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 إشكالية المقياس:

اقا  وولية و قاقليمية و كانت للدولة الجزائرية عبر الحقب التاريخية المتوالية عال     

الجزائري ليس وليد  ، لذلك فالنشاط الدبلوماسيسياسية وااقتصاوية بل وحتى عسكرية

 ، كون الجزائرو نتاج لتطورا  واخلية أو خارجية، بل هو حتمية تاريخيةالصدفة الثورية أ

ليست كيانا والمحيط المتوسطي، والشمال اإلفريقي، وولة طبيعية في المغرب العربي و

 زاوج الجزائريون مقاومتهم للمحتل بنشاط وبلوماسيفمنذ الحقبة االستعمارية  مصطنعا.

خارجي ، سواء من أجل الضغط على فرنسا أو لبناء تحالفا  تدعم كفاحهم ، لكن الملمح 

البارز لهذا النشاط أنه لم يأخذ شكال منظما مستقرا بل غالبا ما اعتمد على نشاط أفراو ، كما 

رغم ذلك فقد تطور السلوك الخارجي بعا لتقلبا  الجبهة الداخلية ، وانه كان يبرز و يخفت ت

 .رية اقبل الثورة عبر مراحل مختلفةة الوطنية الجزائللحرك

فرضت ووائر االنتماء الجزائري في الفضاءا  المتوسطية المغاربية العربية      

واإلفريقية واإلسالمية حتمية وجوو وور قسالمي متميز، لوحظ نشاطه خالل النصف الثاني 

، ومن خالل 1973و 1967ي من القرن العشرين وخالل الحروب العربية اإلسرائيلية سنت

وعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية، غير أّن انكفاء الدور الجزائري عقب أزمة 

"العشرية السوواء"، أوى قلى احتفاظ الجزائر بسمعتها ورواجها في الفضاء اإلفريقي كعمق 

 استراتيجي في ظّل استمرار السيطرة المصرية على الجامعة العربية.

خارجية والعمل الدبلوماسي، علم له اقوام نظري ومرتكزا  منهاجية، ففي السياسة ال    

الدول الديمقراطية المتقدمة، تدمج المقاربة العقالنية الرشيدة بالمقاربة الوااقعية للقوة 

والمصلحة، لتنتج وورا قاقليميا وفعاال للدولة، أما في وول العالم الثالث، فالفرص والضغوط 

 هي التي تنتج المصلحة.

مختلف ستبحث هذه المطبوعة في محاورها النظرية وفي وراسة الحالة الجزائرية،     

الموضوعا  ذا  العالاقة بتحليل وتفسير السياسة الخارجية الجزائرية في ضوء الفرص 

والقيوو المحيطة بالسياق الجزائري، وستحاول أن تقترب أكثر من كيفية صياغة السياسة 

مقارن بن حقبتي الرئيس هواري بومدين والرئيس عبد العزيز  الراجية الجزائرية في شكل

 بوتفليقة.
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 خريطة توضح "دوائر االنتماء/ الفضاءات الجيوسياسية" 

 التي تشمل الدولة الجزائرية  
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 02 - 01المحاضرة  - 01 :حور الم

 Foreign policy Theoryنظرية السياسة الخارجية 
 مقدمة  -

 ( لسياسة الخارجية ... ) المحددات والتوجهاتماهية ا -

 مناهج تحليل السياسة الخارجية. -

 الدبلوماسية كأداة للسياسة الخارجية. -

 " ية للدول ... نظرية " صنع القرارتخاذ القرار في السياسة الخارجا -

 في سبيل الختم  -

---------------------------- 

 مقدمة : 

تقديم نماذج للدينامية السياسة بناء على اسة الخارجية على ثالثة مفاهيم )تتأسس السي 

القدرة على تصور الحركة الخارجية للكيان من المستوى  إمكانية التنبؤ برد الفعل،

ور د، وتضيف الدراسا  األمريكية ورضا الرأي العام و مساندته لدور الدولة، الداخلي

ياسة لذلك فإن تعقيد ظاهر السمكمل للسياسة الخارجية. الذعر الجمعي" كأسلوب "

كيفية إدارة عالقات الدول بعضها ببعض، بالطرق السلمية، "الخارجية يمكن رهانها في 

ومن ثم فإن السياسة ، "حيث ال تعد األساليب القتالية من أدوات السياسة الخارجية

دول األخرى، حيال مشكلة وااقعة الخارجية هي أنشطة و أووار تهدف قلى تغيير سلوكيا  ال

ير في سلوك الفاعلين أو يتواقع حدوثها، يقوم بصوغها صناع اقرار رسمين، بهدف التأث

المدركة في النسق الدولي،  خرين، ورصد تحوالتها، بناء على تصوراتهمالدوليين اآل

 وخطتهم المعدة إلوارة النشاط الخارجي للدولة نحو وضعيا  قيجابية.

 

 (: 01إشكالية المحاضرة )

  ،كيف تصاغ السياسة الخارجية للدولة ومن يصوغها؟     

، حهاكيف تدار نشاطات الدولة خارج حدودها اإلقليمية وكيف تؤدي إلى خدمة مصالو

 ؟.الل بعالقاتها مع الدول األخرىخدون اإل

 

 ماهية السياسة الخارجية: -1

رفها نشاط الدولة الذي يباشره اقاوتها، ويعيمكن تعريف السياسة الخارجية بأنها  

جي التي تصدر عن الدولة كحقيقة راجميع صور النشاط الخ"الدكتور حامد ربيع بأنها: 

نظامية وتنطوي تحت إطار السياسة الخارجية للدولة"، لذلك تتضمن السياسة الخارجية 
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وحدثا ملموسا مقصودا دور الدولة تجاه البيئة الدولية، بوصفه سلوكا سياسيا خارجيا 

وهادفا يستخدم للتعبير عن توجهات الدولة في البيئة الخارجية، والسعي وراء " 

المصلحة الوطنية" كهدف علني محدد، هدف ) رسمي، إختياري، برنامجي، هدفي، 

 خارجي(

وتركز وراسا  أخرى على تعريف السياسة الخارجية بوصفها ) فاعال(، والفعل  

(، اقاورة على التدخل )وولة فاعلة أو غير فاعلة تصنيف الدولة كــ:هو سلوك ينتج عنه 

بطريقة نشطة لحسم العضال  التي تواجه الدولة. لكن، لكن نظرا للصعوبا  التي تواجه 

 الباحثين في بحثهم حول: 

مثيل الدولة و الدفاع عن هي نواياه من أجل ت يفكر به صانع القرار، وما ما) 

مية المستمرة ونظرا لغياب نظرية أكاويمية عامة للسياسة الخارجية، فإن الدينا (،مصالحها؟

ختالف افي السياسة الدولية، قضافة قلى  نعكاسا  بزوغ اقوى جديدةاللسياسة الخارجية و

الداخلية و محيطها  السياسا  الخارجية للدول، يمكن ربط السياسة الخارجية للدولة ببيئتها

فإن صانع القرار يؤكد على ترجمة المصالح القومية وفق خطة أو الخارجي، وبالنهاية 

قستراتيجية تتبع اقدرا  الدولة ومحدواتها ) قمكاناتها(، ليقوم بتسييرها بطريقة عقالنية، 

 تدعم تحقيق األهداف القومية على المدى الطويل.

 

 مناهج تحليل السياسة الخارجية:  -2

و الدولة  مفاهيم أساسية لتنظير السياسة الدولية "الفاعلون" و "األهداف"يشكل  

بوصفها الفاعل الهام الوحيد الذي يمتلك القوة ) حيث ال تمتلك المنظما  غير الحكومية أو 

الشركا  الكبرى متعدوة الجنسيا  القوة العسكرية مثال، لذلك تعتبر القوة أواة يجب 

المفرط للقوة كالقنابل  االستخدام) ألن لخدمة السياسة الخارجية بطريقة عقالنية  استخدامه

واقبل وراسة مناهج تحليل  النووية مثال، له نتائج سلبية على السياسة الخارجية للدول(،

 DATAالسياسة الخارجية للدول، وجب التأكيد على أن الباحث يركز على جمع البيانا  

ول أن المناهج نوعان ) ، ويمكن القالتي تتبعها الظاهرة Processومتابعة عمليا  التطور 

مناهج تقليدية، و مناهج حديثة(، أما التقليدية فهي التي تقتصر على وصف السياسة 

األساليب التي تتبعها، لذلك يا بهدف تحديد األهداف القيمية ووتتبعها تاريخالخارجية للدولة، 

تفسير السياسة الخارجية و التنبؤ بتحوالتها، فمن المناهج ركز  المناهج الحديثة على 

 الوصفي...( التقليدية ) المنهج التاريخي، المنهج الوااقعي، المنهج 

تخاذ ال النظمي، المنهج المقارن، منهج أما المناهج المعاصرة فمنها: ) منهج التحلي 

 القرار، المنهج الوظيفي(، وغيرها من المناهج المستخدمة.

نتباه حول وراسة السياسة الخارجية للتكتال  الدولية كدول اإلتحاو لالتا ولف 

األوروبي على سبيل المثال، فيستخدم لدراستها المنهج الوظيفي، الذي يؤكد على اتساق 
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ضوية تحت التنظيم األوروبي، وهو وتراكب وتماشي ومواكبة السياسة الخارجية للدول المن

 خدمة في التحليل.ما يدل على واقة المناهج المست

وتشمل وراسة نظريا  السياسة الخارجية مجاال  االاقتصاو، االستراتيجيا، التاريخ     

السياسي، الفلسفة، القانون الدولي، الجغرافيا السياسية، واقد تّم وراستها في مختلف الحقب 

لية الزمنية لتطور حقل علم العالاقا  الدولية، كدراستها في النظريا  الوااقية والمثا

والوظيفية في خمسينيا  القرن الماضي، وفي وراسا  السالم والوااقعية الجديدة، الليبرالية 

والنظرية المؤسسية في ستينيا  القرن الماضي، نظرية الفوضى ونظرية التبعية في 

ثمانينيا  القرن الماضي، والنظرية العقالنية والنقدية والنسوية وما بعد الحداثة ما بعد 

 ثالثة، وهي النظريا  الموضحة في المخطط الموالي:األلفية ال
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  الدبلوماسية كأداة للسياسة الخارجية: -3

 External دولة في البيئة الخارجية لا  Réactionيقاس رد فعل  
Environement  من خالل التفاعل الناتج ،The Intercation   الناجم عن السياسة

ضمن السياسة الدولية، بوصفها سلوكا ووليا، نموذجا للعالاقا  التقاطعية بين  الخارجية

سة الدولية وولية...وغيرها (، ونظرا ألن السيا الكيانا  الدولية ) وول، كتل و أحالف

  Joseph Neyجوزف ناي  ل"  األناركية" كما يقو Anarchyبالفوضى تتصف 
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فإن الدبلوماسية تتيح لصناع القرار القدرة على  Alexander Wendtألكسندر فاندت و

متداو للسياسة اهذا السياق أن السياسة الخارجية عقلنية الحياة السياسية، لذلك نؤكد في 

 تعتبر السياسة الدولية مرتبطة بالنشاط الدولي للدولة. الداخلية للدولة، فيما

خرين لى تطويع قراوة اآلتستخدم الدبلوماسية في السياسة الخارجية لدعم الدولة ع 

ذا كانت السياسة الخارجية تهتم بالجانب التشريعي و التخطيط اإلستراتيجي لدور الدولة قو

التنفيذي للدولة، جهاز تنفيذي يقووه وبلوماسيون الخارجي فإن الدبلوماسية تعتبر الجانب 

 بكل سرية، لذلك تكون السياسة الخارجية علنية وتكون الدبلوماسية سرية حتى تحقق

أهداف الدولة، وتستخدم التوفيق السياسي وتباول المصالح لمنع الصراعا  مع الدول 

 ، تعد أواة السلم غير األخرى، لذلك عندما ال توفق الدبلوماسية في الوصول قلى تفاهما

فعالة، فتستخدم السياسة الخارجية وسيلة الحرب بوصفها وسيلة فعالة لتحقيق وصول سريع 

 ألهداف الدولة.

لتحقيق الحد األونى ألهداف الجماعة  ستخدام فن المفاوضةاوتعني الدبلوماسية  

قيق أاقصى حدوو بالحد األونى للتكلفة، أما قذا نشبت الحرب فإن الدبلوماسية ستسعى لتح

وتترك التنمية  ،(ل السياسة الخارجية التي تحتكر )الدفاع و الدبلوماسيةالمنافع من خال

  .للحكومة
 

  إتخاذ القرار في السياسة الخارجية للدول: -4

ا صناع القرار، في تخاذ القرار هو منهج يقوم على تحديد الموضوعا  التي يعالجها 

و التقاليد التاريخية، على أن يعمل صانع القرار على المصالح القومية ضوء األهداف و

أنسب البدائل التي تتيح ختيار اتفصل األهداف عن اإلمكانا ، مع  تخطي الحواجز التي

المعبر عن  القرار الرشيد""ضلة بحثا عن الدولة من خالل المنااقشة والمفاتحقيق مصالح 

 المصلحة القومية. 

المعلوما  في صورة رسائل سياسية،  Center Décisionمركز القرار يستقبل  

يقوم بدمجها بالذاكرة ) المعلوما  المخزنة في تاريخ الجهاز(، ومراعاة تناسب البدائل مع 

 لتفضيل أنسب القرارا  و قحالتها على الجهاز التنفيذي.  Valuesالقيم 

حركة من  في حوار حدث بين كيسنجر وترومان، حول وور البيرواقراطية في الحد 

ذا علم الرئيس ماذا يريد فلن تقف البيروقراطية بينه وبين إ"الرئيس بقول كيسنجر: 

أهمية للتحليل النفسي   R.Snyderريتشار سنايدر واقد أعطى المفكر السياسي  مراده".

لصانع القرار، فباستخدام المنهج السيكولوجي يمكن معرفة الضغوط التي تقع على صانع 

القرار في " مساحة الحيرة"، وكيف يصدر القرار نتيجة التصورا  التي يحتفظ بها 

  .؟لسياسة الخارجية عن الدول األخرىواضعو ا
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 تخاذ القرار هو العمل على تنفيذ ما هواية في عمل يمكن القول بأن التخطيط و التنفيذ 

ث الدولية، حتى أنه يمكن تعديل السياسة الخارجية بشكل امتواقع لسلوك الدولية حيال األحد

 القرارا  غير العقالنية: ذتخاادولة، لكن مع التنبيه قلى أخطاء محسوب للتحقيق أهداف ال

 في تقدير المصلحة.غموض أو عدم التأكد من األهداف يؤدي إلى الخطأ  - 

 قد يحتاج دعم قرار مصيري إلى تأييد شعبي. - 

 تخاذ قرارات خاطئة.ااع بين صناع القرار قد يؤدي إلى النزختالف واال - 

قصة جهاز المعلومات مكدسا بالقرارات، أو يعاني من معلومات نااالعتماد على  - 

 تخاذ القرار يظل ممكنا.احتماالت فشل اأو خاطئة، فإن 

تشير الدراسا  الغربية التجميعية قلى نماذج تطبيقية في تفسير السياسة الخارجية تتمثل     

، 1954في وراسا  ريتشارو شنايدر حول "اتخاذ القرار والقرار العقالني" تّم تقديمه سنة 

لدراسة  1971نموذج آليسون لدراسة "بيئة القرار"، نموذج  1968نموذج بريشر لسنة 

وفق لدراسة "آلية صناعة القرار"   1988نموذج غولدمان سنة ، يمي"التنظ هيكل"ال

 1992 سنة نموذج هولستي، تغيرا  السياسة الخارجية ومتغير االستقرار"متغيرا  

لدراسة "وور القيم وتصورا   1992 سنة نموذج كارلنياس، ولدراسة "تبعية القرار"

، وهي موضحة العامة الخارجية"الدور، في صياغة السياسة الخارجية، ورسم السياسا  

 في المخططا  التالية:
 

 مخططات نماذج نظريات السياسة الخارجية
 

 لدراسة "اتخاذ القرار"  1954أوال: نموذج ريتشارد شنايدر سنة 
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 لدراسة "العمليات وبيئة القرار" 1968نموذج بريشر سنة 
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 لدراسة "النموذج التنظيمي" 1971نموذج آليسون 

 )األهداف، العمليات، البيئة، الخيارات(  
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 لدراسة "آلية صناعة القرار"   1988نموذج غولدمان سنة 

 تغيرات السياسة الخارجية ومتغير االستقرار"
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 لدراسة "تبعية القرار" 1992نموذج هولستي 
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"دور القيم وتصورات الدور، في صياغة السياسة لدراسة  1992نموذج كارلنياس 

 الخارجية، ورسم السياسات العامة الخارجية"

 
 

 : الرابط االلكتروني:المصدر

-≤http://www.powershow.com/view/b5765

NzNiM/Foreign_Policy_Analysis_powerpoint_ppt_presentation≥ 

 

 

 المفاوضات في السياسة الخارجية:   -5

هي طريقة لحل المنازعا  عبر سيطرة نهج الحوار   Négociationالمفاوضة  

على نهج القوة كطريقة إلوارة العالاقا  الدولية، وفسح المجال للتعاون بين الوحدا  

السياسية، فبالنسبة للقانون الدولي، فقد نجح تحريم الحروب اقانونيا على المستوى النظري، 

ة، ألواتان الظاهرتان بشكل رئيسي في قوارة العالاقا  الدوليقال أن اإلجبار و القوة هما ا

وضع هيكل متماسك ااقا  المتفاوض عليها على مسألة )تفلذلك غالبا ما تركز مضامين اال

 خرى.أحتراب والتنازع مرة ووة قلى االالعتفاق وتفاق( لئال يؤوي ذلك قلى هدم االلال

القدرة على تحمل والذكاء العملي و اوض الدولي، المهارة في الحواريشترط في المف 

نهاية التفاوض، أي العمل التنازال  مع الضغوط، وهي مهارا  تجعل المفاوض يقدم أاقل 

تفاق مبنيا فاوض(، وجعل االتجنب الكرم المبالغ فيه، حتى ال تثار الشكوك حول التبمبدأ )

ا عن جدارة، مما لهاقه ف المقابل له، واعترافه باستحقاحترام كل طرف لمصالح الكراعلى 

تفااقا  الناجمة عن االعتراف و الخشية في هذا المجال، و غالبا ما تتضمن يجعله جديرا باال

ستخدام الوسائل الماوية في اإلاقناع، مثل تقديم المكافآ  و الوعوو بالدعم االمفاوضا  
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على  تفااقا  العسكرية تظل األصعب لعدم القدرةأن اال للتحفيز على اقبول التنازل غير

عنه توصل قلى تفسير أهداف العدو بطرق سهلة، ومع ذلك، فإن التفاوض الناجح الذي ينتج 

ختيار التشكيل األمثل لوفوو اتفاق أو معاهدة، له و وليل على احل مشترك يتمثل في 

ون قراوة صانع ذوالخبراء، الذين ينفغالبا ما تكون مشكلة من الدبلوماسين التفاوضـ التي 

 بمهارا  تنفيذية عالية أكثر من تلك التي يؤويها اقاوة السياسة الخارجية للدول.القرار لكن 

يت تالتشستنزاف" والخصوم إلستراتيجية اإلنهاك " االستخدام اوجب التحذير من  

وتحاشي قعالن موااقفه بشكل مباشر إلخضاع الطرف المفاوض، مما يقتضي يقضة األخير 

متالك اوون كشفها، كما وجب على المفاوض حتى يحتفظ بأوراق المفاوضة و الضغط 

نتماءاته المختلفة، وهي المعلوما  انوني وتاريخي وثقافي عن الخصم و سعة و قطالع اقا

اء أجو التي تزووه بها أجهزة المعلوما  في وزارة الخارجية، وفي بعض األحيان تسوو

راف المتباول عتبأنه " شريك" وهي والال  على اال التفاهم حتى يصف كل طرف األخر

 تفاق النهائي ...الذي يسبق قعالن اال

 

 في سبيل الخاتمة: 

السياسة الخارجية أنشطة وعمليا  ذا  مستويا  متعدوة، وهي جزء يقوم مبدؤه  

ل للهدف، وتنتهي قلى على التخطيط و البحث عن أنسب التصورا  التي تخدم الوصو

العمل الدبلوماسي التنفيذي الذي يباشر مسؤولية صانع القرار، في الحفاظ على مصالح 

الدولة، والعمل على قنجاح السياسة الخارجية من خالل النصر الدبلوماسي و العسكري، 

ضغط ومفاوضة لذلك فإن اقوة السياسة الخارجية تتمركز حول توظيف وراقة القوة كوراقة 

الطبيعي عتياوي وللسياسة الخارجية، بلعب وورها االالسماح اب، وحتراقي التنازع وااللتال

 في حماية مصالح الدولة في أواقا  " السلم" ...

------------------ 
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 أسئلة المحاضرة: 

 لة التنفيذية في السياسية الخارجية للدول ؟ حلماذا تعتبر الدبلوماسية المر - 

هل يجب مراعاة تحقيق جميع مصالح الدولة في العمل الدبلوماسي و المفاوضا ،  - 

 أم أنه يمكن التنازل عن جزء منها ؟ 

هي حدووه في العمل  هل يستخدم التهديد بالقوة في السياسة الخارجية ؟ و ما - 

 الدبلوماسي ؟ 
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 04 - 03المحاضرة  - 02 :حور الم

 السياسة الخارجيةأهداف ومقاصد 
 دراسة للعالقة بين السياستين الداخلية والخارجية على الصعيد النظري..

 مقدمة : 

 أهداف السياسة الخارجية  -

 العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية  -

 العالقة بين السياسة الخارجية و السياسة الداخلية  -

 في سبيل المثال:

**************************************** 

 مقدمة:

حداث الدولية وتواقعها سة الخارجية إلمكانية التنبؤ باألترجع أهمية فهم ووافع السيا 

بداقة مسبقا، حيث أن مشكلة السياسة الخارجية غالبا تكمن في عدم توفر المعلوما ، لذلك 

ة على وصف تفاعال  السياسة يقوم النموذج اإلستراتيجي الرشيد للسياسة الخارجي

يمكن فهمه سوى  الخارجية و أهداف وحدة صنع القرار على أنها " صندوق أسوو" ال

راطية للقرار نفسه، حيال الفرص بقراءة ) الفعل ورو الفعل( الذي يعكس الطريق البيرواق

قائد القيوو التي توفرها البيئة الدولية، كما أكد التاريخ المعاصر الدور الكارزمي للو

السياسي الذي يقوو السياسة الخارجية للدولة وسط تأييد شعبي، وكيف أن األنظمة 

التي يمكن التنبؤ بتصرفاتها بسبب محدووية القيوو الداخلية الدكتاتورية من أاقل األنظمة 

المفروضة عليها، كما أن طبيعة العالاقا  الدولية المتغيرة، تحمل نماذج قعالن الحرب 

... وغيرها من موااقف أواقا  األزما ، لذلك يقل عدو المشاركين في وعقد المحالفا  

 صنع القرار في جهاز السياسة الخارجية.

 

 لمحاضرة:اإشكالية 

  ،؟هي أهداف السياسة الخارجية للدولما  -

 .؟الخارجية في األهدافوخلية ان الدوهل هناك عالقة بين السياستي

 

 أهداف السياسة الخارجية:  -1

بصنع السياسة الخارجية تحويل الهدف العام للدولة قلى اقرارا  محدوة يقصد  

وهاوفة، ولتحقيق أهداف الدولة يجب تعبئة الموارو المتاحة لتحقيقها، و التفريق بين 

األهداف " المعلنة و األهداف " الخفية" للسياسة الخارجية، لذلك فإن الطابع البرنامجي" 
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عن حدوو الخطط المعدة مسبقا، خطة تتضمن )التوجها   للسياسة الخارجية يجعلها ال تزج

القرارا  والسلوكا ، فمصال  و األووار و األهداف و حتى اإلستراتيجيا (، وهي مصدر

يستعد صانع القرار لتبعا  تخاذ القرار تحسب كل حسابا  الربح و الخسارة حتى افي 

الطرف الجزائري أن  ( حسب 1971فبراير  24: تأميم النفط الجزائري في ) القرار

ستعد لها اقضائيا، امحكمة العدل الدولية في الهاي و الفرنسية سترفع اقضية لدى الحكومة 

ف قلى وفاز بالقضية. أما في وراسة السلوك التصويت الدولي، فغن هذا التصويت يهد

على  تخاذ اقرار نهائي حيالها، وبنقاش ألهداف السياسة األمريكيةاا الدولية، ويمنااقشة القضا

سبيل المثال ال الحصر، يمكننا أن نالحظ طرح عدة أسئلة تحدو أهداف السياسة الخارجية 

 مثل:

 ) ما الغاية التي تصبو إليها السياسة الخارجية( ؟  -

 ؟ ة الفرص البديلة لتعقب هذا الهدفهاهي الموارد المتاحة لتحقيق هذا الهدف ؟ ما تكلف -

  ستغناء عنها بعد تحقيق األهداف المرجوة؟ (وما هي التغيرات التي يمكن اال -

، فإن معيار الزمن يفرق األهداف األهداف الخفيةثلما نفرق بين األهداف العلنية ووم 

المحورية عن األهداف الهامشية من ناحية األهداف دة المدى عن األهداف المتوسطة، وعيب

معيار الهدف نفسه و طبيعته المركزية الجامدة أو المرنة، قضافة قلى األهداف اإليجابية 

الدولة المسالمة مقابل العدوانية، ومن هنا فإن قوراج هدف وكذا األهداف السلبية في سلوك 

ووعم المصالح الوطنية و الحفاظ  اقتصاوية، زياوةاألمن القومي، تنمية الرفاهية االحماية 

عليها، الدفاع عن السمعة الوطنية، وأخيرا يمكن اإلشارة قلى القيوو التي تمنع الدول من 

تحقيق أهدافها، بسبب األهداف البديلة، ضغوط المحيط الدولي، القيوو الخارجية الناجمة 

ي، عدم تجانس أووار عن سوء تقدير الموااقف، اقلة المعلوما  على المستوى الداخلي المحل

الحلفاء و غيرها من القيوو، لكن يبقى تحقيق الدولة ألهدافها مرتبطا بما تتيحه الموارو 

 يمكن تجاوزه أو تالفيه كأولوية اقصوى. بشكل أساسي، ال

تركز الدبلوماسية كإحدى أهم أووا  السياسة الخارجية على بناء رؤية صانع القرار  

اظ على مصالح الدولة، كما ارجية و قستراتيجياتها للحفعلى أساس أهداف السياسة الخ

لية التفاوض جوهر الهدفية البرنامجية للسياسة في بناء العالاقة باألطراف الدولية آتتضمن 

التي تنازع الدولة في مصالحها و أهدافها، ومن أجل مرااقبة الرعاية المستمرة ألهداف 

كل ما يهدو مصالح الدولة ضمن المجاال  الدولة ومصالحها، يتولى سفراء الدول مرااقبة 

 الموجووة خارج الدولة، وينسقون مع وزارة الخارجية لتزويدهم بالمعلوما .

 

      العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية: -2

يمكن تقسيم العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية للدول، قلى أهداف ذا  أبعاو       

خارجية، أما األبعاو الداخلية فتشمل: األبعاو الدائمة كالعامل  واخلية، و أخرى ذا  أبعاو

جتماعية مثل الطابع القومي، الرأي الموارو الطبيعية، و األبعاو اال الجغرافي و المساحة و
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نسبة للمدرسة الجيوبولتيك يؤوي التفسير البجماعا  الضغط، فو العام و األحزاب السياسية 

ثقة صانع القرار، مثل تصريح أحد الساسة اإلنجليز السيد  الشامل ) الماكرو( قلى تأكيد

" نتيجة للعامل الجغرافي عد  بريطانيا اقوة عظمى، وبريطانيا لم تعزا  أستون جمبرلن،

 م". 15ولم تهزم منذ القرن 

اقتصاوي فقد تأكد  اقيمته حتى أن القوة العسكرية فقد  اقيمتها عبر أما العامل اال 

حروب، كانت اقتصاو على الاقتصاوي الجديد، فأولوية االا-لجيوا التاريخ أمام بروز عصر

مبراطورية األمريكية ألكثر من ربع اقرن، حتى أن مريكي لإلتصاو األاقسبب نجاح اال

اقتصاوي، أما د االالتحديا  التي تفرضها ظاهرة العولمة هي أكبر تأكيد على أهمية البع

لدولة وحجم السكان، فظواهر التوسع العامل السكاني فهو مهم جدا، من ناحية ترابط ا

زوحام السكاني و الضغط السكاني، كما أن العامل ليمي و الهجرة ناجمة عن ظواهر االاإلاق

 السكاني جزء من الطابع القومي.

جتماعي، من العقائد أما اإليديولوجية فهي منظومة العمل الجماعي للنسق اال 

في التخطيط  األمةر في حالة تصور لمستقبل المذاهب و الفلسفا ، التي تصنع متخذ القراو

لعوامل التجانس و التآزر التي تدعمه من واخل بعيد المدى فصانع القرار بحاجة قلى قوراك 

 الدولة، ألن الصراع بين مكونا  المجتمع يضعف ثقة صانع القرار.

 القرار المسؤول عن السياسة الخارجية للدولة، على وور ثقافةتقوم شخصية صانع  

جتماعية القومية التي تنعكس على عملية صنع القرار، المجتمع في تشكيل بناء الهوية اال

كما أن للتجارب التاريخية تأثيرا  هامة في مدركا  صانع القرار مثال: تصريح السيد 

بالجمعية  1962ستقالل الجزائر سنة احي في الجزائر أن تركيا صوتت ضد أحمد أوي

 العامة لألمم المتحدة.

كما يؤثر الرأي العام على عملية صناعة القرار في السياسة الخارجية للدولة،  

وبدرجة أكبر في الدول الديمقراطية، حيث يتشكل المواقف الجماهيري بشكل حاسم من اقبل 

ساس بقضايا تمس مصالحهم العامة اقرارا  صانع القرار من الم ااقتربتالرأي العام كلما 

ى من عساإلعالمية و البروباغاندا التي تتبار مسألة الدعاية عوالخاصة، مع األخذ بعين اال

ب خاللها السلطة فرض خيارا  اقومية تتجاوز موافقة الرأي العام، و بالرغم من ذلك يج

تصور العالم الخارجي، ي العام والسياسة الخارجية في )أمراعاة التالحم بين ظاهرتي الر

عبر مسألة صناع القرار على مستوى تمثيل الدبلوماسي للجماهير ورضا الجماهير 

 المجلس التشريعي.

الة يتسم أما األبعاو الخارجية الضاغطة على صانع القرار، فيمكن القول أنها بيئة فع 

على الرغم من عدم    International Public Opinionبــ: وجوو رأي عام وولي

ومع ذلك فالرأي العام  راء الوطنية،متكاملة، نتيجة صعوبا  توافق اآل تبلوره كظاهرة

الدولي اقوة معنوية ال يمكن تجاهلها، مثل ظاهرة المنتدى العالمي لمناهضة العولمة، أو 

 المظاهرا  الدولية لمناصرة القضية الفلسطينية ورفض الحرب األمريكية على العراق.
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وتفرض ظاهرة التكتال  الدولية معطى وور األحالف العسكرية، المنظما   

في التأثير على السياسة الخارجية للدول، كما  ـتحاوا  الوطنية... وغيرهاالمية االحكو

ظهر حليا وور الشركا  متعدوة الجنسيا  في ممارسة الضغوط على الدول في عصر 

و ماكدوناالو، ...  IBMالعولمة، خصوصا و أن شركا  عالمية مثل ميكروسوفت و 

وصاية" ول، وأصبحت تمارس عليها "مال أكبر من مجموعا  من الدغيرها، تمتلك رأسو

 لى الدعم التنموي.قسياسا  محلية في الدول المحتاجة مشروطة في حال تمويلها ل

اقتصاو، ثقافة المجتمع، تجاربه التاريخية، الجغرافيا، والطابع القومي و اال قذن، تؤثر 

دولية بشكل كبير الرأي العام، التكتال  الخارجية... وغيرها، على صانع القرار في البيئة ال

 يجعلها تتبع التحوال  الداخلية والخارجية بشكل مستمر. 

 

 العالقة بين السياسة الخارجية و السياسة الداخلية:  -3

في  الخارجيةالسياسة و  National Interset" المصلحة القومية / تربط  

تخطيط السياسا  العامة للدولةـ بوصفها أهم حوافز القوة و المصلحة في المسرح الدولي، 

ا المنطلق، أما تبعية السياسة الخارجية لناتج ذالهما تخطيط السياسة العامة من هلذلك يتبع ك

شكلين أو مظهرين أساسين، منهما  السياسة الداخلية للبالو، فهو سالح ذو حدين، يتخذ

نكفاء على نعزالي و االنتهاجها الخيار االااقوة الدولة و داخلي على الضغط ال نعكاسا

اقتصاوي على صانع القرار بطريقة زوهار االنعكاس اقوة السلم المحلي و االاأو المحلي، 

 تدعم خيارا  السياسة الخارجية خارج الحدوو اإلاقليمية للدولة.

رتباط بين السياستين الداخلية و الخارجية في حد ذاته مؤشر على  وحدة يعد اال 

السياسا  و األهداف و نجاح التخطيط، ألن الدول المفككة عكس الدول المتماسكة، تقف 

في عجزها الداخلي في حالة عجز ينعكس على الدور الخارجي للسياسة الخارجية، وكثيرا 

 ازال  سياوية" مؤلمة. ما تؤوي الضغوطا  الداخلية قلى " تن

ي للدولة، ومية، لذلك اقد يمثل الدور الخارجتتوزع سلطة القرار عبر الهياكل الحك 

ول قما رئيس الدولة،ـ رئيس الحكومة، أو رئيس الجهاز الدبلوماسي، ويخضع القرار في الد

و خاقت، اللقرار لمؤسسة التي تحكم عمليا  ) صنعطار االديمقراطية قلى مجموعة من اإل

) كائن بيرواقراطي رشيد("، وهي مقولة سياسا (، ما يعني أن " الحكومة" تقويم ال القرار،

أووارها لقرار للتعبير عن موااقف الدولة وتدل على الخيارا  العقالنية التي يعتمدها صناع ا

افر ضالحها واقوتها. ومن الطبيعي أن تتوسلوكاتها، التي تدعم تحقيق أهدافها وحماية مص

الداخلية لتخطيط السياسة الخارجية، ) حل المشكال ، السير مع المشروع القومي الجهوو 

لتحقيق مصالح األمة على المستوى المتوسط و المدى البعيد(، لذلك فإن التصور المنطقي 

لمستقبل الدولة على الصعيد الخارجي ال يمكن أن يعزل عن التخطيط لمستقبل المجتمع 

ة على سسي للسياستين الداخلية و الخارجية معا قلى القدرومصيره، ويؤوي التخطيط المؤ
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، يوفر لها األمن ويمنع عنها النزاعا  الدولة بشكل عقالني رشيد ف مستقبلستشراا

 . والصراعا 

 

 في سبيل الختام: -

الخارجية  ينعقد هدف الدور و السياسة الخارجية على نسق من العوامل الداخلية و 

حدوا  اقوة الدولة"، ويضاف لها العوامل المؤثرة في عملية مالتي تدخل ضمن وائرة "

صنع القرار على المستوى المحلي و الدولي و العالمي أيضا، ومن هنا فإن أكبر تحد، 

يواجه صناع القرار، هو الحفاظ على مصالح واقوة الدولة أمام كل المتغيرا  و المؤثرا  

 وجوهرها. السلبية/ التي تهدو هذه المصالح وتنقصها اقيمتها

 

******************************************* 
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 : أسئلة المحاضرة

 من يحدو أهداف السياسة الخارجية للدولة و كيف ؟  - 

 ما هي اقيمة المعلوما  في عملية صنع القرار في الدول؟  - 

في عملية صنع اقرار السياسة الخارجية كيف يؤثر الرأي العام المحلي و الدولي  - 

 للدول ؟

تخطط السياسة العامة على المستوى المحلي، السياسة الخارجية للدولة، ضمن  - 

 برنامج هدفي طويل المدى، كيف ذلك ؟ 
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 06 - 05المحاضرة  - 03 :حور الم

 نظرية الدور ونماذج صوغ السياسة الخارجية للدول

 مقدمة  -

 نماذج صوغ السياسة الخارجية للدول -

 ( السياسة الخارجيةأشكال و مظاهر و التنازعية )السياسات الخارجية التعاونية  -

 الدبلوماسية البرلمانية ) السياسة الخارجية في البرلمان  -

 نظرية الدور في السياسة الخارجية للدول -

 في سبيل الختام  -

----------------- 

 مقدمة: 

النموذج "العقالني"، نموذج "صنع للسياسة الخارجية نماذج متعدوة، من بينها  

فبسبب عدم توافر  ،التكيفي"موذج "، الن"البيروقراطيةالسياسة "القرار"  ونموذج 

المعلوما  التي تساعد الباحث على تفسير السياسة الخارجية للدول، و التنبؤ بها عبر طرح 

الصحيحة، فقد طور الباحثون هذه النماذج كبراويغما  معرفية ومقاربا   التساؤال 

ة تنازعية، صراعيسلمية تعاونية أو تنظرية، تعيد تصنيف السياسة الخارجية كأووار وولية 

 بوصفها مظاهر للسياسة الخارجية للدولة.

 Theو نظرية الدور كما ستبحث هذه المحاضرة عن مفهوم الدبلوماسية البرلمانية  
Role Theory   .للبحث حول األشكال الجديدة لمأسسة النشاط الخارجي للدول 

 

 إشكالية المحاضرة: 

 معايير تصنيفها ؟ما هي نماذج السياسة الخارجية و ما هي  -

 ما هي أهمية الدبلوماسية البرلمانية ؟ و ما هو مفهوم نظرية الدور ؟ -

 

 نماذج صوغ السياسة الخارجية للدول : 

يعتبر النموذج اإلستراتيجي الرشيد أكثر النماذج شيوعا في تحليل السياسة  

تعظيم أهدافها في الخارجية، وطبقا لهذا النموذج تشكل الدول وحدا  منفصلة تسعى قلى 

السياسة العالمية، ويفسر هذا النموذج السياسة الخارجية في ضوء وراسة " الفعل و رو 

الفعل" قذ ينظر لوحدة صنع القرار كــ : " صندوق أسوو"، مما يدفع الباحث لتوظيف 

 الحدس لتعقب األحداث، لتفسير سلوك السياسة الخارجية.

الصندوق الباحثون نموذجا بديال لنموذج ) أما " نموذج صنع القرار" فيعتبره 

األسوو(، ينطلق من حل مسألة عدم توافر المعلوما ، لتفسير خيارا  السياسة الخارجية، 
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في حين يقدم نموذج " السياسة البيرواقراطية" وور الجهاز البيرواقراطي كمفسر جزئي 

وذجا لمستويا  تكييف لعملية صنع السياسة الخارجية في حين، يقدم " النموذج التكيفي" نم

الدولة مع القيوو أو الفرص التي توفرها البيئة الدولية، وفق الخيارا  التي تقدمها البيئة 

لصانع القرار، أما نموذج " صنع القرار التدريجي" فهو صنع القرار الرشيد الناجم نقص 

الدور في ستخدام عامل الزمن لتوضيح تصور انع القرار بالمعلوما ، قذ يقوم فيه صا

 مخيلته بشكل أوضح.

يالحظ في النماذج السابقة تركيزها على تحقيق صانع القرار ألهداف الدولة عبر  

روف السياق اإلاقليمي والدول، في ضوء ظوراسة واقيقة للخيارا  التي تتيحها الموارو 

ثر نجاح السياسة الخارجية للدولة و فعالية وورها الدولي، بطريقة عقالنية ورشيدة أكقو

 اقدرة على جعل أهداف الدور منسجمة مع المصالح و القيم، في آن واحد.

 

 الدبلوماسية الخارجية التعاونية و التنازعية : 

يمكن تمييز نوعين من األووار حسب معيار " قاقرار السلم و األمن الدوليين " قذ  

ا  أووار يؤوي التنافس الدولي على تحقيق مصالحها و أهداف الدول، قلى تنااقض توجه

الدول وسياساتها الخارجية، ما يتيح خيارا  محدووة للسلوك، قما أن يكون حواريا تعاونيا 

 واضحا، أو نزاعيا و صراعيا متنااقضا وغامضا.

ا في تفسير وتصنيف تعد العوامل الشخصية التي تميز صانع القرار محدوا هام 

أاقل األنظمة التي يمكن التنبؤ ذ تعد األنظمة األنظمة الدكتاتورية من قسلوك الدول، و

بتصرفاتها بسبب محدووية القيوو الداخلية المفروضة عليها كغياب المؤسسا  مثال، التي 

تسمت االقرار، ويمكن القول أنه ) كلما ثير في عملية صنع أتتمكن المعارضة من ال

زواو أثر العوامل الشخصية  في صنع السياسة اوااقف بالغموض و عدم  التواقع الم

 الخارجية( 

ويفسر باحثوا علم السياسة النزعة العدوانية الناجمة عن اإلحباط، و ما يتلوها عن  

نعزالي، التوفيقي أو نفتاحي و االعنف، قلى أشكال السلوك الدولي االالسيطرة على ال

نعكاس شخصية صانع القرار على االتسلطي، وهذا ما يؤكد على أو الصراعي، الحواري 

نغالاقية و سطوة البراجماتية قلى صراع أكيد بين اووار لك تؤوي النزعة االوور الدولة، لذ

 الدول نتيجة تنااقص توجها  الدول.

 

  الدبلوماسية البرلمانية: 

ساهمت البرلمانا  الوطنية للدول في األنظمة السياسية خصوصا الديمقراطية منها  

الدبلوماسية البرلماينة "دولي و وعم ما أسسته، حتى أضحت في تدبير الشأن ال

Diplomacy Parlimentary   عتماو المتباول بين الدول سواء مظاهر من مظاهر اإل
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كان ذلك ثنائيا أم متعدو األطراف فكما أن هنالك برلمانا  لكل وولة على حدى، فقد 

روبي الموحد، ساهمت البرلمانا  الدولية مثل اإلتحاو البرلماني الدولي، البرلمان األو

تحاوا  الموحد، و غيرها من برلمانا  اال نتقالي، البرلمان اإلفريقيبرلمان العربي االال

الدولية، وساعد  هذه النماذج من العمل الدبلوماسي على زياوة التعاون الدبلوماسي الدولي 

و تنمية، حتى أن وعاة المقاربة المؤسسية في قوارة العالاقا  الدولية المعاصرة، يطالبون 

 .برلمانية للسياسة الخارجية للدولاألنشطة البتفعيل 

ففي كل برلمان وولي لجنة لمتابعة السياسا  الخارجية للدول، كما في كل برلمانا       

الدول، وقضافة قلى ما تتيحه القوانين و اللوائح الداخلية لهذا البرلمانا  في تحليل و متابعة 

لعريقة، تعرف ظاهرة المحاسبة والمساءلة السياسا  الخارجية للدول، فإن الديمقراطيا  ا

البرلمانية لجهاز الحكومة المكلف بإوارة السياسة الخارجية للدول، مثل محاسبة كل من 

الشيوخ للحكومة، فباإلضافة قلى صالحية التشريع في  سالكونغرس األمريكي ومجل

حية سحب الثقة الدبلوماسي، هنالك صالحية مرااقبة النشاط الدولي للحكومة و صالالمجال 

منها، وقضافة قلى ميزة التشريع الدبلوماسي، يمتلك البرلمان صالحية عقد الندوا  التي 

تتيح الشركاء من النخبة و القطاع الخاص، الفرص، للمساهمة في قثراء تصورا  صانع 

القرار عبر مؤسسة البرلمان، ويطلق الباحثين على هذا النوع من الدبلوماسية " وبلوماسية 

كواليس الهاوئة" على الرغم من قمكانية ممارسة نوع من المنااقشة العلنية لمختلف ال

القضايا الدبلوماسية، وعلى الرغم من عدم المركزية المؤسسية للبرلمان كوحدة تنفيذية 

 فيد لصانع القرار.ملمنااقشة الديمقراطية للقضايا جد لصنع القرار، قال أن ا

 

 ية للدول: نظرية الدور في السياسة الخارج

السياسة الخارجية للدول، لدراسة " هو منهج تحليلي في وراسة تراب الدور"ااق 

النشاطا  التي دولي، فالدور هو ناتج السلوكا  ووراكا  و توجها  الدول في المسرح الق

يقوم بها الدبلوماسيون ليعكسوا تصورا  صناع القرار حول السياسة الخارجية للدولة تجاه 

المصلحة الوطنية يصنف كدور متواقع يعكس  اإلاقليمي فالدور الوطني المعبر عنمحيطها 

تصورا  الدور القومي حول قوارة الشؤون الخارجية للدولة، ويمكن تصنيف هذه األووار 

أنها ) مستقلة نشطة، حامية للسياوة، مرتبطة بأهداف السياسة الخارجية للدولة، ملتزمة 

من ذلك، يمكن التمييز بين األووار الطبيعية التي تدافع من  بالقانون الدولي( وعلى الرغم

تعسى من خاللها الدولة على مصالحها في المسرح الدولي، ونموذج الدور المهيمن الذي 

متالك اقوة كافية للسيطرة على النظام اإلاقليمي، حيث يتصور صناع اخالله الدولة قلى 

حجم نشاط الدولة على الساحة الدولية، و القرار مراكز متميزة للدولة نتيجة للوظيفة و 

الدور هو الذي يحدو مسار السياسة  يةها في الشؤون الدولية وفي النهامستويا  تدخل

الخارجية، لكن وون تجاوز حدوو الدور في قطار ما يوفره السياق اإلاقليمي و الدولي من 

 ستمرار أو التغيير .باال الدورفرص و قمكانا  تنعكس على 
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نواع أخرى من الدور، التي يصعب من خاللها تفسير السياسة أويمكن تمييز عدة  

ووار شوش، الدور المتنااقض وغيره من األالخارجية للدولة، مثل الدور الغامض، الدور الم

ك صانع القرار ومنفذه، أي يعكس رتبااس سلوكا  غير واضحة للدولة بسبب التي تعك

رار لمستقبل وور الدولة" وعجزه عن تحديد توجه وسوء تصور صانع الق ،سوء قوراك"

للسياسة الخارجية للدولة ضمن بيئتها الدولية وسيااقها اإلاقليمي ومن هنا يمكن تلخيص 

الدور بأنه أحد مكونا  السياسة الخارجية الذي يرتبط بمدى تخصيص أنسب الموارو 

ة في المسرح اإلاقليمي وور الدوللزياوة اقدرا  الدولة في التأثير على الخصوم و تعظيم 

 الدولي.و

 

 في سبيل الخاتمة: 

توصلت هذه المحاضرة قلى أن للسياسة الخارجية نموذجا عقالنيا يقوو للسالم وعدة  

نماذج أخرى تقوو للتنازع في سياق الحق الطبيعي للدولة في المحافظة على اقوتها ووعم 

حدوو ما تتيحه الموارو و كذلك  حقها في التأثير الفعال في السياسة الخارجية للدول، في

 معطيا  السياق اإلاقليمي و الدولي من فرص، للعب أووار سياوية مستقلة و نشطة.

************************************ 
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 أسئلة المحاضرة: 

ما هي نماذج السياسة الخارجية مع الشرح ؟، وما الفرق بين الدبلوماسية التعاونية  - 

 و النزاعية ؟، وما هو وور المنظما  الدولية و القانون الدولي في صوغها ؟ 

ما هي أهمية نظرية الدور في تفسير السياسة الخارجية للدول ؟، و ما هي أهمية  - 

 الدبلوماسية البرلمانية، مع ذكر نماذج و أمثلة عنها ؟ 
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 08 - 07المحاضرة  - 04 :حور الم

 ذج السياسة الخارجية األمريكيةانم
The American Foreign Policy 

 مقدمة  -

 في السياسة الدوليةالنظريات األمريكية  -

 المخاوف و التهديدات المعرقلة للدور األمريكي اإلقليمي  -

 ظاهرة الهيمنة في السياسة الخارجية األمريكية  -

 حول " نظرية السلعتين " ... وتطبيقاتها . -

 في سبيل الختام ... -

******************************* 

 مقدمة: 

األمريكية كنموذج حي عن نظريا  السياسة الخارجية ختيار السياسة الخارجية ا 

يقوو قلى نماذج ثرية من المدارس الدبلوماسية، المدرسة القانونية األخالاقية للرئيس ووورو 

ويلسون، قلى المدرسة المحافظة للجهوريين ووور الدين في صياغة السياسة الخارجية 

لمدرسة الدبلوماسية لهنري كيسنجر األمريكية من الرئيس كينيدي قلى الرئيس بوش، قلى ا

نتشار القوة على تجنب سياسة تقوم بالتنظير ال ... وغيرها من النماذج الثرية التي تعتمد

هيمنة كدراسا  صاموئيل هنتغتون األمريكية و الترويج للنموذج اإلمبراطوري لل

ال تتوانى  فرانسيس فوكوياها وزبيغين بريجنسكي، ... و غيرهم، ففي النموذج األمريكيو

اإلوارة األمريكية عن اإلستعانة بباحثي العالاقا  الدولية كوزراء للخارجية كما كان الحال 

 بالنسبة لهنري كيسنجر و كوندليزا رايس.

 

 إشكالية المحاضرة: 

 لماذا حدث تحول في المذهب الدبلوماسي األمريكي ؟ 

 وما هي أولويات صنع السياسة الخارجية األمريكية؟، 

 تفرض ) و.م.أ( هيمنتها على العالم ؟، وما هي أدواتها في ذلك ؟كيف 

 

 النظريات األمريكية في السياسة الخارجية: 

يتمثل القوام المؤسسي لعملية صنع السياسة الخارجية األمريكية على ) اإلوارة  

 المحكمة العليا -الكونغرس األمريكي" كسلطة تشريعية "  -األمريكية " كسلطة تنفيذية" 

األمريكية " كسلطة اقضائية"(، لكن أجهزة المخابرا  و مجلس األمن القومي يساهمان في 

التوجيه اإلستراتيجي للسياسة الخارجية و التزويد بالمعلوما ، أما لجنة العالاقا  الخارجية 
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اقتصاو في مجلس الشيوخ و الكونغرس فلها وور مؤثر في ولجنة الدفاع و لجنة الطااقة و اال

عملية صنع القرار عبر التصديق على المعاهدا  و التجارة الخارجية و ميزانية النشاطا  

الخارجية و قرسال القوا  األمريكية للمناطق الخارجية و فرض العقوبا  ضد األطراف 

ضغط التأثير على صنع الساسة  كما تؤثر اللوبيا  و جماعا  المصالح كجهةالخارجية، 

 الخارجية.

ية" نظير تحكم التوجها  العامة للسياسة الخارجية األمريكية، النزعة " البراجمات 

هداف الماوية و الرمزية للدبلوماسية األمريكية، لكن وون اإلضرار السعي الدائم لتحقيق األ

صانع التنمية الدولي" وهي " ي" و " اقائد التكامل الدولي" وبصورة، " صانع السالم العالم

اووار وظيفية هامة في المسرح الدولي و غالبا ما كانت التدخال  العسكرية من خالل 

 .الوسيلة الدولية الجماعية إلثبا  صدق هذه األووار NATOحلف شمال األطلسي الناتو 

 

 و توجهات ومحاور السياسة الخارجية األمريكية : محددات 

( من  1998 - 1976األولى للدبلوماسية األمريكية خالل الفترة ) نطلقت المرحلة ا 

عتمد  استعمارية البريطانية، ثم ستقالل والسالم مع اإلمبراطورية االسياسة اال

( على " التأمر" كوسيلة لتنفيذ  1914 - 1893الدبلوماسية األمريكية خالل الفترة الثانية ) 

-1914مية األولى حلة الثالثة بين ) الحرب العالالسياسة الخارجية األمريكية. أما المر

لة حا المرأمتالتورط في النزاعا  األوروبية، عدم الرغبة في نكفاء و(، نزعة اال 1918

لها أميركا لتحريك ستغلت من خالا( فقد  1945 - 1941لمية الثانية الرابعة ) الحرب العا

يكية في بيرل هاربر لما وخلت راقتصاوي، ولوال ضرب اليابان للقاعدة األمالركوو اال

 .القوا  العسكرية األمريكية في الحرب العالمية الثانية

( وحدثت فيها المواجهة  1991 - 1945أما المرحلة الخامسة ) الحرب الباروة  

حتواء" أما المرحلة نطالاقا من مذهب " االاى مع اإلتحاو السوفياتي السابق، الدولية الكبر

ن طا الحرب الباروة، ركز  فيها واشننتهت فيهان( فقد قلى اآل - 1992)خالل الساوسة 

( جعلت  2001سبتمبر  11اقتصاوي في عصر العولمة، لكن أحداث )زوهار االعلى اال

 .األمريكيةالحرب العالمية على اإلرهاب أولوية السياسة الخارجية 

تمتلك ) و.م.أ( أكبر شبكة وبلوماسية في العالم، وتتمتع بحضور وبلوماسي اقوي في  

 األمم المتحدة.المنظما  الدولية و اإلاقليمية و في مقدمها هيئة 
 

 المخاوف و التهديدات المعرقلة للدور األمريكي اإلقليمي: 

راطوري ملة، لفرض التفكير اإلمبتصوغ اإلوارة األمريكية سياسة عالمية متكا 

ى " الشركا  " مع الدول األخرى نها تقوم علأي لقياوة العالم، غير المشروع األمريكو

تقاطع المصالح حتى ال تتضارب اإلراوا  الدولية بخصوص هذا المشروع و

تصاو، الحرب على اإلرهاب، منع اق، خصوصا في القضايا الهامة: ) االاإلمبراطوري
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اريخ األمريكي التجربة األوسط...( وفي خبرة التنتشار النووي، السالم في الشرق اال

لتزام ومذهب ترومان حول تجديد اال ،1823رو سنة مذهب موننعزالية بعد فرض اال

نفراج ...، واقد اقامت حتواء ومذهب اال، مذهب اال؟يةنالويلسو"عقب فشل الدولي 

ي المفرط، مريكية على نظرية األمن الجماعي، ونظرية التوسع اإلمبريالالنظريا  األ

ي حول القوة اما، ونهاية بالنظرية الكبرى لجوزف نايلتاريخ لفوكوونظرية نهاية ا

" رية هنتجتون حول "صدام الحضارا ستخدام الحواسيب ونظااألمريكية الجديدة ب

  .ونظرية بريجينسكي حول " القوة المتفواقة األمريكيين"
 

 ظاهرة " الهيمنة في السياسة الخارجية األمريكية " : 

كتبت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالي كلينتون في مذكراتها الصاورة سنة  

 -مريكية التي تدمج بين ) الدبلوماسية الذكية" في السياسة الخارجية األ عن " القوة 2015

ن قلى تحدي اإلراوة األمريكية و خرياآلالقوة العسكرية( التي تدفع  -ةالتنمية المساعد

ن قلى تحدي اإلراوة خريالقياوة العسكرية( التي تدفع اآل ستنفار عدوانيتهم لفرض ترسيخا

ستنفار عدوانيتهم لفرض ترسيخ القياوة األمريكية و " الهيمنة" على العالم، ااألمريكية و 

توازن عالمي للقوى بناء على فكرة توازن   Hegemony Theoryفقدمت نظرية الهيمنة 

متالك القوة و الجاذبية إلاقناع األخرين ...( او فرض التعليما ، الميكيافيلية، ) اإلرغام 

سون، غير أن وغيرها من مباوئ الغطرسة التي تأكد  عصر الرئيس الراحل ريتشارو ينك

وستورية مريكية بلد يمتلك نخبا اقوية ومعارضة أاقوى ومؤسسا  الواليا  المتحدة األ

راسخة فرضت غطا أخر من الهيمنة، الذي يقوم على فكرة أن، " التسامح النسبي هو 

مفتاح السيطرة على العالم"، خشية أن تؤوي القوة المطلقة قلى تسريع السيناريو الخطير 

 نهيار القوة األمريكية.التشتيت و 

جعل صورة الدولة األمريكية  مريكية الثقافية على العالم، فهي تقوم علىأما الهيمنة األ     

عتماو على ظاهرة " العولمة"، لتسهيل فرض القوة األمريكية يما باالمأكثر رواجا و تع

 على العالم بطريقة سلمية ووون اللجوء قلى القوة العسكرية الصلبة و المفرطة.
 

 حول " نظرية السلعتين" وتطبيقاتها: 

ثنين في سلوكها الدولي اعى وراء شيئين تفترض "نظرية السلعتين" أن الدول تس 

و الحفاظ على وضع ما " Changeوسياستها الخارجية المركبة، وهما " تغيير وضع ما "

Maintenance ،و ألن الدول  ، حيث توزع الموارو بأاقصى كفاءة ممكنة لتعظم منافعها

ا بمقدار اقوتها هداف، فإن اقدرة الدولة هي التي جعلتها تحقق أهدافهلديها العديد من األ

تعزيز  بحسب منفعتها وفائدتها الممكنة و المتواقعة، و أن السياسة الخارجية توجه لصيانة و

سمى"، تسعى لتحقيقه قما عبر زياوة التسلح و تشكيل أأمن الدولة، بوصف " هدفا"

لتعزيز ثقتها بالقدرا  عقالنية التحالفا  و التوسع اإلاقليمي أو تقوية أمنها بطريقة 

 كرية و الدفاعية للدولة.العس
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وكنماذج عملية عن هذه النظرية، يمكن القول أن السياسة الخارجية األمريكية تجاه  

ختالف ام و التحيز للكيان الصهيوني في العالم العربي تنطلق من المساومة على السال

ط، وون محاسبة واخلية في منطقة الشرق األوس غريب مع مبدأ حماية المصالح األمريكية

نسجام القيم"، حيث حلت ) و.م.أ( محل بريطانيا لحماية المصالح الغربية، أما احول " عدم 

ذج، فقد تم تقديم المعونا  بمدى نموذج السياسة األمريكية تجاه قفريقيا، فقد تم تعميم نمو

شكل " مشروطية م حقوق اإلنسان، في حترتاإلفريقية بالتحول الديمقراطي و لتزام الدول ا

تنموية سياسية"، للمساهمة في محاصرة التهديا  القاومة من القارة السوواء، والمساهمة 

سم عسكرية إلفريقيا المعروفة بن القياوة الأيا  الفقر فيها، ومن المعلوم في خفض مستو

وولة قفريقية، أما  40مريكية في أكثر من (، تغطي حماية المصالح األ2007" )أفريكوم"

سياوية، فهي تقف على فكرة التهدئة مع معسكر المناوئين لسياسة األمريكية تجاه القارة اآلا

كوريا الشمالية...(، وتتمحور فكرة الصراع على  في المنطقة ) روسيا، الصين، قيران،

و  NATOالطااقة التي يختزنها بحر اقزوين في المنطقة، وتعتمد )و.م.أ( على حلف الناتو 

وجي للقيم الرأسمالية الليبرالية مع وول أوروبا الغربية، لمواجهة التحديا  الرباط اإليديول

 وية.القاومة من القارة األسيا

أما وول أمريكا الالتينية، فهي المنطقة التي كشفت المحبط األمريكي حيال الدمج  

الجنوبية سيطرة على وول القارة بين سياستي " الشراكة" و " التباعد" نتيجة فشلها في ال

كسوق كبرى( فلم تنجح سياسة التوسع في الفناء الخلفي"، وبقيت المنطقة واقضاياها في )

الشرق و التهديدا  في منطقتي أوروبا و مرتبة ثانوية مقابل القضايا التي تفرضها التحديا 

 .األوسط 

 

     في سبيل الختام :

ى على توجها  السياسة ال تزال اإلراوة األمريكية لفرض التغيير من الخارج تطغ 

 2002الخارجية األمريكية كما توضح في أعقاب التدخل العسكري األمريكي في أفغانستان 

 وال تزال السيطرة األمريكية على هيئة األمم المتحدة تساعد على تكريس 2003و العراق 

واشنطن ساسة ستخدام الحرب الواقائية، ومع ذلك لم تستخدم االهيمنة األمريكية على العالم ب

، كوريا الحزم و الحرب الصلبة كمنهج وحيد مع ألد الخصوم مثل ) قيران، كوبا، فنزويال

تفاق األخير مع قيران و كوبا قمكانا  و فرص التفاهم مع اقياوا  الشمالية(، واقد أظهر اال

 هذه الدول لتسهيل القياوة األمريكية لدول العالم.

*************************************** 
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 أسئلة المحاضرة: 

ما معنى مرتكزا  المذاهب و القيم األمريكية في السياسة الخارجية ؟ ولماذا  - 

اقتصاوية أكثر من القوة العسكرية يكية على المعونا  و العقوبا  االاإلوارة األمرتعتمد 

 لفرض قراواتها ؟ 

ما هي المبررا  األمريكية للهيمنة على العالم ؟ وهل نجحت في قوامة السيطرة  - 

  .؟هي نتائج هذا السلوك اإلمبراطوري على القياوة األمريكية على العالم وكيف ؟ و ما
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 10 - 09المحاضرة  - 05 :حور الم

 محددات السياسة الخارجية الجزائرية
 النشأة والتطور، الفرص والقيود

 مقدمة . -

 نتماء الدولة الجزائرية.امحددات و دوائر  -

 ــ نبذة عن أصول الدبلوماسية الجزائرية عبر التاريخ.

 ( . 1961 - 1954الدبلوماسية الجزائرية أثناء الثورة )  -

 اإلكراهات و التهديدات المعرقلة للدور الجزائري اإلقليمي. -

 في سبيل الخاتمة. -

--------------------- 

 مقدمة: 

تأسست الدبلوماسية الجزائرية كجهاز تنفيذي لخطط السياسة الخارجية، ضمن  

ي ذلك أنها جهاز جديد، بل ـ، وال يعنFLNتشكيلة الحكومة المؤاقتة لجبهة التحرير الوطني 

الجزائر مطلع حتالل ائرية منذ العهد العثماني أي اقبل متداو للسياسة الخارجية الجزااتعتبر 

(، ومن ثم الجهوو الدبلوماسية لألمير عبد القاور الجزائري ونجله م 1830م /19القرن 

ماسي أثناء ثورة األمير خالد قبان فترة المقاومة الشعبية، غير أن تأسيس الجهاز الدبلو

(، يدل على تحديد أسس ومباوئ الدور اإلاقليمي الجزائري، في  1962 - 1954التحرير) 

ضوء ما تحقق في الثورة من رواج وبلوماسي، شارك فيه المجاهدون ) أحمد يازيد، محمد 

الصديق بن يحي بن يوسف بن خدة، فرحا  عباس، رضا مالك، األخضر اإلبراهيمي...( 

وماسيون الذين برعوا في التفاوض مع الحكومة الفرنسية، وحققوا النصر هؤالء الدبل

 السياسي األبرز بإعالن " تقرير المصير ".

 

 إشكالية المحاضرة: 

ما هي محددات الدبلوماسية الجزائري ؟ و هي اإلكراهات و التهديدات المعرقلة للدور  -

 إلقليمي و الدولي ؟الجزائري على الصعيدين للدور الجزائري على الصعيدين ا

 

 محددات و دوائر الدولة الجزائرية: 

نتماء الجزائري في الفضاءا  المغاربية/ العربية/ اإلفريقية/ تتداخل ووائر اال 

 المتوسطية/ لتصنع محدوا  وور قاقليمي متميز، يمكن توضيحه كاألتي: 
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 الفضاء المغاربي: 

معطيا  وور محوري في الفضاء يفرض التمواقع الجغرافي للدولة الجزائرية  

ع الدول ية التي تمتلك جذورا مشتركة مع جمالمغاربي، كون الجزائر الدولة الوحيد

نتمائها العضوي لإلتحاو انتمائها المغاربي منذ اجزائر عن المغاربية، واقد أعلنت ال

 ال ينفي مركزية هذه الدائرة.المغاربي يعرف مرحلة جموو كبير، لكنه 

 

  بي: الفضاء العر

، حين كانت 1962ستقاللها سنة اللفضاء العربي مبكرا اقبل قعالن  انضمت الجزائر 

حركة تحرر، واقد ساعد  الدول العربية الشعب الجزائري في التعريف بقضية نضاله 

للتحرير، وشاركت الدولة الجزائرية في تطور الجامعة العربية، وعملت الدبلوماسية 

اقتراح حلول للمشكال  العربية اشاطا  الجامعة العربية، وكة في نالجزائرية على المشار

وولة  22وفي مقدمتها الصراع العربي مع الكيان الصهيوني الجامعة العربية فضاء يضم 

 عربية، وهو منبر وولي هام بالنسبة للجزائر.

 

 الفضاء اإلفريقي: 

وجد  الجزائر في الفضاء اإلفريقي فرصا هامة للنشاط الدبلوماسي في ظل  

السيطرة المصرية على الجامعة العربية، وتولت الجزائر الدفاع عن القضايا العاولة في 

القارة اإلفريقية من خالل اإلتحاو اإلفريقي أو غيره من المنابر الدولية، مستفيدة من الرواج 

ائرية،ويالحظ الباحثون أن الفضاء اإلفريقي وفر فرص النشاط الدبلوماسي للثورة الجز

عتماو على و باالالدبلوماسي للدور الجزائري النشط باألساس من واخل الدولة الجزائرية 

 .منظمة ) اإلتحاو اإلفريقي(

 

 الفضاء المتوسطي:  

م مصدر التهديدا  المحداقة بالدولة و  20الفضاء المتوسطي ظل قلى بدايا  القرن  

األمة الجزائرية لكنه اليوم فضاء للتعاون الدولي و حسن الجوار توجه مسار برشلونة 

، وال يعني ذلك أن NATO، و الحوار مع حلف الناتو 1995متوسطية  -للشراكة األورو

التي تعنيها  المباورا باق، ألن الجزائر تشارك في جميع هنالك تبعية مفروضة في هذا الس

 ضمن الفضاء المتوسطي.

 

 نبذة تاريخية عن أصول الدبلوماسي الجزائرية:    

 لعب الحاج أحمد باي حاكم اقسنطينة وورا وبلوماسيا كبيرا ارتكز أساسا على االتصاال     

، حيث ركز حتالل الجزائر، بهدف قاقناع فرنسا بفكرة التراجع عن امع زعماء عصره
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، لكن ضعف مانية ، ألجل تلقي الدعم في حربهجهووه على تعزيز عالاقاته مع الدولة العث

، من خالل مراسالته مع  االنجليزي –العثمانيين وفع أحمد باي الستغالل التنافس الفرنسي 

 .اإلنجليز

ة الجزائرية من خالل المتمعن في المحاوال  الوطنية الرامية لتدويل القضي نّ كما أ    

ية جديرة بالتنويه في هذا ، ال يستطيع تجاوز شخصم 19الوسائل السياسية منذ القرن 

، قذ كان من أوائل من م( 1845-1773، هي شخصية حمدان بن عثمان خوجة )المجال

ن باريس اقاعدة ، جاعال مم 19حاولوا تعريف العالم بالقضية الجزائرية في القرن 

ساهم حمدان فقد  .صدا لرجال العلم والسياسة آنذاك، باعتبارها كانت مقسيةلنشاطاته السيا

، و اقد زائر ،خاصة من خالل كتابه المرآةخوجة بنشاطه في فضح الجرائم الفرنسية في الج

واسطنبول حول القضية  اعتبر عبد الجليل التميمي في كتابه نشاط حمدان خوجة بفرنسا

 .ل بيان ضد سياسة فرنسا بالجزائروجة يشكل أوأن كتاب حمدان خ ، حيثالجزائرية

 اريخ،في ظل افتقار الجزائر لحركة وطنية منظمة في هذه المرحلة من التلكن، و    

، فإن حمدان خوجة عبر من خالل نضاله السياسي عن هذا تتصدى للسياسة االستعمارية

 .نفيه من الجزائر، بل عجلت بظروف لم تسمح له بمزيد من النضالمهد له في ، واالتجاه

، حيث أنشأ األمير في فترة ر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثةيعتبر األمير عبد القاو     

األولى للدولة ، فكانت المالمح مؤسسا  وولة وهياكل لكيان عصريحكمه الوجيزة 

قوارة، نسج األمير شاء الهياكل و المؤسسا  من جيش وعلى غرار قنو ،الجزائرية الحديثة

 عالاقا  وولية و قاقليمية ، من خالل نشاط وبلوماسي و قن كان بسيطا. 

بالتالي ألزم ، وكري على فرنساما ميز نشاط األمير عبد القاور هو انتصاره العس    

، فمن خالل اتفااقية وي ميشال في بسياوته، وكذلك الدول المجاورة األخيرة على االعتراف

مير على ، أو ما يطلق عليها اتفااقية السالم اعترفت فرنسا بسياوة األانبوهر 28/03/1834

إلنشاء صناعة  ضمنت هذه االتفااقية لألمير عبد القاور فرصةمنطقة معينة واستقاللها، و

ير كذلك نصت اتفااقية "تافنا" المواقعة بين األمعسكرية محترمة، وحركة تجارية، و

" أنه يمكن لألمير أن يقيم  15اء في ماوتها مما ج، و30/05/1837والجنرال بيجو في 

 األاقاليم التي تحتلها ". اقا  وتمثيل وبلوماسي مع فرنسا وعال

 

 (  1961 - 1954الدبلوماسية الجزائرية أثناء الثورة: ) 

مرحلة جديدة مختلفة ،فرضت على فرنسا معطيا   1954مثلت ثورة الفاتح من نوفمبر     

، لم تكتف الثورة العمل المسلح الممتد والمتزامن عبر الوطنض من خالل جديدة على األر
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بدأ  في نشاط وبلوماسي حثيث لدعم لقت في نسج عالاقا  مع الخارج، وبهذا بل انط

 الثورة التحريرية .

، حيث أسس الجناح الدبلوماسي لب اهتمام اقاوة الثورةكانت السياسة الخارجية في ص    

، و نة من أحمد بن بلة، محمد خيذر، حسين آيت أحمدلخارج و المتكوالمعروف بلجنة ا

تعاطف العالمي مع الشعب جلب الاللجنة تدويل القضية الجزائرية وكانت غاية هذه 

ركا  ، و بعد ثالثة سنوا  من انطالق الكفاح المسلح، شهد  الثورة تحالجزائري

 : وبلوماسية ركز  بالخصوص على

 .عزل العدو في الميدان الدبلوماسي -
 .بح أصداقاء في الداخل والخارجر -
 .حصول على مساعدا  ماوية و معنويةال -
 .صد االعتراف بالنظام السياسي لهاتدعيم مؤسسا  الدولة الجزائرية اق -
 الضغط المتواصل و مداهمة االستعمار باستعمال سياسة اإلنهاك اإلعالمي. -

ة المجيدة، حيث أكد يبطااقة هوية للثورة التحرير 1954مثل بيان الفاتح من نوفمبر      

الجديد على المستويين الداخلي  أبرز مالمح مسارهاعلى أهداف ومساعي الثورة، و

خارطة الطريق ، كما مثلت مباوئه لنظري والفكري للثورة، فكان بمثابة اإلطار االخارجيو

الل اقد أكد بيان أول نوفمبر على مالمح الدبلوماسية الثورية للجزائر من خبالنسبة للثوار، و

 نصه على : 

 تدويل القضية الجزائرية . -
 .الطبيعي العربي و اإلسالميتحقيق الوحدة اإلفريقية في قطارها  -
 تأكيد عطفنا الفعال تجاه جميع األمم التي تساند اقضيتنا التحريرية . -

على أساسها نشطت وا  للسياسة الخارجية للثوار، ومحدت هذه البنوو مقوما  ومثل    

غاربية من أجل وعم الكفاح مع النظم العربية و المالثورة في المحافل الدولية، وماسية وبلو

ا  جيش التحرير الوطني على ، واقد فرضت الثورة نفسها من خالل انتصارالمسلح

، مما جعل القضية دبلوماسي لقاوة الجبهة في الخارجكذلك من خالل النشاط الاألرض، و

رية، عكس ما كانت تروج له فرنسا، ية تحرالجزائرية تطرح ووليا باعتبارها فض

 .باعتبارها حركة تمرو واخلي
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األصداء التي حققتها قلى طرح النشاط الدبلوماسي ضمن جدول أوى انتشار الثورة و     

وفعا للعمل ، والذي أعطى بعدا جديدا و1956أو   20ال مؤتمر الصومام في أعم

 : اسي من خالل اقراراته والتي منهاالدبلوم

 عزل فرنسا سياسيا على المستوى الداخلي ، و كذا على المستوى الخارجي . -
د جعلها مطابقة للقوانين الدولية، ومن أهدافها على توسيع نطاق الثورة قلى ح -

 : المستوى الخارجي
 .ارج لكسب الدعم المعنوي والماويتكثيف النشاط في الخ -
 .أييد الرأي العامتصعيد ت -
ية بين الدول التي أراو  فرنسا عزلها أو قبعاوها عن التعريف بالقضية الجزائر -

 .لمجريا  الحقيقية في الجزائر، وبالتالي تغيير نظرتهاا

أرسل محمد يزيد تقريرا قلى المجلس الوطني للثورة الجزائرية  1957في جويلية      

 : ر في ثالث نقاطيلخص فيه النشاط الدولي لجبهة التحري

 .لجزائرية من اإلطار الفرنسيضية االعمل على قخراج الق -
المغربية على المستوى ي نفس مرتبة القضيتين التونسية وجعل القضية الجزائرية ف -

 الدولي .
 .األمم المتحدة بالقضية الجزائريةقبالغ هيئة  -

الضوابط ، ومخرجا  مؤتمر الصومام األطر ومثلت المباوئ التي أاقرها بيان أول نوفمبر 

الجزائري في الساحة اإلاقليمية  على ضوءها العمل الدبلوماسياألساسية التي يتحرك 

 .الدوليةو

 :دوائر النشاط الدبلوماسي الثوريأم بالنسبة ل     

من أبرزها النشاط مستوياته، ولتحرري بمختلف أشكاله ومثلت الثورة وفعا للعمل ا     

ماوي و المعنوي للثوار، ر الدعم ال، من اجل توفيالتحرير في العالم الدبلوماسي لقاوة جبهة

 .م من أجل تمثيل الدولة الجزائريةاألهومحاصرة الدعاية الفرنسية، و

يجة الحرب الباروة كانت البيئة الدولية قبان الثورة بيئة مناسبة بفعل االنقسام الدولي نت    

نشاط حركا  التحرر في مد التحرري، و، كما شهد  الفترة انتشار البين المعسكرين

 .الجزائرية و كفاحها ضد االستعمارالتي كانت من أبرزها الحركة العالم، و



 مطبوعة محاضرات في مقياس: سياسة الجزائر اإلقليمية والدوليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ... دكتور عصام بن الشيخ

 
36 

المستويا  بدءا بالدائرة نشط ممثلوا جبهة التحرير في ووائر وبلوماسية متباينة      

، وآسيويةامتداو حضاري ، مرورا بالدائرة اآلفرالعربية، وما مثلته من عمق استراتيجي و

واعمة ومؤيدة لحركا  التحرر، ، التي كانت النحيازث شهد  بروزا لحركة عدم احي

الل استغمستوى منظما  المجتمع الدولي، وصوال للدائرة العالمية من خالل النشاط على و

 .التباينا  في الساحة الدولية

 : لدائرة العربيةبالنسبة ل

العربية، فقد نويا كبيرا من طرف الدول معدا ماويا ونالت القضية الجزائرية تأيي     

المساندة السياسية في كل المحافل الدولية ، كما سهلت هذه تحصلت على السالح والمال، و

م المنتشرة في الدول لممثلي الثورة الجزائرية فيها بالنشاط السياسي عن طريق مكاتبه

، كما كان للدول العربية األثر الكبير في تقديم التسهيال  للطلبة عواصم هذه البلدان

 زائريين لمواصلة وراستهم .الج

للكفاح الجزائري حتى اقبل الثورة، من  كانت مصر من أبرز الدول العربية الداعمة     

، كما نة لنشاط حركا  التحرر المغاربيةالذي مثل الحاضخالل مكتب المغرب العربي، و

 كانت السبااقة في وعم الثورة التحريرية حيث أذيع بيان أول نوفمبر من قذاعة صو 

الخارجية الذي أكد للعالم أن من بين أهدافه ، و1954لقاهرة مساء أول نوفمبر العرب با

 .تدويل القضية الجزائرية

الجزائرية في  عالوة على الدعم الماوي كان للقاهرة وورا بارزا في وعم القضية     

افريقية و وولة آسيوية 46قاهرة الذي جمع مؤتمر الو ،، كمؤتمر باندونغالمؤتمرا  الدولية

ارا  هامة للقضية الجزائرية منها: االعتراف ، حيث خرج بقر1957سبتمبر  26في 

 المطالبة باستقالل الجزائر.والتنديد بالسياسة الفرنسية، و، بالكفاح الجزائري

الجزائري باعتبار وحدة التاريخ كذلك كانت الدول المغاربية هي السبااقة في وعم الكفاح      

الكفاح و النضال لنيل االستقالل، منذ بدايا  االحتالل  كذلك وحدةك، ووالمصير المشتر

بين يق بين الحركة الوطنية الجزائرية، واقد كان التنسالمراحل التاريخية المتوالية، وعبر و

-27مها مؤتمر طنجة من أهتهم، والدول المغاربية جليا في العديد من المؤتمرا  التي جمع

إلعالن الحكومة الجزائرية المؤاقتة ، و كذلك مؤتمر طرابلس ، الذي مهد 1958فريل أ 30

 .1961، والثاني في أو  1959مبر ويس 16

 : آسيوية-لدائرة اآلفروبالنسبة ل

آسيوية كثيرا في تدويل القضية -ساهم نشاط الحركة الوطنية في البلدان اآلفرو     

ييد التام الذي نالته الثورة فرضها على أجندة المؤسسا  الدولية ، بعد التأالجزائرية، و
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ضر  جبهة التحرير ، حيث حآسيوية-ؤتمر لمنظمة الدول اآلفروالجزائرية في أول م

كان هذا من محمد يزيد، وحسين آيت أحمد، و اقد مثل الوفد الجزائري كلبصفة مالحظ، و

افريل  24-18يا في قفريقالدول حديثة االستقالل من آسيا والمؤتمر أول مؤتمر جمع 

 .بباندونغ 1955

آسيوية أورجت القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة -بضغط من الكتلة اآلفروو     

، و اقد مثل هذا اإلوراج انتصارا  لجبهة 1955ة العامة المقررة في أكتوبر العاشرة للجمعي

، حيث أورجت القضية على أساس حق الشعوب آسيوية-لعربية و اآلفروالتحرير و للكتلة ا

المدعمة لمواقف  ، غير أن اللجنة التوجيهيةغصيرها، الذي تبنته كتلة باندونتقرير مفي 

تتعلق بالشؤون الداخلية ، بعد نقاش حاو على أساس أن القضية فرنسا رفضت الطلب

صوتا  28بأغلبية  1955ر أكتوب 01لذلك تم التسجيل الرسمي للقضية في الفرنسية، و

 .27مقابل 

اقد ساهمت الكتلة اإلفريقية في في طليعة القضايا اإلفريقية، و ائريةكانت القضية الجز     

افريل  18مؤتمر أكرا )غانا لعل من أهمها قضية ، خاصة من خالل المؤتمرا  وتدويل ال

، الذي عقدته رية في هذا المؤتمر، حيث شكلت الثورة الجزائرية القضية المحو(1958

تقرر في المؤتمر تشكيل لى الستقالل غانا، والذكرى األوالدول اإلفريقية بهدف قحياء 

 مجموعة افريقية ضمن هيئة األمم لتوحيد العمل لصالح جبهة التحرير الوطني .

انت ، حيث كوابة القضية الجزائرية للتدويل والعالميةآسيوية ب-مثلت الدائرة اآلفرو     

األهم كن الملمح األبرز وبحق رافعة للمطالب الجزائرية، ووافعة لها في المحافل الدولية، ل

 اقدرتهم على استثمار البيئة العربيةلممثلين الدبلوماسيين الجزائريين، وهو نشاط ا

 : لدائرة الدوليةبالنسبة لو 

التباينا  التي سببتها ة الدولية، وسعى اقاوة الثورة التحريرية قلى استغالل تقلبا  الساح    

نشاط أضحت بفعل انتصارا  المجاهدين، و يةالحرب الباروة ، كما أن القضية الجزائر

ر أن ، باعتباهو ما هدف قليه بيان أول نوفمبر، وثلي الجبهة في العالم اقضية ووليةمم

ج للقضية باعتبارها يحاصر الدعاية الفرنسية ، التي تروطرحها ووليا يحرج فرنسا، و

 .اقضية واخلية

خاصة مؤتمرا  األمم المتحدة، و زائرية فيكما أسلفنا كان أول تداول للقضية الج      

 بقيت القضية تطرح سبع، و1952سبتمبر  02ورتها العاشرة في الجمعية العامة منذ و

، نشط خاللها ممثلوا الثورة في طرح القضية 1962قلى  1955وورا  متتالية من 

مم الجزائرية ، كان أبرز نجاح للدبلوماسية الثورية للجزائر هو تبني الجمعية العامة لأل
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ارا يطالب بالدعوة قلى التفاوض اقر 1961المتحدة في وورتها الساوسة عشر في 

 .حدة و السياوة اإلاقليمية للجزائراالستقالل في قطار احترام الوو

على رأسها الواليا  أغلب القوى الغربية، و، فبالنسبة لمواقف القطبين الدوليينو      

باره في نفس المعسكر، وعضو في حلف فرنسي، باعتالمتحدة ، كانت واعمة للحليف ال

لتغييرا  قن طرأ  عليه الحقا بعض اشمال األطلسي، وكذلك كان المواقف السوفيتي، و

 .آسيوية-عربية و الكتلة اآلفرو، و بعدها العالمي بفعل وعم الدول النتيجة النتصارا  الثورة

أنه  1956خورتشوف في ، حيث صرح فكان اإلتحاو السوفيتي في البداية غير مساند      

، لكن تطورا  الكفاح الجزائري، "خل في شؤون شعوب اإلتحاو الفرنسيال يمكن التد"

احتدام الحرب الباروة وفع قلى تغيير المواقف السوفيتي تدريجيا ، ومسار العالاقا  الدولية، و

"أنه يشعر بأنه حان األوان لمناقشة صرح خورتشوف في هيئة األمم  1957ففي سنة 

وضاع الجارية في الجزائر ، ألن هذه المسألة أثارت القلق ، كما أنها تعتبر مسألة األ

 دولية هامة و خطيرة ".

الهجرية في  اقد بعث الرئيس السوفيتي قلى فرحا  عباس براقية تهنئة بمناسبة السنةو     

عون الشعب يشجيين يؤازرون هذا الكفاح المسلح ويقول فيها أن السوفيات، و1959

بعث  ، كمافي تحرير القارة اإلفريقية كاملةأن كفاح الجزائر ساهم زائري في مسعاه، والج

 .1961، أعلن فيها التأييد للجزائر بمناسبة أول نوفمبر الرئيس السوفيتي براقية أخرى

ة تحرر ، باعتبارها حركلجزائرية فرضت نفسها كقضية ووليةما يالحظ أن الثورة ا       

ول نوفمبر، ونجاح الكفاح المسلح أوهو ما سعى له بيان  ،المحتلتهدف لالستقالل من 

نشاط الدبلوماسية الثورية في العالم ساهما بشكل كبير في قخراج القضية من الحيز و

 .على المحتلالفرنسي ، و شكال ضغطا كبير 

 : لسياسة الخارجية للحكومة المؤقتةا

، حيث مثلت سياسيا كبيرا يحسب للثورةة نصرا كان قنشاء الحكومة الجزائرية المؤاقت     

، عالوة على أضحت تشكل مقوما  لدولة وحكومة ،عبيرا اقويا عن وجوو هياكل للثورةت

 .ة اقوية للنشاط الدبلوماسي للثورةأنها تعتبر وفع

ت الراقابة على اقسم كبير من ، تحققارا  المتوالية للثورة على األرضبفعل االنتص     

، و هكذا تضافر  الدوافع إلنشاء الحكومة ، واقد ش نظامي واسعالوطن، و تم تأليف جي

، طرحت للنقاش بصورة جدية 1957في  ، و1956كانت فكرة قنشاءها مطروحة منذ العام 

اقرارا فوض فيه لجنة التنسيق  1957أغسطس  27فقد اتخذ المجلس الوطني للثورة في 

في ن تقوم حكومة جزائرية ، واراته أ، أوصى مؤتمر طنجة في اقروالتنفيذ تأليف حكومة
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التنفيذ اقرار الهيئة التشريعية )المجلس الوطني أعلنت لجنة التنسيق و  1958سبتمبر  09

 .تأسيس الحكومة الجزائرية المؤاقتة( للثورة

ن ، فتتمثل في قاقناع الرأي العام العالمي بأا يتعلق قنشاء الحكومة المؤاقتةأما فيم     

أنه مستعد للدخول في مفاوضا  رسمية مع موجوو، والمفاوض الجزائري الشرعي 

الحكومة الفرنسية ، بينما يتمثل الهدف اآلخر في وضع حد لما تدعيه فرنسا بأنها ال تجد 

أعلنت جبهة التحرير  1957سبتمبر  19في جزائريين، وأمامها ممثال حقيقيا للمسلمين ال

ائرية ، واقد صدر بالغ يعلن عن من القاهرة عن قنشاء الحكومة المؤاقتة للجمهورية الجز

 .، وبعض العواصم العربية األخرىالرباطها في نفس الواقت في كل من تونس وقنشاء

جانفي ، و1959ي ويسمبر حدو مؤتمر طرابلس الذي عقده المجلس الوطني للثورة ف      

 مرتكزا  السياسة الخارجية للحكومة المؤاقتة في ثالثة مباوئ : 1960

، تماشيا مع المعسكرين في قطار الحرب الباروةانتهاج سياسة الحياو تجاه  -

 أيديولوجية جبهة التحرير الوطني .
 تبني تيار القومية العربية ، و العمل في قطار البعد اإلفريقي اآلسيوي . -
 تبني توسيع اإلطار اإلستراتيجي للجمهورية العربية المتحدة . -

طورا في ، كما يعتبر تنصرا وبلوماسيا وسياسيا للثورة يعتبر نشاء الحكومة المؤاقتةققن     

عبر عن الشعب ، على اعتبار أن قنشاء مثل هذا الكيان الممسار الصراع ضد المستعمر

به مثل ضربة اقوية للدبلوماسية والدعاية  توالي االعترافا  الدوليةو ،الجزائري وتطلعاته

 .الفرنسية

 : للثورة/ آليات السياسة الخارجية د

فة، قذ تعدو  ، قذ لم تقتصر على اآلليا  التقليدية المألوتنوعت أووا  الكفاح الثوري      

اضي، الريو الحضور الثقافيبين الكفاح المسلح، والعمل الدبلوماسي، والنشاط اإلعالمي، و

 .مما أرهق السياسة الفرنسية، وجعلها عاجزة أمام هذا التمدو

الدبلوماسي على جملة مر الصومام في المجال اإلعالمي ومؤتفي ذا  السياق نص      

 اقرارا  من أهمها : 

عية الشعب، عن طريق اإلذاعة، ونشر الواقوف في وجه اإلشاعا  االستعمارية بتو -

 .امر الجبهة، وقصدار الصحفأوأخبار الثورة و
في نفس الواقت الثورة بتكوين قطارا  في الخارج، عسكريا وسياسيا، و اهتمام -

 الصديقة .في الدول الشقيقة ووالدولية،  تمثيل الجزائر في المحافل
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في قطار الجانب الدعائي كان لممثليا  الجبهة في الخارج نشرا  خاصة بلغة البلد و      

وتنظيم الندوا  حول  را ،، قضافة قلى استغالل المناسبا  إللقاء المحاضهالموجووة في

نبية، وحركا  هذه الممثليا  على تمويل جرائد أج، كما عملت الثورة، ومعانا  الشعب

 : عام الدولي ترتكز على ثالث جبها ، واقد كانت نظرة الثورة للرأي الللتكلم عن الثورة

 الرأي العام العربي و هو موال للثورة . -
 آسيوي يجب كسبه .-الرأي العام اآلفرو -
 الرأي العام الغربي يجب تحييده. -

وجه الكفاح الجزائري ضد المستعمر، الخارجية للثورة وجه أخر من أكانت السياسة       

سية الفرنسية في المحافل الدبلوماساهم في وعم الكفاح المسلح وفي محاصرة الدعاية و

، اكل وفعة اقوية لدبلوماسية الثورةما وفرته من هيلت الحكومة المؤاقتة و، كما مثالدولية

أسست من خالل هذا اإلرث الثوري الستقالل، وضور القوي في مفاوضا  امكنتها من الح

 للسياسة الخارجية للجزائر المستقلة .

 تتميز الدبلوماسية الجزائرية أثناء الثورة بـ:  

تدخل اآلخرين، خرين، مقابل عدم اآل شتراط عدم التدخل الجزائري في شؤونا - 

 خرين أيضا.مقابل عدم تدخل اآل

 الحدوو القانونية. ءمصير في ضوحق الشعب الجزائري في تقرير ال - 

 تجمعهم نفس الهموم المشتركة وعم األشقاء العرب و األفاراقة الذين  - 

 التوجه قلى القنوا  الدبلوماسية التي تتيحها المنظما  الدولية إلوراج القضية. - 

ستغالل السمعة الرائدة للثورة الجزائرية في العالم، لدعم حقوق الشعوب الضعيفة ا - 

 لتقرير المصير.في حقها 

الذرائعية (، غير أن النزعة النفعية، ولية/ مثاظ أن معظم هذه المباوئ )أخالاقيةويالح 

مع  رية) البراجماتية( لم تسمح بتطبيق هذه المباوئ، ومع ذلك، تواجهت الدبلوماسية الجزائ

 ق القانون الدولي.طالحكومة الفرنسية، إلعالء من
 

 اإلكراهات و التهديدات المعرقلة للدور الجزائري اإلقليمي: 

تعتبر الجزائر وولة محورية في شمال قفريقيا للعب أووار مؤثرة على الصعيد  

الدولي، غير أنها تواجه تحديا  و قكراها  تحول وون أهدافها الطموحة على الصعيد 

الخارجي، نتيجة اصطدامها باإلوارا  الدولية االخرى و التي يمكن ذكر نماذج منها على 

 النحو التالي: 
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ائري على محدو النفط، يجعلها خاضعة لتقلبا  هذه السلعة و تحت قمكانية عتماو الجزاال -

  .عي"يرصاو "تااقعتبار أنها وولة اولية الكبرى للتأثير عليها، على تدخل القوى الد

صطدام بإراوة القوة األمريكية المهيمنة على العالم، أو قراوة القوى الدولية الكبرى مثل اال -

نصياع " لقانون القوة " وهو منظور وااقعي اذعان وقختبار اها أمام يا، يجعلفرنسا و بريطان

 تخاذ القرارا  و الموااقف المطلوبة. ارض على الجزائر حكامة ورشاوة في جديد، يف

ضغوط المؤسسا  و المنضما  الدولية، الخاضعة إلراوة الدول الكبرى، لقد خضعت  -

منظمة التجارة  OMCالدولي و البنك الدولي و  دصندوق النق FMIالجزائر سابقا إلراوة 

نضمام قليها... وغيرها من المنظما  لتي يجري المفاوضا  الجزائرية لالالعالمية ا

الدولية، وليه فإن حدوو القوة الجزائرية تظهر عند ممارسة المؤسسا  و المنضما  

ة حول خططها الدولية، وورا مؤسسيا يقوم على محاسبة و مساءلة الحكومة الجزائري

 وسياساتها المختلفة.

نكفاء على الوااقع المحلي، واقد حدث ذلك خالل تسعينا  القرن األزما  الداخلية و اال -

الماضي، حين وفعت " الحرب على اإلرهاب" الجزائر قلى فرض حالة الطوارئ، والعمل 

 على خفض مستوى مشاركتها الدبلوماسية في المسرح الدولي.

 "تصور الدور"ري تطبيق مفهوم القول أنه من الضرو وفي األخير يمكن 

توصيف الدور" حتى تدرك الجزائر بطريقة صحيحة وورها اإلاقليمي " الممكن"، وال و

تصطدم بإراوة الدول الكبرى،فحسب مقاربة المفكر السياسي األمريكي زبيغينو بريجنسكي 

فق خصومها على منحها م يواذا لقتستطيع أن تعتبر نفسها " اقوية"  فإن الجزائر كدولة ال

عترافا منهم بدورها، وحتمية لعبة في المسرح اإلاقليمي بطريقة فعالة لموازنة اهذه الصفة، 

 أووار الالعبين.

 

 في سبيل الختم: 

يالحظ في الدور الجزائري أنه يتأثر بالتحوال  الداخلية و الخارجية وهو في تغير  

الخارجية الجزائرية في ضوء ما هو متوفر من  تبعا لهذه التحوال ، حيث تتغير السياسة

مجاال  وهوامش المناورة اإلاقليمية، ضمن مجموعة من المباوئ األساسية مثل ) عدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعم حقوق الشعوب في تقرير المصير، وعم تطور 

التهديدا ...( لموجهة  مؤسسة الدول المنتجة للنفط، قطالق مباورا  التعاون العسكري

 وغيرها.

************************************** 

 أسئلة المحاضرة: 

 ما الذي يعنيه الرواج الدبلوماسي ؟ وكيف تم توظيفه دبلوماسيا ؟  - 

ما هي طموحات صناع القرار في الجزائر تجاه المسرح الدولي و الدور  - 

 الجزائري المأمول ؟ 
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 ما هي حدود و مصاعب لعب الدور الجزائري ؟  - 

 هل تخضع الجزائر إلرادة القوى الدولية العظمى ؟  - 

 لماذا تصر الجزائر على النشاط من داخل األمم المتحدة لدعم حركات التحرر ؟  - 
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 التحرر:دور الجزائر في دعم حركات 

 سطينية والصحراوية أنموذجالالقضية الف

 

 مقدمة  -

 ستعمار" ر في اللجنة الرابعة " لتصفية االحركات التحر -

 السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية. -

 السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضية الصحراوية. -

 األمم المتحدة... الدفاع عن القضيتين في اإلتحاد اإلفريقي و -

 في سبيل الختام... -

************************************ 

 مقدمة: 

يعتبر مبدأ " وعم حق الشعوب في تقرير المصير" أحد أهم ركائز الدبلوماسية  

 1945س هيئة األمم المتحدة سنة الجزائرية منذ خمسينيا  القرن الماضي، فمنذ تأسي

تشجيع المجتمع الدولي على تبني مباوئ الرئيس وووور ويلسون لتقرير مصير الشعوب و

الراغبة في التحرر، وجد  حركا  التحرر في مختلف القارا  ) اإلفريقية، األسياوية، 

أميركا الالتينية، او حتى القارة األوروبية العجوز نفسها، وجد  هذه الحركا  التحررية 

منبر أممي يؤطره ميثاق، أممي يعترف بحقوق األمم و قعالن الدعم الدولي من أعلى 

أن حقوق اإلنسان شمولية كونية وغير  1948عالمي لحقوق اإلنسان يعترف ومنذ سنة 

لجوؤها  ، فتوجهت حركا  التحرير قلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، لتعلناقابلة للتجزئة 

منظمة التحرير تخذ  اف دير المصير"،بحق تق" عتراف األمميقلى الطرق السلمية في اال

و تجربة جبهة للتعريف بقضيتها، حذ  Polisarioو حركة البوليزاريو  OLPالفلسطينية 

 ستقالل.، لنيل االبالجزائر FLNالتحرير الوطني 

 

 إشكالية المحاضرة : 

 ،؟ما هي اإلجراءات المطلوبة لإلعتراف بحركات التحرر

ما هي إمتيازات اإلعتراف األممي بتقرير المصير و السيادة؟ لماذا تجد هذه المبادئ  

 صعوبات في الحالة الفلسطينية و حركة البوليزاريو ؟
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 ستعمار : رر في اللجنة الرابعة لتصنيفه االحركات التح

ختيار ممثليها على مستوى الجمعية االشعوب الراغبة في تقرير المصير من حق  

سمها، وغالبا اها ممثال شرعيا و متحدثا رسميا بالعامة لألمم المتحدة، وتكليفها بتمثيل اقضايا

ما يطلق على هذه الحركا  مسمى " حركة التحرر "، و غالبا ما يشترط في تكوينها، 

تجاها  السياسية الوطنية لحركا  المقاومة، لكافة الفصائل اإليديولوجية و االتوحيدها 

اقياوة جماعية كفيلة بتوحيد كلمة الجماهير من خالل هذه الوكالة التاريخية فتلجأ وتمثيلها في 

حركة التحرر قلى البحث عن اإلجراءا  البيرواقراطية الكفيلة بتسجيل اقضية هذا الشعب 

بتقرير المصير من خالل " اللجنة الرابعة لتصفية األسعار" على الراغب في المطالبة 

مم المتحدة، وتعتبر هذه الخطوة هامة جدا، على الرغم من عدم مستوى الجمعية العامة لأل

ضيرا قلزامية موااقفها أو اقراراتها، ألن الجمعية العامة نفسها مطالبة بإحالة ملف تح

ستفتاء أو غيرها من الطرق التحكيمية أو القضائية جراءا  تقرير المصير عبر االق

مم المتحدة بمخاطبة مجلس األمن و وعوة المالئمة: من خالل تكليف األمين العام لهيئة األ

تراف بالدولة الرغبة في عالمعنية بالدراسة، و التصويت باالالمجتمع لمنااقشة القضية 

 ستقالل.عتراف باالعية العامة قجراءا  االستقالل، حتى تستكمل الجمقعالن اال

ستعمار، تكون الجماهير اقد رر لدى اللجنة الرابعة لتصفية االعند تسجيل حركة التح 

 ن تستخدمأالتحرير، وعليها من أجل وصلت قلى منتصف طريق النضال السياسي 

عتراف بقضيتها العاولة وحقها الراسخ في تقرير المصير، وبلوماسيتها في قاقناع الدول باال

واقد نجحت الجزائر في قتباع هذا الطريق األممي الهام، ومثلها جميع حركا  التحرير في 

وكينيا و  فقاو زعماء التحرر نضال الشعوب في غينياقفريقيا و آسيا و أمريكا الالتينية...، 

و كان حصول تيمور الشراقية وموزمبيق، فيتنام، كوبا... و غيرها من النماذج الهامة،  غانا

ح فيها المجتمع ونيسيا من أبرز النماذج الدولية التي نجدناعن  1997ستقالل سنة على اال

عتراف تى تستكمل هذه الدولة حقها في االستفتاء تقرير المصيرـ حاي في قعداو الدول

 الدولي و العضوية في األمم المتحدة.

 

 السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية : 

عترفت الدولة الجزائرية مبكرا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومنحت ا 

مقر سفارة لمنظما  النضال الفلسطيني، اقبل أن تتأسس منظمة التحرير  1962سنة 

المنظمة ينصحون اقاوتها بإتباع خطوا  النضال الجزائري  ، وكان مفكروOLPالفلسطينية 

ل قووارو سعيد، و كانت الجزائر " مكة الثوار" كما في تقرير المصير، وفي مقدمتهم الراح

و، ال تدخر جهدا في وعم الحق الفلسطيني وهي يلكار كابالر الزعيم من غينيايسالقبها أم

التي تبنت مقولة الرئيس هواري بومدين: " الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة" كمبدأ 
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و اإلكراها ، و أهمها فصل راسخ مهما حدثت التحوال  ورغم ما فرضته الضغوطا  

 الجبهة العربية للصموو و التصدي لفكرة مع الكيان الصهيوني المحتل.

حصل الفلسطينيون على وعم متعدو األوجه: ) ماويا، سياسيا، وبلوماسيا...( وغير  

من  1988طينية سنة سلاإلنساني، وكان قعالن الدولة الفذلك من أشكال الدعم الثقافي و 

حتضان الجزائري لقضية واحدة من أصعب اقضايا أهم واللة على هذا اال ض الجزائر،أر

على  PNP" الحالي بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية 21و  20التحرير في القرن " 

الضفة الشراقية واقطاع غزة، لم للتواقف الدولة الجزائرية عن وعم القضية على الرغم من 

، ويتذكر العالم 1993و تواقيع قتفاق أوسلو للسالم سنة  1992الدخول في مفاوضا  مدريد 

بأسره كيف أوخلت الدبلوماسية الجزائرية اقياوة السلطة الفلسطينية متمثلة في شخص 

، في 1974لرئيس ياسر عرفا ، قلى الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة المناضل الراحل ا

 نفس السنة التي تم فيها طرو وولة قفريقيا من األمم المتحدة بسبب ممارسا  نظام الميز

لفلسطينية اقد ظلت ملفا هاما ضمن أجندة العنصري في جنوب قفريقيا و يالحظ أن القضية ا

  القرن الماضي، و على الرغم خالل سبعينيا  وثمانينا مأمورية الدبلوماسيين الجزائريين

نكفاء الجزائر في عزلة واخلية في حقبة التسعينا  الدموية، قال أن وعم الحق امن 

عتراف عدة وول في العالم، انجحت السلطة الفلسطينية في نيل  الفلسطيني ظل مستمرا، واقد

ليونسكو ومحكمة العدل الدولية، و عدة منظما  وولية مؤسسا  رسمية من بينها منظمة ا

 في التقاضي" ضد الكيان الصهيوني. أين أصبح من حق الشعب الفلسطيني " الحق

 

 السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضية الصحراوية: 

بداية طرح  1975حتالل اإلسباني من األرض الصحراوية سنة نسحاب االاشكل  

اقتسام األراضي ان المملكة المغربية و موريتانيا لمصير الدولة الصحراوية بعد قعال

تفاق ثنائي بينهماـ وهو ما رفضته الجزائر، التي وعمت حق الشعب االصحراوية بموجب 

الرغم من صدور الفتوى القضائية لمحكمة الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية، فعلى 

المغربية على الصحراء  العدل الدولية من الهاي بعدم وجوو وليل على السياوة الملكية

مصير  ستفتاء لتقريراملك الراحل الحسن الثاني بتحضير ، ومطالبة ال1975الغربية سنة 

حتالل المغربي للصحراء وصل اليوم قلى عقده الرابع، في الشعب الصحراوي، قال أن اال

ظل فصل األمم المتحدة من خالل اقوا  المينور صو بين الفراقاء في المنطقة، و ألن 

المحتل لألراضي الصحراوية،  وضاع العسكرية ظلت على األرض بيد المملكة المغربيةاأل

هة بيا، و بتأسيس جستمر الدعم الدبلوماسي الجزائرية لقضية أخر مستعمرة في قفريقافقد 

، نجحت البوليساريو في تسجيل 1976قعالن الجمهورية الصحراوية سنة البوليساريو و

ستعمار، وأعلنت الجمهورية الصحراوية كعضو ة لتصفية االية لدى اللجنة الرابعالقض

 .1976كامل العضوية في منظمة الوحدة اإلفريقية سنة 
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عاما،  40يعيش الالجئون الصحراويون في والية تندوف الجزائرية الحدووية، منذ  

لوماسية للتعريف بقضيتها نطالاقا من تندوف، جهووها الدباوتتولى اقياوة البوليساريو 

نتهاكا  الكبرى لحقوق اإلنسان من اقبل الحكومة المغربيةـ التي تعتمد على ف االوكش

الم المعاصر باإلمكان على سياسا  القمع في المدن الصحراوية المحتلة، واذ لم يعد في الع

نتهاكا  فقد وعمت الدبلوماسية الجزائرية البوليساريو للتعريف بالقضية من خالل هذه اال

 و غير الحكومية المختصة. المنظما  الحكومية

ين ماألتعرف القضية الصحرواية اليوم تحديا  كبرى في الفترة الحالية، بعد زيارة  

الحكومة المغربية لبعثة المينورصو، و هو  ألمم المتحدة األراضي المحتلة، و طرولعام ال

ألخيرة ية، في حال قصرار اما يهدو باندالع وشيك للحرب الصحراوية ضد المملكة المغرب

ندالع وشيط للحرب الصحراوية ضد المملكة المغربية، في حال قصرار األخيرة ايهدو ب

    .ورفض حق الشعب في " تقرير مصيره"على المماطلة 
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