤثراً  يعزز مكانتها ويجعلها فاعالً 
ي من شح الموارد الغذائية والغاز والمياه ,إال أنها تعان طبيعية هائلة على غرار البترول,
 االستغالل العقالني,غياب تعاني من  فهي ,الشاسعة والزراعة على الرغم من مساحتها

رادة للنهوض بالقطاع الصناعي والزراعي على الرغم من االهتمام اإلباإلضافة إلى غياب 
جزائر إلى إال أن تحقيق االكتضاء الذاتي مازال من اآلمال التي تهدف ال بالقطاع الضالحي,

 (103م, ص2014)بونقطة, .تحقيقها

من العوامل الموارد الطبيعة التي تعتبر  ىلإ باإلضافةأن الجزائر تمتلك مساحة جغرافية كبيرة, 
وكذلك االكتضاء الذاتي , من أجل تحقيق في تحديد سياستها ة التي يمكن االستناد إليها الرئيس

بدول لديها نزاعات  محاطةو كما أن الجزائر ,  توظيف هذه الموارد في سياستها الخارجية
فلقد تدهورت  سياسية و اقتصادية و دولية , ممكن لها أن تؤثر على سياسيتها الخارجية,

العالقات الجزائرية المغربية خصوصًا بعد ظهور أزمة الصحراء الغربية و ظهور سياسة 
سيم الحدود أو بضعل حرية تنقل المحاور , كما أن قضية الحدود أخذت أبعادًا بعضل ترتيبات تر 

العراقيل السياسية و اهأمنية الجزائرية  ىلإاهأشخاص و البضائع على الحدود البرية  , باإلضافة 
المغربية بعد اتهام المغرب للجزائر عن مسؤوليتها في تضجيرات مراكش , أو القضية الصحراوية 

 م( . 2010بين المغرب و البوليساريو )فتاك, 
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ل الجغرافي دورًا ال ينكر في السياسة الخارجية لدولة الجزائر عاملى ما سبق, يلعب ع و بناءً 
من خالل دوره في تشكيل قدراتها الذاتية سواء من حيث الموقع االستراتيجي و الحدود المحصنة 
و المساحة ذات القدرات االقتصادية و البشرية المختلضة , و بالتالي دفع الجزائر للتعامل بثقة 

 خالل سياستها الخارجية مع باقي الدول .من 

 محددات اقتصادية : .أ 

ل االقتصادي عادة ما عامتعتبر المحددات االقتصادية عامل أساسي لقياس قوة الدولة ,هأن 
و تتكون المحددات االقتصادية من الموارد البشرية و ,  يستخدم لتحقيق أهداف سياسية وأمنية

ن مواردها البشرية ال تجعلها في موقف ضعف إسبة للجزائر فالموارد الطبيعية المتاحة , و بالن
بئًا عليها , بحيث تحد من تصرفاتها في كلتا بسبب النقص الضادح , كما أنها ال تشكل ع  

الدول , و هي   ىغنساسية في قوة و هأالحالتين , أما الموارد الطبيعية فتعتبر من العوامل ا
غاز , الموارد النووية ( , و المعادن الخام )كالحديد مصادر الطاقة )كالبترول , والضحم , ال

الخام , القصدير , البوكسيت( , و الموارد الغذائية )كالقمح و الذرة( و الموارد الزراعية )كالقطن 
ساس المادي للنمو الواقع أن توافر هذه الموارد للدولة يوفر لها اهأ فيالجوت( , و نبات و 

القات خارجية مكثضة , كما أنه يؤثر على قدرتها في دخول االقتصادي و يمكنها من دخول ع
سباقات التسلح و على اختيار نظم معينة للتسليح , أو إنتاج اهأسلحة النووية أو الدخول في 
حروب دولية و االستمرار فيها , فمثل هذه المجاالت تتأثر إلى حد بعيد بمدى امتالك الدولة 

الدول التي تتمتع بموارد طبيعة ال بأس بها و أهمها النضط ,  للموارد االقتصادية , و الجزائر من
 (.14م, ص2010حيث أن الجزائر من الدول المصدرة للنضط و الغاز بامتياز )العايب, 

مليون  52.1م, و بلغ إنتاجها من النضط 2014 عامعالميا  18ـ الجزائر المرتبة ال حتلتاو 
نتاج الجزائر إوتمثل هذه الكميات  ,م2013 عام ياً مليون برميل يوم 48.1مقابل  برميل يومياً 

مليون برميل  2.1بـ كوبيجمالي الذي يدرج حصتها للتصدير المحددة من قبل منظمة اهأاإل
المرتبة  . كما احتلتنتاج المعروض في السوق الوطنية لتلبية الحاجيات الداخلية و اإل , يومياً 

مليار متر مكعب,  83م, و بلغ إنتاجها 2014 عامنتاج الغاز إ, في مجال التاسعة عالمياً 
نتاجها إبمستويات  م2014 عامو احتضظت الجزائر , الدوليحسب تقرير البنك  مستخرجة  

 82مليار متر مكعب مقابل  83لى إنتاجها إحيث انتقل  م2000 عامللغاز التي حققتها منذ 
ة في تقريره حول توقعات المتضمن يالدولرقام البنك أحسب   م2013 عاممليار متر مكعب 

 .(www.goo.gl/dHXxFMجريدة النهار, ) م2016 عامولية سعار المواد اهأأ

https://goo.gl/dHXxFM
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وعلى الرغم من غنى الجزائر بمختلف الموارد إال أن االقتصاد الجزائري يعتبر اقتصادًا ريعيًا 
الية التي يتميز بها االقتصاد الجزائري تتطلب حلوال يعتمد على الجباية البترولية, فالوضعية الح

باإلضافة إلى إعداد سياسة اقتصادية  محددة بواسطة استعمال قدرات صناعية لم تستغل بعد,
شاملة ومواصلة عمل تكييف البرامج واإلجراءات المتخذة من أجل إنعاش قطاع الزراعة ,بهدف 

ذي يمكن أن تلعبه الدولة في سياستها الخارجية الوصول إلى تنمية دائمة ومتوازنة فالدور ال
يتأثر بنوعية إمكاناتها االقتصادية ,وبالكيضية التي يتم بها توظيف ما تتوفر عليه الدولة من 

 .( 103م, ص2014إمكانات وطنية بضعالية كبيرة من أجل تحقيق المصالح الوطنية )بونقطة, 

 عن كبير بشكل عاجزة الجزائر ما دامت ارجية,الخ السياسة في للحركة هامشاً  يوفر و هذا ال 
 يؤدي أن الجزائر على حصار أي من شأن هأن الغذائي ,  اإلنتاج من الذاتي االكتضاء تحقيق
 القمح أسعار في وارتضاع النضط أسعار انخضاض في أي شأن من أن كما اقتصادها , انهيار إلى
 على قادر قوي اقتصاد وجود عدم ذلك ىإل خانقة, يضاف اقتصادية أزمة في الجزائر يدخل أن

 ولذلك بشكل كبير, االستيراد على واعتمادها لدى الجزائر منتجات إلى اهأولية الموارد تحويل
 تحويل على قادر قوي اقتصاد وعدم وجود ذاتي اكتضاء تحقيق على الجزائر قدرة عدم فإن

 يحدد أن هذا كل شأن من كبير االستيراد بشكل على واعتمادها منتجات إلى اهأولية الموارد
 ( .15م, ص2010للجزائر)العايب,  الخارجي السلوك

ة و يالعوامل االقتصادية لها تأثير على إمكانيات الدولة العسكرية و السياس و يرى الباحث أن
يجابي بين الجماهير و القيادة السياسية, و بالتالي يصبح إلاالجتماعية و النضسية, و التضاعل ا

 تملك مساحة الجزائر أن من رغمبالف الخارجيةرار أكثر مرونة بالتعامل في السياسة متخذ الق
 لم أنها إال نسبيًا, الدائمة الدولة قوة عوامل من تعتبر والتي ,ةو موارد طبيعية كبير  ةكبير  جغرافية

لغاز و االبترول  إيراداتحيث أن اقتصاد الجزائر يعتمد كليًا على , للجزائر بالنسبة تكن كذلك
حدوث أي أزمة عالمية في مجال البترول , فإن الجزائر  فحالفي دخلها القومي , و بالتالي 

سوف تدخل في انهيار اقتصادي حاد يؤثر على دخلها القومي و كذلك يؤثر على نصيب الضرد 
داخل الجزائر , و بالتالي أرى أن تقوم الجزائر بالبحث عن بدائل لتجنب أي أزمات , أو العمل 

نتاجها بداًل من استيرادها إيجاد استراتيجيات مناسبة لتضعيل و استغالل مشتقات البترول و إلى ع
. 
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 التحديث ( : ىمحددات تكنولوجية )مستو  .ب 

مستوى التحديث هو مستوى المهارات الضنية والتنظيمية المتعلقة بقدرة المجتمع على تحويل 
توافر الموارد للدولة ال يعني بالضرورة القدرة  فمن الواضح أن موارده إلى أشكال وأنماط جديدة,

كما هو الحال في الدول المتخلضة التي تمتلك خام اليورانيوم ويشبه  على استعمالها أو تحويلها,
 هائلة تستطيع بها أن تحطم الحواجز, فاهأفيال تمتلك أحجاماً  "كارل دويتش" تلك الدول باهأفيال,
كما أن الدول التي تضتقر إلى  كمهارة وضع الخيط في اإلبرة, ية,ولكنها تضتقر أبسط المهارات الضن

حتى  الموارد قد تستطيع تعويض هذا النقص عن طريق تطوير المهارات الضنية والتنظيمية,
 كما هو الحال في اليابان رشيداً  تستطيع أن تستخدم الحجم المحدود المتاح من الموارد استخداماً 

 (157م, ص1998 )السيد سليم,

فمستوى التحديث يسمح للدولة باستثمار مواردها االقتصادية في كافة مجاالت التطوير 
,وخصوصا في المجال العسكري ,فقد قلبت الثورة التكنولوجية في العصر الحديث جميع 

والكالسيكية وذلك أن وسائل الدفاع الجوي والبري المتطورة قد غيرت  ستراتيجيةاالالمضاهيم 
 .(13م, ص2012في القوى)بنيو,  الكثير من التوازن

أما بالنسبة للجزائر فهي دولة سائرة في طريق النمو بحيث تمتلك قطاعًا صناعيًا قوامه تصنيع 
وهذا مؤشر من مؤشرات التقدم  ,بعض المواد الغذائية والمالبس وبعض معدات النقل

بينها النشاطات  االقتصادي وفي العشرية اهأخيرة قامت الجزائر بمجموعة من اإلصالحات من
يهدف إلى التحكم في  م2020-م2006الضضائية , فالبرنامج الوطني للضضاء لسنوات 

التكنولوجيات والتطبيقات الضضائية وتطويرها في خدمة التنمية المستدامة , وأول قمر صناعي 
, وفي مجال  م2002 عامالمخصص لمالحة اهأرض وضع في المدار  "ALSAT1" جزائري

هوي شاركت الجزائر في إنجاز مجموعتين للقمرين الصناعيين العربي واإلفريقي التعاون الج
 ( .108م, ص2014للمالحظة اهأرضية )بونقطة , 

 اً هذا التقدم يظل نسبيرغم التطور و التقدم في مجال التكنولوجيا , إال أن بأنه الباحث  ىير و 
استخدامات البترول, من  لفي تحوي الجزائر ما زالت تضتقر للتكنولوجيا التي تساعد, فاً ومحدود
ضعف دورها  إلى باإلضافة,  إنتاجهابداًل من  بشرائهاتقوم  فهيمشتقات البترول,  إنتاجخالل 

في تطوير وصناعة تكنولوجيا حربية تدعم و تزيد من قوتها السياسية و االستضراد في صناعة 
 والخارجية, ووضعها ضمن أقوى الدول . الداخليةسياستها 
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 دات سياسية واجتماعية :محد .ج 
 

 : الثقافة السياسة 

تعتبر الثقافة السياسية السائدة في المجتمع الجزائري من محددات السياسة الخارجية الجزائرية , 
كما أنها تلعب دورًا في وضع حدود عامة  وهي تمثل البعد الذاتي واالجتماعي للعملية السياسية,

 عاملسياسي , كما تؤثر الثقافة السياسية على التوجه لالختيارات السياسية المتاحة للقائد ا
 ( .157م , ص1998 للسياسة الخارجية )السيد سليم,

إذن الثقافة السياسية للمجتمع الجزائري التي تعتبر وعاء لتجربته التاريخية المريرة هي عامل 
اسي في اتخاذ حرية القائد السيفي بحيث تقيد إلى حد ما  محدد للسياسة الخارجية الجزائرية,

تتكون الثقافة السياسية . و للسياسة الخارجية للدولة  عاموتؤثر في التوجه  القرار الخارجي,
التي تتضمن تصور أفراد المجتمع في  السائدة في المجتمع من نسق من العقائد السياسية,

مل مع العالم ويستمد هذا النسق جذوره من التقاليد التاريخية وخبرته في التعا التعامل الخارجي,
فالمجتمع الجزائري يتصور التدخل الخارجي  ,يالخارجي , ومن التراث الديني وموقعه الجغراف

إال أنه عندما يتعلق اهأمر  على أنه يحمل العذاب واآلالم للمجتمع الذي يكون عرضة للتدخل,
الجزائري  بدعم حركة تحررية فإن الثقافة السياسية للمجتمع الجزائري تدفع نحو تدخل الجيش

وتجلى ذلك من خالل شبه إجماع كان  لنصرة هذه الحركات التحررية  في قضاياها العادلة,
وفي اهأوساط الرسمية كان  كما كانت تعتبر ذلك كواجب ديني, سائدا في اهأوساط الشعبية,

إجماع في مجلس الثورة ومجلس الوزراء آنذاك عندما أرسلت الجزائر فرقة من الجيش للوقوف 
جانب القوات العربية ضد المحتل اإلسرائيلي ,وهو ما يمكن مالحظته من خالل موقف  إلى

بما فيها الدعم  المجتمع الجزائري من الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل الوسائل,
 ( .14م, ص2012العسكري لجبهة البوليزاريو )بنيو, 

التاريخية المريرة هي من  التجربةة من ويري الباحث أن الثقافة السياسية للمجتمع الجزائري النابع
التي حددت السياسة الخارجية الجزائرية , بحيث تقيد حرية صناع القرار في  اهأساسية العوامل

للسياسة الخارجية للدولة.  عاماتخاذ القرارات المتعلقة خارج حدود الجزائر الذي يؤثر في التوجه 
عمار الضرنسي , وهذا أثر بشكل كبير على حيث أن دولة الجزائر بشكل خاص عانت من االست

اتخاذ موقف الحياد   إلىالثقافة السياسية الجزائرية , وبالتالي عزز لدى صناع القرار في الجزائر 
 ون الدول  .ؤ وعدم التدخل في ش
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 : التجانس االجتماعي 

ت يكون غير هأن المجتمع الذي توجد فيه أقليا يعتبر التجانس المجتمعي أحد عوامل قوة الدولة,
متجانس وفي بعض اهأحيان يكون عرضة للصراعات الداخلية ,وهذا من شأنه أن يدخل الدولة 
في أزمة داخلية ,كما قد ينعكس ذلك على ضعف سلوكها الخارجي ويعطي فرصا للتغلغل 

 داخلها عن طريق اتصال قوى خارجية باهأقليات الموجودة داخليا.

نس اجتماعي والذي يزيد من تماسكها الداخلي يساعد على وعكس ذلك الدولة التي تتمتع بتجا
تقوية سلوكها الخارجي هأن االنسجام الداخلي والوحدة الوطنية يزيد من صمود الجبهة الداخلية 

 أثناء الحروب.

والجزائر تتمتع بتجانس اجتماعي متميز جعل مجتمعها يتمتع بوحدة لغوية تتمثل في اللغة 
ووحدة الثقافة المتمثلة في الثنائية  اإلسالمية وبوحدة الدين المتمثل في وطنو العربية كلغة رسمية 

لى حد بعيد هأنها إالسنية المالكية وهذا ما جعل التقاليد االجتماعية للمجتمع الجزائري تتشابه 
مما كان سببا في صمود الشعب الجزائري أمام كل محاوالت فرنسا  تنبع من مرجعية واحدة,

منها بذرة للصراع , حيث حاولت توظيف  لتجعلفي بعض اللهجات المحلية لتوظيف االختالف 
اللهجة اهأمازيغية لخلق نوع من التناقض الجهوي في المجتمع الجزائري ,  لكنها لم تضلح في 

ات ,هأن القواسم المشتركة فيه كانت ضد المصالح تجاهذلك حيث وجدت معارضة على كل اال
 (68ص م,1989,)مضتي وآخرون الضرنسية

 االستقرار الحروب, فتحقيق أثناء الداخلية الجبهة صمود من تزيد للدولة الوطنية إن الوحدة
 حركة عنه يترتب الدولة في الداخلي والتآزر التجانس مدى يمثل الذي واالجتماعي السياسي
 تصبح داخلي اجتماعي بدعم السياسي نظامها يحظى التي الخارجية. فالدولة السياسة في نوعية
 من هذا الخارجي السياسي قرارها وتنضيذ صنع على الخارجية وقادرة السياسة المبادرة على قادرة

 في سلبي بشكل يؤثر الداخلي االجتماعي الدعم قلة أو انعدام حالة أخرى جهة جهة ,ومن
 الخارجي.  السياسي القرار صنع عملية

العنصريـة  النعرات تبث مازالت اتاهأصو  بعض أن من مازال موحدًا بالرغم الجزائري فالمجتمع
 واعتناقوالنعرات الطائضية والدينية من خالل ظاهرة التشييع  منطقـة القبـائل مثال, بانضصال
إلى الضضاء العربي واإلسالمي ودول العالم  باالنتماءأما القومية فهناك ميل وشعور .  المسيحية
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 توحيد في تساهم والزالت ساهمت ميةالقو  أن المصير ,كما بوحدة عامالثالث في ظل إحساس 
 االجتماعية العوامل فيه تؤثر الجزائرية الخارجية السياسة في القرار الجزائري ,فصنع المجتمع

 يؤثر االجتماعي االستقرار أن حيث خارجيا الدولة وسلوكات لتصورات مساندتها خالل من
 م( .2014لوك, والمؤثر )م الضعال الخارجي السياسي القرار صنع على إيجابيا

ويقصد به كل ما تتركه التجارب التاريخية  ,كما أن للعامل التاريخي دور هام في اتخاذ القرار
من تأثيرات مختلضة في نوعية سلوك  والقيم والتقاليد االجتماعية لمجتمع من المجتمعات,

اضر وفي نوعية تضسيرهم للماضي وتقويمهم للح في عالقاتهم المتبادلة , لكأعضائه وكذ
كتساب التاريخ أهمية خاصة من خالل إدراك صانع القرار إلكما أن  ونظرتهم للمستقبل,

فالسياسة  .لدالالت هذا التاريخ ,فالتاريخ هو ذلك اإلرث الثقافي واالجتماعي لألفراد والدول
الخارجية الجزائرية وصانعوا القرار يدركون ذلك اإلرث ويعتمدون عليه في مختلف القضايا 

الرئيس الراحل هواري بومدين "نحن مع فلسطين مقولة تبين ذلك  . ومن اهأمثلة التي يةالدول
محدد أساسي فمعنى ذلك أن التاريخ من خالل التجارب السابقة هو  ظالمة أو مظلومة",

لسياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضية الضلسطينية بصضة عامة بغض النظر عن المستجدات ل
 -113م, ص ص 2012بين الحين واآلخر في العالقات الدولية )بونقطة,  الدولية التي تطرأ

115) . 

الباحث أن التجانس االجتماعي هو مصدر من مصادر قوة أي دولة , حيث أن ترابطها  ىير و 
ليه الجزائر , حيث تعتبر من إذا ما انتبهت ا  يعزز االنتماء , وروح التضاني من أجل الدولة , و 

ماعيًا , بغض النظر عن االنتماءات السياسية و الدينية و الطائضية , الدول المتجانسة اجت
إلى وقوف  أدت  التيوتعتبر تجربة الجزائر وتاريخها مع االستعمار الضرنسي من أهم العوامل 

السياسة  اهأوضاع والقضية الضلسطينية , لتشابه  الضلسطينيالجزائر والتعاطف مع الشعب 
, والوقوف نالضلسطينييين حب ي, و بالتالي نبع داخل الجزائر نياالستيطااالحتالل مواجهة و 

 لدولي.الصعيد ادعم قضيتهم على  إلى , باإلضافةماديًا ومعنوياً نضالهم  ممعهم, ودع

 : السكان 

حصائيات اإل, حسب آخر  2017 عاممليون نسمة مع دخول  41,2بلغ عدد سكان الجزائر 
صالالتي   .ح المستشضياتقدمتها وزارة الصحة والسكان وا 

 ( www.goo.gl/KQqLJg)موقع اإلذاعة الجزائرية, 
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ونقصد  ,تحظى أهمية السكان في قوة الدولة بقبول عام من علماء العالقات الدوليةو بالتالي 
 م( إلى2017. ويشير يحيى )بالسكان هنا العنصر البشري ووزنه كعامل من عوامل قوة الدولة

 . ل الديمغرافيعامة والكيضية في العوامل الكمي مراعاة أنه يجب 

ل السكاني في تشكيل القوة العسكرية الالزمة للحرب , كما عامتتجلى أهمية   العوامل الكمية:
أن بعض الدول االستعمارية حاولت االعتماد على مستعمراتها في توفير القدرات البشرية 

هأهمية العسكرية من حيث أن الالزمة آللتها العسكرية , كذلك تؤثر الكثافة السكانية على ا
ع مطامع خارجية أما الدول ذات الكثافة العالية هي مؤمنة لدول ذات الكثافة الضئيلة هي موضا

 .لحد ما من هذه اهأطماع 

ل البشري عنصر عامتتجلى أيضا أهمية التعداد السكاني في المستوى االقتصادي حيث أن  و
تهالكية هي الضمان اهأكيد الزدهار اإلنتاج أساسي في عملية اإلنتاج كما أن السوق االس

الدولي بل  الصراعمن عوامل  فعاالً  الوطني , و من جهة أخرى يشكل الضغط السكاني عامالً 
 . ما يحاول المحللون رد أسباب التوتر االجتماعي بشتى صوره إلى الضغط الكمي للسكان كثيراً 

نسبة اإلناث بالنسبة للذكور وكذلك  كارتضاع ,وؤثر في قيمة الكم السكانيتقد  العوامل الكيفية:
الحال بالنسبة لسلم اهأعمار فقد يتوافق تباين نسبة الشباب الذكور من العدد الكلي للسكان مع 

 .ستراتيجيةمع درجات القوة اال لكدرجات القوة االقتصادية للدولة و كذ

, من لوحدة الداخليةأي تحقيق اي, درجة التجانس االجتماعي لعناصر الكم البشر كما أن 
 التقدم الثقافي واالجتماعي, وكذلك ترتبط بدرجات التجانس االجتماعيالعوامل الكيضية التي 

, الدولةفي السكان المثقضون و المتقدمون تكنولوجيا قادرون على تحمل مسؤوليات  أن حيث
لوجيًا مؤهلين علميا و تكنو الغير ة داخل المجتمع , بخالف السكان وتأدية أدوار هام

 .م(2017)يحيى,

لجزائر, ساعد على التنوع السياسي والضكري, والعمل على إقامة او يرى الباحث أن عدد سكان 
قوة عسكرية لها تأثير على الدول المجاورة , من خالل استخدامها في حماية نضسها من أي 

 إلى باإلضافةرية , ية , يمكن لها أن تؤثر على السياسة الداخلية الجزائدولو أ إقليميةتدخالت 
في حماية بعض دول الجوار والتأثير عليها, رغم أن الجزائر تتبع سياسة عدم  هااستخدام

 ون الغير.ؤ التدخل في ش
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 محددات عسكرية : .د 

فتوفر  لقوة الدولة واهأداة الضعالة لتحقيق أهدافها الخارجية. ل العسكري المؤشر الرئيسعامبر عتي
خمة وعلى قيادات عسكرية ذات كضاءة عالية ,باإلضافة إلى الدولة على ترسانة عسكرية ض

امتالكها تكنولوجيا عسكرية متطورة يمكنها من الحصول على مختلف اهأسلحة الذكية والمدمرة, 
 (.41م, ص2006)فهمي,  مع توفر عقيدة عسكرية فعالة

أن الكثير من  حيث في مجال السياسة الخارجية للدول, هاماً  تلعب المحددات العسكرية دوراً و 
فالقيادة الجزائرية تعتمد  النظريات ركزت على القوة العسكرية كمرتكز أساسي لقوة الدولة وبقائها,

أثبتت الحروب  أنفي مواجهة التهديدات على نظرية التحول إلى الجيش الصغير الذكي بعد 
وفي  لبلدانها, اهأخيرة فشل الجيوش الكالسيكية المعتمدة على التضوق العددي في ضمان اهأمن

سبيل تبني هذه السياسة تم اعتماد مبدأ مقارب للنموذج اإلسرائيلي والسويدي باالعتماد على 
وتم تعديل هذا المبدأ باالهتمام بنضس الدرجة بسالح البحرية على  للوطن, حامٍ  القوة الجوية كدرع  

ي كلف الجزائر وهو نضس الخطأ الذ أساس أن الخطر الذي يهدد الجزائر يأتي من البحر,
 . عام 132االحتالل وتعطيل الدور الحضاري للجزائر لمدة 

لذلك تعمد الجزائر تدعيم البحرية بوسائل قتال متطورة تشمل الغواصات الحاملة للصواريخ 
لى عمق العدو والضرقاطات المتكاملة بتجهيزها بوسائل دفاع سطح/سطح إالجوالة لنقل الصراع 

يعتمد على الطائرات والحوامات  بسالح طيران بحرية متضوق, وسطح/جو متقدمة مع دعمها
وطائرات االستطالع والرصد والتشويش, مع االعتماد على اهأقمار الصناعية في المراقبة 
واالستشعار عن بعد ,ويكمل هذه المنظومة أنظمة دفاع ساحلي صاروخية بعيدة المدى بما 

وتوفير حماية وتغطية مناسبة هأنابيب نقل  ئرية,يضمن إبعاد السضن المعادية عن الموانئ الجزا
 م(.2015)ملوك, النضط والغاز الممتدة في البحر

تطمح الجزائر للعب دور محوري في مجال حضظ اهأمن في القارة  اهأفريقيعلى الصعيد 
وحسب خطاب الرئيس الجزائري "عبد  ,إمكانياتهابحكم  ,اهأفريقياالتحاد  إطارفي  اهأفريقية
في "أديس أبابا" فإنه  م2008 عامالمنعقد  اهأفريقيبوتضليقة" في مؤتمر القمة لالتحاد العزيز 

 عن االتحاد اهأوروبي والواليات المتحدة وتجسيداً  فريقيا أن تعتمد على نضسها بعيداً أحان الوقت 
في الصومال  اهأفريقيةلهذا الخطاب أخذت القوات الجوية الجزائرية على عاتقها نشر القوات 

 م2008وضمان الدعم اللوجيستيكي هأفرادها ,حيث شارك ضباط جزائريون عام  ودارفور,
ضمن دفعة من الضباط اهأجانب في تكوين عسكري في "نيروبي" على يد خبراء عسكريين 
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"كنديين" لإلشراف على عمليات حضظ السالم واهأمن في إقليم دارفور بالسودان ,علما أن الجزائر 
 م( .2015, )ملوك عبر العالم الصراعالمشاركة العسكرية في بؤر  بعدم تتبنى موقضاً 

 14حيث تنضوي الجزائر تحت  اإلرهاب,وعلى صعيد اهأمن, خصوصًا في مجال مكافحة 
اتضاقية دولية حول انتشار اهأسلحة  م2007 عامآخرها كان  اإلرهاب,اتضاقية دولية لمكافحة 

 اإلسالمي,مع بروز القاعدة في المغرب  م2007 ظاهرة اإلرهاب في عامومع تنامي . الخضيضة
رة للعلميات العسكرية تشترك فيها كل من غهيكل جديد متمثل في غرفة قيادة مص إنشاءحيث تم 

العملياتية المشتركة", وقد تمخضت  اهأركانوتحمل اسم "لجنة , الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا
 14ول اهأربع في دا خالل اجتماع قادة جيوش العنها "خطة تمنراست" التي تم االتضاق عليه

, و التي تضمنت قرارًا مشتركًا بإنشاء مركز قيادة للتنسيق اهأمني و العسكري م8/2009/
تطور م, و 2010المشترك يكون مقره مدينة " تمنراست " الصحراوية الجزائرية , الذي ابتدأ من 

لتواصل على المستوى االستعالمي وأصبح دعم بوحدة االتصال و ايإلى تعاون عملياتي و الذي 
 دولي)الجزائر و مالي و النيجر و موريتانيا( مع اعتراف  2011يسمى بدول الميدان في 

 بإنشاء منطقة إقليمية لألمن )بن عائشة , د.ت( .

الباحث أن المحددات السابقة الذكر تكاملية, ومن أهم المحددات التي تقوم على تعزيز  ىير و 
ارجية هأي دولة , وبالتالي فإن السياسة الجزائرية نجحت في بلورة مكانه لها في السياسة الخ

وفرض سياستها في بعض  أيدلوجيتهاأفكارها و  إبرازفي و  ,اإلقليمية المؤثرةالعالم وبين الدول 
 ومهمةنجحت الجزائر في تبوء مناصب حساسة لذلك  باإلضافة .على الدول اهأخرى اهأحيان

القضية الضلسطينية , دعم  , و كان لها اهأثر الكبير فيالعالميةاإلقليمية و لعربية و افي االتحادات 
 من خالل مواقضها و قراراتها , و آليات عملها في مساندة حركات التحرر .

 المحددات الخارجية :  .2

نه أوالذي من ش ,هي في اهأساس تتمحور حول النسق الدولي من خالل تعدد الوحدات الدولية
كما أن تضاعل البنيان  هذه الوحدات ببعضها البعض أكثر كلما زاد عدد هذه الوحدات. أن يربط

الدولي وترابط الوحدات الدولية من خالل المؤسسات الدولية وما ينتج عنها من التزامات قانونية 
 م(.2016)محمد,  كل ذلك يساهم في توجيه السياسة الخارجية للدول وأدبية,
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 :النسق الدولي 

الدولي هو مجموعة من الوحدات الدولية المرتبطة نمطيًا من خالل عملية التضاعل. و  النسق
يتضمن هذا النسق أربعة أبعاد هي: الوحدات الدولية والبنيان الدولي والمؤسسات الدولية, 
والعمليات السياسية للدولة. وتؤثر كل من تلك اهأبعاد على سياسة الوحدات الكائنة في النسق 

ومخاطر  ازدياد عدد الوحدات الدولية وظهور وحدات جيدة غير تقليدية ينشئ فرصاً الدولي, ف
ن كان من اأمام الدول الصغيرة, يعقد مشكالت االتصال السياسي الدولي للو  حات الصغيرة وا 

الممكن أن يقوي شوكتها في النسق الدولي. بينما يؤدي ظهور وحدات غير تقليدية, كالشركات 
د عملية السياسة الخارجية بالنسبة لكثير من حركات التحرر الوطني التي تعق, و متعددة الجنسية

 .فيه الدولية الكائنة للوحدة الخارجية السياسة على الضاغطة المؤثرات أحد هوالدول, و 

 كبيرة حجم الدولة, باختالف تختلف للدولة الخارجي السلوك على الخارجي النسق وتأثيرات
 الدولة االقتصادية قدرات باختالف تأثيراته تختلف كما صغيرة, أم متوسطة أم كانت

 الكبيرة الدول من الخارجي أكثر بالنسق تتأثر والصغيرة المتوسطة فالدول والبشرية, والتكنولوجية
 النسق بنيان فإن أخرى ومن جهة هائلة, وبشرية وتكنولوجية اقتصادية قدرات تملك التي والدول
 يعطي القطبية الثنائية نظام أن بحيث الخارجي, السلوك صياغة على كذلك تأثيراته له الدولي
 دولة تسيطر عندما فأكثر أكثر بينما يتقلص للمناورة, والمتوسطة الصغيرة للدول أكبر هامشا
 ( .277 - 257م, ص ص 1998الدولي )السيد سليم,  النظام على واحدة

, واإلمكانيات الحجم حيث من المتوسطة الدول من الجزائر أنم( إلى 2015ويشير ملوك )
 بشكل الجزائرية الخارجية السياسة على أثاره يترك الدولي النسق فإن بنيان عامة بصضةو 

 لها يعطي فإنه القطبية الثنائية على مبنيا الدولي النسق كان فإذا طبيعته, وذلك حسب متضاوت,
 على مبنيا الدولي لنسقا كان إذا الهامش هذا يتقلص بينما والمناورة, أكبر للحركة هامشا

الحركة  على الثنائية القطبية نظام ظل في الجزائر قدرة كذلك يضسر ما وهذا اهأحادية القطبية,
 دعم حركات في الجزائرية الخارجية السياسة عرفتها التي الحركية يضسر ما وهو والمناورة,
 . ودبلوماسياً  مادياً  التحرر

 التحرر لحركات الداعم السوفيتياالتحاد  موقف تناغم بضعل لديها والمنارة الحركة هامش ادفقد ز 
 وصلت الجزائرية الخارجية السياسة ولهذا فان االمبريالية, محاربة وسائل من وسيلة باعتبارها

 الدفاع أو التحرر حركات جانب إلى خالل الوقوف من سواء ,الثالث العالم في الرواج حد إلى
 إعادة إلى أدى السوفيتي االتحاد قدرات تراجع الثالث, لكن لمالعا لدول االقتصادية المصالح عن
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 الذي الحركة هامش تقلص إلى وأدى القطبية, نظام أحادي وفق الدولي النسق بنيان صياغة
 والصغيرة المتوسطة للدول أكبر هامشاً  يترك ال المهيمن أن القطب ذلك. الجزائر به تتمتع كانت

 الدولية للوضعية نظراً  تنكمش, الجزائرية الخارجية السياسة ما جعل وهذا والمناورة, للحركة
, وهو ما انعكس على دعمها لحركات  م1991 – م1990حرب الخليج سنتي  بعد الصعبة

للمقاومة  دعمها أن كما الغربية, الصحراء حيال مواقضها حدة من كثيراً  قللت التحرر, بحيث
. مادياً   دبلوماسياً  تراجع اإلرهاب خانة في مريكيةاهأ المتحدة الواليات صنضتها التي الضلسطينية

 هامش لها يوفر حيث الخارجية الجزائرية السياسة محددات من هام محدد الدولي النسق إذن
 .(23 - 22م, ص ص 2012)العايب ,  طبيعته حسب الحركة

 المسافة الدولية: 

محل البحث, وبين خصائص و التضاوت بين الوحدة الدولية  ويقصد بالمسافة الدولية التشابه
الوحدات اهأخرى التي تدخل معها تلك الوحدة في عالقات. ويتأسس مضهوم المسافة الدولية على 
افتراض أن المسافة النسبية بين الوحدة الدولية و بين الوحدات اهأخرى تؤثر في سياسة تلك 

ت النسبية وتوازن القوى الوحدة. ويشمل عامل المسافة الدولية على المسافة الجغرافية والمقدرا
 م( .1994وتشابه القوى)مقلد , 

فريقية , وتعتبر أكبر بلد في أفريقيا من حيث تحتل الجزائر موقعًا متميزًا في المنطقة العربية واهأ
المساحة, و بالتالي فإن المسافة الجغرافية لها أوسع من حيث الدول المجاورة , فيحدها كاًل من 

وخصوصًا  -نيجر والمغرب وموريتانيا, وبالتالي فإن طول حدود الجزائرتونس وليبيا ومالي وال
هو بمثابة عامل تهديد للجزائر. فبعد سقوط نظام معمر القذافي, وكذلك بعد  -مع دول الساحل

أزمة الساحل والعالقات المتوترة مع المغرب أصبحت الجزائر في  ىالثورة التونسية, باإلضافة إل
هنا حافظت الجزائر على مكانتها من خالل قوتها العسكرية و خبرتها في حالة انكشاف أمني , و 

 (. 28, ص  مجال مكافحة اإلرهاب بالحضاظ على حدودها)بن عائشة , د.ت

لها بالحدود, حيث  المجاورةتطبيق مبدأ حسن الجوار اإليجابي مع الدول  ىلإوسعت الجزائر 
وفتح قنوات للحوار والتشاور من أجل حل كل  الحضاظ على السلم بين الدول المجاورة, ىسعت إل

الخالفات الناشئة عن الدول المجاورة , من خالل ضبط الحدود مع الدول المجاورة وفق الحدود 
 حولها. الصراعالموروثة عن االستعمار, هأنه بترسيم الحدود بتم القضاء على أسباب 

 ( 283)خبيزي, د . ت , ص 
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السياسية بين الجزائر والمغرب منذ استقالل البلدين ات العالق توعلى الرغم من ذلك شهد
القطيعة  وصلت لدرجة ,تحديداً  ة قضية الصحراء الغربيةعلى خلضي تجاذبات ال تنتهي,

وتقارب  أيضا محطات تصالح وانضراج تعرف لكن هذه العالقات وغلق الحدود, الدبلوماسية
ن. وقد شكلت قضية الصحراء الغربية محور الخالف الرئيسي بين ثقافي بين الشعبين الجاري

اريو, جانب جبهة البوليس ىالبلدين, إذ يتهم المغرب الجزائر بعدم الحياد في القضية ووقوفها إل
في حين تشدد الجزائر على أنها مجرد مالحظ في الملف المعتمد في طرف اهأمم المتحدة, 

 مواجهات عسكرية بين البلدين عرفت بـ " حرب الرمال". ىوأدى هذا الخالف إل

 (www.goo.gl/5nnZLS)موقع الجزيرة, 

 التفاعالت الدولية: 

لطابع الحركي التي تنشأ بين الوحدات التضاعالت الدولية يقصد بها مجموعة العالقات ذات ا
الدولية. وأهم تلك التضاعالت هو السلوك السابق للوحدات اهأخرى وسباق التسلح بين الدول, 
ونمط المعامالت الدولية, ونمط االستقطاب السلوكي الدولي, ونمط االعتماد االقتصادي 

الوحدات, ويعتمد أثر السلوك الدولي. فالسلوك السابق قد يؤثر على السلوك الالحق إزاء تلك 
السابق على السلوك الالحق من خالل تضسيرين: اهأول يركز على مدى تجانس السلوك, أما 
الثاني فيركز على مدى وضوحه. ومن ناحية سباق التسلح فإنه يزيد من احتماالت لجوء الدول 

الشامل وبالذات ن هذا السباق مقصورًا على أسلحة الدمار ى الحرب, ما لم يكالمتسابقة إل
 اهأسلحة النووية. 

ويؤثر مدى اعتماد الدولة اقتصاديا على دولة أخرى على سياسة الدولة المعتمدة تجاه الدولة 
اهأخرى, فاالعتماد االقتصادي يجعل الدولة أكثر انكشافًا لتلك الدولة المعتمد عليها. ويمكن 

اهأخرى مستغلة في ذلك أهميتها الدولة  القول أن الدولة المعتمدة قد ال تستجيب تمامًا لمطالب
 ستراتيجية أو االقتصادية للدولة المعتمد عليهااال

 (.347 - 346م , ص ص 1998)السيد سليم, 

تحاد دفعت التغيرات الهيكلية التي شهدها النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة وانهيار اال
يكية إلى إعادة تقويم وترتيب منظومة بصانعي القرار في الواليات المتحدة اهأمر  السوفيتي

فريقية ومنطقة هأتهميش القارة افي الحقبة السابقة مصالحهم وأولوياتهم القومية, حيث تزايد 
ذ اعتبارات الحرب الباردة على استحو نتيجة ال المغرب العربي في منظومة التضاعالت الدولية,

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/0cf99746-9505-4c2f-9d2b-5e3b4e5ee19b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/0cf99746-9505-4c2f-9d2b-5e3b4e5ee19b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/0cf99746-9505-4c2f-9d2b-5e3b4e5ee19b
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يرها من اهأهداف والمصالح حتى أنها غطت على غ ,اهتمامات صانعي القرار اهأمريكي
الدولية بزوال مناخ الحرب الباردة وظهور الواليات و اإلقليمية أما وقد تغيرت اهأوضاع  .اهأخرى

إلى إعادة  ى ذلكأفضفقد  ,المتحدة كقوة عظمى تحاول بسط هيمنتها على النظام الدولي الجديد
تم التوقيع , حيث ردولة الجزائ و خاصة فريقيا والمغرب العربيأتوجيه السياسة اهأمريكية نحو 
في عهد الرئيس  م1795 عام الواليات المتحدة و دولة الجزائرعلى أول معاهدة صداقة بين 

, وظلت العالقات السياسية بين البلدين منذ ذلك شنطن, أول رئيس للواليات المتحدةجورج وا
ي عز النهج االشتراكي هذه العالقات حتى فلوهو ما تجلى في المسار التاريخي  ,الوقت جيدة

التطورات الدولية التي فرضها ولكن  .الذي اختارته الجزائر كنظام سياسي لها بعد االستقالل
سابقا قدم مضاهيم  السوفيتياالتحاد بقيادة النظام الدولي الجديد بعد سقوط المعسكر الشرقي 

غيرات, ما دفعها إلى تبني لم تعد معها الجزائر بمنأى عن هذه المت ,جديدة في العالقات الدولية
عبر  ,رؤية جديدة تساير هذه التطورات من خالل تنويع عالقات التعاون مع مختلف الشركاء

 (.م2016" )بن عائشة, برغماتية التعاون تخدم المصالح المشتركة"مبدأ  تكريس

  الموقف الدولي: 

ة معينة والذي يتطلب من ويقصد بها الحافز المباشر الناشئ من البنية الخارجية في فترة زمني
 (2005.)عباس, صانع السياسة الخارجية التصرف بشكل معين للتعامل معه

ه على تلك تجاهيؤثر الموقف الدولي المباشر الذي تصنع السياسة الخارجية في إطاره و 
السياسة. ويعتبر موقف اهأزمة الدولية هو أهم المواقف الدولية التي تؤثر على صنع السياسة 

ية, وتعرف اهأزمة الدولية بأنها موقف مضاجئ يتضمن تهديدًا أساسيا لقيم الوحدة الدولية الخارج
ووقتًا محدودًا للتصرف. وتؤثر اهأزمة الدولية على عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بموقف اهأزمة 
لي تضاؤل  من عدة جوانب. فهي تؤدي إلي زيادة سلطة صانع السياسة الخارجية في صنعها, وا 

خري, يؤدي موقف اهأزمة إلي حالة " اإلجهاد النضسي" آجم مجموعة اتخاذ القرار. من ناحية ح
 لصانع السياسة الخارجية, وهو ما يعطل من قدرته على تقييم الموقف تقييمًا عقالنيًا. 

وعلى مستوى آخر يؤدي إلي هيمنة تضكير المجموعة, وهو نمط من التضكير ينشأ داخل مجموعة 
خري. وعلى المستوى السلوكي تزيد اهأزمة من آيعطل قدرتها على النظر في بدائل  صنع القرار

الطابع العدائي للسياسة الخارجية. اهأزمة الدولية قد يكون لها بعض اآلثار االيجابية على 
عمليات صنع القرار في المراحل الالحقة لألزمة, فهي تؤدي إلى زيادة وضوح وبلورة اهأهداف, 

 (.365م, ص1998ياكل اتخاذ القرار )السيد سليم, لى تطوير ها  و 
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ترافع هأجل القضايا العادلة في العالم, وحاربت بمواقضها كل أشكال االستعمار  الجزائر ظلت
نظام  ذكان لها اليد في نبإذ  ن اهأزمات الدولية,, ولعبت دور مؤثر في العديد موالتمييز

, كما كان للجزائر الضضل الكبير في إسماع «إفريقيا جنوب » الذي عصف بدولة« اهأبارتايد»
 راء المغربية من خاللفي أزمة الصح, ولعبت دور هام المتحدة اهأمم بهيئة فلسطين صوت
للشعب الصحراوي وبالجمهورية الصحراوية في السادس  وحيداً  بجبهة البوليزاريو ممثالً  هااعتراف
  م.1976 عام مارسمن 

لتشمل حركات التحرر الوطني في المستعمرات  الجزائرية كما امتدت مساندة الدبلوماسية
يجاد حل للنزاع بين , م1974 عام المتحدة ة لألممعامالالبرتغالية, ولدى ترؤسها الجمعية  وا 

يران العراق  عام إيران في مسألة تحرير الرهائن اهأمريكيين فيبدور قامت . و , م1975 عام وا 
, في حين تم الضلسطينية على كسب اعتراف أممي بمنظمة التحرير الجزائر عملتو  ,م1982

 ا القدسالمستقلة وعاصمته فلسطين عن قيام دولة الجزائر اإلعالن في م1988نوفمبر  15في 
على المستوى  الجزائر دور . ولم يقتصرم2000 عامواتضاق السالم بين اثيوبيا واريتريا في 

 /3شهرالسياسي, بل شمل أيضا الجانب االقتصادي, حيث احتضنت قمة اهأوبيك في 
  .تات المحروقامع الدعوة لعقلنة سياس , وأكدت خاللها على سيادة الدول على ثرواتها,م1975

 م(.2013)مليكة,

من أهم المحددات الواجب التركيز عليها, وذلك للتطور الهائل  الدوليالباحث أن النسق  ىير 
والسريع في دول العالم المتقدمة, وبالتالي فإن االحتكاك بالدول المتقدمة , يسرع من عملية 

 . التطور واالستضادة من تجاربهم في التطور و النمو االقتصادي

  ائرية مقارنة بالمحددات الداخليةالنسق الدولي أهم محدد للسياسة الخارجية الجز  و بالتالي يعتبر 
في النظام الدولي يجعل الدول الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على  لواليات المتحدةالتي تحكم ا

ي من القيود التأثير في العالم الخارجي, وهو ما يضسر اعتماد هذه الدول على اإلطار الجماع
التي تضرضها طبيعة النظام الدولي. وفي المقابل تمتلك الجزائر بعض المؤهالت تجعلها في 

 خريطة في المتوسطوضع متميز نوعا ما في التعامل مع العالم الخارجي كالموقع الجغرافي 
 والشرق العربي المغرب وبين فريقياأ و باو أور  بين التقاء ومحور اتصال جسر فهي القديم العالم

, وهذا من شأنه أن يسهل وجواً  وبحراً  براً  العالمية االتصال طرق من للعديد حيوياً  وممراً  اهأوسط
لها االتصال بالعالم الخارجي وتنمية حجم تجارتها الخارجية. كما أن مساحة الجزائر واتساعها 

 وروبا .فريقيا و أأ وتنوع تضاريسها يجعلها همزة وصل بين
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 السياسة الخارجية الجزائرية هدافالمبحث الثاني: أ

تتناول اهأهداف المصلحة الوطنية الجزائرية باعتبارها المعرفة هأهداف الدولة والمرتبة هأولوياتها. 
وبمراعاة المحددات الموضوعية واإلدراكية لمكانة الجزائر وتقديرها لمصلحتها الوطنية برزت 

الجزائرية  الوطنية فالمصلحة الوطنية, مصلحةال لهرم أهداف ثالث هي المرتبات اهأولى المشكلة
حداث الوطني, االستقالل وتعزيز السيادة على الحضاظ بين تدور قاعدة  وبناء مستدامة تنمية وا 

 الذي الجيوسياسي والموقع اإلمكانيات وحجم تتوافق دولية مكانة عن والبحث قوية, اقتصادية
  .م(2010اإلقليمي )فتاك ,  الصعيد على تحتله ولو

 للجزائر اإلستراتيجيةاألهداف  .1

 بمضاهيم السيادة, ترتبط والتي للدولة, اإلستراتيجية المصالح على ما لدولة القاعدية اهأهداف تقوم
والممتلكات  اهأشخاص حماية الوطني, التراب وحدة والجوية, والبحرية البرية اهأقاليم أمن

  .الشامل بمعناه الدولة تمراريةاس مضهوم يشمله بما أي  ,الوطنية والهوية والثقافة

  .(32م, ص2005)لخضاري, 

والمالحظ أن الجزائر سخرت جل اهتمامها لضمان هذه المصالح وذلك لعدة اعتبارات, منها ما 
 الجيواستراتيجي اإلقليمي المجال بحساسيةهو مرتبط بحداثة نشأة الدولة , ومنها ما هو مرتبط 

 اإلرهابو  الحدود, بمشكلة المتعلقة المستمرة التهديدات نتيجة ةاإلقليمي المنظومة اهأمنية وهشاشة
 العابرة المنظمة الجريمةو  السرية , الهجرةو  الغربية, الصحراء قضيةو الصحراوي ,  الساحل في

 .(45 - 38م , ص ص 2001)بوزغاية , اهأسلحة وتجارة المخدرات وللحدود ,

لضمان  الجزائرية الوطنية للسياسة المكونة واالستراتيجيات المقاربات ارتباط جعل ما وهذا
 العسكرية للمؤسسة كبير دور على القائم الوطني الدفاع مضهوم ضمن تندرج الدولة استمرارية
 ايالء كان اهأساس هذا وعلى, لألمة  الدفاعية للطاقة كمنظم الشعبي الوطني الجيش الممثلة في

 العربي المغرب منطقة عمومها وتجاه في ائريةالجز  الخارجية السياسة في الموضوع لهذا اهأهمية
 المتعلق عليها التصور يبنى والتي القومي لألمن التقليدية المضاهيم أن خصوصاً باعتبار

ة ترى في دول الجوار مصدرًا للتهديد , حيث عكضت الجزائر على دول هأية القاعدية باهأهداف
حسن الجوار و التعاون, باإلضافة الي تسوية المشاكل الحدودية و إبرام معاهدات اإلخاء و 

 . م(2010التنسيق اهأمني و االستخباراتي أو اجتماعات وزراء الداخلية )فتاك,
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 بالوسائط الداخلية ارتبط الجزائرية للدولة ستراتيجيةاال لألهداف الجزائري التصور فان هذا ومع
 الذي يظهرها بالشكل العسكري التنسيق أو بالتعاون المتعلقة الخارجية الوسائط حول منه أكثر

الدفاع  معاهدات أو الدولية اهأحالف إقامة أو الباردة الحرب فترة إبان خصوصا, محمية
 ( 36, ص 2001المشترك)بوزغاية, 

النجاز  العمل حرية ضمان إلى ترمي منع طريقة يعتبره الوطني للدفاع الجزائري فالتصور
 : في تتمثل عالدفا من أنواع عدة بين يجمع سياسي مشروع

 (65 - 62م , ص ص 2002, مهري)

 التراب  داخل عام النظام الظروف كل وفي اهأوقات كل في يضمن الذي  :وطنيال الدفاع
 .الوطني

 والموارد المنشات حماية يضمن الذي : االقتصادي الدفاع. 
 رية.الجزائ للدولة القاعدية واهأهداف السالم قوة بين يجمع الذي  :العسكري الدفاع  
 
 األهداف الحيوية للجزائر .2

على  الحضاظ من يتضمنه بما االقتصادي بالقطاع الجزائرية للدولة الحيوية المصالح ترتبط
 االستقالل استكمال إطار في التبعية أشكال من والوقاية للبالد, والمنجمية النضطية الثروات
 .الوطني

ومدى  الجزائري الوطني لتصورا في المصالح هذه مكانة بمعرفة ترتبط الجانب هذا ودراسة
 يشكل الذي الجانب المعنية بهذا المؤسسات وطبيعة والدستورية, القانونية النصوص في تكرسها

 آثار من لها لما اهأبعاد المتعددة الجزائرية الوطنية المصلحة منظومة في مؤشرا جوهريا
 ( .م2008الشعب )خذري,  ورفاهية الدولة أمن على وانعكاسات

الهام,  المجال هذا اهتمامها صلب في تضع أن الجزائرية الخارجية السياسة على لزاما كان لذا
 تنمية على بالحضاظ يسمح بما الوطنية االقتصادية للنهضة الالزمة السبل توفير على وتعمل

 وقد  .جامع لهذا المجال حديث كمضهوم االقتصادي اهأمن مقتضيات تكضل وطنية مستدامة
 السياسة االقتصادية إطار ضمن الخارجي بعدها في االقتصادية لوطنيةا اهأهداف اندرجت
 قبل التسعينات ما فترة استثنينا ما فإذا المتبع, االقتصادي والنهج يتالءم وبما الجزائرية, للدولة
 مع نهاية الجزائر نإف التسعينات, إبان الهيكلة إعادة وفترة االشتراكي, بالطابع اتسمت والتي
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االقتصادية  ستراتيجيتهااو  يتالءم اقتصادي كنهج الليبرالي التوجه وكرست رسخت انيةالث اهألضية
 . يالعالم االقتصادي النظام يشهدها التي التطورات ويواكب

 (12م, ص2008)اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء, 

 إدماج االقتصاد لجأ من والسعي الجديدة, العالمية االقتصادية المعطيات مع التكيف حتمية إن
 تنقل رؤوس حرية وضمان اهأسواق وفتح كالتنافسية , جديدة وعوامل قواعد تحكمه الذي الوطني
 الدولة الجزائرية على فرضت المقاييس, واحترام التدريجي الجمركي والتضكيك واهأشخاص اهأموال

خصوصيات  عاةمرا دون ودعمه حمايته عن والتنازل في المجال االقتصادي, دورها تراجع أن
 اقتصاد واقتصادها الثالث العالم إلى تنتمي الجزائر أن باعتبار الضعيضة, التنمية ومستويات

 . االنتقالية االقتصاديات لدعم الهادفة السياسات ضمن إدراجه من البد كان انتقالي والذي

 .(73-59م, ص ص2001)منة, 

  حول: الحيوية اهأهداف قبتحقي المرتبطة الوطنية اإلستراتيجية تمحورت وعموماً 

 (م2008)اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء , 

إعداد الخطط و السياسات العمومية المالئمة المرتبطة بإعادة تأهيل االقتصاد الجزائري في  .1
 مع االقتصاد العالمي . همختلف مجاالت النشاط وعصرتنه , وضمان إدماجه , ومواكبت

وعصرنة الهياكل القاعدية للبالد ضمن البرامج التنموية , ضمان جاذبية اإلقليم ,  .2
 – م2005, و البرنامج التكميلي لدعم النمو  م2004 – م2001االقتصادي  كاإلنعاش
 , و برنامجي تنمية واليات الجنوب و الهضاب العليا.م2009

 ساتالمؤس تأهيل , االستثمارات وترقية والمالية , العدالة , الدولة , هياكل إصالح .3
 ة .البشري الموارد تأهيل برامج ودعم االقتصادية ,

 الظروف . جميع في االقتصادية والمؤسسات المرافق أهم وعمل سير تأمين .4
 وامتصاص العمل مناصب بخلق الكضيلة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إنشاء دعم .5

 .البطالة
 .التواالتصا السياحية والخدمات البحري والصيد الضالحة قطاعات عصرنة .6
 السيما اإلستراتيجية , القطاعات في والعلمية التقنية للجوانب المستمر التطوير على العمل .7

 .الوطني الدفاع بقضايا مباشرة ترتبط التي تلك
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 كالغذاء, الواسع االستهالك ذات المواد خاصة وبصورة اهأساسية المواد إنتاج قدرات تعزيز .8
 .الغيار قطع و والذخيرة  والدواء

 .اإلستراتيجية والمخزونات المالي االحتياط تأمينو  توفير .9
 
 األهداف األساسية للجزائر .3

 الضعالية اإلقليمية في متمثلة العربي, المغرب في حصرتن الجزائرية للدولة اهأساسية اهأهداف
أن  ينبغي الذي النصيب كل بالنصيب المطالبة"ي : ف الجزائري التصور حسب تتجسد والتي
على  المشترك والرقي واالستقرار السالم تحقيق إلى الرامية السياسات وتنضيذ تدبير في لنا يؤول

 الدور فنضس أخرى إقليمية فواعل طرف من لها المنسوب الدور حسب أما" . الجهوية اهأصعدة
 اهأساس, هو الدولية المكانة اكتساب يعتبر الحالتين كلتا وفي إقليمية, هيمنة على أنه يصنف
 اآلخر هأن المكتسبة, الدولية للمكانة نتيجة هي اإلقليمية عتبر الضعاليةي المتصور فالدور

 الجزائر تصبح وبالتالي العربي, المغرب منطقة يتعلق بشؤون ما كل في الجزائر مع سيتعامل
 بالمغرب يتعلق ما كل في العظمى القوى من طرف االستراتيجيات صناعة في فاعالً  شريكاً 

 فالجزائر اإلقليمية, بالهيمنة والمتعلق المنسوب للجزائر الدور يتأسس المنطلق هذا ومن العربي,
 التكامل صناعة وليس السيطرة اإلقليمية, هو الدولية المكانة اكتساب من هدفها نظرهم في

 " .السياسات رسم في شريكا وجودها أو اإلقليمي

 القاطرة التي دور تلعب ةسرئي كقوة الجزائر تواجد من يعنيه بما جهوية, كقوة الجزائر وجود إن 
البينية  العالقات في حاد استقطاب حالة وجود إلى يؤدي المغاربية, اهأقطار بقية إليها تنجذب

 في ممثلة المحافظة والدول الجزائر, في ممثلة الثورية الدول بين الحال كان كما المغاربية,
 . ودائم مستقر تعاوني إطار في التضاعالت انتظام انتضاء إلى أدى وتونس والذي المغرب

 (135م, ص1999)بوعشة, 

 الثروات والموارد جانب من سواء تحكمه, التي الموضوعية والقواعد يتوافق الدور هذا أن ورغم
تتمتع  التي الدولية المكانة أو الدبلوماسية الضعالية أو االستراتيجي الموقع أو الجزائر تملكها التي
 في يظهر فيما سواء حاالته أحسن في اإلقليمي والتنافس عالصرا إلى سوى يؤدي لم لكنه بها,

 .فريقي اهأ البعد ذو الليبي الجزائري التنافس في برز ما أو المغربي الصراع الجزائري

 (16م, ص2000)أبو عامود, 
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و تعود هذه الصعوبة وبناء على ذلك فإن من الصعوبة تحديد و تحقيق أهداف دولة الجزائر 
ل الثاني عامو إن اهأهداف ليست واحدة بل متعددة مختلضة متنوعة , ول : , اهأإلى عاملين 

 اختالفها وتنوعها يرتبط بطبيعة الدولة نضسها وطبيعة المنطقة الكائنة فيها وطبيعة قوة الدولة .

 :  ىلإو بالتالي يمكن حصر أهداف السياسة الخارجية الجزائري 

  أمنها القومي من خالل إقامة عالقات جيدة مع المحافظة على استقالل الدولة و سيادتها و
 الحصول أو تقديم معونات و مساعدات عسكرية و إقتصادية .و ,  جيرانها

  استخدام أحدث و من خالل تقوية البنية التحتية للقوة العسكرية الجزائرية , زيادة قوة الدولة
 ء .وسائل القوة العسكرية , من خالل التدريب , و الصنع , أو حتى الشرا

  من خالل وجود قوة اقتصادية تعتمد على الذاتية   لدولة الجزئرتطوير المستوى االقتصادي
و عدم احتياج الدول اهأخرى , لتتجنب تنضيذ أيدلوجياتها , و أفكارها االستعمارية , و 

 االحتاللية.
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 السياسة الخارجية الجزائرية المبحث الثالث: أدوات

 مقدمة

ة الخارجية تنصرف إلى تلك الموارد االقتصادية والمهارات البشرية المستعملة إن أدوات السياس
في صياغة و تنضيذ السياسة الخارجية. وتكمن أهمية اهأدوات في مدى قدرتها على تحقيق 
أهداف السياسة الخارجية. والواقع أن أهمية أدوات السياسة الخارجية ال ينبع فقط من أهميتها 

كن أيضًا من كونها عاماًل مؤثرًا في مسار السياسة الخارجية, و محددًا لتحقيق اهأهداف, ول
 .لمسار ومعالم تلك السياسة 

 إلى تذهب نهاإف ,ملموس واقع إلى  السياسية قراراتها تترجم أن جلأ ومن ل,الدو  إنو بالتالي ف
 وتعرف ة.رجيالخا السياسية تنضيذ قراراتها على القدرة لها أن ترى التي الصيغ أفضل استخدام

 من بها مرغوب معينة غاية تنجز أدوات هي الخارجية, والتي السياسة تنضيذ بوسائل الصيغ هذه
 ذاتية بمتغيرات الوسائل استخدام ويتأثر ه.ومعطيات بالموقف للظروف المحيطة القرار متخذ قبل

على  القيادة وقدرة ,للدولة والمادية المعنوية والقوة السياسي أيديولوجية النظام منها: وموضوعية
 تستخدم حيث .الدول بين تربط التي السياسية العالقات نوعية كذا المناسبة, و الوسيلة استخدام
 الوسائل جميع وقد تستخدم ,واحدة وسيلة من أكثر تستخدم قد أو معينة واحدة وسيلة الدولة
 اهأخرى. و لدولا مع تعاملها من خالل ليهإ تصبو الذي الهدف تحقيق جلأ من الوقت بنضس
 .الدبلوماسية هي الخارجية السياسة القرارات أو تنضيذ في اهأدوات المستخدمة أهم

 (162, ص  )صالح , د.ت

و هنا سيكتضي الباحث بتناول الدبلوماسية كأداة من أدوات السياسة الخارجية الجزائرية, أما 
لها في سياق تناولنا للمحددات  اهأدوات اهأخرى)العسكرية, و االقتصادية, و غيرها( فقد تطرقنا

 الداخلية للسياسة الخارجية الجزائرية .

  الدبلوماسية الجزائرية  .1

تضم اهأدوات الدبلوماسية المهارات والموارد التي تستعملها الدولة في تمثيل ذاتها إزاء   
ية و الوحدات الدولية اهأخرى, والتضاوض معها بما في ذلك شرح سياستها إزاء القضايا الدول

دوات جانب, وتعتمد اهأهأحماية مواطنها وممتلكاتهم في الخارج و تنظيم تعاملهم مع ا
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الدبلوماسية على توظيف مجموعة من الموارد, و هي شبكة السضارات و القنصليات و 
 (29 - 28م, ص ص 2015المضوضيات , و غيرها من أدوات االتصال الدولي )عبد الغضار, 

 تحقيق وسائل من كوسيلة وهي الجزائرية السياسة أدوات أهم حدأ عداسية تو بالتالي فإن الدبلوم 
 في تطور دائم في وهي الزمان, قديم منذ اهأخرى الوسائل كباقي استخدمت مصالح اهأمة

 والحضارية المجتمعية للتطورات نتيجة الحالي شكلها إلى وصلت حتى وفاعليتها أشكالها
 عملية على أساًسا مهماتها إنجاز جلأ من دبلوماسيةال وتقوم. والسياسية والتكنولوجية

 تتطلب اهأخرى هي المضاوضات غاية سياسية , وعملية النجازتعكس وسيلة  التيالمضاوضات و 
 التقاء من اهأدنى الحد توفر أهمها ومن تحقيق أهداف الدبلوماسية  في لنجاحها محددة شروًطا

 تنتضي الدبلوماسية ثم ومن المضاوضة عملية ردو  فأن لذلك, اإلطراف المتضاوض بين المصالح
 لتشابه مصالحها نتيجة تتعاون عندما أو تماًما مصالحها لتناقض نتيجة الدول عندما تتصارع

 اهأخر الطرف إلجبار أساليب مختلضة المضاوضة طرافاهأ تتبع المضاوضات عملية وخالل تمامًا.
 االقتصادية والمكافئات الوعود ية , كاستخدامالخارج سياستها أهداف تمثل التي أفضليتها لتقبل

يتوقف على   ذاك أو اهأسلوب هذه أو فشل ن نجاحأ على  .التهديد أو والتحذير والعسكرية
 على اهأول الطرف حدود قدرة إلى إضافة خر,للطرف اآل المصالح القومية على تأثيره مدى
 .(163, ص اهأساليب المؤثرة)صالح , د.ت حدىإ فرض

, تقديم صورة بلد اهأمن و السلم إلىما يعرف بالدبلوماسية العمومية تسعي الجزائر  رطاإفي 
ل اهأمني الذي يعتبر مبدأ و أولوية في نضس الوقت, حيث أن عاموهنا نرى أيضا حضور 

وكذلك انطوائها تحت العديد من االتضاقات  ,الجزائر ومن خالل تجربتها في مكافحة اإلرهاب
تحسين صورة الجزائر في الداخل و في الخارج.  ىلإ ىافحة اإلرهاب تسعمك من أجلالدولية 

 عامبين إثيوبيا و إريتيريا  الصراعيضا دور الدبلوماسية الجزائرية في حل أوهو ما أكدته 
الوساطة الجزائرية  توجتحيث  ,بين مالي و النيجر الطوارق قضية  إلي, باإلضافة م2000

 .(17 - 12, د. ت , ص ص )بن عائشة  م2006يوليو 4في  بالتوقيع على اتضاقية الجزائر

 الجزائر على المضروضة العزلة طوق كسر منم 1999 عام منذ الجزائرية الدبلوماسية تمكنت
 ولقد العالمي. الصعيد الطبيعية على مكانتها استعادة في ونجحت اإلرهاب", خالل "عشرية

 في ساهمت كما الدولية, المحافل شتى في لضعالوا القوي بحضورها الدبلوماسية الجزائرية تميزت
 باإلرهاب المتعلقة القضايا ومنها الدولية, المجموعة تواجه التي حلول للتحديات عن البحث
شكالية ونزع الدولي واهأمن  هذه صميم في و, الحضارات وحوار البيئة وحماية التنمية السالح, وا 
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 الخارجية الشؤون وزارة بادرت بوتضليقة, العزيز بدع رئيس الجمهورية وفي عهد العميقة التحوالت
 أفضل بصورة التكضل قصد والخارجي, الصعيدين المركزي على هياكلها تنشيط إعادة إلى

 الوطنية الجالية الهتمامات االقتصادية واالستجابة و الجيوستراتيجية الوطن مصالح بحماية
 .( 2012بالخارج )بودوح و آخرون ,  المقيمة

 رز مجاالت عمل الدبلوماسية الجزائرية التالي: ومن أب

في البداية يمكن القول أن الجزائر تبنت العديد من المبادئ في سياستها الدبلوماسية , و تعتبر 
في معظم المنظمات اإلقليمية و الدولية , كاهأمم المتحدة و الجامعة العربية  ههذه المبادئ متبنا

المبادئ التي تقوم عليها عالقات حسن الجوار , كما اتسمت و منظمة الوحدة اإلفريقية, و هي 
 الدبلوماسية الجزائرية بالعديد من السمات ظلت لصيقة بها سواء كانت أثناء الثورة التحريرية أو

د من سلوكيات الجزائر إزاء العالم ديبعد االستقالل و أصبحت هذه السمات و المبادئ تضسر الع
 (.5 - 4 , ص صالخارجي)بن عائشة, د.ت

 دورها في األمم المتحدة  .أ 

فمنذ  الدولية , المضاوضات في عنه االستغناء يمكن ال شريكاً  الراهن الوقت في الجزائر أصبحت
 ةعام الجمعية الجمهورية في رئيس طرف مرات من 5الجزائر  ةدول تمثيل تم  2000 عام
 م2005 في الدولية والقمة م2000 سبتمبر في المنعقدة لضيةاهأ قمة منها المتحدة, نذكر لألمم

 ( . م2012, و آخرون ,  حالمتحدة )بودو  هيئة اهأمم إلصالح المخصصة

جزائريين في مناصب أساسية  ولينؤ مست الجزائر مكانها في اهأمم المتحدة من خالل تعيين تأثب
دة لغرب في اهأمم المتحدة مثل مكتب اهأمم المتحدة لدى االتحاد اإلفريقي ,  ومكتب اهأمم المتح

عت نحو أأفريقيا , وقد يقول المتضائلون  ن الجزائر تستحق التقدير لدورها في الخطوات التي ُقط 
تحقيق الهندسة اهأفريقية للسلم واهأمن , على الرغم من أن هذه الخطوات ناقصة ومتزعزعة , 

تورية في كما أنهم يشيرون إلى تشّدد االتحاد اهأفريقي في التعامل مع التغييرات غير الدس
الحكم, ونشر قوات تابعة لالتحاد في بعثات لدعم السالم في الصومال ومالي وجمهورية أفريقيا 

 .( م2014الوسطى)نيكلز , 

الجزائر  الستعادة تكريساً  ذلك فكان 2003 عام اهأمن مجلس في عضوا الجزائر انتخبت قدو 
 الجاري اإلصالح مسار في الضعالة بمساهمتها االعتراف من ونوعا الدولية, الساحة على مكانتها
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 ولجنة اإلنسان حقوق مجلس إنشاء في مراحله أولى تتمثل والذي المتحدة, اهأمم حاليا لمنظمة
 تنضك لم .العالم عبر اإلرهاب لمكافحة واضحة إستراتيجية ضبط في السلم المتحدة لتعزيز اهأمم

 ولقد ساهمت اإلرهاب قضية بخصوص شاملة دولية اتضاقية إبرام بضرورة المطالبة عن الجزائر
 تبني على فيه المشاركة الدول , لحث  ( forum ) المتوسطي المنتدى إطار في كبيرة بضاعلية

 اإلرهاب من للوقاية االتضاقيات من عدد إبرام إلى أيضا دعت كما اإلرهاب ضد موقف موحد
 المركز بتأسيس الجهود لكت توحدت ولقد واإلسالمي, والعربي اإلفريقي على الصعيد ولمكافحته
  (م2012وآخرون,  حالعاصمة )بودو  بالجزائر , ومقره اإلرهاب حول للدراسات والبحوث اإلفريقي

وجدت إسرائيل في المنظمة الدولية فرصة لها لتأكيد " هويتها", و البرهنة على استقاللها 
مم المتحدة , اهأ ىلإتقديم طلب االنضمام  ىلإم 1948فسارعت بعد إعالن قيامها في مايو 

م , و أيده أعضاء من مجلس 1949فضشلت باالنضمام فعادت وقدمت طلبًا آخر في ربيع 
م , و بضغط من الدول الغربية و الواليات المتحدة اهأمريكية 1949مارس  4اهأمن و في 
ة للمنظمة تقر بأن " مجلس اهأمن و قد تلقى و نظر في طلب عامالجمعية  ىلإأحيلت توصية 

رة و سرائيل " دولة محبة للسالم" وقادإائيل الدخول في عضوية اهأمم المتحدة , يقرر أن سر إ
ة عام, و بناء على ذلك يوصي الجمعية  عازمة على تنضيذ االلتزامات التي يتضمنها الميثاق

ة بقبول عامم أصدرت الجمعية 1949مايو  11مم المتحدة , و بتاريخ بقبولها لعضوية اهأ
 29ة الصادر في عامل و دخولها رسميًا , وبأنها تتعهد بتطبيق قرارات الجمعية سرائيإعضوية 
( الخاص بحق عودة الالجئين 1948ديسمبر  11م ) قرار تقسيم فلسطين ( و )1947نوفمبر 

لى اهأمم المتحدة نجاح للدبلوماسية إالضلسطينيين , وهذا ما لم يحدث لحد اآلن. وكان االنضمام 
 ( .49 - 48م , ص ص 1965طة )الصايغ, ة النشاإلسرائيلي

نجازاتها السياسية و الدبلوماسية في غياب الجزائر التي كانت تكافح إسرائيل معظم إلقد حققت 
 .سرائيلية في المنظمةمن أجل انتزاع استقاللها, وبالتوازي مع نشاط الدبلوماسية اإل

 (61م, ص2011)قداش, 

اهأمم  ىم قررت الجزائر االنضمام مباشرة إل1962 عامو بمجرد أن تحقق لها االستقالل 
 ىلإالمتحدة للحاق بركب الدول العربية التي سبقتها إليها فكان انضمامها بعد طلب تقدمت به 

في  109ة للمنظمة , و أصبحت الجزائر العضو رقم عاممجلس اهأمن ووافقت عليه الجمعية 
م بعد حضل حضره الرئيس أحمد 1962اكتوبر  3م( بكامل الحقوق منذ 2005المنظمة )عباس,
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رئاسة الحكومة في  ليهاتو بن بلة شخصيًا , و ذلك بعد أقل من أسبوع من 
 ( 131م , ص 2007)لونيسي,الجزائر

الجزائر كانت حريصة على إعطاء دفع للعمل الدبلوماسي العربي المشترك في المنظمة و 
سرائيلي في المنظمة " بالتوازي مع إلاستجماع الجهود لكبح " التوسع الدبلوماسي و السياسي ا

مم المتحدة , اإل ىلإقليمية التي تنتمي أغلب بلدانها جهودها في المنظمات الجهوية و اإل
وقة ر نجاحاتها في منظمة الوحدة اإلفريقية و حركة عدم االنحياز على ثقلها داخل أ فانعكست

ر دول العالم الثالث المؤيدة لحقوق اهأمم المتحدة , فقررت مدعومة من البلدان العربية و معسك
مم المتحدة التي ظلت صوات الدولية الحيادية في اهأاهأكسب  ىلإالشعب الضلسطيني التوجه 

سرائيلي و اهأمريكي تؤثر على مسار التصويت , و مسار تجاذب بين الطرف العربي و اإل
 بعد حرب عام ةعامفي تصويت الجمعية  يجاباً إفنجحت في كسب عدد منها , ما انعكس 

ة في دورة طارئة على جملة من القرارات أهمها عامم, حيث صوت أعضاء الجمعية 1967
عتبر ضم إسرائيل للقطاع اهأردني بما فيه المدينة المقدسة عماًل االقرار المتعلق بالقدس الذي 

 ( .9م, ص1988باطاًل)الضرا, 

 تاماً  دة ارتضع عدد الدول المؤيدة تأييداً مم المتحو بتواصل جهود الجزائر و الدول العربية في اهأ
أعمال  تعن( , فظلت الجزائر ت26م , ص1987م )حرب,1968 عاممم المتحدة للعرب في اهأ

ريق السعي بتأييد من حلضائه من دول القارات الثالثة إفريقيا طسرائيل وقمعها للضلسطينيين عن إ
( , و 12 - 11, ص ص 1988)الضرا,كشف تلك التجاوزات  ىلإو آسيا و أمريكيا الالتينية 

سرائيل تجسيدًا إ اعتبر ةعامالقرارا من الجمعية  استصدارنجت الجزائر و الدول العربية في 
م باعتبارها شكل من أشكال التمييز و 1975 /10/11دينت الصهوية بتاريخ أللصهوينة , و 

سرائيل أجهض إتحدة حليضة الواليات الم همن الذي تسيطر عليالحقد العنصري ,إال أن مجلس اهأ
مساعي اللجنة التي عنيت في الدورة لمساعدة الشعب الضلسطيني على ممارسة حقوقه , ما 

 أفشل خطة عملية وضعتها اللجنة لتنضيذ تقرير مصير الشعب الضلسطيني . 

 : العربي المغرب إتحاد صعيد على .ب 

مؤتمر لألحزاب المغاربية الذي ظهرت فكرة االتحاد المغاربي قبل االستقالل وتبلورت في أول 
والذي ضم ممثلين عن حزب االستقالل  م,30/4/1958 -28عقد في مدينة طنجة بتاريخ 

لتنشيط الروابط ة, المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني الجزائري
, م1974بين ليبيا وتونس عام  ةجربة الوحدتاالقتصادية بين دول المغرب العربي, وبيان 
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ومعاهدة مستغانم بين ليبيا والجزائر, ومعاهدة اإلخاء والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 
, م10/6/1988. وأخيرا اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر يوم م1983

صدار  ط وسائل الذي أوضح رغبة القادة في إقامة االتحاد المغاربي وتكوين لجنة تضبالبيان وا 
 .( www.goo.gl/1626jS) موقع الجزيرة ,  تحقيق وحدة المغرب العربي

, بإعادة تنشيط هياكل ودواليب هذه المجموعة المغاربية 2001  عاممند  الجزائر بادرتو 
  .م(2012م )خالف, 1995 عامالذي شل نشاطاتها مند ووضع حد للجمود 

و اتبعت الجزائر منذ استقاللها سياسة واضحة تجاه دول المغرب العربي برزت في مجاالت 
التعاون و التكامل و العمل على ضمان مصلحة مغاربية مشتركة مقابل الحضاظ على سيادتها و 

نطقة المغاربية برزت في سياستها الخارجية ة الخاصة للميمهني , و هذه اهأسالمة ترابها الوط
ن تضاربت المصالح و اختلضت السياسات. يمي أو الدولي على السواء حتى وا  قلذات التوجة اإل

ساسية سطرت سياستها في أتمحورت الرؤية الجزائرية للمغرب العربي عمومًا حول مبادئ 
قامة عالقات حسن جوار و إالمنطقة من خالل الحضاظ على االستقرار بالمنطقة من خالل 

ات بشكل سلمي و نبذ استعمال القوة , و رفض الصراعتسوية  ىلإ باإلضافةتعاون اقتصادي , 
 .م 1975 عامسياسة الكتل و مناطق النضوذ التي برزت بعد مشكلة الصحراء في 

 م( .2014)ملوك, 

المغرب العربي ككل و قليمي, أي الدفاع عن و يرى الباحث أن الجزائر لعبت  دور المدافع اإل
قطار المغاربية ليس على الجزائر فقط , و دور صانع التكامل, من خالل العمل على  توحيد اهأ

في اطار إقليمي يوحد الشعوب المغاربية , و دور المعادي لالستعمار و الداعم لحركات التحرر 
سباني, و تالل اإلراضي التي كانت تحت االحو استرجاع اهأ لمن خالل دعم الجزائر الستقال

 و مليلة المغربيتين . بته  استرجاع س  

 :العربية البلدان صعيد على .ج 

فريقية, وبالد متوسطية عربية وأرض الكبير العربي المغرب من يتجزأ ال جزء الجزائر إن  ولهذا وا 
 العربي شعوب المغرب على يعود بما اإلفريقي الشمال وحدة تحقيق أجل من تعمل فإنها

 في سبيل وتناضل العربية الوحدة تحقيق بإمكانية وتؤمن والرخاء, واالستقرار منباهأ وأنظمته
 م(.2010ى )فتاك,الكبر  التجمعات عصر في ضرورة أصبح الذي الهدف هذا تجسيد

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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و قد لعبت الجزائر دورًا لدعم التضامن العربي و حل الخالفات بين الدول العربية وكذا دعم 
و يظهر حرص الجزائر على دعم  الستقاللاالحرية و  نضال الشعب الضلسطيني من أجل

عام  في الوطني االستقالل عقب العربية الدول جامعةلالصف العربي من خالل انضمامها 
 دعمت, فقد  الوطنية الثورة بمبادئ واهأيديولوجي التاريخي الجزائر التزام أدى م , وقد1962
)اللجنة  إسرائيل مع دبلوماسي حل فكرة فضتور  باستمرارمنظمة التحرير و  الضلسطينيينالجزائر 

 . (2011اإلقليمية الخاصة بمنطقة الشرق اهأوسط و شمال إفريقيا , 

استمرار دعم الصف العربي , ودعم القضية المحورية في الوطن العربي و أكدت الجزائر على 
 , القضية الضلسطينية, و يتجلى هذا الدعم من خالل مايلي : 

 م(.2017م )العشري,1975 عامق و إيران لحل الخالف بينهما التوسط بين العرا .1
مشاركة الجزائر في الجبهة القومية للصمود و التصدي التي تأسست بعد انضراد مصر  .2

 م(2013,  لموسوعة الضلسطينيةبإقامة عالقات مع اسرائيل )ا
 م.1973م, و 1967سرائيل في حربي إالمشاركة إلى جانب الجيوش العربية ضد  .3
م , و اإلعالن عن دولة 1988 /15/11لس الوطني الضلسطيني في المج اناحتض .4

 فلسطين و عاصمتها القدس.
المشاركة في تأسيس اتحاد المغرب العربي الذي ضم كاًل من الجزائر وتونس وليبيا  .5

 م(  .2014والمغرب وموريتانيا )ملوك, 
 
 :األفريقيعلى المستوى  .د 

 إلى وبالنظر اهأصعدة, على مختلف القارة قضايا تبني رللجزائ اإلفريقي االنتماء مقتضيات من
 على يضرض كله ذلك فإن الجزائر, تتوفر عليها التي واإلمكانات استراتيجية الجيو المكانة

 الدبلوماسي واهأداء الضعال الحضور تأكيد سبيل في مضاعضة جهودٍ  بذل الجزائرية الدبلوماسية
 مصالحها وتخدم الجزائر تمتلكها التي دراتالق تعكس مكاسب اجل تحقيق من المتميز,

 المؤسساتي اإلطار هذا ظل في .القاري المستوى على لها اإليجابي الدور وقضاياها, وتأكيد
 القارة مستوى على الريادي دورها تواجدها , وترسيخ تأكيد إلى الجزائرية الدبلوماسية سعت

 الجزائرية الدبلوماسية قبل من المسجلة اقفالمو  الحضور, تلك هذا يؤكد ما أبرز ولعل اإلفريقية,
 عن الدفاع مثل اهأفارقة, اهأعضاء قبل من خالل تكليضها من سواء الدولية, المحافل في
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الثمانية  مجموعة إطار في العالم في غنى اهأكثر الدول اجتماعات في بالقارة المتعلقة القضايا
(G08 و الجمعية )( .3م, ص2010ايب, )العة لألمم المتحدة و غيرها عام 

فريقيا ومنطقة الساحل خاصة بعد دورها في محاولة أتعتبر الجزائر فاعل محوري في شمال و 
استتباب اهأمن, ولعبها دور الوسيط السياسي والضاعل الدبلوماسي في أكثر من مناسبة سواء في 

ج بحلول ميدانية أزمة مالي, واهأشواط التي قطعتها الدبلوماسية الجزائرية في عملياتها للخرو 
لجلسات الحوار بين أطراف   وسياسية لألزمة, وكذا اهأزمة الليبية ودور الجزائر في الدعوة

الليبي قصد بلوغ اتضاق جدي هأزمة السلطة والشرعية في الدولة, والتي أضح االنضالت  الصراع
تعانيه حدودها  الداخلي يشّكل خطرا على الدولة الجزائرية, وهذا على إثر ما الصراعاهأمني و 

  .على المستويات الثالث الهجرة غير الشرعية, وتهريب اهأسلحة والتنظيمات اإلرهابية المسلحة

 م(2015)سنوسي,

 على الجزائرية الدبلوماسية تعمل التي الرهانات أكبر من العالم في السلم أسس توطيد يعتبرو 
 واإلتحاد المتحدة اهأمم ينب التعاون سبل تعزيز أجل من تناضل الجزائر أن كسبها. ذلك

 مساهمة دولة  وتندرج اهأفريقية ,  القارة في اتالصراع وفض يتعلق بالوقاية فيما اإلفريقي,
 (: 2012و آخرون,  ح)بودو  المنظور هذا فيالجزائر 

 الصراع في المتحدة اهأمم تتوالها التي اهأمن حضظ عمليات في للمشاركة المالحظين إيضاد .1
 .الديمقراطية الكونغو جمهورية وفي تيرياوأري بين الحبشة

اهأريتيري  اهأثيوبي الصراع لضض بوتضليقة العزيز عبد الرئيس يد على الصلح مساعي نجاح .2
 ق.الطوار  والمتمردين المالية الحكومة بين الصراعو 

التعاون اهأمني , لكن لطالما استثمرت الجزائر في ال تقبل لى الجزائر كدولة إغالبا ما ينظر و 
حيث , اهأمن اإلقليمي , فأصبح لها وجودها في مختلف هيكليات التعاون اهأمني اهأفريقي "

لعمامرة إلى المنصب الدبلوماسي اهأول بعدما كان اارتقى وزير الخارجية الجزائري رمضان 
( , وكان م2013 –م 2008مضّوض دائرة السلم واهأمن في االتحاد اهأفريقي لسنوات عّدة )

الشخصية اهأبرز في االتحاد اهأفريقي بعد الرئيس. وكان  -لملّقب بـ"السيد أفريقيا" ا -لعمامرة ل
واحدًا من مسؤولين جزائريين كثر يتسّلمون مناصب أساسية في االتحاد اهأفريقي في مجال ي 

 –م 2002اهأمن ومكافحة اإلرهاب. قبله, كان سعيد جنيت, أول مضّوض لدائرة السلم واهأمن )
دة آليات السالم اهأفريقية, وبينما كان يعمل في منظمة الوحدة اهأفريقية سلف (, قيام2008
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االتحاد اهأفريقي ساعد على تصميم الهندسة اهأفريقية للسلم واهأمن أي اإلطار الذي يدير 
 م(.2014)نيكلز, االتحاد اهأفريقي من خالله السلم واهأمن في القارة 

البحث عن آلية تحضظ السلم و اهأمن في إفريقيا و  ىلإئر بجهود معتبرة اومن هنا سعت الجز 
ات بين الدول اإلفريقية, و ظهور مشكلة الالجئين , التي الصراعدعمها, وذلك بسبب اندالع 

أثقلت كاهل الجزائر , و عملت على إعادة هيكلة االتحاد اإلفريقي انطالقًا من فكرة الدبلوماسية 
في البداية و حلها حاًل سليمًا.  احتوائهاات , و بالتالي الصراعالوقائية من أجل التوقع بحدوث 

 اإليريتري الصراعات اإلفريقية مثل حل الصراعو من أهم نماذج الوساطة الجزائرية في بعض 
 ( . 292 - 284المالي )خبيزي, د. ت, ص ص  الطوارق الصراعبي, و الوساطة في اإلثيو 

عادة تضعيل االتحاد إلعبت دورًا هامًا , من خالل ة السياسة الخارجية الجزائريو يرى الباحث أن 
يقية اهأفريقي , و بالتالي وضع حجر اهأساس في عالقتها بالدول اهأفريقية و خاصة اهأفر 

وكذلك على صعيد العديد من االتحادات و المؤسسات الدولية ,  العربية , و الذي انبثق منه
قليمية في إلافة اللمسة الجزائرية في الساحة اضا  بية , و اتحاد المغرب العربي , و جامعة العر 

قليمية و دولية تنبذ اإلرهاب , مما جعلها إتعزيز و حماية حدودها , و الدخول في معاهدات 
 .لياتها في محاربة اهأرهابآمزارًا لباقي الدول لالستضادة من خبرتها و 

دم اكتضاء الجزائر كل هذه المعطيات من شأنها أن تضصح عن حقيقة بالغة الشأن و هي ع
بتبنيها لمبادئ ميثاق اهأمم المتحدة , بل ذهبت هأبعد من ذلك من خالل سعيها الجاد و الحثيث 

في الوصول إلى تنمية إفريقية يسودها السلم و  لقيم السلمية على أرض الواقع آملةً لتضعيل تلك ا
 اهأمن و اإلستقرار اإلقليمي .
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 سة الخارجية الجزائريةالسيا المبحث الرابع: صناع

و آلية  و تشمل المعلومات, بمجموعة كبيرة من العوامل تتأثرإن عملية صنع السياسة الخارجية 
عملية  في المعلوماتكيضية استخدام وتشمل , و تدريب أفراد جهاز السياسة الخارجية  نقلها

 .  التخطيط و عملية التحليل

للتحرك  عامات التي تنتهي إلى وضع اإلطار مجمل النشاط تعنيصنع السياسة الخارجية ف
ة . و هي بهذا المعنى تتضمن عامالخارجي للمجتمع من حيث أهدافه و مبادئه و توجيهاته 

تحويل القرارات و السياسات إلى و مشاركة أجهزة و قوى و جماعات عديدة رسمية و غير رسمية 
 (. م2005ل )عباس,أو الضشبرامج و آليات و نشاطات و يرتبط بالتنضيذ تقييم النجاح 

 :يأتي فيما متمثلة نجدها محددة أجهزة في يبرز الجزائرية الخارجية السياسة وأداء 

 السلطة التنفيذية .1

تعتبر السلطة التنضيذية القوة النافذة في صنع القرار في السياسة الخارجية, فالسلطات اهأخرى ال 
ذية فيما يتعلق بصنع السياسة الخارجية ,وينبع على دور السلطات التنضي رقابياً  تمارس إال دوراً 

تقليدية وأخرى معاصرة ,فطبيعة السياسة الخارجية المتسمة بحالة عدم  تعدة اعتباراذلك من 
في صنع  مركزياً  لى إعطاء السلطة التنضيذية دوراً إاليقين وسرعة التغيير تتجه بالنظم السياسية 

لظروف المتغيرة للعالقات الدولية ,ومما يساعد على تلك السياسة لمواجهة اهأزمات الدولية وا
ذلك تضرغ السلطة التنضيذية واتصافها بالوحدة التنظيمية وامتالكها للمعلومات عن المشكالت 

 (.67م, ص 2012الدولية )بوقارة, 

 مؤسسة الرئاسة : . أ

اذ ينص الدستور الجزائري صراحة على أن مؤسسة الرئاسة لها الدور اهأكبر في صنع واتخ
 ,م1976 ,م1963فكل الدساتير التي عرفتها الجزائر على التوالي  القرار في السياسة الخارجية,

في مختلف  تأعطت لرئيس الجمهورية صالحيات واسعة تسمح له بالب ,م 1996 ,م1989
 عام من دستور 67فقد جاء في المادة  القضايا التي تهم الدولة سواء داخل البالد أو خارجها,

 ن "رئيس الدولة وحده يجسد اهأمة وهو حامي الدستور ويمثلها داخل البالد وخارجها",أ م1989
من الدستور الحالي أن "رئيس الجمهورية هو الذي يقرر ويوجه  77كما ورد ذلك في المادة 

 .(34م, ص 2012)بنيو,  السياسة الخارجية  للبالد وذلك من خالل الصالحيات المخولة له
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رئيس الجمهورية يصدق على اتضاقيات الهدنة  "من الدستور تنص على أن 131كما نجد المادة 
ومعاهدات السلم والتحالف واإلتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة ,والمعاهدات المتعلقة 

 " .بقانون اهأشخاص والمعاهدات التي تترتب عليها نضقات واردة في ميزانية الدولة

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية أن " لى ,هي اهأخرى ع 132ونصت المادة 
 .(240م, ص 1990, )بوشعير"  حسب الشروط المنصوص عليها تسمو على القانون

وحسب هذه المواد فإن مؤسسة الرئاسة وهي أعلى هرم في السلطة التنضيذية في الجزائر ,تعتبر 
هو موجود في الواقع خاصة بعد  صاحبة الحظ اهأوفر في القرار السياسي الجزائري ,وهذا ما

وصول الرئيس بوتضليقة إلى سدة الحكم ,كما أن المتتبع لمسار الرؤساء في الجزائر نجدهم 
يلعبون دور كبير في صياغة القرار السياسي في السياسة الخارجية ,وخاصة الرئيس الحالي 

ى توليه منصب وزير في ذلك بالنظر إل السيد عبد العزيز بوتضليقة الذي لعبت خبرته دوراً 
 عامإلى غاية وفاة الرئيس هواري بومدين  م1963 عامبداية من  عام 15الخارجية لمدة 

بذلك  محاوالً  ,م1999 عاموهو ما يضسر اهتمامه بالسياسة الخارجية منذ توليه الحكم  ,م1978
ات توليه تحسين صورة الجزائر الخارجية مستغال في ذلك عالقاته الخارجية التي اكتسبها سنو 

 ( .35م, ص 2012, حقيبة الخارجية في عهد الرئيس بومدين )بنيو

 وزارة الشؤون الخارجية: . ب

تعتبر وزارة الشؤون الخارجية بمثابة الجهاز البيروقراطي المهيمن على جل مستويات السياسة 
حة الخارجية مثلما تهيمن بقية البيروقراطيات على وظائف السلطة التنضيذية )االقتصاد ,الص

,التعليم...( وعادة ما تضوض بعض السلطات الضعلية لوزير الشؤون الخارجية إال ما تعلق منها 
 بالقضايا ذات اهأهمية الكبرى والحساسية العالية.

وفي الجزائر, باإلضافة إلى رئاسة الجمهورية, نجد وزارة الشؤون الخارجية كجهاز رسمي في 
القرار السياسي الخارجي ,خاصة في فترات السبعينات السلطة التنضيذية ,له مساهمة فعالة في 

والثمانينات حين كانت تشارك بصورة فعالة في صناعة القرار في السياسة الخارجية خاصة أيام 
 " و"طالب اإلبراهيمي"و"اهأخضر اإلبراهيمي" ى"محمد الصديق بن يحي

 (.68م, ص 2012)بوقارة, 
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ئيس "بوتضليقة" عند وصوله إلى الحكم, حيث غير أن هذا الجهاز تقلص دوره في عهد الر 
,وأصبح دور الوزارة  صورياً  استحوذ على القرار الخارجي بصورة كبيرة وجعل هذا الجهاز جهازاً 

الستضراد مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية في الجزائر  ال غير ,نظراً  وظيضياً  في الجزائر دوراً 
بق لوزارة الخارجية التي من المضروض أن لها دور هام بصنع القرار في السياسة الخارجية ,فلم ي

وظيضيا ,فوزير الخارجية أصبح موظضا يؤدي ما يطلبه منه صناع القرار  في هذا القرار إال دوراً 
 .(36م, ص 2012وينضذ سياسات فوقية ال غير)بنيو,

 المؤسسة العسكرية .2

يد السلطة .إنه مؤسسة لألمة أو أداة ب يعتبر الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة وليس جهازاً 
وليس للنخبة الحاكمة شأنه في ذلك شأن مؤسسات السيادة اهأخرى كالقضاء مثال أو الرئاسة 

 ويضترض أن يكون محايداً  ,وعليه فإنه يمتنع عن االشتغال بالسياسة والسلطة داخل المجتمع,
 ( .69م, ص2012بمهامه المحددة دستوريا)بوقارة ,  وملتزماً 

وعملية تأسيس أو  ذ االستقالل كان المركز العصبي للسلطة السياسية في الجزائر,الجيش من
فقد كانت القيادة العليا  ,ءر من هذه الحقيقة اهأساسية في شيدسترة السلطة السياسية لم تغي

لحساب "أحمد  ,م1962 عامة لألركان في الجيش هي التي استولت على الحكم والسلطة عام
واستمر بعدها دور الجيش بارزا إلى غاية  ,م6/1965شهرحبتها منه في بن بلة" وهي التي س

حيث يمكن اعتبارها بداية تحول من حيث بروز قوة من  ات من القرن الماضي,يالثمانين
 المدنيين لتحتل عددا من الحقائب الوزارية في جهاز الدولة ,على عكس مرحلة الرئيس بومدين,

والذي قلص من دور المؤسسة  ,م23/2/1989في دستور  حول تجسد أكثروالواقع أن هذا الت
العسكرية في الحياة السياسية بحصر دور الجيش في بعده الكالسيكي التقني ,إال أن ذلك لم 
يتجسد على أرض الواقع من خالل تعيين "قاصدي مرباح"  كرئيس حكومة وبعده "مولود 

والحضور والتمثيل المستمر حمروش" وهو ما يوضح مرة أخرى الدور البارز والمتواصل 
 .(73م, ص 1989, للمؤسسة العسكرية في دواليب السلطة )حمروش

فهذه المؤسسة رغم أن دورها غير ظاهر للعيان إال أنها تقوم بدور كبير خلف الستار في 
صناعة القرار السياسي في الجزائر, وذلك نظرًا للنضوذ الواسع للعسكر داخل دواليب السلطة, 

يب النظري البيروقراطي فإن المؤسسة العسكرية تعتبر المؤسسة اهأقوى بين وحسب الترك
المؤسسات اهأخرى, حيث أن قادة المؤسسة العسكرية في الجزائر ومنذ االستقالل حسب السيد 
"عبد الحميد مهري" لديهم اعتقاد بأن الدفاع عن قيم الثورة وسالمتها استنادا إلى التجارب 
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ضة سياسية دائمة منوطة بالجيش الوطني الشعبي ,فالمؤسسة العسكرية السابقة أصبح يشكل وظي
في الجزائر ترى أنها اهأولى بصناعة القرار في السياسة الخارجية الجزائرية ورسم العالقات مع 

عتقاد السائد عندهم هأن معظم قادة الجيش هم من النخبة الثورية فلذا مازال اال الدول ,ونظراً 
 ة القرار الخارجي وتوجيه مسار السياسة الخارجية .بصناع بأنهم اهأوئل

 (70م , ص2002)مطر وآخرون,

 ثالثًا: السلطة التشريعية

في  تهأنشفالبرلمان الجزائري منذ  بأتم معنى الكلمة, صورياً  يعتبر البرلمان في الجزائر مجلساً 
 عامم يقترح منذ اهأكثر من ذلك أنه ل لم يقم بأي وظيضة تشريعية, م1997 عامعهد التعددية 

ة وهو قانون منع استيراد الخمور الذي تقدمت به كتل ,أي بداية عمله إال قانونا واحداً  م1997
لغاؤه فيما بعد بسبب شروط المنظمة إوالذي تم م, 2002 عام 10شهر  حركة النهضة في

يعية وال سلطة فالبرلمان الجزائري لم تكن له ال سلطة تشر  العالمية للتجارة للتضاوض مع الجزائر,
 ال في السياسة الداخلية وال السياسة الخارجية للجزائر, الرقابة على الحكومة أو الهيئة التنضيذية,

إذا استثنينا فقط الزيارات  ذلك, عنأما فيما يخص صنعه للسياسة الخارجية فهو أبعد ما يكون 
في إطار ما  نات الخارجية,البروتوكولية التي يقوم بها رئيس البرلمان أو بعض النواب للبرلما

يعرف بالتعاون البرلماني بين الدول أو بعض التكليضات التي يخص بها رئيس الجمهورية رئيس 
وفي كل الميادين كما أن الدستور الجزائري لم يحدد ,  البرلمان لتمثيله في بعض المحافل الدولية

منحه فيها الدور االستشاري عدا مادة واحدة  أي وضعية أو دور في مجال السياسة الخارجية,
من الدستور:"يمكن للبرلمان أن يضتح مناقشة حول السياسة الخارجية  130حسب المادة , فقط 
على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين ,يمكن أن تتوج هذه المناقشة عند  بناءً 

 . يس الجمهورية"الئحة يبلغها إلى رئ االقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه معاً 

 (397م, ص2008)بوقضة, 

والتي ال تخرج عن  كما أن البرلمان الجزائري مكون من غالبيته من اهأحزاب الموالية للسلطة,
وهي في اهأصل تابعة ال تعرف من المعارضة  المعارضة, ىطوعها و هناك توجد أحزاب تدع

ذو التوجه اإلسالمي  مع السليم" ,إال اسمها مثل الحزب الثالث في التحالف الرئاسي "حركة مجت
وبقية اهأحزاب اهأخرى التي ال تسمن وال تغني من جوع فكيف لها أن تطلب لعب دور في 
, صناعة السياسة الخارجية الجزائرية وهي لم تستطع لعب دور حتى في السياسة الداخلية للدولة
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 مها مصالحها الخاصةفأي دور لمؤسسة بأحزاب مصلحية ال تهمها مصلحة الوطن بقدر ما ته
 .(39م, ص2012, )بنيو

 بعضها يرجع من خالل العديد من المحددات, ن السياسة الجزائرية  تتحددفإبناء على ما سبق, 
والثقافة  العسكرية قدراتها وكذا وتطورها, تقدمها ومستوى ومواردها االقتصادية قدرات الدولة إلى

تدفع  التي هي المحددات وهذه فيه, تنسج الذي يالدول والنسق المجتمع, في السائدة السياسية
 تعمل غيره, وبالتالي فإن المحددات دون معين نحو على للجزائر الخارجي السلوك رسم إلى

 .لدولة الجزائر الدولية المكانة خضض أوبشكل تكاملي تعمل على رفع 

على صناعة  مما ساعدها للبترول و الغاز الطبيعي, المصدرينوتعتبر الجزائر من أكبر  
الى أن المجتمع الجزائري ال يعتد بالتدخل الخارجي,  باإلضافةالسياسة الخارجية الخاصة بها, 

 .ونها الداخليةؤ إدارة شب اهأجدر هيبحيث تعتبر دولة الجزائر أن الدول 

دولية والتوقيع على مواثيق دولية ذات و  قليمهإ و هذا لم يمنع الجزائر من تكوين عالقات 
إلقتصادي, أو حتى المواثيق المناهضة لإلرهاب, و من أهم العضويات و العالقات الطابع ا

بعد استقاللها, هو االنضمام  اتالتى تعتز بها دولة الجزائر و تعتبر انتصارًا من أهم االنتصار 
على  ىمم المتحدة, و المساعدة و المساهمة في تكوين االتحاد اهأفريقي, و ال ننسلى هئية اإلإ

 العربي, من خالل االنضمام الى الجامعة العربية , و تكوين اتحاد المغرب العربي .الصعيد 

 يمكن في تحديد محددات و أهداف سياستها الخارجية, تجربة الجزائرأن ب الباحث أيضاً  ىو ير 
, للساسة الضلسطينيين االستضادة منها, و العمل على رسم سياسة خارجية فلسطينية مستقلة بذاتها

سرائيلي, فالتجربة التي خاضتها باالحتالل اإل هدولة الجزائر واجهت استعمار شبين إحيث 
 الجزائر مليئة بالخبرات التي تساعد صناع القرار الضلسطينين على بلورتها و محاكاتها. 
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 الفصل الثالث

السياسة الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية 
 م2006قبل عام 

 م1967المبحث اهأول: موقف الجزائر من حرب 
 م و موقف الجزائر منها1967المبحث الثاني: تداعيات حرب عام 

  2000المبحث الثالث: موقف الجزائر من التطبيع مع إسرائيل و انتضاضة اهأقصى 
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 م2006السياسة الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية قبل عام الفصل الثالث: 

 مقدمة :

بل ترجع على  الجزائر إن العالقات الجزائرية الضلسطينية ليست وليدة مرحلة ما بعد استقالل
وهذا ما تؤكده أدبيات الحركة الوطنية الجزائرية بكل تياراتها , اهأقل إلى بدايات القرن العشرين

كرية والسياسية المجمعة على مساندة قضية فلسطين. وعلى هذه الخلضية واهأرضية النضالية, الض
 تواصلت العالقة مع الجزائر الدولة المستقلة بالدعم التام لقضية شعب فلسطين.

م, 1962عام  الستقاللها الجزائر ُيقتدى به منذ ن ْيل مثالً  الجزائر في الضلسطينيون رأىوقد 
ول مكتب أفتم افتتاح  التحرير الضلسطينية,  بمنظمة اعترفت يوائل الدول التأمن  الجزائر فكانت

بعد  منظمة التحرير  كأول مدير لمكتب  سعيد السبع وعينم, 1965للمنظمة فى صيف عام 
 .(2015)السبع ,  انتصار الثورة الجزائرية

ذروتها في عهد الرئيس هواري بومدين, وتعتبر هذه هي  إلى السياسة الخارجية الجزائرية وصلت
كما  . دول المحور االشتراكي خصوصاً  ,ملعالقة الجزائر الجيدة بدول العال الضترة الذهبية نظراً 

كانت الثورة الجزائرية درسا للشعوب المستضعضة حيث حرصت الجزائر منذ تاريخ استقاللها على 
تبني سياسة خارجية تتسم باالعتدال والوسطية ودبلوماسية تتجنب الضجيج والشعارات مع 

 مما أكسبها مكانة دولية مميزة نظراً  ,التزامها بعدد من الثوابت التي ارتكزت عليها تلك السياسة
لدفاعها المستميت عن قضايا الشعوب في تقرير مصيرها كالقضيتين الصحراوية والضلسطينية 

 م(.2014)ملوك,بوجه الخصوص

قبل تجاه القضية الضلسطينية السياسة الخارجية الجزائرية  نسعى إلى دراسة  :ومن خالل ما سبق
 من عدد من القضايا الهامة .م , من خالل موقضها 2006عام 
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 م1967 عام المبحث األول: موقف الجزائر من حرب

اإلسرائيلي حتى, وهي  –لم تكن الجزائر في أي وقت من اهأوقات محايدة إزاء الصراع العربي 
 عام نه و بمجرد إعالن الصهاينة عن قيام دولة إسرائيل فيإتحت االحتالل الضرنسي , بل 

الشعب الجزائري في جمع التبرعات لصالح القضية الضلسطينية, رغم  م حتى شرع حزب1948
 ىكانت في أمس الحاجة إل -م1947 –أن المنظمة الخاصة التي تأسست في تلك الضترة 

اتخذت  م,1956عام  اهأموال لشراء السالح لإلعداد للثورة, وخالل العدوان الثالثي على مصر
 ها بالتنسيق مع بريطانيا الجزائرية ذريعة للهجوم عليدعم جمال عبد الناصر للثورة من فرنسا 

عقب تأميم قناة السويس, و لذلك كانت للجزائر دائمًا صلة بأحداث منطقة المشرق تأثيرًا أو 
 تأثرًا.

 ( 141م, ص 2011)زبيري,

رغم انشغال قادتها بترتيب البيت الداخلي بعد تسلم مجلس الثورة بقيادة  ,لقد كانت الجزائرو 
تتابع تطورات الوضع في  م,19/6/1965قاليد الحكم في البالد بتاريخ يد هواري بومدين مالعق

 5/ 16المشرق العربي, وفي هذا السياق أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية يوم 
تضامن الجزائر مع اهأقطار العربية وتأييدها الكامل لسوريا التي أشار الناطق إلى أن إسرائيل 

 م(.2014)ملوك,  اختارتها لتكون هدفها اهأول بمساعدة بعض الدول االستعمارية قد

إسرائيل بشن حرب ضد بلدان الطوق العربي, خاصة مصر و سوريا  م هددت1967وفي عام 
, و في ظل اهأجواء المتوترة في الشرق اهأوسط  طلب بومدين من الطاهر زبيري بصضته قائدًا 

سوريا و مصر للتأكد من حقيقة اهأوضاع , وتوجه قائد  ىارة إللمجلس الثورة أن يقوم بزي
م برفقة ضباط من المستوى 5/1967شهر اهأركان الجزائري الطاهر زبيري إلى القاهرة في 

ول المخابرات المصرية, وعدد من الضباط ؤ مس ةالرفيع , وقام بإستقبالهم في مطار القاهر 
سضير الجزائر في القاهرة , و تم عقد لقاء مع اهأخضر اإلبراهيمي  ىالسامين باإلضافة إل

بومدين من الوضع في الشرق اهأوسط ,  الرئيس الرئيس المصري عبد الناصر , أبلغه عن قلق
: " نريد أن تكون أيدينا متحررة في حالة إذا هاجمنا اليهود فسندافع  فرد عليه عبد الناصر قائالً 

ئري إلى سوريا طاهر زبيري قائد اهأركان الجزاعن أنضسنا و سنرد عليهم بقوة " , وتوجه ال
و قد أكد اهأتاسي أن : "  ومجموعة من الضباط السامين, نور الدين اهأتاسي فاستقبله الرئيس

ن مستعدون للحرب و نحن مستعدون أيضًا , و يجب أن نتعاون و ننسق جهودنا في المصريي
 ( .152م ,  ص 2011الحرب ")زبيري,
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كانت أجواء الحرب سائدة منذ ما قبل وقوع الحرب توازيًا مع االستعدادات  أما في الجزائر فقد
 27و  22التي كانت تقوم بها دول الطوق في المشرق , فقد احتضنت العاصمة الجزائرية بين 

بلد عربي , و اختصر موقف  11م ندوة االشتراكيين العرب, وجمعت مشاركين من 1967 /5/
ات العسكرية التي حشدها الصهائية لم تترك أي شك في تواطؤ الجزائر في قوله : " إن القو 

إسقاط اهأنظمة الثورية بمصر و سوريا  ىلإالكثير من القوى ذات النيات المبيتة في إطار يهدف 
و المملكة العربية السعودية , و فرض الحصار على الثورة العربية , و القضاء على مكتسبات 

عربية تحت السيطرة , أن الجزائر سترمي بكل إمكانياتها في الشعوب العربية , ووضع اهأمة ال
 المعركة هأجل اإلنتصار , و حضظ الكرامة العربية , و الحق و العدالة اإلنسانية ."

 (344م, ص 2014)ابرير,

معركتها هي بالذات فقد عقد مجلس  اإلسرائيليالكيان  إعتداءاتوانطالقا من أن الجزائر تعتبر 
توج بصدور بيان تضمن دعوة الشعب الجزائري و الشعوب  اجتماعاً  م28/5/1967الثورة يوم 

العربية إلى االستعداد للعمل على القضاء على المصالح االستعمارية في العالم العربي وذلك في 
ورؤيتها لها التي حددها الرئيس بومدين  اإلسرائيليإطار فهم الجزائر لماهية المعركة مع الكيان 

: "إن المعركة بين العرب م 1967 /6/ 3لمسان عشية اندالع الحرب أي يوم في خطاب له بت
سرائيل ليست حقداً  بل معركة ضد المصالح اهأجنبية, هأن القضية قضية استعمارية  دينياً  وا 

صرفة وأن قضية فلسطين هي قضية كل عربي, وأن المعركة هي معركة الجزائر وليست معركة 
" )بوطورة,  يجب أن تقوم به رغم بعدها الجغرافي للجزائر دوراً  نأالضلسطنيين وحدهم, و 

 (77 - 76م, ص ص 2000

المصرية زكريا محي الدين نائب رئيس الجمهورية  إلى أن  (1990) ويشير محمد حسنين هيكل
الجزائر في مهمة عاجلة قابل خاللها الرئيس هواري بومدين  إلى م1967 /6/ 3قد توجه يوم 

ر التطورات , وطلب إليه إمكانية االتصال بالملك فيصل لمعرفة موقضه من هذه وأطلعه على أخ
بله سضير الجزائر هناك , المستجدات المتسارعة , وقد كان الملك فيصل وقتها في لندن فقا

برق بمضمون ما قاله الملك : "إننا حاضرون بكل ما يتضق عليه اهأخوان" ويرى هيكل إن هذا أو 
قد وجد الرئيس , و بما فيه الكضاية , ولكن زكريا محي الدين رجع من الجزائر الرد لم يكن محدداً 

ل وردعها " ومع ذلك ين لضرب إسرائآوان قد وفي رأيه "أن اآل, بومدين في حالة معنوية عالية
هو أنه لن تحدث حرب هأن الواليات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالقتال  فقد كان رأيه

سرائفي الشرق اهأوسط ,   هاأو بدون أوامر من الواليات المتحدةل لن تستطيع القتال بدون يوا 
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مؤكدة بضمان, فإذا كانت إسرائيل وحدها هي التي ستحارب فهي غير قادرة على أن تقاتل في 
ثالث جبهات مرة واحدة )مصر واهأردن وسوريا ( , وكان الرئيس بومدين بعد ذلك مستعدا 

 .لجزائري لالشتراك في المعركة في حال نشوبهاإلرسال أكبر جزء من الطيران ا

وقد تبين فيما بعد أن تقديرات القادة العرب المهتمين بالصراع في المنطقة للموقف لم تكن موفقة 
في وضع قد ال يسمح لها بالحرب  الواليات المتحدةبتقليلهم من نشوب حرب باعتمادهم على أن 
في فيتنام , وهي الحليف الرئيسي  يات المتحدةالوالفي الشرق اهأوسط وهي إشارة إلى حرب 

 م(.1990)هيكل , إلسرائيل وبدونها ال يمكن إلسرائيل شن حرب على أكثر من جبهة واحدة 

م, شن 6/1967و لكن في تمام الساعة التاسعة من صبيحة يوم االثنين الخامس من شهر 
ر كل ما فيها )الموسوعة سرائيلي هجومًا سريعًا على المطارات المصرية فدمالطيران اإل
مستويات السياسية و م(. فقد شنتها إسرائيل حربًا مدروسة على أعلى ال1990الضلسطينية ,
 م(.1983بناًء على دوافع اقتصادية توسعية و ضرورات أمنية )الهور والموسى, العسكرية , 

 كان الرد سريعاً و  ,وهذا ما أحدث صدمة كبيرة لدى كل الجزائريين ولدى الرئيس بومدين بالذات
م( , 1990)هيكل, باتخاذ قرار إرسال قوات جزائرية إلى أرض المعركة وجسد القرار في يومه 

طائرة جزائرية من نوع ميغ إلى إحدى المطارات  11من الحرب نحو  ووصلت في اليوم الثاني 
ية, و كان المصرية التي لم تكن استهدفت بعد , و كانت كل ما تملكه الجزائر في قواتها الجو 

ذلك تأكيد على رغبة الجزائر المشاركة في الحرب بكل ما تملكه من سالح ردًا على دعم مصر 
و العرب لثورة الجزائر , وقد حشد بومدين القوات المتوجهة إلى الجبهة في ثكنة عسكرية بزرالدة 

... العدو غربي العاصمة, و خطب فيهم خطابًا ناريًا ألهب في نضوسهم حمية الحرب فقال : " 
يتحرش بالجيوش العربية , و قد جعلوا إسرائيل خنجرًا في قلب اهأمة العربية ... و أنتم 

الحرب و ساعدتنا خالل  مجاهدون في سبيل القضية العربية , و مصر هي التى تحملت عبُ 
ما رفع من معنويات المقاتلين الجزائيين فتحركت القوات الجزائرية في مثورة التحرير ... " 

لى الحدود الليبية في إالقوات الجزائرية الحدود التونسية ووصلت  واجتازتلشاحنات العسكرية, ا
المساء , و قد حملت باخرة كبيرة أسلحة و ذخائر حربية ومواد التموين الضرورية لتلك القوات , 

لى خطوط إسبوعين ولكن تلك القوات لم تصل إال بعد أدبابة و ثالثة فيالق  30إلى جانب 
 (159 - 158م, ص ص 2011لمواجهة , وكانت الحرب حينها قد وضعت أوزارها )زبيري, ا

وفي إطار عدم تقبل الجزائر وضع العرب أمام اهأمر الواقع , فقد دعا الرئيس بومدين إلى 
ممارسة سياسة طول النضس , وجسد موقف الجزائر النضالي وظل على اتصال مستمر بالرئيس 
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قيام الرئيس بومدين بزيارة إلى االتحاد السوفياتي, حيث وصل موسكو  عبد الناصر, تقرر بعده
بعد توقف في بلجراد أجرى خالله محادثات مع الرئيس اليوغسالفي  م1969 /6/ 12يوم 

و  جوزيف بروز تيتو تركزت حول الوضع القائم في المنطقة العربية في أعقاب الهزيمة.
وحديثه مع القادة السوفيت خالل زيارته لموسكو بومدين  الرئيس المالحظ من خالل نص حوار

نه معني قبل غيره بالعمل على كيضيات غسل عار أ, و  أن الرجل يعتبر القضية قضيته فعالً 
ماجرى, وهذا التأثر العميق والصادق هو الذي كان وراء الصراحة الكاملة التي تكلم بها مع قادة 

ار السوفيت القاضي بسضر رئيس الدولة السوفيتية ثاني قوة دولية في العالم والتي أفضت إلى قر 
واقف بما تضرضه أخر م"نيكوالي بودرجورني" إلى مصر فورا لتسوية كل القضايا وتنسيق ال

العمل  أبومدين إلى موسكو مهمة ومنها ابتد الرئيس . وكانت زيارةلمنطقةاالمستجدات في 
عادة التسليح المصري و السوري تحضيرا للحرب و الرد   م(.1990)هيكل, وعدم قبول الهزيمة وا 

محل نقاشات ومناورات  م1967وعلى الصعيد الدولي فقد كانت ذيول الهزيمة وما أفرزته حرب 
من مجلس اهأمن الذي فشل في التوصل إلى قرار  كبيرة على صعيد اهأمم المتحدة بدءاً 

 /7/ 11وفيتي يوم تم إفشال مشروع القرار الذي اقترحه االتحاد السفبخصوص هذه القضية 
ة , كما تم عاموكذلك كان الضشل مآل كل المشاريع التي قدمت على مستوى الجمعية  م1967

م وعاد الموضوع مرة أخرى إلى مجلس 1967التطرق إلى ذلك في الضصل الثاني آثار حرب 
من الذي لم يتوصل إلى إصدار قرار عنه بخصوص هذا الموضوع إال بعد مضي أكثر من اهأ

الذي قبلته كل من مصر و  242, وهو القرار رقم  اإلسرائيليشهور على العدوان خمسة 
 م(.2014)ملوك,ومنظمة التحرير  اهأردن بينما رفضته سوريا

من  هارغم حداثة استقالل ةو بناء على ما سبق فإن موقف الجزائر يتلخص بأنها حاضر 
م , من خالل المشاركة 1967عام االستعمار الضرنسي , حيث قامت بالمشاركة في حرب 

الضعلية , و تقديم ما كانت تملكه من عتاد عسكري , كالطائرات الحربية , و الدبابات , 
إلى  باإلضافةسرائيلي , رسالها لضرق من المشاة لالشتباك الضعلي مع االحتالل اإلإالي  باإلضافة

برار ألجزائر شهداء سرائيلي , قدمت ااإل –المؤتمرات التي حضنتها لمواكب الصراع العربي 
 برار في هذه الحرببجانب شهداء الدول العربية اهأ
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 م و موقف الجزائر منها1967المبحث الثاني: تداعيات حرب عام 

م س, و تمكن اهأخيرة من ح االسرائيلي االحتاللبعد اشتعال جبهات القتال بين الدول العربية و 
 22ي التابع لمنظمة اهأمم المتحدة في الحرب في خالل ستة أيام , قرر مجلس اهأمن الدول

عن قلقه من تطور اهأوضاع في الشرق اهأوسط  , معبراً  242م إصدار القرار رقم 1967 /11/
مشروع وليام روجرز  ىلإ باإلضافة,  أخرىب الدول العربية و إسرائيل من خوض حرب نو تج
 م .1969 /12/ 9في 

م, ومثل 1967 /8/ 29طوم التي انعقدت في ورفض الرئيس الجزائري المشاركة في قمة الخر 
الجزائر عبد العزيز بوتضليقة وزير الخارجية آنذاك , هأنها تعتبر " اختالف المصالح أصبح 

النور", وهي ترفض مجاراة تيار  ىكبير, واهأنظمة مختلضة حول وفاق مشترك لن ير 
م 1967 /8/ 30تاريخ بومدين المقاطعة بما جاء في خطابه ب الرئيس المستسلمين. وقد برر

ت بواسطة القوة سة تأساإلسرائيليعندما قال: " إن العدو انتصر عسكريًا, وأن ما يسمى بالدولة 
و العدوان ... بعض اهأصوات تبحث عن وجود حلول سياسية وتقر بضرورة قبولها , ولكن ذلك 

ن رأينا هو أنية, و تصضية القضية الضلسطي ىإل ييعني القبول واالعتراف بإسرائيل, وهو ما يؤد
كالتالي: مواصلة الكضاح من أجل تصضية المصالح اإلمبريالية في الوطن العربي ". و قد أكد هذا 
الرفض عبد العزيز بوتضليقة وزير الخارجية آنذاك في خطابه في قمة الخرطوم عندما صرح قائاًل 

والسهلة ... إن الجزائر تقر  : " إن الجزائر كانت وستبقي دائمًا ضد الحلول االستسالمية الكاملة
بأنه يجب مواصلة الكضاح ... إن معارضتنا تنطلق من رفض زعزعة عميقة لألوساط الشعبية 

م  أكدت الجزائر : " أن 1967 /30/10سواء في الجزائر أو في كل العالم العربي". في 
حًا على الدول جبهات الكضاح العسكرية و االقتصادية و السياسية متواصلة , و أنه أصبح واض

العربية البقاء في حالة يقظة وموحدة حول مصر وسوريا, ومع فلسطين حتى تحقيق أهداف 
اهأمة ... في هذه الساعات العصيبة الجزائر ستبقي بجانب مصر و سوريا وفلسطين حتى 

 (401م, ص2014تحرير كل أراضيها ".  )ابرير,

 :242موقف الجزائر من القرار  .1

م  لمجلس اهأمن الدولي للنظر في الوضع الخطير 1967 /11/ 7ي بناء على طلب مصر ف
 19م, فقد اجتمع المجلس في 1967 /6شهرفي الشرق اهأوسط إثر عدوان الخامس من 

م ,  شاركت سوريا و اهأردن و إسرائيل في مناقشات المجلس حول الوضع في 6/1967/
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بمشاريع قرارات كان أهمها  المنطقة و لكن دون أن تملك حق التصويت, و تقدمت عدة دول
 المشروع الضرنسي ومشروع بريطانيا.  

سرائيلية من في انسحاب القوات المسلحة اإل ه(, و تتلخص بنود242وقد نص القرار رقم )
ء جميع ادعاءات أو حاالت نهاإالي  باإلضافةاهأخير ,  الصراعاهأراضي التي احتلتها في 

السياسي و  استقاللهاحدة أراضي كل دولة في المنطقة و عتراف بسيادة وو االحترام و الحرب واال
ة أو استعمالها, و و حرة من التهديد بالقالم ضمن حدود آمنة و معترف بها و العيش بس يحقها ف
م بإجماع 1967نوفمبر  22بتاريخ  1382مجلس اهأمن هذا القرار, في جلسته رقم  قد تبنى

(, وضع إطار 242كان القصد من القرار ) اهأصوات. وبحسب وجهة نظر اهأمم المتحدة فقد
 ( .116 - 115م , ص ص 2005للسلم في الشرق اهأوسط )سيسالم, 

( بطلبه من إسرائيل االنسحاب إلى حدود ما 242وفيما يتعلق بموضوع اهأراضي, فإن القرار)
 م يقر ضمنا والية إسرائيل على اهأراضي التي احتلتها في حرب1967 /6شهر قبل الرابع من 

الذي كان م, فيما وراء الخطوط الموضوعة بموجب قرار التقسيم. وحول صياغة القرار 1948
 (.12 - 4م , ص ص 1971التواءات وغموض ومراوغة السياسة البريطانية )غالي,  يوضح

(, والتي أثارت االختالفات حول تضسيره, 242وكان من أوجه الغموض في قرار مجلس اهأمن ) 
نهاء حالة الحرب واالعتراف دون أن يحدد شكل المضاوضات وتوقيتها. جمعه بين االنسحاب  وا 

, وكانت افبينما كانت مصر ترى في القرار خطة للتسوية تتطلب وضع برنامج زمني لتنضيذه
ن التضاوض في إطارها بين و إسرائيل ترى فيه مجرد تصريح عن المبادئ التي يجب أن يك

 (.117م , ص2005أطراف الصراع )سيسالم , 

سرائيل القائلة بجعل السالم  الواليات المتحدةوبالتالي فإن ذلك القرار تمت صياغته وفقًا لنظرة   وا 
أن االنسحاب  ىبينهما وبين الدول العربية شرطا لالنسحاب بحيث ال يتحقق هذا دون ذاك, بمعن

ي ظل لن يتم إال بعد مضاوضات, وهذا ال يجوز قانونيًا هأنه ال يمكن إجراء مضاوضات ف
 االحتالل

 م(. 2010)ابراهيم,

لكل االعتبارات  ومنظمة التحرير و لكن قبلت مصر واهأردن بالقرار, ورفضته سوريا والجزائر
السابقة, وأعلنت مواصلة التعبئة تحضيرا لمعركة أخرى شعارها " استرداد ما ضاع بالقوة , بالقوة 

رس الهزيمة ويكافئ المعتدي أنه يك( 242(, ورأت في القرار )400م, ص2014" )ابرير,
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التي هي لب الصراع في الشرق اهأوسط والمشكل  ,ويختزل قضية فلسطين ,اإلسرائيلي
سباغ الشرعية اللافي مسألة و  ,الجوهري جئين يمكن تسوية أوضاعهم بتوطينهم هنا أو هناك, وا 

في القضية في أرض فلسطين العربية, واعتبرت أن هذا القرار يضرط  اإلسرائيليعلى الكيان 
 . الضلسطينية في غياب ممثليها الشرعيين الذين تطرح مشاريع التسوية على حسابهم

 م(2014)الموسوعة الضلسطينية , 

السوري الصادر  –وقد كانت رؤية الجزائر وبصماتها واضحة في البيان المشترك الجزائري    
لدين اهأتاسي رئيس الدولة في ختام الزيارة التي قام بها نور ا م 1970فبراير  28 بتاريخ

 :علىالذي تضمن تأكيد الجانبين و  ,السورية إلى الجزائر

 (94 - 93م, ص ص 2000) بوطورة, 
 . اعتبار الكضاح المسلح هو الطريق الوحيد أمام اهأمة العربية لتحرير اهأرض المحتلة 
  لى تصضية ستؤدي حتما إ 242التأكيد على أن المشاريع المطروحة وفق قرار مجلس اهأمن

 القضية الضلسطينية وتكريس العدوان .
 يتمثل  1967 عام الجزم بأن العنصر اإليجابي الذي برز على أرض المعركة منذ هزيمة

 في الكضاح المسلح للشعب الضلسطيني.
  التأكيد على أن واجب الدول العربية التاريخي هو ضرورة تمكين المقاومة الضلسطينية من

 طبيعة الكضاح الثوري. هومدها بكل أشكال العون الذي تضرض يلعسكر اإلستراتيجي وا الثبات
 .التركيز على أهمية توحيد العمل الضدائي 
  ضرورة منح العمل الضدائي حرية التمركز و العمل و التموين واالنطالق من جميع

اهأراضي العربية واإلعالن عن مقاومة أي مضايقة للعمل الضدائي من طرف أي بلد عربي بكل 
 . دة وحزمش
 
 من "مشروع  وليام روجرز " موقف الجزائر  .2

م, 6/1967شهر  في بعد عودة المواجهات بين الجمهورية العربية )مصر و سوريا( و إسرائيل
اهأوضاع في المنطقة نحو اهأسوأ , في ظل تأكيد الرئيس  تجاهرغم أنها كانت بشكل متقطع, و 

ن على تحرير اهأراضي العربية المحتلة هأعبد الناصر أن حرب أخرى هي الوحيدة القادرة 
بأي نتيجة , و بعد الضجة التي أحدثتها إسرائيل حول تزايد النضوذ  الجهود الدبلوماسية لم تأت  

السوفيتي في مصر على أمل الحصول على أكبر قدر من المساعدات العسكرية واالقتصادية 
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واليات المتحدة والهند الصينية و غزو من الواليات المتحدة , وبعد اتساع رقعة القتال بين ال
امت , قىترتاح أمام فتح جبهة أخر  يجعل الواليات المتحدة  اهأراضي الكمبودية , اهأمر الذي ال

م , و قد لخص روجرز فحوى تلك المقترحات 1969 /9/12ي بطرح مبادرة "وليام روجرز" ف
 :في المنطقة, في ثالث نقاط أساسية الصراعاهأمريكية لتسوية 

 (68 - 67م , ص ص 1972, اإلبراهيمي) 

 وقف إطالق النار لمدة ثالثة أشهر . .1
 /11/ 22الصادر بتاريخ  242على قاعدة قرار مجلس اهأمن  ةفتح مضاوضات غير مباشر  .2

 م .1967
راضي اهأمن  االحتالل, مع انسحاب االحتاللاالستقالل السياسي لكل من مصر واهأردن و  .3

 م .1967احتلت عام 

جندي كانوا  2500و  2000لجزائر المبادرة وقامت بسحب قواتها المقدرة بين رفضت ا
م دفعة واحدة . و أشار الرئيس بومدين هأسباب 7/1967متمركزين في قناة السويس منذ شهر 

 وأن ىرفضه للمبادرة قائاًل : " إننا نعتبر أن مواصلة الكضاح المسلح بقى أكثر من أي وقت مض
د حل في مستوى أمال الشعوب ... تعتبر أن القضية الضلسطينية قضية السبيل الوحيد إليجا

عادلة و مقدسة ومن حق الشعب الضلسطيني وحده تقرير مصيره. إن الجزائر من جهتها ومهما 
عتبر أن كل يجانب المقاومة الضلسطينية, و  ىبلغت تطورات الوضعية تلتزم بثبات بالتجند إل

اشرة لهذه المقاومة هو تكسير خطير لمستقبل العالم العربي محاوالت تكسير مباشرة أو غير مب
 (  .404م , 2014ككلل" )ابرير, 

وأكد اإلبراهيمي معلقًا على مشروع روجرز, تمسك الجزائر الثابت بحق الضلسطينيين في وطنهم, 
 مغتصبة " ره محاولة جديدة لالعتراف قانونيًا باهأمر الواقع وبالتنازل نهائيُا عن اهأراضي الاواعتب

 (65م , ص1972) اإلبراهيمي, 
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موقف الجزائر من االنشقاقات داخل الحركة الوطنية الفلسطينية و دورها في استعادة  .3
  الوحدة الفلسطينية

كان من نتائج هزيمة الثورة الضلسطينية في اهأردن وخسارة قاعدتها اإلقليمية, باإلضافة لقد 
, أنها وجهت أنظار القيادة الرسمية لـ م.ت.ف 1973عامإلى التطورات التي نجمت عن حرب 

مضترضة,  استراتيجيةفكر التسوية عربيًا استند على أسس حيت أن  ،نحو التسوية السياسية
ي ال ن الشعب الضلسطينأأولها, أن هزيمة إسرائيل غير ممكنة من الناحية السياسية والعسكرية, و 

أن يهزم  ,ب الدعم السياسي والعسكري الالزمر حتى لو قدم الع, يستطيع بإمكاناته الذاتية
للعرب جزء من حقوقهم في اهأرض, هأن الزمن يعمل  عيدإسرائيل, وثانيها أن التسوية قد ت

وبالتالي فإنهم  ؛الصالح المشروع الصهيوني, وثالثها أن التسوية )السالم( ليست خيارًا إسرائيليً 
ونتيجة لذلك, احتدم النقاش في الساحة  مام العالمبتبني هذا الخيار يحرجون الدولة الصهيونية أ

الضلسطينية, ليضرز تيارين رئيسيين, اهأول ضم حركة "فتح" والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
أن على م.ت.ف أن تتحمل مسئولياتها عن مصير بومنظمة الصاعقة, ورأى هذا التيار 

ن تكون مستعدة أية مستقلة" عليها, و اهأراضي الضلسطينية المحتلة, عبر إقامة "سلطة وطن
للمشاركة في جهود التسوية. أما االتجاه الثاني فضم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة 

القيادة العامة, ومّثل "اتجاه الرفض" للمشاركة في عملية  -النضال الشعبي والجبهة الشعبية
به, وتخٍل عن الحقوق  ئيلي واعترافٍ التسوية, معتبرًا ذلك بمثابة قبول بشرعية الكيان اإلسرا

 التاريخية للضلسطينيين.

 
 االنشقاق داخل حركة فتح . أ

منذ أن تولى ياسر عرفات رئاسة منظمة التحرير إن حركة فتح, التي باتت تشكل العمود الضقري ل
م, تمكنت من تحقيق انتصارات سياسية كبرى لصالح 1/2/1969اللجنة التنضيذية للمنظمة في 

م, تبني 1973 /10/ 6الذي أعقب حرب  عامضلسطينية. ولكن في خضم االرتباك القضية ال
, 1974المجلس الوطني الضلسطيني برنامج التسوية السياسية, في دورته الثانية عشرة عام 

والذي أسس لكل االنقسامات الالحقة في الساحة الضلسطينية, على الرغم من اعتراف مؤتمر 
ممثاًل شرعيًا وحيدًا لشعب منظمة التحرير م ب1974 /10/ 26 القمة العربية في الرباط في

الضلسطيني, نتيجة القترابها من سياسات النظام الرسمي العربي, وفي هذه الضترة شهدت انشقاق 
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م , وما رافق عملية االنشقاق هذه من 10/1974شهرمجموعة صبري البنا )أبو نضال( في 
أن وقع انشقاق عمودي في  ىل حركة "فتح" إلاغتياالت وتصضيات, تطور الخالف بحدة داخ

 م( .2003م .)أبو فخر, 1983 /5/ 9الحركة يوم 

توجيه اتهامات لقيادة فتح ومنظمة التحرير مضادها تم و  اإلصالح,شعارات  فقد رفع المنشقون 
وقد ظهرت مالمح هذا االنشقاق في اجتماع المجلس الثوري لحركة  .الخط الثوري ناالنحراف ع

على ضوء المداخلة المطولة التي  حاداً  الذي عرف نقاشاً  1/1983/ 28لمنعقد بتاريخ فتح ا
تضمنت و  ,تركزت على توجيه انتقادات واضحة وصريحة لقيادة حركة فتحو  ,تقدم بها أبو موسى

 (:م2010ملوك, مطالب سياسية لعل أهمها) ةعد

  اهأردني –وقف الحوار الضلسطيني. 
  ريغان.ي رونالد الرئيس االمريكرفض مشروع 
 .وقف الحوار مع النظام المصري 

, م1982عام  للبنان اإلسرائيليوقد جاءت هذه االنتقادات على خلضية إفرازات االجتياح 
سواء فيما يتعلق بموضوع مقاومة  ,وقيادة منظمة التحرير القيادة السورية بيناختالف الرؤية و 

لها القيادة الضلسطينية للنظام السوري حيث وجهت خال ,هأرض لبنان اإلسرائيلياالجتياح 
مع الحركة  اإلسرائيلياتهامات بالتقاعس وترك المقاومة الضلسطينية تتصدى وحدها لالجتياح 

 .الوطنية اللبنانية

 اهأسلوباعتراضه على عن عضو اللجنة التنضيذية لمنظمة التحرير صالح خلف وقد عبر  
والتطوير  اإلصالحطالب بقوله: "كوادر فتح تريد المستخدم من طرف المنشقين لتحقيق هذه الم

الذي  اهأسلوبوكل مطالب العقيد أبو موسى وقدري وأبو صالح حقيقية وصحيحة, ولكن 
م, 2000,)بوطورة اختاروه للتعبير عن مطالبهم قد يستضيد منه كل أعداء الثورة الضلسطينية"

 (.226ص

فقد تطرق إلى موضوع االنشقاق ورأى  التحرير عضو اللجنة التنضيذية لمنظمة أما خليل الوزيرو 
استعداد حركة فتح للقيام بتقييم شامل  أكدأنه شوه صورة النضال الضلسطيني في العالم, كما 

للوضع واتخاذ ما يلزم من القرارات لمعالجته, وال سيما بعد الخروج من بيروت حيث شرعت 
جهدها لرسم  توبذل والسلبيات اهأخطاءمن أمام العديد  القيادة الضلسطينية في الوقوف مطوالً 

الجميع فإن  أشغلتقد  -يقصد االنشقاق –الراهنة  اهأحداثورغم أن  .خطوات المعالجة
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والسلبيات وقد تم التركيز منذ إعالن االنشقاق  اهأخطاءكثيرة تتم على طريق تصحيح  إجراءات
 : (م2014ملوك,) على المحاور التالية

 ضلسطينيين.رفض االشتباكات بين ال 
 يتحول إلى جرح دام.الّ الحرص على عدم تعميق الصراع و أ  
  العربي ال يستضيد منذ إال  –الضلسطيني والصراع الضلسطيني  –إن هذا الصراع الضلسطيني

 .اإلسرائيليالعدو 

حسم الصدام  م1983نهاية عام ( أنه مع 231 - 230م , ص ص 2000أوضح بوطورة )و 
من البقاع وطرابلس في لبنان, وتضمنت تصريحات قادة االنشقاق  تعرفا المسلح بخروج قوات
لجنة المركزية لحركة فتح قد انتهت و أن حركة فتح ستدعو إلى عقد مؤتمر لبأن قيادة عرفات وا

 ,فقالم يو و تشكيل قيادة جديدة للحركة سواء وافق رئيس اللجنة التنضيذية على ذلك أ ىلا  عام و 
ء قيادة بديلة, وصعد المنشقون الصراع عندما رفضوا برنامج الوحدة و وبدأت المناداة علنا بإنشا

نه برنامجا وسطيا يخدم أاإلصالح الذي تقدمت به الجبهتان الديمقراطية  والشعبية بحجة 
البرنامج كان منطلقا من الحرص على  أنولكن الظاهر  .مصالح اليمين السياسية والتنظيمية
هما كانت المبررات وتضادي االقتتال وحماية منظمة التحرير وحدة المنظمة وعدم قبول شقها م

وبالضعل تم اإلعالن  ,قيادة بديلة إيجاد تجاهومؤسساتها, لكن المنشقين أصروا على السير في 
 /3/ 25في دمشق يوم  "الوطني الضلسطينية اإلنقاذجبهة "عن تأسيس تنظيم جديد يسمى 

1985 . 

 ةانقسام الحركة الوطنية الفلسطيني . ب

إلى  بجانب التضاعالت التي واكبت االنشقاق, تقد أدإن االنشقاقات التي ولدت داخل حركة فتح 
:)الشريف, ةوبروز ثالثة تيارات رئيس منظمة التحرير الضلسطينية,تكريس االنقسام داخل 

 (330 - 325م, 1995

 تجاهلرسمية للحركة فتح وجبهة التحرير الضلسطينية, وعبر عن السياسة ا : شملالتيار اهأول
 السائد في قيادة المنظمة . 

االنتضاضة(,  –المنشقين عن حركة "فتح" )فتح  و شمل"التحالف الوطني", التيار الثاني: 
ة, وجبهة النضال الشعبي, ومنظمة الصاعقة, باإلضافة إلى عدد عامالقيادة  –والجبهة الشعبية 

 لمجلس الوطني الضلسطيني. من الشخصيات المستقلة, أبرزها خالد الضاهوم رئيس ا
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قوى اليسار الضلسطيني الثالثة  يشمل", وهو تحالف يديمقراطال"التحالف التيار الثالث: 
)الجبهتين الشعبية والديمقراطية والحزب الشيوعي الضلسطيني( باإلضافة إلى جبهة التحرير 

أساس إدانة زيارة  حدد "التحالف الديمقراطي" أسس العالقة مع حركة "فتح" علىو  الضلسطينية.
للقاهرة "إدانة علنية", ووقف االتصاالت مع  رئيس اللجنة التنضيذية لمنظمة التحرير عرفات ياسر

القاهرة. أما بالنسبة للعالقة مع "التحالف الوطني", فتقوم على أساس إجراء حوار فوري حول 
ية وحدتها وصيانة , من أجل حمامنظمة التحريربرنامج "الجبهة الوطنية العريضة في إطار 

خطها الوطني بالتصدي لنهج االنحراف واالستسالم", على أساس الضوابط التالية: رفض قيام 
قيادة بديلة, ورفض إقامة مؤسسات موازية, ورفض االعتراف بالمنشقين كممثلين لمجموع حركة 

  ."فتح"

  ةالفلسطينيموقف الجزائر ودورها في استعادة الوحدة . ج

وقضها من االنشقاق انطالقًا من خبرتها أثناء حرب التحرير الوطني الجزائري, بنت الجزائر م
والتي عرفت خاللها اهأهمية القصوى للوحدة الوطنية بالنسبة لمسار النضال الوطني, وكانت 
تركز خالل مسيرة العالقة مع الثورة الضلسطينية على أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم 

العربية التي يتم من خاللها استخدام هذا الضصيل أو ذاك  –الخالفات العربية  االنسياق وراء
في معركته  ةلمصلحة نظام معين على حساب تركيز الجهود كلها لخدمة القضية الضلسطيني

التحررية الطويلة , و بالتالي كانت الجزائر ترى ضرورة معالجة أية خالفات أو اختالفات 
 (2014وب الحوار وبما يخدم المصلحة الوطنية. )ملوك ,فلسطينية بأسل -فلسطينية

جاهدة منذ , و حاولت لوب المستخدم من طرف المنشقين وعلى هذا اهأساس رفضت اهأس
للتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة بخصوص الخطوط  اإلمكانالبداية المساعدة قدر 

يخرج عنها داخل المؤسسات وضرورة محاسبة من  ,الثورة الضلسطينية إلستراتيجيةالعريضة 
الضلسطينية التي اكتسبت االعتراف بها على الساحة العربية والدولية عبر مسار صعب وشاق 

شرعت الجزائر في مساع مكثضة مع كل و بالتالي  ,وليس االحتكام إلى لغة السالح والتخوين
بكيضيات التعامل   الضلسطينية للمساعدة على تقريب وجهات النظر المختلضة فيما يتصل طرافاهأ

المقاومة الضلسطينية من لبنان وتعضيد الثورة الضلسطينية  إخراجمرحلة ما بعد  إفرازاتمع 
عطائه  اإلسرائيليلمواجهة تحديات التناقض الرئيس مع العدو  عن التناقضات الثانوية  اهأولويةوا 

المرحلة القادمة بكل واالستعداد الستحقاقات  ,الساحة الضلسطينية والعربية فيبين الضرقاء 
 اهأساسيةالضصائل الضلسطينية وخاصة وضعت الجزائر كل إمكاناتها أمام و  .تهااتعقيداتها وصعوب
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 الديمقراطيوالجبهة الشعبية و شركائهما في التحالف   الديمقراطيةمنها كحركة " فتح" والجبهة 
حث في كيضيات الخروج من وتم استقبال قيادة  هذه الضصائل مرات عديدة على أرض الجزائر للب

 (.236,ص 2000)بوطورة:.بعد االنشقاق  منظمة التحرير أزمة

ن موقف الجزائر كان واضحا من االنشقاق حيث , أكدت رفضها التدخل في أو يرى الباحث 
شوؤن الثورة الضلسطينية من أي طرف, وواصلت إصرارها على المحافظة على منظمة التحرير 

منظمة كممثل وحيد للشعب الليه الجزائر عبر التأكيد على دور إبهت الضلسطينية, وهذا ما ن
 الضلسطيني .
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 انتفاضة األقصىالجزائر من التطبيع مع إسرائيل و المبحث الثالث: موقف 
 2000عام

محلي أو دولي, مصمم خصيصا  ة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاطلتطبيع هو المشاركا
سرائيليين )أفراداً للجمع )سواء بشكل مب كانوا أم  اشر أو غير مباشر( بين فلسطينيين وا 

وال يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح االحتالل وكل أشكال التمييز واالضطهاد  ,مؤسسات(
يبقى واحدًا  اإلسرائيليفإن فحوى التطبيع مع العدو و بالتالي , الممارس على الشعب الضلسطيني
فإن أي عمل أو قول أو صمت أو  وهنالسطين أمرًا طبيعيًا, وهو جعل الوجود اليهودي في ف

تقاعس يؤدي إلى التعامل مع الوجود اليهودي في فلسطين كأمر طبيعي يحمل في طياته معنًى 
جنبية, و خاصة تقاعس الدول العربية و اهأفإن على ذلك  م( , و بناءً 2000)علوش ,  تطبيعياً 

ت عن حجم اآلثار ض, و تغا 2000 عام قصىاهأ أحداث انتضاضة أشعلالواليات المتحدة 
لذا جاء رد فعل الدول العربية على انضجار انتضاضة اهأقصى والتوحش , هاالناجمة من اندالع

من الضغوط خوفًا  اإلسرائيلي ضد الضلسطينيين مزيجا من الخوف والقلق والتردد والتجاهل
 .  السببيناهأميركية السياسية واالقتصادية والعسكرية, أو لكال 

 . إسرائيلموقف الجزائر من التطبيع مع  .1

 عالقات إقامة تجاه العربي المغرب في دول تتخذها التي الخطوات من الجزائر موقفإن 
 وزير الخارجية الجزائري محمد صالح الدمبري في مدينة نيويوركعنه ر عبّ  إسرائيل طبيعية مع

 الخطوات كل تتم ويجب أن شاملة يةعمل هو السالمم , بقوله: "إن 9/1994/ 30بتاريخ 
يطرح  ربما ولبنان اسوري السالم يشمل أن بعد أنه وأضاف  ".العالقات تطبيع قبل الضرورية

 دائماً  تؤيد الجزائر أن على وشدد.  العربية الجامعة إطار في جماعي كقرار العالقات تطبيع
 قبل تطبيع هناك يكون لن أنه وأكدسة, السيا ميدان في االرتجال وال تتبنى السياسي المنطق
 الجامعة في طرحهما يجب المقاطعة مسألة وكذلك ,اهأمر هذا , وأضافسالم اتضاقات توقيع

 ( . 237,  1994) مجلة الدراسات الضلسطينية ,  بالعر  بين التشاور فيما من أجلالعربية 

دية بمدينة برشلونة ( إلى أن مشاركة الجزائر رسميًا في القمة االقتصا2015وأشار بلقاسمي )
بحر , والتي ضمت دول االتحاد اهأوروبي ودول الضضة الجنوبية لل(إسرائيل)اإلسبانية بجانب 
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العربي وخصوصًا الجزائر, بعد أن فهمت على  العالممتوسط, أثارت جداًل سياسيًا واسعًا في ال
 .اإلسرائيليان أنها تعبير عن رغبة فرنسا والغرب لتطبيع عالقات الدول العربية مع الكي

الجزائر وتل أبيب ال تقيمان عالقات دبلوماسية أو أي شكل من أشكال أن ( 2016ى مسلم )وير 
ات على أرض اغتصبوها من في نهاية اهأربعين ةاإلسرائيليلدولة ا نشأةالعالقات منذ 

د , التي تكبّ 1973 عام الضلسطينيين, كما أن تاريخ البلدين حافل بالحروب, وكان آخرها حرب
مشاركة  جزائرعربية, حيث كانت الخسارة غير مسبوقة على يد القوات ال اإلسرائيليفيها الكيان 

  .عربيةالجيوش للتحالف ضمن 

نصف قرن على موقف صارم من تل أبيب, لم تزحزحه  ما يزيد عنوظلت الجزائر على مدار 
تقيم عالقات دبلوماسية ال اهأيام وال السنين, عكس الكثير من الدول العربية التي هرولت ل

ضد هذا الكيان. وفي الجهة المقابلة, ظل الطرف  ةرت الحصار والمقاطعة العربيكس   وتجارية
في الحسابات للموقف الجزائري الصامد, بالرغم من آالف الكيلومترات  اإلسرائيلي متوّجسا غارقاً 

طرف اإلسرائيلي ال ولعل هذا المعطى هو الذي جعل ال .التي تضصل بين الجزائر وتل أبيب
ويؤكد هذا ما أوردته  .يراقب الجيش الجزائري بالعين ذاتها التي يراقب بها بقية الجيوش العربية

ن: "تل أبيب تراقب عن كثب تطور وقوة بأ, م29/8/2016بتاريخ صحيضة "تايمز أوف إسرائيل"
دت بأن الموساد ", وأكشكل تحالضاً تأن  االترسانة العسكرية الجزائرية, الذي يمكن لوحده

حكومة بالده بخطورة الجيش الجزائري على اهأمن  2009)المخابرات اإلسرائيلية( أبلغ منذ عام 
 .الداخلي إلسرائيل

وجود محاوالت للتطبيع مع إسرائيل سواء على  ىم( إل2016وفي المقابل يشير لحياني )
وضعت اسم "إسرائيل"  حادثة إدراج خريطة,الصعيد العلني أو الضمني, وبين ذلك من خالل 

م 1999 عاموسماح السلطات الجزائرية في في الجزائر,  كتاب مدرسي بداًل من فلسطين في
لرغم مما يحوم من شبهات لمرة اهأولى لنوادي الروتاري والليونز بالعمل في الجزائر, على ال

ة. وأيضًا في الضترة اإلسرائيليحول عالقة هذه النوادي بلوبيات مالية وسياسية متصلة بإسرائيل و 
ذاتها, حدثت المصافحة التاريخية بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتضليقة, ورئيس الوزراء 

 ,ة الملك المغربي الحسن الثانييهود باراك, في الرباط المغربية, على هامش جناز أاإلسرائيلي 
لكن الرئاسة الجزائرية حاولت نضي شبهات التطبيع و  .عشر دقائقلدام اللقاء بين الرجلين حيث 

السياسي, وفّسرت هذه الحادثة بكونها "لقاًء عضويًا ورّد تحية ليس إال". كما أعلنت الرئاسة في 

https://www.alaraby.co.uk/society/2016/9/16/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/society/2016/9/16/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9
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دًا مشكلة مع إسرائيل, وفي اليوم الذي سُيحّل حينه أن "بوتضليقة أبلغ باراك قائاًل: لم تكن لنا أب
 فيه الصراع مع الضلسطينيين سنكون سعداء بإقامة العالقات الدبلوماسية معكم". 

, مطلع عهده, بلقاء (واشنطن)بوتضليقة خالل زيارته إلى العاصمة اهأميركية الرئيس كما قام 
وفد إعالمي جزائري, ضافة إلى قيام باإل ر,رجال أعمال يهود, ودعاهم إلى االستثمار في الجزائ

إلى الكيان اإلسرائيلي بدعوٍة من الجمعية  بزيارة ,6/2000/ 25يضّم ثمانية صحافيين, في 
اإلسرائيلية لتطوير العالقات بين دول البحر اهأبيض المتوسط, وبرعاية من وزارة الخارجية 

لكن الرئاسة الجزائرية سارعت إلى و  استكمل الوفد خطوته بزيارة إلى رام اهلل , حيثاإلسرائيلية
". ووصضت الصحافيين بـ"الخونة ,وصف الزيارة بـ"الخيانة, التي تّمت بمخالضة القواعد واهأصول"

يهوديًا من مواليد الجزائر في أثناء  250سمحت السلطات الجزائرية لـم , 5/2005شهر و في 
يم موسم حج إلى "معبد قباسة" وقبر االستعمار الضرنسي, ويحملون جوازات سضٍر فرنسية, بتنظ

علنت م , أ2006 عام. وفي الحاخام اليهودي إفرايم في منطقة تلمسان قرب الحدود مع المغرب
السلطات الجزائرية عن اعتماد ممثليٍة للطائضة اليهودية, وفقًا لقانون تنظيم الشعائر الدينية لغير 

  .2005المسلمين, الصادر عام 

على  ليةالدو و  اإلقليميةحداث المذكورة  تشير إلى أثر التحوالت وقائع واهأو يرى الباحث أن ال
الموقف الجزائري من الصراع العربي اإلسرائيلي, حيث كانت الجزائر من أبرز الرافضين إلقامة 

إلى تجاوز حالة  ىأي شكل من العالقات مع دولة االحتالل. كما أن هناك جهات تسع
واالقتصادية, وظهر ذلك من خالل تبريرات الجهات الرسمية  المقاطعة السياسة والثقافية

عالمية كبيرة  الجزائرية لألحداث التي طرأت, و لكن في المقابل هناك مقاومة شعبية و سياسية وا 
 قضية الضلسطينية .لفي الجزائر تحارب من أجل عدم التطبيع مع إسرائيل, دعمًا ل

 (م 2000)  عام موقف الجزائر من انتفاضة األقصى .2

يل شارون للحرم القدسي الشريف ئإثر اقتحام أري م9/2000/ 28انتضاضة اهأقصى يوم ضجرت ان
من رجال الشرطة وحرس الحدود, وذلك في تحد سافر لمشاعر العرب  3000محاطا بـ

ن عملية السالم قد وصلت إلى كأتأكيد سيادة إسرائيل عليه بعد أن بدا و  بهدفوالمسلمين, 
وسبع سنوات  1991عام مرور تسع سنوات على انعقاد مؤتمر مدريد للسالمرغم  ,طريق مسدود

. فقد كشضت المضاوضات عن وجود أزمة عميقة بين الطرفين 1993عامعلى توقيع اتضاق أوسلو 
خاصة بعد  ,اإلسرائيلي والضلسطيني بسبب التناقض الحاد بين مواقضهما إزاء قضايا الحل الدائم

والتي ال تحقق الحد  ,مقدمة من قبل اهأميركيين واإلسرائيليينأن اتضحت طبيعة الصضقة ال
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( والتي سعوا فيها 25/7/2000-11) 2د/يفي قمة كامب ديض ,اهأدنى من الحقوق الضلسطينية
بالترغيب والترهيب إلى استدراج الطرف الضلسطيني إلى تقديم تنازالت كبيرة في قضايا الحل 

إنهاء الصراع مقابل اقتراحات عائمة وغير واضحة المعالم  بما فيها التوقيع على وثيقة ,الدائم
والتي توجت بتحميل الطرف الضلسطيني مسؤولية فشل المضاوضات وبسحب المقترحات  ,والحدود

  "التي اعتبرت "سخية" وقد ضيعها الضلسطينيون الذين "لم يتركوا فرصة لتضييع فرصة

 م(2011)العبد اهلل , 

آلة العنف  إيقافالدولية المبذولة, من أجل و  العربيةها لجميع الجهود مساندت الجزائر أبدت لقد
, وأعربت عن أسضها العميق من  اإلسرائيليها الضلسطينيون على يد االحتالل لالتي يتعرض 

حق ب اإلسرائيليةالجرائم التي ترتكبها القوات  إليردود دولية رادعة بالنظر  وجودعدم 
 ,جنيفالتابع لألمم المتحدة في  اإلنسانحقوق مجلس زائر لدى الضلسطينيين, وطالب ممثل الج

( بعقد اجتماع 03/10/2000ورئيس المجموعة العربية في اللجنة محمد صالح دمبري ) 
الضلسطينية  اهأراضيبغرض بحث تطورات الوضع في  اهأممية اإلنساناستثنائي للجنة حقوق 

ضد  اإلسرائيليالجيش  ارتكبهاتداءات التي كما نددت أحزاب سياسية جزائرية باالع .المحتلة
 في, وتأسست اإلسالميةالمقدسات  تالمواطنين الضلسطينيين العزل, وباالنتهاكات التي طال

 ,( وأطضال االنتضاضة ورجالها09/10/2000وهران لجنتان لمساندة الشعب الضلسطيني ) مدينة
لتعليم العالي وشخصيات من الوطني هأساتذة ا سوضمت اللجنة اهأولي ممثلين عن المجل

لقاء بمركز الدراسات والبحث في  لعقدالمجتمع المدني وصحافيين, كما دعت اللجنة الثانية 
 (.203:  2005بغرض مساندة أطضال االنتضاضة )عزوز ,  ,واإلنسانيةالعلوم االجتماعية 

لسطينية عند ولكن لم تشهد شوارع الجزائر أية مظاهرات شعبية تضامنًا مع االنتضاضة الض
وأوردت وكالة اهأنباء الكويتية )كونا(  نبأ تنظيم المئات من الجزائريين لمسيرات شعبية  ,اندالعها

ودعمًا للشعب الضلسطيني في مقاومته لهجمات القوات  ,تضامنُا مع انتضاضة اهأقصى
جزائر, ومنها اإلسرائيلية, وشارك في المسيرة أنصار أكبر اهأحزاب اإلسالمية المعترف بها في ال

حركة مجتمع السلم, إضافة إلي نشطاء في اللجنة القومية للتضامن مع الشعب الضلسطيني 
 (.www.goo.gl/jn44o1 وأعضاء في أحزاب التيار الوطني )وكالة اهأنباء الكويتية,

ن الجزائر كانت والزالت منسجمة مع أقوالها وتصريحاتها وقرنت القول بالعمل, أويرى الباحث  
ناصرت الثورة الضلسطينية في كل اهأوقات ولم تقف مع فصيل ضد آخر, كما أنها قد  حيث

كلما كانت مجبرة على االختيار بينها وبين منظمة التحرير انحازت وفي كل  الظروف لضلسطين و 
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ورفضت أن يكون لها  ,وآزرت وساعدت الثورة الضلسطينية بدون قيد وال شرط ,أي دولة عربية
ووقضت إلى جانب القضية وثورتها حتى لو اختلضت  ,داخل الثورة الضلسطينية حزبها أو فصيلها

ومنها سوريا ومصر, أي  ,في ذلك مع بعض الدول العربية القريبة منها في الهدف وفي النضال
ضلسطينية قد انسجمت مع ما القضية ال تجاهأن مواقف الجزائر المترجمة عمليا على أرض الواقع 

ي مكانة خاصة لقضية فلسطين في السياسة طومواثيقها الوطنية التي تعنصت عليه دساتيرها 
  .ر الجزائر ذاتهايوتعتبر أن العمل على تحريرها يعني تحر  ,الخارجية
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 الرابعالفصل 
 السياسة الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية

(2006- 2016) 
 م2006 الفلسطينية تنتااباتاالالتغيرات في السياسة الجزائرية بعد  المبحث األول:

 المبحث الثاتني: الموقف الجزائري من االتنقسام الفلسطيني

 المبحث الثالث: دور الجزائر اتجاه الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة
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 (2016 - 2006)تجاه القضية الفلسطينية  السياسة الجزائريةالفصل الرابع : 

 مقدمة :

توجه الضلسطينيون في الضضة الغربية وقطاع غزة  1/2006في الخامس والعشرين من شهر 
النتخاب مجلس تشريعي جديد للسلطة الضلسطينية في ثاني انتخابات تشريعية فلسطينية بعد 

وكانت المشاركة الشعبية الضلسطينية كثيضة بشكل يعكس من جهة الرغبة  .1996انتخابات عام 
ومن جهة ثانية حدة االستقطاب السياسي الذي  ,بالتغيير سعيًا إلى واقع سياسي ومعيشي أفضل

إن هذا التحول في موازين . يسود الشارع الضلسطيني بين الحركتين الكبيرتين )فتح وحماس (
القوة  "حماس"أصبحت بموجبه عنه نتائج االنتخابات التشريعية, و  عبرتالقوى الداخلية الذي 

وصاحبة اهأغلبية في النظام السياسي للسلطة الضلسطينية, هو قبل كل شيء تعبير عن ولى اهأ
حجم الثقل الشعبي الذي باتت الحركة تمثله في الشارع الضلسطيني, والذي تعاظم في سنوات 

, في الوقت الذي ضمر فيه وتراجع التأييد االنتخابات التي سبقت إجراءاالنتضاضة الخمس 
 .(م2006)شاهين ,  الجماهيري لباقي القوى وعلى رأسها حركة فتح

, صدمة لكل اهأطراف الضلسطينية , كونها 2006و لقد شكلت نتائج االنتخابات التشريعية عام 
رة التي حصلت عليها , و أفرزت نتائج غير متوقعة للجميع , فحماس لم تكن تتوقع النسبة الكبي

مقاعد المعارضة, و بين هذا و ذاك دخل  إليكذلك حركة فتح لم يكن من السهل عليها االنتقال 
 .م السياسي الضلسطيني حالة من اإلرباك السياسياالنظ

لى كيانين سياسيين وجغرافيين إ, انقسم النظام السياسي الضلسطيني 6/2007شهر و بعد أحداث 
تسيطر على مكونات النظام السياسي في قطاع غزة,  " أصبحتحماس" , فحركةمنضصلين

وحركة فتح تسيطر على النظام السياسي في الضضة الغربية, ووصلت الحالة الضلسطينية 
 (.م2010, )الدجني والمشروع الوطني إلى درجة كبيرة من االنزالق نحو المجهول

لضلسطينية في ظل االنقسام الضلسطيني, و القضية ا تجاهيتناول هذا الضصل المواقف الجزائرية 
م, 2006يتوزع الضصل على مبحثين يناقش اهأول التغيرات في السياسة الجزائرية بعد انتخابات 

  الموقف الجزائري من االنقسام الضلسطينيو الثاني 
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 عام الفلسطينية نتخاباتاال المبحث األول: التغيرات في السياسة الجزائرية بعد 
 م2006

 مة : مقد

نتائج االنتخابات التشريعية حماس أعلنت اللجنة المركزية لالنتخابات الضلسطينية اكتساح 
رئيس لجنة  تالو ,  132من أصل مقاعد المجلس التشريعي البالغة  مقعداً  76بحصولها على 

ن إ االنتخابات حنا ناصر النتائج الرسمية لالنتخابات في مؤتمر صحضي عقده في رام اهلل, قائالً 
حصلت  وأوضح أن فتح .في الدوائر مقعداً  46في القوائم و مقعداً  30حماس حصلت على 

المستقلين حصلوا على , فيما في الدوائر 16في القوائم و مقعداً  27مقسمة بين  مقعداً  43على 
توزعت باقي المقاعد البرلمانية, حيث حصلت قائمة أبو علي مصطضى على و  ,أربعة مقاعد

وأشار  . وائم البديل وفلسطين المستقلة والطريق الثالث على مقعدين لكل منهاثالثة مقاعد وق
 . %77إلى أن نسبة المشاركة في االنتخابات بلغت حوالي 

 (7م,2006)تقرير االنتخابات التشريعية الثانية,

 م :2006موقف الجزائر من نتائج االنتخابات التشريعية الثانية عام  .1

التشريعية الثانية, ظهرت جليًا المواقف العربية والدولية , ما بين مع فوز حماس باالنتخابات 
 مؤيد أو معارض, وما بين مرحب أو متخوف من النتائج .

عبد العزيز بوتضليقة االنتخابات الضلسطينية بأنها خطوة تجاوز بها  الجزائري صف الرئيسو 
ويل, وأنه خاض غمارها في الشعب الضلسطيني أحد أهم التحديات التي عرقلت مسيرة نضاله الط

جو من الديمقراطية والشضافية المطلقة. وقال في رسالة وّجهها إلى الرئيس محمود عباس وبّثت 
إن الشعب الضلسطيني يضرب مرة أخرى موعدًا مع التاريخ ويثبت : وكالة اهأنباء الجزائرية نّصها

ام مصيره وبرهن على أنه شعب للعالم أجمع جدارته وقدرته في إدارة شؤون بلده والتحكم في زم
 م(.2006ة )صالح, راسخة جذوره في اهأرض والحضار 

وتباينت مواقف الصحف الجزائرية التي أوردت خبر فوز "حماس" باالنتخابات التشريعية الثانية 
في االنتخابات التشريعية الضلسطينية  "حماس"فوز م  حيث اعتبرت جريدة الجزائر 2006عام 

 وكتبت صحيضة الوطني". الضلسطين اإلسرائيلي للصراعسلمي بالتضاوض  حل أييهدد بنسف "
في المعطيات الحالية  حقيقياً  يحدث تغييراً  هأنهيثير مخاوف  حماس""ن فوز "إالصادرة بالضرنسية 
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متعثرة  فهي ؟عملية السالم ستعطل نهائياهل  تلءتساو , "ويعلن بداية مرحلة من الغموض
  ر.ومشلولة في الوقت الحاض

ينعكس فوز  أنوعبرت صحيضة "لو كوتيديان دوران" عن وجهة نظر مماثلة فكتبت "يخشى 
الضلسطيني واندالع صراعات  صراعسلمي بالتضاوض لل ي حلٍ أ أمام غالق الباب نهائياً إحماس ب

"انتصار حماس يغرق منطقة الشرق  أنورأت صحيضة "لكسبريسيون" ن. داخلية بين الضلسطينيي
تقيم عالقات ممتازة مع  "حماس"ن باعتبار أ, "االنحطاط السياسي"من  أجواءفي  برمتها اهأوسط

نه مع "رفع راية حماس فوق إذلك كتبت "ال تريبون" ك . حزب اهلل اللبناني ودمشق وطهران وغيره
 (.www.goo.gl/p8iY32) صحيضة الحياة الجديدة ,  .ن حلم فلسطين المستقلة" يبتعدإغزة, ف

  

نتائج  تالجزائر احترمقائاًل:  حالياً  أكد الدكتور سامي أبو زهري ممثل حركة حماس في الجزائرو 
 ,مباشرًا للحكومة الضلسطينية من خالل رئاسة السلطة مالياً  االنتخابات الضلسطينية, وقدمت دعماً 

هزيتها للتعامل مع الحكومة ابدت جن كان المبلغ في حينها لم يصل , لكن الجزائر أإو 
 ." بموجب االنتخابات الضلسطينية م2006 عامشكلت في تة التي يالضلسطين

 م : مقابلة ( 2017)أبو زهري , 

الجزائر تعشق المقاومة, ولدى القيادي في الجبهة الديمقراطية, بأن  مدهلل رشاد أبووأضاف 
هناك , لذلك لوحيد لحل القضية الضلسطينيةالشعب الجزائري قناعة أن المقاومة هي الطريق ا

 ." لدى الشعب والحكومة الجزائرية ,لحركة حماس وخاصة ,كبير لحركات المقاومة تأييد

 م : مقابلة (2017)أبو مدهلل , 

 اً , كان موقض 2006ابات التشريعية الثانية عام موقف الجزائر من نتائج االنتخأن الباحث  ىوير 
تجاوز بها , و اعتبرها خطوة  بوتضليقةكموقف الرئيس عبد العزيز  متناقضًا ما بين مرحبٍ 

دعوته  ىلإ باإلضافةالتحديات و العراقيل التي تنسف بالقضية الضلسطينية , الشعب الضلسطيني 
ي أنهاء إن يتم أوما بين مخاوف من تقديم الدعم المالي و المعنوي للحكومة الضلسطينية  ىلإ

 . سرائيليع الجانب اإلبالتضاوض محل سلمي متوقع 

 

http://www.goo.gl/p8iY32
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 موقف الجزائر من فوز "حماس" في االنتخابات وتشكيلها لحكومة السلطة    .2

سالمية مشجعة ب تقبل تعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية, ظهرت مواقف عربية وا 
هذا الوضع, فقد رحبت جامعة الدول العربية بنتائج االنتخابات التشريعية مشددة على قبول 

رادته وا كما ظهرت . حترام نتائج هذه االنتخابات هأنها تعكس خيارات الشعب الضلسطيني وا 
من اهأردن والسعودية التي قال سضيرها لدى الواليات المتحدة اهأمريكية في  ةمواقف إيجابية رسمي

يثير قلق أي من  صل: "أرى أن فوز حماس في هذه االنتخابات يجب أالّ يحينه, اهأمير تركي الض
لعواصم العربية أو عواصم الدول اهأخرى, طالما التزم المجتمع الدولي بتعهداته المتمثلة في ا

ورغم هذه التصريحات ". حل للصراع اإلسرائيلي الضلسطيني قائم على حل الدولتينإيجاد 
ميين, خاصة بعد اإليجابية, فإن فوز حماس جاء ليزيد خوف النظام العربي الرسمي من اإلسال

اإلخوان المسلمين, ودخولها في المعترك السياسي في كل من اهأردن  جماعةعبية ازدياد ش
هما القوية إضافة لعالقت االحتالل اإلسرائيليومصر, وهما بلدان تربطهما عالقة دبلوماسية مع 

   (.م2006سعد,) مع الواليات المتحدة 

أي  تجاهتها ومواقضها ف موقف الحياد في قراراو حاولت الوقأما بخصوص موقف الجزائر, فقد 
وهذا ظهر جليًا في موقف الرئيس الجزائري عبد العزيز الضلسطينية, تغيرات في الساحة 

أن بالده ترفض محاولة بعض الدول فرض حصار حيث صرح ب,  8/5/2006بتاريخ  بوتضليقة
ت على الشعب الضلسطيني عقابا له على خياره الديمقراطي بعد فوز حركة حماس في االنتخابا

 .(م2017التشريعية اهأخيرة )موقع البوابة , 

ن سياسة العدوان اإلسرائيلي , بأفي حوار خاص بوكالة اهأنباء الجزائريةالجزائري  وقال الرئيس
تتواصل في فلسطين المحتلة لإلطاحة بحكومة "حماس" التي انتخبها الشعب الضلسطيني بكل 

سرائيل وجدت في الغرب الحليف اهأمين يبدو أن إ" :وأضاف الرئيس الجزائري ,ديمقراطية
للتشكيك في خيار الشعب الضلسطيني, والتخلص من حكومة تقف حجر عثرة أمام أهدافها 

. ودعا أعضاء حركة عدم االنحياز في قمتهم الـ "التوسعية القائمة على ضم اهأراضي العربية
البلدان اهأعضاء في  إلى مواصلة التضامن مع القضية الضلسطينية, مشيرًا إلى أن بعض 14

الحركة, قد تبدي ترددها بسبب ضغوط بعض القوى الغربية في التنديد بالقرار الجائر, الذي 
اتخذته البلدان المانحة بخصوص تعليق المساعدة للشعب الضلسطيني, بحجة أن حكومة "حماس" 

العدول عن  لك, وكذالضلسطينية -ترفض االعتراف بوجود إسرائيل واالتضاقات السابقة اإلسرائيلية 
 م(19/9/2006وفا ,  -)وكالة اهأنباء الضلسطينية العنف أو التنديد به
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لذلك أوقضوا بعض الدعم و , أوسلو كانوا مصدومين من اتضاق نيوأشار يوسف إلى أن الجزائري
لجامعة العربية, من خالل ا لهاهم معن السلطة الضلسطينية, و عندما فازت حماس أعادوا دع

غاثية تأتي بدأت حمالت الدعم اإل وأيضاالجزائر,  هامليون دوالر قدمت 60حوالي حيث تلقت 
 . في حمالت كسر الحصار عن قطاع غزة اً ين مميز يوكان حضور الجزائر  ,من الجزائر تباعاً 

 م : مقابلة ( 2017) يوسف , 

موقف موقف إيجابي من خالل  ئر من فوز "حماس" في االنتخاباتو يرى الباحث موقف الجزا
,  خيار الديمقراطي بعد فوز حركة حماس في االنتخاباتاحترام ال ىلإبالدعوة  بوتضليقةالرئيس 

لى احترام الشارع إ باإلضافةوالعمل على إعادة الدعم المالي من خالل جامعة الدول العربية , 
الوطنية الجزائري فوز حماس باالنتخابات , من خالل دعوتهم لحضور مؤتمراتهم , و مناسباتهم 

 الجزائر لنتائج االنتخابات التشريعية و فوز حركة "حماس" . احترام, و هذا دليل كافي على 

 . (حماس)موقف الجزائر من حركة المقاومة اإلسالمية  .3

, أن تحافظ على عالقات متوازنة مع عمقها 1987منذ انطالقتها عام  "حماس"حاولت حركة 
, وتشكيلها 1/2006شهري االنتخابات التشريعية في العربي واإلسالمي, وخاصة بعد فوزها ف

إقناع معظم دول في  –بدرجة ما  -إسماعيل هنية, وقد نجحت الحكومة  الحكومة برئاسة
 (2016) يوسف ,  المنطقة بذلك

عالقة حركة حماس مع الجزائر ول العالقات الدولية بالحركة إلى أن ؤ ويشير أسامة حمدان مس 
تم خاللها عقد بشكل رسمي,  لجزائر مراراً يارات لز جرت ات, وبعدها نمنتصف التسعيمنذ بدأت 

مندوب يدير العالقة تعرفه اهأجهزة للحركة أكثر من مرة, وكان الجزائريين  ولينؤ المسمع لقاءات 
 م( .2017) الحوار ,  الشعب الجزائري هومؤسسات الدولة الجزائرية ويعرف

 من قبل وفيها حضاوة كبيرة  العالقات قائمة وحثيثة, عملياً وهذا ما أكده أبو زهري قائاًل: "
أن ب و أضاف الحركة سواء ممثل الحركة بالجزائر أو قيادة الحركة,ب نالجزائرييولين ؤ المس

ين هي عالقات قديمة ووثيقة , و كان هناك يولين الجزائر ؤ العالقات بين حركة حماس والمس
الذي كان  ,عبد العزيز بلخادم ن من أبرزهمييولين جزائر ؤ خالد مشعل بمسلاتصاالت مباشرة 

من العديد وأن  ين,يولين الجزائر ؤ و غيره من المس, لخارجيتها للحكومة وقبل ذلك وزيراً  رئيساً 
بمستويات رفيعة من القيادات  وافي مؤتمرات كبيرة و التق واو شاركالجزائر  واقيادات الحركة زار 
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العتبارات  تحكم السياسة الخارجية  اإلعالمفي وسائل  ة ذلكلم يتم تغطيورغم أنه الجزائرية , 
 .االتصاالت كانت قائمة  ههذأن  لكن المهم و الجزائرية, 

 : مقابلة (  2017) أبو زهري , 

"حماس" الممثل الشرعي للشعب الضلسطيني , بل  ولكن رغم ما سبق , إال أن الجزائر لم تعتبر
برئاسة الرئيس محمود عباس كممثل شرعي ووحيد  منظمة التحريرظلت باقية على التعامل مع 

مؤتمرات القمة العربية واهأمم ها تقر أالتي  الشرعيةلتزمة بالجزائر كانت مللشعب الضلسطيني , ف
خالفات مع السلطة بدأت بعض الدول تتحضظ في الشكاليات و نشبت اإلوعندما المتحدة, 

 : مقابلة( .2017")يوسف, عالقاتها مع حركة حماس 

ظلت الجزائر تحافظ قائاًل : "  القيادي في الجبهة الشعبية ا ما أكده النائب جميل المجدالويوهذ
 للشعبهي الممثل الشرعي الوحيد  منظمة التحريرعلى الموقف المتوازي فهي تقر وتعترف بأن 

الشرعية , وبنضس  هذهس ئيالضلسطيني, و أن الرئيس أبو مازن هو رئيس هذه المنظمة و ر 
من مكونات الشعب  في حركة حماس باعتبارهم جزء مهم اهأخوةعالقة طيبة مع  ىبقالوقت ت

 : مقابلة(. 2017)المجدالوي ,  يقدمون خطاب المقاومة باعتبارهمالضلسطيني, و 

تعترف بجهة رسمية واحدة , الجزائر  أما القيادي في حركة فتح إبراهيم أبو النجا , فقد أكد بأن
)أبو  الضلسطينية عدها أصبحت تعترف بالسلطةوب ,ثل الشرعي الوحيدالمم منظمة التحريروهي 
 : مقابلة(.2017النجا, 

من  اً ، كان ايجابي (حماس)موقف الجزائر من حركة المقاومة اإلسالمية و يري الباحث أن 
حركة بتنضيذ لسواء على الصعيد الحكومي من خالل السماح ل  حثيثة,القائمة و الالعالقات خالل  
لى المشاركة في إ باإلضافة افقة على استقبالهم بشكل رسمي,ها داخل الجزائر , و المو أنشطت

كممثل شرعي و  منظمة التحريرب ترففقط تع تالمؤتمرات الحكومية و الشعبية , و لكن كان
 وحيد للشعب الضلسطيني .

 موقف الجزائر من المكتب التمثيلي لحركة حماس بالجزائر . .4

 النوع اهأول  ي الدول العربّية واإلسالمّية إلى ثالثة أنواع:ينقسم تمثيل "حماس" ف
يرانو  لبنانو  فريقياأجنوب و  قطرو  مكاتب تمثيلّية لـ"حماس" على أراضيها كتركيا تستضيف دول  ا 

إقامة مكاتب للحركة على أراضيها هأّن هذه  دول ترفض, أما الثاني فيشمل والسودان اليمنو 

https://www.amad.ps/ar/Details/84133
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-15-225210.htm
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الدول على خصومة مع جماعة اإلخوان المسلمين وتعتبر "حماس" أحد مكّوناتها, كمصر 
شهر رفضت طلبات بضتح مكتب لـ"حماس" في  إندونيسيا دول مثل, وأخيرًا واهأردن والسعودّية

  , هأّنها تقيم عالقات مع السلطة الضلسطينّية, وليس التّنظيمات2014من عام 12

  (Al-Monitor  ,www.goo.gl/hjRVcp)موقع 

جرأة لكن بتمثيل غير رسمي, و  في الجزائر موجودة "حماس"حركة إلى أن يوسف ويشير 
حيث , 2006عام  بعد الضوز باالنتخاباتازدادت التحرك على الساحة الجزائرية لممثلي حماس 

 لإلسالميين انتشاراً  اهأوسعنشاطات تدار من خالل حركة مجتمع السلم, و هي الحركة كانت ال
ظهار, وبالتالي ازداد النشاط بجمع التبرعات اإلصالحفي الجزائر, وحركة النهضة وحركة   وا 

الموسمية والسنوية التي كانت  اهأنشطةالترحيب بضوز حركة حماس, و استقبال قياداتها ضمن 
دة حركة للقاءات قا أبوابهاجبهة التحرير فتحت  . وأيضابالجزائر اإلسالميةتعقدها الحركات 

 ( .: مقابلة  2017حماس في غزة أو في الخارج ) يوسف , 

موقع  وهذا ما أكده, للحركة في الجزائرمكتب في االنتخابات تم افتتاح فوز حماس  ولكن بعد
, عن إعطاء  الضلسطينية« حماس»مصادر من حركة على لسان , 29/8/2016الغد بتاريخ 

« الشروق»وأكدت المصادر لصحيضة , تح مكتب بالجزائرالسلطات الجزائرية الموافقة الرسمية لض
خالل زيارة للقيادي م 4/2016 كتبها في الجزائر شهرالجزائرية أن حركة حماس أعادت فتح م

 .(www.goo.gl/LFAPrNأسامة حمدان ) موقع الغد , 

وأكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة خالل تصريح أدلى به ضمن برنامج  
هناك مكتب تمثيلي قديم جديد " :على قناة البالد الجزائرية هذا الخبر بالقول "اء خاصلق"

  , دون أن يقدم توضيحات حول موعد فتح هذا المكتب بصضة رسمية"بالجزائر

 ( www.goo.gl/jip3DJ,  الشروق)موقع 

حماس  ح مكتب لحركةاإلعالن عن إعادة فت بأن 1/9/2016موقع القدس العربي بتاريخ  ذكرو 
جدال, خاصة وأن التصريح الذي ورد على لسان نائب رئيس المكتب السياسي  أثار في الجزائر

لحركة حماس, استغلته إسرائيل للتحريض ضد الجزائر, فيما كانت السلطات الجزائرية تتمنى أن 
  تتم اهأمور بطريقة متكتمة

 ( www.goo.gl/uMJzEo)موقع القدس العربي , 

http://alresalah.ps/ar/post/104419
https://www.facebook.com/almonitor/
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اح الجزائر لمكتب حماس على أرضها يعني اعترافًا رسمّيًا منها بالحركة, افتت يوسفواعتبر 
نجازًا سياسّيًا كبيرًا لحماس يوسف عن ضغوط متوقعة للسلطة الضلسطينية على . وتحدث وا 

 ,الجزائر, رغم أن السلطة لم تصدر موقضًا رسميًا إزاء افتتاح مكتب رسمي لحماس في الجزائر
تأييدا كبيرا  اس في هذه الساحة الجزائرية الكبيرة التي تظهرخشية أن تنافسها حموذلك 

 ( Al-Monitor  ,www.goo.gl/hjRVcp)موقع  للضلسطينيين

أن  ىإل م27/12/2016بتاريخ  في الجزائر محمد عثمان  اهأسبقحركة الوممثل  القيادي وأشار
حركة "حماس" ليست الوحيدة التي لها تمثيل في الجزائر, تقريبا معظم فصائل وقوى الشعب 

حركة "حماس" أحد اعتبار أن وب .الضلسطيني المكونة في هيئة أحزاب لها ممثلون في الجزائر
في آخر باهأغلبية ازت فحازت على شرعية تمثيله عندما و  ,مكونات هذا الشعب الضلسطيني

حقيقة على اهأرض الفغدت طرفا أساسيا يمتلك الضاعلية  ,انتخابات تشريعيه أجريت في فلسطين
ورؤية  ويصنع الحدث ويواكبه, ويمتلك رؤية متكاملة للمأزق الذي تمر به القضية الضلسطينية

للحل الذي يمكن أن تشارك بدور فيه مع إخواننا في الضصائل والقوى الوطنية إلى جانب الدور 
 . المنوط بالدول العربية أن تأخذه تجاه قضية العرب المركزية

 ( www.goo.gl/Tm3xq2 )موقع الخبر ,

موافقة الجزائر  نّ أغّزة ناجي شراب: " -في جامعة اهأزهروبدوره, قال أستاذ العلوم السياسّية 
نجاز سياسّي لحماس  على فتح حماس مكتبها هناك, خطوة متقّدمة من اهأولى تجاه اهأخيرة, وا 

الجزائرّي بحرّية  عامعلى الصعيد اإلقليمّي, فالمكتب يمنح الحركة نافذة للّتواصل مع الرأي 
السلطة الضلسطينّية قد  أكثر, لكّن حماس مطالبة بأاّل تتجاوز دور السضارة الضلسطينّية هناك, هأنّ 

تمارس ضغوطًا على الجزائر بسبب قرارها اإليجابّي مع حماس, خشية منافسة الحركة لها في 
الساحة الجزائرّية, مّما قد يدفع بالجزائر إلى تقديم توضيحات للسلطة لعدم إخافتها من هذه 

بقدرتها على تقديم الخطوة تجاه حماس, علمًا بأّن نجاح عمل مكتب حماس في الجزائر مرهون 
  نضسها كحركة وطنّية فلسطينّية للجزائرّيين, أكثر من كونها أحد تّيارات اإلسالم السياسّي".

 (Al-Monitor  ,www.goo.gl/hjRVcp)موقع 

ضاء اّلذي تشعر به "حماس" إزاء موافقة الجزائر على رغم االحتبناء على ما سبق, فإنه  
استضافتها رسمّيًا على أراضيها عبر مكتب تمثيلّي, لكّنها رّبما تعلم أّن الجزائر قد تكون أمام 
سلسلة من الضغوط اإلقليمّية والدولّية, بسبب خطوتها اإليجابّية تجاه "حماس", وهي الحركة 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/10/21/796965.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/10/21/796965.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/10/21/796965.html
https://www.facebook.com/almonitor/
https://www.facebook.com/almonitor/
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بعض الدول بأّنها  ويصّنضها عدد من دول اإلقليم والعالم,اّلتي ال تمتلك عالقات جّيدة مع 
بي, مّما قد يجعل الحركة حريصة على الواليات المتحدة واالتحاد اهأورو  الدول إرهابّية, ومن هذه

عدم زيادة الضغوط على الجزائر, بتنسيق خطواتها معها على مدار الوقت, لتشجيع دول أخرى 
 على أن تحذو حذو الجزائر معها.

أن الجزائر, رغم اعترافها الضمني بحركة حماس, إال أنها أبقت التعامل على المستوى الرسمي 
الضلسطينية ورئيسها  ضلسطيني منظمة التحرير, والسلطةللشعب المع الممثل الشرعي والوحيد 

 محمود عباس .

 اً ايجابي اً اس بالجزائر , كان موقضيرى الباحث أن موقف الجزائر من المكتب التمثيلي لحركة حم
من خالل الموافقة على فتح مكتب تمثيلي لها , و استضافتها على أراضيها , رغم أنها واجهت 

قليمية و الضلسطينية , و تعاملت الجزائر مع حركة "حماس" غوطات المحلية و اإلالعديد من الض
 , كما تعاملت مع باقي فصائل الوطنية الضلسطينية .

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/02/150228_egyptian_court_hamas_terrorist_organization
http://felesteen.ps/details/news/140703/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
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 الفلسطيني االنقسامالمبحث الثاني: الموقف الجزائري من 

 مقدمة : 

 بعدياسي الذي تجسد م( في حالة من االنقسام الس 2006) عاميعيش المجتمع الضلسطيني منذ 
فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية , ثم سيطرتها بعد ذلك على قطاع غزة بالقوة منذ 

, و تشكيل  انضصال غزة عن الضضة الغربيةم(, و ترتب على ذلك 2007) عاممنتصف 
 ساماالنق قراءة يمكنه المجتمع الضلسطيني لواقع المتضحص القارئ و ولكن .حكومتين و قيادتين

 بين وأبعد من كونه خالفًا أو صراعا سياسًيا, م(2007) 6شهر  في جرى مما أبعد منظور من
 والمتراكمة العميقة لصيرورة الخالفات تتويج هو إنما غزة في حدث فما وحماس, فتح حركتي
 الوطني لحركة التحرير كمشروع تأسيسه منذ الضلسطيني السياسي النظام واجهت التي

 االنضجار لمرحلة حتى وصل الضلسطينية, السلطة وجود مع إشكاال وازداد تعمق ثم الضلسطيني,
 ( .م2009)أبراش,  وهذا أدى الى االنقسام السياسي غزة قطاع على حركة حماس وسيطرت

قليمية وعربية فلسطينية وجذور أسباب له والجغرافي السياسي االنقسام إن وتلعب  ودولية, وا 
 يعود االنقسام أن كما .ضخمة مزايا من لها يقدمه لما  ,واستمراره وقوعه في رئيًسا دوًرا إسرائيل
 ويرجع إلى والدولية, واإلقليمية العربية والتحالضات السياسية البرامج اختالف إلى أيًضا

عام  منذ ملموس سياسي تقارب حدوث من الرغم على واهأيديولوجية, الضكرية االختالفات
 , الضلسطينية الدولة برنامج على" حماس" قة حركةمواف عدب خصوًصا اآلن, وحتى  م2005

 في ظهر كما الضلسطيني السياسي النظام في انخراطها بعد إسرائيل مع واعتمادها التهدئة
 منضردة حكومة وتشكيلها اهأغلبية, على وحصولها والتشريعية المحلية في االنتخابات مشاركتها
 للحكم مستعدة تكن لم وهأنها والمقاطعة, الحصار ضعلب الحكم تستطع لم سقطت هأنها ما سرعان
 هي لبثت ما والتي برئاستها, الوطنية الوحدة حكومة شاركت في ومن ثم عليه, قادرة وغير

 .(م2011لنضس اهأسباب )المصري ,  سقطت حتى اهأخرى

م على يناقش هذا المبحث الموقف الجزائري من االنقسام الضلسطيني, ويركز على تأثير االنقسا
 القضية الضلسطينية . تجاهالسياسة الخارجية الجزائرية 
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 موقف السياسة الجزائرية من االنقسام الفلسطيني 

وأدى إلى  ساهم في إضعاف الموقف الضلسطيني أمام العالم,ضلسطيني أن االنقسام الال شك ب
بعد انشغال العالم  تراجع مكانة القضية الضلسطينية على اهأجندة الدولية واإلقليمية, خصوصاً 

, وأدت إلى سقوط أنظمة عربية, وأغرقت 2010باهأحداث التي شهدتها البلدان العربية منذ عام 
جل التنصل من أية التزامات وشددت أكما استغلته إسرائيل من  أخرى في حروب أهلية. اً بلدان

لعربية واإلقليمية من وتائر مشروعها العدواني, واالستيطاني التهويدي. كما أن بعض الدول ا
عملت على تعميق االنقسام من خالل اصطضافها مع طرف ضد الطرف اهأخر, ومشاركتها في 

خابات الحصار والمقاطعة المضروضة على الحكومة التي شكلتها حماس بعد فوزها في االنت
 .2006 /1التشريعية الثانية في شهر 

ا المتوازن, والمنحاز للمصالح العليا للشعب وفي هذا اإلطار, تميزت الجزائر منذ البداية بموقضه
الضلسطيني, حيث أكدت على خطورة االنقسام على مسار النضال الوطني الضلسطيني, ودعت 
إلى إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية عبر حوار وطني ديمقراطي, ورفضت االصطضاف 

 (.www.goo.gl/ACZD5Nسطينية ,مع طرف فلسطيني ضد اآلخر)وكالة اهأنباء و المعلومات الضل

ن دعم إ بقوله: الدكتور غالم اهلل أبو عبد اهلل جلس اإلسالمي اهأعلىرئيس الموهذا ما أكده 
وأن موقف الدولة الجزائرية هو أن الشعب  ,الجزائر للقضية الضلسطينية دعم طبيعي لن يتغير

الذين يقررون مصيرهم بأيديهم. كما نوه رئيس المجلس بالجهود الرامية الضلسطيني وحكامه هم 
 (2017,  اإلسالمي)موقع المجلس اهأعلى  إلى توحيد الصف

وشددت الجزائر على ضرورة إنهاء االنقسام الضلسطيني, وتوحيد الصف لمجابهة االحتالل 
د العزيز بوتضليقة في قمة الرئيس الجزائري عباإلسرائيلي ونيل الحرية, وجاء ذلك على لسان 

ن اهأولوية المطلقة يجب أن تكون العمل إ"ل في خطابه: قا , حيث31/3/2009الدوحة بتاريخ 
من أن استمرار ". وحذر بوتضليقة على توحيد الصف الضلسطيني لتعزيز الوضع التضاوضي

 " ومواصلة عدوانها سيوفر مبررًا إلسرائيل للتمادي في مواقضها والتنصل من التزاماتها"االنقسام 

 ( www.goo.gl/ksvktc)موقع قمة الدوحة, 

 16 - 15رابعة عشر)الـ ةقمالعدم االنحياز في  إلى حركةالأعضاء الرئيس الجزائري  ودعا
إلى مواصلة التضامن مع القضية  جمهورية كوبا (بمدينة هافانا عاصمة  2006سبتمبر 

بسبب ضغوط  ,سطينية, مشيرًا إلى أن بعض البلدان اهأعضاء في الحركة قد تبدي ترددهاالضل

https://goo.gl/ACZD5N
https://goo.gl/ksvktc
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في التنديد بالقرار الجائر الذي اتخذته البلدان المانحة بخصوص تعليق  ,بعض القوى الغربية
 .(www.goo.gl/ACZD5Nالمساعدة للشعب الضلسطيني")وكالة اهأنباء و المعلومات الضلسطينية, 

المعركة بشكل سليم يتطلب البحث الجدي والحقيقي عن  إدارةأن  إلىلعمامرة االوزير وأشار 
تبحث عن قيادات فلسطينية "  إسرائيلن أخاصة و  ,توحيد المكون الضلسطيني بكل أطيافه

أو تقاوم ودون  تمانع أنيمس جسدها ويعرض عليها دون  إسرائيلي" تمتص أي سائل  سضنجيةإ
 الدعوةووجه  ,االنقسام الضلسطيني ءانتهالضرورة  ودعا .تمتلك رؤية وعقل فلسطيني نقدي أن

 لحضور الجلسات التحضيرية لعقد المجلس الوطنياإلسالمي حماس والجهاد  تيلحرك
 .(2017)موقع دنيا الوطن , الضلسطيني

ي التشرذم الذي تعيشه المقاومة انتقد بلقاسم ساحلي رئيس حزب التجمع الوطني الجمهور و 
الضلسطينية بسبب ما أسماه الخلط بين الكضاح الوطني الضلسطيني وخدمة أجندات إقليمية زادت 

أن حزبه يدعم كل الضصائل الضلسطينية التي تحارب االحتالل لى إونوه  ,من االنقسام الضلسطيني
 (.م2017)بلعمري, خدمة للمشروع الوطني الضلسطيني اإلسرائيلي

دور الجزائر المساهم في  استعادةإلى  (حركة مجتمع السلم رئيس)عبد المجيد مناصرة ودعا
خاصة في  ,لألرضي الضلسطينية اإلسرائيليت العدو في ظل انتهاكا ,الضلسطيني االنقسامإنهاء 

خصصت جبهة التغيير الطبعة الحادية عشرة من منتدى التغيير إلحياء كما القدس المحتلة, 
 .(www.goo.gl/6ojwJi)موقع الوطن ميديا ,  اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الضلسطيني

الوطني د. محمد العربي ولد خليضة على ضرورة إنهاء االنقسام الشعبي  المجلسرئيس  وشدد
)موقع  على ضرورة االلتضاف حول هدف واحد أال وهو االستقاللالضلسطينيين حث و الضلسطيني, 

 (www.goo.gl/W3k8ogالمجلس الشعبي الوطني, 

حماس في الجزائر بالموقف اهأسبق لحركة عثمان الممثل  ومن جهة أخرى, أشاد محمد
الجزائري بشقيه الرسمي والشعبي من القضية الضلسطينية, واعتبره موقف متقدم ويسجل مزيدًا من 
النقاط على سلم االنحياز للحق الضلسطيني, وتثبيته والدفاع عنه في المحافل الدولية والمنصات 

من خالل الحضور الالفت واليومي للقضية  ظهر ذلك جلياً اإلقليمية والمنابر المحلية, وي
 ( .www.goo.gl/b4cEMNالضلسطينية )جريدة البالد , 

, جراء وكأحزاب وطنية , كقيادة سياسية"باالكتئاب"أصيبت  الجزائروأشار أبو النجا إلى أن 
وضاع ليسوا راضين عن اهأ وهم الرافض لالنقسام, الموقفنضس تبنون وهم ما يزالون ياالنقسام, 

https://goo.gl/ACZD5N
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85
https://goo.gl/6ojwJi
https://goo.gl/W3k8og
https://goo.gl/b4cEMN
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بعقليتنا االنشقاقية فوجئوا الجزائريون  اهأشقاء . وأضاف بأناالنقسامالضلسطينية في ظل استمرار 
 : مقابلة(2017)أبو النجا, ما حدث  واتوقعيلم و , 

 ن تلعب دوراً أولت وحا ,بصدمة كبيرة أصيبتالجزائر كباقي الدول العربية وأكد يوسف على أن 
لمصريين بحكم القرب واالرتباط المصالحةٍ أسند لن ملف ولكنها لم تنجح هأ ,في الوساطة
االنقسام  تجاهفعله  ن تقدم ما تستطيعأالجزائر حاولت الجغرافي. ومع ذلك فان التاريخي و 

 : مقابلة (.2017الضلسطيني )يوسف, 

بالمصالحة الضلسطينية معنية  كانت دوماً ر الجزائوفي ذات السياق, أكد أبو زهري على أن 
حماس فتح في محاولة حركتي مع  هم الدائمتواصلوتجلى ذلك عبر  ,واستعادة الوحدة الوطنية

 . ضهم خلضية موقف كال الطرفين وتشجيعهما على تحقيق المصالحةمنهم ل

 : مقابلة ( 2017) أبو زهري , 

ان له أثر كبير على الموقف الجزائري, حيث وفي المقابل, أشار يوسف إلى أن االنقسام ك 
 . بسبب االنقسامالجزائري للشعب الضلسطيني وقضيته الوطنية تراجعت أشكال الدعم 

 : مقابلة (2017)يوسف, 

تبنت موقضا متوازنا إزاء االنقسام الضلسطيني, فهي أن الجزائر ب , يمكن القول من خالل ما سبق
باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب مة التحرير منظمن جهة استمرت في التعامل مع 

الضلسطيني, ومن جهة أخرى أدانت المقاطعة الدولية لحكومة حماس ومحاوالت فرض شروط 
عليها, ودعت بوضوح إلى احترام خيارات الشعب الضلسطيني وعدم التجاوب مع إجراءات 

غربية, وواصلت دعمها السياسي المقاطعة والحصار المضروض عليها من قبل إسرائيل والدول ال
 والمادي للشعب الضلسطيني وقضيته الوطنية.

 اآلراءتقريب يجابي لإ اً كما شددت على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الضلسطينية, ولعبت دور 
. تأثير على الحركتينمن وخاصة بين حركتي فتح وحماس, لما لها  ,بين الضصائل الضلسطينية
, وذلك هأسباب تتعلق بإسناد ملف المصالحة لمصر, وأخرى ترتبط ّعاالً ولكن دورها لم يكن ف

بوقع التحوالت اإلقليمية عليها, والتي دفعتها لالنكضاء على الذات وتركيز جهودها على 
اهتمام ودعم السياسة الجزائرية للقضية  ىعلى مستو  ر سلباً أوضاعها الداخلية, وهذا بدوره أثّ 

 الضلسطينية.
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 غزة قطاع الحصار اإلسرائيلي المفروض على تجاه: دور الجزائر ثلالمبحث الثا

 مقدمة

بدعم  ,إسرائيل فرضت 2006ابات التشريعية الثانية عام في االنتخ حماسحركة فوز بعد 
, إذ إن القانون الدولي اإلنساني لقواعد صارخاً  على قطاع غزة, مما شكل انتهاكاً  حصاراً  دولي,
وقد أدى هذا الحصار  الرابعة تحظر ممارسة العقاب الجماعي. جنيف من اتضاقية 33المادة 

إغالق معبر رفح نتائج مدمرة للقطاع على المستوى االقتصادي واإلنساني, زاد من تعقيدها  إلى
أدى إلى تضاقم اهأوضاع المعيشية لنحو مليوني , و الذي تتحكم فيه مصر بصورة شبه كاملة

  .نسمة من سكانه

لجزائري, وأهم أشكال الدعم التي ث سنتعرض للموقف الرسمي والشعبي امن خالل هذا المبح
 قدمته دولة الجزائر للتخضيف من حصار غزة.

 مفروض على قطاع غزةموقف الجزائر من الحصار ال .1

 على لسانالمضروض على غزة,  اإلسرائيليموقضها الرسمي من الحصار الجزائر أوضحت 
أن بالده ترفض م, والذي أعلن ب7/5/2006بتاريخ  الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتضليقة

محاولة بعض الدول فرض حصار على الشعب الضلسطيني عقابا له على خياره الديمقراطي بعد 
ندد بوتضليقة في هذا السياق بالسياسة . و في االنتخابات التشريعية اهأخيرة "حماس"ز حركة فو 

المبنية على تجويع وقمع الشعب الضلسطيني واالعتداء على المقدسات ومحاولة فرض  اإلسرائيلية
 ( .www.goo.gl/RHLX45, وكالة اهأنباء الكويتية) "الدولية الواقع والتنكر للقرارات اهأمر

الرسالة التي حملها لعمامرة وزير موقف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتضليقة من خالل  أتضح و 
, م23/8/2014بتاريخ  للرئيس المصري عبد الضتاح السيسي ون الخارجية في الجزائرؤ الش

ضتح معبر رفح , وتخضيف بمصر  ومطالبةتطورات الوضع في قطاع غزة, في والبحث معه 
 . (www.goo.gl/dtzn9Xلضلسطينيين )موقع العربي الجديد , عبء الحصار على ا

 إدريسالمتحدة والمنظمات الدولية بجنيف السضير  اهأممممثل الجزائر الدائم لدى مكاتب أما 
بتاريح ان اإلنسفي الدورة االستثنائية السادسة لمجلس حقوق  ألقاهافي كلمة  الجزائري, فقد جاء

أن سياسة العقاب  : "الجزائرية اهأنباءمضامينها وكالة  م , وأوردت2008/ 1/  24 – 23
خانقة  إنسانية أفرزت أزمةً  اهأوروبيالجماعي المدانة من أغلبية دول العالم بما في ذلك االتحاد 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/9017b4f2-613c-4c75-a725-3be781111c21
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/013ea639-5438-4158-9705-9a51d96f2665
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/717f2304-e3cf-4d4d-86a7-db45f4d9daf3
https://goo.gl/dtzn9X
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به سلطات  ة ما تقوموليؤ سالمجتمع الدولي مإدريس  وحمل .ين"ضد الضلسطيني إسرائيل افتعلتها
 ,من قتل وتهديد لحياة ما يزيد عن مليون ونصف مليون نسمة في غزة اإلسرائيلياالحتالل 

المأساة التي يعاني منها سكان غزة  إنهاءضرورة إلى ودعا ة, جرائم حرب بالمحصل ابهارتكوا
 ,كما نادى بذلك المجلس في حاالت أخرى ,الدولية بالدخول اإلنسانيةوالسماح للمساعدات 

رغامالالزمة التي تمكن الضلسطينيين من استعادة كل حقوقهم  اإلجراءات واتخاذ اسرائيل على  وا 
 (www.goo.gl/GqvudP)وكالة اهأنباء السعودية , الدولية  االمتثال

تضح موقف الجزائر من خالل أحزابها وفعالياتها الشعبية, حيث دعت حركة مجتمع اوكذلك 
رفع الحصار عن قطاع غزة والشروع الضوري  ة في الجزائر, إليالسلم, كبرى اهأحزاب اإلسالمي

حركة ال تطالبو  على غزة. اإلسرائيليةواستكمال التحقيقات في جرائم الحرب  ,راالعمافي إعادة 
على غزة " بالكف عن استضزاز مشاعر  اإلسرائيليةللحرب  اهأولى ىفي بيان لها بمناسبة الذكر 

و حذرت  ,ي امتداد للجدار العازل لسد أنضاق الحياة على الغزاويين"اهأمة بإقامة جدران فوالذية ه
من "التداعيات التي سوف تترتب على قطع شرايين الحياة وسد جميع المنافذ في وجه 

 ( .www.goo.gl/jn44o1)وكالة اهأنباء الكويتية,  المحاصرين داخل غزة

الجزائري هو اهأبرز واهأقوى على  وأما فيما يتعلق بالموقف الشعبي, فقد كان الحراك الشعبي
مستوى الوطن العربي في دعم قطاع غزة, ومحاولته التخضيف من الحصار المضروض منذ عام 

 دولة الجزائرم, بدعم وتشجيع من الدولة الجزائرية. وقد أكد ذلك أبو زهري بقوله: "أن 2006
لقوافل الجزائرية للوصول شجعت او غزة ,  إلىرسالها ا  شجعت الجهات الشعبية لجمع التبرعات و 

قدم تبرعات عديدة  ,وهو مؤسسة رسمية جزائرية ,الجزائري اهأحمرالهالل . كما أن  "غزة إلي
مراكز و  ومستشضياتمدراس  حيث تم بناءتشجيعها, و في المجال الطبي, وكل هذا بعلم الدولة 

 : مقابلة(2017)أبو زهري, يونبو  مساجد بالمال الشعبي الجزائريو طبية 

لكسر الحصار من  أسطولال يخلو أبو مدهلل, الذي أشار إلى أنه  وهذا ما أكده أيضاً 
من دول العالم لكسر الحصار وتقديم   أو روباو أوال تخلو القوافل التي تأتي من  ,نيالجزائري

 : مقابلة (2017. )أبو مدهلل , المساعدات للشعب الضلسطيني من المساعدات الجزائرية

بأن  ضلسضةالعربي و الدب اهأ ةجزائرية و أستاذالعالمية اإلناشطة ال لهداجيبعائشة و أفادت 
من أجل كسر الحصار على قطاع  إسرائيلطالبت الدول العربية بالضغط على  الجزائردولة  

المساعدات الغذائية , عبر دعم قطاع غزة مادياً من خالل دور الجزائر كان بارزًا , وأن غزة
ضلسطين ل الحضور البارز عبرمعنويًا , وكذلك الحرية أسطول غزة عبر قطاعل المرسلةوالطبية 
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جل مساندة القضية أمن في جميع مناسباتها الوطنية, وتبني قضايا فلسطين في المحافل الدولية 
 .: مقابلة (م2017)عائشة بلهداجي, يونيو  الضلسطينية

لته وسائل اإلعالم المقروءة و اتضح أيضا الموقف الرسمي والشعبي للجزائر من خالل ما تناق
, خبر 2010/ 9/ 10أورد موقع وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية بتاريخ وااللكترونية, حيث 

ها النائب ل التي أعد ,شريان الحياة لكسر الحصار عن قطاع غزة مشاركة الجزائر في قافلة
 ,18/9/2010ي تسيير قافلة ضخمة جديدة فحيث أعلن عن  البريطاني السابق جورج غاالوي,

دولة  40نشطاء وجمعيات من  وتضم عواصم هي الجزائر والدوحة ولندن ةتنطلق من ثالث
 (م2017, اإلخبارية)وكالة فلسطين اليوم  سيشاركون في قافلة شريان الحياة البرية

بعنوان " كسر حصار غزة  اً , خبر 31/5/2016وأورد أيضا موقع نساء من أجل فلسطين بتاريخ 
فعاليات اهأسبوع أطلقت  الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة  جاء فيه أنو , "من الجزائر

 عامونظم االتحاد  ,العالمي لكسر الحصار عن غزة من منطقة عكنون بالعاصمة الجزائر
الحصار بحضور الملحق اإلعالمي لسضارة  الطالبي الحر بالجزائر فقرات اهأسبوع العالمي لكسر

ورفع الطالب والمشاركين شعار  ,اهأساتذة بكلية العلوم السياسيةفلسطين بالجزائر وبعض 
الحملة العالمية لكسر الحصار ووجهت دعوات للنشطاء بالمشاركة في حلمة التغريد على 

 .(www.goo.gl/SB7GPAحرار لكسر الحصار ") موقع نساء من أجل فلسطين , أهاشتاغ 

بعنوان "قوافل كسر الحصار  اً تقرير   26/9/2016وقع القافلة الضلسطينية العربية بتاريخ أوضح م
شهر " قافلة أميال من االبتسامات اهأولى وصلت غزة في  :التقرير , وجاء في عن غزة "

, حيث 30ووصل عددها  7/2011شهر والثالثة في  8/2010شهر والثانية في  11/2010
قادمة من الجزائر برئاسة أحمد اإلبراهيمي,  10/2014/ 15اريخ بت 30وصلت القافلة رقم 

   "قافلة تقريباً  35وبذلك فإن عدد القوافل البرية بلغ حوالي 

 ( www.goo.gl/TFVHTo)موقع القافلة الضلسطينية العربية , 

الخضري يرحب بالسضينة خبرا بعنوان " 19/6/2017وأوردت شبكة فلسطين اإلخبارية بتاريخ 
رحب النائب جمال الخضري ", حيث  الجزائرية ويعتبر توقيتها مهما لمواجهة آثار حصار غزة

رئيس اللجنة الشعبية لمواجهه الحصار بالجهود الجزائرية لتسيير سضينة مساعدات إلى قطاع 
 ( 2017اإلخبارية , )شبكة فلسطين غزة من قبل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

https://goo.gl/SB7GPA
https://goo.gl/TFVHTo
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ويتوافق مع  كان ايجابياً من الحصار موقف الجزائري الأن ب وبناء على ما سبق, يمكن القول
لقضية الضلسطينية, وهذا ما ظهر على الصعيد الدولي من من امواقف دولة الجزائر السابقة 

العمل على تجريم , و على غزة اإلسرائيليالمؤتمرات الدولية, والتنديد بالحصار ب ةمشاركالخالل 
دولة االحتالل في المحافل الدولية واإلقليمية. كما أن دعمها لم يقتصر على الدعم السياسي 
فقط , بل كان هناك الدعم المالي والعيني, من خالل إرسال القوافل المحملة باالحتياجات 

 ا(.اهأساسية مثل )اهأدوات الطبية , واهأدوية الطبية , والطرود الغذائية , وغيره

وال ننسى الحراك الشعبي الجزائري, من خالل المظاهرات والمسيرات, وجمع التبرعات, وغيرها 
 من الوسائل التي حاولت من خاللها الوقوف مع الشعب الضلسطيني.

رغم ذلك, فان المواقف الرسمية الجزائرية, وكذلك الدعم والمساعدات, لم تنجح في رفع الحصار 
لك لم تنجح الدبلوماسية الجزائرية في بلورة موقف عربي موحد إزاء عن الشعب الضلسطيني, وكذ

الحصار, بحيث يتم االستناد إليه لممارسة الضغط على دولة االحتالل اإلسرائيلي وحلضائها من 
 الدول الغربية, من أجل تخضيف إجراءات الحصار أو رفعه. 
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القضية  تجاهالفصل الخامس: الحراك العربي وأثره على الموقف الجزائري 
 الفلسطينية

 مقدمة :

 سقوط إلى أدى ,السنين عشرات منذ مثله تشهد لم حراكاً  2010عام  العربية المنطقة شهدت
 دول من العديد إلى امتدو  وتونس, مصر في حدث كما ,العربية الدول بعض رؤساء أنظمة

 والكهول, الشباب  :العربي المجتمع شرائح جميع وضم وسوريا, والبحرين مثل اليمن المنطقة
 المسلمون والعلمانيون, المتدينون والمهنيون, الضالحون والعمال, الطالب الرجال والنساء,

 إسقاط اهأنظمة: العربية المنطقة دول جميع في الحراك لهذا الموحد الشعار كانو  .مسيحيونوال
 نهوضه, وصادرت مقومات كل على وقضت والنار, بالحديد شعوبها حكمت التي , االستبدادية

 بإقامة وطالب  .الغربية الدول لصالح وظيضياً  دوراً  بعضها ولعب ومقدراته, ثرواته ونهبت حرياته
  .الحقيقية والمواطنة والمشاركة السياسية االجتماعية, والعدالة الحرية تحقق وطنية عربية ةدول

 م( 2013)اهأسمر, 

بعد الجارة تونس,  2010في ديسمبر  "الربيع العربي"نقطة انطالق لتظاهرات الجزائر كانت 
ي, على إجراء التي أجبر فيها الشباب العاطل عن العمل الرئيس آنذاك, زين العابدين بن عل

وفي الوقت  .تعديالت وزارية مهمتها الرئيسية وضع برنامج يضمن إيجاد فرص عمل للشباب
وأزمات اإلسكان,  محتجين على ارتضاع أسعار السلع اهأساسية خرج الجزائريون بدورهم نضسه,

في مواجهات  سقط قتيل 1/2011شهر ثم في  فاندلعت االشتباكات بين المتظاهرين والشرطة,
  .أخرى بمنطقة عين الحجل في والية المسيلة شرقي الجزائر

ورقعتها في عدد من الواليات الجزائرية, حذر الرئيس عبد العزيز  تصاعد حدة االحتجاجات ومع
من تكرار مصير الحرب اهأهلية التي عاشتها  4/2011هر شفي  خطاب ُمتلضز بوتضليقة في

أهمها إلغاء قانون الطوارئ  ,الجزائر في تسعينات القرن الماضي, ثم قدم تنازالت الحتواء اهأزمة
عاًما, ومراجعة قانون االنتخابات الرئاسية, وتعليق  19قبل الذي ُفرض على الجزائريين 

ردود . وقد تباينت ائية للسيطرة على أسعارها المرتضعةالضرائب المضروضة على بعض السلع الغذ
 ن اهأوضاع في الجزائر اتخذت نمًطا أبين مؤيد ومعارض, إال على الخطاب فعل الجزائريين 

 

http://www.aljazeera.com/news/africa/2010/12/2010123012345588575.html
http://www.aljazeera.com/news/africa/2010/12/2010123012345588575.html
https://www.alarabiya.net/articles/2011/01/06/132435.html
https://www.alarabiya.net/articles/2011/01/06/132435.html
http://www.nytimes.com/2011/02/13/world/africa/13algeria.html
http://www.nytimes.com/2011/02/13/world/africa/13algeria.html
https://www.youtube.com/watch?v=VIxJLfJZqCg
https://www.youtube.com/watch?v=VIxJLfJZqCg
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  .هادًئا بعده, فيما اشتعل حولها العالم العربي بثورات وحروب, كانت سوريا وليبيا أولى محطاتها

 .(م2017كيالني,)

تدهور اهأوضاع و  المحسوبيةو  لمحللين بأن الجزائر, التي تعاني من الضسادتوقع معظم القد 
وسوء اإلدارة, ستكون الدولة الثانية  نقص المساكنو  تقييد الحرياتو  االجتماعية واالقتصادية
ضربت البالد, إال أنه التي , ولكن على الرغم من أعمال الشغب "شعبية"التي ستواجه انتضاضة 
ات بسرعة, ودون إراقة الدماء, من ق بل القوة الشرطية الجزائرية الكبيرة, تم قمع هذه التحرك
  .المجهزة تجهيًزا جيًدا, والتي تتقاضى رواتب جيدةو المدربة تدريًبا جيًدا, 

التعامل مع االحتجاجات باعتبارها احتجاجات بشكل عام, كان النظام الجزائري قادًرا على و 
, وساعده على المكافآت ورفع الرواتب أو تقديم قسائم اإلسكانمن خالل والسيطرة عليها  محلية,

بدعم شعبي كبير, عالوة على ضم العديد من ال تتمتع جماعات المعارضة  ذلك كون
المعارضين إلى المناصب الحكومية, حيث انخرط قادة معظم أحزاب المعارضة بشكل أو بآخر 

في استمالة الشعب  الجزائريالرئيس وفي المحصلة نجح  ضمن الحكومات المتعاقبة.
 في الوقت الذي فشلت فيه جميع الحكومات اهأخرى في المنطقة بتحقيق هذا اهأمر ,والمعارضة

 (. م2016, زبير) 
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 الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية في ظل الحراك العربي: المبحث األول

ينظر إليها دومًا بوصضها القضية العربية القضية الضلسطينية من بين القضايا العربية التي  ٌتعدّ 
نما أيضًا على  المركزية, ليس في نطاق السياسات الوطنية للدول العربية فرادى فحسب, وا 

وكما هو معلوم فإن االهتمام العربي بالقضية الضلسطينية يرجع , مستوى العمل العربي الجماعي
 م(.2004رشيدي,)ال على أرض فلسطين اإلسرائيليإلى بدايات االستيطان 

 باتضاقية كامب ديضيد غير أن التطورات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية, بدءاً  
, أدت إلى تراجع الرؤية القومية, وأدخلت القضية 1993عام وانتهاء باتضاقية أوسلو1978عام

اجع فيها , وتر إسرائيلياً  -لصراع فلسطينياً المظهر الرئيسي لالضلسطينية في مرحلة أصبح فيها 
دور الدائرة العربية ممثلة في اهأنظمة السياسية إلى مجرد مساند ووسيط, بينما ازداد حضور 

  م(2014ا )السنوسي, وتأثير الدائرة اإلسالمية بظهور قوى إقليمية مثل إيران وتركي

بدًءا  ",حركات العربيةال"منعطًضا جديًدا بعد اندالع ما يعرف بـ دخلت القضية الضلسطينية كما أن
م, وما تالها 25/01/2011 المصري حركم, ومروًرا بال17/12/2010التونسي في  حراكبال

على  اهأحداثفي بلدان عربية أخرى مثل ليبيا واليمن وسوريا, وانعكست تلك  حروب أهليةمن 
 م(.2016)عكيلة, الضلسطيني الوطني النضال  جوانبكافة 

, وهو حدث غير مسبوق في تاريخ "لحركات العربيةاب"استيقظ العالم على زلزال ما عرف لقد 
المنطقة طالت آثاره كل مكونات الواقع السياسي العربي, لكن حضور القضية الضلسطينية في 
المشهد السياسي الذي نتج عن هذه الثورات اختلف عن حضورها في المشهد السياسي العربي 

ات القرن العشرين وحتى تحرر منذ خمسيننقالبات وحركات الالذي كان سائدا إبان التغيرات واال
بصرف النظر عن صدق أو عدم صدق من يتبنى هذا الخطاب, فإن ف .العشرية اهأخيرة منه
من قضية التحرر القومي, حتى إنها في  باعتبارها جزءاً  ينظر لها كانالقضية الضلسطينية 

العسكرية سعيا منها  بعض اهأحيان تجرى اإلشارة إليها في البيان اهأول لبعض االنقالبات
 م( .2014ا )السنوسي,يتها وقوميتهحر على لتأكيد لللحصول على الشرعية و 

, أنها أدت إلى 2010ومن النتائج المباشرة لألحداث التي شهدتها البلدان العربية منذ عام 
ها من صدارة المشهد العربي لتتراجع إلى الصضوف الخلضية تش القضية الضلسطينية , وانتزعميهت

في سلم أولويات المواطن العربي. كما لم يٌعد هناك عمق عربي داعم للقضية الضلسطينية بعدما 
تراجعت القضية الضلسطينية في الوجدان الشعبي العربي وعلى المستوى الرسمي, وذلك نتيجة 
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: االنكضاء إلى القطرية بعدما تضاقمت المشكالت القطرية لكل دولة, وانتشار منهالعدة عوامل 
ر التيار السلضي الذي حّرف البوصلة عن القدس وفلسطين وأجج الصراع الداخلي في كل فك

منطقة ينتشر فيها, واالنقسام الضلسطيني الذي دّنس سمعة الثورة الضلسطينية وأصاب طهارة 
ضرب محور المقاومة بعد اندالع اهأحداث االرتباك  "الربيع العربي"مقتل. كما أن الالبندقية في 

عالقتها بهذا المحور نتيجة الرتباطها بمحور  أنهتالتي  "حماس"حركة  وخصوصاا, في سوري
حكم اإلخوان في مصر, وتراجع  وطسرعان ما تبّين هشاشته بعد سق ,آخر بعيدا عن المقاومة

ردوغان على نضسها. ومن آثار الواقع العربي البائس أالدور القطري في المنطقة , وانكضاء تركيا 
على الدول  –ولو بالحد اهأدنى  –لضلسطينية أنه ال توجد قوة عربية ضاغطة على القضية ا

العربي, وبعدما أصبح البترول سالحا بيد  رسمينهار النظام الاالغربية المساندة إلسرائيل, بعدما 
 (2017الغرب وليس سالحا ضدهم )القططي, 

فريقية اهأسيوية, عن هذا رتارية الدائم بمنظمة التضامن اهأوقد عبر سعيد كمال, عضو السك
على القضية الضلسطينية, النشغال بعض الدول  "نقمة"إن الربيع العربي يمثل التحول بقوله: 

ة, ولضت إلى أن التدخل في يم واجباتها تجاه القضايا الرئيسبأوضاعها الداخلية, وعجزها عن تقد
قبل ظهور  كان موجوداً القرار الضلسطيني ليس بسبب انقسام الضصائل, وأن التدخل العربي 

حيث كانت دول الجوار الضلسطيني تتدخل لدى الرئيس عرفات بما تراه يتعارض  حماس,
 م(.2016)بورسوتي, ومصلحتها

, والتي كانت ترى "الربيع العربي"ما تسمى بموجة أما بالنسبة للجزائر, فقد رفضت منذ البداية 
جية, ويقع ذلك في سياق عام مضاده أن استراتي فيها حراك موجه يهدف إلى خدمة أهداف جيو

الرؤية التي تنشدها الجزائر للعالقات الدولية في سياستها الخارجية لم تكن تتوافق كثيًرا مع 
المتمثلة بوجود قوة عظمى وحيدة وهى الواليات المتحدة  مضامين النظام اهأحادي القطبية

ريقية القليلة التي حافظت على عالقة من الدول العربية واإلفكانت أن الجزائر إذ , اهأمريكية
في حين اختارت الكثير من الدول اهأخرى  ,متميزة مع روسيا بعد انهيار االتحاد السوفييتي

 . آنذاك والمعبر عنه بالنظام اهأحادي القطبية "النظام العالمي الجديد"االرتماء في أحضان 

 م(2017)حوسين , 

الضغط على موقف الجزائر من القضية الضلسطينية, وذلك ال شك بأن "الربيع العربي" جاء ليزيد 
بضعل التهديد المحتمل على دولة الجزائر إذا ما أرادت أن تتحرك خارج الخطوط الحمراء المحددة 

م( على قطاع 2014م, 2012لها. وقد أصبح هذا مؤكدًا بعد أن أسقط العدوان اإلسرائيلي )
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خضي حقيقة ما عُرف ب "الربيع العربي". فلم يكن هذا غزة كل اهأوراق وكل الشكوك التي كانت تُ 
عادة تقسيم اهأدوار داخله,  "الربيع" المزعوم بمنضصل عن إعادة تشكيل خارطة العالم العربي وا 
ولم يأت العدوان على غزة بمعزل عنه, بل جاء بالتحديد في مرحلة منه بهدف تحطيم كل الدول 

في القضية الضلسطينية, ولم تبق إال الجزائر, ضمن الدول العربية التي كان يمكن أن تؤدي دورًا 
العربية غير الخاضعة مباشرة للنضوذ اهأمريكي, مهددة بسيف الربيع العربي مرفوعًا فوق رأسها 

تبني مواقف أو خطوات داعمة للقضية  تجاهيهددها في كل لحظة ويحد من حركتها ب
تمثلة بالتمسك بحق الشعب الضلسطيني في بناء دولته الضلسطينية, انطالقا من ثوابتها التقليدية الم

 م(.2014المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة لالجئين )قاللة,

 بوتضليقة الرئيس وأكد ,ي وثابتمبدئ ية الضلسطينية ظلالقض من الجزائر موقفومع ذلك فإن 
الوزير اهأول عبد المالك كما أن  ".جاهزين لدفع الثمن فلسطين كنا ومازلنا معذلك بقوله: "

, نحن نحكي "الجزائري أصبحت تعيش في جينات ومّورثات الشعب فلسطين "أنصرح بسالل 
منهم من يشعر أنه عاجز عن و , الجزائريين على شعب واحد وقضية واحدة, تسري في عروق

خاصة بما  ,يرة, صغيرة وكبالجزائر تقديم شيء لها, فهي تشكل قسمة مشتركة لكل قوى
الربيع العربي  من رصيد نضالي جهادي قدمت فيه ماليين الشهداء, وقدمت مبكراً  الجزائر تملك

الجزائر خرجت أن م(, في إشارة واضحة إلى 2016ء" )بوعموشة,العشرية السودا "فيما يسمى
سنوات طويلة, قدمت فيه ضحايا جسيمة من اهأرواح ب "الربيع العربي"من صراع دام قبل اندالع 

 م(.2016ا )عوض,مازالت آثارها ماثلة بكل أبعادهو  ,والثروات

وبهذا الصدد يشير يوسف إلى أن حماس الجزائريين للحراك العربي لم يكن بمستوى الحماس 
مكن أن تصل ساحتها يتداعيات  أيعن تقريبًا,  ,عزلت نضسهاخرى, إذ لدى الشعوب العربية اهأ

عمرها عشر سنوات,  حنه  لم يتحرك الشارع الجزائري, هأنه كان خارج من م, و من الربيع العربي
من الشهداء والقتلى والجرحى بسبب هذه الحرب التي  اآلالفدفع الجزائريون فيها عشرات 

مواقضها  م تركيز اهتمامها على أوضاعها الداخلية, إال أن. ولكن, رغاستمرت لعشر السنوات
 : مقابلة (. 2017فلسطين ظلت قوية ومستقرة )يوسف, يونيو  تجاه

ن الجزائر لم , وذلك هأفي موقف الجزائر تغيرات أيال يوجد وهذا ما أكده أبو زهري قائاًل " 
القضية  تجاهموقف الجزائر  ياً تتأثر بالربيع العربي, و بقيت هادئة في ظل هذه الظروف, وعمل

 ." الضلسطينية هو موقف أصيل وموقف ثابت لم يطرأ عليه أي تأثر سلبي

 م: مقابلة ( 2017 يونيوأبو زهري, )

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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لعدة اعتبارات  ,"الربيع العربي"الموقف الجزائري لم يتأثر بما يسمى وأضاف المجدالوي بأن 
, على الصعيد اإليجابي أو السلبيسواء  ,بيعلم تطاله بشكل مباشر شرارات هذا الر أولها أنه 

 اآلونةيجري في  ما ظل كدولة مستقر إلى حد كبير يتضاعل مع الجزائر نظاموثانيهما أن نظام 
على جوهر الموقف الجزائري المؤيد والمساند للقضية الضلسطينية  اهأخيرة  دون أن يؤثر ذلك

 ة(.م: مقابل2017يونيو  )المجدالوي,الضلسطيني والشعب

أن , يبدو على اهأحداث التي شهدتها البلدان العربية سنواتعدة  مرور بعدخالصة القول, 
بوتضليقة لمدة ثمانية أشهر الرئيس فغياب  :ياالستقرار الداخلعلى نجحت في الحضاظ الجزائر قد 

لم يهدد نظامه, بل على العكس من ذلك, عاد الرئيس  2013لتلقي العالج في فرنسا في عام 
طته على مقاليد لستمّكن من اإلطاحة ببعض أقوى خصومه وترسيخ و مسن إلى كرسيه, ال

والتي العائدات الوفيرة للنضط والغاز, فضاًل عن وفرة اهأمطار في البالد, الحكم, مستضيدا من 
كافية للحضاظ على السالم االجتماعي, والنجاح في التوفيق بين اهأصدقاء الموارد اله بتأمد

 ( .م2016زبير,خالل إعادة توزيع الهدايا الطبيعة التي ُسّخرت للجزائر) واهأعداء من

, من خالل ما سبق, بأن الجزائر كانت قادرة على التعامل مع التغيرات المحلية ويرى الباحث
واإلقليمية, وساعدها على ذلك الخبرة التي اكتسبتها من حربها ضد االستعمار الضرنسي, 

خالل "العشرية السوداء". ومن أهم  حدثت في الجزائر, وخصوصاً  والتحديات والتقلبات التي
العوامل التي ساهمت في المحافظة على االستقرار الداخلي والحد من تداعيات الحراك العربي 
وامتداده للجزائر, هو اكتضائها الذاتي, واإلصالحات التي حاولت وما زالت الجزائر بصدد 

 إجرائها.

سياسي الجزائري من القضية الضلسطينية لم يتغير بتأثير الحراك وبالرغم من أن الموقف ال
العربي, بل ظل ثابتًا ومؤيدًا ومؤكدًا على حق الشعب الضلسطيني بتقرير مصيره وحقه في نيل 
 حريته, إال أن الجزائر لجأت لسياسة االنكضاء على الذات, وبالتالي تراجع اهتمامها عموماً 

سنادها للقضية الضلسطينية, وتجلى بالقضايا الخارجية, وانعكس ه ذا سلبا على مستوى دعمها وا 
ضعف دورها وتأثيرها الدولي واإلقليمي بشكل بارز أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في 

من أجل إنهاء االنقسام  اً ومؤثر  فاعالً  اً , وكذلك في عدم لعبها دور 2014و 2012عامي 
 رام وتأثير لدى مختلف القوى الضلسطينية. الضلسطيني, رغم ما تحظى به من احت
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 غزةقطاع اإلسرائيلية على  االعتداءات: موقف الجزائر من ثانيالمبحث ال

ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق الشعب  تجاهن غياب الموقف الرسمي العربي الموحد إ
إسرائيل على  الضلسطيني من قبل االحتالل اإلسرائيلي, كان من العوامل الرئيسية التي شجعت

التمادي في جرائمها بحق الشعب الضلسطيني وشن الحروب العدوانية على قطاع غزة, إذ غالبا 
ما اقتصر الموقف الرسمي على بيانات الشجب واالستنكار, دون اتخاذ مواقف أو خطوات 
عملية جدية وفعالة من شأنها أن تجبر المجتمع الدولي على إجبار دولة االحتالل على وقف 

دوانها وجرائمها بحق الشعب الضلسطيني, هذا على الرغم من أن البلدان العربية تحوز من ع
اإلمكانات والموارد ما يجعلها قادرة على ممارسة الضغط على إسرائيل وحلضائها من الدول 

 الحكام العرب.  ىالغربية, إن توفرت اإلرادة السياسية لد

الحروب العدوانية التي شنتها اسرائيل  تجاهموقضا واضحا أما فيما يتعلق بالجزائر, فقد تبنت دوما 
السابع من  عدوانعلى الشعب الضلسطيني. وفي هذا السياق نشير إلى موقضها الرسمي من 

إن صمت المجتمع "العصف المأكول", حيث أكد بيان الخارجية الجزائرية على: " 6/2014شهر
وسعية واإلجرامية في اهأراضي الضلسطينية شجع )إسرائيل( على المضي في سياستها الت الدولي

في سبيل تعزيز التضامن الدولي مع الشعب  لن تألو جهداً  أن الجزائر. وأضاف البيان بالمحتلة"
وأنها ستداوم على الدرب المؤدي إلى الغاية  ,الضلسطيني الشقيق لدرء االنتهاكات اإلسرائيلية
 .قلة وعاصمتها القدس الشريفالمنشودة المتمثلة في قيام دولة فلسطين المست

 (www.goo.gl/yAZAn2)صحيضة رأي اليوم , 

العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة, ما بين  تجاهوقد تباينت اآلراء إزاء موقف الجزائر ودورها 
مدافع عن الموقف الرسمي للخارجية الجزائرية,أو منتقدا ضعف تضاعل الخارجية الجزائرية مع 

 عم الجزائري للشعب الضلسطيني.الحدث وكذلك ضعف الد

ح السعيد بو حجة, عضو المكتب السياسي المكلف فضي إطار الدفاع عن الدور الجزائري, صرّ 
الموقف الجزائري مما يجري في فلسطين مشرف  , بأنجبهة التحرير الوطنيباإلعالم لحزب 

أن الجزائر لحد اآلن, وخير دليل على ذلك هو قصف المستشضى الجزائري بغزة, ما يعني 
وقوفنا إلى جانب إخواننا في  وأضاف بأن حاضرة بقوة في دعم إخوانها الذين يتعرضون للعدوان.

غزة ال يمنعنا أن نكون أذكياء وحذرين, فما ينبغي أن نزكيه هو المقاومة وليس حماس حتى 
نكون موضوعيين ونتجنب كل ما يمس وحدة الشعب الضلسطيني. هأن التركيز على حماس 
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من حيث ال ندري في صالح اليهود الذين يريدون أن يظهروا للعالم أنهم يواجهون حماس  يصب
 (.www.goo.gl/gJskfPن)موقع الخبر, وليس السلطة السياسية في فلسطي

الموقف ن أ" عن الموقف الرسمي إلىفي دفاعها زعيمة حزب العمال,  ,لويزة حنون وأشارت 
 . على غزة ضحية " تعتيم إعالمي " لياإلسرائيمن العدوان  الرسمي للجزائر

السلطات الجزائرية, مثلما جاء على لسان منتقدي موقضها, أنها لم تقم  يسجل علىلكن ما و 
ولم توظف قدراتها الدبلوماسية كما يجب لوقف العدوان  ,بواجبها تجاه القضية الضلسطينية

, الذي صدر في بداية الجزائري أن الضتور الزم الموقفكما  .2014عام  اإلسرائيلي على غزة
العدوان اإلسرائيلي, ودانت الخارجية في بيان لها االعتداء اإلسرائيلي, ودعت المجتمع الدولي 

سطيني, ولكنها لم تتحرك كما يجب رتكب بحق الشعب الضلللتدخل من أجل وقف المجازر التي تُ 
حيث انتقد السابق عبد العزيز رحابي,  الجزائري لسضيرمن أجل وقف العدوان , وهذا ما أكده ا

ام ع غزة من العدوان على هاموقضوسمت وحالة الضتور التي  الجزائريةضعف تضاعل الخارجية 
التضامنية على مستوى الشارع, بحيث ظلت المسيرات الشعبية  , والذي انعكس سلباً 2014
 .اإلداري, ما جعل المجتمع المدني رهينة للموقف الرسمي” المنع”حبيسة 

 (.www.goo.gl/gJskfP, موقع الخبر)

انطلقت من ساحة بأن مسيرة  24/7/2014بتاريخ تقرير أعدته الشروق الجزائرية ورد في  كما
اهرين بإقامة سالسل حاولت الشرطة إعاقة المتظو مباشرة بعد انقضاء صالة الجمعة, و أول ماي

ة بعربات مصضحة, عندما حاول المشاركون في المسيرة التوجه من أفرادها, وغلق الشوارع الرئيس
وكشف التقرير مشاركة عدد من الوجوه  .نحو ساحة الشهداء عبر شارع حسيبة بن بوعلي

بورقعة القيادي خضر جميلة بوحيرد, والرائد  المجاهدة أبرزهمو  ,التاريخية والسياسية في المسيرة
بالوالية الرابعة التاريخية ورئيس اللجنة الشعبية لدعم الشعب الضلسطيني, فضال عن عبد الرزاق 

 لحركة النهضة عاممقري رئيس حركة مجتمع السلم, والوزير السابق أبو جرة سلطاني, واهأمين 
 . ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد اهلل جاب اهلل محمد ذويبي,

 ( www.goo.gl/NPvybgهداف, )موقع ال

 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://goo.gl/NPvybg
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وكذلك أكده عبد الرزاق مقري, رئيس حركة مجتمع السلم قائاًل: أن الموقف الجزائري من عدوان 
لجزائر ال يتناسب مع تقاليد دولة بحجم وتاريخ الجزائر, وأضاف بأن دور وموقف ا 2014 عام

من خالل السماح للمسيرات المساندة لغزة وفلسطين, وترك  2008كان مشرفًا في عدوان 
 للتعبير عن غضبهم ومساندتهم هأهالي غزة. نالجزائريي

 (.www.goo.gl/gJskfP, موقع الخبر)

الموقف كذلك بالممانعة وبالجرأة السياسية, و  2008من عدوان عام تميز موقف الجزائر فقد 
ين إلى مصر لنصب مركز صحي جزائري لعالج غادر ثمانية أطباء جزائري حيثالشعبي, 

تجمع شعبي ومظاهرات يوم الجمعة دعا عدد من اهأئمة إلى تنظيم و جرحى العدوان, 
مليون دوالر لضحايا غزة, وفي حركة  2, كما قررت وزارة الشؤون الدينية تقديم 9/1/2009

موع مع الدعاء للغزيين الش واشعلأو  2009 /1/ 9رمزية أطضأ الجزائريون الكهرباء يوم الجمعة 
 .(www.goo.gl/B57KKD)موقع شبكة اإلعالم العربية, 

موقف الجزائر من الحروب  ناشطة اإلعالمية الجزائرية,وفي مقابل ذلك, امتدحت بلهداجي, ال
نهاء الحرب على غزةحيث دعت إلى وقف  ,على غزة اإلسرائيلية المضروض عليها  الحصار, وا 

الجزائري  عامالدولة العربية والرأي  إقحام وعملت على نظمتها في الجزائر,في عدة مؤتمرات 
 " مظلومة  أونحن مع فلسطين ظالمة "جل تطبيق مقولة هواري بومدين أمن والعربي 

 .: مقابلة (2017)فطيمة بلهداجي, يونيو 

وقف الجزائري, حيث أشار أحمد يوسف إلى أما على الصعيد الضلسطيني, فهناك من امتدح الم
في المحافل الدولية,  للضلسطينين ةعمادالظهار مواقضها السياسية إالجزائر كانت السباقة في أن 

خاصة على مستوى  ,على المستوى الشعبي والرسمي في الجزائركبيرة جدا وكان هناك تحركات 
 : مقابلة( .2017)يوسف, الحشود والمسيرات والمظاهرات

استشعرت الهم الضلسطيني وتضامنت مع  التيالجزائر من أكثر الدول وأضاف أبو زهري بأن 
رسالها  نت عليها,شُ  التيغزة خالل الحروب الثالثة  وتجلى ذلك من خالل توفير االحتياجات وا 

العدوان لى غزة خالل إ سعافاالوسيارات , مدنيالدفاع السيارات  غزة, حيث تم  إيصال ىإل
لتضامن مع غزة وجمع التبرعات للحمالت الشعبية اتشجيع  باإلضافة إلي , 2008عام 

رسالها السياسي والمطالبة لدعم , باإلضافة لخالل الحروب الالحقة ت, وهذه السياسة استمر وا 
 : مقابلة( . 2017)أبو زهري ,  اإلسرائيلية في المحافل الدوليةإدانة الجرائم ب

https://goo.gl/B57KKD
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 ,فرق بين موقف الشعب وموقف الحكومة ال ,رفئر موقف مشّ موقف الجزاواعتبر أبو مدهلل أن 
 ,كافة الجامعات أقضلتوقت الحروب, حيث  خاصة للشعب الضلسطيني, وداعمٌ  فالموقف موحدٌ 

أن الجزائر ما زالت تعمل من في العاصمة على الرغم و وكانت مظاهرات  يومية في المدن 
بالمظاهرات  تلدولة سمحااهرات, إال أن والمظ االعتصاماتمنع تو  بنظام الطوارئ داخلياً 

 : مقابلة(. 2017)أبو مدهلل , المليونية لدعم القضية الضلسطينية  

المظهر الرئيسي للدور الجزائري كان ي موقف الجزائر قائاًل: أن و الومن جهة أخرى, انتقد المجد
للموقف العربي  عام طار الجامعة العربية ومؤسساتها, ولكن ال نستثني الجزائر من التقييمإفي 

على و على شعبنا,  اإلسرائيليالرسمي, باعتباره موقضًا عاجزًا  بأفضل أحواله عن مواجهة التغول 
 : مقابلة ( . 2017) المجدالوي ,  واإلسالميةالحقوق والمقدسات الضلسطينية و العربية 

 يعام على غزة  ةاإلسرائيليمن الحرب  يموقف الجزائر الن بناء على ما سبق, يمكن القول بأ
كان متقدما من حيث التحرك السياسي في المحافل العربية والدولية من أجل  2008/2009

وقف العدوان وتجريمه, ومن حيث تقديم الدعم المادي والسماح للوفود الشعبية بالذهاب لغزة 
ركة السياسية والح ىباإلضافة إلى إطالق العنان للقو , وتقديم المساعدة للشعب الضلسطيني

الشعبية للتعبير عن مساندتها للشعب الضلسطيني عبر التظاهرات وجمع التبرعات وغيرها من 
 اهأشكال والوسائل, بدون قيود.

مؤثر على وغير  اً الموقف والتحرك السياسي ضعيضكان , فقد 2014 عام عدوانأما خالل 
قمع المظاهرات ل اهأحيان في الكثير منكما لجأت قوى اهأمن الجزائرية الصعيد الدولي والعربي, 

   اإلسرائيلية. ببالحر المنددة 

داعما للشعب الضلسطيني في كل اهأحوال, وظهر مشرفًا و الموقف كان  ,على الصعيد الشعبيو 
يصال المساعدات,  ذلك من خالل التظاهرات الكبرى في المدن الجزائرية, وجمع التبرعات وا 

أكبر من أجل وقف العدوان على الشعب لتحرك بضعالية اوالضغط على الحكومة لتبني 
الموقف بين في الموقف والتحرك الرسمي, وكذلك  كبيرة الضجوة ال ويمكن تضسير الضلسطيني.

وخوف  2010الرسمي والموقف الشعبي, بالتطورات التي شهدتها البلدان العربية منذ عام 
ئر على أوضاعها الداخلية السلطات الجزائرية من نزول الجماهير للشارع, وكذلك انكضاء الجزا

 وضعف سياستها الخارجية.      
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 مستقبل السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية: لثالثاالمبحث 

 

 مقدمة :

القضية  تجاهلسياسة الخارجية الجزائرية ا  -خالل الضصول السابقة- تناولنا بالتحليلأن بعد 
محاولة استشراف مستقبل  إلىهذا المبحث  , نسعى فيالتي طرأت عليهاالضلسطينية والتغيرات 

في المدى المنظور, وذلك بناء على جملة القضية الضلسطينية  تجاهالسياسة الخارجية الجزائرية 
 من المتغيرات: 

مدى قدرة نظام الرئيس حيث يتوقف استقرار النظام على  , , الوضع الداخلي الجزائرياألول
بين مراكز القوى في النظام, وبخاصة الجيش  الداخليلتوازن بوتضليقة على الحضاظ على ا

مدى نجاح الحكومة في على , وكذلك والمخابرات, وكذلك مع اهأحزاب السياسية الجزائرية
تخصيص جزء من الدخل القومي للبرامج االجتماعية بهدف معالجة مشكالت الضقر والسكن 

 وغيرها.

تحول جذري على  عمل على إحداثوالدولية, والتي ت, يتمثل بضغوط القوى اإلقليمية والثاني
 - في المنطقة اهأمريكيةانسجاما مع السياسات  أكثرتوجهات السياسة الجزائرية بحيث تكون 

وأكثر انضتاحا على اقتصاد السوق والخصخصة  - إسرائيلوبالذات فيما يتعلق بالموقف من 
 . اهأجنبيةلالستثمارات  اهأبوابوفتح 

يتعلق بالوضع الضلسطيني نضسه, حيث استمرار االنقسام من جهة, واستمرار  الثالثل عامو 
الثنائية بمرجعية أوسلو والرعاية اهأمريكية, من شأنه أن يضعف الرهان على المضاوضات 

القضية الضلسطينية, وبالتالي يضعف البيئة اإلقليمية والدولية الداعمة للنضال الوطني 
 الضلسطيني.

 ن السيناريوهات المقترحة لمستقبل السياسة الخارجية تتمثل في:إف على ما سبق بناءً 

 في ظل استمرار حكم الرئيس بوتفليقة  السيناريو األول:

التي تحدد السياسة الجزائرية تجاه القضية  ئاهأرجح أن تستمر ذات التوجهات والمباد  
قامةو  , باعتبارها قضية شعب يناضل من أجل الحرية واالستقاللالضلسطينية المستقلة, و  تهدول ا 
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 باإلضافةالستمرار ذات التوجهات والمبادئ, ن شخص الرئيس بوتضليقة يوفر ضمانة ذلك هأ
 للموقف الشعبي الجزائري, وموقف اهأحزاب الرئيسية, الداعم بقوة لنضال الشعب الضلسطيني. 

ة من العوامل, للقضية الضلسطينية, من المرجح أن يتأثر بجمل واإلسنادمستوى الدعم لكن 
, وسياسات القوى الدولية التي تعمل على الداخلي : تصاعد مطلب اإلصالح والتغييرأبرزها

إحداث تغيير جذري في الجزائر لصالح سياساتها التي تقوم على مزيد من انضتاح الجزائر 
ليات السوق الحرة , وكذلك تغيير النظام السياسي بأخر ينسجم آاالقتصادي على الخصخصة و 

المنطقة ) نظام موالي للغرب ويقيم عالقات مع إسرائيل ويكون جزء من  تجاهمع سياساتها 
 .السياسات اهأمريكية في المنطقة(

أكثر تحضظا في تبني قضايا قل انضتاحا على التغيير, و أجعل النظام من شأنها أن تهذه العوامل 
, سات اهأمريكية في المنطقة السيامع ل الجزائر في صراع و دختؤدي إلى قد  إقليمية ودولية

سيؤثر على مستوى بدوره , وهذا لنظامالوضع الداخلي لتشديد الضغوط الدولية على وبالتالي 
 دعمه للقضية الضلسطينية, خصوصا في المحافل الدولية واإلقليمية.

ي نية, فالقضية الضلسطي تجاهعلى السياسة الجزائرية  جذرياً  أن يطرأ تغييراً نتوقع ال  فإننالذلك, 
ظل استمرار حكم الرئيس بوتضليقة, سواء من حيث دورها السياسي على الصعيد الدولي 

االنقسام أو الدعم  إنهاءوالعربي, أو من حيث دورها المباشر فيما يتعلق بالتدخل من أجل 
 لمادي للقضية الضلسطينية.ا

 أو الوفاة(  ) سواء يسبب المرض السيناريو الثاني: في حال غياب الرئيس بوتفليقة

ة المهيمنة على مقاليد السلطة, وسيعمال على ش والمخابرات سيظال القوة الرئيساهأرجح أن الجي
 صالح القائم والحضاظ عليها. ذلك أن اهأحزابإيجاد بديل للرئيس يضمن تحقيق توازن الم

في  جذريوعاجزة عن إحداث تغيير  توعبة من قبل النظامالسياسية الجزائرية إما ضعيضة أو مس
 ميزان القوى الداخلي.

إلى زعزعة استقرار النظام, بسبب غياب قيادة غياب الرئيس بوتضليقة والمتوقع أن يؤدي  
قادرة بتاريخها وتجربتها وما تتمتع به من كاريزما وشرعية تاريخية  ,بوتضليقةالرئيس بمستوى 

مطالب اإلصالح أن يؤدي إلى تصاعد على حضظ التوازن واالستقرار. وهذا من شأنه 
استجابة  تجاهزيادة الضغوط الخارجية باالقتصادي واالنضتاح السياسي الداخلي, باإلضافة إلى 
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ل الغربية, السياسية واالقتصادية, وكذلك زيادة تأثر أعلى لمطالب التكيف مع سياسات الدو 
 والتحوالت في دول المنطقة. الجزائر باهأوضاع 

تحقيق قدر من التوازن النجاح في أو  ,غوط القوى الدوليةاالستجابة لض في كال الحالتين:
واالستقرار النسبي للنظام, فان االهتمام بالوضع الداخلي سيكون محور االهتمام على حساب 

 القضايا الخارجية, بما في ذلك القضية الضلسطينية. 

يو الثاني. ولكن من بناء على ما تم تناوله في السيناريوهات السابقة , فإن الباحث يرجح السينار 
احتمال زيادة اهتمام السياسة الخارجية الجزائرية  إلىالواضح أن كال السيناريوهين ال يشيران 

بالقضية الضلسطينية, وبالتالي تصعيد الموقف من االحتالل اإلسرائيلي وتطوير الدعم السياسي 
 والمادي للقضية الضلسطينية. 

مزيد من االنكضاء الداخلي, ومزيد من التكيف مع  تجاهاهأرجح أن السياسة الجزائرية ذاهبة ب
لذا ينبغي على صانع الضرار الضلسطيني  ,مقتضيات التحوالت الدولية وانعكاساتها على المنطقة

أخذ ذلك بعين االعتبار, وأن ال يرفع سقف التوقعات إزاء الدور والدعم الجزائري للقضية 
بالمقابل على تطوير العالقة مع القوى المدنية  الضلسطينية في المدى المنظور, وأن يعمل 

 تطوير الموقف والدعم الرسمي للقضية الضلسطينية. تجاهوالشعبية الجزائرية, ب
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 الخاتمة

, و 2016 – 2006لقضية الضلسطينية بين أعوام ناقشت الدراسة السياسة الجزائرية تجاه ا
على قائمة أولويات  –وما زالت  -انت توصل الباحث من خاللها أن القضية الضلسطينية ك

الجزائر, الرسمية والشعبية, وأن الجزائر كانت في مقدمة الدول العربية التي احتضنت القضية 
الضلسطينية, و الشعب الضلسطيني, حيث تعاملت مع الضلسطيني معاملة المواطن الجزائري, 

حركة والتعليم المجاني, وغيرها. وأتاحت له العديد من االمتيازات من حيث المعاملة وحرية ال
وفصائل المقاومة الضلسطينية, وسمحت لها بحرية الحركة والعمل  منظمة التحريركما احتضنت 

على أرض الجزائر ووفرت لها التسهيالت, واستضافت دورات المجلس الوطني الضلسطيني, 
نظمة التحرير ممثال رسمية , واعترفت بمالغير الضلسطينية واللقاءات الرسمية و والمؤتمرات 

للشعب الضلسطيني, واحترمت استقاللية القرار الوطني الضلسطيني ورفضت كل  ووحيداً  شرعياً 
أشكال الوصاية على القضية والثورة الضلسطينية, بل وأظهرت حرصا كبيرا على وحدة الصف 

اخلية الضلسطيني من خالل الوساطة ورعاية الحوارات والتدخل المباشر لحل الخالفات الد
 واستعادة الوحدة الوطنية الضلسطينية.

كما وفرت الدعم المادي والسياسي للثورة الضلسطينية, ولعبت دورا سياسيا مؤثرا وداعما للقضية 
الضلسطينية, سواء على المستوى العربي واإلفريقي, أو على مستوى دول عدم االنحياز وفي كافة 

عب الضلسطيني وحركته الوطنية في كافة المعارك المحافل الدولية, ووقضت إلى جانب نضال الش
التي خاضها ضد دولة المحتل اإلسرائيلي, دفاعا عن وجوده وعن حقه في الحرية واالستقالل 

 والعودة.

, و هذا  2016حتى  1967ائري للقضية الضلسطينية منذ وقد تباين مستوى الدعم واإلسناد الجز 
التي عاشتها الجزائر, باإلضافة إلى الظروف  عائد إلى التغيرات في اهأوضاع الداخلية

والتحوالت اإلقليمية والدولية وانعكاساتها على السياسة الخارجية الجزائرية, حيث كانت السياسة 
, قبل  1993 – 1967مستوياتها خالل الضترة بين  الجزائرية تجاه القضية الضلسطينية في أقوى
سناد الجزائري للقضية الضلسطينية, نتيجة لتحضظ م واإلإبرام اتضاق أوسلو , اذ تراجع مستوى الدع

الجزائر على اتضاقات أوسلو, وكذلك نتيجة للتحوالت التي شهدها النظامين الدولي واإلقليمي بعد 
وغزو العراق. ورغم ذلك ظلت السياسة  11/9/2001د السوفيتي وأحداث انهيار االتحا

اهأزمات واالعتداءات اإلسرائيلية على غزة و  لداعم و المساند في ظلاالجزائرية تقف موقف 
 الضضة الغربية .
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, قبل  2000 – 1993لضلسطينية خالل فترة ما بعد أيضا تراجع الدعم الجزائري للقضية ا
م, بسبب انشغالها باإلشكاليات المحلية, حيث العشرية 2000أحداث انتضاضة اهأقصى عام 

دماء, مما جعلها بعيدة  نوعًا ما عن الساحة العربية السوداء التي أغرقت الجزائر في بحر من ال
والدولية, وخاصة في االهتمام بالشأن الضلسطيني. و لكن مع اندالع انتضاضة اهأقصى عام 

, تطور الدعم الجزائري للقضية الضلسطينية من خالل المحافل  2006 عاموحتى  2000
على جرائمها, ونجحت في العديد من  الدولية, والعمل على إدانة دولة االحتالل اإلسرائيلي

دانة االحتالل .  المحافل الدولية في جلب التأييد الدولي للقضية الضلسطينية وا 

م, حيث فوز حركة حماس في االنتخابات 2016 عاملى ا  م و 2006 عامأما خالل الضترة بين  
رافي بين جغ, وما ترتب على ذلك من انقسام وانضصال سياسي و 2006التشريعية الثانية عام 

, فقد رحبت الجزائر بنتائج االنتخابات, ودعت المجتمع 6/2007الضضة وغزة أواسط شهر 
الدولي الحترام خيارات الشعب الضلسطيني. ولكنها تأثرت بأحداث االنقسام الضلسطيني بين 
حركتي فتح وحماس, وعلقت الدعم المادي للسلطة الضلسطينية, واتخذت  موقضا حياديا ومتوازنا 

أطراف الصراع, إذ واصلت اعترافها بمنظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الضلسطيني من  تجاه
عالقتها بحركة حماس وسمحت بافتتاح مكتب لها في  -من جهة أخرى -جهة, وطورت 

الجزائر وأتاحت لها مساحة أوسع للحركة, لكن دون أن يصل اهأمر باالعتراف بها كممثل 
 للشعب الضلسطيني.

دانة اهأطراف العربية والدولية التي تتدخل في الشأن كما تبن ت موقف واضح بإدانة االنقسام, وا 
الداخلي الضلسطيني وتعمل على إدامة االنقسام عبر دعم طرف على حساب الطرف اآلخر, 
ودعت إلى إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الضلسطينية. ولكن يؤخذ على السياسة 

جل إنهاء االنقسام, رغم ما تمتلكه من رصيد أمن  ومؤثراً  فاعالً  م تلعب دوراً الجزائرية أنها ل
 واحترام لدى كافة القوى السياسية الضلسطينية.

وتضاعلت السياسة الخارجية الجزائرية مع الحصار المضروض على الشعب الضلسطيني في قطاع 
غزة,  التعاطي مع الحصار علىالدولية, في  ىغزة, وكانت الجزائر من أهم الدول العربية, وحت

الشعبية, وعملها على رفع الحصار المضروض على الشعب من خالل مواقضها الرسمية و 
الضلسطيني في كافة المحافل الدولية و العربية, ومن خالل دعمها لصمود الشعب الضلسطيني 

القوافل  عبر الدعم المادي المقدم من مؤسسات الدولة الرسمية والجمعيات اهأهلية , وعبر
 غاثية, و المسيرات الشعبية المناهضة للحصار .اإل
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وواصلت الجزائر نشاطها في حملة الحشد لدعم فلسطين على الصعيد الدولي من خالل مواقضها 
لة في عامفي اهأمم المتحدة , واليونسكو والقمم العربية والدولية, أو من خالل مؤسساتها 

 أراضيها أو في اهأراضي الضلسطينية .

ولكن مستوى اهتمام السياسة الخارجية الجزائرية بالقضية الضلسطينية تراجع بعد أحداث الحراك 
, وتركيز 2010العربي, بضعل اهأحداث التي شهدتها الجزائر نضسها في بدايات الحراك عام 

جهودها على اهأوضاع الداخلية تخوفًا من انتقال " العدوى" واالضطرابات للجزائر, ومع ذلك 
ت على موقضها المبدئي والثابت في دعم ومساندة الشعب الضلسطيني ونضاله العادل من حافظ

 أجل التخلص من االحتالل ونيل الحرية واالستقالل. 
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 النتائج و التوصيات

 النتائج :
إن السياسة الخارجية الجزائرية ذات طابع حيادي, حيث نصت قوانينها على عدم التدخل  .1

ذات سيادة خاصة بها, ولها الحق والحرية في تقرير المصير,  ادول, باعتبارهون الؤ في ش
واعتمدت الجزائر في رسم سياستها الخارجية على اكتضائها الذاتي من خالل توفير متطلبات 
شعبها واعتمادها على إيراداتها من البترول والغاز الطبيعي, مما ساهم في الحد من تدخل الدول 

 ها من خالل التبرعات المبطنة بأجندات خارجية وأفكار استعمارية. اهأجنبية بسياسات
تأثرت السياسة الخارجية الجزائرية بثقافة المجتمع الجزائري النابعة من التجربة التاريخية  .2

المريرة التي نتجت من االستعمار الضرنسي, وبالتالي لعبت الجزائر دور المناهض لالستعمار 
كانت القضية , و ل من أجل التحرر الوطني والتخلص من االستعماروالداعم للشعوب التي تناض

من  1962زائرية , منذ استقاللها عام الضلسطينية حاضرة بقوة في السياسة الخارجية الج
رفضت الجزائر مشاريع التسوية للقضية الضلسطينية, بدءا بالقرار الدولي  وقداالستعمار الضرنسي, 

, ودعت إلي دعم 1993 عام هزيمة العربية, وانتهاء باتضاق أوسلولل , الذي اعتبرته تكريساً 242
مدادها بكل ما تحتاجه مقتضيات النضال مثل السالح والدعم المالي.  المقاومة الضلسطينية وا 
ولكن هذا الموقف تراجعت حدته بمرور الزمن, وبضعل التحوالت الدولية واإلقليمية وانعكاساتها 

 على سياستها الخارجية.
باالنقسام الضلسطيني عام  هع مستوى االهتمام والدعم الجزائري للقضية الضلسطينية بتأثر تراج .3

ز اهتمامها على , حيث ترك2010ته البلدان العربية منذ عام , وكذلك الحراك الذي شهد 2007
 أوضاعها الداخلية.

تها إن الجزائر تتعامل مع كافة القوى السياسية الضلسطينية, بغض النظر عن أيدلوجي .4
السياسة, ولكنها ما زالت تعترف وتتعامل مع منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب 

 الضلسطيني في التعامالت والقرارات الرسمية .
دعت الجزائر إلي إنهاء االنقسام الضلسطيني, واتخذت موقف الحياد وعدم االنحياز لطرف  .5

داخلي الضلسطيني من قبل قوى دولية من أطراف االنقسام, وأدانت التدخل السلبي في الشأن ال
 وعربية, ولكنها لم تعط اهأهمية المطلوبة لملف االنقسام
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اإلسرائيلية على قطاع غزة كان ضعيضًا, وغير مؤثر  االعتداءاتإن موقف الجزائر من  .6
, ولكن على الصعيد الشعبي كان 2014 عام عدوانعلى الصعيد الدولي والعربي, خاصة 

 ا للشعب الضلسطيني.موقضا مشرفًا وداعم
 . إن موقف الجزائر دائما يقدم دعمًا قويًا سياسيًا وشعبيًا وفي المؤتمرات والمحافل الدولية  .7
طالبت الجزائر الدول العربية بعدم المشاركة في الحصار المضروض على غزة منذ عام   .8

دور الجزائر , الضغط على الدول الغربية الداعمة إلسرائيل من أجل رفع الحصار, وبرز 2006
, في كافة المحافل الدولية, ومن خالل الدعم السياسي والمادي الذي قدمته للشعب الضلسطيني

 ولكن لم  يكن هذا الدعم بالشكل المطلوب من دولة بوزن وحجم الجزائر.
ان السياسة الجزائرية ذاهبة باتجاه المزيد من االنكضاء نحو القضايا الداخلية, والعزلة عن  .9

 . لخارجيةالقضايا ا

 التوصيات : 
ضرورة العمل على إنهاء االنقسام و استعادة الوحدة الوطنية, بما يتطلبه ذلك من إعادة  .1

عادة االعتبار للبرنامج  منظمة التحريربناء  كإطار جامع لكافة القوى السياسة الضلسطينية, وا 
 د للنضال الضلسطيني .الوطني الضلسطيني, باعتبار ذلك مدخاًل رئيسًا الستعادة الدعم والتأيي

ضرورة العمل على تطوير العالقات الرسمية مع القيادة الجزائرية, وكذلك مع القوى الشعبية  .2
واهأحزاب السياسية, بما يؤدي إلى تضعيل الموقف الجزائري الداعم للقضية الضلسطينية على 

لضلسطيني ونضاله المستويين العربي والدولي, وتطوير أشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب ا
العادل, وذلك لما تمتلكه الجزائر من تجربة في التصدي لالستعمار, ومن مكانة إقليمية ودولية 

مكانات بشرية ومادية هامة.   مؤثرة, وا 
ضرورة العمل مع الجزائر من أجل استثمار وزنها اإلقليمي والدولي, وقدراتها المادية  .3

ل محاصرة إسرائيل في كافة المحافل الدولية البشرية, على المستوى الدبلوماسي, من أج
واإلقليمية بوصضها قوة احتالل, ودعم نضال الشعب الضلسطيني من أجل تقرير المصير والعودة 

 والدولة المستقلة.
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 المالحق 

 جدول الشخصيات التي تم مقابلتهاأوال: 

 

 يخ المقابلةتار  التعريف الشخصية م

أمين سر حركة فتح في المحافظات الجنوبية سابقًا و عضو  أبو النجا  إبراهيم 1
 القيادة العليا بالحركة 

 2017يونيو 

ول رئيس للجنة قوافل فك أمستشار رئيس الوزراء السابق و  أحمد يوسف  2
 الحصار عن غزة .

 2017يونيو 

ة الجبهة الشعبية و أحد عضو مجلس تشريعي عن حرك جميل المجدالوي  3
 قياداتها البارزين 

 2017يونيو 

ول تجمع المهندسين في الجبهة ؤ ناشط إعالمي و مس رشاد ابو مدهلل  4
 نالضلسطينييول ببعثة الطلبة ؤ الديمقراطية , و كذلك مس

 بالجزائر فترة دراسته 

 2017يونيو 

 2017يونيو  جزائر الناطق باسم حركة حماس و ممثلها في ال سامي أبو زهري  5

 2017يونيو  دكتوراه تاريخ في جامعة غرادية بالجزائر   صورية دين 6

 2017يونيو  أدب عربي و فلسضة  ةناشطة إعالمية جزائرية و أستاذ عائشة بلهداجي 7

ناشطة إعالمية جزائرية خريجة ليسانس علم النضس التربوي   فطيمة بلهداجي 8
 و االجتماع

 2017يونيو 
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 ثانيا: أسئلة المقابلة 

الكريمة بالتكرم من معاليكم باإلجابة على االسئلة المقابلة المطروحة وذلك  أتقدم إلى سيادتكم
لى 2016 – 2006القضية الضلسطينية  تجاهالستكمال دراسة بعنوان السياسة الجزائرية  , وا 

 الع سيادتكم وخبرتكم( وذلكتقييم ورأي سيادتكم بها)بناًء على اطتحتاج  التي سئلةسيادتكم اهأ
  :لثراء رسالة ماجستير

  ومن برنامجها السياسي؟ موقف الجزائر من دخول حركة حماس الحكمما 

  ؟التغيرات في الموقف الجزائري بعد فوز حركة حماس واستالمها الحكم ما 

  ؟ما مدى التمثيل الدبلوماسي لحركة حماس في الجزائر 

 ؟ وكيف تعاملت مع أطراف االنقسام لضلسطينيموقف الجزائر من االنقسام ا ما 

  ؟هل ساهمت الجزائر في وضع حلول إلنهاء االنقسام الضلسطيني 

  ؟هل أثر االنقسام على العالقة الجزائرية الضلسطينية 

 ؟موقف الجزائر من الحروب الثالثة على غزة  ما 

  ؟ما الدور الذي قامت به الجزائر لوقف الحروب على غزة 

  ؟ائر دور في تخضيف الحصار المضروض على غزة هل كان للجز 

 ؟جراءات التي قامت بها دولة الجزائر لتخضيف الحصار المضروض على غزة ما هي اإل 

  ؟كيف تعاملت الجزائر مع الحصار المضروض على غزة 

  ؟هل أثر الحراك العربي على موقف الجزائر من القضية الضلسطينية 

 ؟من القضية الضلسطينية بعد الحراك العربي التغيرات في الموقف الجزائري  ما 

 ؟القضية الضلسطينية  تجاهمستقبل السياسة الجزائرية  ما 

  ؟ن يتم استثمار العالقات الضلسطينية الجزائرية لدعم القضية أكيف يمكن 


