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ملخص املقال

يُبقــي النظــام الجزائــري ُو يغــذي بحــر ٍص أســطورة الجزائــر الثوريــة عــى الســاحة الدوليــة. لكــن األمــر يف الواقــع 

يتعلــق بسياســة خارجيــة موضوعــة يف خدمــة النظــام نفســه، أي يف خدمــة فرقــة وليــس يف خدمــة البــاد أو األمــة. 

ــف  ــن املوق ــة. تجمــع هــذه األخــرة ب ــذي يوجــه سياســته الخارجي ــاء النظــام هــو ال ــإن بق ــك وتحــت هــذه الظــروف ف لذل

املتصلــب لــل ُمحــا َرص - خاصــة ملــا يتعلــق األمــر بفرنســا أو باملغــرب - وبــن املرونــة - عندمــا يتعلــق األمــر ببقيــة 

الثانيــة  بينــا تجعلــه  الدميقراطيــة،  نقيــض  أي  الوطنيــة،  الوحــدة  نــوع مــن  بتعزيــز  األوىل  الخاصيــة  العــامل: تســمح 

مفــي ًدا للقــوى العامليــة أو اإلقليميــة. وخلــف هــذه املرونــة وأســطورة الجزائــر »التقدميــة«، يبقــى النظــام الجزائــري 

ــات بالنظــر  ــم هــذا تقلب ــب رغ ــي بـ«اســتقرار« يجل ــع ســياق يحتف ــم م ــك يتناغ ــورة بشــكل جــذري. وهــو يف ذل مضــادا للث

إىل أن غيــاب الرشعيــة الداخليــة ال يســتطيع ســوى إثــارة أســئلة دامئــة حــول قابليــة بقــاء النظــام الســيايس القائــم.
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مقدمة

ــكار  ــيهات واألف ــن الكليش ــلة م ــك سلس ــوم بتفكي ــم ًال يق ــم ع ــة أن يض ــر الخارجي ــة الجزائ ــل لسياس ــى كل تحلي ــب ع يج

الجاهــزة، فقــد ترســخت يف األذهــان فكــرة أن الجزائــر متمــردة ومضــادة لإلمربياليــة عــى ســبيل املثــال. وهــذا لدرجــة كبــرة 

ــام  ــا النظ ــي خاضه ــة الت ــة الثوري ــي )1954-1962( والدعاي ــر الوطن ــرب التحري ــد ح ــد بع ــبها البل ــي اكتس ــة الت ــل الهيب بفض

ــتويات. ال  ــى كل املس ــن ع ــع الراه ــتمرار الوض ــل اس ــة ب ــة ثوري ــجع حركي ــورة ال تُِش ــذه الص ــإن ه ــة ف ــري. وللمفارق الجزائ

ــام  ــد النظ ــذر. يري ــم والح ــوح والتكت ــدم الوض ــم بع ــا تتِّس ــدر م ــدي بق ــلوك التح ــة بس ــة الجزائري ــة الخارجي ــز السياس تتمي

ــى غــر واضــح عــى  ــة، أن يبق ــة مدني ــف واجه ــر، أي الســلطة العســكرية املتســرة خل ــذي يحكــم الجزائ الكريبتوقراطــي1 ال

ــا بالنســبة للتكتــم والحــذر اللذيــن يتســم بهــا املســٔوولون الجزائريــون فيــا يتعلــق بالسياســة  كل املســتويات بالتحديــد. أم

ــة.  ــاحة الدولي ــى الس ــا ٍء ع ــة بق ــه آلي ــر اىٕل أن ــكل يشء يش ــا-، ف ــدل أحيانً ــرة للج ــات املث ــض الخطاب ــم بع ــة - رغ الخارجي

نعــرف أن الجيــش يف الجزائــر قــام مقــام الشــعب واملدنيــن كمصــدر و ُم َج ِّســد للســيادة باســم الرشعيــة الثوريــة2 .

جاءت االنتفاضة الشــعبية يف فيفري 2019 والثورة املضادة التي قوبلت بها لتُذكرنا أنه ميكن أيً ضا اســتخدام السياســة الخارجية 

لالتفاف عى السيادة الشعبية.

قــدم لنــا الحــراك الشــعبي، والــذي كان قبــل كل يشء انتفاضــة جزائريــة قحــة، درو ًســا قيمــة حــول مكانــة النظــام 

ــام دبلوماســية  ــع ًال أم ــه: نحــن ف ــل بقائ ــن أج ــة م ــدادات السياســة الخارجي ــه عــى اســتعال امت ــامل وقدرت ــري يف الع الجزائ

يف خدمــة نظــام ال يف خدمــة وطــن. وعــى عكــس مــا الحظنــاه يف أماكــن أخــرى )يف ســوريا مــث ًال( ورغــم تجــاوزات 

ــوة  ــة ق ــر أي ــم تظه ــة، فل ــى رأس الدول ــوت ع ــارب امل ــل ق ــرض رج ــة ف ــها محاول ــى رأس ــي ع ــن والت ــٔوولن الجزائري املس

ــر،  ــازر يف الجزائ ــدوث مج ــدم ح ــا لع ــب ًع ــداث ط ــابه األح ــه3. مل تتش ــد اىٕل تنحيت ــا ِّد أح ــه ومل ين ــة ل ــة معارض ــة أي دولي

ــر  ــق األم ــو تعل ــن ل ــك، لك ــل ذل ــنوات قب ــرش س ــائدة ع ــة الس ــروح الثوري ــاب ال ــى حس ــر ع ــد تغ ــام ق ــياق الع وكان الس

ــادٔي وحســب، فــإن املشــكلة كانــت لتطــرح بنفــس الطريقــة: الحــكام الذيــن يفرضــون أنفســهم بالقــوة عــى شــعوبهم. باملب

وألن النظــام الجزائــري مييــل إىل مراعــاة مصالــح محاوريــه، بــدت كل القــوى )عامليــة وأوروبيــة وعربية( أنهــا تفضــل -وغالبًا دون 

حــاس- النظــام الجزائــري عــى الحــراك الشــعبي باســم »اســتقرار« مفــرض، رغــم أن الهــوة بــن املســؤولن والشــعب الجزائــري 

تشــكل يف حــد ذاتهــا عامــل عــدم اســتقرار. إن هــدف هــذا املقــال هــو إظهــار أن السياســة الجزائريــة تخــدم إبقــاء وضــع راهــن 

ــرشكاء الرئيســين(. وســنناقش يف ســبيل هــذا املســتجدات  ــة )إرضــاء ال ــم(، ودولي ــاذ النظــام القائ ــة )إنق ــن: داخلي عــى جبهت

القليلــة التــي تســتحق الذكــر والتــي طــرأت عــى العقيــدة وكذلــك يف املارســة: بعــض الترصيفــات التــي ال يبــدو أنها ســتؤثر عى 

الخطــوط الرئيســة التــي نقدمهــا هنــا. ســنتناول ثاثــة محــاور - وباملصادفــة ثاثــة أنــواع مــن الفاعلــن - مــن املرجــح أن تلقــي 

الضــوء عــى اســتخدام السياســة الخارجيــة مــن قبــل الســلطات الجزائريــة: عقــدة االضطهــاد )واملســاة أيضــا عقليــة املحــارص( 

ــزان العاقــات مــع معظــم  ــن ميي ــة والحــذر اللذي ــات املتعلقــة بفرنســا واملغــرب؛ واملوازن املوجــودة بشــكل أســايس يف الخطاب

الــدول العربيــة ودول الــرشق األوســط؛ والرغبــة يف جعــل نفســها مفيــدة للقــوى العظمــى )روســيا والصــن والواليــات املتحــدة(.

1. تدفع التســاؤالت الدامئة حول طبيعة مارســة الســلطة يف الجزائر وحول هوية أصحاب القرار - ومكونات الســلطة الجاعية التي تشــكل النظام

الجزائري- إىل اســتعال مفهوم »الكريبتوقراطية«. تحد هذه الخاصية من الوصول إىل املعلومات، ما يشــكل العائق األســايس أمام الباحث. يلجأ هذا  األخر إىل اإلكثار من التســاؤالت 
واالستنباطات.

Lahouari Addi, » L’armée, la nation et l’État en Algérie «, Confluences Méditerranée, Paris, L’Harmattan, 1999, pp. 39-46 .2

3. للتذكر فإنه يف 2011، قام كل من نيكوال ســاركوزي وباراك اوباما وأنجيا مركل ودافيد كامرون مبطالبة بشــار األســد مبغادرة الســلطة.
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 عقدة احملا َصر اجلزائرية: السياسة اخلارجية، سياسة داخلية
بوسائل أخرى

ميكننــا هنــا بــكل تأكيــد ذكرعبــارة كارل فــون كاوزفيتــز )1780-1831( ، الــذي وصــف الحــرب بأنهــا »ليســت ســوى 

ــا  ــة أقــرب إىل كونه ــإن السياســة الخارجي ــدة، ف ــوا ٍح عدي ــة، ومــن ن ــة الجزائري اســتمرار للسياســة بوســائل أخــرى«4: يف الحال

ــوا  ــن أزعج ــك الذي ــايل، كل أولئ ــام الح ــاريض النظ ــإن مع ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــرى. ع ــائل أخ ــة بوس ــة الداخلي ــدا ًدا للسياس امت

ــن إرث  ــز ًءا م ــرب ج ــذي يعت ــت وال ــرور الوق ــر املســتقلة مب ــى الجزائ ــرض نفســه ع ــذي ف ــايف ال ــس األيديولوجــي والثق التجان

التحــرر مــن االســتعار )وبالتــايل مــن إرث االســتعار(، غــال ًبــا مــا تتــم محاربتهــم بخطــاب السياســة الخارجيــة: إنهــم »غــر 

ــاد. ــن الب ــى ألم ــة، وحت ــدة الوطني ــدي ًدا للوح ــكلون ته ــة ويش ــح األجنبي ــون املصال ــر، وميثل ــب خاط ــن طي ــن« ع جزائري

ــى  ــة ع ــامل املصنف ــات الع ــن، متثي ــرن العرشي ــن الق ــاين م ــف الث ــر يف النص ــذي ظه ــار ال ــة، التي ــية النقدي ــئل الجيوسياس تُس

أنهــا بديهيــة5، وتعــرف بالبعــد الســيايس )األيديولوجــي أو املتعلــق مبارســة الســلطة عــى نطــاق وطنــي( للروايــات 

ــدو  ــد يب ــا ق ــدر م ــك، وبق ــع ذل ــة(. وم ــات فاعل ــدة جه ــمل ع ــد تش ــي ق ــة والت ــيطرة اإلقليمي ــة بالس ــية )املتعلق الجيوسياس

مخالًفــا للحــدس، فــإن التمييــز بــن مــا هــو جيوســيايس ومــا هــو ســيايس هــو أمــر مــوىص بــه؛ ألن الخلــط بــن االثنــن يخــدم 

ــن  ــون، م ــد ارٔص الحــكام الجزائري ــة، فق ــة الجزائري ــا عــى الحال ــا ًم ــق هــذا مت ــد. ينطب ــح السياســية عــى وجــه التحدي املصال

خــال الدفــع املنتظــم للنظــر إىل الخــارج )أو نحــو مــا هــو خارجــي بالنســبة للداخــل( ومــن خــال جعــل الجيــش فــاع ًال يف 

»االســتقرار« الداخــي والخارجــي، عــى »إضفــاء الطابــع الجيوســيايس« عــى شــأن ســيايس: املعارضــة الداخليــة للنظــام القائــم.

وللذهــاب إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، مــن املمكــن التأكيــد عــى أن القضايــا الجيوسياســية وقضايــا الهويــة - وهــا 

ــا - تُســتخدم لدفــع الشــعب الجزائــري نحــو عــدم التســيس: ميوهــه ويــرصف انتباهــه عــن القضايــا  العامــان املتشــابكان غالبً

ــات  ــض املارس ــبب بع ــة. أوالً، بس ــن طريق ــر م ــا بأك ــا دورا مركزيً ــا هن ــب فرنس ــره. تلع ــؤولية مص ــه مس ــي تولي ــي تعن الت

االســتعارية التــي ورثتهــا الجزايـٔـر املســتقلة، ثــم ألن دعايــة النظــام الجزايـٔـري تلـَـوح بهــا بانتظــام بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش.

الجيوسياســية( الهويــة  )أو  الجيوسياســية  والقضايــا  بالهويــة  التاعــب  حظــي  االســتعارية،  باملارســات  يتعلــق  فيــا 

باهتــام الجمهوريــة الفرنســية يف وقــت مبكــر، ابتــدا ًء مــن عــام  1870: مارســات تهــدف اىٕل تقســيم الســكان عــى أســاس 

الهويــة - مثــل مرســوم كرمييــو الــذي أعطــى الجنســية الفرنســية ليهــود الجزايـٔـر، والتــي طلبهــا القليــل منهــم قبــل هذا املرســوم6، 

ونــأى بهــم عــن بقيــة الســكان األصليــن، والخطابــات االســتعارية التــي تؤكــد التفــوق املفــرض للقبائــل7، والرغبــة الواضحــة 

أثنــاء حــرب التحريــر )1954-1962( يف فصــل مصــر الجزائــر عــن مصــر بقيــة البلــدان املغاربيــة والحــد مــن التضامــن املغــاريب8، 

وحتــى معاقبــة أي تضامــن عــريب9. وبالتــايل، فقــد اســتخدمت الهويــة والجيوسياســة كأدوات يف أو ضــد قضيــة سياســية بامتيــاز: 

الحقيقــة االســتعارية. إذا أضفنــا إىل هــذا رسيــة النظــام الجزائــري املوروثــة مــن الــرصاع ضــد الجيــش الفرنــي، فإننــا نحصــل 

عــى اســتمرارية غــر مواتيــة للســيادة الشــعبية بــن الجزائــر املســتعمرة والجزائــر املســتقلة. ويوجــد اليــوم، ويف مواجهــة متطلب 
املواطنــة، إغــراء باللجــوء إىل التمويهــات واالنقســامات الجيوسياســية والنقاشــات حــول الهوية - حول اإلســام أو حــول القبائل.10

Carl von Clausewitz, De la guerre, Paris, Minuit, 1955, p. 67 .4

Gearóid Ó Tuathail, Critical Geopolitics, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996 .5

Laure Blévis, » En marge du décret Crémieux. Les Juifs naturalisés français en Algérie )1865 - 1919( «, Archives Juives, 2012/2 )Vol. 45(, pp. 47-67 .6

Gilbert Meynier, L’Algérie révélée : la guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle, Genève, Librairie Droz, 1981, p. 428 .7

Gilbert Meynier, Histoire intérieure du FLN, 1954-1962, Paris, Fayard, 2002, p. 565 .8

9. كانت املســاندة املرصية لجبهة التحرير الوطني أحد العوامل التي تفرس مشــاركة فرنســا يف بعثة الســويس يف 1956.

10. إذا كانت هناك بالفعل هوية أو جغرافيا سياســية حضارية )عى ســبيل املثال، »رصاع الحضارات«(، فإننا نتحدث هنا عن الجغرافيا السياســية

والهوية كأداتن - مختلطة أو منفصلة - تحظى بتقدير يف املشــاريع املناهضة للسياســة. 
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وإىل جانــب هــذه التذكــرات التاريخيــة، تبقــى فرنســا بعبًعــا مناسً بــا للحكام الجزائريــن، يف إطــار خطابهم عن »اليــد األجنبية«. 

غالبًــا مــا تُذكــر فرنســا واللغــة الفرنســية ببعــض الريبــة، وكأنــه من الــروري أن نشــر للجزائرين أن االســتقال مَ هدد بعد ســتن 

ســنة مــن الحصــول عليــه، يف حــن أن العاقــات الثنائيــة بــن الدولتن جيدة بشــكل عــام، ويف حن أظهــرت باريس دعً ما مســتمً را 

للســلطة الجزائريــة، حتــى عندمــا كان عبــد العزيــز بوتفليقــة - الــذي مل يـُـب ِّد أنــه عى قيــد الحياة- يســتعد لبدء عهدة خامســة، 

وبينــا اىٔب الرئيــس الفرنــي الحــايل اإل أن يُضاعــف اللفتــات تجــاه القــادة الجزائرين فيــا يتعلق بقضايــا الذاكرة11، فــإن الدعاية 

املناهضــة لفرنســا - والتــي غــالً بــا مــا تتجــى يف حساســية مفرطــة12 - هــي رد فعل يصعب عــى القــادة الجزائرين االبتعــاد عنه.

مــن بــن »الهدايــا« التــي قدمهــا الرئيــس الفرنــي للقــادة الجزائريــن يف موضــوع الذاكــرة )والتــي قدمهــا لنفســه يف 

ــتورا  ــن س ــٔورخ بنيام ــه اىٕل امل ــذي أوكل كتابت ــر ال ــرب الجزائ ــتعار وح ــرة االس ــاص بذاك ــر الخ ــر التقري ــت(، نذك ــس الوق نف

ــوم  ــن: مفه ــى نقطت ــن ع ــٔورخ ولك ــات امل ــى مقرح ــا ع ــز هن ــن نرك ــي 2021 13. ل ــذي ُق ِّدم يف جانف ــة 2020 وال يف جويلي

»التوفيــق بــن الذاكــرات« ، والتــي هــي لُــب التقريــر وبشــكل أعــم فرصــة هــذا األخــر. مــن الصعــب تخيــل كيــف 

ــون  ــن يهدف ــن الذي ــادة الجزائري ــل الق ــن قب ــررة م ــذار املتك ــات االعت ــظ ًرا لطلب ــرات، ن ــن الذاك ــق ب ــيتم التوفي ــاذا س ومل

ــادة  ــض الق ــؤرخ، رف ــة امل ــن ني ــن حس ــم م ــى الرغ ــك ، وع ــى ذل ــاوة ع ــة. ع ــة قليل ــد بتكلف ــزي جدي ــرص رم ــق ن اىٕل تحقي

الجزائريــون التقريــر 14. وملــاذا مثــل هــذا التقريــر يف مثــل هــذا الســياق؟ ال يوجــد يشء يدعــو إىل مثــل هــذا العمــل، 

ــر،  ــرة. ويف الجزائ ــا الذاك ــرون لقضاي ــس ماك ــه الرئي ــرب عن ــذي ع ــخيص ال ــام الش ــتثناء االهت ــر، باس ــا يف الجزائ ــا ك يف فرنس

ــه مــن طــرف الســلطة القامئــة. ــوازن ســيايس للقــوى بــن شــعب ونظــام ، جــاءت مســألة الذاكــرة كإلهــاء مرحــب ب وســط ت

إن ترصيحــات الرئيــس الفرنــي، حتــى عندمــا تكــون مثــرة للجــدل مثــل تلــك التــي أدىل بهــا مــؤخ ًرا حــول »ريــع الذاكــرة« 

ــود يف  ــدول16 - تع ــية وال ــن الدبلوماس ــي ًدا ع ــة بع ــتحق املعالج ــدة تس ــع مفي ــي مواضي ــة15 - وه ــة الجزائري ــول األم وأص

ــن  ــارص املذكوري ــة املح ــز عقلي ــع« وتعزي ــى »الري ــاظ ع ــايل الحف ــه بالت ــذي ميكن ــري ال ــام الجزائ ــى النظ ــدة ع ــة بالفائ النهاي

ــراض  ــة ألغ ــة الخارجي ــف السياس ــدوره مل ــتخدم ب ــي يس ــؤول فرن ــع مس ــل م ــن نتعام ــذات، نح ــة بال ــذه الحال ــاه. يف ه أع

السياســة الداخليــة - انتخابيــة عــى األرجــح - ، مــا يعطــي انطبــا ًعــا بأنــه يســتدعي ريــع الذاكــرة لصالــح »الريــع االنتخــايب«.

ــل عاقــات  ــذارا؟ هــذا ليــس مؤكــدا. ب ــوم. أينتظــرون اعت ــا مــن فرنســا الي ــون حًق مــن الصعــب معرفــة مــا يتوقعــه الجزائري

ــأن  ــم واالعــراف ب ــل كل يشء أن يســتعمل للــرشح والفه ــخ قب ــة، عــى األرجــح. يجــب عــى التاري ــة وتنقــل أكــر مرون هادئ

ــة نظــر مؤسســية  ــل مــن وجه ــك أن فرنســا املعــارصة - عــى األق ــب كــر، وكذل ــاء فرنــي يف جوان ــر املعــارصة هــي بن الجزائ

ــا مثــار االســتعار والحــرب يف الجزائــر. وفيــا يتعلــق بـــ »مصالحــة الذاكــرة«، وهــو أمــر مســتحيل بداهــة، رمبــا  - هــي جزئيً

يكــون مــن األفضــل الرويــج ملــا هــو مشــرك بــن البلديــن: عــى ســبيل املثــال الشــخصيات التاريخيــة مثــل األمــر عبــد القــادر، 

املحرمــة واملكرمــة عــى جانبــي البحــر األبيــض املتوســط. ال ميكــن حــرص العاقــات الفرنســية الجزائريــة يف السياســة الخارجيــة، 

ــن  ــد م ــد بعي ــا بل ــر، وكأنه ــا هــي الجزائ ــم مل ــاث ظواهــر: ســوء فه ــة. تتداخــل يف فرنســا ث ــل تظــل مســألة سياســة داخلي ب

Patrick Roger, .»11. حتى قبل انتخابه يف عام 2017، كان إميانويل ماكرون قد وصف االســتعار بأنه »جرمية ضد اإلنســانية

Colonisation : les propos inédits de Macron font polémique «, Le Monde, 16 février 2017. https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/ « 
html.12.15.4854003_5080621_االستعار-كان-جرمية- ضد-االنسانية- article/2017/02/16/pour- macron

L’Algérie rappelle son ambassadeur en France après la diffusion de documentaires sur le “Hirak” «, France 24, 27 mai 2020. URL : https://www. « .12

.france24.com/fr/20200527-l-alg%C3%A9rie-rappelle-son-ambassadeur- en-france-apr%C3%A8s-la-diffusion-de-documentaires-sur-le-hirak

Remise du rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie «, site de l’Élysée, 20 janvier 2021. URL : https://www.elysee.fr/ « .13

.emmanuel-macron/2021/01/20/remise-du-rapport-sur-la-memoire-de-la- colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie

Rapport Stora : Alger dénonce un “rapport franco-français” «, 20 Minutes, 24 mars 2021. URL : https://www.20minutes.fr/monde/3005887- « .14

.20210324-rapport-stora-alger-denonce-rapport-franco-francais

 Mustapha Kessous, » Le dialogue inédit entre Emmanuel Macron et les “petits-enfants” de la guerre d’Algérie «, Le Monde, 2 octobre 2021. URL : .15

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/10/02/vous-etes- une-projection-de-la-france-emmanuel-macron-s-adresse-aux-petits-enfants-de-la-
.guerre-d- algerie_6096830_823448.html 

 16. حتى لو كانت وســائل الدول رضورية )أرشــيفات البلدين، عى ســبيل املثال( ، فإن الحرية واالهتام بالحقيقة ليســا البوصلة الرئيســية للقادة السياسين.
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ــة مــن الشــعب والطبقــة السياســية،  ــح معين ــدى رشائ ــر ل ــدان األخــرى، واملــرارة تجــاه اســتقال الجزائ ــد مــن البل ــن العدي ب

وعــدد كبــر مــن الســكان مــن أصــل جزائــري يحافظــون يف كثــر مــن األحيــان عــى عاقــة شــبه أســطورية مــع بلــد املنشــأ. ويف 

الجزائــر، بــدون إطــار ســيايس هــادئ ورشعــي وبــدون ضــان حريــة التعبــر، فــإن فرنســا تبقــى موضــوع األوهــام والغمــوض. 

ــرة. ــة والذاك ــول الهوي ــي ح ــي ال تنته ــات الت ــى املناقش ــة ع ــن الحقيق ــه ع ــث النزي ــن البح ــا الحالت ــل يف كلت ــك ُيفض  لذل

يصعــب بالطبــع التحــدث عــن عقــدة املحــاَ رص التــي متيــز السياســة الخارجيــة الجزائريــة دون قــول بضــع كلــات عــن املغــرب. 

قــررت الســلطات الجزائريــة يف أوت 2021 قطــع العاقــات الدبلوماســية مــع الربــاط. إن عوامــل هــذا التدهــور معروفــة: الدعــم 

ــة - ردا عــى هــذا الدعــم  ــة، االســتفزازات املغربي ــر مصــر الصحــراء الغربي ــة البوليســاريو وتقري ــر لجبه ــه الجزائ ــذي قدمت ال

ــات سياســية  ــق فقــط بنزاع ــى هــذا الحــد يتعل ــر حت ــي املغــريب ... إن األم ــع اإلرسائي ــل، والتطبي ــر مصــر القبائ - حــول تقري

دبلوماســية. لكــن عندمــا تذهــب الجزائــر إىل حــد اتهــام الربــاط بالوقــوف وراء الحرائــق األخــرة التــي اجتاحــت شــال البــاد، 

ــور األخــرى  ــن األم ــر م ــا يف كث ــون يف هــذا املوضــوع ك ــادة الجزائري ــا آخــر. يعطــي الق ــا انحرافً ــرى هن فمــن الصعــب أال ن

ــر  ــد جزائ ــة ض ــة واملغربي ــية اإلرسائيلي ــرة الفرنس ــرة املؤام ــن. إن يف فك ــب الجزائري ــراج« غض ــدون »إخ ــم يري ــا بأنه ــا ًع انطب

يقظــة - بفضــل جيشــها املفــرط يف التجهيــز- بعــض التملــق تجــاه جــزء مــن الــرأي العــام. لكنهــا فكــرة تتبخــر يف ملفــات أخــرى.

جزائر مرنة مع الشرق األوسط

األوســط.  والــرشق  العــريب  العــامل  ببقيــة  األمــر  يتعلــق  عندمــا  والحــذر  التــوازن  الجزائريــة  الدبلوماســية  تفضــل 

العاقــات  عــى  الحفــاظ  يتطلــب  الداخــل،  يف  مقــدس«  »اتحــاد  عــن  البحــث  خــال  مــن  النظــام،  بقــاء  كان  إذا 

الــرشاكات.  تأمــن  ًضــا  أي  يتطلــب  فإنــه  بفرنســا،  يتعلــق  فيــا  مســتمر  وغمــوض  املغــرب  مــع  املتضاربــة 

الداخــي. لاســتخدام  غالبًــا  املوجهــة  الفظــة  الدعايــة  وراء  مــا،  ًعــا  نــو  مرنــة  خارجيــة  سياســة  أمــام  إننــا 

شــهدنا مــع الربيــع العــريب )2010-2011( ظهــور ثاثة تحالفات رئيســة يف الرشق األوســط والعامل العريب: محور إســامي إصاحي، 

مؤيــد جً دا لانتفاضــات الشــعبية ولشــبكة اإلخــوان املســلمن، التــي تهيمــن عليهــا تركيــا ودولــة قطر؛ و«محــور مقاومــة« بقيادة 

طهــران وحــزب اللــه اللبنــاين ودمشــق؛ ومحــور مضــاد للثــورة بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحدة 17 

)انضمــت إليــه مــرص بعــد االنقاب ضد اإلخوان املســلمن عــام 2013(. ميكن القول أن الســلطة الجزائرية نجحــت يف الحفاظ عى 

عاقــات جيــدة متــاً مــا مــع املحــاور الثاثــة املعنيــة. ميكن للخطــب الجزائريــة، عــى املســتوى األيديولوجي، مــلء جميــع الخانات 

حســب الســياق: معــاداة اإلمربياليــة تــارة، واالســتبداد املناهــض لإلرهــاب تــارة أخــرى، والدفــاع عــن الرايــة اإلســامية تــارة ثالثة.

لنأخــذ مثالــن محدديــن: الربيــع العــريب والقضيــة الفلســطينية. إن الحديــث عــن جزائــر غــر موجــودة عــى الســاحة العربيــة، 

ومــن بــاب أوىل عــى الصعيــد الــدويل، ســيكون بالطبــع مفــرً طــا. لكــن يف مواجهــة الخطــب التي تضخــم الطابــع املنفــرد واملتمرد 

للدبلوماســية الجزائريــة، يجــب مراعــاة بعــض التذكــرات . كانــت الجزائــر ســلبية إىل حــد مــا فيا يخــص ليبيا يف وقــت االنتفاضة 

ثــم الحــرب ضــد معمــر القــذايف. مل يكــن القــادة الجزائريــون يؤيدون اإلطاحــة بالقــذايف، لكنها مل تفعــل أي يشء ملســاعدته أيً ضا 

- باســتثناء الرحيــب ببعــض أفــراد عائلتــه. ميكــن القــول بشــكل عــام أن الجزائــر أظهــرت بعــض الدبلوماســية غــر الفاعلــة لعــدة 

ســنوات يف كل مــا يتعلــق ببيئتهــا اإلقليميــة، باســتثناء الحالــة املغربيــة: مــن ليبيــا إىل الســاحل. اليوم، وبعــد اإلطاحة بعبــد العزيز 

بوتفليقــة، يعــود القــادة الجزائريــون إىل الطاولــة بصــوٍ ت عــاٍ ل، أحيانـًـا يف ســياق املنافســة الجزائريــة املغربيــة: من خــال تنظيم 

 مؤمتــر حــول األمــن يف منطقــة الســاحل18 أو مــن خال دعــم طرابلس بحــزم ، خاصة بعد فشــل هجوم خليفة حفــر صيف 2020.

 17. يف بعــض القضايــا، مثــل القضية اليمنية، أصبحــت الرياض وأبو ظبي اآلن بعيدتن كل البعد عن كونها عى نفس الرأي.

L’Algérie organise une conférence sur la sécurité au Sahel «, RFI, 10 août 2021. URL : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210809-l-alg%C3%A9rie- « .18

.organise-une-conf%C3%A9rence-sur-la- s%C3%A9curit%C3%A9-au-sahel
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عــام يف  الجزائــر  عارضــت  أخــرى.  مــرة  ذلــك  يف  املبالغــة  دون  لكــن  األســد،  بشــار  الجزائــر  دعمــت  ســوريا،  ويف 

2013، مثــل لبنــان والعــراق، تخصيــص املقعــد الســوري للثــوار داخــل جامعــة الــدول العربيــة. كان هــذا التشــبث بالنظــام القائم 

يف ســوريا خيــاً را نــاجً حــا يف نهايــة املطــاف بالنســبة للســلطة الجزائريــة: شــيئًا فشــيئًا ، وأمــام النجاحــات العســكرية للمعســكر 

املــوايل )الــذي ســمحت بــه موســكو(، تعمــل الــدول العربيــة واحــدة تلــو األخــرى عــى إعــادة تأهيــل األســد19. ومــع ذلــك، يجب 

االعــراف بــأن الدعــم الجزائــري بعيــد عــن أن يكــون كافيًا للســاح بعــودة دمشــق إىل جامعة الــدول العربيــة، عى ســبيل املثال.

امللــف  بوضــوح:  ذلــك  آخــر  ملــف  ويظهــر  العربيــة  الــدول  جامعــة  عــى  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  تهيمــن 

الســلطة  أرصت  إرسائيــل،  مــع  العاقــات  تطبيــع  نيتهــا  إىل  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  أشــارت  عندمــا  الفلســطيني. 

الفلســطينية عــى إدانــة هــذا التوجــه بقــرار مــن جامعــة الــدول العربيــة. رفضــت معظــم الــدول القــرار وامتنعــت 

الجزائــر ببســاطة عــن التصويــت إىل جانــب تونــس ولبنــان. يبــدو أن هــذا هــو أقــى مــا ترغــب الــدول العربيــة 

عنيــدة. تبــدو  أن  الجزائريــة  الدبلوماســية  عــى  الســهل  مــن  الظــروف،  هــذه  ظــل  ويف  للفلســطينين.  تقدميــه  يف 

ــة  ــب أي دول ــراك، مل تطال ــع الح ــا اندل ــي. عندم ــاون الخليج ــس التع ــع دول مجل ــدة م ــات جي ــى عاق ــر ع ــظ الجزائ تحاف

ــلم بــه أن الســياق  خليجيــة بإســقاط النظــام الجزائــري عكــس مــا رأينــا عندمــا تعلــق األمــر بأماكــن أخــرى. مــن املس

ــن  ــغ ٍر. لك ــوص، ُم ــه الخص ــى وج ــي ع ــو ظب ــه أب ــت عن ــذي دافع ــورة، ال ــاد للث ــاب املض ــام 2011 وأن الخط ــياق ع ــس س لي

ــة«. وكأ  ــة »دميقراطي ــن كلم ــة م ــر جاذبي ــة، أك ــورية والليبي ــارب الس ــد التج ــة بع ــوم، وخاص ــت الي ــتقرار« أصبح ــة »اس كلم

ــتقرار. ــن لاس ــم كل يشء ضامن ــوا رغ ــة، كان ــى رأس الدول ــت ع ــل مي ــرك رج ــى ت ــم ع ــم قدرته ــن، رغ ــادة الجزائري َّن الق

كان هــذا اإلحســان النســبي تجــاه القــادة الجزائريــن واضً حــا أيً ضا عنــد قطع العاقــات الجزائريــة املغربية. اكتفت الســعودية 

واإلمــارات وقطــر بالدعــوة إىل الحــوار. قاومــوا هنــا مبراعــاة القــادة الجزائريــن مــرة أخــرى، عــى الرغــم مــن أن قطــع العاقــات 

كان أُحــادي الجانــب، وذلــك عــى وجــه التحديــد ألنهــم يعرفــون كيــف يراعــون. إن العاقــات بــن الجزائــر العاصمــة وأبــو ظبــي 

مثــرة لاهتــام مــن وجهــة النظــر هــذه. إن قيــام أبــو ظبــي بالتطبيــع مــع إرسائيــل وفتحهــا قنصليــة يف العيــون 20، وبالتــايل 

االعــراف بالســيادة املغربيــة عــى الصحــراء الغربيــة، ال يبــدو أنــه يزعــج القــادة الجزائريــن. عــاوة عــى ذلــك، ووفًقــا لبيانــات 

ــل للصناعــة  ــاين أكــرب عمي ــر هــي ث ــإن الجزائ ــدويل ألبحــاث الســام )SIPRI( للفــرة 2015-2019، ف ــد ســتوكهومل ال مــن معه

العســكرية اإلماراتيــة21. تبــدو مثــل هــذه الحقيقــة مقنعــة لنــا أكر مــن الشــائعات الدامئة حــول التوتــرات املفرضة بــن البلدين.

عــى الجانــب اآلخــر مــن الطيــف الجيوســيايس يف الــرشق األوســط، لدينــا تركيــا. تركيــا التــي تغــرت مواقفهــا منــذ عــام 2011: 

ــة لإلخــوان املســلمن. يجــب  ــا مواتي ــي ُيفــرض أنه ــة عــى دعــم االنتفاضــات الت ــات الثنائي ــد العاق ــرة اآلن توطي تفضــل أنق

تقييــم اســتدامة نقطــة التحــول هــذه يف الســنوات القادمــة. ويف انتظــار ذلــك، ميكــن للقــادة األتــراك االعتــاد يف شــال إفريقيــا 

عــى نظرائهــم الجزائريــن. حتــى لــو مل يكــن مــن املمكــن تقبــل أطروحــة »جزائــر جديــدة« حيــث أننــا أمــام نفــس النظــام، فــإن 

مســتجدين يف العقيــدة والخطــاب الدفاعــي الجزائريــن شــكا مفاجــأة: إمكانيــة التدخــل العســكري الخارجــي التــي ســمح بهــا 

 التعديــل الدســتوري األخــر، باإلضافــة إىل الصمــت املوافــق الــذي واجــه بــه النظــام الجزائــري الوجــود العســكري الــريك يف ليبيــا.

.Adlene Mohammedi, » Syrie, retour feutré dans la “famille arabe” «, Le Monde diplomatique, juin 2020 .19

.Fahd Iraqi, » Quand Rabat et Abou Dhabi se rabibochent au Sahara «, Jeune Afrique, 30 octobre 2020 .20

 URL : https://www.jeuneafrique.com/1066039/politique/quand-rabat-et-abou-dhabi-se-rabibochent-au-sahara/. 21 SIPRI “Fact Sheet”, mars 2021.
.URL : https://www.sipri.org/sites/default/files/2020- 03/fs_2003_at_2019.pdf

.SIPRI “Fact Sheet”, mars 2021. URL : https://www.sipri.org/sites/default/files/2020- 03/fs_2003_at_2019.pdf .21 
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شراكات مع جميع اجلهات
تركــت »الجولــة الدبلوماســية« الشــهرة لرمطــان لعامــرة يف مــارس 2019، بعــد شــهر مــن انــدالع الحــراك ، انطبــا ًعــا مــري ًرا 

بــأن الدبلوماســية يف خدمــة نظــام وجنــاح ال يف خدمــة وطــن. مل تكــن هنــاك مصلحــة وطنيــة للدفــاع عنهــا، بــل كان هنــاك 

ــل كل  ــة(، مــن الــروري قب ــه )الكريبتوقراطي ــون في ــذي يعمل ــاع عــن هــؤالء األشــخاص والنظــام الغامــض ال أشــخاص. وللدف

ــن تجعــل االســتثارات  ــادة الجزائري ــة للق ــزات االقتصادي ــإن التحي ــك، ف ــر القــوى العظمــى. عــاوة عــى ذل ــب تنف يشء تجن

األجنبيــة يف مجــال الغــاز رضورة: يف عــام 2019، تــم وضــع قانــون محروقــات عــى وجــه التحديــد لجــذب الــرشكات األجنبيــة22.

 Autopsie d’une « إن هــذه الحاجــة إىل مضاعفــة الــرشاكات الدوليــة هــي أي ًضــا مــن إرث حــرب التحريــر. يف كتابــه

ــت إســبانيا، بعــد  ــك الوقــت، كان ــام 1957: »يف ذل ــا يف إســبانيا ع ــام به ــاس مهمــة ق ــروي فرحــات عب guerre : l’aurore« ، ي

ــة  ــة الجزائري ــة للجمهوري ــة املؤقت ــا للحكوم ــام ريئ ًس ــد ع ــح بع ــا«23. أصب ــاً بن ــر ترحيب ــة األك ــويرسا، الدول ــافيا وس يوغوس

 .)]OAS[ الرسيــة  املســلحة  املنظمــة  دعــم  )ثــم  فرنســا  مــع  تفضيــل عاقاتهــا  إىل  بإســبانيا  األمــر  وانتهــى   )GPRA(

ــافيا  ــو، ويوغوس ــبانيا فرانك ــة إس ــن ضياف ــت م ــض الوق ــون لبع ــون الجزائري ــتفاد املقاتل ــاء، اس ــه يف الخف ــة أن ــى الحقيق تبق

ــة. ــزال قامئ ــدويل ال ت ــم ال ــن الدع ــة م ــبكة ممكن ــرب ش ــان أك ــة يف ض ــذه الرغب ــن. إن ه ــدة وآخري ــويرسا املحاي ــو وس تيت

ال جــدوى مــن العــودة هنــا إىل تفاصيــل الوجــود الصينــي يف الجزائــر، ال ســيا يف مجــال البنــاء. إىل جانــب البنــاء )عــى ســبيل 

املثــال، املســجد األكــرب يف الجزائــر العاصمــة(، نشــهد اآلن نــرش الدبلوماســية الصحيــة الصينيــة يف الجزائــر، وال ســيا مــن خــال 

اللقاحــات. يف الوقــت نفســه، تعتــرب واشــنطن الجزائــر كمحــاورُ مــرٍ ض يف كل مــن مجــال املحروقــات وعــى املســتوى العســكري. 

حــل يف أكتوبــر 2020 مــارك إســرب، زعيــم البنتاغــون آنــذاك، بالجزائــر العاصمــة ملناقشــة ليبيــا والســاحل، مــن بــن أمــور أخــرى. 

ــنطن  ــا واش ــت له ــي روج ــاب« الت ــى اإلره ــرب ع ــت »الح ــت، جعل ــك الوق ــام 2006. يف ذل ــذ ع ــة من ــارة ماثل ــدث زي مل تح

ــن. ــن جذاب ــذ التســعينيات، محاوري ــد الحــرب ضــد اإلرهــاب من ــم عــى وجــه التحدي ــن عززته ــن، الذي ــادة الجزائري مــن الق

ــا بالتذكــر  ــق بالتســلح. ســنكتفي هن ــا يتعل ــة، خاصــة في ــك الرئيــي للســلطة العســكرية الجزائري لكــن تظــل روســيا الرشي

ــر  ــة لهــذه العاقــة والتخلــف االقتصــادي للجزائ ــري والطبيعــة غــر املتوازن ــام التــي تظهــر تفــوق الجيــش الجزائ ببعــض األرق

مقارنــة بجرانهــا. إن الجزائــر هــي ســادس أكــرب مســتورد لألســلحة يف العــامل للفــرة 2019-2015. وهــي ثالــث أكــرب 

ــن  ــع ٍف ع ــن 450 ض ــر م ــر بأك ــية إىل الجزائ ــادرات الروس ــام 2018 ، زادت الص ــن. يف ع ــد والص ــد الهن ــيا بع ــون لروس زب

ــوايل  ــية ح ــادرات الروس ــت الص ــس )تضاعف ــن تون ــر م ــرب بكث ــم أك ــذا الرق ــة. إن ه ــات الجزائري ــن املنتج ــيا م واردات روس

ــى 13  ــيا أع ــية إىل روس ــادرات التونس ــت الص ــام 2018، كان ــك، يف ع ــى ذل ــاوة ع ــن(. ع ــن مرت ــل م ــرب )أق ــرات( واملغ 5 م

ــرب  ــس واملغ ــام تون ــى قي ــر ع ــرص األم ــا24. ال يقت ــن 50 ضعًف ــر م ــة أك ــادرات املغربي ــة والص ــادرات الجزائري ــن الص ــرة م م

ــات  ــض املنتج ــدران بع ــا يص ــا أي ًض ــر، ولكنه ــة بالجزائ ــة( مقارن ــة الفاكه ــة )خاص ــات الزراعي ــن املنتج ــر م ــر الكث بتصدي

ــكرية،  ــدات العس ــص املع ــا يخ ــة في ــون رشه للغاي ــه زب ــون. إن ــل كل يشء زب ــر قب ــإن الجزائ ــيا، ف ــبة لروس ــة. بالنس الصناعي

ولكــن ليــس فقــط هــذا. تســتعد الجزائــر اآلن الســتراد املزيــد مــن القمــح الــرويس عــى حســاب القمــح الفرنــي25.

ميكــن تفســر هــذه النفقــات العســكرية الهائلــة، إىل حــد مــا، مــن خــال الســياق الجيوســيايس اإلقليمــي. لكــن بعــض األســئلة 

تبــدو مرشوعــة بالنســبة لنــا. وهــل تفكيــك الخايــا اإلرهابيــة وحايــة الحــدود مــثً ال يتطلــب مثــل هــذه الوســائل؟ ومــاذا عــن 

التهديــدات املتكــررة واملعروفــة ذات الطبيعــة البيئيــة؟ يف مواجهــة الحرائق والحــرارة والجفــاف والتهديدات الحقيقيــة واملعروفة 

ــا، مــن املرجــح أن يكــون الخطــاب املناهــض لإلرهــاب وحــوايل ٪4 مــن واردات األســلحة العامليــة غــر كاٍف.  يف شــال إفريقي

فبعــد مأســاة الحرائــق األخــرة، انتهــى األمــر بالقــادة الجزائريــن باإلعــان عــن اقتنائهــم أربــع قاذفــات مائيــة روســية )بريــف(.

En Algérie, adoption d’un projet de loi controversé sur les hydrocarbures «, Le Monde, 14 novembre 2019. URL : https://www.lemonde.fr/ « .22

.afrique/article/2019/11/14/en-algerie-adoption-d-un-projet-de-loi-controverse- sur-les-hydrocarbures_6019170_3212.html

.Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre : l’aurore, Paris, Garnier Frères, 1980, p. 209 .23 

 Adlene Mohammedi, » Russie-Algérie : un partenariat flexible et pragmatique «, Fondation méditerranéenne d’études stratégiques )FMES(, 2 .24

./décembre 2020. URL : https://fmes-france.org/russie-algerie-un-partenariat- flexible-et-pragmatique

La Russie, nouvel exportateur de blé vers l’Algérie ? «, RFI, 25 juin 2021. URL : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/chronique-des-mati%C3%A8res- « .25

.premi%C3%A8res/20210624-la-russie-nouvel- exportateur-de-bl%C3%A9-vers-l-alg%C3%A9rie
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عــى الرغــم مــن خطابهــا املناهــض لإلمربياليــة، الــذي ُذ ِّكــر مبناســبة وفــاة الرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة، 

النظــام  فــإن  الفلســطينية،  والقضيــة  الصحــراوي  للشــعب  املصــر  تقريــر  بحــق  الواضــح  ارتباطــه  مــن  الرغــم  وعــى 

الجزائــري هــو يف األســاس معــا ٍد للثــورة، ولسياســته الخارجيــة هــدف رئيــس واحــد: حايتــه مــن الســيادة الشــعبية.

يبــدون  الجزائريــن  القــادة  أن  مــن  الرغــم  عــى  اليــوم،  خــاص  بشــكل  صاخبــة  الجزائريــة  الدبلوماســية  إن 

الجزائريــة  الدبلوماســية  تراهــن  ال  عندمــا  الجزائــري.  للشــعب  موجــه  واضــح  خطــاب  أدىن  عــن  عاجزيــن 

الحــذر. توخــي  عــى  تراهــن  فهــي   - واملغــرب  بفرنســا  األمــر  يتعلــق  عندمــا   - والتآمــر  املــرارة  عــى 

جميــع  يف  املضــادة  للثــورة  منوًذجــا  الجزائريــة  الكريبتوقراطيــة  تكــون  رمبــا  أخــًرا، 

الشــعبية. اإلرادة  عــى  لالتفــاف  مثاليًــا  ًمــا  نظــا  املــراوغ  النظــام  يشــكل  العــامل:  أنحــاء 

مــن  يفــرون  الذيــن  الجزائريــن  هــؤالء  كل  عــن  واحــدة  كلمــة  نقــول  أن  دون  نختتــم  أن  العبــث  مــن  ســيكون 

القــادة  يتحمــل  كلــه  العــامل  أن  يبــدو  هنــا:  موجــودة  الوضــع  عبثيــة  كل  أحيانًــا.  بحياتهــم  ويخاطــرون  بادهــم، 

الذيــن يحــاول الجزائريــون الفــرار منهــم يوميًــا. إن الوضعيــة املريحــة نســبيًا - وإن كانــت هامشــية - التــي يحتلهــا 

النظــام الجزائــري عــى الســاحة الدوليــة يفرسهــا رفــض االعــراف مبــا هــو واضــح: يجلــب التعســف عــدم االســتقرار.

املنــاورة  يف  نــرى  كــا  الخــارج،  يف  املتزايــدة  الاعقانيــة  أشــكال  مــن  شــكل  يقابلــه  الداخــل  يف  التعســف  كان  إذا 

املذكــورة  النســبية  الراحــة  فــإن   ،2021 عــام  نهايــة  يف  وباريــس  الربــاط  مــع  العاقــات  يف  ســادت  التــي  الفرديــة 

الخارجيــة عــى  والتقلــب يف سياســتهم  األمــام  إىل  الهــروب  الجزائريــون يفضلــون  القــادة  إذا صــار  تهتــز.  قــد  أعــاه 

قــدر معــن مــن الحكمــة، فــإن الرضــا الــذي يتمتعــون بــه ميكــن أن يســتبدل مبزيــد مــن عــدم الثقــة واالنزعــاج.

مــع  التقــارب  يف  كــا  الصحــراوي  للملــف  إدارتهــا  يف  املزايــدة.  خيــار  يتخــذ  ًضــا  أي  املغــرب  أن  يبــدو  املقابــل،  يف 

الغربيــة،  الصحــراء  عــى  املغربيــة  بالســيادة  األمريــي  االعــراف  مقابــل  ترامــب  إدارة  مــن  بتشــجيع  إرسائيــل، 

اإلقليميــة. والتهدئــة  األطــراف  متعــدد  النهــج  عــى  األجــل  وقصــرة  املبــارشة  الثنائيــة  العاقــات  الربــاط  تفضــل 
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