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لقد عرؼ النشاط الدبموماسي في الجزائر خالؿ الفترة الممتدة بيف  3122و  312:حركة ممحوظة
بسبب التحوالت اإلقميمية التي عرفتيا دوؿ الجوار نتيجة الثورات العربية ،مما دفع إلى ضرورة
مسايرتيا والتفكير في األساليب المالئمة لمتعاطي معيا .

ولعؿ أكثر ما يميز حركية الدبموماسية الجزائرية ىو التطورات الخطيرة التي تشيدىا الحدود

الشرقية لمبالد ،بسبب الصراع القائـ في ليبيا نتيجة سقوط نظاـ القذافي ،ودخوؿ البالد في حرب
أىمية خطيرة ،وفشؿ جيود المكونات السياسية في إيجاد صيغة توافقية تساىـ في إنجاح مشروع
بناء الدولة الديمقراطية المنشودة ،وعمى ىذا تعتبر القضية الميبية مف أعقد القضايا في المنطقة،
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دور الوساطت الجزائريت في إدارة
الصراعاث اإلقليميت
(نموذج ليبيا بعد حراك )3122

بسبب التداعيات الخطيرة التي قد تنعكس عمى كافة منطقة الساحؿ.

ولقد دعت الجزائر في كثير مف المناسبات وركزت جيودىا عمى ضرورة إيجاد الحموؿ السممية

ليذه األزمة وتحكيـ منطؽ العقؿ ،وتجنب التدخؿ العسكري والصراع المسمح ،وعمى ىذا جاءت

المقاربة الجزائرية برؤية متميزة حوؿ التعاطي مع ىذه األزمة ،والسعي جاىدة نحو التسوية السممية

ليذا الصراع.
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Abstract:
The diplomatic activity in Algeria during the period between 3122

and 312: was characterized by remarkable movements due to the

regional transformations experienced by the neighboring countries as a
result of the Arab revolutions, which led to the need to keep them in mind
and to think about the appropriate methods to deal with them.

The most important feature of Algerian diplomacy is the dangerous

developments in the country's eastern borders due to the conflict in Libya
as a result of the fall of the Qadhafi regime, the entry into a serious civil

war and the failure of the political components to find a compromise
formula that will contribute to the success of the democratic stateTherefore, the Libyan issue is considered one of the most complex issues
in the region, because of the serious repercussions that may affect the
entire Sahel. Algeria has called on many occasions and focused its efforts

on the need to find peaceful solutions to this crisis and arbitrate the logic
of reason and avoid military intervention and armed conflict. Accordingly,
the Algerian approach has a distinct vision of dealing with this crisis and
striving for a peaceful settlement of this conflict.

–  الدبموماسية الجزائرية –النزاع – ليبيا – الساحؿ – الدور الجزائري – الثورة:الكممات المفتاحية

66 العدد

الصراع
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المقدمة:
مف خالؿ إتباع المسالؾ السممية في تسوية النزاعات واألزمات الدولية .والدبموماسية نشاط جامع

لكؿ مسعى يرمي إلى توفير مناخ سوي تتعايش فيو أفكار األمـ والشعوب المختمفة ،وتتأكد نجاعتو

في كؿ مرة ينتيي فييا الحاؿ إلى قياـ حروب وصراعات ينتج عنيا كوارث ودمار عمى الصعيديف،

المادي والبشري ،ونتيجة ليذا اقتنعت الدوؿ بضرورة ترسيخ ىذا السبيؿ في كؿ مساعييا والخروج

بميثاؽ أممي سنة  ،2:56يؤكد عمى ضرورة تكثيؼ الجيود المشتركة لتوفير المناخ الذي تصاف
فيو حقوؽ اإلنساف وكرامتو  ،وتتحقؽ في ظمو العدالة واحتراـ االلتزامات الدولية ،ويدعوا إلى ترسيخ
قيـ التسامح والعيش معا في سالـ وحسف جوار ،ويعمؿ عمى تحقيؽ الرقي االجتماعي واالقتصادي

دوف استخداـ القوة المسمحة في غير المصمحة المشتركة .

وعمى ىذا فالدبموماسية وظيفة تعمؿ عمى مد جسور التواصؿ والتعاوف المثمر بيف مختمؼ

الوحدات السياسية الدولية في حاالت السمـ ،كما يتـ توظيفيا أثناء الحروب بغية توفير جو لمتفاىـ

وفرص لمقاء قصد حؿ المشكالت وتجاوز العقبات بإتباع سموؾ التفاوض ،وذلؾ سواء عمى
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تعد الدبموماسية أبرز قنوات االتصاؿ وأىميا ،فيي أداة فعالة لتنظيـ العالقات فيما بيف الدوؿ،

الصعيد الدولي أو اإلقميمي.

ولقد اجتمع لمدولة الجزائرية سيما بعد استقالليا مجموعة مف العوامؿ جعمت منيا العبا أساسيا

وفاعال بار از في قارة إفريقيا ،وذلؾ بحكـ خصائصيا الجيوسياسية عمى المستوى اإلقميمي ،وقوة

اإلرادة السياسية  ،المتضامنة مع قضايا جيرانيا في أفريقيا والمنطقة العربية ،وىذا ما أدى إلى
نجاح الدبموماسية الجزائرية في فؾ فتيؿ كثير مف النزاعات اإلقميمية ،وجعؿ مقارباتيا في ىذا

المجاؿ تحظى بالتقدير واالحتراـ.

ولقد عرؼ النشاط الدبموماسي في الجزائر خالؿ الفترة الممتدة بيف  3122و  312:حركة
ممحوظة بسبب التحوالت اإلقميمية التي عرفتيا دوؿ الجوار نتيجة الثورات العربية ،مما دفع إلى
ضرورة مسايرتيا والتفكير في األساليب المالئمة لمتعاطي معيا .

ولعؿ أكثر ما يميز حركية الدبموماسية الجزائرية ىو التطورات الخطيرة التي تشيدىا الحدود

أىمية خطيرة ،وفشؿ جيود المكونات السياسية في إيجاد صيغة توافقية تساىـ في إنجاح مشروع
بناء الدولة الديمقراطية المنشودة ،وعمى ىذا تعتبر القضية الميبية مف أعقد القضايا في المنطقة،

بسبب التداعيات الخطيرة التي قد تنعكس عمى كافة منطقة الساحؿ.
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الشرقية لمبالد ،بسبب الصراع القائـ في ليبيا نتيجة سقوط نظاـ القذافي ،ودخوؿ البالد في حرب
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ولقد دعت الجزائر في كثير مف المناسبات وركزت جيودىا عمى ضرورة إيجاد الحموؿ السممية

المقاربة الجزائرية برؤية متميزة حوؿ التعاطي مع ىذه األزمة ،والسعي جاىدة نحو التسوية السممية
ليذا الصراع ،وىذا ما يطرح إشكالية :إلى أي مدى ساىمت الدبموماسية الجزائرية في إدارة الممؼ

الميبي عقب حراؾ  3122في ظؿ المتطمبات الداخمية والتوازنات الخارجية؟
-

ويتفرع عف ىذه اإلشكالية العامة سؤاليف فرعييف :

ما ىي محددات ومعالـ الدبموماسية الجزائرية بعد االستقالؿ إلى غاية اليوـ ؟

ما مدى فعالية الجيود الدبموماسية الجزائرية في إدارة األزمة الميبية في ظؿ تحديات

المرحمة االنتقالية؟

ولمعالجة ىذه اإلشكالية واإلجابة عف التساؤالت المطروحة تـ اقتراح خطة مكونة مف فصميف

أساسييف:

ا لفصؿ األوؿ  :يبيف أىـ معالـ ومحددات الدبموماسية الجزائرية مف خالؿ مبحثيف :مبحث أوؿ
يستعرض أىـ محطات الدبموماسية الجزائرية وتطورىا التاريخي ،ومبحث ثاف يسمط الضوء عمى
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ليذه األزمة وتحكيـ منطؽ العقؿ ،وتجنب التدخؿ العسكري والصراع المسمح ،وعمى ىذا جاءت

أىـ مميزات ومبادئ الدبموماسية الجزائرية .

الفصؿ الثاني  :يشرح نموذج الوساطة الجزائرية في إدارة الصراع الداخمي القائـ في ليبيا بعد حراؾ

3122ـ ،في مبحثيف ،مبحث أوؿ يتعرض لطبيعة األزمة الميبية والتحديات التي تفرضيا ،أما
المبحث الثاني فيقيـ مدى نجاح دور الجزائر في إيجاد تسوية دائمة ليذه األزمة متعددة الجوانب

واألبعاد.

الفصل األول

معالم الدبموماسية الجزائرية
المبحث األول

الخمفية التاريخية لمدبموماسية الجزائرية
برزت الدبموماسية الجزائرية مع القادة األوائؿ لممقاومة الجزائرية ،الذيف أسسوا لبناء الدولة

المطمب األوؿ  :الدبموماسية الجزائرية إباف االستعمار
-2

دبموماسية األمير عبد القادر  :لقد قاـ األمير بنشاط دبموماسي واسع ال تتسع لحصره ىذه

الصفحات القميمة ،لكف يمكف الوقوؼ عمى بعض محطات جيود ىذا األمير الذي يعتبر مؤسس
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الحديثة ،وبقي ىذا النشاط قائما إلى أف ظيرت معالميا األساسية.

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

الدولة الجزائرية الحديثة ،فعمى إثر مبايعتو كأمير أدرؾ ىذا األخير أىمية إقامة عالقات دبموماسية
ودية ،فرد عميو السمطاف برسالة مرفوقة بػ  711بندقية ،فتشجع األمير لتنمية عالقاتو مع السمطاف،
وعيف الزعيـ الحضري التممساني "ابف نونة" ،الذي كانت عالقتو وثيقة بزعماء القبائؿ عبر الحدود،
( )2

كوكيؿ تجاري لتمويف جيش األمير بالسالح مف جية جبؿ طارؽ.

() 3

ومع جنوح الجنراؿ "ديمشاؿ" لمسمـ وتوقيع المعاىدة مع األمير في 2:45/3/39

اعترفت

فرنسا بدولة األمير ،وتوطدت عالقة ىذا األخير بالفرنسييف إلى أف توجت بتبادؿ القناصؿ ،ثـ جاء
اعتراؼ المغرب األقصى بدولتو ،وأرسؿ لو الوفود لمشاركة مراسيـ التحية واليناء بسبب نجاح

حكومة األمير في الميداف السياسي.

ثـ نسج األمير عبد القادر عالقاتو مع باي تونس "أحمد باشا" وأرسؿ لو وفدا مف أعياف الدولة

الحديثة ،ومنيـ" :محمد الصغير بف الحاج" خميفة بسكرة ،مزوديف بيدايا قيمة فمقوا مف الترحيب
وكرـ الضيافة ما يميؽ بمقاـ األمير ،ورد باي تونس عمى ىدية األمير بيدايا

معتبرة.

() 4

وبعد االنتصار الذي حققو األمير عبد القادر عمى كافة األصعدة زاد حماسو في توسيع
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مع الخارج بدءا بالسمطاف المغربي ،فأرسؿ لو رسالة مرفوقة ببعض اليدايا ألجؿ بناء عالقات

مناطؽ حكمو إلى كؿ مف الج ازئر ،المدية ،وقسنطينة ،خصوصا بعد طمب أىالي ىذه المدف
االنضواء تحت لوائو ،األمر الذي أثار توتر الفرنسييف .

وقد سعى األمير إلى ربط العديد مف العالقات كعالقتو مع اإلمبراطورية العثمانية ،اليادفة إلى

الحصوؿ عمى المساعدات التي تمكنو مف االستمرار في مقاومة االستعمار الفرنسي عاـ ،2:52

وكذلؾ مراسمة األمير لمممكة االسبانية "إيزابيؿ الثانية" والتي كاف يرغب مف خالليا توسط الممكة

بينو وبيف الفرنسييف مف أجؿ إعادة عالقات السمـ عاـ  ،2:58غير أف ىذه الوساطة أفضت إلى
االستسالـ لمفرنسييف بعد أف عقد مجمس الشورى اجتماعو ليذا الغرض ،وكاف تاريخ نياية النشاط

الدبموماسي لألمير والذي استمر  26سنة .

-3

() 5

دبموماسية أحمد باي وحمداف خوجة

شارؾ أحمد باي مف الوىمة األولى في الدفاع عف مدينة الجزائر ضد الفرنسييف ،وبعد سقوط

أما "حمداف خوجة" فقد كاف مستشا ار "لمداي حسيف" قبؿ االحتالؿ ،وبعد احتالؿ مدينة الجزائر كاف
مف ضمف الفريؽ المفاوض عمى شروط السمـ مع الفرنسييف ،وعيف فيما بعد عضوا في المجمس
( )6

البمدي مف طرؼ الجنراؿ "دي بورموف ".
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العاصمة ،فضؿ العودة إلى قسنطينة ،بنية الذىاب إلى بمد آخر ،مف اجؿ إعادة تنظيـ المقاومة،

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

وسافر "حمداف خوجة" إلى باريس عاـ 2944ـ ،لمدفاع عف القضية الجزائرية وحتى يكوف

أمثاؿ " مصطفى بف إبراىيـ باشا " ،أيف عرض عمى المسؤوليف مشاكؿ ومعانات الجزائرييف،

واالضطياد الذي يتعرضوف إليو ،والمجازر المرتكبة في حقيـ مف قبؿ االستعمار الفرنسي ....

ولـ يكتفي "حمداف خوجة" بيذا بؿ قدـ عدة عرائض إلى الممؾ "لويس فيميب"( ،) 7وأخرى إلى

مجمس الدولة ،وىذا ما أفضى إلى تشكيؿ المجنة األولى ثـ الثانية والتي سميت بالمجنة اإلفريقية،

في ديسمبر 2944ـ .

وعمى الرغـ مف كؿ ىذه المساعي الدبموماسية التي قاـ بيا "حمداف خوجة" لدى رجاؿ الدولة

العثمانية ،إ ال أف ترىؿ قوة ىذه األخيرة لـ تسمح ليا بالدخوؿ في مناورات مع فرنسا ،في حيف
واصؿ حمداف كفاحو ونضالو مف أجؿ الجزائر إلى أف وافتو المنية عاـ 2953ـ .
المطمب الثاني

الدبموماسية الجزائرية قبيل االستقالل.
بعد فشؿ المقاومة الشعبية أدرؾ الجزائريوف أنو البد مف إيجاد أساليب جديدة لمكفاح ضد
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عمى اتصاؿ مع المعارضة والمسؤوليف وقناصمة الدوؿ الكبرى ،ولقاء نخبة مف الجزائرييف المثقفيف

المستعمر واىتدوا إلى النضاؿ السياسي ،الذي تتواله النخبة الجزائرية المثقفة ،ممثمة في شكؿ

أحزاب وجمعيات نخبوية .

-2

النشاط الدبموماسي لألمير خالد :

برز األمير خالد عمى الساحة السياسية بدءا مف عاـ 2:2:ـ كممثؿ "لحركة الشباف

الجزائرية" والتي جاءت نتيجة ظيور نخبة مف الجزائرييف الذيف درسوا في المدارس الفرنسية ،غير
أف عدـ االستجابة لمطالبيـ اإلصالحية أدى إلى بروز اتجاه ينادي بحؽ المواطنة والتمثيؿ في

البرلماف مع اإلبقاء عمى نظاـ األحواؿ الشخصية ،وذلؾ استجابة إلرادة الجماىير المسممة التي
تريد الحفاظ عمى مقوماتيا الشخصية اإلسالمية ،وقد وجدوا في األمير خالد أحسف ممثال ليـ،
حيث تبنى ىذا األخير برنامجا سياسيا إصالحيا يعمؿ تحت راية الشرعية الفرنسية ،ويؤسس لقومية

عربية إسالمية في إطار الخالفة اإلسالمية ،غير أف مختمؼ التشكيالت السياسية ورغـ انتمائيا

-3

دبموماسية الحركة اإلصالحية االندماجية :

التيار اإلصالحي االندماجي ىو امتداد لحركة الشباف الجزائرييف ،حيث أنشأ ىذا التيار

"كونفدرالية" لممنتخبيف الجزائرييف المسمميف في شكؿ جمعية أو ناد مغمؽ يضـ المنتخبيف فقط،
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لألمير خالد واالستقاء مف برنامجو فإنيا اختمفت معو فيما يخص تنظيـ السمطة.

( )8

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

وحمؿ "فرحات عباس" الراية التي سقطت مف يد "األمير خالد" وكاف مف دعاة ضرورة المساواة بيف
ويعد فرحات عباس مف الشخصيات البارزة في الساحة السياسية الجزائرية ،سواء عمى صعيد

النضاؿ االندماجي ،أو المشاركة في حرب التحرير والدعوة إلى استقالؿ الجزائر ،وفي ىذا السياؽ

قاـ فرحات عباس مع مجموعة مف النخبة بإعداد رسالة سماىا" :رسالة إلى السمطات المسؤولة"،

وأرسميا في نياية 2:53ـ إلى الحمفاء األمريكييف والبريطانييف والسوفيات ،والحكومة الفرنسية
بالجزائر ،مفادىا المطالبة بحؿ فيدرالي لمقضية الجزائرية ،وفي 21فيفري 2:54ـ نشر فرحات
عباس نصا بعنواف" :الجزائر في النزاع العالمي ،بياف الشعب الجزائري" ،ويحتوي عمى مجموعة

مف المطالب ،منيا الحكـ الذاتي لمجزائر في إطار السيادة الفرنسية والغاء القوانيف التمييزية،
واالعتراؼ بالمغة العربية لغة رسمية كالمغة الفرنسية ،وادانة االستعمار....

() :

وفي  37ماي 2:54ـ قدـ فرحات عباس نصا جديدا سماه" :مشروع إصالحات مكمؿ

البياف" ،إلى أف جاء الفاتح مف ماي 2:56ـ حيث خرج المتظاىروف مطالبيف بالتحرر ،وانطمقت
الجماىير بأعداد كبيرة ،وفي  19ماي 2:56ـ خرج الشعب الجزائري مطالبا باالستقالؿ واطالؽ
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الجزائرييف واألوربييف في الحقوؽ والواجبات ،ومف المطالبيف باندماج الجزائر في

فرنسا

() 9

.

سراح زعماء الحركة الوطنية ،وحصؿ ما حصؿ مف مجازر ىي معروفة لدى العاـ والخاص .

وبعد اإلفراج عف فرحات عباس في  27مارس 2:57ـ ،انفصؿ عف "مصالي الحاج" وأسس

لو حزبا جديدا سماه (اإلتحاد الديمقراطي لمبياف الجزائري) ،وقدـ مشروعا إصالحيا ،لكف بعد

صدور قانوف  31سبتمبر2:58ـ ،وتزوير انتخابات أفريؿ 2:59ـ ،أغمقت جميع طرؽ العمؿ
السياسي وأصبح البد مف الكفاح المسمح.

-4

( )21

نشاط جمعية العمماء المسمميف:

ظيرت "جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف" في إطار الصحوة اإلسالمية وحركات التحرر

التي عمت العالـ العربي واإلسالمي ،ويمكف إجماؿ نشاطيا في أنيا ميدت لقياـ نيضة وطنية

عربية إسالمية حالت دوف ذوباف الشخصية الجزائرية في الحضارة األوربية ،تأسست ىذه الجمعية
عمى يد العالمة "عبد الحميد ابف باديس" في  16ماي 2:41ـ ،رفقة مجموعة مف العمماء
التي عمقت بو خالؿ القروف األخيرة.

-5

() 22

نشاط التيار الثوري التحرري :

بعد عودة "مصالي الحاج" مف فرنسا إلى الجزائر سنة 2:47ـ ،أتيمتو الصحافة الفرنسية بأنو

يسعى إلقامة دولة جزائرية مستقمة ،وفي  37جانفي 2:48ـ قاـ الحاكـ العاـ بحؿ حزب "نجـ
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الجزائرييف األفاضؿ ،وبرزت كمنظمة تعميمية ىدفيا إحياء الديف اإلسالمي وتطييره مف الشوائب

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

شماؿ إفريقيا" ،ىذا الحزب الذي عد مف األحزاب السياسية الوطنية المرموقة ،نظ ار لممواقؼ الثورية
تأسس حزب نجـ شماؿ أفريقيا في 2:37/17/26ـ بباريس  ،واستطاع أف يجمع في صفوفو
جميع العناصر الجزائرية المتحمسة لمعمؿ المشترؾ ،الرامي إلنشاء كتمة وطنية موحدة ضد
األوروبييف في الجزائر ،واسترجاع السيادة الوطنية لمجزائر ،فقرر مصالي إنشاء حزب يحمؿ نفس

مبادئ حزبو المنحؿ ،فأنشأ حزبو الجديد في  22مارس 2:48ـ تحت اسـ

(حزب الشعب

الجزائري) شعاره( :ال لإلدماج ،ال لالنفصاؿ ،نعـ لمتحرر) ،لكف أحداث  9ماي 2:56ـ أدت
إلى اعتقاؿ "مصالي الحاج" وحؿ حزبو ،وبعد خروجو مف السجف عاود تأسيس حزب جديد اسمو

"حركة انتصار الحريات

الديمقراطية "(. ) 23

وكيفما كاف الحاؿ فاف زعماء الحركة الوطنية التي قادت الحركات واألحزاب السياسية في

الجزائر ،واف انطمقت مف نقاط مختمفة فإنيا بذلت مجيودات دبموماسية كبيرة مف اجؿ إبراز القضية
الجزائرية عمى الساحة الدولية ،واستطاعت أف تصنع حسا عاما يساىـ في تفجير الثورة التحريرية

فيما بعد.
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والمعارؾ السياسية العنيفة التي خاضيا أعضاء ىذا الحزب ضد التواجد الفرنسي بالجزائر ،وقد

المبحث الثاني

مبادئ دبموماسية الدولة الجزائرية الحديثة وخصائصها
ترتكز الدبموماسية الجزائرية عمى مجموعة مف المبادئ تبنتيا جؿ المنظمات الدولية واإلقميمية،

كمنظمة األمـ المتحدة ،وجامعة الدوؿ العربية ،ومنظمة الوحدة اإلفريقية ،وتضمنتيا بنود الدساتير

الجزائرية المتعاقبة( .)24

كما أف ليا مجموعة مف المميزات أىمتيا ألف تصمد في وجو األزمات وأف تحتؿ مركز الريادة

في مساعي تسوية مشكالت القارة :

-2

المطمب األول

مبادئ الدبموماسية الجزائرية

مبدأ ضبط الحدود مع دوؿ الجوار طبقا لقاعدة الحدود الموروثة عف االستعمار :رأت

كبرى لدعـ مبادئ حسف الجوار ،لذلؾ سعت إلى ضبط حدودىا ومنذ ظيور أوؿ مشكؿ حدودي

بينيا وبيف المغرب ،أياما بعد االستقالؿ وفؽ "اتفاقية أفراف" في  26جانفي 2:7:ـ ،و" اتفاقية

تممساف " في  38ماي 2:81ـ ،ثـ معاىدة الرباط في  26جواف 2:83ـ ،حيث حسمت بيذه
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الجزائر أف ضبط الحدود مع دوؿ الجوار وترسيميا وفؽ الحدود الموروثة عف االستعمار ،ضمانة

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

االتفاقيات مشكمة الحدود بينيا وبيف المغرب ،ثـ وقعت الجزائر عمى اتفاقية تونس يوـ  17جانفي

جانفي 2:94ـ ،أما الحدود الميبية الجزائرية فكانت مضبوطة بموجب االتفاؽ الميبي الفرنسي عاـ

2:67ـ.
-3

( )25

مبدأ تشجيع التعاوف بيف الدوؿ المجاورة

ىذا المبدأ يعزز المبدأ األوؿ ويجسد صورة مبدأ حسف الجوار االيجابي في التصور

الجزائري ،ويقوـ ىذا التصور عمى بعث التعاوف الثنائي والجيوي لصالح أطرافو ،وتنمية عالقات

الجوار بيف المجموعات المحمية أو السمطات اإلقميمية التابعة لدولتيف متجاورتيف أو أكثر ،و مع
نياية الستينات وقعت الجزائر عدة اتفاقيات لمتعاوف واإلخاء وحسف الجوار ،مع كؿ الدوؿ المجاورة

ما عدا المغرب  ،لكف أبرز مظاىر ىذا التعاوف كانت بيف الجزائر وتونس ،حيث تركزت جيود
البمديف عمى تنمية الوحدات الصناعية بيف البمديف وانجاز مشاريع صناعية أخرى في إطار مخطط

تنمية في المنطقتيف ،وذلؾ اقتداءا بالمشاريع التكاممية األوربية.

-4

() 26

مبدأ دعـ حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا
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2:81ـ ،وموريتانيا في  24ديسمبر 2:94ـ ،ومع مالي في  19ماي 2:94ـ ،والنيجر يوـ 16

استمد ىذا المبدأ أىميتو مف تجربة الجزائر المريرة ،ونضاليا الطويؿ ضد االستعمار الغاشـ

مف اجؿ استرجاع حؽ تقرير المصير ،قبؿ وأثناء الثورة التحريرية ،وترسخ ىذا المبدأ لدى جبية
التحرير الوطني ،حيث كانت تعتبر حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا مف الحقوؽ الشرعية التي ال
يجب التفريط فييا ،ويعتبر الوقوؼ إلى جانب حركات التحرر قصد تحقيؽ تقرير المصير لشعوبيا

عنص ار مدعما وفؽ التصور الجزائري لعالقات حسف الجوار التي تضمنتيا جؿ المواثيؽ
()27

الدولية.
-5

مبدأ تسوية النزاعات الدولية بالوسائؿ السميمة

ىذا المبدأ يعد مف أىـ مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة ،وىو امتناع الدوؿ عف استعماؿ القوة أو

التيديد بيا في عالقاتيا الدولية ،وضرورة تسوية الخالفات التي تحصؿ فيما بينيا بالوسائؿ
السميمة ،كالوساطة ،والمفاوضات ،والتحقيؽ ،التحكيـ ،وكذا السبؿ القضائية مف أجؿ الحفاظ عمى
كما يعد ىذا المبدأ مف أىـ مبادئ الدبموماسية الجزائرية ،وىذا ما قررتو المادة  37مف دستور

 2::7المعدؿ ،في فقرتيا الثانية ،عمى " أف تبذؿ جيدىا لتسوية الخالفات الدولية بالوسائؿ
(.) 29

السميمة "
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األمف والسمـ الدولييف.

( )28

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

-6

مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ

وىو ما نصت عميو مختمؼ المواثيؽ الدولية واإلقميمية ،وتعتبر الجزائر مف ضمف الدوؿ الممتزمة
والداعمة لمبادئ األمـ المتحدة والمنظمات اإلقميمية التي تنتمي إلييا.

( )2:

المطمب الثاني

خصائص الدبموماسية الجزائرية

تميزت الدبموماسية الجزائرية بالعديد مف المميزات طيمة مسارىا ،سواء كانت تمؾ
الخصائص موروثة عف المقاومة والعمؿ الثوري ،أو كانت مستمدة مف مسار الممارسة بعد

االستقالؿ ،ومف بيف أىـ ىذه المميزات :

-2

سيطرة العوامؿ الشخصية في الدبموماسية الجزائرية :

( )31

تميزت السياسة الخارجية الجزائرية بسيطرة العوامؿ الشخصية فييا ،وذلؾ راجع لتجربتيا في

الممارسة ،السيما بعد االستقالؿ ،حيث لوحظ سيطرة مؤسسة الرئاسة عمى حقؿ السياسة الخارجية،
تخطيطا وتنفيذا ومنذ االستقالؿ ،وذلؾ جراء منح الدساتير الجزائرية المتتالية سمطات واسعة لمرئيس
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ىذ ا المبدأ كذلؾ مف مبادئ األمـ المتحدة التي أقرىا ميثاقيا في الفقرة السابعة مف المادة الثانية،

في تحديد وتوجيو السياسة الداخمية والخارجية لمبالد ،فدستور  2:74في مادتو  69منح لرئيس
الجميورية حؽ تحديد سياسة الحكومة وتسييرىا وتوجيييا ،وكذا تنسيؽ السياستيف الداخمية

والخارجية لمبالد ،وحذا حذوه دستور  2:87والذي بموجبو يقرر الرئيس السياسة العامة لألمة
وقيادتيا وتنفيذىا ،أما دستور  2:9:فنصت المادة  85منو عمى أف رئيس الجميورية ىو مف
يقرر السياسة الخارجية لألمة ويوجييا ،وبذلؾ فإنو يعيف سفراء الجميورية والمبعوثيف فوؽ العادة

إلى الخارج وينيي مياميـ ،ويتسمـ أوراؽ اعتماد الممثميف الدبموماسييف األجانب وأوراؽ إنياء
مياميـ ،ونفس الشيء ينطبؽ عمى دستور  2::7وحتى بتعديالتو األخيرة ،مف خالؿ ما نصت

عميو المادة  88منو ،واذا كانت سيطرة الرئاسة عمى صناعة القرار في السياسة الخارجية الجزائرية
مف الناحية الدستورية فيي كذلؾ مف الناحية الفعمية.

() 32

وقد عمؿ رئيس الجميورية في ىذا السياؽ ،خاصة بعد األزمة التي شيدتيا الجزائر في

الرئيسية لكؿ عمؿ دبموماسي ،والعمؿ عمى تنويع عالقات الجزائرية الدولية واالنفتاح اليادؼ ،مع
كؿ ما يتيحو ىذا التنوع وتقميص التبعية لطرؼ معيف ،وكذا استغالؿ المنابر الدولية لمتعبير عف

رؤى وأىداؼ الجزائر وخدمة مصالحيا ،وكذا تبني القضايا العادلة لمقارة اإلفريقية.
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تسعينيات القرف العشريف عمى تحسيف صورة الجزائر في الخارج ،باعتبارىا المفتاح والقاعدة

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

-3

الطابع األزموي لمدبموماسية الجزائرية :

() 33

بينما يصيبيا الجمود عندما تكوف البالد في مرحمة استقرار ،فقد برزت فعاليات النشاط الخارجي
لمجزائر في ظؿ أزمة االستعمار ،ثـ انفجرت الثورة التحريرية وجاء في ظميا نشاط قوي لمدبموماسية

الجزائرية لمتخمص مف االستعمار ،ثـ جاء ما يسمى بالتصحيح الثوري عاـ 2:76ـ فدخمت الجزائر

في عزلة ،ثـ جاء مؤتمر مجموعة  88عاـ 2:78ـ ،ومؤتمر القمة لمنظمة الوحدة اإلفريقية إلعادة
إحياء مكانة الجزائر اإلقميمية ،وبقيت عمى ىذا الحاؿ ،بيف تصاعد وتنازؿ في المكانة ،إلى أف
دخمت الجزائر في أزمة داخمية أدت إلى جمود نشاطيا الدبموماسي ،متبوعا بحصار خارجي فرض
عمييا ،لكف بعد سف قانوف المصالحة الوطنية تمكنت الدبموماسية الجزائرية مف التعافي و تحصيؿ

مكانة ىامة ،عمى الصعيد الدولي واإلقميمي ،حيث أصبحت شريكا جوىريا في كثير مف القضايا

الدولية واإلقميمية.

-4

طابع الحياد لمدبموماسية الجزائرية :

بعد استرجاع االستقالؿ بقيت الجزائر تحافظ في سياستيا الخارجية عمى طابع الحياد الذي
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أثبتت السوابؽ التاريخية أف الدبموماسية الجزائرية تتميز بالنشاط المكثؼ في ظؿ األزمات،

ورثتو عف الحركة الوطنية في عالقاتيا الخارجية قبؿ االستقالؿ ،ما لـ يتعمؽ ذلؾ بدعـ حركة
تحرر ،وىذا ما أكسبيا سمعة أدبية في العالـ ،وجعؿ وساطتيا ذات مصداقية عالية ،ومقبولة لدى

أطراؼ الصراع الذيف قدمت وساطتيا بينيـ ،فقد عرضت الجزائر وساطتيا لحؿ نزاعات وخالفات

عربية ،وقبمت وساطتيا وتوجت بحؿ النزاعات بيف كؿ مف "ليبيا وتونس" ،وبيف "مصر وليبيا"،

وبيف "الفصائؿ الفمسطينية" ،وكذا النزاع بيف "إيراف والعراؽ" ،واألمثمة في ذلؾ يصعب حصرىا،

وبيذا فإف الجزائر ظمت بمنأى عف شؤوف الدوؿ األخرى ،مما جعؿ وساطتيا مقبولة لدى األطراؼ
المتنازعة.

( )34

الفصل الثاني
المساعي الجزائرية في حل األزمة الميبية
المبحث األول

يعد الصراع الميبي مف أشد القضايا اإلقميمية تعقيدا وأىـ الممفات التي تشغؿ اىتماـ قادة

الدبموماسية الجزائرية ،حيث أصبحت ىذه األزمة متعددة الجوانب تشكؿ تيديدا لممنطقة أجمع،
بسبب تداعياتيا وال سيما منيا األمنية ،والتي انعكست آثارىا ال محالة عمى كافة أرجاء المنطقة،
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طبيعة األزمة الميبية

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

وقد عممت الجزائر كثي ار عمى إيجاد حموؿ سممية وتوافقية ليذه األزمة ،تكوف عبر الحوار الداخمي

وىذا ما أثبتو واقع التدخؿ الخارجي في الشأف الميبي أثناء بداية األزمة واسقاطو لنظاـ القذافي،
الذي خمؼ انفالتا أمنيا واسعا عمى الساحة الميبية ،واسيـ في اتساع ىوة االنقساـ التي تفصؿ بيف

مختمؼ مكونات الشعب الميبي ،وىذا بشيادة جؿ الخبراء والمحمميف .
المطمب األول

أسباب ودوافع األزمة الميبية
يرى البعض مف المحمميف السياسييف أف سبب الصراع القائـ حاليا في ليبيا ىو فشؿ النخبة

التي قادت ثورة 28فيفري 3122ـ في إيجاد أرضية توافقية مشتركة تؤسس لمدولة الميبية المنشودة،

حيث ظيرت اختالالت حقيقية بدأت باإلعالف الدستوري المؤقت في 3122ـ ،الذي انعكست

نتائجو في المؤتمر الوطني العاـ ،وكيفية إجراء االنتخابات المتعمقة بو ،باإلضافة إلى الخطأ
اإلستراتيجي اآلخر المتعمؽ بالمجمس الوطني االنتقالي ،حيث لـ يتعامؿ ىذا األخير مع

المجموعات المسمحة التي ساىمت في إسقاط نظاـ القذافي بالقدر الذي يتوجب عميو التعامؿ معيا،
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المشترؾ ،ودوف تدخؿ عسكري أجنبي ،الذي ستكوف نتائجو وخيمة عمى المدييف القريب والبعيد،

وذلؾ بأنو لـ يعط أولوية لبناء جيش وطني وشرطة وطنية ،وىذا ما مكف بعض ىذه الجماعات مف
() 35

السيطرة عمى المفاصؿ األمنية لمدولة ،وتوغميا فييا لتسيطر عمى كؿ نواحي ليبيا.

وجدير بالذكر أف المجمس الوطني االنتقالي الذي تشكؿ أثناء بداية الثورة في المناطؽ الشرقية

الميبية مف عسكرييف ومدنييف بمياـ حكومية ،نسب لو أشخاص معروفيف بعالقاتيـ مع أصحاب

الق اررات السياسية والعسكرية الدولية ،السيما أعضاء حمؼ األطمسي الذي قاـ بدوره في تنفيذ أجندة
الغرب المستعمر بشرعية إنسانية ،ومبادرة عربية أدت إلى نيب الثروات الميبية وتغيير السمطة في

ليبيا.

( )36

ىناؾ اتجاه آخر يرى أف ما تشيده ليبيا ىو حركة تصحيحية لمسار ثورة  28فبراير ،فالمشيد

اآلف تطبعو حكومة غير توافقية يقاؿ أنيا موالية النقالب يقوده الجنراؿ خميفة حفتر ،ومؤتمر

عاجز.

( )37

السيما بنغازي وطرابمس مخاوؼ عديدة عمى مصير ثورة  28فبراير ،وتثير عالمات استفياـ كبيرة

عمى خمفية محاوالت االنقالب التي يقوـ بيا المواء المتقاعد خميفة حفتر ،الذي ولد في مصر،
وعاش أكثر مف عشريف عاما في الواليات المتحدة ،تساؤالت كثيرة تطرح حوؿ ما إذا كانت ىناؾ

عممية تآمر بيف قوى داخمية وأخرى خارجية ،فالمشيد الميبي يشبو كثي ار ما يحدث في مصر ،حيث
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في الواقع تطرح األحداث المتالحقة التي تمر بيا ليبيا ،واالضطرابات التي تشيدىا مدنيا

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

ار بتسميـ السمطة إلى المدنييف ،متمثال في مجمس القضاء
أنو شكؿ مجمسا عسكريا ،وأتخذ قر ا
عمى االنتخابات البرلمانية القادمة ثـ تسميـ السمطة لمبرلماف المنتخب ،وىذا ما رفضو الشعب الميبي

ممثال بفصائمو المختمفة.

() 38

يرى المفكر الميبي " محمد عمر حسيف " أف رفض الشعب الميبي محاوالت االنقالب الفاشمة

يدؿ عمى وعيو في ظؿ ما يثار في اإلعالـ المأجور الذي يحمؿ أجندات داخمية وخارجية والذي

يصور أف الحؿ في العسكر بدؿ الديمقراطية والعمؿ المدني ،حيث يقوؿ "حسيف" عف مالمح ىذه

المؤامرة أنيا عممية استنساخ لتجربة االنقالب الذي نفذه "السيسي" عمى الرئيس المنتخب "محمد

مرسي" ،وأضاؼ المفكر الميبي  " :نحف في صراع لموصوؿ لمحرية في مقابؿ مشروع مضاد لثورة
فبراير يريد أف يعيد ليبيا لموراء في ظؿ ثورة بال رأس وبال مشروع ،وشعب ليس لديو الوعي الكافي

وال اإلجماع المطموب " ،وأوضح أف "حفتر" يرفع شعار مكافحة اإلرىاب وعينو عمى السمطة بدليؿ

رفض دعوى الحوار الجاد.

في المقابؿ اعترؼ األكاديمي الميبي "عمي عمر التكبالي" األستاذ بجامعة طرابمس بوجود
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األعمى الذي سيكمؼ مجمس رئاسة مؤقت يقوـ بتكميؼ حكومة طوارئ لتسيير األعماؿ ،ثـ اإلشراؼ

مؤامرة عمى ليبيا وثورتيا ،وقاؿ إنو منذ الوىمة األولى لثورة  28فبراير كانت ىناؾ دوؿ وقوى
إقميمية تتدخؿ في ليبيا ،وكاف ينظر لإلسالمييف عمى أنيـ بديؿ لمحكاـ .

لكف "التكبالي" إعتبر أف اإلسالمييف أثبتوا عدـ وعييـ السياسي ،مما أفقدىـ شعبيتيـ في

الشارع الميبي ،كما كاف الحاؿ في مصر ،ورأى أف الظروؼ التي جاءت "بحفتر" في ليبيا كاف
يمكنيا أف تأتي بغيره ،في ظؿ حالة الفوضى التي تسبب فييا عجز الحكومة وتجاىؿ المؤتمر

الوطني العاـ ( البرلماف) لصوت الشعب ،وأف الحؿ يكمف في الديمقراطية والحوار وليس في المجوء
إلى تجارب االنقالب المجاورة.

( )39

المطمب الثاني
تداعيات األزمة الميبية وتحدياتها

تجدر اإلشارة إلى أف ليبيا عبارة عف نسيج قبمي تميز تركيبة المجتمع فييا شدة انتماء الفرد

الميبي بما في ذلؾ حدود الجزائر ،ويقدر بأف ىناؾ حوالي  31إلى  41مف ىذه القبائؿ تتمتع بنفوذ

حقيقي ،وال شؾ أف األزمة القائمة تمتد بامتداد نفوذ ىذه القبائؿ لتشكؿ تيديدا أمنيا وانسانيا عمى

الدوؿ المحادية لميبيا ومف بينيـ الجزائر ،وقد أكدت األكاديمية الميبية "أماؿ العبيدي" أف القيادات
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لمقبيمة ،حيث تشير التقديرات إلى أف ليبيا تضـ حوالي  251قبيمة وعشيرة ،تمتد عمى كامؿ التراب

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

الشعبية االجتماعية حولت القبيمة مف مؤسسة غير رسمية إلى شريؾ رسمي في العممية
ويصدؽ ىذا الطرح تتبع مسيرة البناء السياسي في الدولة الميبية "الجماىيرية" منذ انقالب

 2:7:ـ ،الذي أفضى إلى تأكيد حضور القبيمة في خطط نظاـ القذافي ،وسعيو الدءوب إلى
توظيفيا وتجنيدىا حتى أثناء ثورة فبراير ،فالنفوذ القبمي لـ يختؼ عف المشيد السياسي عمى مر

تاريخ الجماىيرية ،وذلؾ بالرغـ مف الطابع غير الرسمي ليذه التوجيات ،ولعؿ ىذا مف أىـ أسباب

استمرار الصراع القائـ.

إف انعكاسات الصراع في ليبيا يترجمو واقع أف السالح ىو المنطؽ في بالد لـ تقطؼ ثمار

ثورتيا ،إنيا معارؾ سياسية بقوة السالح ،وفي الحاالت كميا تتقاتؿ التشكيالت المسمحة ال لمنفوذ

فحسب بؿ إلعالء شرعية ،الكؿ يدعييا لنفسو ،وثمف ذلؾ سقطت ليبيا فريسة ألسوأ موجات العنؼ
منذ ثورة السابع عشر مف فبراير ،وعجز الحكومة المركزية عف فرض النظاـ جعميا تكتفي بدعوة

األطراؼ كافة إلى وقؼ إطالؽ النار وحثيـ عمى إعالف اليدف اإلنسانية ،أما المجتمع الدولي فال
يساعد إال بالشيء القميؿ ،وحتى الحكومات الغربية صاحبة الحصة األكبر في إحداث التغيير في
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السياسية(.)3:

ليبيا لـ تساعدىا عمى تحقيؽ االستقرار األمني والسياسي ،ومع اتساع رقعة االنقالب األمني في

ليبيا تزداد المواقؼ الدولية غموضا ،وبيف صوت مريب ومواقؼ خجولة تعمو بعض الدعوات

لضبط النفس والتحاور ووقؼ إطالؽ النار ،فمندوبو كؿ مف الجامعة العربية والواليات المتحدة
) 41( .

األمريكية ودوؿ أوروبية عبروا عف قمقيـ مف الوضع في ليبيا وقالوا إنيا بمغت مرحمة حرجة

وأماـ ىذا الوضع يتواصؿ تدىور البيئة األمنية حسب تقرير األميف العاـ عف بعثة األمـ

المتحدة لمدعـ في ليبيا لعاـ 3124

( )42

 ،والتقرير الثاني لنفس البعثة والمتعمؽ بنفس الشأف لعاـ

 ،)43 (3125وتشيد الفترة المشمولة بالتقرير اندالع أخطر أعماؿ العنؼ في النزاع المسمح في
أمكنة عديدة مف البمد منذ عاـ  ،3122وأدى قياـ جميع األطراؼ باستخداـ األسمحة الثقيمة في
المناطؽ المكتظة بالسكاف ،والسيما في العاصمة إلى حركة لمسكاف لـ يسبؽ ليا مثيؿ بينما كاف

المدنيوف يحاولوف الفرار مف ساحات القتاؿ ،وأفادت التقارير عف عبور ما ال يقؿ 211.111

العظمى مف أفراد المجتمع الدولي الموجوديف في ليبيا ،بما في ذلؾ األمـ المتحدة.

() 44

كما تسبب القتاؿ العنيؼ في تدىور األوضاع المعيشية ،وزيادة النشاط اإلجرامي ودمار في

البني التحتية  ،وتفشي عمميات الخطؼ والنيب واحراؽ المنازؿ ،والعديد مف العمميات االنتقامية

األخرى التي مست حتى جياز القضاء ونشطاء المجتمع المدني ،وبالرغـ مف أف مجمس األمف
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شخص الحدود إلى بمداف المجاورة ،وكاف النزاع أيضا وراء االنسحاب المؤقت مف البمد لألغمبية

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

أتخذ ق ارره  )3125( 3285الذي دعا فيو جميع األطراؼ إلى االتفاؽ عمى الوقؼ الفوري إلطالؽ
السالـ أو االستقرار أو األمف في ليبيا أو يعرقؿ أو يقوض عممية تحوليا السياسي ،أفرادا كانوا أو

كيانات ،فإف حالة الشؾ واالستقطاب السياسي ال يزاال قائميف.

( )45

وعمى ىذا فاف ليبيا ال تزاؿ

تشيد أزمة أمنية خانقة ،ومازاؿ ىناؾ حالة انقساـ تخيـ عمى المشيد السياسي الميبي  ،نتيجة
الفوضى وعدـ التوافؽ ومشكمة الفراغ الدستوري ،باإلضافة إلى تنازع شرعيات ثالثة مختمفة تدعميا

تحالفات دولية واقميمية  ،وتتمثؿ في" :المجمس الرئاسي لحكومة الوفاؽ الوطني" المنبثؽ عف اتفاؽ

الصخيرات ،وتحالؼ "مسؤولي المؤتمر الوطني العاـ" مع "دار اإلفتاء" و"لواء الصمود" الرافض
لحكومة الوفاؽ ،و تحالؼ "عقيمة صالح رئيس برلماف طبرؽ" مع "خميفة حفتر" الذي عينو ىذا

البرلماف قائدا عاما لمقوات المسمحة الميبية منذ  ،3126وىذا ما دفع بالبعض االعتقاد أف االنقساـ

السياسي والتشرذـ الذي تشيده الساحة الميبية بسبب تعدد االنتماءات والوالءات الجيوية والقبمية،

وتركز الثروات ومصادر الطاقة في مناطؽ معينة ،ورغبة أصحاب ىذه المناطؽ االستئثار بيذه
الثروات ،بأف ىذه أمور تدفع نحو إمكانية تأسيس نظاـ سياسي فدرالي يراعي خصوصية كؿ

إقميـ.
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النار ،والدخوؿ في حوار سياسي شامؿ بقيادة ليبية ،وقرر أف تنطبؽ الجزاءات عمى مف ييدد

ضؼ إلى ذلؾ أزمة اليوية التي يعيشيا الشعب الميبي ،والتعدد القبمي الذي أصبح

ييدد ليبيا بشبح التقسيـ ،وكذا انتشار السالح وسيطرة الميميشيات المسمحة عمى ارض الواقع،

وضعؼ الييئات األمنية في فرض النظاـ واالستقرار ،ما يساىـ في استمرار الحرب األىمية في

ليبيا ،واتساع رقعة األزمة بفعؿ انتشار اإلرىاب والجريمة المنظمة واليجرة غير الشرعية،

باإلضافة إلى مساىمة التدخؿ األجنبي في إفشاؿ مساعي بناء الدولة ،مف خالؿ صراع

المصالح وحرب الوكالة .

ويرى متابعوف لمحراؾ الجيوسياسي في المنطقة أف مقاربة الجزائر

مف مس ألة مكافحة اإلرىاب بمنطقة الساحؿ اإلفريقي عمى ضوء تداعيات األزمة الميبية وما أفرزتو
مف متغيرات في مقدمتيا مستقبؿ حركية أسمحة المخازف الميبية وسط الجماعات المسمحة ،أخذت

مأخذ الجد مف طرؼ الفاعميف في المنطقة وىو ما يدعو إلرادة سياسية أكثر جدية.

( )46

المبحث الثاني

إف التحوالت اإلقميمية والجيوية التي تعرفيا منطقة الجوار دفعت إلى تكثيؼ مساعي

الدبموماسية الجزائرية السيما في إيجاد تسوية سميمة لمصراع الميبي ،متبنية في ذلؾ مقاربة الحؿ
السممي المبني عمى الحوار والديمقراطية بدؿ التدخؿ األجنبي وسموكاتو العسكرية .

المطمب األوؿ  :مساعي الدبموماسية الجزائرية لوقؼ الصراع الميبي
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جهود الجزائر في حل األزمة الميبية

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

حرصت الجزائر كؿ الحرص ومنذ الوىمة األولى عمى ضرورة إبعاد الخيار العسكري في

بتطبيؽ ق اررات مجمس األمف ذات الصمة ،التي ضمنتيا مراسمتيا الرسمية التي بعثت بيا إلى
األميف العاـ لألمـ المتحدة ،والى مجمس األمف في  ،3122/19/35والتي نشرت وكالة األنباء
(،) 47

الجزائرية مقتطفات منيا

وقد اتيمت الجزائر بعدـ مساندتيا لمثورة في ليبيا ،إال أف الجزائر

اتخذت موقؼ التريث وعدـ التسرع ،وعقب اقتحاـ مجموعة مف الثوار السفارة الجزائرية في طرابمس
والتعرض لموظفييا واالستيالء عمى بعض أمالكيا ،عبر "محمود الشماـ" الناطؽ باسـ "المجمس

االنتقالي" آنذاؾ في تصريح ليومية الخبر الجزائرية يوـ  3122/19/34عف اعتذارات المجمس
لمجزائر ،مؤكدا عمى" :استعداد المجمس لفتح صفحة جديدة مع الجزائر" ،وعمى الرغـ مف االنتقادات
الالذعة التي تعرضت ليا الجزائر في كثير مف المناسبات إال أف موقؼ الجزائر الرسمي مف

الصراع الميبي الذي أعقب الثورة كاف واضحا عبرت عنو الجزائر في أكثر مف مناسبة ،فمبادرتيا

ارتكزت عمى ضرورة حؿ األزمة الميبية عف طريؽ الحوار الوطني مع جميع ممثمي المجتمع الميبي
باستثناء دعاة العنؼ واإلرىاب ،وىذا ما أيده رئيس تركيا "رجب طيب أردوغاف" خالؿ لقائو بالرئيس
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التعاطي مع األزمة الميبية ،عمى الرغـ مف موقفيا المحايد تجاه ثورة فبراير ،3122ومناداتيا

"عبد العزيز بوتفميقة" والوزير األوؿ "عبد المالؾ سالؿ" و"عبد القادر بف صالح" ،في زيارة الرئيس

التركي لمج ازئر يوـ  ،)48 ( 3125/22/2:وأكد ىذا ،اتفاؽ "الجزائر وتشاد" الخاص برفض التدخؿ
األجنبي في ليبيا ،حيث أكد الرئيس المجمس الشعبي الوطني "محمد العربي ولد خميفة" حينيا في

- 3125/23/39عمى خميفة ىذا االتفاؽ ،-أف الجزائر وتشاد تعمالف معا مف أجؿ ترسيخ الحوار
السياسي في ليبيا والتخمي عف العنؼ ،وقاؿ ولد خميفة في تصريح لمصحفييف عقب لقائو الرئيس
التشادي "إدريس ديبي" إف "المحادثات تمحورت حوؿ الوضع في ليبيا ونعمؿ جميعا عمى أف يكوف

الحوار السياسي ىو السبيؿ لحؿ األزمة والتخمي عف العنؼ والصراع الذي يدمر ىذا البمد"،

وأضاؼ أف الجزائر" تجمعيا بالشعب الميبي عالقات تاريخية وثيقة ،وىي تعمؿ عمى أف يخرج ىذا
البمد مف ىذا الوضع في أقرب وقت وأف يختار نظامو مف دوف تدخؿ أجنبي" ،وذكر أف الجزائر "
تقوـ بجيد كبير في تحقيؽ االستقرار واألمف في بمداف الجوار وعمى مستوى القارة اإلفريقية "،

انتصار إرادة الحوار السياسي في مالي.

() 49

وفي ىذا السياؽ أكد الوزير المنتدب المكمؼ بالشؤوف المغاربية واإلفريقية حينيا "عبد القادر

مساىؿ" عمى خميفة -اجتماع الجزائر المتعمؽ بالحوار الميبي -أف اجتماع قادة أحزاب ونشطاء
سياسييف ليبييف يعد محطة انطالقة واعدة لتحقيؽ التوافؽ الوطني الذي يتطمع إليو الشعب الميبي،
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وأوضح أف الجزائر وتشاد تواجياف التحديات األمنية نفسيا ،مؤكدا عزـ البمديف العمؿ مف أجؿ

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

وأف حؿ األزمة الميبية بيد الميبييف أنفسيـ ،مضيفا بالقوؿ " أنو مف واجبنا كأشقاء مساعدتيـ عمى

الجزائر نجحت مف خالؿ احتضانيا لمجولة األولى مف المشاورات بيف الفرقاء الميبييف في وضع
األسس الصحيحة التي يبنى عمييا الحوار والذي كاف أم ار مستعصيا مف قبؿ ،وأعتبر أف الجولة

األولى مف الحوار يومي  3126/14/22 -21شكمت انتصا ار كبي ار لميبييف الذيف اقتنعوا بأف
الوقت قد حاف لوضع حد لمتحارب بيف أبناء الوطف الواحد.

( )4:

وعمى اثر اتفاؽ الصخيرات في - 3126/23/28الذي كرس رؤية الجزائر المتمثمة في

تشجيع الحوار وضرورة إشراؾ جميع مكونات الشعب الميبي في بمورة خارطة طريؽ تنشئ أرضية
مشتركة تستوعب الجميع ،و تأكيد إبعاد الخيار العسكري في حؿ األزمة ،-كثفت الجزائر مف

تحركاتيا لتسوية األزمة الميبية مف خالؿ بناء عالقات جيدة مع كافة األطراؼ الميبية ،ىذا مف
جية ،وتواصميا مع أطراؼ األزمة مف جية ثانية ،خاصة بالمنطقة الشرقية بعدما كاف تركيزىا عمى
القوى الغربية ،وفي ىذا الصدد استقبمت الجزائر رئيس مجمس النواب "عقيمة صالح" وعدد مف نواب

البرلماف الميبي في نوفمبر ،3127وتاله استقباؿ المشير "خميفة حفتر" في ديسمبر  ،3127وتـ

AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies

إيجاد الحؿ الذي ىـ وحدىـ يختارونو بكؿ سيادة واقتدار" ،وأكد المحمؿ السياسي "صالح سعود" أف

التواصؿ مع عديد مف المسؤوليف الميبييف السابقيف في عيد القذافي ،وكذا الشخصيات الميبية

المعروفة بيدؼ النظر في مدى إمكانية قياميـ بدور ايجابي في إتماـ عممية المصالحة الميبية-

الميبية...

كما رفعت مف مستوى التنسيؽ السياسي واألمني مع الدوؿ الجيراف لتسوية األزمة ،كمشاركة

وزير الشؤوف المغاربية واالتحاد األفريقي "عبد القادر مساىؿ" في اجتماع ثالثي مع وزيري خارجية

مصر وتونس في 3128/13/31-2:ـ ،الذي انبثؽ عنو (إعالف تونس) الذي أكد عمى رفض أي
حؿ عسكري لالزمة الميبية ،وأي تدخؿ خارجي في الشؤوف الداخمية لميبيا ،وضرورة إشراؾ جميع
األطراؼ في عممية الحوار ميما كانت توجياتيـ أو انتماءاتيـ السياسية ،والعمؿ عمى ضماف وحدة

مؤسسات الدولة المنصوص عمييا في االتفاؽ السياسي ،بما في ذلؾ الحفاظ عمى وحدة الجيش
الميبي ،والسعي الحثيث إلى تحقيؽ المصالحة الشاممة في إطار الحوار الميبي -الميبي بمساعدة مف
في ىذا الصدد صرحت إذاعة الجزائر في  3129/17/2:بأف وزير الشؤوف الخارجية عبد

القادر مساىؿ أكد في منتدى أوسمو  -في إطار بحث أزمة ليبيا ومالي -عمى تمسؾ الجزائر
باستقرار المنطقة وليبيا ،وكذا جيودىا مف اجؿ دعـ مسار التسوية السياسي الذي تشرؼ عميو

األمـ المتحدة ،ومرافقة الفاعميف الميبييف في البحث عف حؿ سياسي قائـ عمى الحوار والمصالحة .
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الدوؿ الثالث وبرعاية أممية .

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

المطمب الثاني
في إطار المساعي المعمنة والمقاءات السرية التي تديرىا الجزائر بكثير مف الحذر والتكتـ يبقى

الصراع قائما في ليبيا ،وتبقى تطورات ىذه األزمة تشكؿ تحديات لمجيش الجزائري ،المنوط بو

تأميف شريط حدودي يفوؽ  :11كمـ بيف البمديف مف خطر تيريب األسمحة عبر الحدود ،وال يمكف
الجزـ بفشؿ أو نجاح مساعي الجزائر حوؿ تسوية المشكمة الميبية ،لكف كممت ىذه الجيود بأف أعد

خبراء مجموعة مف المقترحات أو التصورات التي تشكؿ خارطة الطريؽ لمبادرة المصالحة الجزائرية
الجامعة إليجاد تسوية لألزمة الميبية ،وتتضمف الخارطة جممة مف التدابير التي لقيت دعما غربيا
كبي ار ويراد مف خالليا إشراؾ كافة األطراؼ دوف إقصاء ،باستثناء المجموعات التي صنفت ضمف

"التنظيمات المسمحة المتطرفة" ،وقد لقيت المساعي الجزائرية استحسانا أمريكيا وأوروبيا ،وتأكد ذلؾ

خالؿ لقاءات وزير الخارجية السابؽ "رمطاف لعمامرة" مع كاتب الدولة األمريكي السابؽ "جوف

كيري" ومسؤوليف آخريف عمى ىامش انعقاد الدورة العادية الػ  7:لمجمعية العامة لمنظمة األمـ
المتحدة ،وخالؿ االجتماع وزاري لدوؿ الجوار الميبي.

() 51
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تقييم الدور الدبموماسي الجزائري نحو اتفاق السالم الاامل

كما أشادت الممثمة السامية لإلتحاد األوربي المكمفة بالشؤوف الخارجية والسياسة األمنية

"فديريكا موغيريني" بجيود الجزائر في تسوية األزمة الميبي عمى غرار تنظيميا الجتماع ضـ كافة

األطراؼ الميبية ،وأكدت أماـ البرلماف األوروبي أنو يجب االعتراؼ بأف ىناؾ مجيودا كبي ار قد تـ
القياـ بو ...

وقد تضمنت خارطة الطريؽ المقترحة مجموعة مف الخطوات منيا :

-2

() 52

الترخيص لمجموعة عمؿ تابعة لمنظمة األمـ المتحدة بتحديد قوائـ قادة الميمشيات التي

تشكؿ عائقا أماـ استتباب األمف واالستقرار في ليبيا ،وىذه الخطوة ستكوف ليا آثار ردعية كونيا
ستدفع قادة آخريف توقيؼ مسمسؿ العنؼ .

-3

تحديد آليات لتقديـ الدعـ والمساعدة األممية لميبيا ،في مجاؿ نزع السالح والغاء حالة

التجنيد لدى الميميشيات واعادة اإلدماج ،واحداث إصالحات لمصالح األمف الميبية ،والدعـ األممي
الديمقراطية ،لضماف تمثيؿ كافة الشرائح ومكونات الشعب الميبي ،وقبميا في البنية السياسية الميبية

الجديدة ،ومنح القبائؿ دو ار استشاريا في المرحمة االنتقالية المؤقتة وتشجيع الحوار فيما بينيا مع
تشجيعيا عمى االبتعاد عف سياسات الميميشيات ،واالبتعاد عف أي مسعى لإلقصاء والتيميش ،مف
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واالستشارات ومصاحبة ليبيا إلعداد دستور ،وتوفر التكويف السياسي في مجاؿ الحوكمة

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

خالؿ الدعوة إلى مبادرة مصالحة وطنية دوف استثناء ،واعادة دمج وقبوؿ أعضاء قبيمة القذاذفة
-4

تأطير وتنمية المجتمع المدني الميبي كشريؾ استراتيجي في طريؽ ترقية الديمقراطية

ومراعاة دور الشباب في الحياة السياسية.

وفي ىذا السياؽ التقييمي لجيود الدبموماسية الجزائرية ،يمكف الجزـ أف ىناؾ جيود كبيرة بذلتيا

الجزائر في سبيؿ إيجاد حؿ شامؿ وسممي لالزمة الميبية ،لكف تبقى النتائج التي توصؿ إلييا
مستوى الحوار في ليبيا ىزيمة وتبقى الجيود المبذولة غير كافية ،وبالرغـ مف أف الجزائر تعد مف

الالعبيف األساسييف المحمييف في ىذه القضية ،ويحسب ليا نجاحيا في مقاربتيا الخاصة بمكافحة

اإلرىاب وكافة أنواع الجريمة المنظمة التي أفرزتيا األزمة الميبية ،وكذا حرصيا عمى إبعاد الخيار
العسكري في التعاطي مع ىذه األزمة ،وعدـ توانييا في الدعوة إلى تكثيؼ الجيود ودعوة دوؿ

الساحؿ والشريكة ليا مف أجؿ احتواء ىذه األزمة ومخمفاتيا ) 53( .إال انو مازاؿ ىناؾ تحديات

تقؼ حائال دوف إثمار ىذه الجيود في حؿ األزمة ،ولعؿ أىميا حالة االنقساـ التي الزالت تميز

الساحة السياسية الميبية  ،وكذا صراع عدة شرعيات مختمفة يغذييا تنوع قبمي بتوظيؼ سمبي،
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وغيرىـ مف القوى التي كانت قريبة مف الرئيس القذافي.

وتترجميا المواجيات الدامية بيف الميميشيات المسمحة ،وكذا انتشار السالح والجريمة المنظمة ،مع

عدـ إغفاؿ الدور السمبي لمتدخالت األجنبية بجميع أبعادىا وتسمياتيا ،باعتبار ليبيا مسرحا ثريا
ومنصة إستراتيجية لمحاربة مصادر تيديد مصالح الدوؿ الغربية.

وعميو يمكف القوؿ أف الدبموماسية الجزائرية والى حد الساعة لـ تنجح في إيجاد حموؿ شاممة

سممية لمصراع الميبي ،لكنيا تسعى جاىدة لتحقيؽ وفاؽ وطني يؤسس لمشروع بناء الدولة الميبية
الجديدة المنشودة ،كما أنيا تحاوؿ التكيؼ مع المتغيرات الدولية واإلقميمية المتسارعة ،في سبيؿ
الحفاظ عمى مكانتيا الريادية في حؿ النزاعات اإلقميمية ،السيما منيا ذات االنعكاسات السمبية

الثقيمة عمى األمف القومي الجزائري.

الخاتمة:
ختاما لما سبؽ يمكف القوؿ أف الرصيد التاريخي لمدبموماسية الجزائرية مف التأسيس وحتى

قمـ اإلتحاد اإلفريقي ،أو تأكيد حضورىا في معالجة القضايا اإلفريقية العالقة ،ولمحفاظ عمى ىذا
النفوذ أصبحت الجزائر كوسيط ميـ في محيطيا اإلقميمي لحؿ المشاكؿ التي تبرز مف حيف آلخر،

لدرء النزاعات البينية اإلفريقية وابعاد التدخؿ األجنبي عف المنطقة ،حتى ال يجعميا تخضع
لسيطرتو وخدمة مصالحو في القارة ،مما يحوؿ دوف استكماؿ مسيرة بناء الدولة في القارة اإلفريقية.
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تحدي األزمات ،أكسبيا دو ار ىاما وأرضية صمبة في فرض التواجد القوي ليا ،سواء عمى صعيد

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

كما استغمت الدبموماسية الجزائرية منابر المؤسسات اإلقميمية والدولية ،عمى غرار اإلتحاد

أجؿ العودة إلى الساحة اإلقميمية وكاف ليا ذلؾ ،ومف المؤشرات الدالة عمى الحضور القوي
لمدبموماسية الجزائرية عمى الساحة اإلقميمية ىو الدور البارز الذي انيطت بو في إيجاد حؿ جذري

لالزمة الميبية التي خمفيا سقوط نظاـ معمر القذافي عقب ثورة فبراير  - ،3122والتي خمفت عدة

تداعيات محمية واقميمية خطرة ،أبرزىا االنقساـ السياسي واالنفالت األمني الخطير داخؿ ليبيا،

والذي شكؿ بدوره تيديدا كبي ار لألمف القومي الجزائري ،وألمف المنطقة بأسرىا ،-وكذا الجيود الكبيرة
التي بذلتيا وال تزاؿ تبذليا في سبيؿ ذلؾ ،وذلؾ بالرغـ مف إخفاقيا في إيجاد تسوية نيائية ليذا

الصراع القائـ حتى اآلف.
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