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 السياسة الجزائرية املتوسطية: تركيًا نموذجًا 
  د. المية حروش 

 مقدمة: 
الهامة، التي باتت تشهد حركة متنامية وجملة من التفاعالت  تبرز منطقة املتوسط كأحد الفضاءات الجيوسياسية  

 لخصوصياتها املحلية وموقعها في مدار التنافس الدولي بين القوى العاملية، خاصة بعد التحوالت التي عرفتها  
ً
نظرا

ى بنية املنطقة مع نهاية الحرب الباردة على املستوى السياس ي واالقتصادي الهيكلي، وما صاحبها من إرهاصات عل

 الدول الواقعة فيها، لتمتد تداعياتها عبر عقدين من الزمن.

( ركزت الجزائر على األطر الجيوسياسية العربية، املغاربية، األفريقية، 1989  -  1962خالل ما يقارب ثالث عقود ) 

ال مستبعدة  الفضاءات،  بهده  الجزائر  ارتباط  تؤكد  وأيديولوجية  سياسية  قومية،  دوافع  لوجود   
ً
دائرة  نظرا

املتوسطية من حيز اهتماماتها، بسبب غياب رابط قومي إيديولوجي يوحد ضفتيه. لكن منذ التسعينات استوعبت  

الجزائر األهمية الكبرى للدائرة املتوسطية كدائرة مستقلة بطبيعة مختلفة من التفاعالت والتهديدات، فأصبحت  

 لهذه الدائرة مكانة مركزية في السياسة الجزائرية.  

في دستورهاتعت الخارجية  املتوسطي لسياستها  بالبعد  تأخذ  التي  الجنوبية  الضفة  في  الوحيدة  الدولة  الجزائر  ، بر 

ويمكن تفسير اهتمامها املتجدد بهذا املجال الذي يرجع لبداية التسعينات إلى موقعها الجيوسياس ي في منطقة البحر  

 دولة محورية في 
ً
 ذات امتداد وتنوع طبيعي األبيض املتوسط، وباعتبارها تاريخيا

ً
صنع األحداث في املنطقة، جغرافيا

أما اقتصاديا فهي تضم مقومات مادية وبشرية هائلة ذات امتدادات مستقبلية، واحتياطات ال   وبوابة ألفريقيا، 

 فقد اكتسبت الجزائر منذ الثورة التحريرية مصداقية القرارات والسياسات الوطنية خ 
ً
اصة يستهان بها، أما سياسيا

بالثبات والصالبة ما جعلها محط  تميزت  الدولي  املستوى  بناء مواقف على  الخارجي، مما مكنها من  املستوى  على 

 اهتمام دول العالم.

، وما نتج عنه من انتكاسات  2011ولقد شهدت منطقة املتوسط تحوالت عميقة وشاملة خاصة بعد الحراك العربي  

قليمية ودولية في تأجيج وتوظيف هذه األزمات. أمام هذا الوضع باتت  وحروب وأزمات، وبروز دور مباشر لقوى إ

  
ً
البيئة األمنية الجديدة واملعقدة تطرح العديد من التحديات على بنية العديد من الدول من بينها الجزائر، وهذا نظرا
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القومي الجزائري هذا ما  لعمقها االستراتيجي املتوسطي، حيث أثرت املتغيرات الراهنة في منطقة املتوسط على األمن  

دفع الجزائر ملراجعة سياستها في منطقة البحر األبيض املتوسط. وباعتبار العالقات بين تركيا والجزائر كانت قائمة 

الدولة  أيام   
ً
سائدا كان  الذي  املنطق  استحضار  البلدين  يحاول  العثماني،  العهد  منذ  والتعاون  التحالف  على 

تستجيب مقتضيات  وفق  الحالي  العثمانية  ملقتضيات  للعصر   
ً
نظرا العالقات،  هذه  لتنامي  بحاجة  فكالهما   ،

 التحوالت الجيوستراتيجية العاملية الراهنة.

 التحديد الجيوسياسي للمنطقة املتوسطية وموقع الجزائر منها:-1
يعتبر ،  1أي األرض   (Terra)أي املتوسط و(Medius)اشتق اسم البحر األبيض املتوسط من كلمتين التينيتين هما  

مضيق  مليون كيلو متر مربع؛ ينقسم إلى حوضين يتصالن ببعضهما عبر    2.5أكبر بحر في العالم حيث تبلغ مساحته  

املنسحب على   بتونس   (Cap Bon)صقليا هما: الحوض الغربي )املتوسط الغربي( املمتد من جبل طارق إلى رأس بون  

 . 2كم  2260، والحوض الشرقي )املتوسط الشرقي( املنسحب على كم 1600أكثر من 

؛ حيث يربط أقدم تتعاظم  
ً
أهميته الجيوستراتيجية العتبارات عدة في مقّدمتها موقعه الذي يتوسط األرض تقريبا

 )آسيا وأفريقيا وأوروبا(؛ كما 
ً
كونه   ،يعتبر بمثابة الشريان الحيوي للتجارة العاملية  ثالث قارات في العالم وأكبرها أيضا

 للسفن التجارية نحو األسوا
ً
 وهاما

ً
 أساسيا

ً
. دون أن ننس ى بأن البحر األبيض املتوسط يعتبر مورد ق العامليةمعبرا

 آخر لالهتمام باملنطقة 
ً
هام للثروات والطاقات االقتصادية واإلستراتيجية التي تحتويها املنطقة، وهو ما أعطى بعدا

 ernand. BraudelF4فرنان بروديل،  ". ويورد 3من حيث اعتبارها شريان اقتصادي للقوى الكبرى اإلقليمية والدولية 

 هو املتحكم في الثورة"في هذا الصدد أن: "  
ً
 في كتابه البحر املتوسط .  5"املتحكم في البحر دوما

ً
ويذكر بروديل أيضا

 في تاريخ البحر املتوسط في أغلب األحيان وفي الثورات التي يأتي بها  والعالم املتوسطي: "...
ً
 حاسما

ً
لعب االقتصاد دورا

يد هذه الثورات من سيطر على البحر، فلم يكن هذا البحر بسعته يقبل بسيد واحد في آن كمسطح للنقل، فس 
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 كروما كما يظهر لنا للوهلة األولى، وإنما السيد املبادالت، 
ً
واحد، وليس من الضروري أن يكون هذا السيد سياسيا

 .6" التفاوت، وفروق املستويات في الحياة التجارية

يحتل البحر األبيض املتوسط مكانة متميزة في السياسة الدولية املعاصرة ألهميته االستراتيجية والجيوستراتيجية  

منذ أقدم الحضارات اإلنسانية وحتى الوقت الحاضر، وسيضل كذلك طاملا أنه ينفرد بموقعه الجغرافي كونه يمثل 

واحدة لها أهميتها السياسية واالقتصادية، فهو ال يمثل منطقة االتصال الرئيسية بين ثالث قارات من العالم، كل  

محاور  من  رئيس ي  محور  وهو  والسياس ي،  والعسكري  واالقتصادي  الجيوسياس ي  بل  فحسب،  الجغرافي  امللتقى 

االستراتيجية العاملية املعاصرة. وللتأكيد على األهمية الجيوبوليتيكية للبحر األبيض املتوسط فقد ذهب العديد 

أن مستقبل السياسة العاملية سيعتمد على األقل إلى القول: "  "Mortan kaplanين أمثال "مورتن كابالن،  من الباحث

 على تطور املنطقة املحيطة بحوض البحر األبيض املتوسط
ً
 للجيل القادم أيضا

ً
. كما 7" في العقد القادم، احتماال

راتيجية البحرية في أواخر القرن التاسع عشر يقول:" الخبير األمريكي في االست "Alfred Mahanألفريد ماهان،  "كتب  

 في تاريخ العالم أكبر مما لعبه أي مسطح مائي 
ً
 وعسكريا

ً
 تجاريا

ً
جعلت الظروف البحر األبيض املتوسط يلعب دورا

 وهذا التقييم صعب  
ً
آخر يتمتع بالحجم ذاته، فقد سعت أمة بعد أمة للسيطرة عليه، وال يزال الصراع مستمرا

 .8" تحديه

املالحظ أن حوض البحر األبيض املتوسط ليس كتلة مائية تفصل بين مساحات األرض لكل من أوروبا، أفريقيا  

لها وضع خاص  ، ومنطقة 
ً
إنما هو بحر تحيطه دول متجاورة ذات هويات ومصالح مختلفة تماما وآسيا فحسب، 

، هو ما جعل كوحدة جغرافيا تربط الدول باهتمامات مشتركة ملشاكلها املحلية الت
ً
 واتساعا

ً
 وتشابكا

ً
ي تزيد تعقيدا

 البحر األبيض املتوسط فضاء للصراع والتنافس على املصالح من جهة، والتعاون والشراكة من جهة أخرى. 

 من هذه 
ً
 أساسيا

ً
 في منطقة املتوسط، يفسر موقعها الجغرافي جانبا

ً
 وهاما

ً
 محوريا

ً
تحتل الجزائر كفاعل دولي وضعا

 إلى عمق  األهمية، فهي  
ً
 من البحر األبيض املتوسط شماال

ً
نقطة التقاء أوروبا وأفريقيا والعالم العربي، تمتد جغرافيا
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ً
، وهو موقع استراتيجي، إذ يتوسط القارات األربعة، أفريقيا، أوروبا، وآسيا وأمريكا، مشكال

ً
القارة األفريقية جنوبا

 بين القارة األفريقية وأوروبا
ً
 أساسيا

ً
مليون كم مربع، أكبر دولة في قارة   2.4ر الجزائر بمساحتها التي تبلغ  تعتب  .معبرا

كم ( مع سبع دول مجاورة    7000أفريقيا بعد تقسيم السودان، كما تتوفر الجزائر على حدود برية واسعة ) أكثر من  

  .9م ك 1200وحدود بحرية تبلغ 

عبارة عن سلسلة من االحتالل والغزو األجنبي الذي فرض في حقبة زمنية معينة املقاومة من أجل تاريخ الجزائر كان  

االستقالل، وهي مرحلة االستعمار الفرنس ي، ولطاملا شكلت جبهة "البحر األبيض املتوسط"، جبهة انكشاف بالنسبة 

، وهذا إن دل على  10فترة الحكم العثماني  جاءتها من ناحية املتوسط إبان التي عرفتهاللجزائر، حيث أن كل الغزوات  

ش يء فإنه يدل على األهمية االستراتيجية للمتوسط بالنسبة للجزائر منذ مئات السنين إلى يومنا هذا. لهذا أصبحت  

مسألة تأمين املتوسط بالغة األهمية بالنسبة للجزائر، هذا ليس فقط ألنه شكل على مر العصور جبهة انكشاف  

 مرهون باستقرار هذه املنطقة، ذلك ألن استراتيجية، ولك 
ً
 واالقتصادي خصوصا

ً
 ألن األمن الجزائري عموما

ً
ن أيضا

 الذي تتم عبره مبادالت الجزائر التجارية مع الخارج منذ االستقالل 
ً
 .11املتوسط يشكل الطريق الوحيد تقريبا

، الذي أقر في 1989ئر األخرى في دستور  تم إدراج البعد املتوسطي للجزائر في املصاف نفسه للدواعلى هذا األساس  

عربية  وأرض  الكبير،  العربي  املغرب  من  يتجزأ  ال  وجزء  اإلسالم  أرض  "الجزائر  بأن:  متوسطية 12ديباجته  وبالد   ،

الدائرة  13وأفريقية  قبل  ذكره  ورد  قد  األخرى  الدوائر  عن  مستقلة  كدائرة  باملتوسطية  االعتراف  بأن  نالحظ   ،"

 عن التراتبية املألوفة التي اعتاد الخطاب الرسمي الجزائري عليها في املاض ي، والتي تأتي فيها    األفريقية، مما يعبر 
ً
حيادا

 .14الدائرة املتوسطية في املرتبة األخيرة بعد كل من الدوائر العربية، املغاربية، واألفريقية 
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 عدم االستقرار يف الحوض املتوسطي: التغيرات الجيوسياسية وعوامل - 2
شهدت منطقة البحر األبيض املتوسط الكثير من التحديات والتهديدات األمنية، التي يصعب تجزئتها وفصلها عن  

 بعضها البعض سواء من حيث طبيعة التهديدات األمنية أو من حيث بعدها الجيوبوليتيكي.

 زيادة األزمات الداخلية في دول المتوسط:-2-1

واصل دول البحر األبيض املتوسط االنخراط في التوترات الحدودية القديمة، التي تهدد استقرار املنطقة، ومن ت

أبرز هذه التوترات الصراع القديم بين إسرائيل وفلسطين، الخالف بين تركيا واليونان على جزيرة قبرص وأجزاء من  

ر واملغرب التي أدت إلى غلق الحدود بين البلدين منذ سنة  . إضافة إلى االنقسامات الحادة بين الجزائ15منطقة إيجه 

الغربية1994 الصحراء  بسبب قضية  وذلك  زيادة   ،  إلى  أدت  خالفات جديدة   
ً
أيضا ظهرت  الخصوص،  وجه  على 

التوترات بين البلدين، بسبب ما وصفته الجزائر باألفعال العدائية املتكررة من طرف الرباط ضدها، حيث أعلنت  

ع عالقاتها الدبلوماسية مع املغرب في خطوة كانت منتظرة بالنسبة للعديد من املراقبين، جراء التصعيد الجزائر قط

  .16املتواصل في األزمة الدبلوماسية بين البلدين  

العربية احتجاجات شعبية كبيرة في أواخر    "  2011ومطلع عام  2010كما شهدت عدد من الدول 
ً
، تعرف إعالميا

 على حالة االستقرار السياس ي بثورات الربيع الع
ً
ربي"، التي تمت وفق مسار واحد بأوجه مختلفة، والتي أثرت سلبا

واالقتصادي واألمني في منطقة البحر األبيض املتوسط، حيث واكب املوجة األولى لتلك الظاهرة اندالع الصراعات  

  ، مدعومة من أطراف دولية وجدت ف2011املسلحة في كل من سوريا وليبيا عام
ً
 حقيقيا

ً
ي هذه االحتجاجات تهديدا

 ملصالحها ونفوذها، ورغبتها في استمرار تبعية دول املنطقة ونظمها وشعوبها ودورانها في فلكها.

، في تصاعد تهديد الجماعات  تمثلت تداعيات ثورات الربيع العربي  
ً
 والجزائر خصوصا

ً
على منطقة املتوسط عموما

تدخالت خارجية  التي شهدت  املناطق  في  باألخص  األمنية،  الفوض ى  استغلت حالة  التي  للحدود  العابرة  اإلرهابية 

ناطق الغنية بالثروات  )العراق، سوريا، اليمن، ليبيا(، لتتمدد إلى املجاالت الحيوية، سواء في املناطق البحرية أو امل
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الطبيعية، لكي تبني قوتها من خالل املزيد من التعبئة والتوسع، وهذا ما شهده ليبيا على سبيل املثال، من خالل  

الذي يشكل عصب االقتصاد   النفط  البحري لخليج سرت وصراعها على  سيطرة الجماعات اإلرهابية على املنفذ 

لداعش على طول  تنظيم  انتشر  في   الليبي، حيث  املتوسط.  للبحر  الجنوبية  الضفة  املطلة على  الليبية  السواحل 

واألسلحة،  للمخدرات  الضخمة  التهريب  عمليات  ليبيا  في  والفوض ى  في سوريا،  األهلية  الحرب  تعزز  نفسه  الوقت 

ادية إضافة إلى تنامي موجات املهاجرين غير النظاميين جراء الحروب واملواجهات العسكرية بين األنظمة االستبد

 .17ومطالب الشعب الديمقراطية

 زيادة مؤشر التنافس بسبب الثروات الطبيعية المكتشفة:-2-2

املنطقة   أهمية  من  املتوسط  األبيض  للبحر  الشرقية  السواحل  قبالة  الغاز  من  الضخم  املخزون  اكتشاف  زاد 

، على 18والتوترات في املنطقة   االستراتيجية واالقتصادية، ولكنه زاد في نفس الوقت من حدة الصراعات والخالفات

 ضوء الحقيقة التي تقول بأن املوارد الطبيعية تعد املحرك األساس ي للحروب والنزاعات في العالم.

، إلى أن حوض الشام الذي يشمل كل من:  2010في تقريرها الصادر عام  قدرت هيئة املسح الجيولوجي األمريكية  

مليار برميل من احتياطات النفط، وحوالي   1.7برص، يحتوي على حوالي  سوريا ولبنان والكيان اإلسرائيلي وغزة وق

تريليون متر مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي القابل لالستخراج. بالرغم من أن هذه األرقام تبقى في إطار   3.45

نطقة شرق  حقول الغاز في م  التقديرات إال أنها لم تأت من فراغ، فخالل السنوات املاضية اكتشفت العديد من 

إنيرجي(  نوبل   ( شركة  تقودها  التي  املجموعة  نجاح  بعد  باالزدياد  االستكشاف  عمليات  وبدأت  املتوسط،  البحر 

تامار   حقل  اكتشاف  في  االكتشافات 2009عام    Tamarاألمريكية  توالي  مع  الصهيوني(،  )الكيان  ساحل  قبلة   ،

 بتكاليف الشركات األجنب
ً
 . 19ية بالقيام بأعمال االستكشاف أصبحت دول املنطقة أكثر اهتماما
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بعد ظهور هذه الثورة النفطية سارعت الدول املتوسط إلى ترسيم حدودها البحرية مع جيرانها رغبة في ترسيخ وضع  

ل من حدة الصراع من ناحية، ويعطيها الشرعية الدولية في أخذ حقوقها من ثروة الغاز جغرافي شرعي  
ّ
جديد يقل

 الطبيعي باملتوسط من ناحية أخرى. 

 في املنافسة املتصاعدة في شرق املتوسط على تحديد املناطق  
ً
 مباشرا

ً
بحكم املوقع الجغرافي لم تكن الجزائر طرفا

ما انتقلت من املجال االقتصادي إلى املجالين السياس ي والعسكري. لكن في االقتصادية الخالصة، والتي سرعان  

ع    2018أبريل  /املقابل كانت الجزائر من أوائل املبادرين بإثارة منافسة مشابهة في غرب املتوسط؛ ففي نيسان  
ّ
وق

االقتصادية املنطقة  لتحديد   
ً
رئاسيا  

ً
مرسوما بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق  الجزائري   (EEZ) الخالصة  الرئيس 

والذي نص على أنه في حالة   للجزائر املتقاطعة مع املناطق االقتصادية املعلنة من جانب كّلٍّ من إيطاليا وإسبانيا 

 .20وجود أي مشكلة مع أي دولة، فإنه يتم اللجوء إلى املفاوضات 

تاركة الجزائر،  مع  سياسية  أزمة  إثارة  تجنب  إيطاليا  فضلت  القضية،  لحساسية   
ً
للقنوات    ونظرا الخالف  إدارة 

النهج اإليطالي البلدين وانتهجت إسبانيا ذات  بين  املفتوحة  في مارس .  السياسية  الجزائر مع إسبانيا  اتفقت  وقد 

أكد وزير الخارجية  على التفاوض الثنائي لحل أي إشكال محتمل يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، و   2020

الجزائري صبري بوقدوم في مؤتمر صحفي مشترك بأن الجزائر دولة سلمية وليس لديها أية سياسة عدوانية ضد 

 على مبدأ التفاوض لحل املشاكل املتعلقة بترسيم الحدود
ً
وفي السياق نفسه    .21الدول، السيما دول الجوار، مؤكدا

، التنصيب الرسمي للجنة التقنية املكلفة بترسيم الحدود البحرية بين 2020يوليو  /أعلنت الجزائر وإيطاليا سبتمبر  

اإليطالية   الدولي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  بوزارة  الدولة  كاتب  بها  قام  التي  الزيارة  بمناسبة  وإيطاليا  الجزائر 

 . 22مانليودي ستيفانو إلى الجزائر
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ياة يف لال التغيرات الثااتاو واملتغير يف توجهاات سااايااساااة الجزائر ال اارج-3
 الراهنة:

، في شكل احتجاجات  2019فيفيري    22الحراك الشعبي" في  بدأت االحتجاجات الشعبية التي أطلق عليها تسمية "

رئاسية  لعهدة  بوتفليقة  العزيز  السابق عبد  الرئيس  ترشح  بعدم  املطالبة  أجل  بداية من  السلمي  بالطابع  تميزت 

 إلى  خامسة، ووضع نظام جديد للحكم يستج
ً
املطالبة بتغيير جذري  يب للمعايير الديمقراطية، ليتطور املطلب الحقا

الداخلية   القضايا  حول  املواطنين  بين  مدني  لنقاش  ساحة  منه  جعل  بانتظام  الحراك  وجود  واُصل 
َ
ت للنظام. 

ة للتعبير عن والخارجية، رغم أن املطلب الرئيس ي الخاص برحيل النظام كان املهيمن، غير أن املسيرات كانت مساح

، ناهيك أن الحراك لم يتطرق فقط إلى قضايا داخلية، إنما رفع سقف  23رفض قرارات وإعالنات أصدرتها الحكومة 

انتظاراته من دور الدولة على املستوى اإلقليمي والدولي، حيث رفع الحراك الفتات وشعارات تريد القطع مع سياسية 

رنسية، هوما يفسر رغبة وإرادة الشعب الجزائري في قلب موازين الصورة  التبعية الخارجية والتحرر من الهيمنة الف 

املغاربية،  املنطقة  في  وموقعها  التاريخي  الجزائر  دور  بحجم  تليق  أدوار  لعب  أجل  من  الجزائرية  للدولة  الخارجية 

 . 24املتوسطية واألفريقية 

االنتخابات    (رد النظام على مطالب الحراك بانتهاج طريقة سماها بـ"الدستورية"، مرت عبر ثالث محطات أساسية:

الد االستفتاء  التشريعية  سالرئاسية،  االنتخابات  ثم  جديدة"، )توري،  "جزائر  بــ  وعدها  السلطات  مواصلة  مع   ،

 بعد سنة من الحراك الشعبي(ت رئاسية  تستعيد مكانتها على الساحة الدولية. أجرت الجزائر انتخابا 
ً
، بدأ )تقريبا

( فترة حكمه، في وضع سياس ي، اجتماعي واقتصادي معقد؛ بعدما  2019الرئيس الجزائري الجديد عبد املجيد تبون )

 في الثقة بين 
ً
 كبيرا

ً
خلفت األزمة السياسية التي تفاقمت في السنوات األخيرة لحكم الرئيس السابق بوتفليقة شرخا

وباقي ا والنقابات  السياسية  األحزاب  وتعرضت  نفسها،  السياسية  الطبقة  وداخل  الدولة،  ومؤسسات  لشعب 
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م، مع  
َّ
منظمات املجتمع املدني لضعف شديد، ولم تعد قادرة على تأطير املطالب االجتماعية في إطار مؤسس ي منظ

 .25استمرار جزء كبير من الحراك في املطالبة بالتغيير الجذري للنظام 

زاد من حساسية الوضع الداخلي جوار إقليمي مضطرب، كان من أبرز مالمحه تعقد األزمة الليبية، وعدم االستقرار 

في مختلف  الجزائري  الحضور  وتراجع  املغربية،  باململكة  العالقة  في  الفتور  واستمرار  الساحل،  منطقة  في  األمني 

وماسية الجزائرية ألكثر من ربع قرن )عشرية الحرب على غياب الدبل   القضايا واملحافل الدولية واإلقليمية، بسبب 

االنتخابي املسار  توقيف  بوتفليقة )جماعة ،  اإلرهاب بسبب  السابق  الرئيس  الفساد خالل حكم  فوض ى عشريتي 

وهو ما تسبب في فقدان الجزائر ملواقع   بوتفليقة، التي رهنت مصير الدولة الجزائرية من أجل مصالها الشخصية(،

.  وفضاءات 
ً
 بيئتها الطبيعية وفضاءها الحيوي أيضا

ً
 عّدت دوما

الرئيس الجديد، من أجل استعادة الجزائر لدورها     في خطاب 
ً
 الفتا

ً
سجلت مواضيع السياسة الخارجية حضورا

في جوارها اإلقليمي، على مستوى   ، لم تعكس خطاباته مبادئ وثوابت السياسية الخارجيةالدبلوماس ي السيما 

 في عقي
ً
دة الجزائر التقليدية في الشؤون الخارجية، حيث أكد على أولوية مصلحة الجزائر، عدم التدخل في تغيرا

إلى  األزمات، واالحتكام  في حل  القوة  تقرير مصيرها، رفض استخدام  في  الشعوب  للدول، حق  الداخلية  الشؤون 

 .26السلمية املبينة على الحوار والتشاور بين مختلف األطراف  الحلول 

 فترة الستينات   
ً
لطاملا تم الحديث عن السياسة الخارجية الجزائرية من منظور التجربة التاريخية للجزائر خصوصا

العديد من  في حل  لها دور كبير  الدولية، وكان   على الساحة 
ً
 معتبرا

ً
والسبعينات حيث عرفت فيها الجزائر نشاطا

. والزال هذا املنظور للسياسة )، الصراع اإليراني العراقي...إلخأزمات الرهائن األمريكيين في إيران (النزاعات الدولية

السياسة  نشاط  في  التراجع  رغم  استمر  كوسيط  الجزائر  فدور  الدولية،  سلوكيتها  يحكم  الجزائرية  الخارجية 

خالل  الخارجية في فترة التسعينات، لكن هذا الدور اإلقليمي والدولي للسياسة الخارجية له مضامين براغماتية، من  
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الدور التاريخي الذي قامت به الجزائر على مستوى دول عدم االنحياز ودعوتها الى نظام اقتصادي عاملي أكثر عدالة، 

 تركيزها على قضتي الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية 
ً
 . 27ودورها في مناصرة القضايا التحررية خصوصا

مستوى   على  الخارجيةأما  السياسة  عص  ،متغيرات  ظل  التي وفي  الحدودية،  التأثيرات  انتقال  وتسارع  العوملة  ر 

املباشر،  والتهديد  لالهتزاز  للجزائر  اإلقليمية  املكانة  تعرض  تحديات  عنها  تترتب  الكالسيكية  املواقف  من  جعلت 

هذا باعتبارها محاطة بسلسلة من التغيرات الجوارية والتحديات الحدودية غير التقليدية على حدودها مباشرة؛  

) الوض الدستورية  التعديالت  تضمنت  حيث  الدستورية،  القيم  من  بعض  مراجعة  استوجب  على 2020ع  تغير   )

الجزائرية،  مستوى   الخارجية  السياسة  في مهمات حفظ أدوات  املشاركة  الجيش  من  لوحدات  بالسماح  وذلك 

 سبقت وأن شار السالم خارج الحدود 
ً
كت الجزائر في العديد وذلك للمساهمة في قوات حفظ سالم أممية، وتاريخيا

كما    .28ضد إسرائيل   1973و  1967من عمليات حفظ السالم في إطار الهيئة األممية، وقبلها شاركت في لبنان وحربي  

واإلقليمية،  الدولية  املستجدات  مع  التأقلم  بهدف  الدبلوماس ي  جهازها  مقاربة عمل  في  تعديالت  الجزائر  أدخلت 

خاصين يشتغلون تحت سلطة وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ينشطون وذلك باستحداث سبعة مناصب مبعوثين  

 . 29ضمن سبعة محاور تشكل اهتمامات ومصالح الجزائر الحيوية وأولوياتها في الخارج 

الجزائر  ، فقد أصبحت الجزائر على وعي تام بضرورة استعادة  دوائر االهتمام الخارجي الجزائري أما على مستوى  

 في 
ً
 كبيرا

ً
لدورها الدبلوماس ي السيما في جوارها اإلقليمي، بعدما شهدت الجزائر خالل العقود الثالثة األخيرة تراجعا

، ومن ضمنها املنطقة املغاربية وأفري
ً
 مؤثرا

ً
 .قيانفوذها في الكثير من املناطق التي كانت فيها فاعال

التركي يفتح آفاا  لتحاالا اساااتراتيجي يف منطقاة ال حر -التعااو  الجزائر   -4
  األتيض املتوسط :

يعيش عالم اليوم مجموعة من التحوالت الجيوسياسية وتجدد العديد من التحالفات القديمة على غرار تحالف 

بينAUKUS"أوكوس،   الثالثية  األمنية  الشراكة  وهو  األنجلوسكسوني "،  الواليات  الدول  أستراليا،  "بريطانيا،  ة: 
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، إال أنها تربطها عالقات تاريخية  30املتحدة األمريكية"، بعد أزمة الغواصات 
ً
، رغم أن الدول الثالثة منفصلة جغرافيا

أمريكا  أقدم حلفاء  وأستراليا  بريطانيا  تعتبر  إذ  للتحالفات  ،  31عميقة،  املتسارع  التغيير  دليل على  أبرز  يعتبر  هذا 

 
ً
الغربية تحديدا الوجهة  املنوال وبعدما ظلت  . على نفس 

ً
 جوهريا

ً
فيها املصالح دورا تلعب  التي  والدولية  اإلقليمية 

واالقتصادية، السياسية  وتحالفاتها  الجزائر  ارتباطات  تحكم  تحسي  الفرنسية  الحالي  الوقت  في  الجزائر  ن تحاول 

الصين، روسيا   الصاعدة على غرار  الشرقية  القوى  بعض  لوجود  الشرق  نحو  بالتحول  مقدراتها، وذلك  توظيف 

 في ظل تراجع نفوذ 
ً
 إلستراتيجيتهم املهمة في منطقة شمال أفريقيا التي تعتبر الجزائر بوابة لها، خصوصا

ً
وتركيا، نظرا

ف  إلى فرنسا  املنحازة  واالقتصادية  السياسية  لتطوير  اللوبيات  أي مسعى  تعطيل  تعمل على  كانت  والتي  الجزائر  ي 

 الجزائر لعالقاتها مع شركاء تتقاسم معهم العمق الحضاري.

اعتمدت تركيا مقاربة جديدة في سياستها الخارجية، تمثلت في تحقيق تكامل بين عمقها التاريخي، والجغرافي، مع 

فرصة   لها  أتاح  الذي  ملوقعها  موائم  استراتيجي  دورها  تخطيط  في  نوعية  نقلة  تحقيق  على  قدرة  ذات  قوة  لتكون 

حيث تصاعد التعاون والتنسيق بين تركيا والجزائر في اآلونة األخيرة، وعلى الرغم من أن هذا التعاون ليس  اإلقليمي،  

 أكثر صراحة وعالنية بعد الزيارات الرسمية رفيعة املستوى ملسؤولي ا
ً
 وطابعا

ً
، إال أنه اكتسب زخما

ً
لبلدين جديدا

وفي هذا السياق  التي ساهمت في رفع مستوى التعاون الثنائي للبحث في التطورات على الساحتين اإلقليمية والدولية،  

 تظهر قوة الوجود التركي في شمال أفريقيا من خالل اهتمامها بالجزائر بوصفها دولة محورية لهذه املنطقة. 

با   
ً
تطورا التركية  الجزائرية  العالقات  شهدت  سنة حيث  والتعاون  الصداقة  اتفاقية  على  التوقيع  بعد  السيما   

ً
رزا

بتطوير هذه العالقات تسارع   املتزايداالهتمام  غير أن    ، التي أرست أسس قوية للعالقات االقتصادية الثنائية،2006

التطورات اإلقليمية والدولية ذات الصلة،  عن مجموعة من 
ً
بالطرفين فضال  لظروف مرتبطة 

ً
ذا يشجع ه   مؤخرا

املسار وجود توافقات سياسية مشتركة بين الجزائر وأنقرة في عدد من القضايا واألزمات في املنطقة، بالتوازي مع  

تطوير العالقات الثنائية السيما في الجانب االقتصادي يسعي البلدين لفتح آفاق اقتصادية ثنائية وأخرى مشتركة  

بإ  التوقع  إلى  يدفع  ما  األفريقية، وهو  القارة  الفترة  في  أوسع خالل  استراتيجي  تعاون  نحو  العالقات  تطوير  مكانية 
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بالجزائر "ماهينور أوزمير كوكطاش،املقبلة.   التركية   Mahinur Özdemir هو ما أكدت عليه تصريحات السفيرة 

Göktaş  "،" له  ب الجزائر حليف  في  ترى  تركيا  البحر  أن  املنطقة وفي حوض  في  إرساء االستقرار  في  تأثير كبير وهام 

 األبيض املتوسط". 

املاض ي  بسبب   
ً
حادا  

ً
توترا الفرنسية  الجزائرية  العالقات  فيه  تشهد  وقت  في  اإليجابية  التطورات  هذه  جاءت 

تص خلفية  إلى  باإلضافة  للجزائريين،  التأشيرة  منح  شروط  تشديد  الذاكرة،  ملف  الرئيس  االستعماري،  ريحات 

الفرنس ي إيمانويل ماكرون التي شكك فيها بوجود أمة جزائرية قبل االستعمار الفرنس ي وهاجم فيها حقبة الخالفة 

إذ عبر عن استغرابه من تركيز الجزائريين على االستعمار الفرنس ي وعدم ذكر االحتالل العثماني العثمانية هناك،  

أ  
ً
معبرا الجزائر"  في  العثماني  بطريقتها "الوجود  التاريخ  وكتابة  الشعوب  تضليل  في  نجحت  قد  تركيا  وهي  32ن   ،

، وصلت إلى حد 
ً
 وشعبيا

ً
تصريحات فجرت أزمة سياسية غير مسبوقة بين البلدين وأثارت ردود فعل قوية رسميا

األز  هذه  الجوي.  مجالها  في  الفرنسية  العسكرية  الطائرات  تحليق  ومنع  باريس  من  لسفيرها  الجزائر  مة استدعاء 

 التحالف الجزائري التركي، وستفتح آفاق واسعة للعالقات الجزائرية التركية على كافة املستويات.
ً
   ستعزز حتما

والدولية  اإلقليمية  القضايا  في  متقاربة  نظر  وجهات  وتركيا  الجزائر  تشترك  السياس ي،  الجانب  يعتبر 33في  ، حيث 

زمة الليبية"، فرغبة دول شرق املتوسط نبذ تركيا واستبعادها  التركي "األ -جدول األعمال الرئيس ي للتقارب الجزائري 

،   .من تلك املنطقة، انطبق على الجزائر في أزمة ليبيا
ً
وبناء عليه قامت تركيا بحماية حكومة الوفاق الوطني سابقا

الحالية   السياسية  واملرحلة  الوطنية  الوحدة  لحكومة  دعمها  أقامتهاوتواصل  التي  املعاهدة  على  لحماية   للحفاظ 

، اتفاقية 2019يشار إلى أن تركيا أبرمت مع حكومة فائز السراج في كانون األول/ ديسمبر  حقوقها في شرق املتوسط،  

 
ً
تحديد مناطق الصالحيات البحرية لحماية حقوقها في شرق املتوسط بما يتماش ى مع عقيدة الوطن األزرق، وعددا

 من هذه االتفاقيات، حيث أعرب املسؤولون األتراك آخر من االتفاقيات األمنية، وانخرطت في األزم 
ً
ة الليبية انطالقا
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حزيران/ يونيو عن دعمهم لعملية املصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات    23خالل مؤتمر برلين الثاني الذي انعقد في  

املوقف التركي يلتقي مع  .  34الدولة في ليبيا، ويعتبر املسؤولون األتراك أن مناخ السالم واالستقرار في ليبيا لصالحهم

بدعامة  الليبي  الجيش  أطلقه  الذي  العسكري  العمل  ورفض   ،
ً
سابقا الوفاق  لحكومة  دعمها  في  الجزائرية  الرغبة 

 خليفة حفتر،  
ً
تعتبر الجزائر أمن ليبيا جزء من أمن الجزائر، ألن حالة عدم االستقرار السياس ي واألمني يشكل تهديدا

الجزائر بذل جهود دبلوماسية للتوّصل إلى تسوية سياسية للنزاع الليبي تجمع جميع    لألمن القومي الجزائر، تواصل

، ألنه وترى    ،األطراف
ً
بأن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يقتض ي أن يكون حل األزمة الليبية ليبيا

طال أمد الالاستقرار   كلما تدخلت دول أجنبية بغرض تعزيز نفوذها عبر التحالف مع طرف ضد طرف آخر، كلما

ضرورة الحفاظ على وحدة  وهي على أرضية مشتركة من ناحية أمنية لتجتمع الدولتينفي ليبيا وجوارها اإلقليمي.  

الليبية املشتركة  35األراض ي  املصالح  تقتضيه  الحتياج  نتيجة  هو  الجزائري  التركي  التقارب  فإن  السياق  هذا  وفي   ،

 والروابط التاريخية. 

على إثر التغيرات التي أحدثها الرئيس التونس ي  وذلك  الجزائري التركي بشكل الفت في األزمة التونسية،    زاد التنسيق

قيس سعيد، على رأسها تجميد عمل البرملان وحل الحكومة، وهي قرارات أزاحت حركة النهضة اإلسالمية من الواجهة 

 لحليفها الرئيس ي في تونس، فيما تعتبر الجز 
ً
ائر أن ما حدث في تونس يفتح األبواب أمام تدخالت  ورأت تركيا سقوطا

خاصة وأن تونس تعتبر املنفذ البري اآلمن الوحيد الباقي للجزائر بعد إغالق  خارجية يمكن أن تهدد أمنها القومي،  

ر قد املغربية، واملشكالت األمنية على الحدود مع كل من ليبيا ومالي والنيجر. وإذا كانت الجزائ   -الحدود الجزائرية  

 للخطوات التي أقدم عليها الرئيس سعيد، 
ً
 صريحا

ً
أكدت أن ما يحدث في تونس شأن داخلي، بيد أنها لم تقدم دعما

. 36وهو ما يفسره البعض بـ "الحياد اإليجابي" الذي يضمن لها لعب دور وسيط موثوق به من كافة األطراف التونسية 

الصعوبات، تركيا من جهتها على   أكدت كل  التونسية رغم  للديمقراطية  التونس ي  البرملان  استمرارية عمل  أهمية 

  .37الستقرار املنطقة ككل  وأشار الرئيس أردوغان إلى أهمية الحفاظ على استقرار تونس وسلمها الداخلي املهم
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 بخصوص امللف التونس ي، وتفيد العديد منولقد كانت   
ً
املؤشرات إلى وجود تنسيق  الجزائر وتركيا أكثر الدول تحركا

كبير بين البلدين، ذلك ألن كليهما يسعيان إلى عدم انزالق األوضاع هناك نحو الفوض ى والعنف ملا فيه من خطر  

التركية والجزائرية على قاعد في أي   ة رفض كلعلى املنطقة ككل، حيث تركز السياسة  االنقالبات بكافة أشكالها 

 مكان بالعالم وتحت أي ظروف.

املتوسط،   األبيض  البحر  في شرق  الصراع  قضية  في   
ً
أيضا ظهر  البلدين،  بين  املواقف  في  فرضت  التوافق  حيث 

تراف بمنطقة االعتبارات الجغرافية على البلدين تبني موقفين متطابقين من الناحية القانونية يقومان على عدم االع

اقتصادية خالصة للجزر، وهو األمر الذي يفيد املصلحة التركية في إلغاء أي منطقة اقتصادية لقبرص وجزيرة كريت  

وجزر  اإليطالية،  سردينيا  لجزيرة  اقتصادية  منطقة  بأي  االعتداد  عدم  في  الجزائرية  املصلحة  ويخدم  اليونانية، 

 .38بيزا، وفورمينتيرا( البليار اإلسبانية )مايوركا، ومينوركا، وإ

 إلى العب عسكري مهم في 
ً
في ظل ما يحدث من صراعات في البحر األبيض املتوسط، تسعى الجزائر للتحول تدريجيا

وذلك بإعادة االعتبار الى القوات البحرية في البحر األبيض املتوسط، مثلما كانت عليه في املاض ي، غرب املتوسط،  

البالد  البحرية غرب  بالواجهة  لقذفات صواريخ  الجزائري على هامش مناورة بحرية  األركان  قائد  به  ما صرح  وهو 

وة في البحر األبيض املتوسط، "في إشارة إلى "، " بأن الجزائر تسعى إلى إعادة مجد بحريتها كق2020بعنوان "الدرع  

فالجزائر ظلت إلى جانب   .39إبان الحقبة العثمانية 18و 17سيطرتها السابقة على الجهة الغربية منه خالل القرنين 

، وقد سيطرت البحرية  1827الخالفة العثمانية ضد اعتداءات األوروبيين عليها، وكان آخرها معركة نافارين عام  

)  الجزائري العثمانية  الحقبة  في  الدولي 1830-1518ة  القوى  ميزان  في   
ً
بارزا  

ً
تأثيرا املتوسط، وأحدثت  ( على حوض 

 بالبحر األبيض املتوسط. 

، فإن الجزائر تحتل املرتبة 2019حسب ما جاء في تقرير ستوكهوم الدولي ألبحاث السالم، في تقريره السنوي لعام  

التسليح.   حجم  في  أفريقيا  في  شكلت  األولى  قد  أفريقيا  شمال  أن  التقرير  أضاف  األسلحة   %74كما  واردات  من 
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 إلى أن واردات الجزائر وحدها بلغت  2019  -2015األفريقية في فترة  
ً
في شمال أفريقيا، إذ أن وارداتها    %79، مشيرا

الم في فترة ، ما جعلها سادس أكبر مستورد لألسلحة في الع2014-2010في فترة  %  71من األسلحة ارتفعت بنسبة  

2015-201940.  

 في املجال التكنولوجي قد  من أسلحتها من روسيا، وباعتبار تركيا    %60تستورد الجزائر ما يقارب 
ً
 كبيرا

ً
حققت تقدما

السنوات   إلى تطوير  في  الجزائري يسعى  الجيش  أن  للجزائر. كما  املحتملين  املوردين  تكون أحد  أن  يمكن  األخيرة، 

تنظيمات   الناجحة، حيث يشرف على  العسكرية  والتكنوولوجيات  الخبرات  كل  وتنويعها واالستفادة من  شراكاته 

لتدريب العسكري، وتبادل املعلومات  وتدريبات عسكرية في العديد من الدول في إطار اتفاقيات التعاون في مجال ا

 .41االستخبارية 

االقتصادية  العالقات  تطوير  إلى  البلدين  بين  السياس ي  التنسيق  لوبوان تعدى  صحيفة  نشرته  تقرير  ففي   ،

 إلى أنه بدون أي شروط سياسية 
ً
الفرنسية، أكد الرئيس الجزائري أن عالقة الجزائر بتركيا، عالقة ممتازة، مضيفا

 . 42مليارات دوالر في الجزائر. وبذلك تعتبر الجزائر ثاني أكبر شريك لتركيا في أفريقيا   05تراك استثمر األ

مليارات   10مليارات دوالر، ضمن خطة تستهدف  04نحو  2020بين الجزائر وتركيا سنة  بلغ حجم التبادل التجاري 

يع على اتفاقية منطقة تبادل حر، مما سمح  ، بما يمهد إلى شراكة استراتيجية تتوج بالتوق2030دوالر بحلول نهاية  

 لتركيا بأن تصبح خامس أكبر شريك تجاري للجزائر، وللجزائر ثاني أكبر شريك لتركيا في أفريقيا.  

، محتلة بذلك املرتبة السابعة  2020مليون دوالر أمريكي سنة    421.45  43بلغت حجم الواردات الجزائرية من تركيا 

 ، %16.99بعد كل من الصين، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، أملانيا، والواليات املتحدة األمريكية بنسب    %  04.62بنسبة  

لسنة   5.35%،6.13%، 6.25% ،8.13%  ،10.44% لتركيا  الجزائرية  الصادرات  نسبة  بلغت  حين  في  التوالي.  على 
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بعد كل  ة، محتلة املرتبة الثالثة من مجموع الصادرات الجزائري  %9.26مليون دوالر، بحصة نسبتها    705.03،  2020

 .44على التوالي %13.20 ،%15.44 من إيطاليا وفرنسا، بنسب

للتبادل التجاري، رغم أن الجزء األكبر من املبادالت التجارية يتم استقطابه من    45بالنسبة ملؤشر التوزيع الجغرافي

األ  البلدان  للجزائر، حيث سجلت  التقليديين  التجاريين  الشركاء  نسبتها  طرف  القيمة   %51.85وروبية حصة  من 

اإلجمالية للتبادالت التجارية وذلك بسبب القرب الجغرافي، إال أنه في السنوات األخيرة تأتي دول آسيا وأوقيانوسيا  

، حيث حدثت زيادة في نسبة التجارة واالستثمارات  %  31.07في املرتبة الثانية من حيث التدفقات التجارية بنسبة  

، تبقى تركيا مرشحة ألن تكون الشريك التجاري األول للجزائر، السيما 46جزائرية الصينية والتركية والهندية البينية ال

بعد املصادقة اتفاقية املالحة بعد إعادة فتح الخط البحري لنقل السلع والبضائع بين املوانئ الجزائرية والتركية،  

، التي تنص على أن الطرفين يعمالن على تشجيع مشاركة  1998البحرية بين الطرفين بعد أن كانت مجمدة منذ سنة  

سفن الجزائر وتركيا في نقل الركاب والبضائع بين البلدين، وعدم عرقلة السفن الحاملة لراية الطرف املتعاقد اآلخر  

 .47ئع بين بلدي الطرفين املتعاقدين وبين موانئ بلدان أخرى من القيام بنقل البضا

قائمة  رأس  من  فرنسا  إزاحة  في  تركيا  نجحت  حيث   ،
ً
تصاعديا منحنى  الجزائر  في  التركية  االستثمارات  تتبع  كما 

مليار   3.5  املستثمرين في الجزائر، محتلة املرتبة األولى من حيث االستثمارات األجنبية املباشرة في الجزائر بما يعادل 

شركة، تنشط ضمن قطاعات النسيج والبناء والصناعات الغذائية، وحتى   800بلغ عددها  دوالر، بمجموعة شركات  

الفنية واملتخصصة، وهو ما تتوفر عليه السوق   بين  العمالة ما  إلى  اإلليكترونية، كلها قطاعات معروفة بحاجتها 

توسي أهمها  البشرية،  املوارد  ناحية  من  قاطرة الجزائرية  يمثل  الذي  البالد  غربي  بوهران  والصلب  للحديد  الي 
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 الصادرات الجزائرية خارج قطاع املحروقات، وشركة "تايال" بشراكة مع "تايبا" التركية للنسيج بوالية غليزان )غرب

 48. )البالد

 اإلشارة إلى  
ً
تعتبر الجزائر رابع  الدور املتزايد للطاقة في التعاون التجاري الجزائري التركي، بحيث  من الضروري أيضا

أكبر مورد للغاز لتركيا، وقامت شركة سونطراك الجزائرية ومؤسسة خطوط أنابيب النفط التركية بتمديد مدة عقد 

  5.4، والذي تزود بموجبه الجزائر تركيا بحوالي 2024الغاز الطبيعي لغاية عام 
ً
 .مليارات متر مكعب من الغاز سنويا

كما وقعت املؤسسة الوطنية للمحروقات في الجزائر سوناطراك، مع شركة رونيسانس التركية، ثالثة عقود لتطوير 

 .49مليار دوالر  1.4املشروع البتروكيمياوي، إلنتاج البوليبروبيالن بمدينة جيهان التركية بتكلفة قدرها 

 ت إقليمية تستوجب التكّيا:تحّديات داخلية وتحوال  -5
 على أكثر من صعيد

ً
 إيجابيا

ً
ل تحوال

ّ
هناك قيود   ، غير أنعودة الجزائر إلى نشاطها الدبلوماس ي بعد غياب طويل، شك

السياسة الخارجية في النهاية هي يفرضها وضعها الداخلي والخارجي تحد من طموحات الجزائر اإلقليمية. باعتبار  

فإن تفعيل دور الجزائر كالعب إقليمي رئيس ي في املنطقة يحتاج إلى عملية تغيير    امتداد للسياسة الداخلية للدول،

 على إمكانياتها   داخلية تستجيب للمحيط اإلقليمي الذي أصبح يفرض تحديات أمنية وسياسية،
ً
ويدفع الجزائر بناءا

دور قوة إقليمية مفتاحية، البد من مراعاتها من قبل الدول الكبرى قي سياستها الخارجية تجاه    لتترجمها ألن تلعب 

   املنطقة.

للنظام السياس ي، بل التغيير الداخلي الذي حدث في الجزائر كاستجابة ملطالب الحراك لم يغير البنيات األساسية  

واملسؤولين  األشخاص  بعض  فقط  "عصابة"  50طال  أشخاص  أزمة  هي  األزمة  طبيعة  بأن  السلطة  ترى  حيث   ،

الحكم  في منظومة  تكمن  املعضلة  أن  في حين  البالد،  ثروات  الفساد الستنزاف  ملنظومة  بالحكم ومكنوا  استأثروا 

على  املسيطرة  والتي   الفاسدة،  االستقالل،  منذ  برحيل الوضع  إال  إصالحها  يمكن  ال  سلطوية  ممارسات  كرست 
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املنظومة ذاتها. التغيير لم يولد حالة انتقال ديمقراطي بل خفف فقط من تسلطية النظام. فالتعديل الدستوري  

للمعايير   يستجب  لم  السابقة،  الدستورية  التعديالت  مثل  مثله  يبقى  محاوره،  بعض  أهمية  من  بالرغم  األخير 

 ملنطق51يثة، ألن التغيرات التي حدثت شكلية، لم تمس جوهر النظام وشكلهدحالدستورية ال
ً
" تغيير  ، وذلك وفقا

بين  52كل ش يء حتى ال تغير ش يء"  التفرقة  ينبغي  النظام" ، وفي هذه الحالة  الذي طالب به الحراك، وبين   " تغيير 

   ية." الذي قامت به السلطات الجزائر 1692القائم منذ  التغيير داخل النظام"

مشاركة الجيش في مهمات  إخضاع مبدأ " باعتبار السلطة التنفيذية الزالت املهيمنة على السلطة التشريعية فإن   

حفظ السالم" للرقابة البرملانية، يبقى شكليا له وجهة سياسية بحتة، غايتها تجنب السلطة التنفيذية الضغوط  

 ينطلق من التذرع باستقاللية البرملان الخارجية إلرسال القوات في إطار عمليات حفظ السالم، 
ً
  .53ومنحها مبررا

الداخلي، من أجل وضع سياسة   املستوى  التدرجي على  التغيير  املزيد من  الجزائر  أمام  مع  يبقى  تتماش ى  خارجية 

قدرات الجزائر الكامنة، و ذلك بالتأسيس ملنظومة حكم جديدة قائمة على القيم الديمقراطية، الشفافية والنزاهة 

، وهو ما يطلق استقطاب اآلخرين وجذبهمقادر على    ،ذجا ناجحا يستدعي التقليدواحترام حقوق اإلنسان، تكون نمو 

 عليه باسم القوة الناعمة التي تركز أ
ً
حسب جوزيف ناي على قدرة أمة معينة التأثير في األمم األخرى، باالعتماد   ساسا

  .54على الثقافة والقيم السياسية الجذابة

  
ً
في اختيارات السياسة الخارجية بحكم االرتباط بين تنفيذ السياسات وتوفر  له دور مركزي  الواقع االقتصادي أيضا

، ففي الوقت الذي أصبحت فيه قوة الدول تقاس بقوة اقتصادها، نجد أن االقتصاد الجزائري  املوارد االقتصادية

للدخ  الرئيس ي  املصدر  والغاز  النفط  تشكل صادرات  الهيدروكربونات، حيث  عليه قطاع  يهيمن  يزال  الوطني ال  ل 

. في حين تبقى قيمة الصادرات خارج قطاع 2020من القيمة اإلجمالية للصادرات سنة    %  92.52الجزائري بنسبة  

مليار دوالر أمريكي،   2.26من القيمة اإلجمالية للصادرات أي ما يعادل    %  09.48املحروقات هامشية ال تتعدى نسبة  
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بس يتأثر  هش  اقتصادي  هيكل  التبعية  هذه  عن  النفطينتج  أسعار  بتقلبات  النموذج 55هولة  جاذبية  باعتبار   .

فإن افتقار الجزائر لهذه األدوات بهدف   من أهم موارد القوة الناعمة، االقتصادي أو تحقيق نجاح اقتصادي الفت 

الجغرافي،   أزمات جوارها  اإلقليمي يجعلها غير قادرة على فرض مقاربتها وتصوراتها لحل  في محيطها  هذا توظيفها 

عدم ارتباط الوساطات الجزائرية بأدوار تنموية وإغاثية فاعلة في بؤر الصراع التي لوضع نتج عنه على سبيل املثال  ا

 على حركة السياسة الخارجية الجزائرية. 
ً
 تحتاج إلى معالجات اقتصادية وتنموية، وهذا يشكل قيدا

السي  االستقرار  وعدم  األمنية  الفوض ى  تشكل  اإلقليمي،  املستوى   على 
ً
فرصة للجزائر  اإلقليمي  املحيط  في  اس ي 

التي تواجهها منطقة الشرق األوسط وشمال   ، فاالضطرابات   وفي آنٍّ واحدٍّ
ً
الدبلوماسية حيويتها وتحديا لتستعيد 

الجديد  والجيوقتصادي  الجيوسياس ي  التكوين  إطار  في  األدوار  توزيع  وإعادة   ،
ً
حاليا الخصوص  وجه  أفريقيا على 

التفكير  للمنطقة تدفع الجزائ إلى إعادة  في املنطقة، من خالل تعزيز    فير بالضرورة  إستراتيجيتها لتحديد موقعها 

الجزائرية، والحد من تنامي دورها اإلقليمي باحتواء التوترات في دول الجوار والحيلولة دون انتقالها داخل الحدود  

نفوذ القوى الكبرى في املنطقة، إلثبات نفسها كدولة محورية، قادرة على لعب دور إقليمي فاعل ومؤثر يتناسب مع  

 مكانتها وإمكانياتها خصوصا في إدارة ملفات استقرار املنطقة.

 ال اتمة:
 
ً
  تلعب املعطيات الجغرافيا للجزائر دورا

ً
 على البحر األبيض  و ا السياسة، في تحديد توجهاتهمهما

ً
 مطال

ً
باعتبارها بلدا

املتوسط، وفي ظل ما شهدته املنطقة من تغيرات كثيرة، وفق وتائر متسارعة، ال سيما بعد أحداث الربيع العربي، 

، هو ما استدعى 
ً
 والجزائر خصوصا

ً
والذي أدى إلى سلسلة من األحداث املتداعية واملتسارعة على املنطقة عموما

من أجل تفعيل دور ها كفاعل إقليمي على شراكات إقليمية جديدة  اجعة الجزائر لسياستها الخارجية، واالنفتاح  مر 

 . فاعل ومؤثر في املنطقة

الجزائر وتركيا إلى اتخاذ خطوات حيال تشكيل تحالف قوي من خالل تنسيق أنشطة البلدين تسعى    من هذا املنطلق

كون له انعكاسات على تشكيل املشهد االستراتيجي الجديد في املتوسط، ألن في البحر األبيض املتوسط، والذي سي
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 بينهما في عهد 
ً
 في الدوائر الغربية، فآخر مرة كان التحالف قائما

ً
مسألة العالقات الجزائرية التركية حساسة جدا

 ، وبالتالي فإنت األوروبيةالدولة العثمانية أغلقوا البحر األبيض املتوسط وكانوا سادته، وهزموا الكثير من الحمال 

األوضاع  الى   
ً
نظرا بينهما،  للعالقات  الطويل  االنقطاع  ورغم  الجديد،  باألمر  ليس  البلدين  بين  العالقات  توطيد 

في شكل جديد، بحسب   لكنها  أقوى،  كانت  األولى  إلى طبيعتها  العالقات  البلدين، فإن عودة هذه  لكال  االستثنائية 

 القات الدولية املعاصرة.  املقتضيات التي تتطلبها الع

لكن رغم هذا املستوى املتطور للعالقات بين الجزائر وتركيا الذي حقق قفزة نوعية، غير أنه يبقى غير كاف مقارنة  

املصالح  ترجيح  من   
ً
مزيدا يتطلب  استراتيجي  تحالف  وتحقيق  املشترك،  وتاريخهما  البلدين  وأهمية  بحجم 

الت املصالح  حساب  على  العالقة  االستراتيجية  مشروع  أمام   
ً
شيئا تساوي  ال  ستبقى  عظمت  مهما  التي  جارية، 

 االستراتيجية. 
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