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  :السياسة الخارجية
  

سلوكية الدولة اتجاه محيطها الخارجي وقد تأخذ هذه السلوكية أشكاال  و أنها. أنها الخطط التي ترسم العالقات الخارجية للدولة مع غيرها من الدول
هي . مختلفة موجهة نحو دول أخرى أو نحو وحدات في المحيط الخارجي عن غير الدول كالمنظمات الدولية أو حركات التحرر أو قضية معينة

هي منهج للعمل . بهدف التأثير في سلوك الفاعلين الدوليين األخرىين التصرفات الرسمية المحددة التي يقوم بها صانع القرار في الحكومة الوطنية
ورد  يتبعه الممثلون الرسميون للمجتمع الوطني من أجل إقرار أو تعقيد موقف معين في النسق الدولي بشكل يتفق واألهداف المحددة سلفا من فعل

  .فعل
  

سياسية وضمن أطر رئيسية أهمها حسن  -أمنية  –اقتصادية  - دينية  -ريخية تا - اقامت سياسة خارجية على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية 
الدول  الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى، وتعزيز العالقات مع دول الجوار و دول البحر األبيض التوسط، ودعم العالقات مع

ويدافع عن قضاياها، و انتهاج سياسة عدم االنحياز وإقامة عالقات تعاون مع الدول العربية واإلسالمية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول 
وتنشط هذه السياسة من خالل عدد من الدوائر ، العربية، اإلسالمية، الدولية وفقًا . الصديقة ولعب دور فاعل في إطار المنظمات اإلقليمية والدولية

  : لما يلي
 : الدائرة العربية

أهمية العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، لذا نسعى مع كل الدول العربية مستقلة لالجتماع في محاولة صادقة لوضع آلية لتنظيم  ندرك
  ). جامعة الدول العربية(العالقات العربية والعمل العربي المشترك ولخدمة مصالح هذه الدول وقضاياها، إنشاء من خالل 

الترابط بين الدول ضرورة التضامن العربي بما يقتضيه ذلك من التنسيق بين الدول العربية بهدف توحيد المواقف العربية  حتمية -1
 . وتسخير كل اإلمكانيات والموارد التي تملكها الدول العربية لخدمة المصالح العربية

ستقرار العالم العربي، والبعد عن التدخل في الشؤون الداخلية الواقعية والمتمثلة في البعد عن الشعارات والمزايدات المضرة ألمن وا -2
 . للدول العربية

  . االلتزام بمبدأ األخوة العربية من خالل تقديم الدعم والمساعدة بكافة أشكالها -3
دورًا مهمًا كوسيط نزيه ومقبول ونظرًا لما للجزائر من مكانة ومصداقية في محيطها العربي، وما تتسم به سياستها من توازن وعقالنية فيجب أن تلعب 

و يجب أن تقوم بأعمال توفيقية هدفها إزالة . ، انطالقًا من االهتمام بالمحافظة على التضامن العربي)الداخلية واإلقليمية(لحل الخالفات العربية 
صًا بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب وفي هذا اإلطار نولي اهتمامًا خا. عضد ووحدة الصف العربي تالخالفات العربية الجانبية التي تفت

  .والمسلمين األولى، وعنصرًا رئيسيًا في سياستنا الخارجية
   : الدائرة اإلسالمية

على الجزائر حشد  فيجب. اإلسالم  هو أهم وال يظل أهم العوامل المؤثرة في عملية تحديد أولويات السياسة الخارجية الجزائرية مع الدول اإلسالمية
واحدة، وأن  وتكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لخدمة قضايا العالم اإلسالمي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه استنادا إلى حقيقة االنتماء إلى عقيدة

الدول اإلسالمية بتفعيل منظومة وفي سبيل تحقيق التضامن اإلسالمي نسعى مع . التكافل اإلسالمي هو السبيل الستعادة المسلمين لمكانتهم وعزتهم
  . من المؤسسات اإلسالمية الحكومية وغير الحكومية ومنها رابطة العالم اإلسالمي ، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي

والعمل  وينبع هذا الجهد من التصور التكاملي لمعنى التضامن اإلسالمي الذي يشمل عدة مفاهيم لعل أهمها مفهوم األمن الجماعي للدول اإلسالمية،
المحدودة، على تسوية المنازعات بين الدول اإلسالمية بالطرق السلمية، وتقديم المعونات االقتصادية للدول والمجتمعات اإلسالمية ذات اإلمكانيات 

ي والمعنوي للتجمعات وتقديم المساعدة واإلغاثة العاجلة للدول اإلسالمية المنكوبة، ومناصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم وتوفير الدعم الماد
ية في اإلسالمية أينما كانت من خالل المساهمة السخية في بناء المساجد وإنشاء المراكز الحضارية اإلسالمية، ويمكن القول أن السياسة الخارج

  : الدائرة اإلسالمية تسعى إلى تحقيق األهداف التالية
  . تحقيق التضامن اإلسالمي الشامل -1
 . فتح آفاق جديدة للتعاون االقتصادي بين الدول اإلسالمية تهدف إلى دعم قدراتها ومواردها على مختلف المستويات.  -2
 . التصدي لالجتياح الثقافي والغزو الفكري الذي يهدد العالم اإلسالمي بأشكال وأساليب مختلفة -3



زيد من الفاعلية لمواجهة المشكالت التي يتعرض لها العالم العمل على تطوير منظمة المؤتمر اإلسالمي ودعم أدائها لتحقيق الم -4
 . اإلسالمي

 .تفعيل دور الدول اإلسالمية في ظل النظام العالمي الجديد -5
 . تقديم الدعم والنصرة لألقليات المسلمة في جميع دول العالم، والدفاع عن حقوقهم الشرعية وفق مبادئ القانون الدولي العام  -6
قة والحقيقة للدين اإلسالمي وشريعته السمحاء والذود عن حياض اإلسالم من جميع ما ينسب إليه من تقديم الصورة المشر  -7

  .ادعاءات وافتراءات محضة كاإلرهاب وانتهاك حقوق اإلنسان
 : الدائرة الدولية

  نحرص في المجال الدولي على إقامة عالقات متكافئة مع القوى الكبرى والتي ارتبطنا معها بشبكة من المصالح التي يمكن وصفها بأنها جاءت
مع المجتكانعكاس لدورها المحوري المتنامي في العالمين العربي واإلسالمي، والتي نسعى من خاللهما إلى توسيع دائرة التحرك الجزائري على صعيد 
  . سؤولياتالدولي، لذا يجب أن نتفاعل مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية آخذين في الحسبان كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات وم

هدف من أهداف وتعتبر الجزائر بكونها أحد األعضاء الناشطين في هيئة األمم المتحدة ، انطالقا من إيمان الجزائر العميق بأن السالم العالمي 
ماعية سياستنا الخارجية، فنحن ندعو باستمرار إلى أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل بين الدول في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجت

داة من أدوات تنفيذ السياسة وغيرها باعتبارها السبيل الوحيد إلى االزدهار والرخاء واالستقرار في العالم، ومن ثم فإننا ال تؤمن باستخدام القوة كأ
  .الخارجية، ولكننا نؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع عن النفس وذلك كقاعدة من قواعد القانون الدولي

الدولي في  مع وإيمانًا منا بأهمية الدور الذي تلعبه هيئة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة والمنظمات الدولية عمومًا في سبيل رقي وازدهار المجت 
كل كافة المجاالت وفي مقدمتها األمن والسلم الدوليين، يجب تعزيز االنضمام إلى كل هذه المنظمات والحرص على دعم هذه المنظومة الدولية ب

ادئ مستقرة ويجب أن  تتسم السياسة الخارجية في المجال الدولي أسس ومب. الوسائل والسبل المادية والمعنوية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها
  : وواضحة ومنها

بميثاق األمم المتحدة والمعاهدات واالتفاقيات الدولية المنضمة إليها وقواعد  لتزاماالالحرص على التفاعل مع المجتمع الدولي من خالل  -1
  . القانون الدولي التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة

بعدم استخدام القوة في العالقات الدولية وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل  االلتزام -2
  . باألمن والسلم الدوليين، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين دول العالم

على أسس عادلة ومن خالل أسس اقتصاديات السوق الحر بعد  الحرص على استقرار أسواق النفط العالمية، والسعي لتنمية التجارة الدولية -3
  . مراعاة المصلحة الوطنية

صبغ السياسة الخارجية بصبغة أخالقية من خالل تبني مبدأ مساندة ضحايا الكوارث الطبيعية والمشردين والالجئين في العديد من دول  -4
  .العالم

  . ألية دولة ورفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية -5
العمل من أجل السالم والعدل الدوليين، ورفض استخدام القوة والعنف وأي ممارسات تهدد السالم العالمي أو تؤدي إلى تكريس الظلم  -6

 . والطغيان
  . سالم من كل الممارسات اإلرهابيةإدانة ورفض اإلرهاب العالمي بكافة أشكاله وأساليبه، والتأكيد على براءة اإل -7
  . هاااللتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية واحترامها سواء كان ذلك في إطار المنظمات الدولية أو خارج -8
  . لسياسية والدبلوماسية واالقتصاديةالدفاع عن القضايا العربية واإلسالمية في المحافل الدولية من خالل الدعم المتواصل بشتى الوسائل ا -9

عدم االنحياز ونبذ المحاور واألحالف التي تخل باألمن والسلم الدوليين، مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير وحقوقها  - 10
  . المشروعة في الدفاع عن النفس

تطبيق سياسة متزنة ومتوازنة في مجال إنتاج وتسويق النفط، نظرًا للثقل الذي تمثله الجزائر كأحد المنتجين وصاحب  ثالث أكبر  - 11
 . احتياطي غاز في العالم

 


