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لتيكية التي تواجو االمن الوطني لمجزائر وعمى التحديات تنصب ىذه الدراسة عمى المشاكل الجيوبو 
التي تواجييا سواء عمى الصعيد الداخمي والخارجي والتي تيدد بتقسيم البالد الى عدة اقاليم انفصالية 
بسبب أثارة النعرة العرقية والقبمية بين ابناء البمد الواحد وذلك الدعم بسبب تدخل دول الجوار الجغرافي 

ط االقميمي لمجزائر بعد ثورات الربيع العربي وما القاىا من منجزات في دول ياالستقرار المحوعدم 
ي الخفي والمعمن تارة جر االجوار وانتشار الفوضى والجماعات المسمحة آنذاك . فضاًل عن التدخل الخ

بيل وحدة مواجيتيا وحميا في س يةاخرى فرض عمييا تحديات جيوبولتيكية تحتم عمى الدولة الجزائر 
 البالد. 

 )االمن الوطني ، الجزائر ، مشاكل جيبولتيكية ،مواجية(الكممات المفتاحية: 

Geopolitical problems facing Algerian national security  
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Abstract:   

This study focuses on the geopolitical problems facing Algeria's nation- 

alsecurity and the challenges it faces , both at the internal and external levels, 

which threaten to divide the country into several separatist regions due to the 

incitement of ethnic and tribal strife among the people of the same country. 

The revolutions of the Arabspring and the achievements they encountered in 

neighboring countries and the spread of chaos and armed groups to the 

hidden and declared external interference at other times, geopolitical 

challenges were imposed on them, which required the Algerianstate confront 

and solve them for the sake of the countrys unity.  
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 المقدمة 

ن قوة الدولة تكمن في جغرافيتيا ومن ىنا نمتمس اىمية دراسة التحديات التي واجية ا
جيوبولتيك األمن الوطني الجزائري والتي أثرت عمى استقالل الجزائر وأمنيا األقميمي 

وسيادة النظام الحاكم عمى أراضييا، وسيادة الدولة تبدأ من حمايتيا ألمن والدولي 
الحدود األقميمية والدولية ليا في االطار الجيوستراتيجي الخاص بيا حيث تعد الحدود 
الرابطة الفعمية بين الجغرافيا والسياسة فيي تضم كل مكونات الدولة الطبيعية والبشرية، 

الدولة أن تحافظ عمى الحدود من ة المؤسسات التي تدير فومن ىذا المنطمق كانت وظي
أي تيديدات أمنية تعبرىا، وفي نفس السياق نجد ان ىناك مشكالت وتحديات عديدة 
تتعرض ليا الجزائر كدولة متوسطية ، فيناك العديد من المشكالت التي تواجو األمن 

 لدول. الجزائري من داخل الدولة ومن خارجيا عمى مستوى االقاليم وا

والجزائر دولة كبيرة ذات ثقل جيوسياسي كبير، حيث انيا تحظى بأمتداد كبير وحدود 
متعددة مع دول ليا وزنيا السياسي، لذا ىناك مجموعة من الدوائر الجيوسياسية حول 
الجزائر تتقاطع معيا وتتعامد عمييا بما شكل منظومة من العالقات المختمفة ، ومن 

موماسيًا وماشكل بؤرة من الصراع والنزاع وكل ىذا أصبح عبارة تمك العالقات ماكان دب
عن عوامل ضغط عمى األمن الجزائري حيث شكل تحدي كبير أمام الحفاظ عمى أمن 
الحدود الذي يستتبعو استقرار أو عدم استقرار في كافة قطاعات الدولة، ولم يقتصر ىذا 

لقضايا الدولية الراىنة والمشاكل عمى الحدود فقط بل ىناك أثر كبير عمى الجزائر من ا
 االقميمية المحيطة. 

تقع منطقة البحث جغرافيًا في شمال االفريقي مطمة من جية الشمال بساحل عمى 
كم اما شرق فيحدىا تونس وليبيا ومن جية الغرب يحدىا 0011البحر المتوسط بطول 
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ا دولة النيجر ومالي موريتانيا ودولة المغرب والصحراء الغربية، أما عن الجنوب فيحدى
غرب  1شمااًل وخطي طول ) o(73-01بين خطي عرض)، فمكيًا تقع دولة الجزائر 

وبذلك تعد أكبر بمد  0(كم0770330شرقًا(. مساحتيا كبيرة تقدر بـ) 00oغرينش و 
عربي وافريقي والعاشر عالميًا ، اما عن سكانيا فيم عرب فضاًل عن االمازيغ و حسب 

االمازيغية و مميون نسمة يتكممون المغة العربية  33سكان الدولة عدد  0101تقديرات 
 فضاًل عن المغة الفرنسية. 

 منيجية البحث: 

لجأت الباحثة باآلعتماد عمى المنيج التحميمي فيو المنيج الذي اعان عمى جمع 
 المعمومات والبيانات التي تحمل المقومات االساسية لمدولة. 

 مشكمة الدراسة: 

 سئمة التالية: ألمشكمة الدراسة باوتتمثل 

ىل كان لمموقع الجغرافي أثر في األمن القومي والوطني الجزائري؟ وىل كانت 
 االمنية اثر عمى السياسة الخارجية الجزائرية؟ لمتيديدات 

 فرضية الدراسة: 

تمتمك دولة الجزائر مقومات طبيعية وبشرية جعمت منيا ذات قوة جيوبولتيكية مكنتيا 
من التعامل مع التحديات والتيديدات االمنية الداخمية والخارجية التي تواجييا. إذ 
اصبحت ممرًا لعبور اليجرات الغير شرعية من افريقيا الى اوربا فضاًل عن تجمع 

 ة فييا. الحركات االنفصالية واالرىابي
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 أىمية الدراسة: 

تبرز أىمية موضوع الدراسة في ظل التيديدات االمنية لدول جوارىا مع بداية االلفية 
الجزائري من خالل  رالثالثة وأنفجار االزمات في الساحل االفريقي وبروز الدو 

والتي  -خاصة الجنوبية -دبموماسيتيا التي وجيتيا التيديدات األمنية عمى حدودىا
ؤثر بشكل مباشر عمى أمنيا القومي خاصة ان ىذه المنطقة التي تحاول القوى باتت ت

العالمية ان يكون ليا نفوذ فييا النيا منطقة قمقة جيوبولتيكيًا وبشكل مستمر والتي تفتقر 
الى االستقرار السياسي والجزائر احدى دول ىذه المنطقة عمى  الرغم من انيا تمتمك 

وى الكبرى حاولت استغاللو من خالل امالء عمى حكاميا موقع استراتيجي إال أن الق
ماتريد مستغمة في ذلك الجانب االثني والحركات المعارضة االنفصالية ومن ىنا نتتبع 

 أىمية الدراسة لتوضيح دور العامل الجغرافي )الموقع( في العممية السياسية.

 والمشكالت تتضمن : 

 اواًل: التحديات االمنية الداخمية : 

 االسالمية مع النظام السياسي صراع الحركات  - أ

ين مؤرخين بحدث ميم في الجزائر ، تمّر التيار االسالمي في الجزائر بحقبتين تأريخي
بعد االستقالل ، في فترة  رحيث أن التيار االسالمي في الجزائر في فترة االستعمار غي

االستعمار اقتصر دور التيار االسالمي عمى فيم الفكر االسالمي وبناءه اما بعد 
، كما ان 0171و حتى عام بسمو أفقد انتقل من مرحمة السرية لمعمن وتطور االستقالل 

تا في نفس التوقيت كانت كالىما من دوافع الحركة االسالمية في أىناك جمعيتين نش
ر وىم جمعية )العمماء المسممين الجزائريين( ونظيرتيا في مصر تنظيم )جماعة الجزائ

 فكر السياسي في الجزائر وىي: ماالخوان المسممون( وىناك مراحل تأريخية رئيسية ل
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م بعد االستعمار الفرنسي 0771ترافق ظيور الحركات االسالمية في الجزائر عام  .0
مو وعمل تزاوج ودمج فكري وثقافي فعمي يير المجتمع الجزائري بكامغالذي حاول ت

بسبب رفض الجزائريين وبالتحديد لممجتمع الجزائري العربي داخل المجتمع الفرنسي 
( و 011،ص0113ريب الذي اراده االستعمار )االبراىيمي،غاالسالميين لفعل الت

 تذويب اليوية االسالمية. 
في الجزائر منشغل في الخمسينات من القرن العشرين كان التيار االسالمي  .0

بالمشاركة السياسية اكثر من العمل الديني وتضح ذلك منذ بداية االنشقاقات 
 (.071،ص0107بشير،حاج وتأسيس فصيل جديد من االسالم السياسي )

في ستينات القرن الماضي اطمق التيار االسالمي في الجزائر عمى نفسو مسمى  .7
 (. 071،ص0111الحركة االسالمية بالجزائر)صوالجية،

مصاحبة لؤلنتفاضة الشعبية انذاك  0177لكنيا بدأت في الظيور بشكل جمي منذ  .3
والتي كان برفقتيا عنف وتمرد كان من نتائجو انتياء مبدأ الحزب الواحد)حزب 

 جبية التحرير الوطني( نحو التعددية. 
عام   ابات البمديةانتخكانت الحركة االسالمية الجزائرية في عنفوانيا حين فوزىا في  .5

فظن منيم ان  الجزائر ستتحول لدولة اسالمية لكن تغير كل شيء بعد  0110
رجوع الحزب الواحد)حزب جبية التحرير الوطني( وظيور العنف السياسي ، ونظرًا 
ألن التيار االسالمي كان يدعو لمديمقراطية ونبذ العنف فقد تحول لمنقيض بعد أن 

 يز. يالسمطة بكل الوسائل دون تمانيارت طموحاتو وتحول المبدأ لحرب عمى 
كذلك ىناك مجموعة من االحداث الجارية والتي رفعت من حماس الشباب كي  .1

يتبعوا الجماعات االسالمية التي نشطت نظرًا لتمك االحداث، فقد كانت لالحداث 
تمك العوامل المؤثرة في حمية  تأحدث 0170التي جرت في الحرم المكي عام 

واتفاقية )كامب ديفيد( في نياية السبعينات من القرن  الشباب المسمم ، كذلك
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العشرين والتي اليب المسممين عمى دينيم والمجزرة التي حدثت في حماة عام 
ضد األخوان المسممين والمذين عمموا عمى جذب الشياب نحوىم من خالل  0170

 تمك الفترة خاصة مع تطور خطابفي الكتب الخاصة بيم والتي نشرت بالجزائر 
المساجد والذي تناولتو مجموعة من قيادة الفكر السمفي داخل مساجد عامة ومساجد 
الجامعات والمدارس خاصة مع مزيد من نشر الكتب وطبع االشرطة الموجية 

-0113لمشباب ، كما كان لتبني فكر ندوات ومؤتمرات الفكر االسالمي بالجزائر 
اء لمفكر االسالمي بشكل كبير مع دعم وزارة الشؤون الدينية ماكان من أذك 0117

ة حيث ان تمك العوامل ادت الى تعزيز و وأتخاذ المساجد الجامعية منطق لمدع
 دورالحركات االسالمية في أكتساب مزيد من الشباب في عضويتيا. 

 مشكمة الطوارق:  - ب

وىم  Ethnecityتعيش الجزائر كسائر الدول االفريقية في حالة من التنوع االثني 
جماعات ليم ثقافة وتقاليد خاصة لكنيم غر مشمولين في الدولة ومبعدون 

(Gaulm,1997,p121-124)  وىذه الجماعات االثنية او العرقية ذات الساللة
المختمفة عن السكان االصميين لمدول تشكل خطر كبير عن الدول التي تعيش في 

ادت من عزلتيا مع قدر ز التي نطاقيا بشكل كبير، ويرجع ىذا الى الصعوبات البيئية 
كبير من التيميش المتعمد ليم من الحكومات المركزية وأدراكيم لعدم سيطرة الحكم 

( تعددت االبحاث حول االصل في مسمى الطوارق 0105،017السياسي )فرقاني،
ىذا المفيوم حيث ان دراسة كل مايخص الجماعات االثنية اليخضع وتعددت المذاىب 
بيات الفكرية و صفي البحث بل تتدخل االيدلوجيات الشخصية والععادة لمموضوعية 

ادقة بنسبة كبيرة وتخضع صالشخصي مما يجعل تمك البحوث غير االنتماء والراي 
(. ويمكن القول انيم بدو رحل يعيشون في الصحراء 0،ص0103، خميفيلمتمحيص )
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الجزائر، ليبيا ، ( 0) الغربية بين خمس دول في الساحل االفريقي كما تشير خريطة
ي االمازيغية )معاطي، ىمالي، النيجر، بوركينافاسو ولغتيم االساسية 

 (. 757،ص0103

 موقع الطوارق عمى حدود دول الساحل االفريقي  (1خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مصدر: عبداهلل راقدي، مسألة استقالل طوارق مالي وتداعياتو عمى أمن الجزائر، مجمة 

باتنة، الجزائر، ديسمبر  –، جامعة الحاج لخضر 70واالنسانية، عددالعموم االجتماعية 
 .000، ص0103

ثروا اعاش الطوارق بحرية التنقل بين الحدود الدول الخمس التي يسكنون حدودىا وتك
 (. 0ويقدر عددىم كما ىو موضح بجدول)
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 ( يوضح عدد الطوارق في دول الساحل االفريقي1جدول)

 الدول عددىم/ نسمة
 مالي -النيجر مميون 511
 الجزائر الف 31
 ليبيا فال 051

 منتشرين دون استقرار 0111

 

( ماليين نسمة ويزيد منتشرين بين تمك 7وىناك تقديرات اخرى تقول بأنيم وصموا لنحو)
وفي تسعينات القرن  (Saley,1996,p68)ا ايضاً يالدول وازدادوا عمييم موريتان

نسمة ، وقد  فالماضي وصل عدد الطوارق عمى الحدود الجزائرية نحو خمسمائة ال
دولة مستقمة ، حيث عانى الطوارق مع صعوبة ارادت تمك الطائفة ان تنفصل وتشكل 

الترحال عبر الحدود والتي تشكل حياتيم وبالترحال سيقضي عمييم، إذ ان النظم 
استعماري غاشم مدروس  ثعيد السيطرة عمى الحدود التي تعد أر المركزية آنذاك كانت ت

وكانت تمك ضربة كبيرة وجيت لمطوارق وزاد من ذلك الصعوبات الطبيعية لممنطقة 
التي يسكنوىا والتي زادت من حاجاتيم لمتنقل خمف احتياجاتيم المعيشة ليصطدموا 

ان الطوارق يرتبطون  بالمنع، وقد نشب الصراع وتركز بين دولة مالي والنيجر حيث
بانتماء وعصبية تجاه قبيمة السونغاي عمى الجانب االخر من جانب )أضغاع 
ايفوغاس( الواقعة عمى الحدود بين البمدين ولكل طال النزاع الدول الحدودية المحيطة 

(Meier,2007,p133)  عادة ماتتعمد الجماعات االثنية ومنيا الطوارق اتباع اسموب
فيا وىو اثارة البمبمة والفوضى ، إذ انيم يكونون أنظمة ارىابية واحد حتى تصل ليد

وىذا  (Hermann,1999,p14)يدف زعزعة االمن في الدولة التي ترفضيم بوأجرامية 
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رغم قدرتيم عمى الوصول لمسمطة عنوة لو ارادوا اال ان ىذه االستراتيجية تحقق ليا 
يجعل الطوارق من  لعل اقوى سببأطماع في حياتيم التي أعتادوا عمييا بشكل اقوى و 

ميددات االمن الوطني بالجزائر أنيم كقبيمة داخميا حنق عمى الحكومة المركزية وتشعر 
بالتيميش والقمة مع الفقر وقمة الحيمة فأنيا فريسة سيمة لفواعل اليدم سواء الخارجية او 

 غيرالل التعاون الداخمية وبالتالي تساىم تمك الفئة المستضعفة بأنياك الدولة من خال
مقصود مع فئات إجرامية ليا أىداف تخريبية في الجزائر عوضًا عن انيم ينقسمون 

 لفئتين: 

 فئة تريد األندماج في الدولة وترسيم لغتيم وتعميق وجودىم ورفع شانيم .  -
 فئة تريد االستقالل لكنيا التمتمك مايؤىميا ليذا.  -

الطوارق في دولة مالي وأثر ىذا عمى الشأن اال ان المشكمة االكثر صعوبة ىو نزاع 
الجزائري بما يشكل تحدي جيوبولتيكي كبير امام الجزائر، فقد اضطرىا الن تمارس 

اع. ز مساعي لرأب ىذا الصدع حتى تحمي حدودىا من االرىاب المحتمل نتيجة ىذا الن
االفارقة بين الطوارق والعرب وان دولة مالي في مأزق أمني كبير فمدييا تنوع اثني 

مام لممنظومة الخاصة بيذا النزاع ض( ومازاد االمر سوء ىو أن7،ص0117)سوباس،
جياد غرب افريقيا لحة عمى الحدود بين أنصار الدين وجماعة التوحيد وامتنظيمات المس

( كل ىذا استحكم التدخل الخارجي 0وتنظيم القاعدة كما ىو موضوح في خريطة)
مى مصالحيا وقد تدخمت الجزائر بشتى الطرق لفرنسا ومجمس االمن لممحافظة ع

وماسية وأبرام المعاىدات بيدف ان يتم تسوية ىذا النزاع حتى تكفي نفسيا ملؤلقناع والدب
 شر مايمي: 
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التدخل الغربي في دولة مالي قد يعيد الحماية الفرنسية من جديد لمجزائر  -0
 خاصة مع اليشاشة الداخمية فييا. 

النزاعات والحروب التي يقوم بيا الطوارق قد تمتد لطوارق الجزائر حيث  -0
العالقات العصبية بينيم في حين ان الجزائر ضمنت لطوارقيا مايسكتيم عن 
التمرد بشكل مؤقت من خالل تسكينيم في قرى خاصة ودمجيم في مشاريع 

 التنمية . 
ة الحدودية وماتفعمو من ان استمرارية مراحل الصراع تشير ببمورة النظم المسمح -7

 تخريب متعمد يدخل لمجزائر في اي وقت. 

 مشكمة الصحراء الغربية: -ج

رى االفريقية الممتدة من بمن الصحراء الك ءتعد الصحراء الغربية جزء اليتجر 
لسودان والمممكة العربية السعودية االميحط االطمسي في الغرب وحتى مصر، و 

بنحو  فرنسا واسبانيا بمساحة تقدرويصل حجميا لنصف مساحة دولة 
اطمق عمى ىذا االقميم مجموعة  (barbier,1982,p12) 0( الف كم0001)

 اسماء وذلك حسب الوضع السياسي والطرف المحتل
)الصحراء االسبانية، جميورية  ( والتسميات ىي033،ص0100)التميمي،

من الشرق دىا حالصحراوية العربية الديمقراطية، الساقية ووادي الذىب. ي
تقع المغرب  0كم335منيا ومن الشمال عمى بعد  0كم71الجزائر وعمى بعد 

كم والساحل غربًا فيمتد 0531موريتانيا بنحو تقع اما من الجنوب والشرق 
 (.1،ص0103او يزيد)نصيره، 0كم0311بطول 
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 جيوستراتيجية الصحراء الغربية:  -

لنظريات استغالل المجاالت الحيوية عادة ماتميل القوى االستعمارية الى االستناد 
وبوليتك وقد حدث ان اكتممت الصورة المعموماتية عن يبتوجو نابع من الج

جيوستراتيجية الصحراء الغربية ومحتواىا االستراتيجي واالقتصادي من الثروات 
ت ف(، وىنا بدأت مكانتيا كنقطة محورية بين افريقيا وأوربا تم01الطبيعية في القرن)

وكان اسباب االطماع  (Defroberville,1996, p15)ول االستعمارية نظر الد
 الجيوسياسية فييا مايمي: 

ضاء الجيوستراتيجي االفريقي فالموقع الجغرافي االستراتيجي لمصحراء الغربية بالنسبة لم -0
واالوربي عمى الساحل الشرقي لمميحط االطمسي بكل امكانياتو الخاصة بمرافئ التجارة 

تصال بالعالم الخارجي عمى كل االصعدة ،فضاًل عن الثروة السميكة البحرية واال
 البحرية اليائمة. 

يية لالسبان أاللذكر االسبان ان الثروات الموجودة بالصحراء الغربية تجعميا ىبة  -0
حيث ىناك  (Riquelm,1991,p25)فيي السوق المستقبمي االقتصادي ليم

ء الغربية بشكل يدعو لمصراع حوليا دن بالصحراامخزون استراتيجي كبير من المع
 ( ومن ىذه المعادن: 00ص)نصيره،

( مميار طن 5الحديد : حيث يقدر احتياطي الصحراء الغربية من معدن الحديد ) -أ 
 حديد نقي. 

%( من االحتياطي العالمي من ىذا 01الفوسفات : تضم الصحراء الغربية ) -ب 
المكانة الثالثة عمى العالم في المعدن االقتصادي والذي يجعل الصحراء الغربية في 

 انتاجو.
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النفط: اجتمعت البحوث الجيولوجية عمى ان الصحراء الغربية تتراكب عمى احواض  -ج 
رسوبية ترقى الن تحوي نفط بكميات كبيرة مما دفع بالشركات والمؤسسات لمتنقيب 

ىذا فمسوف تزداد االمور سوءًا عمى مضمار الصراع فييا ، ولو ثبت  
 ي حوليا. الجيوبولتيك

 تاريخ الخالف في القضية الصحراء الغربية: 

سباب كان من شأنيا ان أيرجع اصل قضية النزاع عمى الصحراء الغربية الى مجموعة 
تحول النزاع الحدودي الى قضية تتطمب تدخل القوى الدولية عمى المستوى السياسي 
والعسكري ونالحظ ان ىناك مجموعة من االطراف في أصل الخالف وأطراف كانت 

في دول المغرب العربي وفي المنتصف من الدول االستعمارية ذات االرث االستعماري 
وبالنظر لكل ىذه االطراف فتتمثل بدول النزاع الحدودي التي يختنق شعب الصحراء 

تحيط بالصحراء الغربية فيي ثالث دول تتقاسم النزاع السياسي واالستراتيجي حول 
الصحراء الغربية لكل منيا ايدلوجية خاصة واستراتيجية مختمفة وىذه الدول باألصل 

ة واخرى باطنية فالموقف داف ظاىريأىموريتانيا( و تدخمت الجزائر ب -ىي)المغرب
 الواضح لمجزائر تدعم حركة البوليساريو ضد المغرب وموريتانيا بسبب: 

من ان المغرب لوضمت الصحراء الغربية ليا فأنيا فضاًل عن انيا مالدييا كدولة  -0
عن ثمثي الفوسفات فأنيا ستشكل مع الصحراء الغربية قوة اقتصادية بتواجد ما يربوا 

 منو مما سيعزز قوتيا االقتصادية  اكثر من الجزائر . االحتياطي العالمي 
يساريو فانيا تضمن والءىا وبالتالي سوف تنشئ الجزائر لبدعم الجزائر لجبية البو  -0

وحتى المحيط  فذو نمن منطقة الصراع بين المغرب والجزائر ت 0كم311معبر بطول 
ريو )عبد االطمسي لنقل مخزون الحديد الموجود بيا البترول بدعم البوليسا
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(. وان لم تصرح عمنًا حكومة الجزائر بيذه المطالب االقميمية في 70،ص0131،اهلل
(. اما بالنسبة لموريتانيا فان ىاجس الحفاظ 331،ص0133،الصحراء الغربية )غالي 

عمى الحدود من اي تيديد أمني ىو السبب الفعمي لدخوليا في نزاع حول الصحراء 
يعي ألراضييا ، خاصة )وادي الذىب( حيث ان موريتانيا الغربية والتي تعد امتداد طب

ما يجعل مقبمية وعرقية مع شعب الصحراء والقبائل التي تسكنيا  جترتبط بوشائ
 االنفصال بينيم صعب. 

 الفواعل الغربية في ىذا النزاع: 

في ىذا النزاع كانت الفواعل حسب توجييات ايدلوجية معينة انتيجتيا لمحصول عمى 
في الساحل ت امستعمر مبتغاىا االستراتيجية خاصة ان تمك الدول االستعمارية شكمت 

، الفرنسيين( ، حيث كانت  نالبرتغال، االسبا)حسب الترتيب التاريخي وىم االفريقي 
يو اقتصادية الصحراء الغربية من القرن الرابع عشر بداية االطماع االستعمارية في ج

حالت أوربية متتالية كشفية عن المناطق الغنية بالثروات في المنطقة ثم ر والتي بدأت ب
 (. 071،ص0111بدأ التقسيم االستعماري لمساحل االفريقي شمالو وغربو)السرجاني،

 مراحل النزاع وانتياز الفرص: 

ا ان تؤجج النار بين دول متشاركة الحدود السياسية او تتعدد االسباب التي من شأني
اطئة في نفس الساحل، ولكن مشكمة الصحراء الغربية تكمن في جزئيتين غاية في شمت

 ( وىما: 070،ص0170)شعالن، االىمية

ان من اول اسباب الصراع عمى الصحراء الغربية ىو األىمية الجيواقتصادية  -0
الكبيرة ليا والتي كان ليا مردود كبير في الدوائر الجيوسياسية في المنطقة بل وفي 
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الراضي المغربية العربية في اقميم الصحراء أاوربا ، حيث زادت األطماع في تقسيم 
 . ةالغربي

قة تندوف في طمنلعل الخالف بين المممكة المغربية والجزائر عمى احقية انضمام  -0
جنوب الجزائر عمى مرجعيتيا ألي من الدولتين منذ ستينات القرن الماضي ىو بؤرة 

 النزاع والذي اكتمل بقضية الصحراء الغربية دون شك. 
تيطع اي ن وراء خالف المغرب والجزائر سبب اقوى شكل نزاع لم تسمىذا ويك -7

منيما حمو بما دعى لتدخل القوى الدولية والمحمية واألقميمية بل واستدعى ىذا 
انتياك االرض المميئة بالخيرات  حتحقق أطماع االستعمارية في اثراء الخالف لصال

الطبيعية واالقتصادية ، وىذا الخالف ىو محاولة المغرب الدفع بالجزائر نحو خارج 
شكمة الصحراء مطريق عدم االنحياز ألي طرف في قضية الصحراء الغربية عن 

 الغربية بينما كانت الشكوك في نوايا المغرب اتجاه الجزائر تمؤل النظام القائم فييا. 

ومن ىنا تحيزت الجزائر الستقالل شعب الصحراء وعمل منطقة تفصل بين المغرب 
دود ( حيث يرجع الخالف عمى تندوف الى الح07،ص0170وموريتانيا )حافظ ،

السياسية الغاشمة التي وضعيا المستعمر الفرنسي بين المغرب والجزائر بشكل عمل 
عمى تقسيم االرض والبشر ايضًا ودب بينيما النزاع من أجمو والذي مّر بمراحل طويمة 
بين نزاع سممي ومعاىدات و محاوالت غير سممية فنجد ان فرنسا عمدت 

 ( الى: 000-013،ص0105الى)المجذوب،

وجودىم في الجزائر عن وجودىم في المغرب فعمدوا  ديمومةالفرنسيين ان  اعتقد -
الى ضم اكبر جزء من االراضي ليم في ترسيميم لمحدود وقد اعدت اتفاقيات 
وأبرمت عيود عمى اقتسام االرض بما يمميو عمييا اطماعيا االستعمارية حتى أنيا 
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لى أقسام بين دولتين في قسمت القبائل التي من شانيا االرتحال وعدم الثبات ا
 شتات لم تعتاده تمك العصبيات. 

استولت عمى  0711سادت فرنسا االستعمارية عمى الصحراء الغربية في عام  -
واحات تندوف ألنيا غنية بالحديد وحاليًا ترغب في انتياك موارده، وباتت تعيد من 

 جديد رسم الحدود حسب ىواىا حتى تحقق مكتسبات اخرى. 
الحدود بين ضم مناطق وفرض سيطرة من قبل االستعمار والحماية  ظمت معاىدات -

تم عقد لجنة بين  0151الفرنسية سجااًل طوال واعوام طويمة حتى جاء عام 
المغاربية والفرنسي المستعمر ليدف االتفاق عمى الحدود بين المغرب والجزائر لكن 

جزائر ال مع في ال تووأصر عمى التحاور مع السمطة المؤقالمغرب رفض ذلك 
حان( ونقبوا فييا يالمستعمر حيث ان الفرنسيين مارسوا تجارب نووية في واحة )ر 

 (. 001،ص0101عن الثروات الطبيعية )ابو خنجر،
والجزائر ترى نفسيا طرفًا فاعاًل وميمًا في الصراع وتؤيد رسميًا حق الشعب  -

ي النزاع حول الصحراوي وفي تقرير مصيره والجيود التي استثمرتيا الجزائر ف
الصحراء الغربية خاصة عمى مستوى عالقتيا الدولية تضاىي جيود طرف معني 
مثل المغرب. وموقف المغرب ىو أن الجزائر جزء من النزاع وتستخدم قضية 
الصحراء لمصالح جيوسياسية تعود الى الحرب الباردة وان االمين العام السابق 

ة في القضية لكن الجزائر رفضت ان لؤلمم المتحدة اعتبر الجزائر صاحبة مصمح
تكون صاحبة مصمحة وعرفت نفسيا بـ"مراقبة" وحقيقة االمر ان الجزائر ليا دور 
كبير في ىذه القضية إذ ان المخيمات الالجئين تقع في الجزائر وعممت عمى 
تسميح وتدريب وتمويل البوليساريو ألكثر من ثالثين عامًا وكان اكثر من الفي 

السابق عمى االراضي الجزائرية في معسكرات  بي قد اعتقموا فياسير حرب مغر 
بوليساريو وعمى الرغم ان الجزائر التطمب رسميًا بالصحراء الغربية لكن الخبراء 
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يرون ان النزاع حول الصحراء يمثل قضية سياسية داخمية لمجزائر 
)orghttp://ar.m.wikipedia.( . 

الصحراء الغربية كان من اجل التنافس االستعماري  ليمكن القول ان النزاع حو 
 -عمى مقدرات الصحراء الغربية وضميا لحيازة احدى الدول االستعمارية البرتغال

ستعادة الحكم أبدائم لدييم فرنسا وسبب االطماع ىو وجود ىاجس  -اسبانيا
لوصية الممكة )ايزابيال( بأن يضعوا اقداميم يبريا تبعًا المسيحي عمى شبو جزيرة أ

( وىذا مايفسر لنا تواصل اسبانيا حراكيا لمسيطرة 31عمى السواحل المغربية )حافظ،
الجزائر  الكاممة عمى الصحراء واستعادت مستعمراتيا من فرنسا الموجودة في

 والمغرب وموريتانيا. 

اع بين وقف اطالق النار ز تناولت العالقة بين اطراف الن 0107حتى  0110ومنذ 
والقيام بعمل استفتاء لحق تقرير المصير وبين عودة التوترات مرة اخرى دون اتفاق 
واستمر الوضع عمى عدم االتفاق الى االن وقضية الصحراء الغربية مرت بثالث 

وبناءًا  0110عقود من الجمود بفعل قرار االمم المتحدة بوقف اطالق النار عام 
 النار تم: عمى وقف اطالق 

عازلة بين منطقة تسودىا المغرب ومنطقة تخص جبية ايجاد منطقة حدودية  -0
البوليساريو وبينيما خط حدودي يسمى الكراكات والتي تغطي مساحة قدرىا 

كم منزوعة السالح اليوجد بيا أي من المغاربة والموريتانيين او البوليساريو 5
كات مساحة الصفر بين المغرب ا)منطقة الكر 

كما ىو موضح في خريطة .  )http://www.aljazeera.net (لبوليساريو.وا
(0 ) 

http://ar.m.wikipedia.org/
http://www.aljazeera.net/
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 ( توضح المنطقة العازلة بين المغرب وجبية البوليساريو0خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 online.com-https://www.elsiyasaمصدر: 

تم تجديد النزاع وخرق وقف اطالق النار وقد تدخمت جيات  0101في عام  -0
كثيرة دولية في سبل دبموماسية وتقديم الحمول وفق جيوبولتيك النزاع لكنيا بائت 

 بالفشل. 
كات رغم ان تمك المنطقة تسيطر عمييا اتطورت قضية الكر  0101في عام  -7

ية ، إذ ان المغرب عارضت المرور عبر معبر الكراكات من الحماية االمم
المغرب فتتطمب االمر ان قامت جبية البوليساريو بانتياك وقف اطالق النار 

 )http://bit.ly/3nj3kpa(حتى قام المغرب باسترداد المرور من المعبر 

https://www.elsiyasa-online.com/
http://bit.ly/3nj3kpa
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واليوم الجزائر تؤكد بانيا قامت بدور المالحظ النزيو في قضية الصحراء 
الغربية وىي مستعدة ألستضافة الحوار بين الطرفين لتخطي الخالفات وىذا 
الموقف جاء بناءًا عمى التصريحات لمسفير المغربي التي وصفت بالخطرة جدًا 

الحق في تقرير  في نيويورك محتوى ىذا التصريح ان شعب شرق القبائل ليم
مصيرىم ليذا فأن الجزائر ترفض فتح الحدود بين البمدين قبل ماتوضح المغرب 
موقفيا حول أزمة القبائل اما عن الصحراء الغربية فيي بيد االمم المتحدة 
ولجنة تصفية االستعمار )ىل يقبل ممك المغرب دعوة رئيس الجزائر لتجاوز 

، عبر قناة : 0100أغسطس  1بتاريخ  ازمتي البوليساريو والقبائل ؟ انترنت
RTArabic . 

 مشكمة الحركات االنفصالية والدولية :  -د

لقد مّر العالم بتغيرات جيوسياسية متعددة خالل القرن الماضي ادت الى التغير التام 
في طبيعة االنظمة السياسية السائدة ، وقد زاد الطين بمو ثورات الربيع العربي التي 

الدول العربية لكنيا لم تدخل الى الجزائر بشكل يماثل ماحدث من اثرت عمى أغمب 
فوضى الثورات العربية حيث ان الحركات االحتجاجية في الجزائر تتعمق بالجانب 

( لكن ىذا اليمنع ان الجزائر تأثرت 05، ص0103االقتصادي ال السياسي)بومدين،
 باالحداث االقميمية الخارجية بشكل او بأخر. 

ان نعرف الحركات االنفصالية بأنيا نشاط جمعي انساني لمجموعة او فئة لذلك يمكن 
تطمح لتحقيق اىدافيا التي ربما تكون دينية او عرقية او لغوية او حضارية او سياسية 

( 50-51،ص0101في شكل تنظيمي يتم مالحقتو ومتابعة مراحمو عبر الزمن)العمر،
الولى واالستقالل السياسي في دولة فيي حركات احتجاجية تيدف لالنفصال بالدرجة ا
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 Gkohen,2006)ستقمة يتحقق من خالليا الحكم الذاتي لجماعة متماثمة في التوجو م
p150)  اما اسباب قيام الحركات االنفصالية فيي عديدة لكن اغمبيا تشكو من ظروف

واالجتماعي او الديني وانيا جماعة ميمشة ترغب في أمعينة عمى مستوى االقتصادي 
ن تشمميا رعاية الدولة لذا تعددت انواع الحركات االنفصالية واالحتجاجية حسب ا

 التوجو الذي من اجمو قامت ومن ىذه الحركات: 

حركات تحررية وطنية: وىي حركة تقوم من شباب الوطن بدافع االستقالل عن  (0
المستعمر والتي قامت في الجزائر أبان االستعمار الفرنسي ليا حتى جالؤه ، وىي 

 حركات منظمة وفق خطط وطنية وليا قائد يدير تحركاتيا. 
اني من حركات انفصال االقميات: عادة ماتكون ىذه الحركات لؤلقميات التي تع (0

التيميش داخل الدول والتي ليا نظام مركزي في الحكم وتعاني تمك االقميات 
قالل تالمتشابية في الخصائص االثنية او الدينية او المغوية من حاجتيا لالس

وممارسة طقوسيا العقدية والثقافية بأكثر حرية ولعل المغرب العربي والساحل 
بالتنوع االثني والتعددي والمغوي وان االفريقي والجزائر أحد دوليا التي تتصف 

انتشار ىذه االقميات التي تطالب باالنفصال في تمك الدول حول الحدود 
ت وجودىم وشتت عصبياتيم بما اذكى نيران الفرقة داخل ماالستعمارية التي ظم

 عن الدولة. 

حراك مّرت الجزائر بعدد من الحركات االحتجاجية والتي منيا انفصالية المطمب ومنيا 
 بيدف المعارضة واىميا: 

تكمن مشكمة امازيغ الجزائر بأن لدييم أزمة ىوياتية فيم  الحراك البربري االمازيغي: -0
متمسكون بميجتيم ولغتيم وحروف كتاباتيم ومتعصبون لكل عاداتيم وتقاليدىم 
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م لغتيم واقرار يورفضوا االندماج في المجتمع الجزائري وقد مر نضاليم نحو ترس
 اك( بدأ الحر 35،ص0101م طويمة )شميغم،وااصة بيم في الجزائر ألعمنطقة خ

في الحرب العالمية االولى عمى  0131-0135االمازيغي في الجزائر خالل الفترة 
ولة يد مجموعة من المجاىدين االمازيغ لمدفاع عن ىويتيم وتثبيتيا . واعتراف الد

 د ويمكن توضيح ذلك بما يمي: و بين دولة وبينيم لعقو بيا أمر ظل العراك قائم بسبب
في خمسينيات القرن العشرين ورث االستعمار الفرقة االمازيغية لمشعب  - أ

بي ودخمت في ز الجزائري والتي لم يتقبميا الشعب فأتخذت اتجاه سياسي ح
 الحركة الوطنية وقد كان جل غايتيم مقاومة التعريب لمدولة بدل الفرنسية. 

أزمة اليوية في الجزائر من خالل الحركة في ستينيات القرن الماضي ظيرت  - ب
وسميت  البربرية وقد اسسوا جماعة تسمى )األكاديمية( وغالبية دعاتيا مثقفين.

االمازيغي( اىدفيا ىو الحفاظ عمى ىوية ليجتيم االمازيغية شعب )اتحاد 
االنصيار داخل المغة العربية الجزائرية وترسيم لغة االمازيغية لغة  منومنعيا 

 الرسمية.  الدولة
في الثمانينات من نفس القرن تعقدت االمور وأثرت عمى استقرار الدولة لظيور  - ت

وىي 0171د( في منطقة القبائل و ى بـ)الربيع االمازيغي( او)الربيع االسممايس
احتجاجات كبيرة قام بيا االمازيغ تيزي وزو والعاصمة بعد منع دولة من اقامة 

المظاىرات من قبل معة وقد قوبمت تمك الغة االمازيغية في الجابمحاضرة 
 الدولة بتصريح بعروبة الجزائر واسالميتيا والىوية اخرى لمجزائر غير ذلك. 

تطورت الدعوات لمحفاظ عمى اليوية االمازيغية في التسعينات والضغط عمى   - ث
 الدولة واالعتراف باليوية االمازيغية كشكل مستقل. 

 اء مؤسسات داعمة لمطالبيم. أنظمت فرنسا لمحراك االمازيغي بانش - ج
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 حركة ماك:  (2

متطرفة جاءت ىذه الحركة من اجل تقرير استقالل منطقة القبائل ووصفت بحركة 
وتواجدىا األكبر شرق البالد متخذه من فرنسا مقرًا ليا واعمنت تأسيسيا بشكل عمني 

إنتمائو عمى يد المغني االمازيغي )فرحات مينا( الذي يوجد تشكيكات في  0110عام 
لمييود وقد أعمنت الحركة عن تأسيس حكومة منفى من ىناك ومنذ اول تأسيس ليا 

شاكل المجتمعية وزراعة الفتن بين االعراق معمى أرض الجزائر أعتمدت عمى المعب بال
تيا المستمرة عمى زعزعت االمن الالبالد ومحاو  خاصة بتحريض عمى االنفصال عن

صوليا عمى الدعم من السكان وتعد ىذه الحركة اولى واالستقرار عمى الرغم من عدم ح
ي الجزائر، انترنيت( ف المنظمات الخطرة في أرض الجزائر )الماك والرشاد تحالف الشر

وان مطالبيا قد نقمت نقمو نوعية كبيرة ورفعت من سقف طموحيا الى الرغبة في اقامة 
( وأن أنشأ )مينا( 35ص ،0110دولة مستقمة في موريتانيا والمغرب والجزائر)االزىر،

مايسمى بالحركة من اجل االستقالل الذاتي لمنطقة القبائل الجزائرية بات  0110عام 
وان القبائل قد تنصمت وتبرأت من ىذه الحركة خاصة بعدما جاء الدعم ليذه بالفشل 

الحركة من الخارج بقصد تدمير الوحدة الوطنية لمجزائر مؤكدين رغبتيم بعدم االنفصال 
 .   (https://Arabic.sputniknews.com)الجزائر ابدًا عن 

 :حركة رشاد  (3

يم )اخوان المسممين( والتي دت ىذه الحركة من رحم جبية االنقاذ التابعة لتنظول
كانت طرف بما يسمى بـ)العشرية السوداء( في الجزائر التي سببت بمقتل ربع 

ال انيا بقيت تعمل بشكل سري لسنوات حتى تم اعالن عن إمميون جزائري وقتيا 
أشخاص تابعين ألخوان المسممين وعمى ىذه 1عمى يد  0113تأسيسيا في ابريل 
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الحركة العديد من التيم المتعمقة باالرىاب والسرقة واعمنت منذ تأسيسيا معارضتيا 
بانيا لمنظام الحكم الجزائري بشكل كامل تختمف ىذه الحركة عن حركة ماك 

تحصل عمى دعم مالي خارجي من دول تساند اخوان المسممين . كما انيا لدييا 
ي ف د تحالف الشربمناطق عديدة من البالد)الماك والرشامميشيات مسمحة موزعة 

الجزائر، انترنت(.  وقد اشارت الحركة عن نفسيا عبر مواقعيا عمى االنترنت بانيا 
أقامة دولة الحق والعدل والقانون تقوم عمى حركة معارضة احتجاجية تيدف الى 

الديمقراطية والحكم الراشد كما يعرفون انفسيم بأنيم جماعة ال أنفصالية وال أقصائية 
بل تدعو لمتشارك تحت راية الجزائر في الناحية السياسية وىي نشأت في توجو 

ة مضاد لكافة اشكال الفساد االداري في الدولة من خالل تشكيل حركة شعبي
الحزبية تيدف الى تحقيق حكم راشد لبمد حر بدون استبداد النظام الحاكم وبقرار 

    (Pttps://rachad.org). الشعب وعدم تيميشو او أقصاءه

 رجيةثانيًا: التحديات االمنية الخا

دولة بحدوث ىجوم عسكري  ألييد االمني دلقد ولى العصر الذي أقتصر فيو التي
االحتالل ، فقد اصبح اليوم التيديد يتعدى الحدود  بيدف االستعمار اوعمييا 

العسكرية الى مسببات اخرى تيدد استقرار الدولة وتعبث بأمنيا والجزائر دولة تقع 
في اطار من المشاكل االقميمية والدولية التي من شأنيا ان تيدد أمان وسالمة 

التكوين اراضييا واستقرارىا المجتمعي والسياسي . وىناك تحديات تكمن في 
الجغرافي والسكاني واالقتصادي لمدولة و تقوم الحكومات بأجراء تكييف ىيكمي بين 

ال ان تمك التحديات الداخمية التي تيدد إتمك المكونات بما يحدث استقرار نسبي، 
يربك ااالمن الجزائري ليا نظائر أقوى تأتي من الخارج فتقمع اي محاولة اصالح، م

كتسبات الدولة التي حظيت بيا من االستقالل وحتى االمن الوطني وييدد كل م
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سيادتيا عمى كافة االن بخالف محاولتيا استغالل مقوماتيا الجيوبولتيكية لصالح 
تمك التحديات. لذلك أىتم بدراستو الساسة وصناع القرار السياسي  ماراضييا اما

لكونو المختصين باالمن الوطني معتبرين انو سياسة تخضع لمتحميل والتفسير 
حسب معطياتو نيو مفيوم واسع وديناميكي سريع التغيير والتبدل في معا

 الجيوسياسية واالستراتيجية وااليدلوجيات المصاحبة لتيديد. 

 ومن اىم ىذه التحديات ىي: 

 تيكية في منطقة الساحل االفريقي:حديات الجيوبولالت - أ

ليست تيديدات عسكرية والتعد ان التيديدات االمنية المتمثمة في الساحل االفريقي 
تدخل في أثراءىا ، تمن التحديات التي ممكن التحكم بيا، نظرًا ألن فواعل كثيرة 

 -0( وىي:13،ص0101وىذه التيديدات عبارة عن اعمال غير مشروعة )مجدان،
االتجار في البشر، حيث ان االتجار ىنا ىو تيريب واليجرة الغير شرعية او النقل 

راد محتجزين بيدف نقميم من مكان لمكان مقابل مال او سمطة الغير شرعي الف
والن اقميم البحر المتوسط يعد اقرب مايكون لمساحل االوربي ووجود خطوط برية 

 تصل بين وسط افريقيا وشماليا مما سيل االمر. 

في ساحل ازماتي كالبحر المتوسط فقد  تنظرًا الن المنطقة تعمر بالحروب واالزما -0
استغالل القبائل والجماعات ة السالح الخفيف عبر الحدود عن طريق تجار انتشرت 

 الميمشة والمستضعفة ىناك. 
ان تنظيم القاعدة من التنظيمات االسالمية المحظورة إذ يشكمون بؤرة ارىابية صعبة  -7

ضييا ار في تمك المنطقة الميمة مما جعل الدول فييا تعاني من دخوليم أل
 وممارساتيم الخطيرة. 
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المخدرات في الساحل االفريقي مشيورة جدًا وتعاني الدول في ىذه المنطقة  تجارة -3
 من كثرة تداوليا. 

في  عجزائر عمى رأس ىذه الدول ذات الخبرة االوسع والتجربة االنجلوتبرز ا
ساحمي بأن تنسق لالتعاطي مع االرىاب الدولي مما دفع ببقية الدول في الفضاء ا

الخطر المتنامي والالمحدود والذي ليس لو اي مع الجزائر من اجل دحض ىذاا 
عقل او دين او حتى وطن. اذ تنامى نشاط ىذه الجماعات خاصة بعد ىجمات 
الحادي عشر من سبتمبر إذ طرأ تحول كبير في الشكل التنظيمي لمجماعات 

الى النموذج العنقوي )نسبة الى العنقود(  مياالرىابية فتحولت من النموذج التنظي
وبدون ىيكل قيادي يمكن تحديده إذ ون مترابط استراتيجيًا وعمميًا ة يكوشكل شبك

يضعف القضاء عمى قيادتو وجرى تطبيق ىذه االستراتيجية العمميات في افريقيا 
بذات في الساحل االفريقي إذ تحالف القاعدة مع تنظيمات محمية افريقية والسيما 

لتي تحول اسميا الى)تنظيم القاعدة الجماعات السمفية لمدعوة والقتال في الجزائر وا
لذلك  0113( وجماعات االسالمية في ليبيا 01132في بالد المغرب االسالمي في 

استوجب االىتمام من االطراف القوى الدولية ىذا الى جانب المعطيات 
(. 71-75، ص0103الجيوبولتيكية الميمة التي تزخر بيا المنطقة ،)عطية،

ض يغرافي بجوار منطقة الساحل االفريقي في جنوب يقان موقع الجزائر الجخاصة 
عمييا االىتمام بما يحدث في ىذه المنطقة التي يطمق عمييا جيوبولتيكيًا تسمية 
)قوس االزمات( الذي يربطيا معيا جغرافيًا. وان أزدياد اىتمام الجزائر بجوارىا 

اىتمام الجزائر االفريقي بشكل كبير ىذا يشير الى اىمية البعد االمني في تفسير 
بالشؤون االفريقية وفي سياستيا الخارجية خاصة منذ مطمع التسعينات حيث 

منطقة الساحل االفريقي  مصدر التيديدات االمنية الخطيرة لالمن القومي اعتبرت 
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نجمت عن نشاط وحركات التمرد في شمال  مالي والنيجر ولقد زادت  يالجزائر 
، وىذا االىتمام ليس بجديد فمنذ 0107الية درجة ىذا االىتمام بعد االزمة الم

االستقالل )عيد الرئيس ىواري بومدين( اكد عمى االىمية االمنية الكبيرة لمنطقة 
في وقت  برعتالساحل االفريقي بالنسبة لالمن القومي الجزائري ، ىذا ماجعمو ي

في  مبكر الدائرة االفريقية والساحمية الصحراوية بشكل خاص منطقة حيوية حساسة
سياسة الجزائر الخارجية ألن اي اضطراب او ال استقرار في دول الساحل يمكن ان 
تخمق بؤرة عدم استقرار اقميمي مما يؤثر سمبًا عمى امن المنطقة الصحراوية وأمن 

ري وىذا مايجعل مايحدث في ىذه الجزائدول المغرب العربي وبتالي عمى االمن 
ل االمنية في الجزائر الفضاءات الجيوسياسية من أىم الشواغ

( لذلك تسعى الى تعزيز التعاون في مواجية 00-01،ص0107القومي)حماد،
ولسعي الحتواء االزمة االمنية في االرىاب عمى المستوى الجيوي وشبو الجيوي 

مالي والنيجر والتنسيق مع مالي والنيجر وموريتانيا )دول الميدان( ووضع برنامج 
ن عمى مستوى اقميمي وىذا سبب انضماميا لمقضاء عمى القاعدة والتعاو 

لممنظمة)الوحدة االفريقية( و)االتحاد االفريقي( واستحوذ مسالة مواجية االرىاب 
المركز  أقيمجزء رئيسي في اىتمام المنظمة الجديدة اما عن الجانب العممي فقد 

خطيط االفريقي لمدراسات والبحث في مجال االرىاب ومقره في الجزائر باالعداد والت
الذي مظاىر التيديدات لالمن الوطني واالقميمي والدولي  فرزهلكيفية التصدي لما ت

 0107( ومنذ 15، ص0103يزداد تشابكًا اكثر من اي وقت مضى )عطية،
 0101وماتبعيا من االطاحة بنظام بوتفميقة وتولى السمطة رئيس عبد المجيد تبون 

ميا اتضحت في التعاطي المتباين لما إذ حممت السياسة الخارجية مالمح بارزة معال
( الذي 0101سبق مع المحيط االقميمي خاصة بعد التعديل الدستوري في نوفمبر)

اعطى الحق لرئيس الجميورية في ارسال قوات جزائرية لممشاركة في ميام حفظ 
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السالم خارجيًا وىي الخطوة التي تعد نيجًا مغاير لما سبق في ضوء التعقيدات 
مل عمى تقويض الحركات المسمحة المتطرفة في الساحل والصحراء المشيد والع

كذلك التوترات المختمفة لممحيط االقميمي من خالل التعاون الدولي واالقميمي وتوجو 
التوتر مع دولة ير المشكالت التقميدية واىميا قضية الصحراء محل فايضًا نحو تص

ل الساحل والصحراء ويعزز المغرب ىذا كمو يساعد في تحقيق االستقرار داخل دو 
 (. 0100ماي، 07لي االمن القومي الجزائري )عمي،التاب

عتيا غير قابمة لمتجزئة فقد عرف تصاعد االرىاب يفاليوم التيديدات االمنية وطب
العابر لمحدود وتنامي الجريمة المنظمة بكل اصنافيا ومن حيث المكانة 

معزولة عما يجري من مظاىر الجيوبولتيكية فان منطقة غرب المتوسط لم تعد 
لالستقرار في شرق المتوسط مثاًل)االزمة السورية( او الشرق االوسط)فمسطين( 
ومايجري في قمبيا )االزمة الميبية( ومايشيده الساحل الصحراوي المحاذي لمجزائر 
من حاالت الالستقرار )االزمة المالية( وىذا يؤكد شمولية التيديدات وعدم تجزئة 

ات اكثر تأثير مما كانت عميو سابقًا وىذا يدمنية إذ اصبحت ىذه التيدالقضايا اال
يستوجب تكثيف التعاون وتنسيق لبناء منطقة لمسمم واالستقرار 

( لذا وجب بناء مؤسسات الدولة وقطع طريق 07،ص0101لممنطقة)صايج،جوان،
لمجاورة الجزائر ودول ا التمدد وانتشار الفكر االرىابي المتشدد حتى اليتسرب الى

حتى التستطيع ىذه الجماعات االرىابية من خمق قنوات اتصال ومنظومة ارىابية 
موجودة عابرة لمحدود تيدد أمن الجزائر ودول المجاورة خاصة وان متغير اليشاشة 

 بقوة في دول الجوار من ضمنيا الجزائر. 

وان نجحت في ذلك سوف تخفف من الضغط عمى الجيش الوطني الجزائري 
وتونس ولمواجية ىذه التيديدات المرابط عمى طول الحدود المتوترة خاصة مع ليبيا 
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القادمة يجب ان يكون بالتعاون والتنسيق االمني مع دول الجوار واالتحاد االفريقي 
ماتي وىو ماقد يزيد من تعقيد الوضع بعيدًا عن التدخالت الغربية ذات الطابع البراغ

( والتي بالفعل قد 011-015،ص0103جارش، يوليو )االمني واستفحال االرىاب 
بعزل االرىابين ريكي الجزائري واتفاقيم فيما يتعمق متدخمت من خالل التنسيق اال

يا وأدانة جميع عمميات االختطاف عوحرمانيم من مصادر التمويل وتجفيف مناب
تنظيم القاعدة االرىابي كذلك تزويد الجيش الجزائري بالمعمومات ا التي تبناى

والتقنيات وصور كذلك المواقع والتجسس االلكتروني لمراقبة الصحراء من اجل 
التصدي اكثر وبكفاءة ليذا التيديد ومن اىم المشاريع االمريكية في الساحل 

جورج بوش( في فيفري االفريقي ىو انشاء قاعدة افريكوم العسكرية معمن الرئيس )
( . والبد من 000، ص0103انو يدعم التعاون الثنائي االقميمي)العمراني، 0113

الخاصة والمعدات العسكرية ذكر الدور الفرنسي الذي تدخل بسرعة كبيرة بقواتيا 
من اجل حماية مواقعيا لشركة )اريفا( الفرنسية التي تنتج اليورانيوم في الثقيمة ذلك 

% من كيرباء فرنسا من 01ارين( النيجر إذ قدرت الدراسات ان )ارليت وايمور 
المستورد من الساحل االفريقي وبتالي تدخميا  الطاقة النووية تعتمد عمى اليورانيوم

ىذا ىو لضمان السيطرة الفعمية عمى المنطقة التي تعتبرىا باريس تقميديًا مركز نفوذ 
ان ىذه المنطقة غدت اليوم بؤرة  خاص بيا لكونو جزء من مستعمراتيا السابقة غير

لتوتر لدرجة جعمتيا تمثل تيديدًا خطير لالمن االقميمي بل والعالمي)أونووىا، 
 (.0107شباط

  تيديدات األمن الوطني في الدائرة المتوسطة: -2

ألوضاع االقتصادية والسياسية في دول فاتتعدد المشكالت االمنية في دوائر المتوسط 
الجوار أدت الى ىروب الغالبية من السكان في نزوح شرعي نحو الجزائر بيدف 
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اليروب من األوضاع المتردية في دوليم ودخول ىؤالء الميربين الى  الدول بفعل 
بالدولة سبب مشكالت اجتماعية كبيرة ، السوق السوداء لمعمل وضرب العممة الخاصة 

ن قبل مية اوضاعيم فيم عرضة لؤلستغالل االجرامي و أنو نظرًا لعدم تسف بخال
والفواعل الدولية المضادة كذلك مشكمة االرىاب المنظم )أحمد،  المنظمات األرىابية

بدافع من الفواعل الدلية  ( حيث بدأ االرىاب المنظم في الحدود الجزائرية31،ص0105
ر الميمشة التي ترغب في االستقالل ان تعمل عمى ربط العناص التي من شأنيا

مع جماعات االتجار بالمخدرات  والحركات االنفصالية –كما ذكرناه سالفًا  –كالطوارق 
دفع   العالميةأجرامي منظم يتم توجييو من منظمة المافيا  والسالح والبشر في ربط
 0101من حدودىا الخارجية وقد بدأت تمك العمميات عام  بالتخريب الداخمي لمجزائر

( 35،ص0100من خالل عمميات أدخال المخدرات سبب في قتل ارواح بريئة )حمزة، 
 لة يكون خمفيا رؤية اجرامية تيدفالتي تدخل اي مجتمع بسيو  الن المخدرات والسالح

حية االمنية كسائر ، والجزائر دولة مكشوفة من النانسف االمن الوطني ليذا المجتمع
بما سيل عمى الجماعات التي تتاجر بالسالح والمخدرات المرور بسالم  دول المتوسط

التي يسيل عمى  ( تشير الى النقاط7وىدم شباب الجزائر عماد الوطن خريطة ) لداخميا
-https:\\carnegieالتفريغ )غانم  الميربين اختراقيا ويطمقون عمييا نشاط

mec.org ) 
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 نقاط حدودية بين تونس والجزائر نقاط التيريب )التفريغ(( 7خريطة )

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 https://carnegie-mec.orgمصدر:             
الدولة مجموعة اسباب ترجع لمموقع الجغرافي في مرور تمك االشياء لداخل  ولسيولة

، بالمحرمات الدولية وىذه االسباب )ادريس، ب تغالبيا في دوائر جيوسياسية موبؤة 
 (:00ص

المخدرات في افريقيا )خميج  وار الجيوسياسي بين الجزائر ودول تصنيعجيشكل ال -0
رون( سيولة ي، الكامغينيا، السنغال، ساحل العاج، غانا، التوجو، البنين، نيجيريا

 في مرور المخدرات و بدون مشاكل.
بعد أمني يحمي جنوب الجزائر نظرًا لضعف النظام االمني وعدم  عدم وجود -0

 سيطرتو عمى منطقة الجنوب.
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مما يؤدي لضعف المنظومة األمنية  مختمفة ونزاعات في دول افريقيا وجود حروب -7
 شرعي من الحدود.غير أمني من شأنو مرور اي شيء  وحدوث أنقالب

بعد ثورات  الذي أتصفت بو دول المتوسط والتي ظيرت نتائجو وأن الفشل السياسي
الربيع العربي مثمت ىاجس أمني لمجزائر، حيث ان الجزائر ىي الدولة الوحيدة التي لم 

فييا يعتمد   خاصة ان النظام السياسي دول األقميم ر التي شممتيالتغيتشمميا رياح 
لمشاكل الداخمية فمم تكن ىناك حاجة الداخمية اواًل بأول، بيدف حل ا االصالحات مبدأ

وبناء عمى ذلك فأن مشكمة ليبيا وسقوط النظام السياسي بيا لنظام، االن تقوم ثورة تغير 
والنزاعات القبمية قوية جدًا  السكاني قبمي االصل نظامياتعد مشكمة كبيرة نظرًا الن 

، وعمى ة الشديدةلمجزائر من خالل التواصل بين القبائل التي تتصف بالعصبي وستمتد
الجزائر من جية وخرق لعمقيا الداخمي من خالل  أمني يطال تالفىذا يترتب أن

 المخدرات والتيريب واالرىاب واالعمال المنافية لآلداب.

 خطة استراتيجية منصفة لمواجية الخطر أما مشكمة الطوارق االزواد في مالي ال تمتمك
وأىمية التصدي ليذا الكيان المتمرد الكبير المحدق بالجزائر والنيجر المالي وحدىا، 

من ىرجو  الجزائر والذي تسوق دوافعو فواعل أجنبية تريد سوءًا بالمنطقة فكان تخوف
األزواد لمجزائر والتحاقيم بشعب القبائل ما يؤثر عمى الدولة وييدد أمنيا السياسي 

 (.00،صر سابقواالقتصادي )صايج، مصد

 استراتيجية الدولة ومواجية التيديدات 

حيز جغرافي لو وجاىتو الجيوستراتيجية واالقتصادية تعد من ان المعضمة االمنية في 
االولويات في أجندة الدول الواقعة في ىذا النطاق ، وبما ان الجزائر كانت احرص عمى 

حرصيا رغم ضعفيا االقتصادي عدم مرورىا بفترة الربيع العربي كجيرانيا من الدول ب
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داخمية والخارجية فالبد من ان تواجو كل المشاكل االمنية التي لعمى مواجية تحدياتيا ا
 تواجييا بكل قواىا.

السممي  الداخمية: بما ان الجزائر من الدول التي تنتيج الطريق مواجية التيديدات - أ
بالمساعي الدبموماسية التي من شأنيا ان تعد من التيديدات الداخمية التي تدخل 

 ق البيئي مع دول الجوار فنجد:افي النط
 تقوم الجزائر باتباع اسموب التعاون الجماعي مع دول الجوار في حل االزمات -0

حل المشتركة والتي تحدد االمن الداخمي ليا وتيدده فيي تتحرك ضمن دول السا
االفريقي في نسيج متماثل من المشكالت السياسية واالثنية والضعف االقتصادي 

 فبالتالي سوف تكون الجماعة افضل في ىذا الحراك.
تصدت الجزائر لالرىاب المنظم الذي يسكن حدودىا بشكل مرن وبصورة المواجية  -0

 وايجاد الحمول ال اليروب من المشكمة وتركيا لمزمن.
عمى دام الحواري مع دول الجوار وتفضل االفعال التي تدل الجزائر الص تتجنب -7

والجزائر تتخذ سموب من التيديدات التي تحيط بو.  الغاية وتحرر الوطن
منيا  في حل المشكالت التي ليا عالقة مع دول الجوار الدبموماسية المتزنة
مشكمة الطوارق فأقدمت عمى حميا  حيث فطنت الجزائر لصعوبة مشكالت الطوارق

تحفظ معيشتيم وتضمن  في قرى مشكمة ازلية وذلك بتسكينيم في جنوبيا التي تعد
وال يضمن  ما تربوا لمسطح من جديدلكن ىذه المشكمة دائمًا والئيم بشكل ما، 

 لم يحصموا عمى تمك االمتيازات فطوراق مالي والنيجر جانب الطوارق باي حال
التي تجمعيم  ل عصبية القبائلعفي الجزائر بف كمل لمشكمة الطوارقفكانوا دافع م

الوسيط بين  الدولة جانب حل جذري لممشكمة، فأخذت فمم يعد ما قامت بو الجزائر
 برام عيود ضامنو لحقوق الطوارق وتحقيقألالمشكمة والعمل  الدول المشتركة في
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في اراضييا  الجزائر االطماع االوربية واالمريكية طموحيم اليوياتي. وقد ادركت
في  ورغبوا بتواجدىا 0111ية ر انشأت )افريكوم( قاعدة عسك وان امريكا خاصة

 بين الجزائر والمغرب وموريتانيا الصحراء الغربية بحجة حل الجدال الحاصل
ر، فقد كان ليا موقف اخ مبادرة امريكا اال ان الجزائر بشأنيا وقد رفضت تمك الدول

بين  العسكري  أنشأت الجزائر مركز قيادي اقميمي في جنوب الدولة ميمتو التنسيق
، 0171)عودة،  0100الدول المشتركة قي أمن الصحراء الغربية في عام 

 (.071ص

مواجية التيديدات االقميمية : اكتسبت الجزائر موقف شائك نتج عن موقعيا  –ب 
الجغرافي في نطاق غير آمن مميء بالقضايا واألزمات والمشاكل ، لذا كان عمييا ان 
تضع خطوط حماية ألمنيا من خالل اتباع نظام جيوبوليتيكي خاص جدًا في عالقتيا 

ت األقميمية التي تحيط بالجزائر ، حيث ان مع دول الجوار ، خاصة وأنو تتعدد المشكال
ىذا الساحل في المدرك الجزائري ىو ساحل أزماتي بو مجموعة معروفة ومحددة من 

 ( وىم:017، ص0103المشكالت الحدودية الخطيرة )حمزة ، 

مشكالت التعدد االثني والمغوي والديني والتي أدت لممطالب اليوياتيو التي تنادي  -0
 الجماعات. بيا مختمف تمك

تقوم دول الساحل عمى أساس اقتصادي ضعيف لم يكن ليتحمل تمك المشكالت  -0
 ولم تيتم بو الحكومات المتعاقبة وال وضعت حمول مناسبو لو.

ضعف دول المنطقة في السيطرة عمى اراضييا فيي من حيث المبتدأ ال تمتمك  -7
سبب تعدد االنقالبات السياسية جيوبوليتيك قوية تمكنيا من رعاية أمورىا الداخمية ما 

 عمى األنطمة.
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أنشغال الدولة في مشكالت الحدود التي تنقل أزمات وفشل دول الجوار لمداخل عن  -3
 بناء النظم المؤسسة لمدولة سواء عمى المستوى االقتصادي او السياسي أو االجتماعي.

خذت مجموعة خطوات تدرك جيدًا ما يحاك ليا من خالل الحدود فاتاذًا فالجزائر دولة 
جاده في سبيل حماية العمق وتسيير سياسة خارجية خاصة بيا فقامت )بن غربي ، 

 ( :1،ص0101

انتيجت الجزائر دور متوازن بين القوة في ان تكثف الجيود في حراسة الحدود  -0
وليًا الى عمقيا دغير الشرعية واالعمال المحرمة الالجنوبية ومنع تدفق اليجرة 

ي وبين سياستيا الخارجية التي تتبع فييا السالم من خالل المساعي االستراتيج
 الدبموماسية الساعيو لالصالح.

تتفيم الجزائر المشاكل المشتركة مع دول الحدود الجنوبية فأتخذت وضعيو  -0
تشكيل جبية دفاع أمنية تجاه فواعل التيديد الخارجية عبر التضامن العسكري معيم ل

 الحدود.

زائر مدى مشاكل الدول االفريقية الحبيسة تجاه احتياجيا لطرق مالحية الج كتدر  -7
بحرية تدعم تجارتيا ونشاطيا االقتصادي وبالتالي تعوض مشاكميا بسبب موضعيا 

وركينافاسو وساحل لالحبيس وبناءًا عمى ذلك تم االتفاق عمى انشاء مشاريع مشتركة مع 
شق الجزائر لتمكن تمك الدول من العاج ومالي وأخرين وانشاء سكو حديد برية ت

الوصول لمبحر في اتفاقيات سالم ذات سياسة آمنة جدًا ، وتيدف الجزائر لحل مشكمة 
 الدول الحبيسة ورفع التيميش عنيا وضمان أمنيا من خالل السالم معيم.

قاره افريقيا مساحة في  ةمواجية التيديدات الخارجية : بما ان الجزائر اكبر دول –ج 
وأكثرىم موارد طبيعية وثروات جعمتيا مطمع من الدول الخارجية ، فالبد من ان تتخذ 
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سياستيا الخارجية منحى مميز نحو استغالل تمك المسألة لصالحيا ومن ىنا قامت 
 الجزائر باآلتي: 

سبيل محاوالت الدولة تجاه دول الجوار بمد جسور التعاون االقتصادي المشترك في  -
القضاء عمى اي عداوات من الممكن ان تذكي نيران الحدود فيي تتبع اسموب 

 دبموماسي اقتصادي لتستفيد من مميزات الموقع والموضع لدييا.

تم أتباع المحور التنموي في استراتيجيتيا الخارجية من خالل عقد صفقات تعاون  -
ري وأقتصادي ودمج الشعب مشتركة في أطار دول األقميم وابرام اتفاقيات تعاون تجا

الحدودي في تمك المشاريع بيدف الرفع من مستواىم االقتصادي و أشغاليم في تنمية 
 الوطن.

أن ريادة الجزائر في سياستيا الخارجية وأستخداميا ألستراتيجية السالم مع محيطيا 
الجيوسياسي يؤمن حدودىا وبالتالي يمكن صناع القرار من االىتمام بالتنمية 

والعالم و أستغالل تصادية الداخمية وأتمام اتفاقيات األقتصاد مع الدول المحيطة األق
من  موانئ الدول وطرقيا البرية في حفظ المكتسبات الطبيعية ذات البعد الجيواقتصادي

 خالل استثماره بداًل من تركو لعبث العابثين.

 األستنتاجات:

ت الجيوبولتيكية التي تواجو االمن استنتج الباحثان من خالل دراسة التحديات والمشكال
 الوطني الجزائري ما يمي:
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الفكر االسالمي كان لو الدور الكبير في اذكاء التحدي االمني الداخمي لدولة  -0
الجزائر وذلك عمى مّر العقود اذ ولّدت حركات اسالمية كانت سبب في أكتساب مزيد 

 من الشباب في عضويتيا.

كانوا سبب في تكوين انظمة ارىابية واجرامية تيدف الى  الطوارق الجماعة االثنية -0
زعزعة االمن في الدولة وىذا سبب قوي جعل منيم من ميددات االمن الوطني بالجزائر 
اذ اصبحوا فريسة سيمة لفواعل اليدم سواء الداخمية والخارجية خاصة ان ىذه الجماعة 

( والتي انضمت الى منظومة النيجر –مشكمتيا اكبر في دول الجوار الجزائري )مالي 
مسمحة عمى الحدود وىذا سبب كافي استحكم التدخل الخارجي لفرنسا و مجمس االمن 
لممحافظة عمى مصالحيم وىذا حتم عمى الجزائر مواجية ىذا التحدي الجيوبولتيكي 
الكبير الذي أماميا الن تمك الجماعات الحدودية المنظمة وما تفعمو من تخريب متعمد 

 جزائر في اي وقت.يدخل لم

مشكمة الصحراء الغربية ىي وراء الخالف المغرب والجزائر وشكمت اقوى نزاع لم  -7
تستطع اي منيما حمو بما دعى لتدخل القوى الدولية والمحمية واالقميمية كذلك الخالف 
حول تندوف عمى الحدود السياسية في تقسيم القبائل بين الدولتين وجعميم في شتات في 

 واليوم الجزائر تؤكد أنيا قامت بدور المالحظ النزيو في ىذه القضية.السابق 

التنوع االثني والتعددي والمغوي كان سبب في انتشار أقميات تطالب باألنفصال  -3
رشاد(  –ماك  –سواء عمى حدود الدولة او دخميا مثل ) الحراك البربري االمازيغي 

 .كان سبب في اذكاء نيران الفرقة داخل الدولة

في العقد االخير كانت  االعمال الغير مشروعة التي انتشرت في الساحل االفريقي -5
سبب في جعميا مصدر تيديد امني لدول الجوار ومن ضمنيا الجزائر أذ أصبح الساحل 
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بؤرة لالعمال المحضورة ومركز لمتنظيمات االرىابية وصعوبة السيطرة عمييا وعمى 
ستيم الخطيرة وما يرافقو من تحديات لالمن القومي دخوليا لالراضي الجزائرية وممار 

الجزائري كذلك الدائرة االفريقية والساحمية الصحراوية تشكل بشكل خاص منطقة 
 حساسو في سياسو الجزائر الخارجيو.

الحروب والنزاعات المختمفة في الدائرة المتوسطة )ثورات الربيع العربي( انتجت  -1
شيء غير شرعي من الحدود خاصة الن النظام  انقالب امني من شأنو مرور اي

السكاني لتمك الدول قبمي االصل ذات النزاعات القوية وستمتد لمجزائر من خالل 
امني طال الجزائر وخرق عمقيا  تالفتواصل بين تمك القبائل ىذا ترتب عميو ان

 الداخمي وىذا تحدي كبير لالمن الجزائري.

د من حالمساعي الدبموماسية من اجل ان تانتيجت الجزائر الطريق السممي ب -3
التيديدات االمنية التي تدخل في النطاق البيئي لمدول الجوار كما انيا اتبعت نظام 
جيوبولتيكي خاص جدًا في عالقتيا مع دول الجوار وال سيما مع دول الساحل كونيا 

لتعاون مجموعة معروفة ومحدودة المشكالت الحدودية الخطيرة كما قامت بمد جسور ا
االقتصادي في سبيل القضاء عمى أي عداوات من شأنيا تذكي نيران الحدود اذ اتبعت 

 اسموب دبموماسي اقتصادي لالستفادة من مميزات الموقع والموضع لدييا. 
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 المصادر العربية

، 0،ط0151 -0153االبراىيمي، احمد طالب، آثار االمام البشير االبراىيمي  -0
 .011،ص0113المغرب االسالمي، بيروت،  دار

أبو خنجر، محمد عمر، نزاعات الحدود بين الدول العربية، اطروحة دكتوراه  -0
 .001، ص0101غير منشورة، معيد البحوث والدراسات العربية، القاىرة، 

احمد ، حشاتي، االمن الوطني الجزائري في ظل تنامي التيديدات االمنية  -7
ل االفريقي، رسالة ماجستير غير منشورة، المدرسة الجديدة في منطقة الساح

  .31،ص0105الوطنية العميا لمعموم السياسية، 
اديس، احمد منطقة الساحل االفريقي ومنطقة المغرب العربي، مجموعة الخبراء  -3

 .00المغاربين، ص
االزىر ، عالل ، مناقشات في المسألة االمازيغية في معارك فكرية حول  -5

 .35، ص 0110ز طارق بن زياد ، المغرب ، االمازيغية ، مرك
بن غربي، ميمود، الوضع الجيوبوليتيكي لمجزائر ودوره في بمورة توجيات  -1

السياسية الخارجيةة اتجاه مالي والنيجر انموذجًا ، مجمة التراث، جامعة زيان 
 . 1،ص0101، 07عاشور بالجمفة، عدد

بومدين، عربي، الحركات األحتجاجية في الجزائر وعسر التحول ن مجمة  -3
 . 05،ص0103، 01سياسات عربية، عدد

 -التميمي ، عبد الممك خمف ، أضواء خمف ، اضواء عمى المغرب العربي -7
 . 033،ص0100رؤية عربية مشرقية، دار البصائر ، الجزائر ، 
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با عمى االمن الوطني الجزائري، جارش، عادل ، تأثير الظاىرة االرىابية في لبي -1
مجمة العموم السياسية والقانون، المركز الديمقراطي االلعربي، 

 . 011-015،ص7،0103عدد
حاج بشير، جيدور ، مأزق االسالم يالسياسي في الجزائر دراسة تحميمية عن  -01

تراجع االداء السياسي لالحزاب ذات التوجو االسالمي، مجمة دفاتر السياسة 
 . 071،ص1،0107، عددوالقانون 

حافظ ، صالح الدين ، حرب البميساريو، دار الوحدة لمدراسات ، بيروت،  -00
 . 070،ص0170

حماد، صميحة، ابعاد اىتمام السياسة الخارجية الجزائرية بالدائرة االفريقية،  -00
، عبر 0107بحث دكتوراه، جامعة وىران، كمية الحقوق والعموم السياسية، 

 موقع: 
https://ds-univ-oran2-dz. 

حمزة، حسام، الدوائر الجيوسياسية لالمن القومي الجزائري ، رسالة ماجستير  -07
 .        35،ص0100، كمية العالقات الدولية، -الجزائر -غير منشور، جامعة باتنو

موجاىة التيديدات االمنية حمزة، برامج ، االستراتيجية االمنية الجزائرية ل -03
الالتماثمية في منطقة الساحل االفريقي، مجمة االستاذ الباحث لمدراسات 

المسيمة،  -القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف
 . 017،ص1،0103عدد

 -دالية غانم، المناطق الحدودية في الجزائر بمد قائم بذاتو، مركز مالكوم كير -05
-https://Carnegie-ح عبر موقع: كارنيخي لمشرق االوسط. متا

mec.org.  

https://ds-univ-oran2-dz/
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دعم مالي ومادي من يقف خمف حركة ماك االنفصالية في الجزائر وما  -01
 اىدافيا؟

 متاح عبر :         
                                 https://arabic.sputniknews.com  

، بين التاريخ والواقع ، مؤسسة اقرأ، القاىرة، السرجاني، راغب  -03
 .071،ص7،ج0111

سوباس، إيريك، العدالة االنتقالية والعقوبات ، مختارات من مجمة الصميب  -07
 . 7،ص731،0117، عدد1االحمر، مجمد

شعالن ، جاسم، مشكمة الصحراء الغربية وانعكاساتيا عمى مستقبل االمن  -01
-033،ص0100السياسية، جامعة بابل،القومي العربي، بحث في الجغرافية 

035 . 
شميغم، عبير، االمازيغية والعنف اليوياتي في الجزائر، المركز العربي لمبحوث  -01

 . 35-33، ص0101، 01والدراسات، عدد
صايج، مصطفى، التحديات االمنية واالستراتيجية الجديدة في غرب المتوسط،  -00

 .07،ص0101، 0دد، ع1المجمة الجزائرية لمدراسات السياسية، مجمد 
صوالجية ،منبير، قيم واستراتيجيات النخبة السياسية وعالقتيا بالحكم في  -00

،اطروحة دكتوراه غير 0111الجزائر : دراسة ميدانية بالبرلمان الجزائري، 
منشورة، جامعة الجزائر، كمية العموم االنسانية واالجتماعية، قسم عمم االجتماع 

 .071)تخصص سياسي(،ص
داية ، مشكمة الصحراء الغربية، مجمة المصرية لمقانون الدولي، عبد اهلل، ى -07

 . 70،ص5،0131القاىرة، عدد

https://arabic.sputniknews.com/


هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال  

 

 
  778 

عطية، ادريس، االرىاب كمصدر جديد لتيديد االمن في الساحل االفريقي:  -03
اولوية بناء االمن بدل استيراده، مجمة الجزائرية لمدراسات السياسية، جامعة 

 .71،ص0103، 0، عدد0الجزائر، مجمد -تبسة
العمر، معن خميل، الحركات االجتماعية، دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان،  -05

 . 50-51ن ص0101
عمــي، عبــد  المــنعم، تغيــر كيفــي: السياســة الخاجريــة الجزائريــة فــي عيــد الــرئيس  -01

تبـــون، وحـــدة الدراســـات العربيـــة واالقميميـــة، المركـــز المصـــري لمفكـــر والدراســـات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىرة،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع: ، 0100االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجة، الق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر موق -عب

https://www.ecsstudies.com/14873.  
عودة، جياد ، السياسة االمريكية تجاه منطقة المغرب العربي، مجمة السياسة  -03

 . 071،ص13،0171الدولية، القاىرة، عدد
غالي، بطرس بطرس، العقالات الدولية في أطار منظمة الوحدة االفريقية،  -07

 . 331،ص0133، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، 0ط
فرقاني، فتحية ، تأثير التعدد االثني في االستقرار السياسي واالمني في شمال  -01

مة، افريقيا دراسة حالة الطوارق في مالي اثر الحرب الميبية، دورية تركية محك
 . 017،ص0105

فريدوم أونووىا، التدخل العسكري الفرنسي االفريقي في مالي والمخاوف األمنية  -71
 المتفاقمة ،

-https://studies,Aljazeera-net/en/node/3501/2013   
لتأمين تدفق السمع واالفراد من جبية البوليساريو، المغرب يقيم منطقة عازلة  -70

 ، عبر موقع: 0101لثاني تشرين ا 07بالكراكات، الجزيزة نت،
- https://bit-ly/3nj3kpa.  

https://bit-ly/3nj3kpa
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 -0117لعمراني، زاكية، توجيات السياسة الخارجية االمريكية تجاه الجزائر  -70
الجزائر، كمية  -، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مولود معمري0101

 .000، ص0103العموم السياسية، الحقوق  والعموم السياسية، قسم 
 الماك والرشاد تحالف الشر في الجزائر، انترنت، عبر موقع:  -77

https://www.youtube.com./q4ap/kw50n4.  
مجدان ، محمد، التيديدات األمنية في منطقة الساحل االفريقي المظاىر  -73

عكاسات، مجمة دراسات استراتيجية ، مركز الديمقراطي العربي، واالسباب واالن
 . 13، ص07،0101برلين، عدد

المجذوب ، مصطفى عمي احمد، دور الدبموماسية العربية في تسوية النزاعات  -75
الحدودية بين المغرب والجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، اندنوسيا، جامعة 

ومية ماالنج، كمية الدراسات العميا، قسم موالنا مالك ابراىيم االسالمية الحك
 .000-013،ص0105الشريعة والقانون، 

معاطي، صالح ،أبو العينين ، عطيات، البدو امراء الصحراء، مؤسسة الوراق  -71
 .757،ص0103لمنشر والتوزيع، عمان، 

 منطقة الكراكات مساحة الصفر بين المغرب والبوليساريو، عبر موقع:  -73
https://www.aljazeera.net. 

م، رسالة ماجستير غير 0111-0135نصيره، ىادية، قضية الصحراء الغربية  -77
 . 1، جامعة الوادي، الجزائر، ص0103منشورة،

)ىل يقبل ممك المغرب دعوة رئيس الجزائر لتجاوز أزمتي البوليساريو والقبائل؟  -71
 . RtArabic، عبر قناة: 0100/ أغسطس  1انترنت، بتاريخ 

https://www.youtube.com./q4ap/kw50n4
https://www.aljazeera.net/
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