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           :مقدمة
هامـا مـن مواضـيع     موضوعا ،مبختلف أبعادهاتشكل العالقات اجلزائرية الفرنسية        

والـيت بـدورها    .املغرب العريب بلدانمع  حلقة مهمة يف العالقات الفرنسيةو السياسة الدولية،
مدار العهود التارخييـة السـابقة،    وعلى .متوسطية -تشكل جزءا أساسيا من العالقات األورو

 ،بفترات من الصراع واحلرب وأخرى من السلم والتعاون بني اجلزائر وباريس العالقات متيزت
املتوسط، وانتهاء بفترة األبيض البحر كقوة دولية كربى يف ربوز اجلزائر يف العهد العثماين ب بداية

                 . ما بعد االستقالل الوطين
، وموضـوعا  البلدينظلت دائما حمل شد وجذب بني ، التعاون والتبادل عالقاتلكن           

ا تظل حمكومـة  فإاستمرار هذه العالقات، من رغم بالو. واحملللني املؤرخنيللنقاش واجلدل بني 
رسـاء عالقـات   إجيابيـة إل  فكلما الحت يف األفق بوادر. مبشاعر الريبة والشك وعدم الثقة

مـتغريات   السـاحة السياسـية   يف تؤها الصداقة واالحترام وحسن اجلوار، برزاستراتيجية مل
  . وعوامل جديدة لعرقلة هذا املسار

جديـدة،   فواعل ومتغريات الدوليةيف السياسة  ظهرتبعد اية فترة احلرب الباردة، ف          
ة الفرنسية بصـفة  وعلى العالقات اجلزائري ،مسار العالقات الدولية بصفة عامةأثرت سلبا على 

بعد عودة اجلزائر إىل سابق و .صبغتها بأبعاد جديدة مل تكن معهودة يف املراحل السابقةخاصة، ف
 الـيمني  مجاعـات أحزاب و تبرز، السياسية واالقتصاديةتعافيها من األزمة األمنية، و، عهدها

عالقـات  مسـار ال  على واضحأثرت بشكل  كفواعل جديدة يف السياسة الفرنسية، ،املتطرف
  .اجلزائرية الفرنسية وتوجهاا

 م1999إىل احلكـم يف أبريـل   " عبد العزيز بوتفلبقة"الرئيس اجلزائري وصول  ومنذ      
والدويل، ال سيما مع فرنسا اليت  يطها اإلقليمي، اجلهويمع حم حرص على تعزيز عالقات اجلزائر

ة تارخيية إىل باريس العاصمة يف سنة بزيار" بوتفليقة"قام  حيث. تربطها باجلزائر عالقات خاصة
ويف املقابل ساهم الرفض . ، كللت بالتوقيع على عدة اتفاقيات جتارية، سياسية، وثقافيةم2000

" جاك شرياك"ملشاركة يف احلرب الثانية على العراق، يف أن تكتسب فرنسا ورئيسها االفرنسي 
أين استقبل حبفاوة كبرية يف شـوارع  شعبية كبرية يف الوطن العريب، ويف اجلزائر بشكل خاص، 

، ومت التأكيد على تطوير العالقات الثنائية يف إطار االحترام املتبادل م2003مدينة وهران يف سنة 
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يف السـاحة  " جان ماري لو بني"لكن صعود اليمني املتطرف بقيادة . والصداقة وحسن اجلوار
 مسائل السياسي واإلعالمي حول  قاش، وعودة النم2002السياسية الفرنسية منذ رئاسيات عام 

 وبـاريس بـني اجلزائـر   أدى إىل توتر العالقـات   ،فرنسايف األمن واهلوية ، اهلجرة الذاكرة،
هور العالقات اجلزائرية األمر الذي يدعو إىل التساؤل عن عالقة اليمني املتطرف بتد .وتدهورها

   كيف يتم هذا التأثري؟والفرنسية الراهنة؟ 
  :ة الدراسةإشكالي: أوال

  : تثور اإلشكالية التالية، سبقما ترتيبا على       
إذا كانت السياسة اخلارجية هي امتداد للسياسة الداخلية للدول، وإذا كان للعوامل الثقافية 

 فإىل أي مدىوالبىن االجتماعية والسياسية تأثري يف العالقات الدولية ما بعد احلرب الباردة، 
 2002بني سنوات يف العالقات اجلزائرية الفرنسية  اوتوجهاتطرف سياسات اليمني امل تؤثر
  .؟2010و 

  :التاليةاإلشكالية  التساؤالت تتضمن هذه       
    يف العهود واملراحل  لعالقات اجلزائرية الفرنسيةأهم العوامل واملتغريات املؤثرة يف تطور ا ماهي -

  .؟السابقة    
  يف مطلع القرن  العامة للحكومة الفرنسية اتف يف السياسسياسات اليمني املتطر أثرتكيف  -

  احلادي والعشرين؟     
    2002ما بني سنوات ذلك التأثري يف العالقات اجلزائرية الفرنسة  انعكسإىل أي مدى  -

 .؟2010و    

  :فرضيات الدراسة:ثانيا
  :لتالية لإلجابة على التساؤالت السابقة، يقترح الباحث الفرضية الرئيسية ا      

يف العالقات اجلزائرية الفرنسية من خالل التأثري يف سلبا تؤثر سياسات اليمني املتطرف 
  .السياسات العامة للحكومة الفرنسية املتعلقة بامللفات والقضايا املشتركة بني البلدين

  :واليت تتفرع بدورها إىل ثالث فرضيات فرعية         
  والسياسات   عارض املصاحلتة اليت سبقت االحتالل، واختالل توازن القوى يف الفترإن  -

  ، أثر فترة ما بعد االستقاللاملنتهجة من طرف احلكومات اجلزائرية والفرنسية يف االقتصادية     
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 .اجلزائرية الفرنسيةالعالقات  بشكل سليب على تطور    

  يف  التأثريخالل من السياسي الفرنسي، صنع القرار  علىتؤثر سياسات اليمني املتطرف  -
  . صنع السياسات العامة    

   2002ما بني زائرية الفرنسية سياسات اليمني املتطرف سلبا على العالقات اجل انعكست -
  الثقافية أبعادها السياسية، االقتصادية، يف  بدرجات متفاوتةنسبيا و تؤثر، وهي 2010و     
 .واحلضارية     

  : منهجية الدراسة : ثالثا
يف إطار دراسة " العالقات اجلزائرية الفرنسية يف ظل سياسات اليمني املتطرف"يت حبث يأ     

حقل العالقات الدولية يف فترة ما بعد احلرب الباردة، واليت أسست لنوع جديد من العالقـات  
، الـيت أولـت   ةالنظرياملناهج واملقاربات  بني األمم واحلضارات، واليت ترتكز على جمموعة من

 وعلى هذا األساس، سوف يركز الباحث. لألبعاد الثقافية واحلضارية للعالقات الدولية االهتمام
  :التاليةعلى املناهج واملقاربات 

  :املنهج التارخيي) 1
ال  باملنهج التارخييإذا كان التاريخ هو خمرب العالقات الدولية كما يقال، فإن االستعانة      

األمر الذي يعد ضروريا لسرب أغـوار هـذه   .  الفرنسية بديل عنه، لدراسة العالقات اجلزائرية
فاملنـهج  " .العالقات، وفهم أسباب االستمرار والتغري فيها، وحماولة التنبؤ مبستقبلها وآفاقهـا 

التارخيي ال يكتفي بسرد الوقائع وتكديسها، ولكنه يقدم تصوره للظروف والبيئة الـيت حتكـم   
يصل إىل مبادئ وقوانني عامة متعلقة بالسلوك اإلنسـاين   ميالد الظواهر أو اندثارها، وحياول أن

فصال كامال  صص الباحث،لذلك خ). 1("لألشخاص واجلماعات والنظم السياسية واالجتماعية
 احلكم العثماين يف اجلزائـر لعالقات اجلزائرية الفرنسية بداية من زمن ل اخللفية التارخيية لدراسة 

مث مرحلة ما بعد االسـتقالل   1830ل الفرنسي يف وصوال إىل مرحلة االحتال 1518سنة 
معتمدا يف ذلك على جمموعة مـن املصـادر   . وحىت اية القرن العشرين 1962الوطين منذ 

وذلك دف الوقوف على  .اليت ال بد لكل باحث يف تاريخ اجلزائر الرجوع إليها) 2(األساسية
  .ة يف تلك العهودزائرية الفرنسيأهم املتغريات والعوامل املؤثرة يف تطور العالقات اجل

                                                 

1) حممد، شليب، املنهجية يف التحليل السياسي: املفاهيم، املناهج، االقترابات واألدوات. اجلزائر: د.د.ن، 1997، ص.56
) 

(
2
  .متثل هذه املصادر، أهم املؤلفات يف تاريخ اجلزائر، أنظر قائمة املراجع  (
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  :املنهج املقارن) 2
مقام التجربة يف العلوم الطبيعية، وحتقق الكـثري مـن   يف العلوم االجتماعية  تقوم املقارنة        
وتعين املقارنة يف أوسع معانيها، ذلك النشاط الفكري الذي يستهدف إبراز عناصـر  . وظائفها

أما املنهج املقارن، كما يراه بـاحثو  . اليت جتري عليها املقارنةالتشابه واالختالف بني الظواهر 
تلك اخلطوات اليت يتبعها الباحث يف مقارنته للظواهر حمل البحـث  :" العلوم االجتماعية، فهو

والدراسة، بقصد معرفة العناصر اليت تتحكم يف أوجه التشابه واالختالف يف تلك الظواهر، وهو 
ربيقية عامة، كما يستهدف املنهج املقارن التفسري العلمـي عـرب   يستهدف إجياد تعميميات أم

 بالتحليـل ويف هذا اإلطار، يستعني الباحث يف دراسـته   ).1"(كشفه للعالقات بني املتغريات
، 2002، من خالل مقارنة العالقات اجلزائرية الفرنسية يف الفترة السابقة عن املقارن التارخيي

سعيا الكتشاف املتغريات املستقلة اليت تؤثر ). 2010-2002(عن تلك احملددة يف الدراسة 
  .يف املتغريات التابعة يف موضوع الدراسة

  :املنهج الوصفي) 3
 قصـد مجـع   يف هذا النوع من البحـوث،   املنهج الوصفيوال مناص من استعمال       

املواقـف،  يهتم بتوضيح الواقع الذي تدور فيه األحـداث و "إذ أنه  .وعرضها بدقة املعلومات
وحماولة وصف ذلك الواقع وفقا حلقائقه احلاضرة مبوضوعية، وميكن الـذهاب إىل أبعـد مـن    
الوصف إىل التفسري والتحليل بقصد التوصل إىل استنتاجات تفيد عملية تصـحيح الواقـع، أو   

ويسـتهدف   . 2"التوصل إىل معلومات ومعارف جديدة ختدم اال املعريف الذي جيـري فيـه  
  :هذه الدراسة حتقيق عدد من األهداف، متمثلة فيما يليالوصف يف 

  احملطات التارخيية البارزة الظواهر السياسية والدقيقة عن األحداث و والبيانات مجع املعلومات -
  .يف العالقات اجلزائرية الفرنسية املاضية والالحقة   
  تشاف العالقة بني املتغريات ، واكاملؤثرة يف تطور العالقات اجلزائرية الفرنسيةفحص العوامل  -

  .وإعطاء التفسري العلمي املالئم للدراسة   
  .صياغة عدد من النتائج اليت ميكن أن تكون منطلقا أساسيا إلثبات الفرضية الرئيسية للدراسة -

                                                 

 (
1
  .71.ص. مرجع سبق ذكرهحممد، شليب، (

(
2
  كنوز : ، اجلزائر)1(ط.دراسة يف املفاهيم، األدوات، املناهج، واالقترابات:  منهجية حتليل النظم السياسيةاألساس يفبومدين، طامشة،   (

 .97-96.ص.، ص2011لإلنتاج واملشر والتوزيع،       
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وينبغي يف هذا الصدد، أن نؤكد حقيقة هامة، وهي أن البحوث الوصفية ذات أمهيـة          
الظـواهر  ذلك أن . لوم االجتماعية بصفة عامة، والعلوم السياسية بصفة خاصةبالغة يف جمال الع

يعتها اخلاصة واملتميزة، إذ يصعب أن جنري عليها اختبـارات  بالسياسية والعالقات الدولية هلا ط
  .وجتارب توازي يف دقتها جتارب علماء الطبيعة والفيزياء

 حتليل اخلطـاب وبعض أدوات  والكمية، ةاإلحصائي باألساليب كما يستعني الباحث،         
زائريـة الفرنسـية   كلما كان ذلك ضروريا، للكشف عن شدة التغري والتأثري يف العالقـات اجل 

  . مبختلف أبعادها
  البناء املنهجي املوضح يف النموذج على أساس أما منهجية التحليل والتفسري، فتقوم      

  :التايل     

  
  )1(من منظور حتليل السياسة العامةالراهنة حتليل العالقات اجلزائرية الفرنسية ): 1(منوذج رقم

  :املقاربات النظرية) 2
    ا ومجيع أبعادها، ال ميكن ألي نظرية احتكار تفسري العالقات الدولية، أو اإلملام بتطورا

املقاربـات   أهـم رتكز على ت لراهن،وعلية فإن دراسة العالقات اجلزائرية الفرنسية يف الوقت ا
  :فيما يلي واملتمثلةالنظرية 

  :الواقعية املقاربة) أ
ترتكز الواقعية التقليدية على فرضية  الفوضى يف النظام الدويل، وأن هذه الفوضى ناجتـة      

وعليه فإن األخالق واملبادئ . عن غياب سلطة مركزية فوق قومية حتتكر القوة وأدوات اإلكراه
ويف هذه املسلمة إشارة واضـحة إىل أن  . وانني الدولية ليس هلا أي تأثري على النظام الدويلوالق

القوة هي احلقيقة األساسية يف العالقات الدولية، وأن مصاحل الدول ليسـت منسـجمة وإمنـا    

                                                 
1
   .بتصرف. 39. ص ،2001دار املسرية، : ، عمان1ط.السياسة العامة منظور كلي يف البنية والتحليلفهمي، خليفة الفهداوي،  ) (

  سياسات       
  متطرف اليمني  

 

السياسات العامة 
  لفرنسيةاللحكومة 

        العالقات       
    اجلزائرية      
 الفرنسية      

 متغري تابع        متغري وسيط     متغري مستقل   
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ويف هذا اإلطار تعترب القوة، املصلحة . متناقضة، مما يعين أن العالقات الدولية هي عالقات صراع
فمفهوم القوة يعترب املتغري . الوطنية، ميزان القوى من املفاهيم املركزية يف الفكر السياسي الواقعي

الرئيسي لتفسري سلوك الدول، وينظر الواقعيون إىل ميزان القوى على أنه الوسيلة األجنع لتحقيق 
 حتليل أهـداف  كما ميثل مفهوم املصلحة الوطنية معيارا وأداة أساسية  يف. السالم واالستقرار
فكل سياسة خارجية أساسها البحث عن املصلحة الوطنيـة، وتفسـر   ). 1(السياسة اخلارجية 

فأفضل سياسة خارجية هي تلك اليت حتقـق  . ال بالغاية من تنفيذهاهذا ا القرارات املتخذة يف
القـرار يف  أقصى ربح ممكن أو أدىن خسارة ممكنة بتعبري النموذج العقالين لعملية صنع  واختاذ 

   ).2(السياسة اخلارجية
يف فترة احلرب  ملاما بالواقع الدويلإاملدرسة الواقعية هي اإلطار العام األكثر مشولية و تبقى       
وعلى هذا األساس، تعتمد دراسة العالقات اجلزائرية الفرنسية يف املراحـل والعهـود    .الباردة

كل من الطرفني، يبحثـان عـن    حيث كانالتحليل،  التارخيية السابقة، على املقاربة الواقعية يف
كما أن املصاحل الوطنيـة كانـت    .حتقيق مصاحلهما بأقل التكاليف، يف إطار عالقات التعاون

تتحدد على أساس إدراك صانع القرار يف السياسة اخلارجية، وليس على أساس تفاعل مصـاحل  
الوحـدات الدوليـة   ما زالـت  ى، ومن جهة أخر. الفواعل االجتماعية والسياسية يف الداخل

حرب مستمرة يف إعطاء أمهية كبرية لتوازن القوى، و ما زال القلق قائما بشأن احتمال حدوث 
  .عاملية ثالثة

  :البنائية املقاربة) ب
فكرة البنائية قدمية يف تاريخ الفكر السياسي، غري أا برزت كنظرية قائمة بذاا مع اية    

النظرية البنائية ضمن االجتاه التكويين يف دراسة العالقات الدولية يف فترة  رجتندو. احلرب الباردة
، واليت يصفها بعض الدارسني باجلسر الرابط بني االجتاهـات الوضـعية   ما بعد احلرب الباردة

و تنطلق البنائية من فرضية أن الواقع الـدويل  . التفسريية والنظريات ما بعد الوضعية التكوينية 
خاضـع  ى، بل كونه نتاج تفاعالت متبادلة،للبس والغموض، وليس باعتباره واقع معطيكتنفه ا

                                                 

(
1
  ،       2007دار اخللدونية، : ، اجلزائر1.ط.التنظري يف العالقات الدولية بني االجتاهات التفسريية والنظريات التكوينيةجنديل،  عبدالناصر، (

  .142- 141.ص.ص      
2
   .143.ص.  نفس املرجع) (
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وتعتقد البنائية مثلها ).1(لإلرادة والفكر اإلنساين مع إمكانية تغيريه مىت استدعت الضرورة لذلك
مثل الواقعية بفوضوية النظام الدويل، واإلقرار باإلمكانيات والقدرات االسـتراتيجية للـدول،   

كما تفترض أن الدول هي . م الثقة يف نوايا الوحدات السياسية األخرى وعقالنية الفاعلنيوانعدا
الوحدات األساسية للتحليل، وأن هويات ومصاحل الدول تتشكل يف إطار نسق مترابط بفعـل  

وعلى خالف االجتاهات النظرية التقليدية، تركز البنائية على  ).2(البىن االجتماعية داخل النظام
إذ تعترب اهلوية مسألة جوهرية يف عامل ما بعد احلرب الباردة، أين ). Identité(اهلوية عنصر 

برزت قضية األقليات بعد حتول الصراع بني الدول إىل صراع داخل الدول، وبـروز قضـايا   
كما تركز البنائية علـى  . اإلرهاب، بعد حتول الصراع اإليديولوجي إىل صراع حضاري وثقايف

وأمهية األفكار والقيم واملعايري يف تفسري واستيعاب العالقات الدولية، وهو التفسري مفهوم الثقافة 
الذي يواكب التفسري احلضاري  للرتاعات العرقية واإلثنية  اليت برزت على السـاحة الدوليـة   

  ). 3(عقب ايار االحتاد السوفييت
والبنيـة  ) Acteur(الفاعل لقد جاءت البنائية كإطار نظري ملعاجلة إشكالية العالقة بني   

)Structure(  وهي تشري إىل أفضل تصور للعالقة بني الدولة والنظام الدويل، والفـاعلني ،
البنية، الفاعل، اهلوية، املصـاحل  : أما البنائية كإطار مفاهيمي، فإا تركز على مفاهيم. اآلخرين
ائية للواقع أنه موجـود بفعـل   وهو إطار اجتماعي قائم على األفكار، حيث تنظر البن. واملعايري

  ). 4(االتصال االجتماعي الذي يفسح اال أمام تقاسم بعض املعتقدات والقيم
ب األكثر فعالية يف حتليل العالقـات  اقتراال هيالبنائية  ترتيبا على ما سبق، ميكن القول أن   

تتشكل يف  لفرنسا،لوطنية حل اااملص على أساس أن ، احملددة للدراسةفترة الاجلزائرية الفرنسية يف 
وعلى أساس بروز عنصر  .إطار تفاعل مصاحل البىن االجتماعية والسياسية داخل اتمع الفرنسي

مع ذلـك  و. اهلوية الثقافية واحلضارية كمتغري مهم يف مسار العالقات اجلزائرية الفرنسية الراهنة
متمرس، جيـب أن   باحثو أي  وحدها ال تستطيع أن تفسر كل شيء، البنائيةميكن اعتبار أن 

فالنظريـات   .يأخذ بعني االعتبار التفسريات واإليضاحات اليت متده ا املنظـورات األخـرى  

                                                 
1
   .310.ص.   املرجع السابقجنديل،  عبدالناصر، )(

2
  .323.ص. نفس املرجع)  (

3
 . 326 -324.ص.ص.  نفس املرجع )  (

4
   .327.ص.  نفس املرجع ) (
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الليربالية مثال حتدد اإلمكانيات والوسائل اليت ميكن للدولة استعماهلا لتحقيق مصاحل مشـتركة،  
الـدول يف خياراـا    كما حتدد أهم القوى االقتصادية اليت تساعدها على فهم سبب اختالف

األساسية، إضافة إىل ذلك، فان التوجهات الليربالية تعتقد أن احلمايـة و اهليمنـة األمريكيـة،    
ستقلص من خماطر الصراعات اإلقليمية وستعزز ال حمالة فرص السالم الليربايل الدميقراطي، لـذا  

األمريكية ستستمر يف تـوفري   فان الوصفة الليربالية تصبح أكثر أمهية طاملا أن الواليات املتحدة
ويف هذا السياق ميكن فهم سلوك الدول األوروبية بعـد   .األمن و االستقرار للعديد من املناطق

  . اية احلرب العاملية الثانية ومنها فرنسا، إزاء الواليات املتحدة األمريكية
  :العامة اتاقتراب صنع السياس) ج

تبحث يف مدى تأثري اليمني املتطـرف يف العالقـات    إن معاجلة إشكالية الدراسة واليت     
علـى  . اجلزائرية الفرنسية الراهنة، حيتم على الباحث االرتكاز على اقتراب صنع السياسة العامة

العامـة   اتحيث أن السياس. افتراض أن السياسة اخلارجية هي امتداد للسياسة الداخلية للدول
، متمثلة يف العوامل االجتماعية ، الثقافية واحلضـارية  تتفاعل وتتعامل مع بيئة واسعة حميطة ا

كما أن للبيئـة دور يف  . باإلضافة إىل العوامل السياسية واالقتصادية، والعوامل الدولية والعاملية
وضع وإقامة بعض القيود على متخذي القرارات أو صانعي السياسات العامة وحتد من حريـة  

  ).J. ANDERSON)(1(اختيارام كما يقول جيمس أندرسون 
وزمالؤه يف تفصيل بيئة السياسة العامة أو ) G. ALMOND(وقد استرسل جابريال أملوند 

النظام السياسي، مؤكدين على أن البيئة الداخلية واخلارجية يعمالن على تشكيل طبيعة القضايا 
ومة يف مواجهـة  هاتان البيئتان تضعان النظام السياسي أو احلك. واملشكالت السياسية يف الدولة

القضايا واملشكالت؛ مثل البطالة والتضخم، النمو االقتصادي، الصـراع العرقـي وديـدات    
األجانب واألعداء، وأن املوارد املتاحة قد تكون كافية أو غري كافية للتعامل مع تلك القضـايا  

ولـديها   فاتمعات الصناعية واملتقدمة مثل فرنسا، لديها قضايا ومشـكالت ). 2(ومواجهتها
األمر الذي حيتم على صـناع  . مستويات من املوارد ختتلف اختالفا كبريا عما يوجد يف اجلزائر

  .السياسات العامة التكيف مع ضرورات البيئة احمليطة ا

                                                 
1
   .199.ص.  مرجع سبق ذكرهفهمي، خليفة الفهداوي، ) (

2
   .200.ص.  نفس املرجع)  (
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من جهة ثانية فإن السياسة العامة ميكن اعتبارها حمصلة للتعارض وحلاالت التنافس بني        
، سواء كانوا رمسيني أو غري رمسيني، كما يعترب العامـل االقتصـادي   خمتلف األفراد واجلماعات

األمر الذي يستوجب على صناع . مصدرا مهما من مصادر التناقض يف اتمعات الغربية احلديثة
إلحداث نوع من التوازن بني  ،السياسة العامة ومتخذي القرار االستجابة لكل هذه التناقضات

  .فسة، واحلفاظ على النظام واالستقراراملصاحل املتعارضة واملتنا
تبعا هلذا املنظور، فإن دراسة العالقات اجلزائرية الفرنسية يف ظل سياسـات الـيمني          

املتطرف، تستوجب دراسة الفواعل الرمسية وغري الرمسية اليت تؤثر يف صنع السياسـات العامـة   
ل التركيز على دور رئيس اجلمهوريـة  من خال. املتعلقة بامللفات املشتركة بني اجلزائر وفرنسا

وعلى توجهات اليمني املتطـرف وسياسـاته    ئيسي يف صنع القرارالسياسي،كفاعل رمسي ور
  .العامة يف صنع السياسات كفاعل غري رمسي

  : نطاق الدراسة: رابعا
    ، وذلك 2010و 2002ينحصر اال الزمين للدراسة يف الفترة املمتدة بني سنيت        

  :لالعتبارات التالية       
  ية العديد من التوترات لقد شهدت هذه الفترة من تاريخ العالقات اجلزائرية الفرنس -
  واليت . ة للجزائرنتيجة صدور العديد من القوانني والسياسات واملواقف املعادي واألزمات،   
  طرف احلكومة بداية من االعتراف الرمسي حبرب التحرير الوطين من  بدأت إرهاصاا   
  ، مت اقتراح مشروع قانون من طرف اليسار 2002ففي يناير . 1999الفرنسية يف سنة    
مارس يوما وطنيا للذاكرة اخلاصة باحلروب االستعمارية يف مشال  19الفرنسي، جيعل من يوم  

  .من طرف أغلبية اليمني يف اجلمعية الفرنسية أفريقيا، غري أن هذا املشروع رفض
   ز ملف التعذيب، وجرائم االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، كموضوع للنقاش الصحفي ما برك-
     واإلعالمي والتجاذب السياسي بني خمتلف األطراف يف البلدين،  واليت أعطت شرارا األوىل   
    ) Le monde"(العامل"يف جريدة " لويزات إيغيل أحريز"شهادة املناضلة وااهدة اجلزائرية   
   ، وتوالت التصرحيات والشهادات واملواقف طيلة فترة الدراسة، وهي 2000جوان  20بتاريخ   
  .ما زالت متواصلة حىت اآلن  
  اإلضافة إىل موضوع التعذيب واجلرائم، برز يف هذه الفترة العديد من امللفات والقضايا، ب -



 11 

   الفرنسية الراهنة، من مثل قضية واليت أثرت أساليب التعاطي معها، يف توتر العالقات اجلزائرية    
   ، 2004، وقانون منع اخلمار يف 2001سبتمرب  11اإلرهاب الدويل واليت تلت أحداث   
 2006، املتعلق بالذاكرة االستعمارية، مث قوانني اهلجرة بداية مـن  2005فرباير  23 وقانون  

واضيع الـيت  ـم اجلاليـة    ، وغري ذلك من امللفرنسا والنقاشات الدائرة حول اهلوية الثقافية
  .اجلزائرية يف فرنسا

" جان ماري لـوبني "ه، وصعود ومن جهة ثانية، فإن تنامي تيار اليمني املتطرف بكل أطياف -
اجلبهة الوطنية الفرنسية إىل الدور الثاين من االنتخابات الرئاسية يف فرنسا، واحلديث عن زعيم 

  .2002دد اإلطار الزمين بداية من سنة ماضيه العسكري يف اجلزائر، جعل الباحث حي
  ، فريجع إىل أن اهلدوء إىل العالقات اجلزائرية الفرنسية بدأ 2010أما إاء الدراسة يف حدود  -
  ة وإبعادها عن ، من خالل إنعاش العالقات االقتصادي2010سنة يعود ابتداءا من أكتوبر    
  دبلوماسية من مثل قضية الدبلوماسي اجلزائري التوترات السياسية، وإاء حل بعض امللفات ال   
  .حممد زيان حسين   

  :مربرات اختيار املوضوع: خامسا
   تتمثل . موضوعية وأخرى ذاتيةتعود مربرات اختيار موضوع الدراسة إىل اعتبارات           

  :يف عاملني أساسيني، مها االعتبارات املوضوعية          
       ة عربية إسالمية تنتمي إىل الفضاء اإلفريقي واملتوسطي، وفرنسا دولة باعتبار أن اجلزائر دول -
     أوروبية تطل على البحر املتوسط ، فإن العالقات اجلزائرية  الفرنسية جزء من العالقات    
  بالغضافة  .األوروبية العربية، وبالتايل فهي تندرج ضمن اختصاص الدراسات األورومتوسطية   
  العالقات اجلزائرية الفرنسية شديدة التميز، يف املاضي واحلاضر، فهي متثل منوذجا إىل أن؛    
  ، ومنوذجا لعالقات )بفتح امليم( بالدول املستعمرة ) بكسر امليم( لعالقات الدول املستعمرة    
   كما أا متثل منوذجا مصغرا لعالقات). فرنسا( بالشمال املتقدم) اجلزائر( اجلنوب املتخلف    
  ومن جهة ثانية، تعترب اجلزائر وفرنسا قطبان . العامل العريب واإلسالمي بالعامل األورويب والغريب   
   فاعالن يف التجمعات اجلهوية واإلقليمية احمليطة حبوض البحر املتوسط، على غرار اإلحتاد    
جمموعـة  ( توسـط  األورويب، اإلحتاد اإلفريقي، جامعة الدول العربية، جمموعة دول غرب امل   

  .، احتاد املغرب العريب)5+5
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صعود اليمني األورويب املتطرف بصفة عامة، والفرنسـي بصـفة   أما العامل الثاين فيتمثل يف  -
خاصة يف السنوات األخرية، وتنامي تأثريه يف السياسات األوروبية جتاه العـرب واملسـلمني   

األصلية، يثري العديد من التسـاؤالت   سواء كانوا مهاجرين يف أوروبا أو يعيشون يف بلدام
متوسطي وبني العاملني العريب  -األمنية واحلضارية يف الفضاء األورو  واإلشكاالت السياسية،

هذه التساؤالت حتتاج إىل إجابات شافية من خالل البحـث  . اإلسالمي والغريب واألورويب
املتطـرف منوذجـا يف   والتحليل والتحري عن تأثري توجهات وسياسات اليمني الفرنسـي  

  .العالقات اجلزائرية الفرنسية
  :، فتتمثل يف العوامل التاليةاملربرات الذاتيةأما           

  باعتبار ميول الباحث ورغبته يف سرب أغوار العالقات اجلزائرية الفرنسية، واليت ظلت جزئياا  -
  .هذه الدراسةخافية عن معارفه  إىل حني الشروع يف     

    الباحث أن يتوج حبثه هذا بنتائج مهمة تفيد الباحثني يف جمال العالقات اجلزائرية  يأمل  -
، واإلسهام ذه الدراسة يف إحياء الذكرى الفرنسية، وسد الفراغ املوجود يف املكتبة اجلامعية 

 .اخلمسني لالستقالل الوطين

  : ملوضوعاأمهية : سادسا
  :ما يلييف، علمياتكمن أمهية الدراسة           

سواء، حد  تناوهلا ملوضوع العالقات اجلزائرية الفرنسية واليت أرقت الباحثني والسياسيني على -
أما اجلديد يف هـذه   ).كما أسلفنا سابقا( السياسية والثقافية، لتعقيداا وخصوصيتها التارخيية

وذلك من خالل تناول املوضوع من زاوية خمتلفة عن الدراسات السابقة، يتمثل يف  ،الدراسة
 لفرنسااحلكومية  اتدراسة العالقة بني سياسات اليمني املتطرف كمتغري مستقل وبني السياس

 كمتغري وسيط، وتأثري ذلك على العالقات اجلزائرية الفرنسية كمتغري تابع يف الفترة اليت تلت 
  .صعود اليمني املتطرف وبروزه يف احلياة السياسية الفرنسية

ة حتليل سياسات وتوجهات اليمني املتطرف وكيفية تعاطيه مع قضايا األمن كما متس الدراس -
والتاريخ االستعماري لفرنسا، ومواقفه من الثقافة العربية اإلسـالمية للمهـاجرين العـرب    

القضايا بعض كما يهتم املوضوع بتحليل مواقف اليمني املتطرف من .واجلزائريني بصفة خاصة
  .ا يف العالقات اجلزائرية الفرنسية بأبعادها املختلفةوالدولية، وتأثريهاجلهوية، 
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   :عملياأما 
حتاول هذه الدراسة اإلجابة على العديد من التساؤالت واإلشكاالت املطروحة أمام املتـابعني   -

والباحثني يف موضوع العالقات اجلزائرية الفرنسية الراهنة، و حماولة الكشف عن األسـباب  
أضحت تشكل عائقا أمام تطور هذه العالقات إجيابيا مبا خيدم مصـاحل  والعوامل احلقيقية اليت 

البلدين بصفة خاصة، ومبا يعود من منافع على شعوب املنطقة األورومغاربية واملتوسطية بصفة 
  .عامة

كما حتاول أيضا تغطية النقص املالحظ يف املكتبات اجلزائرية والعربية فيما خيص العالقـات   -
  .ة يف الزمن احلاضراجلزائرية الفرنسي

يصبو الباحث من وراء هذه الدراسة، التوصل إىل نتائج ذات فائدة علمية ميكن االستعانة ا  -
والرجوع إليها من طرف الباحثني يف العالقات اجلزائرية الفرنسية، وتسـتنري ـا أجهـزة    

  .الدبلوماسية اجلزائرية يف القيام بوظيفتها
تناول املوضوع، واالنكباب على حتليـل جـوهر العالقـات    ومن هنا تتضح أمهية          

 التارخيي  واالجتماعي هلذه العالقـات  البعداجلزائرية الفرنسية الراهنة، من خالل التطرق إىل 
ومن خالل البحث املوضوعي بعيـدا   .باإلضافة إىل األبعاد السياسية واالقتصادية واحلضارية

إال . ه من الصعوبة مبكان الفصل بني الذات واملوضـوع غري أن. عن األفكار واملؤثرات الذاتية
أن التسلح بأدوات البحث العلمي من شأنه أن يصل ذه الدراسة إىل نتائج علمية حقيقيـة  

  . بعيدة عن اآلراء واألحكام املسبقة
  :أدبيات الدراسة: سادسا

راجع ، وندرة ها الباحث، كشفت له عن ضآلة املاليت باشروالقراءة إن عملية البحث       
تناول املوضوع يف مراحـل تارخييـة   البعض منها ي. الدراسةاملصادر، اليت تدور حول موضوع 

. يف إطار العالقات الفرنسية العربيةتتناوله ، وأخرى يعاجله بطابع جزئي والبعض اآلخرسابقة، 
  :ات هيدراسثالث وقد أرتكز هذا البحث على 

والذي خصصه لعالقات التعاون بني اجلزائر وفرنسا ) 1(كتاب الدكتور صاحل موهويب       
غري أنه أدرج موضوع اهلجـرة ضـمن   .  1986و  1962بأبعادها املختلفة يف الفترة ما بني 

                                                 

(
1
)  Salah, Mouhoubi, La politique de coopération Algéro-Française (Bilan et  

       perspectives). Alger: O.P.U, 1986. 
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غري العالقات اإلنسانية، يف حني أا أصبحت يف العالقات الدولية ما بعد احلرب الباردة ديدا 
د أرجع صاحل موهويب توتر العالقات اجلزائريـة  أما على املستوى السياسي فق. عسكري لألمن

الفرنسية إىل اختالف النظام السياسي يف البلدين، وتعارض سياستيهما على املستويني الـداخلي  
ومن جهة ثانية فإن اختالف درجة التنمية يف كل من اجلزائر وفرنسا، طبع عالقات . واخلارجي

سمح بالتبادالت اليت تستجيب حلاجيات البلدين يالذي التعاون بطابع التبعية وليس التكامل، و
ويف هذا الصدد فإن الباحث يتفق مع تصور الكاتب، لكنه يضـيف إىل  . االقتصادية والسياسية

ذلك اختالف اهلوية الثقافية واحلضارية للمجتمعني اجلزائري والفرنسي، ورؤية كـال منـهما   
  .ا السياسية واألمنيةويدرج موضوع اهلجرة يف باب القضاي. للذاكرة الوطنية

، فإا تطرقت للعالقات الفرنسية اجلزائرية يف الفترة ما )1"(حبيلة حممد ملني"أما دراسة       
، غري أا ركزت على متغري اإلدراكات االستراتيجية الفرنسية جتاه اجلزائر 2009و 1999بني 

م متمثلة يف اخلالفات التارخييـة  حيث عزت توتر العالقات الثنائية بني البلدين إىل عوامل التصاد
والسياسية، اخلالفات القانونية، واخلالفات االقتصادية، ناظرا إليها علـى أـا اختالفـات يف    

كما رجحت استمرار هذه العالقات يف املستقبل نتيجة عوامل التقـارب بـني   . وجهات النظر
نما مل تتوسع هذه الدراسة يف حبث بي. الدولتني، متمثلة يف العوامل اجليو استراتيجية واالجتماعية

ومل تتطرق للسياسات . األسباب التارخيية واالجتماعية والثقافية، واليت تقف وراء هذه اخلالفات
، وهذا ما سيتم الراهنة يف تدهور العالقات اجلزائرية الفرنسية رئيسياملتطرفة لليمني كمتسبب 

  . معاجلته يف دراستنا
للمرجعيـة الفلسـفية   ، )M.Balent)(2" (مغايل بالنـت "الباحثة  دراسة توتعرض     

 .وعائلتـه " جان ماري لوبني"األيديولوجية للجبهة الوطنية الفرنسية واليت يتزعمها ووالفكرية 
لتفسـري العالقـات   " طوماس هوبز"حيث ترى أن منظري هذه اجلبهة، يرتكزون على فلسفة 

ويعتقدون أنه ال . ات الدولية هي عالقات قوةالدولية، والقائمة على فرضية الفوضى، وأن العالق
ويصفون قـرارات  . وجود لسلطة فوق قومية باستطاعتها تنظيم، وإدارة وضبط هذه العالقات

                                                 
1
  مذكرة ماجستريغري ، "االدراكات االستراتيجية الفرنسية جتاه اجلزائر:  2009 -1999العالقات الفرنسية اجلزائرية " حبيلة،  حممد ملني، )(

 .2010، -3- مقدمة لكلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر. منشورة      

(
2
)Balent,Magali, « La vision du monde du front national : Quel devenir après le départ de  

   J.M.Le.Pen », Note de recherche n°15,jan 2011,CEVIPOF et CNRS, Sciencespo, in:  

http://www.cevipof.com/fichier/p_publication/729/publication_pdf_cevipof.la.vision. 

   du.monde.du.fn.pdf, consulté le 08/03/2011.   
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وحيدد اليمني املتطرف أعداء الداخل واخلارج، تبعا . وأعمال األمم املتحدة باملؤامرات السياسية
مغايل بالنت أن اجلبهة الوطنية كانـت تنظـر    ففي فترة احلرب الباردة، ترى. للتغريات الدولية

وبسقوطه واياره أضحت العوملة . لالحتاد السوفيايت والشيوعية  العدو اخلارجي لألمة الفرنسية
مث تطـور  . لكيان األمة  والسيادة الفرنسية من اخلـارج  واألقلمة من الظواهر اخلطرية املهددة

، ليشمل 2001سبتمرب  11ة الوطنية، بعد أحداث مفهوم العدو يف نظر اليمني املتطرف واجلبه
اهلجرة األجنبية وخاصة العربية واإلسالمية يف فرنسـا  تهديد ربطه بخطر اإلرهاب اإلسالمي و

كما يرى قادة اجلبهة الوطنية، يف االستعمار الفرنسي، ظاهرة طبيعية، يندرج ضـمن  .وأوروبا
وترى الباحثة . دد احلضاري لفرنسا يف العاملأهداف احلفاظ على القوة وتعزيزها، ويف إطار التم

القضـية  ، أن "نيكوال ساركوزي"ومستشارة الشؤون الدولية حلزب " مغايل بالنت" الفرنسية 
سياسات اليمني املتطرف يرتبط بقضية اهلوية الوطنية لألمة الفرنسية، والذي سيظل يف  األساسية

، حيث تعترب اإلسالم حتديا دينيا يف املستقبل خلطاب اجلبهة الوطنيةيف نظرها املوضوع الرئيسي 
  .ودميغرافيا ألوروبا املسيحية، بصفة عامة وللهوية الفرنسية بصفة خاصة

  :هيكلة الدراسة : سابعا
، يقترح "العالقات اجلزائرية الفرنسية يف ظل سياسات اليمني املتطرف"ملعاجلة موضوع       
أمـا فصـول    .اجلداول واملالحق لتدعيم البحث ، وبعضثالثة فصولمقدمة، خامتة والباحث 

لدراسة اخللفية التارخيية للعالقات اجلزائرية الفرنسية قبـل بـروز    منها يتعرض األولالدراسة، ف
من خالل التطرق إىل اجلذور التارخيية . احلياة السياسية الفرنسيةيف  مؤثراليمني املتطرف كفاعل 

إىل سـنة   1518يف العهد العثماين من سنة  القوية زائرهلذه العالقات واليت تعود إىل زمن اجل
، وصوال إىل فترة مـا بعـد   م1962إىل  1830م  مرورا بالفترة االستعمارية من 1830

االستقالل حىت اية القرن العشرين امليالدي،  والتركيز على خمتلـف جوانبـها السياسـية،    
  . االقتصادية والثقافية

  م2002لثاين على دراسة احلياة السياسية الفرنسية منذ سنة وينصب اهتمام الفصل ا      
 من خالل توصيف اخلريطة احلزبية والسياسية يف فرنسا، وحتديد موقع اليمني املتطرف فيهـا 

التركيبـة   إغفـال دون . لفرنسا ات احلكوميةوحتليل سياساته وتوجهاته وتأثريها على السياس
  .اجلذور التارخيية هلذا التيار وكشف ،طرفلليمني املت واإليديولوجيةاالجتماعية 



 16 

أما الفصل الثالث فينكب  على دراسة تأثري سياسات اليمني املتطرف وتوجهاتـه يف        
، بـالتطرق إىل خمتلـف   2010إىل  2002الراهنة املمتدة من العالقات اجلزائرية الفرنسية 

  .واحلضاريةة السياسية واألمنية، االقتصادية والتجارية، الثقافيأبعادها 
  :  صعوبات الدراسـة :  اثامن

يثري العديد من  الذيوتتمثل الصعوبة الرئيسية يف هذه الدراسة يف طبيعة موضوعها،      
فقد طرأت العديد من التغريات الدولية يف العامل بعد  .واإلشكاالت النظرية واملنهجية التساؤالت

األمر الذي  . جديدة يف حقل العالقات الدوليةاردة، كما برزت حتوالت نظرية باية احلرب ال
مراعاة ، مع املوضوع النظريات واملقاربات املنهجية يف تناولجعل الباحث يتساءل حول أجنع 

التكرار تفادي التقليد وو، من جهة مواكبة هذه التحوالتوضرورة  ،متطلبات البحث العلمي
  .من جهة ثانية

الدراسة بكل أبعادها اليت تتناول موضوع  املصادرة يف قل ،وتتمثل الصعوبة الثانية     
املرتبطة  ، وندرة املراجع اليت تتناول تأثري اليمني املتطرف يف السياسات الفرنسيةوأطوارها

إذ أن جل الدراسات اليت تناولت املوضوع، ركزت على فترة االستعمار . بامللفات اجلزائرية
يف حني مل جند أثرا ألي . "هواري بومدين"س الراحل حكم الرئيالفرنسي للجزائر، أو على فترة 

يف حدود  دراسة تتناول تأثري اليمني املتطرف يف العالقات اجلزائرية الفرنسية القدمية أو الراهنة،
البيانات واملعطيات كما أن ندرة .باستثناء بعض اإلشارات الواردة هنا وهناك علم الباحث،
سة، كان عائقا كبريا يف طريق الكشف عن حقيقة العالقة متغريات ومؤشرات الدرااآلنية حول 

  .بني هذه املتغريات
أما الصعوبة الثالثة، فتمثلت يف كون أغلب املراجع املستخدمة يف الدراسة، كانت      

واليت اصطدمت يف . ستدعى ختصيص وقت كبري لعملية الترمجةاألمر الذي اباللغات األجنبية، 
ة إجياد املصطلحات واأللفاظ العلمية املناسبة لتلك اليت تظهر يف الكثري من األحيان بصعوب

تعذر  وهو ماالنصوص األصلية، حيث كانت العملية تستدعي االستعانة مبتخصصني يف الترمجة، 
  .وجوده
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  :التارخيية للعالقات اجلزائرية الفرنسية اخللفية: الفصل األول
  

أن لعالقات اجلزائرية الفرنسـية منـذ   اجلذور التارخيية ل رصدينصب هذا الفصل يف        
من خـالل  . اية القرن العشرينوحىت  م، 1815يف  لخالفة العثمانيةتابعة لاجلزائر  أصبحت 

تتبعها حملاولة معرفة العوامـل واملـتغريات   ، وتطرق إىل خمتلف احملطات الرئيسية يف هذه الفترةال
  . الرئيسية املؤثرة يف تلك العالقات

شارة يف هذا املقام، إىل مسألة منهجية هامة، حتكم البحث يف هذا الفصل، وهـي أن  وجتدر اإل
ألن تاريخ الشـعوب   اعتباطيا بل هو مؤسس، التقسيم الزمين للحقب التارخيية، ليس تقسيما 

ولكنه تقسـيم  . رابطة من التغريات السياسية، االقتصادية، االجتماعية والثقافيةواألمم سلسلة مت
  :أملته االعتبارات التالية

 بـتغريات العالقـات  عالقات ديناميكية، تتغري وتتأثر  الفرنسية هيأن العالقات اجلزائرية  -1
لثقافية اليت حتدث يف االقتصادية وا االجتماعية،الدولية، وتتأثر أيضا مبجمل التغريات السياسية، 

 وعليه، ال ميكن استيعاب هذا التطور والتغري استيعابا صحيحا ومتكامال إال من خالل .البلدين
  .النظر هلذه العالقات يف فترات زمنية متباينة

أن العالقات اجلزائرية الفرنسية مرت بفترات وحمطات تارخيية مهمة، وعرفت يف تطورهـا   -2
وما يعترب عامال رئيسيا وحامسا يف حتديد كل مرحلة، . متباينة يف أبعادهاالتارخيي مراحل أساسية 

  .هو طبيعة العوامل املؤثرة يف هذه العالقات
، إن منهجية التحليل املرتكزة أساسا على املنهج التارخي املقارن، تستدعي دراسة املوضوع -3

، أو فاعال  اليمني املتطرف غائبامتغري ايف إحدامه يف فترتني زمنيتني خمتلفتني، يكون على األقل،
حىت يتمكن الباحث من الكشف عن تـأثري   الفترة األخرى فاعال غري رمسيا، ويكون يف، رمسيا

  .جة هذا التأثريودر ة، وحتديد طبيعالراهنة هذا املتغري يف العالقات اجلزائرية الفرنسية
يستدعي من الباحـث دراسـة   وبناء على ذلك، فإن البحث يف طبيعة هذه العوامل،           

اخللفية التارخيية للعالقات اجلزائرية الفرنسية، حماوال الكشف عن العوامل املؤثرة يف تطورها، وما 
هي األبعاد اليت طبعت هذه العالقات؟، وهو األمر الذي سيتم معاجلته يف هذا الفصل من خالل 

ية الفرنسية مـن بدايـة احلكـم    منهما وحيلل العالقات اجلزائر األوليصف . رئيسينيمبحثني 
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ويتوزع هذا املبحث على ثالث مطالب .)م1962(الوطين إىل غاية االستقالل )م1518(العثماين
  :ختصص لثالث  فترات زمنية متباينة، وهي

  ).1830إىل  1518(العالقات اجلزائرية الفرنسية قبل االحتالل : املطلب األول
  ).1954إىل  1830(ئر االحتالل الفرنسي للجزا: املطلب الثاين

  ).1962إىل  1954(ثورة التحرير الوطين واالستقالل: املطلب الثالث
وإىل غاية العقـد  ) 1962(الفرنسية من االستقالل العالقات اجلزائرية  ،املبحث الثاين عرضوي 

العوامل واملتغريات املؤثرة يف تطور هـذه   ويركز على دراسة وحتليل. األخري من القرن العشرين
  :لعالقات من خالل املطالب التاليةا

  استقالل اجلزائر وانعكاساته على عالقات البلدين: املطلب األول
  التوجهات اجلزائرية وأثرها يف عالقات التعاون: املطلب الثاين

  االستراتيجية الفرنسية اجتاه اجلزائر بعد االستقالل: املطلب الثالث
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  : من احلكم العثماين إىل االستقالل زائرية الفرنسيةلعالقات اجلا: املبحث األول
يف العالقات اجلزائرية الفرنسـية، بـدءا    احملطات التارخيية أهمهذا املبحث  يرصد          

م إىل تاريخ االحـتالل الفرنسـي   1518من  بعالقة اجلزائر مع فرنسا يف ظل اخلالفة العثمانية
، م1954م إىل 1830مـن    مار الفرنسي للجزائـر ، مرورا بفترة االستعم1830للجزائر يف 

 وما نتج عـن ذلـك مـن عالقـات    م 1962يف وانتهاء بالثورة التحريرية واستقالل اجلزائر 
  .وتداعيات

  ) :م1830-م1518( قبل االحتالل الفرنسية يةاجلزائر اتالقالع: املطلب األول
البحث يف العالقات  ال من خاللسباب احلقيقية الحتالل اجلزائر، إال ميكن فهم األ          

اليت كانت قائمة بني اجلزائر وفرنسا طيلة فترة احلكم العثماين يف اجلزائري، ومن خالل تقيـيم  
اجلزائر يف تلك احلقبة من تارخيها يف استقرار اجلانب الغريب من املتوسط كقوة  لعبتهالدور الذي 

   :روع التاليةحبرية وجتارية مهمة، وهو ما سنتعرض له من خالل الف
  :مكانة اجلزائر الدولية وهيبتها العاملية: الفرع األول 
 دوليـة يف مطلع العصر احلديث، على ضفاف البحر املتوسط عدة قـوى  برزت           

 .وسـط تركزت بشكل خاص يف جنوب غرب أوروبا، ومشال غرب إفريقيا، وشرق البحر املت
  من التاريخ بالصراع بني ملوك وأباطرة أوروبـا  اتسمت األوضاع اجليوسياسية يف هذه الفترةو

وأوروبا املسيحية مـن جهـة    ال سيما بني فرنسا وإسبانيا من جهة وبني اإلمرباطورية العثمانية
أين متكن العثمانيون من فرض سيطرم على القسطنطينية والتوسع يف أوروبـا الشـرقية    ثانية،

فاع عن موانئ املغرب العريب الساحلية ومحايـة  وارتياد غرب البحر األبيض املتوسط دف الد
  ).1(السكان من الغارات الصليبية، وتقدمي العون ملسلمي األندلس املطاردين من طرف اإلسبان

ومتكنت الدول املتعاقبة على إقليم مشال إفريقيا، من الفاطميني إىل املوحدين مرورا باملرابطني، 
غـري أن ضـعف الدولـة    . وتأسيس دول قوية وراقيةمن مقاومة الغزوات الصليبية األوروبية 

الدولة : املوحدية وسقوطها أدى إىل انقسام إقليم املغرب العريب وتشتته بني ثالث دويالت هي
  )اجلزائـر ( ودولة بين عبد الواد الزيانية يف املغرب األوسط) تونس(احلفصية يف املغرب األدىن 

ت هذه الكيانات يف ما بينها يف صراع حاد ومرير، مما ودخل. والدولة املرينية يف املغرب األقصى
                                                 

   ، 1980ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر.  )1830-1500( عالقات اجلزائر اخلارجية مع دول ومماليك أوروبا  ، بوعزيز،حيي)  1(
  .12- 9.ص.ص      
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نتج عنه تفوق اإلسبان والربتغال يف الصراع ضدها وممارسة االعتداءات املتكررة علـى املـدن   
  .والسواحل املغاربية

فاشتدت  ،لصاحل القوى األوروبية جنوب غرب أوروبا م15و م14فاختل التوازن يف القرنني 
بالتوحش والشراسة وختريب العمران واملمتلكات وسلب األموال  الغارات واحلروب واتسمت

وقتل البشر واسترقاقهم، وكثرت أعمال القرصنة البحرية مبباركة احلكومات األوروبية واعتربا 
  ).1(مصدرا للكسب ووسيلة لتحطيم قوة املسلمني وإذالهلم، متهيدا الستعمار بلدام

فقد متكن األتراك من اإلطاحة بالدولـة   ،البحر املتوسط أما على اجلهة الشرقية من          
، والسيطرة على بالد الشام واستالم اخلالفة اإلسالمية من الفاطميني مبصر م1453البيزنطية عام 

وتوغل األتراك العثمانيون يف شرق أوروبا عرب ر الدانوب حىت وصلوا إىل فيينا،  .م1517عام 
فشعر شارلكان ملك إسبانيا وإمرباطـور  . صلوا شواطئ إسبانياوارتادوا البحر املتوسط حىت و

اإلمرباطورية الرومانية املقدسة باخلطر، واعترب صراعه مع اجلزائر مبثابة فتح جبهة ثانيـة ضـد   
  .األتراك العثمانيني خاصة بعد إحلاق اجلزائر باخلالفة العثمانية

ورويب على بلدان املغرب العريب، فلـم  لقد أدرك اجلزائريون خطر املد املسيحي األ           
  إلياس وإسحاق حممد،خري الدين، عروج ة األتراكاألخويترددوا يف طلب العون  واالستنجاد ب

ا وا قـد غـادر  ووكـان  .، وختليص املدن اجلزائرية من اإلسبان)2(إلنقاذهم من البطش الصلييب
بقت شـهرم اآلفـاق يف مقارعـة    فأط بالدهم للقرصنة يف املنطقة الغربية من البحر املتوسط،

قـدم   1516ويف سنة  .القراصنة األوروبيني وإنقاذ اآلالف من األندلسيني اهلاربني من اإلسبان
خري الدين وعروج وإسحاق إىل اجلزائر العاصمة بطلب من سكاا، لقيادة املقاومة ضد اإلسبان 

 l’Etat des(زائـريني  أين متكن اجلزائريون من إخراجهم من العاصمة وتأسـيس دولـة اجل  

Algeriens (خري أصبح وأخوه إسحاق،  وبعد استشهاد عروج، .حتت قيادة اإلخوة الثالثة 
، فقضى على رؤوس الفنت ووطد أركان الدولة اجلزائرية الناشـئة  للجزائر الوحيد احلاكم الدين

الغارات الصـليبية  مقاومة  يستطيع لن أنه األخري هذا وتيقن .اليت غريت جمرى التاريخ األفريقي

                                                 

  (1 )  حيي، بوعزيز،  املرجع السابق .  ص.11.
)

2
  ، 2007دار األمة، : ، اجلزائر2.، ط1.ج. 1830شخصية اجلزائر الدولية وهيبتها العاملية قبل سنة مولود ، قاسم نايت بلقاسم،    )

   .61.ص      
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العثماين يف سـنة   للسلطان مقاطعة اجلزائر أن وأعلن العثمانية للدولة لتجأ، فامبفرده البالد على
  .م1518

تكالبت الدول األوروبية ضد اجلزائر أساسا، وباقي بلدان املغرب العـريب بالتبعيـة يف        
يدة، خاصة يف عهد شارلكان م، وقادت محالت عسكرية عد19و 15الفترة املمتدة بني القرنني 

: ومن أمثلة هذه احلمالت على سبيل املثـال ال احلصـر  . اإلسباين ولويس الرابع عشر الفرنسي
البابـا  : واليت اشتركت فيها قوات م1601احلملة الصليبية الضخمة ضد اجلزائر العاصمة عام 

وجزر البليار، وقادهـا  جنوة، نابويل، الطوسكان، صقلية، سردينيا، بارما، مودينا، البروطان، 
لكن اجلزائر واجهت هذه الغارات بنفس األسلوب واألدوات، فأنشأت  ).1(جان أندري دوريا

أسطوال حبريا من نواة مراكب عروج وخري الدين بربروس، وتوحدت األقاليم املغاربية حتت علم 
للعـدوان   وشرعت يف التصـدي . الدولة العثمانية من تلمسان غربا إىل طرابلس الغرب شرقا

اخلارجي وتقوية دفاع املوانئ، والعمل على تصفية الوجود اإلسباين يف املـدن الـيت حيتلوـا    
لقد أدركت اجلزائر األبعاد احلقيقية للحمـالت األوروبيـة    .ومالحقة القراصنة يف عقر دارهم

ائـر  ضدها، فصمم الشعب اجلزائري وقيادته على تصفية الوجود االسباين االستعماري يف اجلز
مبختلف الوسائل، فأرغمت معظم الدول األوربية على االعتراف للجزائر بقوا وسيطرا على 

  .)2(م18و 17املمرات البحرية، وعلى توقيع معاهدات السلم والصداقة وخاصة يف القرنني 
حيسب  عظمى، قوة 1518العثمانية يف سنة  باخلالفةاجلزائر ومنذ التحاقها لقد كانت      

ف حساب من طرف الدول واملماليك األوروبية، وكثريا ما استنجد ملك فرنسا آنـذاك  هلا أل
امللك اإلسباين " شارلكان"باألساطيل العثمانية واجلزائرية، ضد اعتداءات قوات " فرانسوا األول"

فراجت جتارا وتوسعت عالقاا مع اخلارج، وأصبحت كلمتـها   ).3(على الشواطئ الفرنسية
تأثريا يف أوقات السلم واحلرب، واكتسبت صفة الزعامة على نيابات املغـرب   مسموعة وأكثر

األخرى، واعترفت دول أوروبا هلا بذلك، وأخذت تدفع هلا الضرائب واهلدايا أكثر مما تدفعـه  
ويعزي محدان خوجة قوة اجلزائـر يف الـداخل إىل اسـتتباب األمـن      ).4(لتونس وطرابلس

                                                 

1) حيي، بوعزيز، مرجع  سبق ذكره . ص.17.
 ) 

2) نفس املرجع . ص. 21.
 ) 
  .15-14.ص.ص.  نفس املرجع)  3(

 (4) نفس املرجع  . ص.22.
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تونس مرات عديدة، مع أن تونس  اايات عظمة وشهرة، فغزوواالستقرار، وذلك ما أكسب الب
لكن عدالة ووفاء حكام اجلزائر، جعل التونسيون . أقدم من اجلزائر ومن الصعب اإلستيالء عليها

 .)1(1754يرحبون وخيضعون حلكم اجلزائر، حيث أصبحت تونس تابعة للجزائر منذ سنة 

ة البحر األبيض املتوسط، وكانت أوىل األمـم  ظلت اجلزائر مدة ثالثة قرون متتالية سيد     
، وعقدت معها معاهدة سـلم  م1776اليت اعترفت باستقالل الواليات املتحدة األمريكية سنة 

كما كانت أول أمة اعترفت باجلمهوريـة  . مببادرة من األخريةم 1795سبتمرب  5وصداقة يوم 
ا ذهبيا بدون فائدة، وأنقذا مـن  الفرنسية األوىل  وزودت حكومتها مببلغ مخسة ماليني فرنك

وأثناء حروب نابليون بقرض آخر لشراء القمح، ومحتها من الغـزو  . ااعة أيام حروب الثورة
  ).2(اخلارجي، ودعمتها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا

يف الظروف اليت تكـون فيهـا    )*(اعتادت الدول األوروبية على دفع التزاماا والوفاء ا كما
وغري قادرة على مواجهة اجلزائر، أما عندما تتحسن أحواهلا االقتصادية والعسكرية، فإا  ضعيفة

  .تنكث العهود وتعمد لتنظيم احلمالت العسكرية والغارات الغادرة
، متتد )**(1830إن اجلزائر، اليت مل يستطع الساسة الفرنسيون اإلعتراف بوجودها قبل      

طارها اجلغرايف يتحدد منذ عهد الدولة النوميدية اليت أسسـها  جذورها يف التاريخ، حيث بدأ إ

                                                 

(
1
  .125-124.ص.، صANEP ،2005منشورات : حممد العريب الزبريي، اجلزائر: تعريب. املرآةبن عثمان محدان، خوجة،  (

  (2) قاسم نايت بلقاسم، مولود، شخصية اجلزائر الدولية وهيبتها العاملية قبل سنة 1830. ج.1، مرجع سبق ذكره، ص.ص.30-29.
  :ما تدفعه الدول األوروبية للجزائر وصنف الدول على الشكل التايل" هنري قارو"أورد وقد ) (*

  .الواليات املتحدة األمريكية، هولندا، الربتغال، نابويل، السويد، النرويج، و الدامنارك تدفع ضريبة كل عامني -
 رماح وذخرية البارود، رصاص الدامنارك، النرويج، والسويد تدفع ضرائب أخرى على شكل أسلحة، وحبال، صواري و -

 .ألف فرنك لكل دولة 25، وحديد تقدر قيمتها مببلغ 

 إسبانيا، فرنسا، إجنلترا، هانوفر، سردينيا، الطوكسان، راقوس، والبندقية تدفع هدايا دورية للدايات، والباشوات،   -

 .وأعضاء الديوان، عند إبرام املعاهدات، أو عند تعيني قناصلها يف اجلزائر -

 .بورغ، وبرمي، تدفعان أدوات احلرب والتموينات البحريةهام -

 .النمسا وروسيا ال تدفعان الضرائب، ولكن تدفعان أمواال طائلة لفداء أسرامها يف اجلزائر -

  :ملزيد من التفصيل أنظر            
  .23-22.ص.ص.  مرجع سبق ذكرهحيي، بوعزيز،  -

  : وقال عنها اجلنرال دوغول". إا مل تكن أبدا أمة وال دولة يف التاريخ:" 1955سية سنة حيث قال عنها إدغارفور رئيس احلكومة الفرن (**)
  . 34.، وص30.، صنفس املرجع: أنظر". مل تكن هناك أبدا، يف أي ظرف من التاريخ، وبأي شكل كان، دولة جزائرية"       

  
  



 

 24 

. من الـزمن  اماسينيسا، وأخذ الطابع الوطين يربز ويتأكد باستمرار خالل أكثر من عشرين قرن
عهـد  املشرق، كان للجزائر بـدون منـازع يف ال   العامليغري أن الوجود الدويل البارز والدور 

شارل أندري "ا عن كثري من املؤرخني األوروبيني، من أمثال خافيومل يكن هذا الدور . العثماين
  ).1(الذي وصف بروز اجلزائر بادرة غريت جمرى التاريخ األفريقي "جوليان
يرجع مصدر قوة اجلزائر يف هذه الفترة من التاريخ احلـديث، إىل وعيهـا وإدراكهـا         

ملواجهتها سياسيا، اقتصاديا وعسكريا، باألخطار األوروبية احملدقة ا، واهتمامها بإعداد نفسها 
. وفعالية موقعها اجلغرايف االستراتيجي الذي يتحكم يف معظـم احلـوض الغـريب للمتوسـط    

واهتمامها ببناء قوة عسكرية حبرية رادعة كأداة لفرض إرادا على اخلصوم، متمثلة يف األسطول 
  .العاملية للبحر املتوسطالبحري اهلام الذي مكنها من القيام بدور موجه يف األحداث 

  : السياسية والتجاريةعالقات ال: الفرع الثاين 
تعود جذور العالقات اجلزائرية الفرنسية إىل عالقات مرسيليا بالسـواحل املغاربيـة يف           

وقـد عقـد   . القرن الثالث عشر امليالدي، واليت كانت مقتصرة على املبادالت التجارية بينهما
يف بداية القـرن الرابـع    "خالد بن زكريا"هدة جتارة ومالحة مع ملك جباية حكام مرسيليا معا

إال أا تطورت وتنوعت مع بدايات القرن السادس عشر، كما سنرى مـن خـالل    ).2(عشر
  : الفروع التالية

  : العالقات السياسية والدبلوماسية) 1
ملعاهدة الثالثية اليت عقـدت يف  اجلزائرية الفرنسية إىل ا الدبلوماسية يعود تاريخ العالقات    
ملك فرنسا، ومبعوث السـلطان العثمـاين    "فرنسوا األول"و "خري الدين بربروس"بني  باريس
حيث توجه على إثرها السفري الفرنسي األول  .، بدعوة من ملك فرنسا"سليمان القانوين"آنذاك 

وكان يف البـدء   1538ة وعني أول قنصل فرنسي يف اجلزائر سن. إىل اجلزائر مث إىل اسطمبول
  ).3(ممثال جلميع األوروبيني

طار عالقات فرنسا بالدولة العثمانية، حيث أن فرانسوا األول ملـك  إتندرج هذه املعاهدة يف و
فرنسا كان دائم الصراع مع شارلكان ملك إسبانيا، الذي كان حييط مبعظم جهات فرنسا، مما 

                                                 

  .50.،  ص)1(ج. مرجع سبق ذكرهقاسم نايت بلقاسم،   ،مولود ) 1( 
  .8.، ص2007دار األمة، : اجلزائر ،2.ج. 1830شخصية اجلزائر الدولية وهيبتها العاملية قبل سنة مولود، قاسم نايت بلقاسم، )  2(

3) نفس املرجع .  ص.9.
 ) 
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املشهورة عـام  ) 1(ومتكن من إبرام معاهدة االمتيازات، بالدولة العثمانيةدفع به لتوطيد عالقاته 
تقضي بتويل فرنسا محاية األراضي املقدسة يف فلسطني، ومتكني السفن الفرنسية واليت ، م1535

من حرية املالحة، وممارسة احلريات الدينية واملدنية، ومتكني الدولة الفرنسية من إنشاء مراكـز  
  . لعثمانية، إىل غري ذلك من االمتيازات قنصلية يف كل أحناء اإلمرباطورية ا

 بني الصداقةاجلزائرية الفرنسية إىل عالقات   عالقاتتعزي بعض املراجع التارخيية ال          
 كانتوعليه  القانوين، سليمان خلالفة األوىل السنوات منذ بدأتواليت  العثمانية والدولة فرنسا
رغـم   ،العثمانيـة  للخالفـة  تابعة يةأا وال  مبا الشيء نفس اجلزائر على تفرض العالقة هذه

عكـر صـفو    (*)خداع الفرنسيني ولكن .استقاللية القرار اجلزائري يف أوقات السلم واحلرب
فعمل . بالطرفني إىل العديد من الصدامات واألحداث الدامية وأدىالعالقات اجلزائرية الفرنسية، 

بحار، وباملثل أمر امللك الفرنسي لويس الثالـث  اجلزائريون على مالحقة السفن الفرنسية يف ال
كما حاولت أجنلترا وهولندا  أن تسلك نفـس  . القيام بنفس العمل ومالحقة املراكب اجلزائرية

   .السياسة الفرنسية، لكنها فشلت يف القيام بذلك الدور
سـبيال   وعندما وصلت العالقات اجلزائرية الفرنسية إىل حد التدهور، حنت فرنسا إىل احلوار

وهو . إىل حل الرتاع مع اجلزائر، معتمدة يف ذلك على وساطة السلطان العثماين يف القسطنطينية
، فساد السالم وازدهـرت التجـارة بـني    م1628سبتمرب  19ما مت حتقيقه واإلتفاق عليه يوم 

غري أن استمرار الفرنسني يف اخليانة واخلداع حرصا منهم على مصاحلهم الشخصـية  . البلدين
و  ).2(كان عامال أساسيا يف تأزم العالقات وتدهورها خالل أغلب فترات هذه احلقبة من الزمن

قصد وضع حد للرتاعات واألزمات املتكررة  بعقد االتفاقيات والعهودكانت فرنسا تبادر دوما 
  ).3(نتيجة أعماهلا العدوانية ودسائس قناصلها ها وبني اجلزائر،بين

بدأ فصل جديـد يف العالقـات   ، 1789جويلية  14الفرنسية يف  مع تفجر الثورةو         
أين كانت مجهورية اجلزائر أول الدول اليت اعترفت باجلمهورية الفرنسـية  . اجلزائرية الفرنسية

، يف الوقت الذي تكتلت الدول األوروبية امللكية ضد تغيري النظام 1793ماي  20األوىل بتاريخ 
                                                 

  (1)  حيي، بوعزيز،  مرجع سبق ذكره. ص.42.
  يمون دانسا أحد البحارة الفرنسيني املرتدين عن اإلسالم، بعد رفض الدولة الفرنسية إرجاع املدفعني الربونزيني املسروقني من طرف س(*) 
  .والذي سلمه إىل حاكم مدينة مرسيليا، وأمري جتار الشرق     

  (2) أنظر: حيي، بوعزيز  املرجع السابق . ص.ص.75-70.  
3) مولود، قاسم نايت بلقاسم، مرجع سبق ذكره . ج2، ص.ص.58- 59.

 ) 
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 1815ل والعداء إال بسقوط نابليون للمرة الثانية والنهائية سـنة  ومل ينته هذا التكت. يف فرنسا
وتبع هذا االعتراف مباشرة جتديد صالحية مجيـع املعاهـدات   ).  1(وعودة امللكية من جديد

اجلزائرية الفرنسية املنعقدة قبل الثورة، واعتبارها سارية املفعول لفائدة اجلمهوريـة الفرنسـية   
ويف تلك الظروف الصعبة . كتايب الذي قدمه السفري الفرنسي يف اجلزائرالناشئة بناء على طلبها ال

 .ورويب مل جتد فرنسا إال اجلزائر جبانبـها الفرنسي، ويف ظل احلصار األ اتمععيشها ياليت كان 
 )2(قفت احلكومة اجلزائرية موقف املروءة والصداقة وحسن اجلوار واحلفاظ على العهودفقد و

نسي اقتصاديا وغذائيا وعسكريا، خبرقها للحصار األورويب الشامل الـذي  ملساعدة الشعب الفر
وظلت عالقة التضامن واإلسعاف اجلزائري للشعب الفرنسي إىل أن مات . ضربته أوروبا حوهلا
فتدهورت العالقات . ، وتوىل مصطفي باشا احلكم خلفا له1798ماي  14الداي حسني يوم 

  .سة اجلمهورية وقيامه بغزو مصرالثنائية بعد أن توىل نابليون رئا
إن أعظم شاهد على كثافة العالقات الدبلوماسية والتجارية بني اجلزائر وفرنسا، هـو            

اتفاقـا   58، حيـث بلغـت    م1830م و1619ما بـني    الطرفاناالتفاقيات اليت وقعها  عدد
التجاريـة   فرنسا مصاحلواليت كان مضمون أغلبها جتاريا وحبريا دف احلفاظ على   .ومعاهدة

وتـوىل  . واالقتصادية يف اجلزائر، ومن أجل محاية سفنها التجارية من أعمال القرصنة البحريـة 
  حمافظـا  96قنصال ونائب قنصل، وتردد علـى اجلزائـر    60رعاية مصاحل فرنسا يف اجلزائر 

   ).Duval()3(، وآخرهم دوفال)Bartholle(ومبعوثا، وأول القناصل الفرنسيني بارتول 
  :     اجلزائرية لفرنسا العالقات التجارية واملساعدات) 2

بالتوازي مع تطور العالقات الدبلوماسية بني الطرفني، أخذت التجارة الفرنسـية مـع         
توطدت العالقات التجارية واملالية يف أوقات الشدة اليت كانت واجلزائر تتخذ طابعا قارا وثابتا، 

. ة، خاصة يف سنوات الثورة الفرنسية وأيام حروا مع الدول األوروبيـة متر ا الدولة الفرنسي
 وخري فرنسا بني حتالف مت قدف لإلسبان، املشتركة العدواة هو العالقات هذه توطيد يف ومازاد
 واسـتغل  .اخلامس شارل لإلمرباطور التابعة 1543 سنة نيس قلعة حصار يف بارباروس الدين

 هلم بالسماحالعثماين  السلطان من إذن على كماحصلوا، استغالل اأمي الصداقة هذه الفرنسيون

                                                 

  (1)  مولود، قاسم نايت بلقاسم، املرجع السابق . ص.120.
2)  نفس املرجع. ص.127.

)  

  .25.ص .  مرجع سبق ذكرهحيي، بوعزيز،  )  3(
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عا حمصـنة  قال ينشؤا وال الضريبة يدفعوا أن بشرط للبالد الشرقية السواحل يف املرجان باصطياد
لصيد املرجان يف سواحل اجلزائر الشرقية بني القالة وعنابـة والقـل    كزامر أسسواف ،ومسلحة

 ليـنش  شـركة  قبـل  من داروكانت هذه املراكز ت .ع للجزائرأيكو ذهبية تدف 1500مقابل 
وأضحت من أغىن وأهـم الشـركات التجاريـة      طائلة أرباحا الشركة حققتأين  ،املرجانية
  ).  1(مبرسيليا

لقد كانت فرنسا حريصة على توطيد العالقات الدبلوماسية والتجارية مع اجلزائـر            
 فيها فرنسا ااعة واحلروب الداخلية واخلارجية مع أعداءها اليت كانت تعاين ،يف أوقات الشدة

سندا وحليفا قويا لفرنسا يف حروا  م16فكانت اجلزائر منذ انبعاثها يف بداية القرن . األوروبيني
تعددت املساعدات اجلزائرية لفرنسا وتنوعت قبل الثورة الفرنسـية  ف.ضد شارلكان ملك فرنسا
املساعدات ): 2(صنف مولود قاسم هذه املساعدات إىل مخسة أنواعوبعدها، ويف هذا الصدد ي

ففي كـثري مـن   . العسكرية والبحرية، الدبلوماسية، االقتصادية، املالية، واالستراتيجية للثورة
كما . املواقف كانت البحرية اجلزائرية تقف يف وجه التهديد األورويب املتواصل ضد ملوك فرنسا

ا الدبلوماسية والتجارية والبحرية على أعداء فرنسا، يف وقت كان كانت اجلزائر متارس ضغوطه
من شارلكان وهنري الثامن باخلطر، وقد شهد شاهد من أهلها حيث  االفرنسي مهدد اتمعفيه 

وبفضل تلك العالقات مع اجلزائر أنقذ فرانسوا األول : " )Garrot(يقول املؤرخ الفرنسي قارو
وتواصلت تلك العالقة بني البلدين مما حفظ فرنسا مـن  ). 3("عرشه، وحفظ شعبه من اخلراب

ففي الفترة اليت كانت فرنسا تعاين من احلصار االقتصادي املضـروب عليهـا    .الغزو والتمزق
وجتدد االحتجاجات والثورات الداخلية يف السنوات اليت تلت الثورة الفرنسية، ومعاناا مـن  

قرضا ماليا لشـراء القمـح    ،لفرنسا 1793رية يف سنة القحط وااعة، قدمت احلكومة اجلزائ
اجلزائري من األهايل يف املوانئ اجلزائرية، وقدمت مساعدات عسكرية للجيش الفرنسـي مـن   

وصدق مفدي زكرياء، ). 4(احلبوب، اجللود، واخليول اجليدة، وكثري من املواد الغذائية األخرى
  :شاعر الثورة اجلزئرية، حني قال

                                                 

  (1) حيي، بوعزيز،  املرجع السابق  . ص.60.
2) مولود، قاسم نايت بلقاسم،  اجلزء 2، مرجع سبق ذكره. ص.12.

 ) 
  (3) نفس املرجع. ص.17.

  (4 ) مولود، قاسم نايت بلقاسم، املرجع السابق . ص.ص.122-119.
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  فكنا كراما            وكنا األىل يطعمون الطعاماوجاعت فرنسا 
، والذي يعادل )1(ماليني من الفرنكات الذهبية بدون فائدة 5كما قدمت قرضا نقديا مبلغه 
ولتسهيل مهمة نقل املواد الغذائية املشـتراة مـن اجلزائـر    . آالف املاليري بعملة الوقت الراهن

للجمهورية الفرنسية األوىل قرارا يقضي بإقامة خط  واملراسالت واملواصالت، اختذ جملس الثورة
  . )2(1794أوت  28حبري منتظم بني فرنسا واجلزائر ابتداء من 

ورغم توتر العالقات الثنائية بعد تويل نابليون السلطة يف فرنسا وإعـالن نفسـه             
ملعاهدات التجاريـة  امرباطورا، إال أن فرنسا حرصت دائما على جتديد اتفاقيات السلم وإبرام ا

 1827واالقتصادية، دون الكف عن املؤامرات ونوايا العدوان، ذلك الذي حدث فعال يف سنة 
ويعزي بعض املؤرخني طـول مـدة   . بإعالن احلصار الشامل على اجلزائر مدة ثالث سنوات

ينتـهي  ل). 3(احلصار إىل املعارضة الشديدة يف الربملان الفرنسي للحملة الفرنسية على اجلزائـر 
  .، وتوقيع اتفاقية التسليم وليس االستسالم1830جويلية  5باحتالهلا يف 
إن أهم ما ميكن استنتاجه من هذا العرض،  أن اجلزائر كانت دولـة قويـة قبـل              
، ختشاها واا الدول األوروبية والغربية، استطاعت أن تسود البحر األبيض 1830احتالهلا يف 

عكس ما تروج له املدرسة االستعمارية، أنه مل تكن هناك . ثة قرون من الزمناملتوسط طيلة ثال
فقد شهدت هذه الفترة من تاريخ  اجلزائر أحداثا بارزة . 1962أمة وال دولة إمسها اجلزائر قبل 
كما شهدت كثافة يف العالقات الدبلوماسية والتجارية والبحرية . وتكالبا أوروبيا على هذه األمة

واستطاعت فرنسا أن حتافظ على أمنها القومي مبساعدة اجلزائر وتضامنها الال حمدود  .مع فرنسا
كانت اجلزائر حليفا قويا لفرنسا يف أوقات احلرب، وجـارا   حيث. يف زمن األزمات والشدائد
غري أن كثافة هذه العالقات والتضامن الال حمـدود مـن طـرف    . متضامنا يف أوقات الشدائد

انتهت و، مل يشفع هلا عند احلكومة الفرنسية اليت حاكت املؤامرات والدسائس احلكومة اجلزائرية
  .1830باحتالل اجلزائر واستعمارها يف 

  

                                                 

  (1) مولود، قاسم نايت بلقاسم، مرجع سبق ذكره . ص.135.
2 ) نفس املرجع. ص.148.

)  

  ،  2009عامل املعرفة للنشر والتوزيع، : ، اجلزائر2ط.)بداية االحتالل( حماضرات يف تاريخ اجلزائر احلديث سعد اهللا، أبو القاسم، ) 3(
   . 29.ص     
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  :)1954-1830( من االحتالل إىل الثورة االستعمار الفرنسي للجزائر: املطلب الثاين
 املؤرخـون أسباب االحتالل الفرنسي للجزائر كما رآها يتعرض هذا املطلب إىل           

  .اجلزائريون، ونتائج هذا االحتالل على الشعب اجلزائري وتداعياته
  :االحتالل الفرنسي للجزائر أسباب :الفرع األول 
كان االحتالل الفرنسي حلقة من حلقات احلروب الصليبة اليت شـنتها أوروبـا             

العميقة، واخلالف على ملكية  ، بسبب اخلالفات العقائديةاملسيحية على العامل العريب واإلسالمي
األراضي املقدسة يف فلسطني، وما تشعب عنهما من صراع بني دول مشال وجنـوب البحـر   

  .األبيض املتوسط
فتعددت األسباب والدوافع الحتالل اجلزائر، وتوزعت بني عوامل داخلية وأخرى خارجية، 

  :جزها فيما يليولإلحاطة ذه األسباب نو. وبني دوافع سياسية وأخرى اقتصادية
  :ضعف الدولة اجلزائرية يف أواخر عهد الدايات-)1

يعزي محدان خوجة ضعف احلكومة اجلزائرية يف بدايات القـرن التاسـع عشـر              
واحنطاطها، إىل الفساد السياسي الذي انتشر يف دواليب احلكم، خاصة بني صفوف األجنـاد  

اليونان، فأصبحت املناصب تباع وتشـترى، وازداد   من أزمري، ومن اليهود وني القادمنياملسلح
. نفوذ األتراك واليهود، ومل يعد للديوان أي قوة أو سلطان وتركزت السلطة يف أيدي البشوات

حكم اجلزائـر  فقد . فكثرت االنقالبات العسكرية، والثورات واالحتجاجات الشعبية والقبلية
وارتكبـت  . 1815و  1806ة مـابني  سنوات يف الفتـر  9ثالث دايات يف فترة ال تتجاوز 

  ). 1(املليشيات املسلحة العديد من املخالفات ضد البدو والقبائل العربية والرببرية
ويضيف محدان خوجة أن نصائح اليهود الغادرة واملتآمرة، ساعدت علـى تزايـد             

راك، واحتكر اليهود الطغيان وظلم العرب والرببر، فقد ارتبطت مصاحل اليهود مبصاحل احلكام األت
  ).2(التجارة مع أوروبا، استطاع من خالهلا هؤالء اليهود من مجع أموال طائلة تقدر بـاملاليني 

. مما أدى إال حتفظ اجلزائريني إزاء تزايد نفوذ األتراك واليهود على حسـاب شـيوخ القبائـل   
ـ  ن مقومـات  فساءت أحوال الدولة وعمت الفوضى وعدم االستقرار الذي كان يف السابق م

  .االنسجام الوطين وعنصرا من عناصر قوة اجلزائر الداخلية
                                                 

  (1) محدان خوجة ، بن عثمان، مرجع سبق ذكره. ص.ص.92- 113.
  (2) نفس املرجع . ص.ص.122-120.
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أما على املستوى اخلارجي، فإن سيطرة البحرية اجلزائرية على املالحة البحريـة يف            
 العديد من الغارات واملعارك، ملدة ثالثة قرون من الزمن، يفالبحر األبيض املتوسط، واشتراكها 

يف محاية السواحل والسفن التجاريـة، سـواء كانـت     واسترتاف قدراا كان كافيا إلاكها
ومنها على اخلصـوص سـفن التجـارة     ،جزائرية أو غريها من سفن الدول احلليفة والصديقة

واملواصالت الفرنسية اليت كانت تربطها ا الكثري من االتفاقيـات واملعاهـدات،كما ورد يف   
 نتيجـة فه األسطول اجلزائري خالل القرن الثامن عشـر،  التقهقر الذي عرإن  .املبحث الثاين

فاضح يف عدد السفن وختليها عن قاذفات األحجار اليت مل تعد هلا أية فائدة أمام تطور التراجع ال
عدد املدافع إذا ما قورن مبا كانت حتمله السفن األوروبيـة والـيت    وتناقصالبحرية األوروبية، 

، عجل بايار البحرية يء الذي مل حيدث يف اتمع اجلزائريتطورت بفعل الثورة الصناعية الش
  . اجلزائرية

، خرب تقريبا كل السفن اليت 1816كما أن اهلجوم اإلجنليزي اهلولندي على مدينة اجلزائر سنة 
كانت راسية يف امليناء الرئيسي هلذا األسطول، ومل يسلم من هذا التخريـب سـوى قطعتـان    

وقد زاد ازام األسطولني العثماين واجلزائري يف معركة نافارين من  ).1(حبريتان كانتا يف وهران
تدهور وضعف البحرية اجلزائرية، واليت كان من بني نتائجها احلصار البحري الفرنسـي علـى   

  .1830جويلية  5مث احتالهلا يف ، 1827جويلية  16اجلزائر ابتداء من 
  :سياسة التوسع الفرنسي -)2

اإلطار السياسي لالحتالل الفرنسي للجزائر يف اختالل موازين القـوة بـني   يتمثل           
الدول واملماليك األوروبية والعامل اإلسالمي لصاحل األوىل بصفة عامة، وبني اجلزائـر وفرنسـا   

الرجل املـريض كمـا كانـت    (وسعيها القتسام التركة العثمانية . لصاحل الثانية بصفة خاصة
التعويض عما فقدته من مستعمرات ومراكز جتارية يف أمريكا واهلند  ، وتطلع فرنسا إىل)تسمى

  .وغرب أفريقيا يف تنافسها مع اسبانيا وبريطانيا
تعود مشاريع احلملة الفرنسية على اجلزائر إىل عهد نابليون، حيث كان نـابليون            

كـبرية علـى   لذلك كـان خيطـط حلملـة    . حيلم جبعل البحر االبيض املتوسط حبرية فرنسية
وبعد عـودة  . اجلزائر،وعلى دول مشال أفريقيا قاطبة،  وإقامة مستعمرات عسكرية فرنسية هناك

                                                 

  (1) رابح،لونيسي، وآخرون، تاريخ اجلزائر املعاصر (1830-1989). اجلزء1، اجلزائر: دار املعرفة، 2010،ص.ص.53.-54.
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جلمـع  ) 1(، قام بإرسال اجلواسـيس إىل اجلزائـر  1801السالم بني اجلزائر وفرنسا يف سنة  
فأوصى قنصل فرنسي سابق بضرب اجلزائر ضـربة  . املعلومات العسكرية واجلغرافية والسكانية

واقترح فرنسي آخر برتول احلملة قرب تنس واهلجوم على مدينـة  . وية وسريعة يف مثانية أيامق
لكن نابليون ختلى عن مشروع احتالل اجلزائر مؤقتا، النشغاله مبناطق أخرى مـن  . اجلزائر برا

ع تعويضات عن اخلسـائر  فغري أن ديدات نابليون املتكررة للجزائر، ومطالبته إياها بد .العامل
باإلضافة إىل التقارب احلاصل بني بريطانيا . الفرنسية  الناجتة عن املصادمات البحرية بني الطرفني

واجلزائر من جهة، وبني فرنسا وروسيا من جهة ثانية، أدى باحلكومة اجلزائريـة إىل سـحب   
الف فقد أقلقت فكرة إمكان قيام حت. )2( 1807االمتيازات الفرنسية وإعطائها إىل بريطانيا سنة

جزائري بريطاين بال احلكومة الفرنسية، وكانت فكرة اإلفادة من موقع اجلزائر االسـتراتيجي  
أدى هذا التنافس احملموم بني الدولتني . تراود نابليون يف صراعه البحري والتجاري مع بريطانيا

ه للبحريـة  فأمر نابليون وزير ،األوروبيتني إىل إعادة التفكري يف مشروع الغزو الفرنسي للجزائر
وقع االختيار على ضـابط فرنسـي حمنـك امسـه بوتـان      أين . بالتفكري جيدا يف هذا األمر

)Y.Boutin (   للقيام مبهمة التجسس وإعداد خطة لغزو اجلزائر، واليت اقترح مـن خالهلـا أن
ولكن انشـغال نـابليون   . يكون اإلنزال يف سيدي فرج وأن يتم ذلك بني شهري ماي وجوان

  .أسطوله جعل من املشروع يبقى على الرف مؤقتاباحلرب وضعف 
، عادت الضغوط 1815وبعودة العالقات األوروبية إىل التوافق بعد مؤمتر فيينا يف           

الفرنسية من جديد، املطالبة بإلغاء الرق وإبطال دفع الضرائب السنوية على الدول األوروبيـة  
كومة اجلزائرية مبطالبة احلكومة الفرنسية بـدفع  ومن جهتها عادت احل. لصاحل الدولة اجلزائرية

الديون املترتبة عليها منذ عهد الثورة الفرنسية لصاحل رعاياها اليهود وما ترتـب عـن تلـك    
بيري "املطالبات من سوء فهم وتفاهم تسبب فيها اليهود من جهة، والقنصل الفرنسي يف اجلزائر 

  ).  3(من جهة ثانية "دوفال
  
  

                                                 

  (1) سعد اهللا، أبوالقاسم،  تاريخ اجلزائر احلديث بداية االحتالل. اجلزائر: عامل املعرفة، 2009، ص.19.
2) نفس املرجع. ص.20.

)  

  (3) نفس املرجع . ص.23.
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  :ستقرار يف الداخل الفرنسيمشاكل عدم اال)3
ما أن مشاكل فرنسا الداخلية وعدم االستقرار السياسي واملعارضـة الشـديدة   ك           

وشعور هذا األخري ووعيه التـام بتقهقـر    حلكم امللك شارل العاشر من طرف التيار الليربايل،
يهيه إىل قضية خارجيـة،  شعبيته داخل فرنسا،  أدى بامللك إىل إهلاء الرأي العام الفرنسي وتوج

بسعيه احلثيث الختالق املشاكل مع اجلزائر، فأوعز إىل قنصل فرنسا باجلزائر إىل العمل من أجل 
  إفساد وختريب العالقات الدبلوماسية مع حكومة اجلزائر، الختاذهـا ذريعـة لغـزو اجلزائـر    

  ).1(ومساعدته على حتقيق نصر وطين يستطيع به إسكات خصومه
)  *(أما اإلطار االقتصادي هلذا الغزو، فيتمثل يف النمو االقتصـادي والـدميوغرايف             

، نتج عنها تعاظم قوا، وزيادة 1825املضطرد الذي حتقق يف فرنسا إثر قيام ثورا الصناعية يف 
دنية إن تطلع فرنسا إىل ثروات اجلزائر الزراعية واملع .طلبها على املواد األولية واألسواق التجارية

وأسواقها التجارية، أدى إىل تشجيعها على غزو واحتالل اجلزائر، وإخضاع شعبها، واستغالل 
السياسة االستعمارية بنـت السياسـة   : " "جول فريي"ويف هذا املعىن يقول  .خرياا ومواردها

يف ) C.Tonnerre("كلريمون تـونري "وقد أورد وزير احلرب الفرنسي اجلنرال ).2"(الصناعية
توجد مراسي عديـدة علـى   "... : 1827يف سبتمرب  "شارل العاشر" ره إىل ملك فرنساتقري

وحتوي أراضي اجلزائر مناجم  ،السواحل اجلزائرية الطويلة اليت يعترب االستيالء عليها مفيدا لفرنسا
كما توجـد يف سـواحلها   . غنية باحلديد والرصاص، وتزخر بكميات هائلة من امللح والبارود

وإىل جانب هذه الثروات، توجد الكنوز املكدسة يف قصر الداي، تفوق قيمتها . ةمالحات غني
وقد اختلف الكتاب واملؤرخون يف تقدير خزائن الذهب والفضة يف ). 3..."(مليون فرنك 150

                                                 

1) رابح، لونيسي، وآخرون، مرجع سبق ذكره. ص. 59.وانظر أيضا:
)  

Naylor , Phillp Chiviges, « Conflict and cooperation : Freench-Algerian Relations, 1962-

1978”, Thesis of Doctorate . Marquette University, faculty of the graduate school of 

philosophy, USA, Nov 1980, p.4. 

.، بفضل حتسن ظروف الصحة واحلياة، أدى باحلكومة البحث عن جمال إلسكان بعضهم1830مليونا عام  33بلغ عدد سكان فرنسا (*)    
  .        )1904 -1869(فرنسا يف البحر املتوسط بعد فتح قناة السويسالتنافس البحري العسكري بني بريطانيا وأسعد عطا اهللا ،  ،مرفت) 2 (

  .، من املقدمة2005مركز االسكندرية للكتاب، : اإلسكندرية       
  (3) رابح، لونيسي، وآخرون، نفس املرجع. ص.59.
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، يف حـني  )1(مليون فرنك ذهـيب  100اجلزائر، فقد ذكر محدان خوجة يف كتابه املرآة مبلغ 
  ).2(مليون 48,7حتالل حبوايل قدرها الفرنسيون بعد اال

اعتبار غزو اجلزائر حربا صـليبية  يف يتمثل فأما اإلطار احلضاري الحتالل اجلزائر،            
هيأا العناية اإلهلية لينفذها امللك الفرنسي ليثأر ألعداء الدين واملسيحية، كما جـاء يف تقريـر   

سيجعل من حظنا حنن الفرنسيني متـدين   لعل الوقت:"الكونت كلريمون تونري يف تقريره السابق
يتمثـل  فأما السبب الذي تذرعت به فرنسا الحتالل اجلزائر،  ).3"(اجلزائريني جبعلهم مسيحيني
، حيث اعتربا فرنسا إهانة للشرف الفرنسي ال ميكن السـكوت  )*(يف حادثة املروحة الشهرية

  ). **(للجزائرعنها، فطالبت الداي حسني باعتذار فيه شروط مذلة ومهينة 
باإلضافة إىل تلك األسباب والدوافع، فإن احلقيقة تكمن يف رغبة فرنسا التخلص            

من الديون املترتبة عن مساعدات اجلزائر لفرنسا يف أيام الشـدة واحلـروب، أدى باحلكومـة    
ألسباب أن ا "محدان خوجة"ويف هذا الصدد يذكر . الفرنسية إىل التهرب والتماطل يف تسديدها

احلقيقة اليت دفعت فرنسا لغزو اجلزائر، هو عجزها عن دفع الديون املترتبة عنها، واليت يرجـع  
وبغض النظر عن قضية الديون أو حادثة املروحة، فإن  .تارخيها إىل أيام وسنوات الثورة الفرنسية

افس البحـري  احتالل اجلزائر يندرج يف إطار التنافس االستعماري األورويب بصفة عامة، والتن
كما كان نتيجة ضعف احلكومة اجلزائريـة يف ظـل حكـم    . الفرنسي الربيطاين بصفة خاصة

الدايات، ونتيجة ضعف الدبلوماسية اجلزائرية إزاء احلكومة الفرنسية وتوليـة اليهـود وظيفـة    
وميش الديوان يف صياغة السياسة اخلارجية والدبلوماسـية  ).4(التفاوض التجاري بني البلدين

  . جلزائريةا
  
  
  

                                                 

  (1) محدان خوجة، بن عثمان، مرجع سبق ذكره. ص.195.
  (2) نفس املرجع. ص.60.

.داي حسني بضرب القنصل الفرنسي دوفال ردا على وقاحته واستفزازه للداي أمام جملسه ويف قصرهحيث قام ال(*)   
تقدمي اعتذار رمسي من الداي حسني عما حصل للقنصل الفرنسي دوفال، رفع العلم الفرنسي على قصر الداي : متثلت هذه الشروط يف(**)   
.              ة مدفعية لتحيتهطلق 100وأبراج وحصون مدينة اجلزائر، وإطالق         

3) سعداهللا، أبو القاسم،  مرجع سبق ذكره. ص.26.
)  

  (4) محدان خوجة، بن عثمان، املرجع السابق  . ص.145.
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  تداعيات االحتالل الفرنسي للجزائر :الفرع الثاين 
أدى إىل غزو اجلزائـر مـن طـرف    إن تظافر األسباب والدوافع السالفة الذكر،           

وبعـد معـارك غـري    . املستعمر الفرنسي وسقوطها أمام القوة والتخطيط واملؤامرات الفرنسية
زائري، الذي كان يفتقر إىل التنظيم والتسـليح وحسـن   متكافئة بني الطرفني، ازم اجليش اجل
  . التدبري والقيادة، أمام اجليوش الفرنسية

  :سقوط حكومة األتراك يف اجلزائر -)1
    ان من نتائج هذا العدوان سقوط مدينة اجلزائر يف يد اجليش الفرنسي وتوقيع ك          

   "الداي حسني"و) De Bourmont( "املارشال دوبرمون"معاهدة االستسالم والتسليم بني 
  ومن بني ما نصت عليه معاهدة االستسالم، نذكر على سبيل املثال  .1830جويلية  5بتاريخ 

  ):1(ال احلصر ما يلي
  حرية ممارسة الدين اإلسالمي -
عدم االعتداء على حرية السكان من مجيع الطبقات، وال على دينهم، وأمالكهم، وجتـارم   -

 .ائهموصناعتهم ونس

  :كانت النتائج املباشرة لالحتالل الفرنسي للجزائر كما يليو
 سقوط حكومة الداي يف اجلزائر -

    خول اجليوش الفرنسية إىل مدينة اجلزائر واالستيالء على مقدرات البالد وعلى أموال د -
 .بيت املال، وريب الكثري من األموال والكنوز خارج اجلزائر   

  .اليت كانت يف ذمة احلكومة الفرنسية عدم تسديد الديون -
  ريب وتدمري املمتلكات واملباين حبثا عن الكنوز ونكاية يف اجلزائريني، والضغط عليهم خت -

 .ودفعهم للتنازل عن ممتلكام بشروط وبأسعار خبسة لصاحل األوروبيني       

    . حمـالت حتويل املساجد إىل مستشفيات ومساكن جليوش احلملة، وحتويـل بعضـها إىل   -
والتضييق على رجال الدين واالستيالء على األمالك الوقفية وتغيري وجهة أمواهلا لتصب يف 

 .خزينة الدولة الفرنسية

 

                                                 

1) ملزيد من التفصيل أنظر: محدان خوجة، بن عثمان، املرجع السابق .  ص.ص.172-171.
)  
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ليس هناك مدينة يف العامل قد شهدت عند احتالهلا "يقول أحد املؤرخني الفرنسيني           
حتالل مع تغري النظام االسوءا تزامن محلة وقد زاد األمر ). 1"(الفوضى اليت شهدا مدينة اجلزائر

وفيما كانت فرنسا تنادي بنشر احلضارة ومتدين  .السياسي يف فرنسا، وإنشاء اجلمهورية الثانية
، "كلوزيل"الشعب اجلزائري وحتريره من نري العبودية واالستبداد واجلهل والتخلف، أمر اجلنرال 

 حمالت بيع الكتب، واليت متثل أدوات احلضارة، وهدم احملاط بالعديد من اليهود املتآمرين، بتهدمي
حمالت الصناعة التقليدية واليت أسهمت بشكل كبري يف القضاء على البطالة، وازدهار التجـارة  

  ). 2(اخلارجية للجزائر
ورغم أن تلك اإلجراءات والتصرفات كانت خمالفة لبنـود معاهـدة االستسـالم، إال أن     

فيها وسيلة لكسب ثروة طائلة يف أسرع وقت ممكن، علـى حسـاب    املوظفني الفرنسيني رأوا
ومن جهة ثانية لترغيب . حقوق اجلزائريني، وعلى حساب شرف األمة ومبادئ الثورة الفرنسية

احلكومة الفرنسية باالحتفاظ باإليالة اجلزائرية، عندما يظهرون هلا أن املدخول معترب غري مبالني 
  ).3(قوقبشرعية أو عدم شرعية تلك احل

، فتح أبواب اجلزائر علـى  1834إن تقنني االحتالل الفرنسي للجزائر يف جويلية           
هـؤالء  . مصراعيها لالستيطان األورويب واغتصاب أراضي وممتلكـات الشـعب اجلزائـري   

املستوطنون جاؤوا إىل اجلزائر لتأسيس حياة جديدة بعدما تعرضوا له مـن جـراء األزمـات    
واعتربم فرنسا مبثابة حراس . م20م و 19عنف السياسي يف أوروبا خالل القرنني االقتصادية وال

  ).4(املهمة احلضارية واملدنية يف اجلزائر، فأعطتهم حق اجلنسية الفرنسية
ورغم سقوط حكومة األتراك يف اجلزائر، وتقنني احتالل اجلزائر، إال أن الشـعب            

وض ملقاومته يف حدود إمكانياته، وهو ما سيعرض له العنصر اجلزائري مل يستسلم هلذا الواقع 
  .التايل

  : لالحتالل الشعبية اتاملقاوم -)2
بعد احتالل مدينة اجلزائر، اعتقد الفرنسيون أم سيسـتقبلون كمحـررين، وأن             

بعد  "دو بورمون"احتالل بقية الوطن اجلزائري سيتم بدون مقاومة ، وهذا ما صرح به اجلنرال 
                                                 

) رابح، لونيسي، وآخرون، مرجع سبق ذكره. ص.56.
1)  

  (2 ) نفس املرجع  .ص.245.

3)  نفس املرجع . ص.244.
)  

(
4
) Naylor,P. Chiviges,Op.cit.p.p.7-8. 
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إن كل أحناء اململكة اجلزائرية ستخضع لنا خالل مخسة عشر يومـا  :"دخوله مدينة اجلزائرقائال
لكن املستعمر الفرنسي مل يستطع احتالل كامل الشمال اجلزائري إال ). 1"(دون أية طلقة نارية

وقد  .بعد أربعني سنة، اصطدم خالهلا مبقاومة الشعب اجلزائري، وارتكب خالهلا أبشع اجلرائم
إىل  1830مشلت هذه املقاومات مجيع أحناء القطر اجلزائري، وامتدت طيلة فترة االحتالل مـن  

1919.  
متيزت هذه الفترة بتعدد وتشتت املقاومات الشعبية ومتددها يف مجيع أحناء القطـر            
اجلزائـر،   كرد فعل طبيعي على الغزو الفرنسي لـبالد  اجلزائريةظهرت املقاومة وقد  .اجلزائري

واختذت يف البداية شكال شعبيا مسلحا يقوده يف اغلب األحيان شيوخ القبائل وحتتضنه الطرق 
   .الصوفية والزوايا
لت رصيدا نضـاليا  ك، وشيف نفوس اجلزائريني ثقافة املقاومة )2(املقاومة الشعبيةلقد رسخت 

أقوى مقوماا يف أحد كالديين  والعاملالّ أامل تكن موحدة، فاعتمدت البعد الروحي إربا، معت
حماولـة  يف األريـاف،  تركزت املقاومة اجلزائرية يف البداية و .املستعمر الفرنسي معركتها ضد 

لكن معظم هذه احملاوالت باءت بالفشل نظـرا  . وقف عمليات االحتالل، وضمان بقاء الدولة
املنظمة اليت ظلت تتزايـد   لعدم توازن القوى، وتشتت الثورات جغرافيا أمام اجليوش الفرنسية

                                                 

  (1 ) رابح، لونيسي، وآخرون، مرجع سبق ذكره . ص.64.
 :املسلحة خالل هذه الفترة الشعبية ومن أهم الثورات   (*)

 . ومشلت الشمال اجلزائري 1847إىل  1832 مقاومة األمري عبد القادر اجلزائري واليت امتدت من -        

 . ومشلت منطقة قسنطينة 1848إىل  1837مقاومة أمحد باي من  -        

 . بالشلف واحلضنة والتيطري 1847إىل  1845ثورة حممد بن عبد اهللا امللقب بومعزة، من  -        

  . األوراسو) بسكرة(بالزعاطشة  1849إىل  1848مقاومة الزعاطشة من  -        
 . حتت قيادة الشريف حممد بن عبد اهللا بن سليمان 1854إىل  1852مقاومة األغواط وتقرت من  -        

 . بقيادة اللة فاطمة نسومر والشريف بوبغلة الذي انطلق من منطقة العذاورة 1857إىل  1851ثورة القبائل من  -        

    بواحة البيض وجبل عمور ومنطقة التيطري، سور الغزالن والعذاورة وتيارت  1880 إىل 1864ثورة أوالد سيدي الشيخ من  -        
 . بقيادة سليمان بن محزة، أمحد بن محزة           

    بكل من برج بوعريريج، جمانة، سطيف، تيزي وزو، ذراع امليزان، باتنة، سور  1872إىل  1871مقاومة الشيخ املقراين من  -       
 . الغزالن، العذاورة ،احلضنة          

 . ،ومشلت عني الصفراء، تيارت، سعيدة، عني صاحل 1883-1881مقاومة الشيخ بوعمامة  -       

  .بتاغيت، اهلقار، جانت، ميزاب، ورقلة، بقيادة الشيخ أمود 1919إىل  1916مقاومة التوارق من  -       
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من فشل الثورات الشعبية يف إخراج احملتل من اجلزائر، إال وبالرغم  .وتتضاعف لديها اإلمدادات
  .أا استطاعت أن حتافظ على دوام اتمع اجلزائري، وحتفظه من حرب اإلبادة اليت شنها الغزاة

  :)1954 - 1919( مرحلة املقاومة السياسية-)3
 مع اية احلرب العاملية األوىل إىل شكل آخر من املقاومة، املقاومة اجلزائرية ورتتط          

من خالل تشكيل واليت متيزت بالتنظيم، يف املقاومة السياسية والثقافية  تمتثلو. منطلقة من املدن
مة األحزاب والتنظيمات السياسية والثقافية، واعتمادها على األدوات السلمية والتربوية يف مقاو

  . املستعمر الفرنسي
، بداية  عهد جديـد مـن   1930ومبرور قرن على االحتالل، اعترب الفرنسيون سنة        

حمتفلني ورافعني شعارات معادية للعرب واإلسالم ، معلنني أم أعادوا . االنتصارات يف اجلزائر
اموا حبل جنـم مشـال   وخنقوا حركة األمري خالد يف مهدها، وق. اجلزائر إىل احلضارة الرومانية 

وظل املعمرون يتمتعون بالسلطة احلقيقية يف اجلزائـر،  .  أفريقيا، واضطهدوا كل ماهو جزائري
يؤثرون بعددهم ونفوذهم ودعايتهم وأمواهلم يف كواليس الربملان الفرنسي وأجهزة اإلعالم ويف 

قـد لعـب   ف. ائري، واليت جتاهلت مطالب الرأي العام اجلز)1(جملس الوزراء يف فرنسا نفسها
والسياسات الفرنسية اهلادفـة إىل   )(دورا بارزا يف تعطيل ومعارضة مجيع املشاريع املستوطنون

وباملقابل فإم كانوا . إعطاء بعض احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية لبعض اجلزائريني
  ).2(نييرحبون دائما بالقوانني واإلجراءات القاضية باضطهاد ومالحقة اجلزائري

 من أكرب األحداث الدولية اليت هزت العامل، كان احلرب العاملية الثانيةلكن اندالع           
ويف هـذه  . ، ملا ترتب عنها من تغريات جذرية على النظام االستعمارييف هذه الفترة من الزمن

. على اجلزائرينياالجتماعية والسياسية بالسوء الذي أثر سلبا ، الفترة متيزت األوضاع االقتصادية
ويف ظل هذه الظروف انطلق الكثري من اجلزائريني متفائلني باحلرب، معتقدين أن الصراع بـني  

ويف هذه الفترة بالذات مل تكن احلركة الوطنية متلـك الوسـائل   . األقوياء يتيح فرصة للضعفاء

                                                 

  (1) سعد اهللا، أبو القاسم،  احلركة الوطنية اجلزائرية. ج.3 ، ط.4، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1992، ص.16
) ( ا احلاكم العام السابق للجزائر يف العشرينات موريس فيوليت سنة يف جملس       1931كان مشروع فيوليت أشهر تلك املشاريع، واليت تقدم    

  ، والذي كان . يف اجلزائرألنه يهدد مصاحلهم وسيطرم يف اجلزائروالذي قوبل بالرفض من طرف املعمرين األوروبيني. الشيوخ الفرنسي      
  .الواقع مشروعا إلدماج اجلزائر يف فرنسا تدرجييا يف      

  (2 ) سعد اهللا، أبوالقاسم،  احلركة الوطنية اجلزائرية: 1900- 1939.ج.2،ط.4،بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1992، ص.21
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ء شـروطها  والدبلوماسية الستغالل احلرب والضغط على فرنسا وحلفائها إلمال ،)1(السياسية
  .مقابل اشتراك اجلزائريني فيها

من احلـرب العامليـة    اجلزائرية اختالف مواقف التنظيمات السياسيةمن رغم بالو          
. الثانية، إال أن السلطات االستعمارية جندت آالف اجلزائريني إجباريا للمشاركة يف هذه احلرب

سار احلركة الوطنية داخـل اجلزائـر   وقد انعكست مشاركة اجلزائريني يف هذه احلرب على م
حيث مسحت للمناضلني السياسيني من اإلطالع على األوضاع والتغريات الدوليـة  . وخارجها

احلاصلة يف أوروبا، ومسحت هلم باالتصال مبمثلي حلف مشال األطلسي والتعريـف بالقضـية   
  ). 2(اجلزائرية ومطالب الشعب اجلزائري

ض الشعب اجلزائري حمتفال بانتصار احللفاء، مبناسبة اليـوم   وبعد توقف احلرب،             
وقد وجدت قيادة حركة أحباب البيان واحلريـة ومناضـلي   . 1945ماي  1العاملي للشغل يف 

حزب الشعب اجلزائري،  هذا االنتصار مناسبة للتأكيد على مبدأ تقرير املصري، وتذكري احللفاء 
عرب كامل التراب الوطين  1945ماي  8هرات شعبية يوم فلجأ هؤالء إىل تنظيم مظا. بوعودهم

). 3(حاملني العلم الوطين اجلزائري، رافعني الشعارات اليت تندد باالستعمار وتنادي باالستقالل
فارتكبت القوات الفرنسية أبشع املذابح و أفضع  اازر . لكن الرد الفرنسي كان بشعا وعنيفا

  .(*)يف حق الشعب اجلزائري املسامل

                                                 

    كلية  جامعة باتنة،  ).غري منشورة( رسالة ماجستري). 1962-1919(فرحات عباس بني اإلندماج والوطنيةبوعبداهللا،  ،عبداحلفيظ )1(
  .99.، ص2006اجلزائر،  ،التاريخ

)2
  .215-213.ص.ص.املرجع السابق.1939 -1900: سعد اهللا، أبوالقاسم،  احلركة الوطنية اجلزائرية ) 
)

3
   ن،  .ت.، منشورات الذكرى األربعني لالستقالل، داحلاج مسعود، حممد عباس: ترمجة. ة يف اجلزائراحلركة الوطنية الثوريحمساس،  ،امحد)  

  .237.ص       
  :هانتائج وكانتوقد امتدت هذه املظاهرات إىل مجيع املدن والقرى اجلزائرية، (*) 

  .ألف شهيد جزائري 45مقتل  -
 .ن جزائريساك 1000و 50جتمع سكين يأوي ما بني  40تدمري أكثر من  -

 .اعتقال مئات اآلالف من اجلزائريني عرب كامل التراب الوطين -

 .حكما باألشغال الشاقة ملدة متفاوتة 329حكما باألشغال الشاقة واملؤبدة ، و 64حكما باإلعدام، و 99إصدار  -

 ).3(إعدام عشرات األهايل دون حماكمة -

 .ن عن حلهاإلقاء القبض على زعماء حركة أحباب البيان واحلرية واإلعال -

 .جرحى 10مستوطنا أوربيا، و 88مقتل  -

  :ملزيد من التفصيل، أنظر     
  .240.ص. نفس املرجع، حمساس، محدأ -   
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لقد مثلت هذه األحداث منعرجا خطريا يف تاريخ اجلزائر ويف مسرية احلركة الوطنيـة، حيـث   
. متكنت هذه األخرية من استيعاب املأساة، وإدراك نظرية االستقالل من خالل العمل املسـلح 

ماي، دف إىل قتل الروح  8وكانت فرنسا من خالل األعمال الوحشية واازر اليت نفذا يف 
ولكـن هـذه   ). 1(طنية لدى اجلماهري الشعبية، والقضاء على رؤوس احلركة الوطنية وقاداالو

األخرية استوعبت الدرس جيدا ، وانطلقت بعد ذلك يف عملها ونضاهلا يف صمت وعلى أسس 
، مدركة ضرورة االنتقال من النضال السياسـي  "احلرية تؤخذ وال تعطى" جديدة، حتت شعار
  .سلحالعقيم إىل العمل امل

 17ومن النتائج األولية هلذه األحداث، أن قامت احلكومة الفرنسية بإصدار قـانون           
، القاضي بإعطاء احلق للجزائريني يف التمثيل النيايب يف الربملان الفرنسـي، دون أن  1945أوت 

خابـات  فدعت األحزاب السياسية اجلزائرية إىل مقاطعة االنت). 2(يقدم حال للمشكلة اجلزائرية
صادقت اجلمعية الوطنيـة   1946مارس  16ويف  .1945أوت و اليت جرت يف شهري جويلية

الفرنسية على قانون العفو الشامل لصاحل املعتقلني السياسيني، وعادت األحزاب اجلزائريـة إىل  
  ).3(نشاطها من جديد

  ) :1962-1954(الوطينثورة التحرير : املطلب الثالث
، استمرارا لنهج املقاومـات  1954نوفمرب  1 الثورة التحريرية يف لقد كان تفجري          

أطياف احلركة الوطنية املختلفة، ه تالسياسي والثقايف الذي شهد للعملالشعبية املسلحة، وتتوجيا 
حول هدف واحد هو استقالل اجلزائـر،  واليت توحدت أخريا  ،منذ اية احلرب العاملية األوىل

ومتثلت التوجهات . اسية واأليديولوجية جانبا، إىل فترة ما بعد االستقاللتاركة اختالفاا السي
  :األوىل للثورة، فيما يلي

  :  ثورةالتوجهات األساسية لل: الفرع األول 
تتمثل املراجع األساسية جلبهة التحرير الوطين، ولتوجهات الثـورة التحريريـة يف                 

، 1956، مـؤمتر الصـومام يف أوت   1954أول نوفمرب  النصوص االساسية للثورة، وهي نداء
غري أن ما ميكن مالحظته على املصدرين األولني، يفتقـران  . 1962وبرنامج طرابلس يف جوان 

                                                 

(
1
  .253.ن، ص.ت.املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار، د: اجلزائر. مظاهر املقاومة اجلزائريةالعلوي،  ،حممد الطيب  (
  .151.، ص1982منشورات عويدات، : ، بريوت1.عيسى عصفور، ط: ، ترمجةخ اجلزائر املعاصرةتاريشارل، روبري أجريون،   )2(

3)  عمار، بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962.ط.2، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 2005، ص.310.
)  
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إىل مرجعية أيديولوجية واضحة، وترجع أسباب هذا الضعف إىل أن جبهة التحريـر الـوطين،   
فاهيم األحزاب القدمية، دف جتميع انفصلت يف بداية تشكيلها وعملها عن أساليب ومناهج وم

هو الكفاح املسلح من أجل حترير الـوطن مـن    ،وتوحيد جهود اجلزائريني حول هدف واحد
التحرير  جبهةعندما فجرت ف .)1(إال أا حاولت استدراك دلك يف برنامج طرابلس. االستعمار

  :اسيةالوطين فتيل الثورة، فإمنا حددت حتركاا يف إطار ثالث توجهات أس
استرجاع السيادة الوطنيـة عـن طريـق     هدفت جبهة التحرير الوطين إىل؛ سياسيا            

ويف إطار هـذا التوجـه    .)2(، إلجبار فرنسا االستعمارية على القبول بالتفاوضالكفاح املسلح
دعت جبهة التحرير كافة التنظيمات السياسية إىل اإلعالن عن حل نفسها وااللتحاق بصفوف 

وأعلنت جبهة التحرير نفسها املمثـل الوحيـد للشـعب    . بصفة فردية التحرير الوطين جبهة
  ).3(اجلزائري الثائر، وأن أي تفاوض مع العدو ال يكون إال مع قيادا

كانت جبهة التحرير، ترمي من وراء الثـورة إىل اسـترجاع    اقتصاديا واجتماعيا؛            
وتغيري هيكل االقتصاد الوطين، مبا يتماشـى  . األوروبينياألراضي املغتصبة من طرف املعمرين 

هذا االقتصاد الذي جعـل منـه االسـتعمار     .واحتياجات الشعب اجلزائري وإمكانيات البالد
وجعلته يف حالة تبعيـة  . االستيطاين طيلة فترة االحتالل دعامة لالقتصاد الفرنسي يف املتروبول

كما ترمي إىل حترير الشعب اجلزائري مـن   .مته كإنسانتامة، متنع اجلزائري الشعور بذاته وكرا
واستعادة اهلوية اجلزائرية املتشبعة بالثقافة العربية واإلسالمية ومكوناـا   .االستعباد واالستغالل

  .اللغوية
قصدت الثورة اجلزائرية حترير الشخصية الوطنية واستعادة اهلويـة   ثقافيا وحضاريا؛            

جبهة التحرير الوطين على الدين  اعتمدت فقد). 4(بعة بالثقافة العربية واإلسالميةاجلزائرية املتش
اإلسالمي كعامل أساسي يف تزويد ااهدين بالطاقة والروح الضرورية ملواجهـة أعـىت قـوة    

بهة ألمهية الدين اإلسالمي يف قلوب وشعور اجلاستعمارية يف ذلك الوقت ، نابع من إدراك قيادة 
ائري املسلم، ونابع من حقيقة أن االستعمار، عمل على إفراغ هذا الدين من حمتواه الشعب اجلز

                                                 
1
  : ملزيد من التفصيل، إرجع إىل  ) (

 .83-76.ص. ، صANEP ،2008منشورات : اجلزائر. 54فمرب النصوص األساسية لثورة نو      

)(
  .13-12.ص. ص.  نفس املرجع   2

3) حممد العريب، الزبريي،  تاريخ اجلزائر املعاصر(1954-1962). ج.2، منشورات احتاد الكتاب العرب، 1999، ص.9
 ) 

4
  .11.ص . املرجع السابق، 54النصوص األساسية لثورة نوفمرب )  (
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تشويه تعاليمه وإغراقـه يف متاهـات   و، من خالل االعتداء على املؤسسات الدينية، )1(الثوري
فقد عمدت السلطات االستعمارية يف اجلزائر، إىل جتهيل اجلماهري، وتزييف . الدروشةوالشعوذة 

وقد بادرت إىل صياغة سياسة ثقافيـة  . ين وطمس معامل الثقافة اجلزائرية ومصادرهاالتراث الوط
جديدة ال عالقة هلا بواقع الشعب اجلزائري، من خالل بناء املدارس الفرنسية، وجعـل اللغـة   

   .الفرنسية لغة رمسية للبالد وميش اللغة العربية وثقافتها
بتنظيم دروس حمو األمية يف األرياف ويف أوساط وإدراكا منها، قامت جبهة التحرير الوطين، 

ااهدين، ومحالت لتغيري الذهنيات ورفع مستوى الوعي الثقايف والسياسي لـدى الفالحـني   
أما نظريا، فقد أكد  ).2(ودعم األخالق الثورية املرتكزة على القيم العربية واإلسالمية. والعمال

 جلزائـري للشـعب ا عرب احلقيقي عن القيم الثقافية برنامج طرابلس على أن اللغة العربية هي امل
، واعتبارها لغة علم وحضارة، وإدخاهلا يف احلياة الفكرية والتربية، وهكذا تكون اللغة وكرامته

، والتأثري الغريب على العربية أداة مهمة  السترجاع اهلوية الوطنية، وحماربة اهليمنة الثقافية لفرنسا
  ).3(جزء كبري من اجلزائريني

  اجلزائرية موقف السلطات الفرنسية من الثورة: الفرع الثاين 
خرية واحلامسة يف العمل السياسي، واليت جـاءت  لقد كانت الثورة مبثابة املرحلة األ          

كنتيجة حتمية للنضال السياسي واملقاومات الشعبية اليت امتدت طيلة فترات االحتالل الفرنسي 
ت العاملية واإلقليمية اليت برزت وتطورت يف أعقاب اية احلرب كما جاءت يف سياق التحوال

فماذا كان موقف السلطات االستعمارية منها؟ وما هي أهم األحداث البارزة اليت  .العاملية الثانية
  .ااء االستعمار الفرنسي يف اجلزائر؟سامهت يف 

بعد نواا الصحفية واإلعالمية،ألقت البيانات الرمسية للسلطات االستعمارية، عرب ق          
. على جامعة الدول العربية من جهة، وعلى الشيوعية من جهـة ثانيـة   بالالئمة اندالع الثورة،

وذلك قصد إجياد العوامل اليت تنفر اجلماهري اجلزائرية من احلركة الثورية اجلديدة، ومتنعها مـن  
ك الوقت ختفي دفاعها عـن حقـوق   فجامعة الدول العربية، مل تكن يف ذل. االلتحاق بصفوفها

فأنشأت يف القاهرة، مكتب املغرب العريب ممثال للحركات الوطنية العاملة . شعوب املغرب العريب
                                                 

  (1) حممد العريب، الزبريي، املرجع السابق . ص.10.
2)  نفس املرجع . ص.11.

)  

(
3
  .80.ص . مرجع سبق ذكره.  54النصوص األساسية لثورة نوفمرب  (
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كما كانت إذاعة صوت العرب هي أول حمطـة  . يف كل من تونس، اجلزائر، واملغرب األقصى
كما أن مصر . لثورة اجلزائريةإذاعية تعلن عن ميالد جبهة التحرير الوطين، داعية إىل االلتحاق با

، ال تزال تعيش محاس الثورة، وهي اليت رفعت شعار القومية العربية والدفاع 1954كانت سنة 
  ).1(عنها يف كل مناطق الوطن العريب

بعيدا عن تلك التربيرات، فإن املخابرات الفرنسية، كانت تعلم جيدا حقيقة تلـك            
فقد تعرضت حركة االنتصار واحلريات الدميوقراطية للقمع . ااألحداث، ومن هم وراء تفجريه

نوفمرب يقضـي حبـل    05فقد صدر مرسوم بتاريخ ). 2(باعتبارها املسؤول الرئيسي عما وقع
نشاطها يف كافة  ملنظمات واهليئات التابعة هلا، ومنعحركة االنتصار للحريات الدميقراطية وكل ا

وأعطيت األوامر ملصاحل األمن . لك ما يسمى عماالت اجلزائرأحناء اجلمهورية الفرنسية، مبا يف ذ
مناضل ومسؤويل يف احلركة، والزج  2000يف خمتلف أحناء البالد، إللقاء القبض على أكثر من 

كمـا  . م يف السجون والتحقيق معهم من أجل التوصل إىل قيادة الثورة العاملة يف كل منطقة
بقنبلة جبال األوراس، وأحرقت األخضر واليابس يف جزء  قامت الطائرات و الدبابات الفرنسية

لتعلن بعد أسبوع من ذلك يف اجلرائد االستعمارية عن قضائها ائيـا علـى تلـك    . كبري منها
  .املنظمة اإلرهابية يف الشرق اجلزائري

والسترجاع الثقة املفقودة يف السلطات االستعمارية، ركزت هذه األخـرية علـى             
ااهدين، ووصفهم بارمني، واإلرهابيني واخلارجني عن القانون، دف التقليل مـن  تشويه 

كما ركزت على اام أطراف خارجية من تونس ومصر وليبيـا،  . قيمة جبهة التحرير الوطين
بدعم جبهة التحرير، وأنه بدون ذلك الدعم ال ميكن هلؤالء الوقوف يف وجه قـوات األمـن   

  ).3(الفرنسية
ور األيام، والشهور والسنوات، أدركت السلطات االستعمارية، أنه ال فائـدة مـن   ومع مر

، نفض الغبار عن قـانون  1955مواصلة الكذب واخلداع واملناورة، فقررت يف البداية يف سنة 
، وبقي يف الرفوف، وإعطـاء املـرأة اجلزائريـة حـق     1947اجلزائر اخلاص الذي صدر سنة 

  .االنتخاب

                                                 

  (1) حممد العريب، الزبريي،  مرجع سبق ذكره . ص.16.
2) نفس املرجع . ص. 17.

)  

  (3) نفس املرجع . ص.ص.19-17.
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اوالت السلطات االستعمارية السيطرة على األوضاع يف اجلزائر وتوجيـه  ورغم حم          
سياستها، فإا كانت تصطدم دائما مبعارضة املستوطنني األوروبيني، مما أدى إىل إغراق حكومة 

  . )1(1955فرباير 05مث إسقاطها بتاريخ  ،يف أزمات سياسية "مانديس فرانس"
ذا السلطات االستعمارية، إعالن حالة الطـوارئ،  من أخطر اإلجراءات اليت اخت          

فظهرت احملتشدات يف املنـاطق  . حىت تتمكن من ممارسة الظلم واالضطهاد واجلرائم يف اجلزائر
وترمجت اهودات احلربية يف النهاية، برفع . النائية، وكثرت االعتقاالت، والقتل دون حماكمات

وتعزيز قوات األمن متمثلـة  . ألف عسكري 100ائر إىل عدد أفراد اجليش النظامي العامل باجلز
ومت تزويد سالح اجلو مبجموعة من الطائرات املطاردة والطـائرات  . يف الشرطة ورجال الدرك

كما عمل القادة ).2(العمودية والطائرات املقنبلة، كما مت تعزيز القوات البحرية وسالح املدفعية
يف اجلزائر، على محل احلكومـة الفرنسـية علـى     الفرنسيون، العسكريون منهم والسياسيون

االستجابة لكل الطلبات املتعلقة برفع ميزانية احلرب وعدد اجلنود، وسن القوانني الكفيلة خبنـق  
  .غري أن تلك التعزيزات، مل حتقق لفرنسا ما كانت تصبو إليه يف إمخاد الثورة. الثورة

هة التحرير على انتهاج سبيل الدبلوماسية، وبالتوازي مع الكفاح املسلح، عملت جب          
فكان حضور ممثلي جبهـة التحريـر يف   . للتعريف بالقضية اجلزائرية وعرضها يف احملافل الدولية

مؤمتر باندونغ، مبثابة أول انتصار دبلوماسي  وسياسي كبري، حترزه جبهة التحرير الوطين ضـد  
ئري املشارك ضمن وفد املغرب العريب، مـن  متكن الوفد اجلزا اين. فرنسا على املستوى الدويل

حيث أكد املؤمتر يف بيانه األخـري  . وإقناع املؤمترين بعدالة القضية اجلزائرية ،التحرك بكل حرية
على تأييد الشعوب املغاربية يف اجلزائر وتونس واملغرب، يف تقرير مصريها وعملها مـن أجـل   

  .االستقالل
هذا املؤمتر، أدى باملنظمات الدولية ويف مقدمتـها هيئـة    إن جناح الدبلوماسية اجلزائرية يف 

واستطاعت تسجيل القضية اجلزائرية . األمم املتحدة، على فتح أبواا أمام جبهة التحرير الوطين
أن :" وقد صرح سوستيل يف اجلزائر. 1955على جدول أعمال اجلمعية العامة يف دورة سبتمرب 

  ).3"(أسلحة توجه إىل جبهة التحريرالوطينما وقع يف نيويورك أمثن من قافلة 

                                                 

  (1) حممد العريب، الزبريي، املرجع السابق. ص.20.
2)  نفس املرجع . ص.ص.28-24.

)  

  (3)  نفس املرجع . ص.40.
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أما يف عهد شارل ديغول فقد اعتمدت احلكومة الفرنسية على خمتلف األسـاليب            
واليت من أجلها حدث االنقالب الـذي  . العسكرية والسياسية واالقتصادية، للقضاء على الثورة

امسة اليت مـنح دسـتورها   ، وتأسيس اجلمهورية اخل1958أوصل ديغول إىل احلكم يف ماي 
متكنه من حتقيق أطماع املستوطنني يف إمخاد الثورة وجتسيد للجنرال ديغول، صالحيات واسعة 

  . فكرة اجلزائر فرنسية
على املستوى العسكري، قامت السلطات بتدعيم عدد القوات املسلحة، وصـلت            

د قـوات جـيش التحريـر    إىل مليون عسكري، وتكثيف العمليات العسكرية ض 1959سنة 
كما قامت بإنشاء مدارس التعذيب، وإقامة احملتشدات واملنـاطق احملرمـة وأخـرى    . الوطين

ومت تعزيز املراقبة  .عسكرية، لعزل الشعب عن جيش التحرير الوطين، وقطع سبل متويله ومتوينه
وإعاقـة   لة باخلـارج إنشائها خطي شال وموريس، لقطع الصعلى احلدود الغربية والشرقية، ب
  .دخول األسلحة جليش التحرير

عمل على إمخـاد الثـورة بـالعنف    فيه اجليش الفرنسي يويف الوقت اليت كانت            
إىل سياسة اإلغراء والدعاية الكاذبة قصد احلط مـن  احلكومة الفرنسية والتعذيب والقتل، جلأت 

الدويل وإهلاء الشـعب اجلزائـري   شأن الثورة التحريرية وتغليط الرأي العام احمللي، الفرنسي و
 16ومن أهم ما عرضه ديغول على اجلزائريني سياسـة تقريـر املصـري يف    . وإبعاده عن الثورة

وقد أدركت جبهة التحرير الوطين  منذ البداية خفايا هذه الدعوة، حيث رأت  .1959سبتمرب 
بهة التحرير كمفـاوض  فديغول مل يعترف جب. فيها التفافا على مطالب الشعب اجلزائري الثائر

، سبيال لاللتفاف على مطالب الثورةوجود قوة ثالثة ميكن التفاوض معها يف  وحيد، ولكنه رأى 
وتقسيم اجلزائر إىل مشال وجنوب وبالتايل إمكانية حصول فرنسا على الصحراء الغنية بنفطهـا  

  .وثرواا
عن جمموعة  1958أكتوبر  13أعلن من قسنطينة يف  ،زيادة على تلك األساليب           

لكن حماوالت القضاء على الثورة بـاءت  . من الربامج االقتصادية واالجتماعية لصاحل اجلزائريني
الشعب فقد جتاهل املطالب احلقيقية للشعب اجلزائري، و اعترب أن األسباب اليت دفعت . بالفشل

زائـريني إىل تلـك   ورغـم حاجـة اجل  . إىل الثورة هي أسباب اجتماعية واقتصادية اجلزائري
اإلصالحات، إال أن اجلماهري الثائرة ألتفت حول الثورة وقادا، مصممة على هدفها املسطر يف 

  .أول نوفمرب ومؤمتر الصومام
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قد شكل ضغط الثورة على فرنسا يف الداخل واخلارج، والتفاف الشعب اجلزائري ف          
لية الداعمة حلق الشعب اجلزائـري يف تقريـر   ملواقف الدواحول قيادة جبهة التحرير الوطين، و

مصريه،  عامال بالغ األمهية يف تسليم فرنسا يف النهاية بضرورة التفاوض مع جبهة التحرير قصد 
وهو ما حدث بالفعل عقب انتهاء املفاوضـات  . تقرير مصري الشعب اجلزائري ونيل استقالله

  .1962مارس  19يف  اجلزائرية الفرنسية واإلعالن عن اتفاق إطالق النار
  

  :العالقات اجلزائرية الفرنسية بعد االستقالل: املبحث الثاين
لقد أحدث استقالل اجلزائر، انقالبا يف العالقات اجلزائرية الفرنسية سواء علـى              

فعلى املستوى االجتماعي، عـاش يف   .املستويات االجتماعية أو املستويات االقتصادية والثقافية
ر طيلة فترة االحتالل، أقلية من املستوطنني األوروبيني، وحتكموا خالل هذه الفترة يف كل اجلزائ

باإلضافة إىل أغلبية جزائرية عاشت طيلة هـذه  . مقدرات اجلزائر السياسية، االقتصادية والثقافية
الفترة، حمرومة من كل حقوقها، وتعرضت لصنوف االستغالل واإلبادة وانتهت حبرب وحشية 

إىل دراسـة   الثـاين  املبحثيتعرض وعلى هذا األساس س .ضحيتها أكثر من مليون شهيدراح 
على العالقـات اجلزائريـة    ، واتفاقيات إيفيان على وجه التحديد،انعكاسات استقالل اجلزائر

واالجتماعية، ومتابعة تطوراا إىل فترة اية  السياسية، االقتصادية، الثقافيةالفرنسية يف أبعادها 
  :رب الباردة، من خالل املطالب التاليةاحل

  : بني البلدينعالقات الاستقالل اجلزائر وانعكاساته على  :املطلب األول
ان هدف جبهة التحرير الوطين من توقيع اتفاقيات إيفيـان حتقيـق االسـتقالل    ك          

من الظلم  السياسي واسترجاع السيادة الوطنية يف أقرب وقت ممكن، وختليص الشعب اجلزائري
بينما كان هدف احلكومة الفرنسية اإلبقاء على االمتيازات املتحصل عليها طيلة فترة . واالستعباد
 وقـد   .لذلك ربط املفاوض الفرنسي استقالل اجلزائر بشرط التعاون مـع فرنسـا  . االستعمار

االسـتقالل  على عالقات التعاون بني اجلزائر وفرنسا بعد سلبا وإجياباانعكست هذه االتفاقيات 
فهل كانت هذه االتفاقيـات مسـامهة كـربى يف تصـفية     . وال زالت آثارها باقية إىل اليوم

االستعمار؟ أم كانت أرضية الستعمار جديد؟ ومن هنا ميكن أن نتساءل عن كيفية تأثري هـذه  
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بة االتفاقيات على عالقات البلدين؟ وما هي أهم االمتيازات الفرنسية يف اجلزائر واليت بقيت عق
  يف طريق استكمال االستقالل الوطين؟

  كمرجعية أساسية يف عالقات التعاون الثنائيةاتفاقيات إيفيان : الفرع األول 
تأثري اتفاقيات إيفيان يف العالقات اجلزائرية الفرنسية بعد االستقالل، ال بـد  ملعرفة           

حليثيات وظـروف توقيـع هـذه    من حتليل بنود هذه االتفاقيات، واإلحاطة جبميع املعطيات وا
، االتفاقيات، األمر الذي ال تتسع إليه الدراسة، إال أن قراءة بسيطة يف نصوص هذه االتفاقيات

واليت من شأا املساعدة يف الكشف عـن أثـر هـذه     املؤشرات،كفيلة بالوقوف على  بعض 
   .التعاون بني البلديناالتفاقيات يف عالقات 

  :قراءة يف مضمون اتفاقيات إيفيان  -)1
تضمنت اتفاقيات إيفيان ثالث حماور رئيسية،  األول خاص باتفاقية وقف إطالق           

والثاين خاص بإعالن ). 1(كيفية تنفيذ هذا االتفاقالنار، وتضمن إحدى عشر مادة تنص على 
أمـا التصـرحيات   . التصرحيات احلكومية اخلاصة باجلزائر، والثالث خاص بإعالن الضـمانات 

  :احلكومية يف احملور الثاين فقد تضمنت مخسة فصول رئيسية تنص على النقاط األساسية التالية
الضمانات اخلاصـة حبـق تقريـر املصـري،     تنظيم السلطات العامة خالل فترة انتقالية، و -

إن هـدف  :"وإجراءات نقل السلطات، حيث نص هذا الفصل يف الفقرة األوىل منه على ما يلي
استفتاء تقرير املصري هو معرفة ما إذا كان الناخبون يرغبون يف االستقالل عن فرنسا، ويف هذه 

اجلزائر حسب الشروط اليت حـددا  احلالة، فيما إذا كانوا يرغبون يف قيام تعاون بني فرنسا و
  ).2"(هذه االتفاقيات

جاء الفصل الثاين من هذا  فقدربط استقالل اجلزائر، بعالقات التعاون بني اجلزائر وفرنسا،  -
حيث اعترب الطرفان أن هذا التعاون فيه استجابة ملصاحل .اإلعالن حتت عنوان االستقالل والتعاون

كومة الفرنسية وجبهة التحرير الوطين احلل الذي يناسب الواقع البلدين والشعبني، ورأت فيه احل
وتعهد الطرف اجلزائري بضمان مصاحل فرنسا واحلقوق املكتسبة لألفراد، ويف مقابل . اجلزائري

                                                 

(
1
  ، 1987ديوان املطبوعات اجلامعية، : حلسن زغدار و حمل العني جبائلي، اجلزائر: تعريب. إتفاقيات إيفيانبن يوسف، بن خدة،   (

  . 86- 85.ص.ص      
(
2
  .88.ص.  نفس املرجع   (
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ذلك تساهم فرنسا يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للجزائر، من خالل تقدمي مساعدا الفنية 
  ). 1(والثقافية واملالية

انت مسألة األقلية األوروبية يف اجلزائر من امللفات الصعبة اليت واجهـت الوفـد   ك          
اجلزائري خالل املفاوضات، حيث تشبث الطرف الفرنسي بأن تتمتع اجلالية األوروبية يف املدن 

،بقوانني خاصة، حتفـظ حقـوقهم   )وهران، عنابة، اجلزائر العاصمة، بلعباس( الرئيسية للجزائر
  .تلكامومم

فقد تضمن فصل الضمانات شروط وإجراءات ضمان حقـوق األفـراد، حيـث حيـتفظ     
املستوطنون الفرنسيون واألوروبيون حبقوقهم املدنية مدة ثالث سنوات، قبل االختيـار بـني   

فإذا اختار هؤالء اجلنسية اجلزائرية، فيصبحون مواطنون جزائريون . اجلنسية اجلزائرية والفرنسية
مع احترام خصوصيتهم الثقافية واللغوية، باإلضافة إىل  ،قوق وعليهم كل الواجباتهلم كل احل

أما إذا اختاروا اجلنسية الفرنسية فسوف يعاملون كأجانـب طبقـا   . صيانة حقوقهم يف امللكية
  ).2(للقوانني اجلزائرية

الكـبري  سنوات، مع احتفاظها بقاعدة املرسى  3جالء القوات الفرنسية عن اجلزائر خالل  -
 5سنة، ومطارات عسكرية يف عنابة وبوفاريك، وبشار، وقاعدة رقان ملـدة   15بوهران ملدة 

  .سنوات
  .االلتزام حبل الرتاعات بالطرق السلمية سواء بالصلح أو عن طريق التحكيم -

لقد اختلفت اآلراء والتحليالت حول هذه االتفاقيات، فمنهم من يرى أا تكريس          
، حيث ربطت مبدأ االستقالل الوطين للجزائر، مببدأ التعاون مـع  )3(ستعمار اجلديدملفهوم اال

هذا التعاون الذي كان يعين لفرنسا، االحتفاظ باملصاحل االقتصادية والثقافية، واالمتيازات .فرنسا
ولذلك حرص املفاوض الفرنسي على اإلبقاء على هـذه  . الفرنسية يف قطاعات النفط والتعدين

من خالل تضمني هذه االتفاقيات شروط التعاون اجلزائـري الفرنسـي يف اـاالت     العالقة
هذه الشروط جعلت قيودا كثرية على اسـتقالل اجلزائـر، ال   . االقتصادية، العسكرية والثقافية

لكن املؤيدين . تتناسب والتضحيات اليت قدمها الشعب اجلزائري يف مقاومة االستعمار الفرنسي
                                                 

(
1
  .93-92.ص.ص.  املرجع السابق ،خدةبن يوسف، بن    (

(
2
  .92-90.ص.ص.  نفس املرجع   (

(
3
) Salah,Mouhoubi,Op.Cit .p.47.    
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من اجلزائريني، أكدوا على أن اتفاقيات إيفيان كانت انتصارا حقيقيا للشـعب   هلذه االتفاقيات
واعتربوا القيـود الـيت   . اجلزائري على االستعمار، واسترجاع سيادته يف إطار الوحدة الترابية

، وهو ما حدث بالفعل عنـدما  )1(تضمنتها هذه االتفاقيات، قابلة للمراجعة يف ظل االستقالل
استقالهلا، حيث قامت بالعديد من اإلجراءات والقرارات، متثلت يف تـأميم  استرجعت اجلزائر 

  1966، وقطـاع املنـاجم يف   1963األراضي واملمتلكات الفالحية ، والبنك اجلزائـري يف  
، وغريهـا مـن   1971، وأممت قطاع احملروقـات يف  1968واخلت قاعدة املرسى الكبري يف 

  .لت طويلة وشاقة، ال سيما التحرير الثقايف واحلضاريإال أن مسرية التحرير ال زا. القرارات
  :العالقات اجلزائرية الفرنسيةتأثري اتفاقيات إيفيان يف  -)2

 الفرنسـي من النتائج السياسية التفاقيات إيفيان، أا متكنت من إاء االحـتالل            
سـنوات   7ثر مـن  للجزائر، ووضع حد للحرب الدائرة بني فرنسا والشعب اجلزائري منذ أك

لكن إصرار الطرف الفرنسي على ربط . والسماح له بتقرير مصريه تطبيقا ملبادئ األمم املتحدة
حيث مسحت هذه االتفاقيات . االستقالل بالتعاون مع فرنسا، جعل من االستقالل الوطين ناقصا

اجلزائـر بعـد    لفرنسا أن حتافظ على مصاحلها وامتيازاا االقتصادية والثقافية والعسـكرية يف 
وقد متثلت هذه املصاحل يف اإلبقاء على امتيازات الشركات البترولية الفرنسية العاملة . االستقالل

ويف . يف اجلزائر، واستغالل البترول اجلزائري وفق قانون البترول الذي صدر يف فترة االستعمار
نسي، ما يعطي لفرنسا نفس الوقت مسحت هذه االتفاقيات بوضع اجلزائر يف منطقة الفرنك الفر

بطريقة غري مباشرة الوسيلة ملراقبة وإدارة االحتياطات النقدية يف اجلزائـر بواسـطة اخلزينـة    
كما ربطت هذه االتفاقيات املساعدات الفرنسية، باالحترام الكامل للتعهدات الواردة . الفرنسية

االستقالل والتعاون، إحلاق  وكان من نتائج هذا الربط بني .يف اتفاقيات إيفيان من طرف اجلزائر
  .االقتصاد اجلزائري املتخلف باالقتصاد الفرنسي املتقدم

أما يف اجلانب العسكري، فقد أرغم الطرف اجلزائري املفاوض على القبول ببقـاء            
القواعد العسكرية الفرنسية يف املرسى الكبري، ومواصلة إجراء جتارا النووية والفضائية السـرية  

إن إصرار . يف مقابل التعجيل بإجراءات تقرير املصري ووقف إطالق النار. الصحراء اجلزائريةيف 
الطرف الفرنسي على بقاء  االمتيازات العسكرية، يندرج يف إطار السياسة اخلارجية الشـاملة  

                                                 

(
1
  .42- 39.ص.ص.  مرجع سبق ذكرهبن يوسف، بن خدة،   (
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لفرنسا باعتبارها قوة عظمى، وحلماية مصاحلها احليوية يف البحر املتوسط إزاء منافسـيها مـن   
قوى الغربية األخرى واحلد من احتمال وقوع هذه القواعد يف أحضان قوة دوليـة معاديـة   ال

  .كاالحتاد السوفييت
أما يف اال الثقايف، فقد كان اهلدف الرئيسي، اإلبقاء على اللغـة الفرنسـية يف             

ونيا، ومن مث جمتمعا وجعل اجلزائر بلدا فرنكف. اجلزائر، باعتبارها عنصرا رئيسيا إلشعاعها الثقايف
  ).1(متغربا، متنكرا لقيمه احلضارية العربية واإلسالمية

ورغم تباين املواقف والرؤى اجتاه اتفاقيات إيفيان، بني مؤيد هلـا ومعـارض أو             
متحفظ، إال أن مسرية التعاون اجلزائري الفرنسي منذ االستقالل، أثبت عـدم فعاليـة هـذه    

السلطات اجلزائرية على تعديلها أو تصحيحها وجتاوزها من خالل  لذلك حرصت. االتفاقيات
توقيع اتفاقيات تعاون جديدة، على أساس االحترام املتبادل وتبادل املصاحل، بعيدا عن سياسـة  

وهي نظرة مل تقتصر على اجلزائريني فقط، وإمنـا  . اهليمنة اليت حتملها اتفاقيات إيفيان بني طياا
 .)2(*)(الكثري من املالحظني والفاعلني يف السياسة الفرنسيةهي نظرة يشترك فيها 

قد برهن التطور االجتماعي واالقتصادي والثقايف للمجتمع اجلزائري، مع مـرور  ل          
واليت   .السنوات، عدم تناسب هذه االتفاقيات مع طموحات الطبقة السياسية احلاكمة يف اجلزائر

ة يف اجلزائر، مبساعدة فرنسا ولكن دون الوقوع يف شراك إىل إحداث تنمية حقيقكانت تطمح 
كما أن تزحزح موازين القوى يف العـامل، وبـروز كتلـة العـامل     . أي قواعد جديدة للهيمنة

 الثالثساعد اجلزائر على تنفيذ سياستها، وجعل فرنسا تقبل مبراجعة بعض بنود هذه االتفاقيـات 
كما أن تغري العالقات الدولية يف أبعادها العسكرية . ةخاصة تلك املتعلقة باالمتيازات االقتصادي

 ).3(واالستراتيجية، دفع ا إىل التخلي عن قواعدها العسكرية يف اجلزائر قبل انقضـاء آجاهلـا  
يف إحدى ندواتـه الصـحفية، أن    "فالريي جيسكار ديستان"ويعترف الرئيس الفرنسي السابق 

مثل لعالقات التعاون الفرنسي اجلزائري، وعليـه جيـب   اتفاقيات إيفيان مل تكن أبدا اإلطار األ
                                                 

(
1
) Salah,Mouhoubi, Op.cit.p.47. 

  ):A.Bourgi"(بورجي. أ"حيث يقول (*)
"On peut affirmer, sans craindre de trahir la réalité, que la coopération franco-africaine 

dans sa conception initiale, n'était au fond, pour parler comme Clausewitz que la poursuite 

de la colonisation par d'autres moyens" 

: أرجع إىل              
(
2
) Salah,Mouhoubi, Op.cit.p.54. 

(
3
) Haya, Djelloul, Evian 62, le dernier combat. Alger: Casbah, 2008,p.231.  
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مل يتوقف اجلزائريون عن انتقادها، حيث ميكـن أن نقـرأ يف   كما). 1(جتاوزها وتأسيس أخرى
برنامج طرابلس الذي صادق عليه جملس الثورة جلبهة التحرير الوطين يف طـرابلس يف جـوان   

ان، يعين اإلبقاء على روابـط التبعيـة يف   التعاون املنصوص عليه يف اتفاقيات إيفي:" ، أن1962
وأن مفهوم التعاون يعين التعبري النموذجي لسياسـة االسـتعمار   . ااالت االقتصادية والثقافية

  ).2.."(اجلديد لفرنسا
على أساس هذا الفهم، وعلى أساس واقع العالقات الدولية اجلديدة واملتغرية، تبىن           

التعامل، ترتكز على مراجعة هذه االتفاقيات والعمل علـى أسـاس   الطرفان فلسفة جديدة يف 
الواقع السياسي املعاش، من خالل عقد العديد من االتفاقيات اخلاصة ويف جمـاالت متعـددة،   

ومل ينتظـر   .دف تكملة اتفاقيات إيفيان، أو إائها وجتاوزها، ألا أصبحت غري ذات فاعلية
، يف جمال احملروقات، لتعديل بعـض  1965ا اتفاقا جديدا سنة الطرفان الكثري من الوقت، ليعقد

كما وقع الطرفان العديد من االتفاقيات يف جماالت عديدة . بنود اتفاقيات إيفيان يف جمال النفط
  .، و يف جمال التجارة واملالية والنقد1968كاهلجرة يف 
سـتطاعت علـى املسـتوى    ترتيبا على ما سبق، ميكن القول أن اتفاقيات إيفيان ا          

السياسي أن تضع حدا حلرب دامت قرابة الثماين سنوات، بني جـيش االسـتعمار الفرنسـي    
واليت . وحلفاؤه وأعوانه، وبني الشعب اجلزائري وقيادته املتمثلة يف جبهة وجيش التحرير الوطين

يل، واسترجاع استطاع من خالهلا تقرير مصريه وفق مبادئ األمم املتحدة وقواعد القانون الدو
ورغم قبول الطرف اجلزائري على مضض، بربط استقالل اجلزائـر  . سيادته واستقالله السياسي

 تفلح يف اإلبقاء على ملالسياسي باتفاقيات التعاون االقتصادي والثقايف، إال أن هذه االتفاقيات 
تفاقيـات بنـاء   كمامل تستطع هذه اال. االمتيازات الفرنسية ال سيما يف قطاع النفط والتعدين

عالقات تعاون حقيقة ومتكافئة بني اجلزائر وفرنسا، نتيجة االختالفات الكثرية، والتوجهـات  
ولذلك خضعت هذه . السياسية واالقتصادية املتعارضة أحيانا على املستويني الداخلي واخلارجي

ـ   ى اتفاقيـات  االتفاقيات إىل املراجعة، والتصحيح، ومت جتاوزها يف أحيان كثرية، بـالتوقيع عل
إال أن مبدأ . جديدة، ال سيما يف ااالت االقتصادية واملالية، ويف ااالت االجتماعية واإلنسانية

التعاون ظل قائما  ومستمرا يف العالقات اجلزائرية الفرنسية، مرتكزا على الواقعيـة السياسـية،   

                                                 

(
1
) Salah,Mouhoubi, Op.cit.p.57. 

.Idem ) 
2

(  
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ني الداخلي واخلارجي لكـل  وتبادل املنافع واملصاحل، وخاضعا للتغريات السياسية على املستوي
  .بلد

  تداعيات االستقالل على املستوطنني األوروبيني يف اجلزائر: الفرع الثاين
لعب املستوطنون األوروبيون دورا كبريا يف توجيه السياسة االستعمارية يف اجلزائر           

ذا كانت تعين سياسة فما. ومتتعوا بكل االمتيازات السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر
  .االستيطان بالنسبة لالستعمار الفرنسي؟ وماهو موقف املستوطنني من استقالل اجلزائر؟

 :سياسة االستيطان الفرنسي يف اجلزائر-)1

 ، بأن تكون اجلزائر مسـتعمرة لإلسـكان  1830خطط االستعمار الفرنسي منذ           
متنفس سكاين للمجتمع الفرنسي، واهلدف  وكان اهلدف املستعجل لسياسة االستيطان، إحداث

البعيد هو إحلاق اجلزائر باإلمرباطورية االستعمارية الفرنسية، كامتداد لفرنسا جنـوب البحـر   
ومن أجل ذلك بذلت فرنسا جهودا كبرية لتشـجيع األوروبـيني بصـورة عامـة،      .املتوسط

وللوصول إىل هذه الغايـة  . والفرنسيني بصفة خاصة على أن يستوطنوا اجلزائر بأكرب عدد ممكن
طابع الرسالة احلضارية، مما محلها على بعلى أن تطبع هذه العملية  عملت السلطات االستعمارية

تشجيع اهلجرة إىل اجلزائر، وحث الفرنسيني عليها مبنح املهاجرين امتيازات اقتصادية وسياسـية  
ع عشر امليالدي، يتحكمون يف قدر كثرية حىت أصبح املستوطنون يف اجلزائر مع اية القرن التاس

  .اجلزائر، وأصبح حتكمهم ونفوذهم واضح يف صياغة السياسة الفرنسية إزاء اجلزائر احملتلة
وألن االستيطان مل يكن عملية إسكان وتوطني يف الفـراغ، فقـد كـان علـى               

تسـهل عمليـة   املستوطنني ومن ورائهم القادة العسكريون، إفراغ اجلزائر من سكاا حـىت  
وكان   لذلك فإن كل الوسائل كانت متاحة، مبا فيها العنف والشدة واإلبادة اجلماعية. املصادرة

لقـد شـنت جيـوش    ). 1(للجيش مطلق احلرية يف إدارة اجلزائر اتلة باعتبارها ميدان حرب
احلياة من االحتالل الفرنسي سياسة األرض احملروقة والتقتيل اجلماعي وجتويع من بقي على قيد 

األطفال والنساء حىت يسهل إخضاعهم، والتمهيد الستيطان األوروبيني، والذين كان أغلبهم من 
 Alexis"(أليكسي دو توكفيـل "الصعاليك واملساجني والفقراء واملعارضني، والذين وصفهم 

                                                 

) 
1

  مؤسسة كوشكار : اجلزائر ).1962- 1961( منظمة اجليش السري؛ واية اإلرهاب االستعماري الفرنسي يف اجلزائتوايت،  ،دمحان )
  .21.ص.414- 412.ص.، ص2008والتوزيع،  لنشرل       
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De Tooqueville (بفائض السكان الذي ينبغي أن ينشأ جماله احليوي وراء البحر، واعترب أن 
  ).1(اجلزائر هي احلل األمثل آلفة الفقر

إن إدراك السلطات االستعمارية ألمهية االستيطان ، لدعم االحتالل ورأس املـال            
فقـد  . يدعو األوروبيني إىل اهلجرة واالسـتيطان  "كلوزيل"الفرنسي يف اجلزائر، جعل اجلنرال 

جيب أن تعلموا أن هذه القوة : " ئال، قا1835أوت  09صرح  مبناسبة وصوله إىل اجلزائر يوم 
العسكرية اليت هي حتت إمريت ما هي إال وسيلة ثانوية، ذلك أنه ال ميكن أن نغرس العروق هنا 

يف تعليماتـه  ) Soult"(سولت"كما صرح املاريشال ). 2"(إال بواسطة اهلجرة األوروبية فقط
ر يف حدود مدروسة هو العامـل  إن االستيطان الفرنسي يف اجلزائ:" قائال 1841الصادرة سنة 

وهذا االستيطان كفيل بتهيئة الوسائل خالل سنوات قليلة للتمكن من . األول للبقاء يف هذا البلد
ويف العام ذاتـه، أعلـن   ". الدفاع عن اجلزائر دون أن نستخدم أكثر مما يلزم قوى البلد وأمواله

اضي اخلصبة، جيب أن تـوزع علـى   حيثما وجدت املياه الغزيرة واألر: "، أنه"بوجو"اجلنرال 
  ).3"(املستعمرين املستوطنني هذه األراضي اخلصبة وأن تصبح أمالكهم الشخصية

هات السلطات العسكرية والسياسية لالستعمار، نفذت يف السـنوات  يتوجتنفيذا ل          
ى فانقض عل. 1841إىل  1830األوىل لالحتالل سياسة االستيطان احلر والفوضوي، من عام 

اجلزائر رهط من البشر اجلشعني، والذين كسبوا أمواال طائلة عن طريق االستيالء على املبـاين  
وجعلت السلطات العسكرية من متيجة مستقرا لألفـواج األوىل مـن    . واألراضي واملتاجرة ا

ين كان املهاجرين األوائل القادمني من فرنسا، إسبانيا وجزر البليار، مالطا، إيطاليا، سويسرا والذ
غري أن سياسة اهلجرة احلرة مل تـنجح ومل  ). 4(أغلبهم من الصعاليك واملنحرفني وذوي السوابق

إىل ترسيم وتأطري هذه اهلجرة، " بوجو"تبلغ أهدافها، فلجأت السلطات االستعمارية حتت قيادة 
ومد  حيث أخذت احلكومة الفرنسية على عاتقها نقل املهاجرين وتعبيد الطرق وإنشاء املساكن

املستوطنني باحلبوب واملواشي يف انتظار أن يصـبحوا قـادرين علـى اسـتغالل أراضـيهم      

                                                 

(
1
  ، 2007دار األمل، : ، اجلزائر2ط.املنطقة العربية اإلسالمية، مدخل إىل نقد احلاضر ومساءلة اآلخر، حممد، العريب ولد خليفة  (

  .216.ص       
) 

2
  .21.، ص2007منشورات احلرب، : ، اجلزائر1ط.)1962-1954( املستوطنون األوروبيون والثورة اجلزائرية حسينة، محاميد،  )
(
3
  .22. ص. نفس املرجع   (
) 

4
  ، 2007ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر. )1954-1830(سياسة التسلط االستعماري واحلركة الوطنية اجلزائريةحيي، بوعزيز،  )
  .8.ص      
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أمرا يقضي بتنظـيم و تـأطري    1841أبريل  12واصدرت احلكومة الفرنسية يف ). 1(بأنفسهم
 1843ففي سنة . فاشتدت اهلجرة إىل اجلزائر وتزايدت. اهلجرة الفرنسية واألوروبية إىل اجلزائر

من الفرنسيني والباقي مـن   12006مهاجر منهم أكثر من  14137وانئ اجلزائرية وصل إىل امل
كما تزايدت عملية بناء املراكز والقرى االستيطانية، حيـث  . األملان واإليرلنديني والسويسريني

يف سـنة   "بوجـو "كما منح . مستوطنة يف متيجة والساحل فقط 28، 1844بلغ عددها سنة 
هكتارا من األراضي احمليطة به إىل اجلمعيـة املدنيـة    1020دمي و معسكر سطاوايل الق 1843
 100وتوسعت دائرة االستيطان حنو الغرب والشرق، وبلغ عدد املستوطنني حوايل ). 2(للرهبان

وكان اجلنرال بوجو هو الذي فتح باب االسـتيطان الرمسـي يف   . 1845ألف نسمة يف سنة 
ولـذلك يعتـرب   . الشاملة وسياسة األرض احملروقة ، وهو التاريخ الذي أعلن فيه احلرب1841

  ).3(هو األب التارخيي ألسطورة اجلزائر فرنسية "بوجو"معظم املستوطنني أن 
واختذ االستيطان يف اجلمهورية الثانية، وسيلة للتخلص من العمال العاطلني والثائرين           

 ).4(ف من باريس وحـدها أل 15ألف شخص منهم  20حيث مت جري  1848يف فرنسا عام 
، وجاء بلويس نابليون امرباطورا للجمهورية الثانية، أرسل 1851وإثر االنقالب الذي حدث يف 

مجهوري معارض إىل اجلزائر، وضعوا يف قالع وسجون الـدويرة   6000هذا األخري أكثر من 
حجـم  فـازداد  ). 5(عنابة وباتنة، ومع مرور الوقت أطلق سراحهم واستوطنوا هـذه املـدن  

يف منطقـة املتيجـة    58مستوطنة منها  136االستيطان وكثافته،حيث بلغ عدد املستوطنات 
  . يف مقاطعة وهران 48يف مقاطعة قسنطينة، و 30والساحل، و
ونتيجة إلخفاق االستيطان الريفي والفالحي، جلأت احلكومة الفرنسية إىل تطبيـق            

أين صادقت اجلمعية الوطنية الفرنسية على قانون . 1851فكرة االستيطان الرأمسايل الكبري منذ 
خيول لإلدارة احلصول على أراضي العرش وأراضي القبائل املشتركة حبجة املنفعة العامة، ولكن 

وأصدرت السلطات  الفرنسية مرسوما يعفي . يف احلقيقة كانت ملصلحة االستيطان واملستوطنني
ر من الرسوم اجلمركيـة، والـيت حتتاجهـا السـوق     بعض املواد الزراعية الصادرة من اجلزائ

                                                 

  .23.ص. املرجع السابق، حسينة، محاميد) 1(
  .نفس الصفحة.  نفس املرجع )2(

(
3
  .23.ص.بق ذكرهمرجع سدمحان، توايت،   (

(
4
  .24-23.ص.ص. السابق املرجعحسينة، محاميد،   (

(
5
  .25.ص.  املرجع السابقدمحان، توايت،   (



 

 54 

كان من نتائج هذا املرسوم ربط االقتصاد اجلزائري باالقتصاد الفرنسي، حيـث  ). 1(الفرنسية
جعل املستوطنني ينتجون ما حتتاجه السوق الفرنسية، بدال من حاجيات السوق اجلزائرية، واليت 

  .متثلت يف اخلمور واحلبوب أساسا
، رحـب  1870ايار اإلمرباطورية الثانية،وسقوط نابليون الثالث يف صـيف  بعد           

ألن ذلك السقوط خلصهم من السلطة العسكرية ونفوذها يف حكم . املستوطنون ذا السقوط
وكان إعالن اجلمهورية الثالثة انتصـارا  . اجلزائر، واليت كانت أكرب عقبة أمام أهدافهم السياسية

هم من مشروع اململكة العربية الذي كان نابليون الثالث عـازم علـى   للمستوطنني ألا خلصت
فأصبح للمستوطنني حق انتخاب نوام يف الربملان الفرنسي، وإدارة شؤوم . تنفيذه يف اجلزائر

  .العامة دون تدخل السلطات العسكرية
م آنذاك ، صدر قرار جتنيس اليهود مجاعيا، وكان عدده1870أكتوبر  24ويف يوم           

حيث شعر السكان األهايل باألخطار احملدقة م، وأحسوا مبا ينتظـرهم مـن   . نسمة ألف 38
ومل جيدوا خمرجا ألزمـام  . املعاناة واإلذالل من طرف املستوطنني واليهود املتجنسني املاكرين

شـيخ  بزعامة املقراين وال 1871هذه سوى االرمتاء يف أحضان الثورات اليت نشبت يف حبر عام 
  فاستغلت اإلدارة االستعمارية هذه الثورات لتصادر أراضي القبائل الثـائرة باجلملـة  . احلداد

. وتفرض عليهم غرامات مالية، وحماكمات جائرة، ونفي خارج البالد، وإعدام الكثريين منـهم 
وغرمتهم حبـوايل  ) *(ألف هكتار وزعتها على مهاجري األلزاس واللورين 600فقد صادرت 

عاما يدفعون أقساطها، حىت دمروا متامـا، وحتولـوا إىل    20ون فرنك، بقوا أكثر من ملي 100
  ).2(جمتمع فقري معدم ومتشرد

، مت التوسع يف تطبيق سياسة اإلدمـاج لصـاحل املسـتوطنني    1871ابتداء من عام          
  األوروبيني، حيث أصبحت شؤون اجلزائر كلها من اختصاص احلكومة الفرنسـية ببـاريس  

فنشطت ). 3(وارتفعت بذلك سلطة النواب من املستوطنني والذين أصبحوا أسياد اجلزائر اجلدد
تبعا لذلك حركة االستيطان األورويب نشاطا واسعا ومكثفا، واجتهت اإلدارة االسـتعمارية إىل  

                                                 

(
1
   24. ص.  مرجع سبق ذكرهحسينة، محاميد،   (

(
2
  .28. ص. مرجع سبق ذكره) . 1954-1830(حيي، بوعزيز، سياسة التسلط االستعماري واحلركة الوطنية اجلزائرية   (
  ، وضم أملانيا ملنطقيت األلزاس واللورين، نزح سكاا باجتاه اجلزائر، أين أسسوا مستوطنات     1870د هزمية فرنسا أمام  أملانيا يف حرب بع(*)   

  .جديدة يف اجلزائر       
(
3
  .30.ص.  نفس املرجع  (
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 1887وبفضل قانون عام . غزو األرياف وتوطني العنصر األورويب ا، وتقدمي األراضي له جمانا
، املتعلق مبلكية األراضي، مت االستيالء على األراضي املشاعة )Warnier(كمل لقانون وارنييامل

عن طريق املزاد العلين، حيث متكنت مصاحل االستيطان األورويب أن حتصل على حوايل مليـون  
. 1908و 1880هكتار للمستوطنني ما بـني   450829هكتار خالل ثالثني عاما، ومت متليك 

ألف  200إىل  1871ألف شخص عام  119املستوطنني يف األرياف اجلزائرية من فارتفع عدد 
هكتـارا   2123288متلك  1917األقلية األوروبية يف اجلزائر عام  توقد أصبح. 1900عام 

إىل  1934من أراضي الغابات، وارتفعت هذه املساحة عام  194159من األراضي الزراعية، و
تارا أمدم ا مصاحل االستيطان الرمسيـة، والبـاقي   هك 1468677هكتارا منها  2462537

  ).1(حصلوا عليه بالشراء الرخيص
وكما توسع االستيطان األورويب يف األرياف، توسع كذلك يف املدن واحلواضـر            

اجتذب عناصر أوروبية خمتلفة، اهتمت مبمارسة . وكان أكثر ازدهارا ونشاطا، وتطورا، وتوسعا
ومل تؤدي سياسـة االسـتيطان إىل   . عة واخلدمات االجتماعية والوظيفة العامةالتجارة والصنا

ونتيجة . تغليب العنصر الفرنسي على العناصر األوروبية األخرى رغم التشجيع والدعم املتزايد
، يفرض اجلنسية الفرنسية بصفة 1889جوان  26لذلك أصدرت احلكومة الفرنسية قانونا  يف 

ومنذ ذلك الوقـت  . وا من األجانب املقيمني يف اجلزائر، ما مل يرفضوهاآلية على كل الذين ولد
وباملقابـل طبقـت   . أخذ العنصر الفرنسي يتفوق على غريه من اجلنسيات األوروبية األخرى

دارة االستعمارية سياسة اجلزر واإلرهاب، وبالغت يف قسوا وجتاوزت كل حدود املنطـق   اإل
 Les codes de(ما عرف بقـوانني األهـايل    1881جوان  28واملعقول، فأصدرت يوم 

l'indiginat(   واليت متثل جمموعة من النصوص االستثنائية والعقوبات الزجرية ال صـلة هلـا ،
، مث 33خمالفة خاصة باألهايل، مث زيـدت إىل   27بالقانون العام، حيث حددت هذه القوانني 

مت إلغاؤها بعـد ذلـك   . 1904سنة خمالفة  23لترسو عند  1888خمالفة عام  21خفضت  إىل 
  ).2(1954، ولكن العمل ا ظل ساريا، حىت قيام ثورة أول نوفمرب1930نظريا يف 

وذه الكيفية حقق املستوطنون أهدافهم السياسية واالقتصادية، وأحكموا سيطرم           
مـة املسـتوطنني   الكاملة على البالد واألهايل، وجعلوا من اجلزائر امتـدادا لفرنسـا، ويف خد  

                                                 

(
1
  .33.ص.  املرجع السابق) . 1954-1830(حيي، بوعزيز، سياسة التسلط االستعماري واحلركة الوطنية اجلزائرية   (

(
2
  .85. ص. مرجع سبق ذكرهرابح، لونيسي وآخرون،   (
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فكان لسياسة االسـتيطان الفرنسـي يف   . ورفاهيتهم على حساب السكان اجلزائريني األصليني
فقـد مت حتطـيم   . اجلزائر، آثار وخيمة على اجلزائر وعلى اتمع اجلزائري يف مجيع امليـادين 

تماعيـا  العائالت والقبائل اجلزائرية الكربى، اليت كانت تقود اتمع اجلزائـري روحيـا، اج  
ومت حتطيم االقتصاد اجلزائري وإضعافه من خالل حتطيم التجار، احلرفيني، القضـاة  . واقتصاديا

واملثقفني اجلزائريني، ومت حتطيم الفالحة اجلزائرية، من خالل انتزاع األراضي مـن أصـحاا   
ـ   ل قـانون  ومصادرا، وإرغام البقية على البيع نتيجة الضرائب املرهقة، والقوانني احفـة مث

  .األهايل
  :االستقاللمن  الفرنسيني نيموقف املستوطن) 2

بعد استقالل اجلزائر مباشرة، اختفت أسطورة اجلزائر الفرنسية فجأة من اخلريطـة            
السياسية لفرنسا، واختفت معها مجوع املستوطنني األوروبيني من األرض اجلزائريـة عائـدين   

سنة عاشـها الشـعب    132متثلت يف استقالل اجلزائر بعد مذهولني من هول احلقيقة، واليت 
فقد وجـد املسـتوطنون أو األقـدام    . اجلزائري حتت السيطرة االستعمارية والذل واالستغالل

السوداء أنفسهم حتت التهديد والقلق، رغم التشجيع الـذي لقيـه هـؤالء مـن السـلطات      
ات بدأت تظهر تدرجييا، والصدام مـع  لكن التناقض. االستعمارية، أثناء حرب التحرير  الوطنية

احلكومة ، بعد شعورهم بأن فرنسا بدأت تتملص  من املستعمرة اجلزائرية وتتخلى عنها تدرجيا، 
فكيف تطورت األحداث عقب اإلعالن عن تقريـر  ). 1(منذ وصول اجلنرال ديغول إىل احلكم

  املصري يف اجلزائر؟
جبهة التحرير للتفاوض، قام متطرفـون مـن    ة اجلنرال ديغولبعد يومني من دعو          

، واليت أنشأت )F.A.F("جببهة اجلزائر الفرنسية"املستوطنني الفرنسيني بتأسيس ما بات يعرف 
واليت مشلت أعدادا كبرية من  .1961يف العاصمة اإلسبانية، منظمة اجليش السري اإلرهابية يف 

املتعاونني، والعسكريني الفارين من اجلـيش  املستوطنني األوروبيني، وعدد كبري من اجلزائريني 
تلك اجلبهة اليت شعرت بفقداا السيطرة على جمريات األمور، وعلـى السياسـة   ). 2(الفرنسي

                                                 

(
1
) Marie, Muyl, " Les français D'algérie: sociohistoire d'une édenté", Thèse de doctorat en   

      science politique. Présenté à l'université Paris1- Pantheon- Sorbonne, département de  

      science politique, 2007, p.10.    

(
2
       13:08.: ، الساعة17/06/2010بتاريخ . برنامج أرشيفهم وتارخينا، )3(ج" حرب حترير واستقالل اجلزائر"قناة اجلزيرة الفضائية،    (

  . 28/10/2011 ول، تاريخ الدخ.nethttp://www.aljazeera/:من املوقع اإللكتروين. ت غرينتشبتوقي.      
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فكرة االستقالل خيانة هلـم، وهـم الـذين     "دوغول"اعتربت قبول اجلنرال و املتعلقة باجلزائر،
السبيل الوحيد لوقف ذلك التطـور،من  فكان . أسقطوا اجلمهورية الرابعة، وأوصلوه إىل احلكم

وقد حظيت جبهة اجلزائر فرنسـية   .منظور هؤالء، هو اللجوء إىل احلرب من جديد واإلرهاب
. بشعبية كبرية لدى املستوطنني، ألا كانت تبدو هلم احلل الوحيد، لإلبقاء على اجلزائر فرنسية

تفاوض معها أو الوثوق ا كما فعـل  واعتربت جبهة التحرير الوطين منظمة إرهابية، ال ميكن ال
لكن جناح الدبلوماسـية اجلزائريـة يف اخلـارج، وصـمود الشـعب اجلزائـري يف        .ديغول

الداخل،وتأييده جلبهة التحرير الوطين أمام مهجية اجليش الفرنسي، أرغم اجلنرال ديغول علـى  
وض مع جبهة التحرير ، والقبول بالتفا1959سبتمرب  16عرض تقرير املصري على اجلزائريني يف 

  .1960الوطين يف جوان 
وأمام املعارضة السياسية الشديدة لسياسة تقرير املصري، جلأ اجلنرال ديغول يف سياسـته إىل  

،قامت السلطات 1961جانفي  08ففي يوم . الشعب الفرنسي من خالل االستفتاءات املتكررة
ياسة تقرير املصري، حيث طلـب مـن   الفرنسية بتنظيم استفتاء شعيب يف فرنسا واجلزائر على س

فكانت نسبة التصـويت  . املصوتني عما إذا كانوا يوافقون على اقتراح تقرير املصري يف اجلزائر
وحبصوله على ذلـك التأييـد   . باملائة يف اجلزائر 55باملائة يف فرنسا، وحوايل  75بنعم حوايل 

ل حمادثات موالن اليت توقفت يـوم  الواسع، حتول إىل جبهة التحرير الوطين يدعوها إىل استكما
نتيجة لذلك حدث انقسام كبري يف صـفوف اجلـيش الفرنسـي يف    ).  1(1960جوان  29

وبدأت . اجلزائري، ويف الرأي العام الفرنسي يف ظل املعارضة الشديدة من أنصار اجلزائر فرنسية
عت جبهـة اجلزائـر   فمن جهتها س. املعارضة تتآمر على اجلنرال ديغول وعلى الثورة اجلزائرية

ومـن   .منظمة 50فرنسية إىل ضم معظم املنظمات اإلرهابية واملتطرفة، واليت قدر عددها بنحو 
جهة أخرى بدأ قادة اجليش املنشقني واملتعاطفني مع أنصار اجلزائر فرنسية، وخاصة األوروبيون 

ني باإلبقـاء  منهم يف التخطيط والتنسيق وحتريض اجليش على دعم ومساندة مطالب  املستوطن
معتربا نفسه  "ديغول"يف مواجهة مع اجلنرال  "ساالن"ودخل اجلنرال . على اجلزائر تابعة لفرنسا

  .زعيما ملنظمة األوروبيني اليت تعمل من أجل احلفاظ على اجلزائر فرنسية

                                                 

(
1
  .196. ص.  مرجع سبق ذكرهحسينة، محاميد،   (
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تنفيذا ملخططها عملت جبهة اجلزائر فرنسية، على جتنيد املسـتوطنني األوروبـيني             
يف ذلك ضرورة أساسية إلجناح ثورم املضادة لثورة التحرير الوطين، وأن العنف وحده ورأت 

تأسست . كفيل مبنع اجلنرال ديغول من تنفيذه مشروع تقرير املصري، واالحتفاظ باجلزائر فرنسية
ألجل ذلك منظمة اجليش السري، وشرعت يف نشاطها التخرييب مـع ايـة شـهر فربايـر     

1960)1 .(  
 95ستوطنون األوروبيون أداة طيعة يف أيدي منظمة اجليش السري، فقد كان حوايل كان امل

باملائة منهم من املتعاطفني معها، وأغلبية املنخرطني فيها من املدنيني املستوطنني جاؤوا من خمتلف 
أكتوبر، حيث قال  9يف  "ساالن"األمر الذي أكده زعيم املنظمة اجلنرال . الشرائح االجتماعية

ألف منخرط مسلح ومؤطر، وأغلبهم مـن األوروبـيني    100يستحوذ على ما ال يقل عن  أنه
  ).2(املستوطنني

خشية من حدوث حرب أهلية يف فرنسا وايار اجلمهورية اخلامسة، فقـد دفـع             
، فاتفق الطرفان يف النهاية على وقف ةاجلنرال ديغول مفاوضيه، إىل التعجيل حبل القضية اجلزائري

حينها انتقل  .، واالستفتاء على تقرير املصري واستقالل اجلزائر1962مارس  19طالق النار يف إ
. اخلوف إىل املستوطنني األوروبيني، وأنصار اجلزائر فرنسية، بعد أن كان مقتصرا على اجلزائريني

عمال انتقل اخلوف إىل املستوطنني ألن دماء كثرية تدفقت وجرائم قتل كثرية ارتكبت بفعل األ
اإلرهابية اليت يقوم ا املتطرفون من أنصار جبهة اجلزائر فرنسية ومنظمـة اجلـيش السـري    

فقد حصلت الكثري من األعمال واجلرائم االنتقامية يف املدن الكربى والـيت كانـت   . اإلرهابية
الفترة  وهو ما دفع باآلالف منهم إىل مغادرة اجلزائر يف. عامرة باملستوطنني، مثل وهران واجلزائر

شهدت هذه الفترة احلامسة من تاريخ . جويلية 5االنتقالية اليت سبقت اإلعالن عن االستقالل يف 
اجلزائر، مواجهة عنيفة بني منظمة اجليش السري اإلرهابية وبني اجليش واملخابرات الفرنسية يف 

رع حتت رصـاص  اجلزائر، واليت راح ضحيتها آالف اجلزائريني املدنيني، الذين سقطوا يف الشوا
، فقد استهدفت منظمة اجلـيش السـري   )3(املليشيات املسلحة من أنصار جبهة اجلزائر فرنسية

اإلرهابية، آالف املدنيني اجلزائريني، ونفذت سلسلة من التفجريات، وأضرمت النريان يف العديد 

                                                 

(
1
  .نفس الصفحة. املرجع السابق حسينة، محاميد،   (

(
2
  .213-212.ص.ص. نفس املرجع    (

(
3
  . مرجع سبق ذكره، قناة اجلزيرة الفضائية  (
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النهائيـة ألرض  من املؤسسات والبىن التحتية، تنكيال باجلزائريني وانتقاما منهم، قبل مغادرم 
منا تعـود إىل  إواحلقيقة أن جرائم منظمة اجليش السري مل تبدأ مع قيام هذه املنظمة، و. اجلزائر

، واجلنـرال  "أرغـود "بدايات الثورة اجلزائرية، حيث يربز على قائمة هؤالء ارمني العقيـد  
لتونسية، والذي املسؤول املباشر عن مذحبة ساقية سيدي يوسف يف احلدود اجلزائرية ا" جوهو"

ومارس  1961يتحمل مسؤولية اغتيال اآلالف من اجلزائريني يف وهران وضواحيها، بني صيف 
وهو اليوم يشغل منصب الرئيس الشريف إلحدى منظمات األقدام السوداء يف فرنسـا  . 1962

  ).1(واليت حتلم بالعودة إىل اجلزائر
منظمة اجليش السري، بعد اتفاقيـات   عجلت سياسة األرض احملروقة اليت مارستها          

. إيفيان بالرحيل املكثف للمستوطنني األوروبيني يف شهر جوان قبل اإلعالن عـن االسـتقالل  
وبعـد تصـويت   . ألف مستوطن لالستفتاء على تقرير املصـري  500وبقي يف اجلزائر حوايل 

ـ  3اجلزائريني على استقالل اجلزائر باألغلبية الساحقة يف  ن ون هـؤالء املسـتوطن  جويلية، أيق
ويف اليوم . باستقالل اجلزائر وانعتاقها من العبودية واالستعمار، وموت أسطورة اجلزائر فرنسية

التايل قرر أغلبية املستوطنني األوروبيني الرحيل، حيث مل يكن هؤالء يتصورون أم سيخضعون 
يف هذه األرض ألزيد من قرن  يف يوم من األيام إىل حكم وإدارة اجلزائريني، بعدما كانوا أسيادا

لقد كانت عنصريتهم واحتقارهم للعنصر العريب واملسلم، وأعماهلم وجرائمهم سببا . من الزمن
هـؤالء   .يف رحيلهم، وبذلك ختلصت اجلزائر من عبء ثقيل فرض عليها يف اتفاقيات إيفيـان 

أن عنصريتهم وضعف إال . املستوطنني، كان جيب أن يكونوا جزائريني مبوجب اتفاقيات إيفيان
إدراك قادم املتطرفني للحظة التغيري احلامسة يف اجلزائر بصفة خاصة، والتغريات العاملية بصـفة  

أتون العنـف واملعارضـة   يف  عامة حنو حترير الشعوب من ربقة االستعمار واهليمنة، قذف م 
ضيع فرصة حقيقية لبقاء  وأدت أعماهلم املتهورة إىل خرق اتفاقيات إيفيان، مما. حلركة التاريخ

لقد عمـل   .هؤالء يف اجلزائر، واعتبارهم كمواطنني جزائريني سواسية يف احلقوق والواجبات
املفاوض الفرنسي كل ما يف وسعه، لكي يبقي على هؤالء املستوطنني يف اجلزائـر، يتمتعـون   

رصة البقاء والتمتع بأمالكهم وامتيازام، اليت حصلوا عليها بالعنف واملصادرة، لكنهم ضيعوا ف
فقد تضمنت اتفاقيات إيفيان بابا كامال حول الضمانات اليت تكفلها هذه االتفاقيات .يف اجلزائر

                                                 

(
1
  .414-412.ص.ص .مرجع سبق ذكرهدمحان، توايت،   (
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لألقلية األوروبية يف اجلزائر، واملرتبطة حبقوق هؤالء املستوطنني املدنية والسياسية، االقتصـادية  
لى اجلزائريني، وقفت عائقا أمـام  إال أن عنصرية املستوطنني األوروبيني، وحقدهم ع. والثقافية

الرؤية الصحيحة والدقيقة، للواقع السياسي اجلديد الذي سطرته ملحمة الشعب اجلزائري طيلة 
  .فترة االستعمار
لقد أظهرت األحداث اآلنفة الذكر، أن الثورة اجلزائرية انعكست سلبا على العالقة           

يرى أن املستوطنني هم حجر عثـرة أمـام تطبيـق    فاجلنرال ديغول كان . بني باريس واجلزائر
مشروع تقرير املصري، واملستوطنون ينظرون إليه على أنه احلاجز الرئيس أمام احلفاظ على اجلزائر 

  .فرنسية
، إىل صراع داخلي بني لشعب اجلزائري واملستعمر الفرنسيفقد حتول الصراع واحلرب بني ا
ن هذا الصراع مؤشرا على أفول اهليمنة االستعمارية يف وكا. فرنسيي اجلزائر وفرنسيي املتروبول

 احلياة السياسية الفرنسية من جهة يف اجلزائر، وراسبا من رواسب التاريخ االستعماري اليت تؤثر
ومن هنا بدأ الصراع السياسي بـني الـيمني   . ويف العالقات اجلزائرية الفرنسية من جهة أخرى

  .ة السياسية الفرنسية بعد استقالل اجلزائرالديغويل واليمني املتطرف يف احليا
  :ساالتوجهات اجلزائرية وأثرها يف عالقات التعاون مع فرن: املطلب الثاين
يبحث هذا املطلب يف حتليل التوجهات السياسية واالقتصادية للجزائر املستقلة على           

يف عالقات التعاون مـع   املستويني الداخلي واخلارجي، والوقوف على تأثريات هذه التوجهات
  :فرنسا من خالل العناصر التالية 

  :التوجهات السياسية واإليديولوجية : الفرع األول 
تتمثل التوجهات السياسية وااليديولوجية للجزائر بعد االستقالل يف بناء الدولة اجلزائرية      

التضامن مع شـعوب  ضمن إطار االشتراكية، مرتكزة يف ذلك على مبادئ االستقالل الوطين و 
  .العامل الثالث ودعم حركات التحرر الوطين

  : بناء الدولة اجلزائرية ضمن إطار االشتراكية) 1
لقد كان اهلدف الرئيسي جلبهة التحرير الوطين بعد االستقالل، إعـادة بنـاء الدولـة         

ؤسسـاا  دولـة قويـة مب  . سنة 132اجلزائرية اليت حطم أسسها االستعمار االستيطاين طيلة 
وبرجاهلا، دولة قادرة على الدفاع عن حقوق أفرادها، كما صرح بـذلك الـرئيس الراحـل    

إن بناء الدولة  ".دولة ال تزول بزوال الرجال:"يف العديد من املناسبات بقوله "هواري بومدين"
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هدمي اجلزائرية، كان يعين استمرار املنهج الثوري، من خالل حمو آثار االستعمار واالستيطان، بت
الذي كان يصطدم باملصاحل واالمتيازات  األمر ،كل اهلياكل والبىن والنظم اليت وضعها االستعمار

  ). 1(الفرنسية يف اجلزائر
يقتضي اتبـاع النظـام   كان  على املستوى اإليديولوجي، فإن بناء الدولة اجلزائرية،أما      

ك به يف امليثاق الوطين عـام  ، وجدد التمس1962االشتراكي والذي حدده ميثاق طرابلس يف 
فالدولة اجلزائرية . والذي حدد عالقة الدولة باملواطن، ودور احلزب يف التنمية الوطنية. 1976

هي التعبري عن اإلرادة الشعبية والضامن لالسـتقالل  :" 1976كما عرفها امليثاق الوطين لسنة 
امللكية اجلماعية لوسائل  صادي علىواالقت، ويرتكز حمتواها االجتماعي "الوطين وحرية املواطنني

ني االقتصادي يفاهلدف األساسي إذن هو التغيري اجلذري للمجتمع اجلزائري على املستو. اإلنتاج
كما حدد دميقراطية الدولة يف أهدافها ويف آليـات ممارسـتها، حيـث عـرف     . واالجتماعي

 البناء االقتصادي واالجتمـاعي الدميقراطية االشتراكية باملشاركة النشيطة للمجتمع العمايل يف 
وإدارة الدولة للتنمية الوطنية شرط أساسي السـتمرار  وأن مراقبة . والثقايف للمجتمع اجلزائري

كما عرف حرية املواطن اجلزائري، على أا تعين حتريره من االستغالل، الفقر، البطالة، . الثورة
  ).2(املرض، اجلهل، والقلق على مصري أبنائه

ىل بناء جمتمـع  إدف الثاين على املستويني االجتماعي واالقتصادي، فكان يهدف أما اهل    
وهـذا  . جزائري جديد من خالل ترميم الشخصية الوطنية اجلزائرية مبكوناا الثقافية األساسية

ومن جهة ). 3(يعين تصفية تركة االستعمار الفرنسي يف امليادين االقتصادية، االجتماعية والثقافية
كان يعين تبين إطار نظري للتنمية يأخذ بعني االعتبار استكمال االسـتقالل السياسـي   ثانية، 

. بواسطة االستقالل االقتصادي، من خالل إعادة تنظيم القطاع االقتصادي واالجتماعي والثقايف
كانت  هذه التوجهات. والذي يقتضي بالضرورة تدخل الدولة ومراقبتها وإدارا للتنمية الوطنية

أميم الشركات األجنبية، واسترجاع الثروات الوطنية، والذي أدى بالنتيجة إىل االصطدام تعين ت
باملصاحل واالمتيازات الفرنسية يف اجلزائر، باعتبارها كانت مسيطرة ومهيمنة على كل شـيئ يف  

وبالتايل فإن توجهات السياسة اجلزائرية يف الداخل واملتعارضة مـع سياسـة   . فترة االستعمار

                                                 

(
1
)  Salah, Mouhoubi, Op.cit.p.69. 

(
2
)  Idem . 

 .71..pOp.cit)  
3

(  
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بعد االستقالل توترات  فترة ماعرفت  أين ،أثرت سلبا على املصاحل الفرنسية ون الفرنسية،التعا
  .هامة يف العالقات االقتصادية والسياسية بني البلدين

  :مبادئ السياسة اخلارجية اجلزائرية )2
فامليثـاق  . يف اجلزائر، كانت وال تزال السياسة اخلارجية هي مرآة السياسة الداخليـة      

وطين يركز كثريا على هذه العالقة حيث يعرف السياسة اخلارجية اجلزائرية على أساس بنـاء  ال
اتمع االشتراكي، والذي يرتكز على مكافحة االستعمار، واالستعمار اجلديد، واألمربياليـة،  
والدعم غري املشروط لكل الشعوب املكافحة ضد االستعمار من أجل تقرير مصريها، ومن أجل 

  ).1(تصادي عاملي جديد، وحق املشاركة جلميع الدول يف حل املشاكل الكربى يف العاملنظام اق
ضـد  تستند السياسة اخلارجية اجلزائرية إىل مبادئ وقواعد جبهة التحرير الوطين يف الكفـاح  

اتفاقيات إيفيان املؤدية الستقالل اجلزائر، والـيت  املستعمر الفرنسي، وهي ال تتعارض  مع بنود 
ستمارس الدولة اجلزائريـة  سـيادا   :"  الفصل الثاين من التصريح العام على ما يلينصت  يف

وستمارس  هذه السيادة يف الـدفاع القـومي والشـؤون    . التامة والكاملة يف الداخل واخلارج
اخلارجية، وللدولة اجلزائرية أن تعد حبرية هيئاا اخلاصة وختتار النظام السياسي واالجتمـاعي  

للدولة السيادة يف حتديد وتطبيق السياسة اليت ختتارها يف اال . ه أكثر مالئمة ملصاحلهاالذي ترا
             ). 2"(الدويل

بعد االستقالل علـى  اإليديولوجية الرمسية يف جمال السياسة اخلارجية للجزائر تركزت      
ن خالهلما دور اجلزائـر  حيث برز م. عدم االحنياز، واالستقالل الوطين :مها مفهومني رئيسيني

فاجلزائر هي الدولة األفريقية الوحيدة اليت أعطت معىن حقيقيـا  . ومكانتها يف السياسة الدولية
لريى زيارة أول رئـيس   1983الستقالهلا السياسي، حيث كان على العامل أن ينتظر حىت سنة 

العوامل اليت سامهت يف وكان متسك اجلزائر باستقالهلا واعتزازها به، من بني . جزائري لفرنسا
هذا املبدأ الذي كان حاضـرا يف  ). 3(توتر العالقات اجلزائرية الفرنسية يف عهد هواري بومدين

أدبيات احلركة الوطنية أثناء كفاحها ضد االستعمار الفرنسي، والذي تعزز حضوره يف بيان أول 
الصعوبات واألوضـاع  غم ربف. نوفمرب وكان على رأس مطالب جبهة التحرير الوطين وأهدافها
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من و. الدولية املعقدة، حافظت جبهة التحرير الوطين على استقالل قراراا يف الداخل واخلارج
عرفـه الـرئيس    فقـد  ،السهولة مبكان، تفسري متسك اجلزائر املستقلة ذا املبدأ بعد االستقالل

أكتـوبر   20يف اجلزائري هواري بومدين وحدده يف إحدى خطاباته أمام السفراء األجانـب  
إن االستقالل الوطين كما نتصوره هو أيضا منع أي قوة أجنبية، مهما كانـت  :"بقوله 1969

بالنسبة لبلدنا، فإن االستقالل الوطين . ومهما كان موقفها، من التدخل يف قراراتنا ويف سياساتنا
على املسـتوى   يعين رفض كل تدخل يف شؤوننا، وكل حماولة للتأثري يف سياستنا وقراراتنا سواء

  ).1"(الداخلي أو اخلارجي
تطبيقا هلذا املبدأ، فإن اجلزائر كانت وال تزال، ضد بناء أو وضع أي قواعد عسـكرية       

فبعد االستقالل مباشرة دافعت اجلزائر عن هذه السياسة، ودفعت فرنسـا  . أجنبية على أراضيها
قبل انقضـاء   1968حدث بالفعل يف  إىل اإلسراع بترحيل قواا العسكرية من اجلزائر وهو ما

ومل تتوقف عن مطالبة إخالء البحر املتوسط مـن البـوارج   . آجاهلا احملددة يف اتفاقيات إيفيان
البحرية األجنبية، باعتبارها قوات معادية، فهي متثل ديدا الستقالل الدول احملاذية هلا، كما متثل 

أما بالنسـبة   .ؤثر على أمن واستقرار املنطقةمنطقة تصادم بني الشرق والغرب، وبالتايل فهي ت
غم ارتكاز سياستها اخلارجية على نفس املبدأ، إال أن مفهومها لالستقالل الـوطين  ربفرنسا، فل

خيتلف عن املفهوم اجلزائري، فهو يعين االستقالل عن السياسة األمريكية والسوفياتية بالدرجـة  
الشاملة لدول حلف مشـال األطلسـي إزاء الكتلـة    األوىل، لكنه ال يعين االبتعاد عن السياسة 

  .االشتراكية، من جهة، وإزاء دول العامل الثالث من جهة ثانية
 اكان انتماء اجلزائر ونشاطها يف كتلة عدم االحنياز، يعين للجزائر تعزيـزا السـتقالهل        

. من أجل اهليمنة العامليـة  الوطين إزاء الكتلتني الرأمسالية الغربية، والشيوعية الشرقية املتنافستان
إعطاء حمتوى : فمن خالل منظمة عدم االحنياز، كانت اجلزائر دف إىل حتقيق هدفني رئيسيني

حقيقي وملموس ملبدأ االستقالل الوطين، مث دعم وتعزيز التضامن الدويل بني أعضاء كتلة عدم 
لعبت اجلزائر دورا  طار فقدويف هذا اإل. االحنياز قصد حل مشاكل العامل الثالث وعامل اجلنوب

أين وجدت اجلزائر نفسها يف وضع متعـارض مـع    بارزا يف الدفاع عن مصاحل العامل الثالث،
ولكـن  . ، رغم التوافق النسيب على بعض القضايا الدوليةالرأمساليةكتلة الفرنسا اليت تنتمي إىل 
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يف مجيع ااالت، حيث رغم ذلك التعارض، أستطاع البلدان أن يؤسسا لعالقات ثنائية خاصة 
  .اعتربت العالقات اجلزائرية الفرنسية منوذجا لعالقات الشمال املتقدم، مع اجلنوب املتخلف

االستقالل الوطين، باإلضافة إىل دعم حركات وعدم االحنياز  ئداخالصة القول، أن مب     
السياسـة اخلارجيـة    التحرر الوطين ومناهضة العنصرية واالستعمار، مثلت الدعائم الرئيسية يف

. للجزائر، وحددت نشاطها على الساحة الدولية، وأعطت للدبلوماسية اجلزائرية طابعها األصلي
هذه املبادئ والتوجهات أدت بصانع القرار يف السياسة اجلزائرية على مجيـع املسـتويات، إىل   

زائري، ممـا أدى إىل  إعادة النظر يف قواعد وشروط اتفاقيات إيفيان مبا خيدم مصاحل اتمع اجل
  . التصادم مباشرة مع املصاحل واالمتيازات الفرنسية يف اجلزائر

  :االقتصادية واملالية  للجزائرالسياسات :  الفرع الثاين 
ارتكزت السياسات االقتصادية واملالية للجزائر بعد االستقالل، على سياسة اسـترجاع       

  .واملايل الثروات الوطنية، وسياسة االستقالل النقدي
  :سياسة استرجاع الثروات الوطنية )1

تستند هذه السياسة إىل مبادئ وقواعد اتفاقيات إيفيان املؤدية الستقالل اجلزائر، والـيت       
كما  تندرج . سيادا التامة والكاملة يف الداخل واخلارجعلى ممارسة الدولة اجلزائرية لنصت  

بلس جلبهة التحرير الوطين، والذي يهدف إىل وضع حد هذه السياسة يف إطار تطبيق برنامج طرا
لالحتكار األجنيب والفرنسي للثروات الوطنية ولالقتصاد الوطين من أجـل إعـادة تصـحيح    

أما اهلدف االقتصادي فيتمثـل يف تنفيـذ   . العالقات االقتصادية مع اخلارج، ومن مث مع فرنسا
وهي سياسـة  . ية االقتصادية واالجتماعيةسياسة التصنيع من أجل االستجابة الحتياجات التنم

  ).1(تفترض التدخل املباشر للدولة يف االقتصاد، إدارة وختطيطا ومراقبة، ومبشاركة العمال
تطبيقا ملبدأ السيادة الكاملة، وملبدأ االستقالل الوطين، شرعت السلطات اجلزائريـة يف       

استرجاع الثروات الطبيعية وتـأميم   تنفيذ توصيات برنامج طرابلس، واليت كانت منها سياسة
هذه السياسة مست كل القطاعات، واليت كانت أغلبيتها . الشركات األجنبية العاملة يف اجلزائر

فقد . و اعتربت هذه السياسة ديدا ملصاحل فرنسا وامتيازاا يف اجلزائر. يف يد املصاحل الفرنسية
، مباشرة بعد مغـادرة املسـتوطنني للجزائـر،    استرجع اجلزائريون أراضيهم  الفالحية املغتصبة
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).  1(1963وأصبغت عليها احلكومة اجلزائرية شرعية قانونية من خالل مرسوم رئاسي يف مارس 
، والذي تزامن مع املخطط الثالثي 1966مث أممت احلكومة اجلزائرية قطاعي البنوك واملناجم يف 

أما تأميم القطاع . ة بالذهب وليس بالفرنك، وإحداث العملة الوطنية املرتبط1969-67للتنمية 
مث توالت التأميمات لكل . 1974و، 1968، 1963الصناعي فقد جاء على ثالث مراحل يف 

  . إىل تأميم الشركات البترولية الفرنسية 1971القطاعات األخرى إىل أن وصلت يف 
اجلزائرية، باختاذ العديد من ومل تنتظر احلكومة الفرنسية، ومل تتأخر يف الرد  على سياسة التأميم 

اإلجراءات والقرارات اليت مست عمق عالقات التعاون بينها وبني اجلزائر، كان من بينها مثال؛ 
  .1974، وتوقيف اهلجرة اجلزائرية يف 1968توقيف شراء اخلمور اجلزائرية يف 

ان قرارا نابعا من مبدأ كن قرارا تعسفيا، أو قرارا متييزيا، ولكنه كتإن سياسة التأميم مل         
السيادة الوطنية، ومتعلقا بضرورات التنمية الوطنية، كما كان متطابقا مع قواعد القانون الدويل 

كما أن حتقيق االسـتقالل   ).2(حيث تضمنته منظمة األمم املتحدة يف أدبياا منذ ذلك التاريخ
ف الرئيس للسياسة اخلارجيـة  االقتصادي بعد حتقيق االستقالل السياسي، كان وال يزال، اهلد

اجلزائر، خيـدم   حيث أن االقتصاد اجلزائري غداة االستقالل كان اقتصادا فرنسيا يف. اجلزائرية
هـذه الوضـعية   ). 3(، ويساهم يف منو االقتصاد الفرنسي ورفاهيته وازدهارهمصاحل املستوطنني

 .لكثيـف يف اجلزائـر  جعلت النفوذ السياسي الفرنسي يتدعم عن طريق احلضور االقتصادي ا
. اعترب هذا احلضور يف نظر القيادة السياسية اجلزائرية عائقا يف طريق بناء اقتصاد وطين قـوي و

ولذلك اعتربت سياسة التصنيع واإلصالح الزراعي يف اجلزائر، السالح الرئيس واحلاسم للحفاظ 
، بتحرير االقتصـاد مـن   على السيادة الوطنية واحترامها يف اخلارج، وتعزيزا لالستقالل الوطين

يف املقابل، فإن حرص احلكومة الفرنسية وإصرارها علـى ربـط   ). 4(التبعية واهليمنة الفرنسية
االقتصاد اجلزائري باالقتصاد الفرنسي من خالل احلفاظ على مصاحل الشركات  واالمتيـازات  

لتجاريـة بـني   الفرنسية يف اجلزائر، كان يف أغلب األحيان مصدرا للخالفات االقتصـادية وا 
  . الطرفني
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يف نظر اجلزائر سلوكا طبيعيا ومنطقيا، بشهادة الكثري مـن   تكان، إن سياسات التأميم     
على كل دولـة يف  ):" Jean Touscoz"(جان توسكوز"اخلرباء، حيث يقول يف هذا السياق

). 1"(ياـا متتني أدوات تدخلها يف اال االقتصادي وضبطه وفق حاجياا وإمكان ،طريق النمو
غري أن موقف الطرف الفرنسي كان عكس ذلك، حيث اعترب السياسـة اجلزائريـة املتعلقـة    

  . باسترجاع ثرواا الوطنية، سياسة عدائية

ن الواقع السياسي واالقتصادي الذي نتج عن استقالل ترتيبا على ما سبق، ميكن القول أ     
عاون اجلديدة بعد جتـاوز اإلطـار السياسـي    اجلزائر، كان أحد الركائز األساسية لفلسفة الت

اختالف التوجهات السياسـية واالقتصـادية، واخـتالف     وكان. والقانوين التفاقيات إيفيان
فالسياسة اجلزائرية يف جمال . أحد عناصر هذا الواقع اجلديدألهداف واألدوات بالنسبة للبلدين، ا

بالنسبة لفرنسا كان . ياسة الفرنسية للطاقةاحملروقات، مل تكن هلا نفس أهداف تلك املتعلقة بالس
أمـا بالنسـبة   . هدفها تأمني حاجياا من الطاقة من خالل السيطرة على منابع النفط اجلزائرية

للجزائر، فان سياستها يف هذا اال، كانت دف إىل احلصول على كل اإلمكانيـات املاليـة   
ياستها اخلاصة بالتصـنيع باعتبارهـا األداة   واملادية من أجل حتديث وتنمية اقتصادها وتنفيذ س

الرئيسية للتنمية، وذلك من خالل استرجاع السيادة على ثرواا الطبيعية واملراقبة التامة ألنشطة 
  .1971الشركات األجنبية، وهو األمر الذي أدى يف النهاية إىل تأميم قطاع احملروقات يف سنة 

  :سياسة االستقالل املايل والنقدي) 2
. يعد هذا الفصل من التعاون اجلزائري الفرنسي، األقل مشـاكال واألكثـر اسـتقالال        

فاجلزائر ورغم حاجتها املاسة لألموال لتنفيذ سياستها االقتصادية واالجتماعية، إال أا مل تكـن  
حريصة على االقتراض األجنيب، ولكنها كانت حريصة على استقالهلا املايل والنقدي باالعتماد 

ينبع هذا السلوك . مواردها اخلاصة، بعد متكنها من السيطرة على ثرواا النفطية واملنجميةعلى 
من الفلسفة السياسية للطبقة السياسية املرتكزة أساسا على التحرر من كل أشكال وقيود املرياث 

سـا  لكن هذا االستقالل ال يعين أنه مل تكن هناك عالقات مالية بني اجلزائر وفرن. االستعماري
وعلى العموم ميكن تقسـيم  . وإمنا يعين أن هذه العالقات مل تطرح أبدا أي مشاكل بني الطرفني

  :هذه العالقات إىل ثالث مراحل
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وجدت فيها اجلزائر نفسها يف مواجهة العديد من املشـاكل االقتصـادية   : 1965-62مرحلة 
فرنسا أن تساعد اجلزائر ماليـا  فكان على . واالجتماعية، يف غياب املوارد املالية الالزمة حللها

على حل مشاكلها تطبيقا ملا جاء يف بنود اتفاقيات إيفيان، حيث نصت هذه األخرية على مـا  
يقوم التعاون بني فرنسا واجلزائر يف اال االقتصادي واملايل على أساس من التعاقد مطابقا :"يلي

  .خاص الطبيعية واملعنويةتضمن اجلزائر مصاحل فرنسا وحقوق األش -:للمبادئ التالية
تتعهد فرنسا يف مقابل ذلك بتقدمي معونتها الفنية والثقافية واملساعدات املالية  -              

  ).1"(للتنمية االقتصادية واالجتماعية، مبقدار يتناسب مع أمهية املصاحل الفرنسية يف اجلزائر
نفطي بني اجلزائر وفرنسـا يف  ولدت هذه املرحلة من توقيع االتفاق ال: 1970 -65مرحلة 

حيـث  . 1970، والذي أسس لنوع جديد من العالقات املالية واليت امتدت إىل سـنة  1965
التزمت فرنسا مبد اجلزائر بقروض مالية مهمة بشرط استرياد اجلزائـر للمنتوجـات والسـلع    

  .1970إىل  1961واجلدول التايل يبني حجم املساعدات املالية الفرنسية للجزائر من . الفرنسية
  1970و 1961حجم القروض واملساعدات املالية الفرنسية للجزائر ما بني ): 1(اجلدول

  .)2(فرنكباملليون 
السنوا

  ت
1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  

القرو
  ض

651  713  176  131  24  6  11  36  147  108  

املساع
  دات

1386  1326  657  598  415  262  230  227  139  140  

  

من خالل هذا اجلدول، يتضح جليا أنه، بينما كانت املساعدات املاليـة يف اخنفـاض        
وهذا مـا يعـين   . 1966، كانت القروض املالية يف ارتفاع منذ سنة 1961مستمر منذ سنة 

ويؤكد ارتباط املساعدات املالية الفرنسية بالتطور االجتماعي واالقتصادي للجزائر من جهـة،  
األمر . هذه املساعدات مبقدار يتناسب واملصاحل االقتصادية والتجارية لفرنسا يف اجلزائر وارتباط
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وهو ما عملـت  . الذي كان يعين للجزائريني تعزيز التبعية االقتصادية والتجارية واملالية لفرنسا
  .على التخفيف منه على األقل يف اال املايل والنقدي

 مقربة من االستقالل املـايل ة وجدت اجلزائر نفسها على بعد هذه السن: 1970مرحلة ما بعد 
تبعا للتطور الذي عرفه االقتصاد اجلزائري، وحتول العالقات املالية بني اجلزائر وفرنسا إىل حالة 

وقد متكنت اجلزائر من تسديد ديوا منذ . من احلياد إزاء عالقات التعاون يف ااالت األخرى
مليون فرنك، مع استمرار البنوك الفرنسية يف إقراض اجلزائـر   550، واليت بلغت آنذاك 1965

  .قروضا لالسترياد وأخرى للتجهيز، ولتمويل املشاريع املنجزة من طرف الشركات الفرنسية
ارتبط تطور العالقات املالية بني البلدين بسياسة تأميم األراضي الفالحية والـيت مسـت     

ت السلطات الفرنسية املساعدات والقروض املاليـة،  حيث ربط. مصاحل املستوطنني الفرنسيني
ورغم . بشرط دفع الطرف اجلزائري التعويضات عن خسائر املستوطنني من جراء سياسة التأميم

أن هذه األراضي هي يف األصل أرض للجزائريني، استوىل عليها املستعمر الفرنسـي وسـلمها   
من االستجابة للمطالب الفرنسية وتعـويض   للمستوطنني، إال أن هذا مل مينع السلطات اجلزائرية
مليون فرنـك هلـذا    130، عن مبلغ 1974املتضررين، حيث أفرجت احلكومة اجلزائرية يف 

  ).1(الغرض
إن سياسة االستقالل الوطين اليت اتبعتها اجلزائر منذ االستقالل، قد تعززت بإنشاء البنك      

حيث كان القصد مـن هـذا   . كعملة وطنية املركزي اجلزائري، واستحداث الدينار اجلزائري
رفض التبعية املالية والنقدية للمؤسسات املالية والنقدية الفرنسية، ورفض االرتباط مبنطقة الفرنك 

انتهى هذا الرفض بتأميم املنظومة البنكية واملالية يف اجلزائـر  واليت نصت عليها اتفاقيات إيفيان، 
، إال تعبريا سياسيا عن رغبة فرنسا )UMB(ك املتوسطيةومل يكن إنشاء احتاد البنو. 1966سنة 

يف توسيع سياسة التعاون باملفهوم الفرنسي إىل قطاع املال والبنوك،وإعادة توطني املؤسسـات  
، أيـن تقاسـم   1975رأى هذا املولود النور يف سنة  وقد .ية والبنكية الفرنسية يف اجلزائراملال

إال أن غياب الرؤية .  املؤسسة البنكية اجلديدة بالتساوي الطرفان اجلزائري والفرنسي أسهم هذه
بعيدة املدى من اجلانب اجلزائري، واألهداف اخلفية من اجلانـب الفرنسـي أدت إىل فشـل    

  ).2(1984املشروع ليتخذ الطرفان قرارا بإائه يف سنة 

                                                 

.190..pOp.cit, )  Salah, Mouhoubi
1

(  

.197-.p.196.pOp.cit)  
2

(  
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السـتقالل  مـن فلسـفة ا   تنبعنتيجة ملا تقدم، فإن سياسة استرجاع الثروات الوطنية،      
واليت كانت دف إىل استرجاع السيادة الكاملة علـى األرض  . الوطين، ومبادئ ثورة التحرير

غري أن متسك السلطات . والثروات، وحترير القرار االقتصادي بعد حترير القرار السياسي للجزائر
ياسـات  الفرنسية باملصاحل واالمتيازات اليت اكتسبتها خالل فترة االستعمار، جعـل هـذه الس  

األمر الذي أثر سلبا علـى عالقـات   . تصطدم مبواقف الرفض الفرنسي هلا، ووصفها بالعدائية
واجلدير باملالحظة، أن قرارات التأميم اجلزائرية مل تكن قـرارات  . التعاون يف كثري من األحيان

 .دة الوطنيةتعسفية أو متييزية، ولكنها كانت قرارات طبيعية، نابعة من مبادئ الثورة، ومبدأ السيا
ومل تكـن   .وتستجيب حلاجيات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع اجلزائـري 

، والنفوذ جعلت إال أن إرادة اهليمنة. منافية لروح اتفاقيات إيفيان، وال مع مبادئ القانون الدويل
  .جلزائريةالسلطات الفرنسية يف غالب األحيان تفضل املصاحل الفرنسية على املصاحل ا

أما السياسة املالية والنقدية للجزائر، فقد اتسمت باالستقالل عن السياسة املالية والنقدية      
وباملقابـل  . لفرنسا، األمر الذي عزز من استقالل القرار السياسي واالقتصادي للقيادة اجلزائرية

حل االقتصادية والتجارية فإن احلكومة الفرنسية ربطت املساعدات والقروض املالية ، بضمان املصا
  .لفرنسا يف اجلزائر، وتعويض املستوطنني األوروبيني املتضررين من جراء سياسات التأميم

  :بعد االستقالل االستراتيجية الفرنسية اجتاه اجلزائر: الثالثاملطلب 
ن ارتكزت االستراتيجية الفرنسية على فلسفة التعـاو ، فقد ومكانتهانظرا ألمهية اجلزائر      

، املبنية أساسا على فلسفة القوة واهليمنة والنفـوذ يف مواجهـة   مع اجلزائر االقتصادي والثقايف
  .يف منطقة املغرب العريب وأفريقيا التنافس الدويل يف فترة احلرب الباردة

فما هي أهم مميزات وخصائص هذه االستراتيجية يف ااالت االقتصـادية والثقافيـة بعـد    
ة اية القرن العشرين؟ وما هي أهم املتغريات واحملددات اليت أثرت يف عالقات االستقالل إىل غاي

  .البلدين؟
  :السياسة اجلزائرية لفرنسا: الفرع األول 

ترتكز السياسة اجلزائرية لفرنسا على فلسفة السياسة اخلارجية لفرنسـا املبنيـة علـى         
ملكانة ودور اجلزائر يف منطقـة البحـر    توجهاا وأهدافها اخلارجية بصفة عامة، وعلى تقييمها

  .بيض املتوسطاأل
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  :فلسفة السياسة اخلارجية لفرنسا) 1
إن الفلسفة السياسية للجمهورية اخلامسة تنبع من املقاربة البيئية للسياسـة اخلارجيـة،        

ة، أن السياسة اخلارجية هي حمصلة القوى البيئي: " يرى أصحاب هذا االجتاه حيث.وفلسفة القوة
وبتوسيع هذه املقاربة إىل فلسفة القـوة، فـإن   ". التارخيية، السياسية، االقتصادية، واالجتماعية

صانع القرار يف السياسة اخلارجية لفرنسا، يسعى دائما إىل التأكيد على قوة فرنسـا وهيبتـها   
  ).1(الدولية

الستقالل، حيث على مبدأي العظمة وا "شارل ديغول"كزت السياسة اخلارجية للجنرال ترفقد 
، وهو يعترب أن فرنسا متلك من اهلمة ما يؤهلـها  "فرنسا ال ميكن أن تكون بدون عظمة: "يقول

ويف الواقع كان ديغول جتسيدا رمزيا لفكرة العظمة، وبدا جليا حضـوره  ). 2(يللعب دور عامل
  .القوي يف األحداث التارخيية األوروبية والعاملية

رل ديغول، كانت أكثر من القوة املادية، ولكنـها كانـت   إن سياسة العظمة لدى شا     
لقد كان لدينا دائما مهمة إنسـانية، وال تـزال   :" معنوية وروحية، حيث يقول يف هذا السياق

لقـد سـار رؤسـاء     ).3"(كذلك، وأنه من الضروري أن تتوافق سياستنا مع قيمنا الروحيـة 
فقـد  . ل، من بومبيدو إىل جاك شرياكاجلمهورية اخلامسة، على نفس النهج الذي سطره ديغو

صور الفرنسيون أنفسهم، كشعب مثايل بالنسبة لبقية شعوب العامل، كأمة حاملة لقيم احلضارة 
اإلنسانية، هذه الروح، النابعة من عقدة التفوق الغريب، مسحت لفرنسا باهليمنة املعنوية والثقافية 

  .على البلدان األقل جدارة وقوة
الستقالل، فيعين يف السياسة اخلارجية لديغول، التحـرر مـن أي تـدخل    امفهوم أما      

خارجي يف تقرير السياسة اخلارجية لفرنسا، وكان يقصد بذلك الواليات املتحدة األمريكيـة  
  ).4(بالدرجة األوىل

  : مكانة اجلزائر يف السياسة اخلارجية الفرنسية) 2
باهتمام دويل منقطـع  وولية قبل االحتالل، حظيت اجلزائر مبكانة معتربة يف السياسة الد    

،كما فصلنا ذلك يف املبحـث  االستعمار الفرنسيالنظري، أدى إىل احتالهلا يف األخري من طرف 

                                                 

.123..pOp.cit, ) Salah,Mouhoubi
1

(  

. 149..pOp.citNaylor,P. Chiviges, ) 
2

(  

. 150..pOp.cit  )
3

(  

.Idem  )
4

(  
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، وتأسيسه للجمهورية إىل احلكم" اجلنرال ديغول" وصولبعد  باجلزائروازداد االهتمام  .األول
د الفرنسي املتهالك، وجتديـد املؤسسـات   هادفا بذلك إىل إعطاء دفعة قوية لالقتصا. اخلامسة

  .السياسية لبالده
على املستوى اخلارجي، فكان ديغول يطمح إىل ختليص بـالده مـن ثقـل اإلرث    أما     

االستعماري يف اجلزائر، وإعادة فرنسا للعب دورها يف الساحة الدولية واإلقليمية، واسـترجاع  
وب االستعمار اليت واليت خسرا بسبب حر.  الثالثمكانتها يف املنطقة العربية، ويف بلدان العامل

ضـد  يف حروا وبفعل مساندا إلسرائيل  خاضتها يف اهلند الصينية ويف اجلزائر ومشال أفريقيا،
يف تقرير مصريه  اجلزائري الشعب قبل مبطالبتأن ، ولتحقيق هذه األهداف كان عليها. العرب

يت تصبو فرنسا وال. ياسات التعاون االقتصادي والثقايفوحتقيق استقالله، مقابل ربط اجلزائر بس
اسـتثمار جناحـات   ربط اجلزائر بفرنسا بقيود التبعية االقتصادية والثقافيـة، و إىل  من ورائها

فرنسية إزاء بلدان العامل الدبلوماسية اجلزائرية يف احملافل الدولية، وتوظيفها لصاحل الدبلوماسية ال
اسة التعاون مع اجلزائر، وتقدميها على أا عالقات منوذجية، ميكن كانت سي ،لذلك). 1(الثالث

أن حيتذى ا يف العالقات الدولية بني الشمال املتقدم، واجلنوب املتخلف، كان أمرا ضـروريا  
لفرنسا إلجناح سياستها ودبلوماسيتها على مستوى كتلة دول العامل الثالث، وعلـى املسـتوى   

  .األفريقي والعريب
إدراك فرنسا ملكانة اجلزائر اجليوسياسية، وإشعاع ثورا التحريرية لـدى الشـعوب   إن     

. العربية واألفريقية، ومجيع شعوب العامل الثالث، أدى بفرنسا إىل احلرص على التعاون مع اجلزائر
، حيث نشر حزب جبهة التحريـر  1964بريل أوزادت خشيتها من التوجهات اجلزائرية، بعد 

إن حجر الزاوية يف سياستنا اخلارجية هو العمل على : " ، والذي ينص على ما يليميثاقه الوطين
 جعل الثورة اجلزائرية مصدرا لإلشعاع الثوري وانتشاره يف كل بالد املغرب والوطن العريب

 

 

 

 

 

 

                                                 

.122.p.Op.cit, ) Salah, Mouhoubi
1

(  
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  ).1"(وأفريقيا 
كانة وبالفعل، فإن مكانة اجلزائر ما لبثت تتحقق وتتأكد مبرور السنوات، وإن كانت هذه امل

ال حتتاج إىل برهان، إال أن طبيعة الدراسة وضرورة التحليل، حتتاج إىل ذكر بعـض األمثلـة   
لقد لعبت اجلزائر دورا بارزا على رأس قائمة بلدان العامل الثالث، ويف حركة . للتدليل على ذلك

اجلنوب، عدم االحنياز، من أجل إقامة نظام اقتصادي عاملي جديد يف إطار احلوار بني الشمال و
، واكتسبت تقدير الشعوب املستضعفة بفضل 1974وترأست اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

مواقفها الداعمة حلركات التحرر ضد االستعمار وممارسات التمييز العنصري يف جنوب أفريقيا 
  .ويف فلسطني احملتلة

 احملافل الدوليـة، ومسـح   الدبلوماسية يف الذي لعبته اجلزائر، بتعزيز مكانتهامسح الدور      
لفرنسا أن تستعيد مكانتها كفاعل أساسي يف لعبة السياسة الدولية، واستعادة نفوذها يف العـامل  

 .)(*وأصبح صوا مسموعا يف دول العامل الثالث. العريب واألفريقي

السياسية  إن مكانة اجلزائر اجليوسياسية، ودورها الدبلوماسي يف احملافل الدولية، وكذا األولويات
  واالقتصادية والثقافية لفرنسا يف اجلزائر، أجربت فرنسا أن تتحمل تآكـل اتفاقيـات إيفيـان   

  .والقبول مبراجعتها وتكييفها مع الواقع، مبا خيدم مصاحل البلدين
ويف الواقع، فإن ختلص فرنسا من املأزق االستعماري اخلانق لدبلوماسيتها، مسـح هلـا            

حيث أن ديناميكية السياسة اخلارجية اجلزائرية، وشعبيتها . ا وعظمتها يف اخلارجبتعزيز استقالهل
يف احملافل الدولية، ومناهضتها للسياسات األمربيالية للقوى العظمى، مسح لفرنسا أن تستفيد من 

. تلك السياسة، باعتبار أن توجهات السياسة اخلارجية الفرنسية متوافقة مع سياسة عدم االحنياز

                                                 

. 162..pOp.citNaylor,P. Chiviges,  )
1

( 

  ، والذي كان يف زيارة رمسية "الشاديل بن جديد"أمام ضيفه الرئيس اجلزائري " فرانسوا ميتران"كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي السابق (*)
   :إىل فرنسا، حيث يقول       

"C'est ce qui fait sans doute que la France est aujourd'hui entendue comme 

    jamais dans ce que l'on appelle le tiers monde". 

:إرجع إىل         

  - Salah, Mouhoubi, Op.cit.p.123. 
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كانت فرنسا يف عهد اجلنرال ديغول وحىت اية عهد الرئيس جاك شرياك، ال حتبذ هيمنـة   فقد
  .ونفوذ قطيب احلرب الباردة، وإمنا كانت تؤمن بعامل متعدد األقطاب

إن التعاون اجلزائري الفرنسي، كان يعين لفرنسا إشعاع القيم الفرنسية يف العامل الثالث، وبالتايل 
جـان  "فقـد اعتـرب   . عاملية، وتعزيز استقالهلا عـن القـوى العظمـى   تعاظم مكانة فرنسا ال

: كاتب الدولة السابق للشؤون اجلزائرية يف حلكومة الفرنسـية أن  ) Jean Brogli"(بروجلي
  ).1"(اجلزائر هي الباب الضيق لتوسيع النفوذ الفرنسي يف العامل الثالث"

املستعمر القدمي، شر ال بد منـه، لنيـل    أما بالنسبة للجزائر، فكان القبول بالتعاون مع      
ورغم ذلك . االستقالل الوطين، على الرغم من آثاره السلبية باعتباره نوع من االستعمار اجلديد

فإن كال من اجلزائر وفرنسا، وجدت يف هذا التعاون سبيال ملناهضة نظام القوى العظمى الذي 
  .حيد من حرية التحرك والعمل يف الساحة الدولية

ترتيبا على ما سبق، ميكن القول أن إدراك اجلنرال ديغول للتغريات الدوليـة اجلديـدة،        
اليت حدثت بعد اية احلرب الباردة، وإدراكه لتآكل القوة املادية لفرنسا بفعل احلروب العاملية و

ا واحلروب االستعمارية، وتقهقر مكانتها العاملية، جعله يؤسس لسياسة جديدة للعظمة، أو كم
، واليت ترتكز على اهليمنة االقتصادية والثقافية، وتقوم على أسـاس  "القوة الناعمة"تسمى اليوم 

  .سياسة التعاون الال متكافئ بني الدول املتقدمة والدول املتخلفة
وبذلك وجد ديغول يف استقالل اجلزائر، والتعاون  معها، سبيال للحفاظ علـى مصـاحلها   

اجلمهورية اخلامسة ير فرنسا من األعباء االقتصادية والسياسية، وإنقاذ االقتصادية والثقافية، وحتر
  .من االيار

  :التعاون يف العالقات اجلزائرية الفرنسيةجماالت : الفرع الثاين 
إىل عوامل تارخيية، تتمثل يف بعد االستقالل، تستند عالقات التعاون الفرنسي اجلزائري      

ا فرنسا يف اجلزائر طيلة فترة االستعمار، وإىل عوامل القرب اجلغرايف، اهليمنة املباشرة اليت مارسته
ومسحت اتفاقيات التعاون بتكـريس   .وإىل غىن اجلزائر بثرواا الطبيعية يف جمال الطاقة واملناجم

 واجهت اجلزائر فقد .واملتمثل يف التبعية االقتصادية والثقافية لفرنسا شكل جديد من االستعمار،
شكلت سياسة التعاون العنصر الدائم ومشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرية،  هلابعد استقال

واحلاضر يف العالقات اجلزائرية الفرنسية، بالرغم من تعرضها للعديد من اهلـزات واألزمـات   
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فماهي مظاهر التعاون االقتصادي والثقايف بني اجلزائـر وفرنسـا بعـد    . السياسية واالقتصادية
  .االستقالل؟

  :التعاون االقتصادي والتجاري )1
إدراكا منه ملكانة ودور اجلزائر يف تعزيز مكانة فرنسا يف العامل العريب واألفريقي، ولدى       

حرص اجلنرال ديغول على استمرار عالقات التعاون مع اجلزائر املسـتقلة،  دول العامل الثالث، 
العالقات اجلزائريـة الفرنسـية    طبع قدف .رغم التوترات واألزمات اليت شابت هذه العالقات

االقتصادية والتجارية باهليمنة الفرنسية املطلقة على أهم القطاعات  املبادالتاتسمت و. بالواقعية
أولت فرنسا عناية فائقة ملصاحلها االقتصادية، وظلـت   حيث. االقتصادية والتجارية يف اجلزائر

وظلت الشركات الفرنسية تسـيطر علـى    طينتستورد من النفط اجلزائري ثلثي استهالكها الو
   ).2أنظر اجلدول(.استغالله وتسويقه

  )1(1965إىل  1962حجم الصادرات اجلزائرية من البترول إىل فرنسا من ): 2(اجلدول
جمموع الـواردات    

ــن   ــية م الفرنس
  البترول

ــرول   ــبة البت نس
  املستورد من اجلزائر

  إىل اموع

جمموع اإلنتـاج  
ــن  ــري م اجلزائ

  رولالبت

نسبة الصـادرات  
  اجلزائرية إىل فرنسا

 % 61.9  طن.م 20.50 % 34.1  طن.م 37.16  1962

1963  43.26  35.1  23.65  64.3  
1964  49.19  34.7  26.23  65.2  
1965  58.55  29.7  26.02  66.8  

  
عنـدما طلبـت    1963ففي سنة  ،)2(ومل تأبه احلكومة الفرنسية باملطالب اجلزائرية        

لتفاوض خبصوص سياسة التعاون يف جمال احملروقات، مل تستجب السلطات الفرنسـية  اجلزائر ا
هلذه املطالب وامت اجلزائر بعرقلة التعاون الثنائي، إال أا رضخت يف األخري ووقعت اتفاقـا  

والذي اعترب حينها مثاال ومنوذجا للتعـاون بـني بلـد منـتج     . 1965ذا اخلصوص يف سنة 
ستهلك، وباعتباره احلجر األساس الذي ستبىن عليه عالقات التعاون الثنائية للمحروقات، وبلد م
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ورغم ما قيل عن هذا االتفاق إال أنه جاء استجابة للمصاحل الفرنسية بالدرجة ). 1(يف املستقبل
نص على تأمني وضمان التزود املنتظم لفرنسا بالطاقة املستوردة من اجلزائر وبالعملة  فقد. األوىل

 .والطلب املتزايد على هذه املـادة  ة، وتعزيز األمن الطاقوي لفرنسا أمام املنافسة الدوليةالفرنسي
 ،، وتعزيز لتبعية االقتصاد اجلزائري لفرنسـا استجابة ألهداف النمو االقتصادي هو ،ويف األخري

وأصـبحت بـذلك   . خاصة وأن أغلب اإلنتاج اجلزائري من احملروقات كان يسوق إىل فرنسا
واستطاعت . سوقا كبرية ومنفذا للمنتجات الصناعية الفرنسية، ومعربا لألسواق األفريقيةاجلزائر 

من البترول االجنلوسكسـوين،   اقتصادهافرنسا من خالل اعتمادها على البترول اجلزائري حترير 
وتعزيز استقالهلا عن الواليات املتحدة األمريكية اليت بدأت تلعب دور القيادة يف حلف مشـال  

  .لسياألط
متكن من إنعـاش وتطـوير    أينورغم متكن اجلنرال ديغول من تنفيذ سياسته العربية،       

العالقات الفرنسية العربية بعد االعتراف بالقضية الفلسطينية، إال أنه مل يتمكن من تنفيذ سياسته 
  ."جورج بومبيدو"، ليترك اال خلليفته 1969املتوسطية بعد رحيله عن السلطة يف 

، انزالقا من 1969هذه املرحلة من تاريخ فرنسا، عرفت العالقات اجلزائرية الفرنسية بعد  ففي
ورغم رغبة بومبيدو يف احلفاظ على اإلرث الديغويل، إال أنه مل . مثالية التعاون إىل تطبيع التعاون

يستطع ذلك يف ظل تغري املشهد السياسي داخل فرنسا بظهور قوى سياسية جديدة معارضـة  
فكان على بومبيدو أن حيكم فرنسا بالتحالف مع أحزاب الوسط بقيادة فالريي . جتاه الديغويللال

 باإلضافة للعوامل اخلارجيـة .  جيسكار ديستان والذي عينه على رأس وزارة االقتصاد واملالية

  .اجلزائربني فرنسا و كان هلذه التغريات األثر الكبري على سياسة التعاون
، واسترجاع اجلزائر لثرواا الطبيعية وتأميم احملروقات ديغول عن السلطةكان لرحيل اجلنرال 

السلطات الفرنسية فقد عملت . األثر الكبري على تبدل السياسة الفرنسية إزاء اجلزائر، 1971يف 
اجلديدة إىل إعادة النظر يف عالقاا مع اجلزائر، وعمدت إىل تنويع شركائها التجاريني يف جمال 

تشجيع شركاا على االستثمار يف بلدان أخرى كالغابون و الكـامريون، فشـهدت   الطاقة، و
  ).3أنظر اجلدول( صادرات اجلزائر من احملروقات جتاه فرنسا اخنفاضا ملموسا
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  .)1(1979وإىل  1968نسبة صادرات اجلزائر من البترول يف الفترة ): 3(اجلدول
ــوع    جممــ

الواردات الفرنسية 
  من البترول

تـرول  نسبة الب
ــن   ــتورد م املس

  اجلزائر إىل اموع

جمموع اإلنتاج 
ــن  ــري م اجلزائ

  البترول

نسبة الصادرات 
  اجلزائرية إىل فرنسا

 % 56.3  طن .م 42.90  %31.6  طن.م 77.18  1968

1969  86.31  31.2  45  59.8  
1970  100.16  25.9  47.20  55  
1971  102.01  6.8  36.40  19  
1972  112.38  9  43.34  20.5  
1973  127.11  8.2  49.63  21.4  
1974  125.06  6.9  48.66  17.7  
1975  103.29  4.8  45.07  11.1  
1976  118.70  4  49.12  9.7  
1977  113.88  4.3  53.50  9.1  
1978  115.96  3.3  57.20  6.7  
1979  126.26  3.9  60.50  8.4  

  
الطلب الفرنسـي   من خالل قراءة أرقام هذا اجلدول، يتبني للباحث أنه رغم زيادة          

على احملروقات وارتفاع وارداا من هذه املادة  طيلة الفترة املوضحة يف اجلدول، ورغم ارتفاع 
، إال أن قرار تـأميم الشـركات   1965اإلنتاج اجلزائري من البترول وارتباط البلدين باتفاق 

سلبا علـى عالقـات    األجنبية، وسياسة احلكومة الفرنسية القاضية بتنويع مموليها بالطاقة، أثر
التعاون بني اجلزائر وفرنسا، حيث اارت الصادرات اجلزائرية من احملروقات باجتـاه فرنسـا،   

ومل تعـد السـلطات   . ووصلت إىل أدىن مستوياا يف فترة حكم بومبيدو وجيسكار ديستان
مل تعـد  الفرنسية حترص على التعاون املثايل بني البلدين كما كان يف عهد اجلنرال ديغـول، و 

من جهة ثانية، فإن حرص الطرف الفرنسـي  . الشركات الفرنسية ختضع لرغبة هذه السلطات
على تغليب املصاحل االقتصادية الذاتية، أدى إىل انتقال عالقات التعاون من املثالية والنموذجيـة  

  .إىل عالقات عادية
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العالقـات اجلزائريـة   أما يف املرحلة الثالثة، واليت حكم فيها جيسكار ديستان، فقد عرفت 
الفرنسية تدهورا كبريا، حيث ابتعد هذا األخري يف سياسته عن املفاهيم الديغولية، وبالتايل عـن  

ومل تعد عالقات التعاون مـع اجلزائـر   . سياسة التعاون املثالية اليت انتهجها ديغول إزاء اجلزائر
، حيث 1975قام ا للجزائر يف كسابق عهدها، بعد إدراكه الستقالل اجلزائر بعد الزيارة اليت 

بقيت معظم امللفات عالقة بدون حل، كما أعطى نزاع الصحراء الغربية الفرصة لفرنسا للتدخل 
  .املغرب اتيف الشؤون اجلزائرية بدعمها الكامل ألطروح

عودة الدفء إال بعد عودة اليسار االشـتراكي  اجلزائرية الفرنسية ومل تعرف العالقات      
وتزامنت تلك  .السلطة يف اجلزائر" الشاديل بن جديد"، واعتالء "فرانسوا ميتران"ادة للحكم بقي

جيمي "األحداث بتغري القيادة السياسية يف الواليات املتحدة األمريكية مبجيء الرئيس الدميقراطي 
، إزاء قضـية الصـحراء   "رونالد ريغن"، والذي تبىن سياسة أكثر توازنا عكس سابقه "كارتر
وتعززت هذه السياسة بالدور الدبلوماسي الذي لعبتـه اجلزائـر يف حتريـر الرهـائن     . ةالغربي

هـذه  . وجدت فرنسا نفسها معزولة خبصوص قضية الصحراء الغربية أين. األمريكيني يف إيران
العوامل أثرت يف عودة الدفء إىل العالقات اجلزائرية الفرنسية واستئناف احملادثات حول جممل 

مليار متر مكعب  9االتفاق على استرياد الغاز اجلزائري وشراء  ومت .لقة بني البلدينامللفات العا
كما مت التوقيع على عدة اتفاقيات يف العديـد مـن   . بسعر وصفته أحزاب اليمني باملرتفع جدا

ومت ). 1(القطاعات اليت كانت تواجه فيها اجلزائر مشاكل كربى، مثل السكن، النقل والفالحة
تبين أسلوب الشركات املختلطة وتشجيع الشركات األجنبية على املشاركة يف بعض  يف اجلزائر

كمـا  . القطاعات العامة من خالل احلصول على بعض االمتيازات كالطاقة وختفيض الضرائب
راهنت اجلزائر على سياسة نقل التكنولوجيا للخروج من التخلف، غري أا فشـلت يف حتقيـق   

السوق الرأمسالية املعوملة دون أن يؤدي ذلـك إىل حتكـم اإلطـار    مرادها، واندجمت بعمق يف 
  ).2(اجلزائري يف التكنولوجية املتقدمة

، بالدعوة إىل مساعدة دول 1981اتسم اخلطاب السياسي لليسار احلاكم يف فرنسا منذ      
  ديـة سياسـة التعـاون التقلي   حكمتهااجلنوب واملسامهة يف تنميتها، إال أن هذه االستراتيجية 

. منوذجا حيتذى به يف هذا االجعلها وعلى رأسها اجلزائر، قصد  ،القاضية بتوظيف هذه الدول
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انشغال فرنسا األساسي يكمن يف احلصول على املواد األولية اليت تزخر ا اجلزائـر،   لقد كان
رفـان  ، حيث وقـع الط 1982واليت من بينها الغاز والبترول والذي زاد التركيز عليه منذ سنة 

باملائة من احتياجات فرنسا السنوية، بسعر أعلى مما هو عليه يف األسواق  22اتفاقا مسح بتغطية 
  ).1(الدولية

جلزائر، مثل مشروع امليترو الذي شرع ووعدت فرنسا بإجناز جمموعة من املشاريع الكربى يف ا
). *(ر اجلزائر الـدويل ، و إجناز أعمال فنية مبطايف إجنازه بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن

كما استفادت الشركات الفرنسية بعقود جتارية مهمة يف جماالت الدواء والصـيدلة، وعقـود   
غري أن موضوع اخلالفات االقتصادية عاد للظهور  .أخرى يف ميدان السكن والسكك احلديدية

أسـعار  يار مع بداية األزمة االقتصادية العاملية واذلك تزامن  وقد، 1986من جديد منذ سنة 
يف  كما تزامن مع  بداية التعايش احلكومي بـني اليسـار والـيمني    .النفط يف األسواق العاملية

 1990ويف سـنة   1988ومل يتوصل الطرفان إىل حل خالفاما إال يف سنة . احلكومة الفرنسية
معـربة   عندما مت االتفاق على إبرام اتفاقيات جديدة، كانت ذات دالالت سياسية أكثر مما هي

عرفت العالقات التجارية مع فرنسا تطورا ملحوظا بعـد  أين . عن استراتيجية اقتصادية وجتارية
الشركات الفرنسية بالعديد  مت على إثرها استفادة .1992االنقالب الذي حدث يف اجلزائر سنة 

فأصبحت بذلك . من الصفقات التجارية، وعوملت معاملة خاصة من طرف السلطات اجلزائرية
 1993رنسا الشريك التجاري األول للجزائر، حيث بلغت الواردات اجلزائرية من فرنسا سنة ف

). 2(1973باملائة فقـط سـنة    17، يف حني كانت 1994باملائة سنة  29وباملائة،  33نسبة 
ويؤكد الكثري من املتابعني للعالقات اجلزائرية يف فترة األزمة اجلزائرية، أن بعـض األحـزاب   

لفرنسية كانت تتلقى الدعم املايل من طرف بعض املسؤولني اجلزائريني، وذلك قصد السياسية ا
). 3(حصد الدعم الفرنسي للسياسة األمنية املتبعة يف اجلزائر ضد احلركات اإلسالمية املتطرفـة 

وقد سامهت عودة االمتيازات االقتصادية والتجارية لفرنسا يف اجلزائر من الرفع نسبيا يف مستوى 
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باملائة  1.4بـ 1997و 1990اخلام بني  القوميناتج القدر معدل  ايناالقتصادي لفرنسا، النمو 
 1.4وانتقلت نسبة االستهالك من . 2000و 1998باملائة يف الفترة ما بني سنيت  3.3لينتقل إىل 

كما انتقلت نسبة . 2001و  1999باملائة ما بني  2.7، إىل نسبة 1997و 1986باملائة مابني 
. 2001و 1997باملائة مـا بـني    8إىل  1996و 1990باملائة ما بني  5ر السنوية من التصدي

يف  2000و 1998مليار أورو ما بني  34وارتفع حجم االستثمار األجنيب املباشر يف فرنسا إىل 
مليـارات فقـط يف    3مليار فقط يف بداية التسعينات وأقل من  12و 6حني كان يتراوح بني 

  ).1(1980سنوات 
األرقام الواردة آنفا، مدى ارتباط االقتصاد اجلزائري باالقتصـاد  العرض السابق و بنيي     

كما تـبني  . ، وحىت اية القرن املاضي1962الفرنسي يف الفترة اليت تلت االستقالل الوطين يف 
مدى أمهية السوق اجلزائرية للتجارة اخلارجية الفرنسية، واليت تساهم بشكل واضح يف زيـادة  

، عكس ما يروج له اليمني املتطرف للمجتمع الفرنسيمو واالزدهار االقتصادي واالجتماعي الن
  .زائريني املتواجدين على أرض فرنسامن خطاب معادي للجزائر وللمهاجرين اجل

كما يالحظ صعود وهبوط يف حجم التعاون االقتصادي و التبادل التجاري، بني البلدين تبعـا  
وعموما فقد متيزت العالقات . تغري النخب السياسية احلاكمة يف فرنسالتبدل الظروف الدولية، و

ـ : االقتصادية والتجارية بني اجلزائر وفرنسا بعد االستقالل مبيزتني أساسيتني دد األوىل متيزت بتع
حول قضايا تتعلق بسياسات التأميم الـيت طالـت   األزمات االقتصادية والتجارية، مث السياسية 

، يف ظـل  1981و  1962وامتدت ما بني سنوات ونزاع الصحراء الغربية  املصاحل الفرنسية،
والثانية متيزت بعودة اهلدوء يف العالقات السياسـية وانتعـاش العالقـات    . حكم تيار اليمني

  .1995و  1982االقتصادية والتجارية، وامتدت ما بني سنوات 
طيلة هـذه   اجلزائرية الفرنسية اديةاالقتص ن العالقاتميكن القول أ، ترتيبا على ما سبق        

، تكشف بوضوح عن خماطر التبعية واألضرار اليت حلقت باالقتصاد اجلزائري الذي كان الفترات
ويف نفس الوقت تكشف عن عجز الدولة القطرية . موجها منذ االستقالل حنو التصدير لفرنسا

  .رويب املتصاعد واملتنامياألوإرادة اهليمنة والنفوذ الفرنسي ببعده مبفردها عن مواجهة 
  

                                                 

(
1
) Club Ullysse, Le politique saisi par l'économie: Enjeux économiques et sociaux des   

     élections de 2002. Paris: Economica, 2002,p.p.34-37. 
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      : بعد االستقالل التعاون العلمي والثقايف) 2
ثري نفسيا وثقافيا يف اتمع اجلزائري، وقـد  ألقد استطاع الوجود الفرنسي يف اجلزائر الت     

ظهر هذا التأثري من خالل أدبيات الكتاب وبعض السياسيني اجلزائريني يف سنوات اخلمسينيات، 
مولود فرعون، مولود معمري، مالك حداد، فرحات عباس وغريهم، ومن قبلهم جان من أمثال 

وقد عرب هذا األخري عن التناقض املوجود يف شخصيته من جراء االستعمار الفرنسـي  . عمروش
اجتهد املستعمر و ).1"(فرنسا هي عقل روحي، واجلزائر هي روح عقلي:"يف بالده حيث يقول

مـن خـالل    ستقالل، يف تفريق الشعب اجلزائري،ئر، وحىت بعد االالفرنسي منذ احتالله اجلزا
السلطات االستعمارية  تفقد جند. اجلغرافية واللغوية، الدينية، خمتلف السياسات والصيغ العرقية

خالل فترة االحتالل مئات اخلرباء والعلماء يف األنتربولوجية واجليولوجيـا، وعلـوم اآلثـار    
ختدم السياسات الفرنسية، من مثل أن الشعب اجلزائري هوخليط واالجتماع، ليخرجوا بنتائج 

أما سياسة التنصري فقـد   ).2(من القبائل الرببرية والشاوية والترقية والعربية واليهودية والفرنسية
اليت كانت ترمي إىل فصلهم عن  الرببراستهدفت األهايل أو قسما منهم على األقل، وهم قبائل 

  .(*)"دفرق تس"العرب حتت شعار 
مبكوناـا  للجزائـر،  اإلسالمية العربية وه املخلفات األثر البليغ يف متزيق اهلوية ذان هلك      

وانطالقا من الوعي بدور التعليم يف تشكيل اهلوية الوطنية، وباعتبـاره أحـد    .اللغوية والثقافية
قالل علـى التعلـيم يف   ركزت التجربة التنموية اجلزائرية منذ االستالعوامل احلامسة يف التنمية، 

غري أن حرص فرنسا على التعاون الثقايف والعلمي، واملرياث الثقيـل  . خمتلف أطواره ومستوياته
لالستعمار الفرنسي يف اجلزائر، وعدم وجود اإلطارات الوطنية القادرة على حتمل عبء النهوض 

تعليمي الفرنسي، فكانت كـل  بالتعليم، جعل النظام التربوي والتعليمي يف اجلزائر تابعا للنظام ال
  ).  3(الربامج واملناهج اجلزائرية هي امتداد للربامج واملناهج الفرنسية يف املرحلة االنتقالية

وللخروج من وضعية التبعية هذه، بادرت القيادة اجلزائرية بانتهاج سياسة التعريب منذ       
ادة ملعامل الشخصـية الوطنيـة   ، واليت اعتربت استكماال لالستقالل الوطين واستع1967سنة 

                                                 

(
1
) Naylor,P. Chiviges, Op.cit.p.11. 

   .172.، ص2008منشورات تالة، : اجلزائر. وحدتنا فرنسا االستعمارية وفرقتنا األحزاب الوطنيةبنقينة، ، عمر )2(
  :جوع إىل مؤلفملزيد من التفصيل، ميكن الر(*) 

  .214-203.ص.، ص2011دار األمة، : اجلزائر.اخللفيات، األهداف، الوسائل، البدائل: فرنسا واألطروحة الرببريةأمحد، بن نعمان،  -  
3
  .107.، ص2004دار الفجر : ، القاهرة1ط.االقتصاد واتمع والسياسة: الدولة اجلزائرية احلديثةدبلة، ، عبد العايل)  (



 

 81 

إال أن معركة التعريب، ورغم النجاحات اليت حققتها، تعرضـت  . اجلزائرية والعربية اإلسالمية
  .للعديد من املشاكل والعراقيل واملناورات من طرف دعاة الفرنسية

وجدت اجلزائر نفسها غداة االستقالل أمام صنفني من النخب، نتيجة تكوينها واختالف  فقد
خنبة مفرنسة لغة وفكرا وسلوكا، نتيجة تكـوين  . ارا الثقافية طيلة فترة االستعمار الفرنسيمش

املدارس االستعمارية، تولت تسيري وإدارة أجهزة الدولـة وخمتلـف املؤسسـات االقتصـادية     
والتعليمية، وخنبة معربة، أخذت تكوينها على يد مجعية العلماء املسـلمني اجلزائـريني، أو يف   

فلم تستطع الثورة وال الدولـة  . ة العربية واإلسالميةقيم الثقافاملشرق العريب، فتشبعت ب مدارس
اجلزائرية املستقلة، أن تتجاوز هذا املكون الثنائي للنخب اجلزائرية، وال التخفيف مـن حـدة   

فبقيت السياسة التعليمية والثقافية يف اجلزائر، رغم وضـوحها علـى    .التناقضات بني توجهاا
يد القرارات واالختيارات، تعاين من صراع طريف هذه الثنائية يف جمـال التطبيـق، وظـل    صع

  ). 1(موضوع التعريب يف قلب هذا الصراع
، أن جيعل من اللغة الفرنسية بعد االستقالل، اللغة الثانية لقد استطاع االحتالل الفرنسي     

وهي ال تـزال لغـة   . ؤسسات اجلزائريةبل كانت هي اللغة املتداولة لكل امل. بعد اللغة العربية
إن إدراك فرنسا ألمهية النفوذ الثقايف . اإلعالم والصحافة التجارة والفنون والعلوم والتكنولوجيا،

واللغوي يف العامل عموما، ويف أفريقيا على وجه التحديد، جعلها تؤسس منظمة الدول الناطقة 
  من خالهلا محاية مصاحلها االستراتيجية دف). Francophonie" (الفرنكفونية" بالفرنسية

  . معتمدة يف ذلك على نفوذ لغتها وإشعاعها الثقايف
على ضمان سري املؤسسات اجلزائرية، وذلك  بعد االستقالل، حرصت اجلزائر وباملقابل،     

من خالل العديد من اإلجراءات منها؛ تطوير عالقات التعاون العلمي والتقين مع فرنسا ومـع  
فكانت اتفاقيـات  . يد من الدول العربية وغري العربية، وربطت معها العديد من االتفاقياتالعد

اجلامعـات واملؤسسـات    لعبـت  أينإيفيان، مبثابة إطار التعاون بني اجلزائر املستقلة وفرنسا، 
وعملت فرنسا جهدها يف تكوين طبقة . دورا رئيسيا يف تكوين النخب العلمية والتقنية الفرنسية

اجلزائـر   الصالت الثقافية والعلميـة بـني   بطسامهت بقدر كبري، يف رالنخب الفرنكفونية من 
االقتصادية  فرنسا مصاحلوفرنسا، وكان هؤالء مبثابة السفراء  لفرنسا يف اجلزائر، حيافظون على 

                                                 

(
1
  .115-111.ص.ص.  املرجع السابق دبلة،، لعايلعبد ا  (
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سياستها باستقبال الطلبـة اجلزائـريني يف جامعاـا ومعاهـدها      فرنسا وترمجت. والتجارية
فكان . ا العلمية والتقنية، وإرسال العديد من اخلرباء واملتعاونني الفرنسيني إىل اجلزائرومؤسسا

للشهادة األجنبية قيمة مضافة يف سوق العمل والتوظيف والترقية االجتماعيـة والسياسـية يف   
للطلبة اجلزائريني الذين تكونوا يف فرنسا، النصيب األكـرب يف التوظيـف يف    أعطىمما . اجلزائر

وكانت هذه النخب الفرنكفونيـة  ). 1(السياسيةواإلدارية منها  ،ملؤسسات العمومية املركزيةا
اعتمـدت  و.مبثابة اخلزان الذي ال ينضب والذي زود خمتلف املؤسسات والسلطات يف اجلزائر

ولكن مع بداية . سياسة التنمية الثقافية والعلمية يف اجلزائر يف هذه املرحلة على النموذج الفرنسي
الثمانينات، عرف هذا النموذج حدوده، وفقد بريقه،  بعد بلوغ املدرسة اجلزائريـة مرحلـة   

  .النضج، ومن وراءه اتمع اجلزائري
إن سياسة التعريب اليت انتهجتها اجلزائر بعد االستقالل،جعلت فرنسا تـدرك أن هـذا        

باجتاه استعادة ثقافتها ولغتها  األمر من شأنه أن يدفع دوال أفريقية أخرى النتهاج نفس السياسة
كما أن إدراك القادة األفارقة لتراجع اللغة الفرنسية أمام اللغة اإلجنليزية ، وبروز لغات . األصلية

أخرى يف العامل، أدى بصانع القرار الفرنسي إىل توظيف كل األدوات للحيلولة دون اسـتعادة  
يف معارضتها الدائمة لكل املبادرات اليت متس  وقد جتلى ذلك. اجلزائر استقالهلا اللغوي والثقايف

فقد عملت احلكومة الفرنسية علـى اسـتعادة   ويف هذا السياق، . مصاحلها الثقافية يف اجلزائر
مارس  11حضورها الثقايف والعلمي من خالل توقيعها لالتفاقية الثقافية والعلمية والتقنية بتاريخ 

، على 1994الس الوطين االستشاري يف  عارضت السلطات الفرنسية تصديقكما . 1986
واعتربت فرنسا هذا اإلجراء ضـربة قويـة   . إلزامية تنفيذ وتطبيق القانون املتعلق باللغة العربية

للدميقراطية والعالقات الطيبة بني البلدين، وأنه ميثل خطرا على املصاحل الفرنسـية يف اجلزائـر،   
إن احلكومـة  :" ال الناطق باسم اخلارجية الفرنسـية فقد ق، )2(ومساسا بالفرنكفونية يف العامل

الفرنسية تظل يقظة لوضعية الفرنكفونية يف اجلزائر، ولئن اعتربت أن صدور قـانون الربملـان   
اجلزائري قضية داخلية، إال أا تظل يقظة جتاه ما ميس الفرنكفونية واستعمال اللغة الفرنسية يف 

وأمجعت الصحافة الفرنسـية  ، ..."نون موضع التطبيقالعامل، وستتابع عن قرب وضع هذا القا

                                                 

(
1
) Yamina, Bettahar, "Les nouveaux migrants algeriens des année quatre vingt dix",  

      Hommes et migrations. N° 1244, juillet-aout 2003, p.40.  

(
2
  .127.ص. مرجع سبق ذكرهصاحل، سعود،   (
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وانتـهت هـذه   . على مناهضة هذا القـانون وأطياف اتمع املدين يف فرنسا،  بكل اجتاهاا 
، بينما مل تعترض السلطات اجلزائرية على قانون 1998املعارضة بتجميد تطبيق هذا القانون يف 

  .)1( 1975تعميم اللغة الفرنسية يف فرنسا سنة 
ن التحول والتغري الذي مس العالقات االقتصادية والتجارية،مل ميس العالقات الثقافيـة  إ     

والعلمية بني البلدين، حيث حرصت فرنسا يف إطار استراتيجيتها بعيدة املدى علـى اإلبقـاء   
التـأثري  واالستمرار يف التعاون الثقايف والتقين املثايل والتفضيلي مع اجلزائر، دف احملافظة على 

  .)2(والنفوذ الفرنسي يف اجلزائر
  :خالصة واستنتاجات 

على تطور  ، وال يزال،إن حصيلة االستعمار الفرنسي ومرياثه السليب يف اجلزائر، أثر سلبا     
لقد خلف االستعمار االستيطاين وراءه جمتمعا ممزقا . جلزائرية الفرنسية بعد االستقاللالعالقات ا

عن كل القرارات اليت تتخذ يف السياسة الدولية، بعدما كانت اجلزائر قبـل   أميا، متخلفا، بعيدا
وترك . البحر االبيض املتوسطقرنني من الزمن إحدى القوى الكربى الفاعلة واملؤثرة يف عالقات 

االحتالل الفرنسي وراءه اقتصادا منقسما على نفسه، أحدمها حملي تقليدي خـاص باألهـايل،   
  .ستوطنني، وكالمها يف خدمة االقتصاد الفرنسي للميتروبولواآلخر حديث خاص بامل

كما أوجد االستعمار االستيطاين إختالفا وانقساما وتنافرا بني املستوطنني األوروبـيني       
حيث كان املستوطن األورويب حيتقر اجلزائري املسلم ويعتربه أقل شـأنا  . واجلزائريني املسلمني

لقد مارس املستوطنون سياسة االحتقار والعنصرية، . يستعبدهفكان يضطهده ويظلمه و. وحتضرا
لذلك . قصد ضمان أمنهم وتفوقهم ومكانتهم، لكنهم كانوا يشعرون باخلوف يف قرارة أنفسهم

رحلوا بعد االستقالل من اجلزائر، رغم أن اجلزائر خريم بني البقـاء يف اجلزائـر واعتبـارهم    
البقاء يف اجلزائر واكتسام اجلنسية الفرنسـية وبالتـايل    كاملي احلقوق، أو ني جزائرينيمواطن

  . معاملتهم كأجانب
لقد كان ملرياث االستعمار الفرنسي يف اجلزائر أثرا كبريا على عالقات التعاون اجلزائري      

فقد وجدت التوجهات السياسية واالقتصادية للجزائـر املسـتقلة يف   . الفرنسي بعد االستقالل
كمـا وجـدت   . السياسة اخلارجية لفرنسا إزاء اجلزائر ودول العامل الثالث تعارض مع أهداف

                                                 

(
1
  .159 -155.ص.، ص2000دار األمة، : ، اجلزائر3.ط.بعث الفرنسيحزب الأمحد، بن نعمان،   (

  .141..pOp.cit, )  Salah, Mouhoubi
2

(  
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سياسة االستقالل الوطين واسترجاع السيادة الكاملة على الثروات الوطنية يف صدام مع  املصاحل 
  .واالمتيازات الفرنسية املوروثة عن فترة االستعمار واليت ضمنتها اتفاقيات إيفيان

الفرنسية استقالل القرار السياسي اجلزائري وضـعف التـأثري    وقد أدركت احلكومة      
حيث وضـع هـذا   . 1971الفرنسي يف التوجهات السياسية والدبلوماسية اجلزائرية بداية من 

اإلدراك اية لعالقات التعاون النموذجية واملثالية مع اجلزائر، لتتدحرج إىل عالقات ثنائية عادية 
تراجعها وتدهورها يف فترة حكم جيسكار ديستان، وبقاء أغلب يف فترة حكم بومبيدو، مث إىل 

. 1981يف سـنة   امللفات الثنائية عالقة بدون حل إىل أن وصل اليسار الفرنسي إىل حكم البالد
نتعشت العالقات اجلزائرية الفرنسية، ومت االتفاق على حل وإدارة بعض امللفات العالقة، مـن  فا

لكن ضغوط املتغريات الدولية . بيعي، وملف األرشيف اجلزائريمثل االتفاق على سعر الغاز الط
لقـد أراد   .يف أفريقيا والرتاعات بني دول املغرب العريب الكبري، أثر سلبا على تلك العالقـات 

منوذجي ميكـن أن  ، بطابع تارخييالفرنسي مع اجلزائر اجلنرال ديغول أن يطبع عالقات التعاون 
  .جلنوب، بينما مل حيافظ خلفاؤه على هذا التوجهحيتذى به يف عالقات الشمال وا

الداخلية يف فرنسـا، والتوجهـات السياسـية     السياسية وخالصة القول، أن التغريات      
اخلارجية للبلدين، حمددان أساسيان لعالقات التعاون بني اجلزائـر وفرنسـا، أو مبعـىن أدق أن    

  .لعالقات التعاون بني الطرفنياملصاحل الوطنية لكال البلدبن هي احملدد األساسي 
مـرورا بفتـرة   ، اجلزائرية الفرنسية منذ تاريخ احلكم العثماين يف اجلزائرالعالقات  لقد برهنت 

على درجة التعقيد والكثافة االحتالل الفرنسي للجزائر، وانتهاء بفترة ما بعد االستقالل الوطين، 
حت بني املد واجلزر، ومرت بفترات من السلم واليت تراو. بني البلدين الثنائيةعالقات الونوعية 

تستجيب للمصاحل الوطنيـة  لكنها يف كل األحوال كانت . واحلرب ، وأخرى للتعاون والتنازع
 .وتتطور بناء على ذلـك البيئة السياسية، االقتصادية والثقافية، للطرفني من جهة، وتتأثر بعوامل 

ائرية الفرنسية بعد االستقالل، بالدرجـة األوىل  اليت أثرت يف العالقات اجلزتكمن أهم العوامل و
يف رواسب االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، والذي نسج روابط اهليمنة والتبعية بني ضفيت البحر 

كان االقتصاد والتجارة اخلارجية للجزائر يف فترة االحتالل مطبوعا وموجهـا  . األبيض املتوسط
وقد تطلب االنتقال مـن عالقـات   . ة االستعماريةخلدمة االقتصاد الفرنسي حتت هيمنة السلط

. اهليمنة إىل عالقات التعاون تغريات عميقة وطويلة يف التوجهات السياسية واالقتصادية للبلدين
، كان السلوك الفرنسي مدفوعا برغبة 1971ففي الفترة اليت تلت االستقالل الوطين وحىت سنة 
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وبعد ذلك . يف امليدان االقتصادي والتجاري والثقايففرنسا يف ممارسة نوع من االستعمار اجلديد 
دخلت العالقات اجلزائرية الفرنسية يف مرحلة جديدة ميزا رغبة الطرفني يف التحرر من التبعية 

ورغم ذلك تبقى فرنسا الشريك . املتبادلة، من خالل انتهاجهما سياسة تنويع الشركاء التجاريني
  .مكانة هامة يف املبادالت التجارية  والتعاون الثقايف بني البلدين املميز للجزائر من خالل احتالهلا

فرغم . متيزت عالقات التعاون اجلزائرية الفرنسية بعد االستقالل بالتغري واالستمرار كما     
ذلك نابع من إدراك . التوترات واألزمات السياسية واالقتصادية إال أا تستمر دائما دون قطيعة

فقـد حرصـت   . هذه العالقات، وإدراك كل طرف ملكانة ودور الطرف اآلخر الطرفني ألمهية
اجلزائر دائما، وعلى اختالف فترات استقالهلا، وتغري قادا، على دعم عالقات التعاون الثنائيـة  

ليس على أساس اتفاقيات إيفيان، ولكن على أساس مبـادئ وفلسـفة السياسـة    . مع فرنسا
ى مبادئ االستقالل الوطين، ومبادئ احلياد يف السياسة اخلارجيـة،  املبنية عل اخلارجية للجزائر،

  .وعلى أساس االحترام املتبادل وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية
أما بالنسبة للجانب الفرنسي، فقد طبعت عالقات التعاون بالفلسفة والثقافة السياسـية          

كما تأثرت هـذه العالقـات   . يف السلطةللطبقة السياسية احلاكمة، واخلاضعة للنخب النافذة 
مبجمل التغريات الدولية واإلقليمية يف ااالت السياسية واالقتصادية، خاصـة تلـك املتعلقـة    

  .  بعالقات الشمال باجلنوب
ذا املقام، أن السياسات الفرنسية يف املرحلة الـيت تلـت   إن أهم ما ميكن تسجيله يف ه     

، كانت يف جمملها ردود أفعال على املواقـف والسياسـات   1954اندالع الثورة التحريرية يف 
مبعىن أن السياسات واملواقف الفرنسية كانت تعرب عن دفاع السلطات الفرنسية عـن  . اجلزائرية

  .مصاحلها االقتصادية والثقافية، واليت كانت مهددة يف املنظور الفرنسي بالقرارات اجلزائرية

  



 

 

  
  الثاين لالفص

صنع ملتطرف يف اليمني اتأثري
  الفرنسيةالسياسات العامة 
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  :  تأثري اليمني املتطرف يف صنع السياسات الفرنسية: الفصل الثاين
              

بدأت أحزاب اليمني املتطرف يف أوروبا بصفة عامة، ويف فرنسا على وجه التحديـد،          
لكن تأثري سياساا، بدا . من القرن املاضي تربز يف احلياة السياسية العامة منذ منتصف الثمانينات

جان "واضحا وجليا منذ بداية القرن احلايل، وبالضبط منذ صعود اجلبهة الوطنية الفرنسية بزعامة 
  .إىل الدور الثاين من اإلنتخابات الرئاسية يف فرنسا" ماري لوبني

 وعمليـة يات العمل السياسي، وباعتبار أن االنتخابات، وال سيما الرئاسية منها، متثل بنية من بن
فقد بدأ االهتمـام ـذه   . صنع السياسات العامة يف الدميقراطيات الغربية عملياتأساسية من 

  . واملتابعني الباحثنيالظاهرة جيد مكانه لدي 
رسم يف  ودوره اليمني الفرنسي املتطرف موقع حتديدهذا الفصل يف أمهية  ومن هنا تربز        

دراسة وحتليل اخلريطة احلزبية يتعرض األول إىل . ويتم ذلك من خالل مبحثني .الساسات العامة
 حتليل سياسات وتوجهات الـيمني املتطـرف  ويركز املبحث الثاين على . يف فرنسا والسياسية

  . العامة يف فرنسا اتالسياسبعملية صنع  هاربطو
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  :فرنسايف احلزبية السياسية واخلريطة : املبحث األول
تتقاسم الساحة السياسية الفرنسية مئات األحزاب والتنظيمات السياسية، إال أن هـذه       

وحيـث أن النظـام   . التنظيمات ختتلف يف حجمها، وقوا، ودورها يف احلياة السياسية العامة
 السياسي الفرنسي متعدد األحزاب، ويصنفه اخلرباء يف خانة األنظمة التنافسية أو التصارعية، إنه

  . ال ميكن اإلحاطة جبميع مكونات اخلريطة احلزبية يف اتمع الفرنسي
لحزب السياسـي، وعالقتـه   لالنظري  املفهومعلى الضوء املبحث ذا ه سيلقيوعليه،      

من  ملنظور الفرنسي لألحزاب السياسيةباتمع وبالنظام السياسي املوجود فيه، مع التركيز على ا
مث توصيف األحزاب السياسية الفاعلـة يف احليـاة    .وكتاب فرنسيني مبفكرينخالل االستعانة 

  .السياسية، حىت يتسىن للباحث، والقارئ على حد سواء، حتديد موقع اليمني املتطرف فيها
  : حلزب السياسيماهية ا: املطلب األول

ـ       ت إن تطور احلياة السياسية والدميقراطية يف بالد الغرب، ويف فرنسا باخلصوص، جعل
السؤال عن مفهوم احلزب السياسي سؤاال معقدا، باعتبار أن  تأطري احلياة السياسية يف فرنسـا  

كانت من مسؤولية عدد من التشكيالت املختلفة واملتنوعـة   م1901قبل ظهور األحزاب سنة 
فكيـف ينظـر الفرنسـيون إىل     .إىل غري ذلك حتادات،اعلى شكل مجعيات، جلان انتخابية، 

اسية؟ لإلجابة على هذا السؤال، تقتضي الضرورة العلمية و املنهجيـة، تعريـف   األحزاب السي
احلزب السياسي لغة واصطالحا من خالل تقدمي االجتاهات املختلفة يف تعريفه، حىت ينسـجم  

  .اإلطار النظري مع النموذج التطبيقي املتمثل يف دراسة األحزاب السياسية الفرنسية
  : سياسياحلزب ال تعريف :الفرع األول

قصد بكلمة أحزاب تلك العصب واجلماعات اليت كانت تتقاسم اجلمهوريات القدمية ي     
. حول زعماء املرتزقة والقراصنة يف إيطاليا وأوروبا القرووسطويةوالتكتالت اليت كانت تتجمع 

أو تلك النوادي أين جيتمع نواب االس الثورية، واللجان اليت تقـوم باإلعـداد والتحضـري    
وتعين أيضا تلك املنظمات الشعبية اليت كانـت  . لالنتخابات احملسوبة على امللكيات الدستورية

ينبغي لحزب السياسي، ولإلحاطة باملفهوم احلديث ل .تؤطر الرأي العام يف الدميقراطيات احلديثة
  :اإلصطالحي هلذا املفهوموتطرق إىل املعىن اللغوي ال
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 :املعىن اللغوي) 1

جتمع من األفراد يعملون مـن أجـل   :" يف اللغة الفرنسية) Parti(مفهوم احلزب  عيني        
مجاعـة مسـلحة   :" وتعين يف اللغة الفرنسية القدمية". الدفاع عن املصاحل املشتركة هلذه اجلماعة

االخنراط يف مجعية :"وتعين كلمة حزب يف اللغة الفرنسية املعاصرة". املسافرين قادرة على مهامجة
متضامنة للدفاع عن املصاحل املشتركة، والدخول يف صراع مع مجاعات من أجل حتقيق سياسية 

  .)1("هذه املصاحل
مجاعـة مـن   "أما يف اللغة العربية، فقد ورد لفظة حزب يف معجم لسان العرب، مبعىن      
وجاء يف املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، أن احلزب يعين كل طائفـة مجعهـم   ". الناس

    .)2(حتاد من أجل غرض واحداإل
  :املعىن االصطالحي) 2

، غـري أن تعـدد   م1901احلزب السياسي يف فرنسا معطى حديث، يعود إىل سـنة        
األحزاب والتشكيالت السياسية وتطورها عرب الزمن، جعل من الصعب إعطاء تعريـف دقيـق   

  .نظرية التنظيمخالل  ولتجاوز هذه اإلشكالية، سنتطرق إىل تعريفه من. للحزب السياسي
ينظر إىل احلزب السياسي كمنظمة، هلا نظام وقواعد تسريها وتسري أعضاءها، واليت حتدد أدوات 

تنظيم دائم على مستوى " بأنه" أندريه هوريو"فقد عرفه . وقواعد ممارسة القيادة يف هذه املنظمة
وذلـك مـن أجـل تنفيـذ      الدولة واملستويات احمللية، يسعى للوصول إىل السلطة وممارستها،

ويشري لفظ احلزب إىل التعدد يف إطار جمتمع سياسي واحـد، كمـا يشـري إىل    ). 3"(سياساته
التحزب واالنقسام يف مواجهة ومنافسـة اآلخـرين، ومـن مث إىل التبـاين واالخـتالف يف      

  ).4(اإليديولوجيات والعقائد والثقافات والربامج والوسائل واألدوات
ل مصطلح اجلمعية من العلوم االجتماعية إىل العلوم السياسية مسح بـالنظر  كما أن انتقا      

إىل احلزب السياسي كجمعية سياسية دف إىل حتقيق مصاحل منخرطيها ومناصـريها، حيـث   

                                                 

(1) Thierry, Michallon, Dix lessons sur la vie politique en france. Paris : hachette, 1997,   

     p.p.53-54. 

  مركز : مصر. دراسة يف علم اإلجتماع السياسي: مجاعات املصلحة والضغط، األحزاب السياسية وحسني عبد احلميد أمحد، رشوان) 2(
 .22.، ص2008اإلسكندرية للكتاب،       

  27.ص. نفس املرجع )3(
  .24.ص.  نفس املرجع )4(
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احلزب السياسي هو جمموعة من العالقات :"يف هذا الصدد) M.Weeber"(ماكس فيرب"يقول 
  ).1"(حل أو على التوفيق الواقعي بينهااالجتماعية املؤسسة على اتفاق املصا

على العالقات والروابط اليت جتمع أعضاء يركز إن التحليل النظمي ترتيبا على ذلك، ف      
احلزب السياسي، وعلى املصاحل اليت حيققها هؤالء من جراء التزامهم خبدمة أهـداف احلـزب   

ى اختيار القادة واملسئولني داخل وعلى ظاهرة املنافسة داخل احلزب يف حد ذاته، كما يركز عل
  .احلزب

" السـري "فيعرفـه  أما تعريف احلزب السياسي من منظور حتليل السياسـة العامـة،            
)Lasser( األحزاب السياسية هي تنظيمات مكونة مـن الفـاعلني وأصـحاب    :" كما يلي

يل تأمني أهـداف  الوظائف والناشطني سياسيا والناخبني، الذين يعملون بشكل مجاعي، يف سب
سياسية عامة، وتركز على قاعدة واسعة، لغرض دفعها للفوز مبنصب انتخايب وللسيطرة علـى  

  ). 2"(املؤسسات احلكومية القائمة يف اتمع
وتقوم األحزاب السياسية، مهما كانت طبيعتها، بعدد من الوظائف األساسية يف اتمع وأمهها؛ 

. القيام بعد ذلك بوظيفة االتصال والربط بني الناخبني واحلكومة جتميع املصاحل والتعبري عنها، مث
وتسعى األحزاب السياسية حنو الوصول إىل السلطة السياسية أو التأثري عليها، حيث يربز نشاط 

وتزداد درجة تأثري األحزاب  .األحزاب السياسية بصورة جلية يف جمال السياسات العامة
ة، يف األنظمة احلزبية املتصارعة كما يف فرنسا، من حيث أن السياسية يف صنع السياسات العام

  .هلا والءات ضمن شرائح واسعة من اتمع وفئاته
  :مع البيئةاحلزب السياسي عالقة : الفرع الثاين

لالقتراب أكثر من طبيعة األحزاب السياسية يف فرنسا، وخصائصها، جيـدر بالباحـث        
ها السياسي واالجتماعي، لكي يسهل يف األخري حتليل العالقة  النظر إىل هذه التنظيمات يف حميط

  .املوجودة بني خمتلف الفواعل السياسية يف الفضاء السياسي الفرنسي
 :احلزب السياسي يف حميطه السياسي) 1

احلزب السياسي منظورا إليه يف وسطه السياسي، يؤدي إىل ضرورة البحث يف احليـاة        
فتحليل   .يولد فيها احلزب ويترعرع، فإما أن يكون فاعال أو مفعوال به السياسية كبيئة طبيعية

                                                 

., p.7Op.cit.Agrikoliansky,  ,Eric )
1
  ( 

2
  .224.ص .مرجع سبق ذكرهفهمي، خليفة الفهداوي، ) (
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السياسية الـيت تعـيش فيهـا     البيئةالدستور والقوانني االنتخابية، من شأنه أن يعطي فكرة عن 
األحزاب السياسية، ويسمح مبعرفة القواعد اليت تنظم عمل املؤسسات السياسية، كما يسـمح  

مواقفها اإليديولوجيـة،  وحتديد ة األحزاب بالسلطة وببعضها البعض، بتوسيع التحليل إىل عالق
الثقافـة السياسـية والعقائـد    باعتبـار أن  على الساحة السياسية، املهيمن واخلطاب السياسي 

 ). 1(اإليديولوجية متثل حمركا رئيسيا لكل نشاط سياسي

سياسي واحلزيب واالنتخايب ن نشاط األحزاب السياسية وتأثريها حمكوم بطبيعة النظام الإ     
يف الدميقراطيات الغربية، تتنـوع األنظمـة السياسـية     .الذي تنمو فيه تلك األحزاب وتتطور

حزبان كبريان يهيمنان علـى   يوجد في بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية مثال،ف ؛واحلزبية
. شبه رئاسي متعدد األحزاب بينما جند يف فرنسا نظاما. احلياة السياسية ويتداوالن على السلطة

هذا األخري يسمح باملنافسة الواسعة جلميع التيارات السياسية واألحزاب، كما يسمح بصـعود  
 النشـاط األحزاب الصغرية، وبروز جمموعة من التحالفات سواء يف املواعيد االنتخابيـة و يف  

 . خارجهيف  وأ الربملاين

جر الزاوية يف اتمع، وينظر إىل احلزب السياسي على يعترب الفرد حيف املنظور الليربايل،      
يقول الكاتـب  . أنه جمموعة أفكار وبرامج ختدم املصلحة العامة للمواطنني املنضوين حتت لواءه

احلزب هو مجاعة من الناس تعتنق مذهبا سياسـيا  ):" م1816"(بنيامني كونستانت" الفرنسي 
: علـى أنـه   فقد عرف احلزب السياسـي  )M.Duverger("موريس دوفرجيه"أما ". واحدا

مجاعة من الناس منظمة يف بناء معني، وذات فكر مذهيب وملتزمة بأفكار وبرنـامج سياسـي   "
حمدد، تنتمي بشكل عام إىل طبقة بذاا، إما انتماء اقتصاديا واجتماعيا مباشرا، أو انتماءا فكريا 

  ). 2"(غري مباشر
ليدي ينصب على وظائف احلزب السياسـي وأثـره يف   من جهة ثانية، فإن التحليل التق     

على التمثيـل   يناحلياة االجتماعية والسياسية، واملتمثلة أساسا يف اختيار النخب والقادة القادر
السياسي، وجتميع املطالب االجتماعية والتعبري عنها، ومن مث حتويلها إىل قـرارات سياسـية يف   

  .شرائح اتمعشكل سياسات حكومية متس يف الغالب مجيع 
  

                                                 

., p.9Op.cit Agrikoliansky,, Eric )
1
 ( 

)
2

 . 26. ص.  مرجع سبق ذكرهحسني عبد احلميد أمحد، رشوان ، )  
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  :احلزب السياسي يف حميطه االجتماعي) 2 
إن احلديث عن احلزب السياسي يف وسطه االجتماعي يقود إىل احلديث عن العالقة           

فاملنظور املاركسي يعتقد أن السياسة انعكاس للحيـاة  . االرتباطية املتبادلة بني احلزب واتمع
 كل الصراعات التارخيية، السياسـية، الدينيـة  ):"F.Engels"(اجنلز" فكما يقول .االجتماعية

ويف هذا السـياق، يـرى    ).1"(هي باألساس انعكاس لصراع الطبقات االجتماعية...الفلسفية،
االجتاه االشتراكي احلزب السياسي من منظور الطبقات االجتماعية، ويعترب أن احلزب السياسي 

مصاحل حيوية، وما حيكم عالقاا مـن توجهـات أو    التنظيم السياسي للطبقة، مبا هلا من: "هو
موجهات إيديولوجية، وما تبتغيه من أهداف تكتيكية مرحلية، أو غايات استراتيجية ائية، فقد 

وبالتـايل فـإن   ). 2"(يكون احلزب ممثال لطبقة العمال، أو طبقة الفالحني أو طبقة الرأمسـاليني 
هو التعبري السياسي عن مصاحل الطبقات االجتماعية احلزب السياسي التحليل املاركسي يرى أن 

  .املختلفة
إىل افتـراض أن  ) S.Rokkanو  S.Lipset( وتذهب حتاليل أخرى معاصرة، مثـل      

االختالف واملعارضة السياسية بني األحزاب واملنظمـات يف اتمعـات األوروبيـة احلديثـة     
) م16(ئدا منذ القرن السادس عشر امليالديواملعاصرة، يعود إىل الصراع التارخيي الذي كان سا

ويف هذا ). 3(بني الكنيسة والدولة، بني املركز واحمليط، بني العمال واألغنياء، بني املدينة والريف
، تكـون  النظام من خارجاألحزاب السياسية اليت تظهر : " أن  "موريس دوفرجيه"ار يرى اإلط
وهي أكثر تنسـيقا مـن الناحيـة    . م السياسيمن داخل النظامركزية من تلك اليت تظهر  أقل

 ).4"(اإليديولوجية، وتعمل على تنمية املصاحل االقتصادية والصناعية يف التنظيم السياسي القائم

. لكن هذا التحليل ال يسمح بتفسري اختفاء بعض األحزاب من احلياة السياسية، أو بروز أخرى
بنا إىل ضرورة إجراء حتليل سوسيولوجي هلذه  يدفع بالتحليل املعاصر لألحزاب،غري أن القبول 

وهو ما سنتعرض إليه من   .التشكيالت، ملعرفة األصول االجتماعية للمناضلني يف تلك األحزاب
  .خالل دراسة اجلبهة الوطنية كنموذج لألحزاب والتنظيمات املتطرفة الحقا

                                                 

.p . 10 . op.citAgrikoliansky, , Eric )1  ( 

  .نفس الصفحة.  مرجع سبق ذكره حسني عبد احلميد أمحد، رشوان ،)  2(
 Idem. Agrikoliansky, Eric, )3 ( 

  .52.ص.  املرجعنفس  حسني عبد احلميد أمحد، رشوان ، ) 4(
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  :احلياة السياسيةاألحزاب السياسية يف  دور:املطلب الثاين
من الصعب على الباحث والقارئ على حد سواء، فهم وتفسري خصـائص األحـزاب           

كمـا  . السياسية الفرنسية وتنوعها، دون معرفة حقيقية للظروف املختلفة لنشأة تلك التنظيمات
  .ال ميكن حتليل التعددية احلزبية يف فرنسا دون الرجوع إىل أصل تلك األحزاب

لسياسية يف الدول الغربية، ال ينفصم عـن التطـور   من جهة أخرى، فإن تطور األحزاب ا
كما . الدميقراطي يف تلك البلدان، وانتشار االقتراع الشعيب، وتضاعف احلقوق السياسية واملدنية

  . أن توسع وظائف الربملانات واالس السياسية، أدى إىل نشأة تلك التنظيمات
ماعات الربملانية واللجان االنتخابية يف إن ميالد األحزاب السياسية يف فرنسا، إرتبط باجل    

االنتقال الذي حصل يف احلياة السياسية الفرنسية خالل فترة اجلمهورية  غري أن  .)1(بداية األمر
 م1901مبيالد قانون اجلمعيات واألحزاب السياسـية يف سـنة   مسح ، )1940-1875(الثالثة 

ملدة سـنوات منـذ   السياسية  احلياة سيطرت على اليت  ،التنظيماتوالذي بدوره أعطى لتلك 
  .، الصبغة القانونية والشرعية للممارسة السياسيةم1789تاريخ الثورة الفرنسية يف 

تغري النظام السياسي واالجتماعي يف فرنسا وتطوره عرب الزمن، أدى إىل  تغـري اخلريطـة   وب
. ولت وتطـورت فهناك أحزاب اندثرت وأخرى تشكلت، وبعضها حت. احلزبية والسياسية أيضا

ا، ورصد التحوالت الـيت طـرأت   ولذلك تصعب اإلحاطة بتاريخ األحزاب السياسية يف فرنس
وهو ما سنتطرق إليه بالتفصـيل مـن خـالل     .ومن مث احلكم على فعاليتها أو ضعفها .عليها

 :العناوين التالية

  :النظام السياسي واحلزيب  :الفرع االول
من أجـل متثيـل   والتنافس االنتخايب  لى التعددية احلزبيةقراطية الفرنسية عتتأسس الدمي    
، فقد اعترف الدستور الفرنسي للجمهورية اخلامسـة  ني يكون أقرب إىل الواقعنللمواط سياسي

بدور األحزاب يف مادته الرابعة، واليت تقر حبرية تشكيل األحزاب السياسية وحرية نشـاطها يف  
كما يعرف دور احلزب السياسي من خالل ). 2(ميقراطيةظل احترام مبادئ السيادة الوطنية والد

جتميع املصاحل والتعبري عنها، مث القيام بوظيفة االتصال مع صـناع   وظائفه الرئيسية واملتمثلة يف

                                                 

(
1
) Maurice, Duverger, Les partis politiques. Paris: Armand colin, 1976, p.13.  

 ..55. pOp.citMichallon, , Thierry)
2
 ( 
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إعداد براجمه السياسية، واختيـار املرشـحني    وال ميكن أن يتم ذلك إال بعد. السياسات العامة
  .يابية والتمثيليةالقادرين على القيام بوظائفهم الن

ويقوم نظام األحزاب يف فرنسا يف ظل نظام اجلمهورية اخلامسة على التعـدد، وحريـة        
هذه األركان الثالثة تعطى األقليات السياسية ). 1(املعارضة السياسية،  واخلضوع إلرادة األغلبية

 الـرأي العـام  إقنـاع  احلق يف املعارضة والنقد، والدعوة إىل تغيري سياسات األغلبية عن طريق 
إال أن نشاط األحزاب السياسية وتأثريها حمكوم بطبيعة النظـام السياسـي    .وكسبه إىل صفها

): P.Avril(، حيث يقول بيري أفريل واحلزيب واالنتخايب، الذي تنمو فيه تلك األحزاب وتتطور
طلقـة يف  أن ضعف األحزاب السياسية يعود إىل عدم متكنها من احلصول علـى األغلبيـة امل  " 

الربملان، حيث أن منطق سيادة الربملان ال تترك لألحزاب السياسية سوى وظائف هامشـية يف  
كما أن الدستور الفرنسي، كرس هيمنة السلطة التنفيذية علـى الربملـان،   . )2"(احلياة السياسية

فمنـذ  . مةومسح بسيطرة الرؤساء على املشهد السياسي،  وميش الربملان يف اختاذ القرارات اهلا
، مل تعد اجلمعية الوطنية وحدها ممثلة ألصوات الناخبني ، ولكن أصبح مبقدور الناخـب  1945

مرات  9ومتكن من فعل ذلك . الفرنسي التعبري عن إرادته وآراءه السياسية عن طريق االستفتاء
ب وأصبح لرئيس اجلمهورية احلق يف الرجوع إىل الشع). 3(1973و 1945خالل الفترة ما بني 

  .الستشارته يف بعض القضايا اهلامة، ويف األوقات اليت جيد فيها صعوبة يف إقناع الربملان
، اعتمادا علـى  "موريس دوفرجيه"كما تقاس أبعاد األحزاب السياسية وقوا، حسب      

لكنه يسـتبعد  . ثالثة معايري؛ عدد املنخرطني يف احلزب، عدد الناخبني وعدد النواب يف الربملان
فأحزاب النخبة ال تعـري أمهيـة   . يار األول، ألن أمهية املنخرطني ختتلف من حزب إىل آخراملع

كما أن معايري عدد الناخبني وعـدد  . للمنخرطني، وأحزاب اجلماهري ال حتدد عدد املنخرطني
فقليل ما يعرب عدد النواب يف الربملان عن القوة االنتخابيـة  . النواب ال متثل معايري عامة للقياس

وهذا ). 4(، حيث أن األنظمة االنتخابية السائدة يف الغرب ليست هي األفضل واألكمللحزبل
ما نراه يف فرنسا حيث ال يتمكن حزب اجلبهة الوطنية الفرنسية من الفوز مبقاعـد نيابيـة يف   

دوار الربملان، بينما متتلك قوة انتخابية كبرية يف االنتخابات احمللية، اجلهوية، واألوروبيـة، أو األ 
                                                 

   .71.ص.  مرجع سبق ذكرهحسني عبد احلميد أمحد، رشوان ،) 1(
(
2
) Pierre, Avril, Essai sur les parties politiques . Paris : LGDJ ,1986, P.194.  

(
3
) François Goguel et Alfred Grosser, La politique en france. Paris : Armand Colin. p.79.  

(
4
) Maurice, Duverger, Op.cit. p. 313.   
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غري أن معيار الناخبني يستطيع قياس قوة احلزب السياسي لدى . األوىل من االنتخابات  الرئاسية
القـوة  (، بينما يقيس معيار عدد النواب قوة احلزب يف احلكومة )االنتخابيةقوة ال(الرأي العام 

  .)1()الربملانية
ية السلطة الوحيدة للتمثيل ، مل يعد لنواب اجلمعية الوطن1962نوفمرب  06ومنذ تاريخ       

املباشر للناخبني عرب االقتراع العام واملباشر ، ولكن أصبح الرئيس أيضا ممثال للشعب من خالل 
أن حيد من صالحيات اجلمعية الوطنية " شارل ديغول"واستطاع حينها الرئيس . انتخابه مباشرة

وإعادة التوازن هليمنة األحـزاب  يف ممارسة السلطة، وتصحيح املمارسات السياسية والربملانية، 
وإذا كانت احلكومة حتتاج إىل أغلبية برملانية لتشكيلها، إال أا ليسـت  ). 2(على اهليئة الناخبة

وهذا ما يؤدي . وليدة الربملان وإمنا يتم تعيني الوزير األول واحلكومة من طرف رئيس اجلمهورية
السياسات العامة، مقابل دور أكرب للسلطة  ، يف صنع القرار ويف رسم)3(إىل ضعف دور الربملان

يتمتع رئيس اجلمهورية بصالحيات واسعة، خاصة يف جمال السياسة و. التنفيذية املزدوجة الرأسني
اخلارجية والدفاع الوطين، يف حني ميارس الوزير األول سلطته وتأثريه على الربملان، خاصـة يف  

من القوانني اليت يناقشها الربملـان   %90 ف. انيةجمال سن القوانني ألنه صاحب األغلبية الربمل
 .مصدرها احلكومة، حيث أن هذه األخرية هي صاحبة الشأن يف حتديد جدول أعمال الربملان

تتنافس يف الساحة السياسية الفرنسية املئات من األحـزاب والتشـكيالت السياسـية         
د أحصت اللجنة الوطنية للمحاسـبة  فق .عقدةمو عملية صعبة هاتصنيفاملتنوعة، وهذا ما جيعل 

  . م2008تنظيم سياسي يف  221اخلاصة باحلمالت االنتخابية والتمويل السياسي 
إىل أحزاب ذات األغلبية الربملانية، أحزاب كبرية وأحزاب قوة، التصنف األحزاب حسب معيار 

وهـي   غري أن هذا التصنيف يرتكز على حقيقة أساسية يف نظر مـوريس دوفرجيـه،  . صغرية
فأحزاب األغلبية وقعية يف خطاا وبراجمها السياسية، . االختالف النفسي السياسي بني األحزاب

بينما األحزاب األخرى فهي مثالية يف تصوراا، وثورية يف أفكارها، إذ أا تعلم أا بعيدة عن 
أمـا معيـار    ).4(احلكم، وأن براجمها السياسية لن تكون يف مواجهة األحداث والوقائع اليومية

                                                 

(
1
) Maurice, Duverger, Op.cit, p.314.  

(
2
) François Goguel et Alfred Grosser, Op.cit. p.83.  

(
3
) Alain, Girod, «Les mutations de l’espace public et la construction médiatique de  

     L’opinion publique », thèse de doctorat en science de l’information et de la  

     Communication, présenté à l’université Lumière Lyon2, 2000, p.53. 

(
4
) Maurice, Duverger, Op.cit. p.317.  
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وهي تقوم على اإلميان بإيديولوجية معينة تعمل  ،يساروميني االيديولوجية، فيسمح بتصنيفها إىل 
تتقاسم الساحة السياسية الفرنسية أربعة و ).1(على وضعها موضع التنفيذ حىت تصل إىل السلطة

  ):2(تيارات فكرية وسياسية رئيسية
سية والثقافية، ويتزعمه اليمني التقليدي املكـون مـن   السيا،تيار مهتم باحلرية االقتصادية -أ

  ) .UMP( االحتاد من أجل حركة شعبية، )UDF(االحتاد من أجل الدميقراطية الفرنسية: حزيب
تيار يدعو إىل العدالة االجتماعية واملساواة، متثله أحزاب اليسار واليت تتشـكل مـن    -ب

  ).PC(واحلزب الشيوعي) PS(احلزب االشتراكي
يار مؤيد حلفظ النظام، و احلفاظ على السيادة واهلوية الثقافية للدولة الفرنسية، ويتزعمه ت -ج

وهو تيار يبلغ من التنوع والتعقيد ما يدعو إىل التساؤل والبحـث عـن   . تيار اليمني املتطرف
ناشط يف خمتلف اموعات  3500إىل  2500مت إحصاء حوايل  2004ففي سنة . أسباب ذلك

 65كما مت إحصاء . ون حساب مناضلي اجلبهة الوطنية، واحلركة الوطنية اجلمهوريةاملتطرفة د
  .عمال من أعمال العنف من طرف تلك اجلماعات خالل نفس السنة

، يدعو إىل احلفاظ على التوازن البيئـي والطبيعـي،   م1960تيار جديد برز يف سنوات  -د
 .)les Verts(وتتزعمه احلركات البيئية مثل حزب اخلضر

  :الفرنسيةة السياساألحزاب السياسية الفاعلة يف  :الفرع الثاين
يف ثالثة أحزاب من تتمثل األحزاب السياسية الفاعلة يف احلياة السياسية الراهنة لفرنسا      

  :من اليسار وحزبنيأحزاب اليمني، 
  :أحزاب اليمني) أ

. تقليدي والوسط وأقصى اليمني النيتتعدد أحزاب اليمني وتتكاثر، وهي تتراوح بني اليم     
 : ولكن أبرز هذه التشكيالت وأمهها يف الوقت الراهن

  :)UMP( شعبية حركةاالحتاد من أجل ) 1 
الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية، بـني   )J.Chirac(تأسس من طرف جاك شرياك      

) RPR(اجلمهوريـة ، والذي يعترب وليد التجمع من أجل 2002دوريت االنتخابات الرئاسية يف 
الذي أسسه اجلنرال شارل ديغول، وهو عضو اموعة األوروبية للحزب الشـعيب األوريب يف  

                                                 

  .55.ص.  مرجع سبق ذكرهحسني عبد احلميد أمحد، رشوان ،)  1(
.. p.95Op.citThierry, Michallon,  )

2
(  
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والذي يتزعمه حاليا الرئيس نيكوال ساركوزي، وأمينه العام جان فرانسـوا  . الربملان األورويب
  . نائبا يف الربملان 296ميلك حزب الرئيس ساركوزي   ).J.F.Copé(كويب

  :)UDF( د من أجل الدميقراطية الفرنسيةاالحتا) 2
جيمع بني صفوفه عدد من األحزاب الصغرية ذات التوجه الوسطي  ،1978تأسس سنة      

حكم هـذا   . احلزب اجلمهوري، قسم من احلزب الراديكايل، والوسط الدميقراطي االجتماعي: 
 Valery(ار ديستان حتت رئاسة  فالريي جيسك 1981إىل  1974التيار فرنسا يف الفترة من 

Giscard d’Estaing  .(    ميثل هذا احلزب القوة الثانية يف اليمني، ويسـيطر عليـه التيـار
لكن الكثري من عناصر هذا احلزب انضموا إىل االحتاد من أجل األغلبية الشـعبية يف   .الديغويل
2002 .  

  :اجلبهة الوطنية للوحدة الفرنسية) 3
اسية لتيار اليمني املتطرف، تأسست رمسيا كحزب جديـد يف  متثل ابرز  التنظيمات السي     

اجلبهة الوطنية مـن أجـل الوحـدة    "، حتت اسم 1972اخلريطة احلزبية الفرنسية، يف أكتوبر 
جتمع فيهـا العديـد مـن    ). *) (J.M. Le Pen(  ، وحتت قيادة جان ماري لوبني"الفرنسية

وضد اليمني احملافظ املتهم باالسترخاء جتاه اليت متارس العنف ضد اليسار والتنظيمات اجلماعات 
لكن هذه احلركة ظلت هامشية يف فتـرة السـبعينات، ومل يتحصـل لـوبني يف     . املاركسية

 ).1(من األصوات  %0.7سوى على  1974االنتخابات الرئاسية لعام 

 تعرف اجلبهة الوطنية  سوى زعيم واحد منذ نشأا وهو جان ماري لوبني، وذلـك  مل     
. كزعيمة جديدة للجبهة الوطنية 2011من سنة  جانفيىت انتخاب ابنته ماريا لوبني يف شهرح

منخرطـون يف اجلبهـة الوطنيـة     %15منخرط، منهم  75000وهي تعد يف صفوفها حوايل 
وتضم العديد من اجلماعات واملنظمات املتطرفة ذات التوجهات املتعارضـة  . للشباب التابعة هلا
منهم خمربون ومقاومون ووطنيون سابقون، قدماء املدافعني عـن اجلزائـر    ،يف غالب األحيان

فرنسية، وقدماء مناصري شارل ديغول، كاثوليكيون متطرفون، معادون للسـامية، صـهاينة   
  .)2...(متطرفون،

                                                 

.. p.80Op.cit, Michallon, Thierry )
1
 (  

  عسكري سابق يف اجليش الفرنسي باجلزائر خالل فترة حرب التحرير الوطين، ونائب سابق عن حركة بيار بوجاد واليت ظهرت يف(*)  
   .للدفاع عن التجار واحلرفيني الصغار  1956     

consulté le 06/01/2011. red.org/,-http://www.jcr  )
2

( 
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  :أحزاب اليسار) ب
ن لك. أحزاب اليسار كثرية ومتعددة، وهي متأصلة وعريقة يف الساحة السياسية الفرنسية     

   .احلزب االشتراكي، واحلزب الشيوعي: أبرز هذه التشكيالت يف القرن العشرين مها
  ): PS(احلزب االشتراكي )1

مث تسلم  ،إىل احلزب االشتراكي) SFIO(، مت جتديد احلزب وتغيري امسه من 1969يف      
الفرقاء  أن يوحد ومتكن هذا األخري .بعد ذلك قيادة احلزب) F.Meterrand(فرانسوا ميتريان

بوصوله إىل الدور الثاين من االنتخابات  هتوجت جمهوداتووحيد من االنقسامات داخل احلزب، 
  .، وازم أمام فالريي جيسكار ديستانم1974الرئاسية سنة 

من خصائص هذا احلزب أنه يضم يف صفوفه النخـب املثقفـة والطبقـات العماليـة          
كانت أهم جناحاته تلك اليت حققها يف ). 1(ت االنتخابيةوميتاز بنشاطه أثناء احلمال ،واملتوسطة

ألول مرة بعد احلرب العاملية الثانية متقدما عـن احلـزب    م1978االنتخابات التشريعية سنة 
واليت توجت بفوز فرانسوا ميتريان رئيسا لفرنسا يف االنتخابات الرئاسـية  . الشيوعي الفرنسي

لكن وصول هـذا   .طلقة يف اجلمعية الوطنية الفرنسيةوحصوله على األغلبية امل .م1981لسنة 
احلزب يف إىل السلطة يف بداية الثمانينات وتزامن ذلك مع األزمة االقتصـادية العامليـة سـنة    

، ووجود الكثري من االنقسامات اإليديولوجية داخل احلزب، وانتهاء بايار األنظمـة  م1986
وفييت يف اية عقد الثمانينـات، جعـل احلكومـة    االشتراكية يف أوروبا الشرقية واالحتاد الس

االشتراكية يف فرنسا تتردد يف تطبيق سياساا االقتصادية املتأرجحة بني التيـارات السياسـية   
، واليت أدت يف النهاية إىل هزميته يف االنتخابات الرئاسية أمام مرشح اليمني جـاك  )2(املتعارضة

 .م1995شرياك سنة 

احلزب االشتراكي من العودة إىل هرم السـلطة، إال أنـه متواجـد    ورغم عدم متكن      
باستمرار على الساحة السياسية الفرنسية من خالل تواجـده الـدائم والفاعـل يف الربملـان،     

يف جملـس   102نائبا يف اجلمعية الوطنيـة،   186للحزب االشتراكي  .ومشاركته يف احلكومة
ميثل يف الوقت الراهن أهـم األحـزاب املعارضـة يف     .نائبا يف الربملان األورويب 14والشيوخ، 

                                                 

 t. p.60.Op.ciAgrikoliansky, , Eric )
1

( 

 ..62. pOp.cit  )2
( 
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كما متكن من الفوز باغلبية املقاعد يف جملس الشيوخ يف الثالثي األخري ، ةالفرنسي اجلمعية الوطنية
  . 2011من سنة 

  ): PCF(احلزب الشيوعي الفرنسي) 2
رت علـى  ، واليت سـيط يعترب احلزب الشيوعي الفرنسي من األحزاب العريقة يف فرنسا     

، أين شارك مناضلوه م1958و  1946احلياة السياسية أثناء فترة اجلمهورية الرابعة خاصة بني 
 1946ففي . يف مقاومة االحتالل األملاين النازي لفرنسا، وأصبح يتمتع بشعبية كبرية بعد ذلك

نائبـا يف االنتخابـات    182من األصوات مبا يساوي  %28.2حتصل احلزب الشيوعي على 
وقد أحصى يف صـفوفه يف هـذه   . ريعية، أين تقدم على األحزاب االشتراكية والراديكاليةالتش

عرفت الشيوعية ازدهارا قويا يف هـذه املرحلـة   و). 1(1946منخرط سنة  800000املرحلة 
كما انتشر احلـزب يف  . وانتشرت بني أوساط املثقفني واملعلمني واألساتذة والطبقات العمالية

ة والضواحي الباريسية واملناطق املنجمية والصناعية، واليت كانت تعج باملهاجرين األحياء العمراني
  .املغاربة واجلزائريني بعد اية احلرب

أدى إىل توحيد صفوف أحـزاب   م1958لكن صعود اليمني بقيادة اجلنرال ديغول يف      
نتخابيـة، والـيت   اليسار ممثلة يف احلزب الشيوعي واحلزب االشتراكي خاصة يف املواعيـد اال 

، مث إىل التوقيع على برنامج سياسـي  1965استطاعت أن تقدم مرشحا واحدا عن اليسار سنة 
لكن االزدهار الذي عرفه احلزب الشيوعي بعد احلرب العاملية الثانيـة، ويف   .1972موحد سنة 
ـ 1978و  1977فترة مابني  زب ، بدأ يعرف تقهقرا يف الساحة السياسية، يف مقابل صعود احل

هذا التراجع أدى إىل بروز االنقسامات داخل احلزب وإىل . االشتراكي وكذلك أحزاب اليمني 
  .انشقاق الكثري من القيادات

امتاز هذا احلزب خالل فترة احلرب الباردة بالتنديد بسياسة فرنسا اخلاضـعة للهيمنـة        
لته فرنسا و أوروبا، مبثابة األمريكية، حيث كان ينظر الشيوعيون إىل مشروع مارشال والذي قب

  ).2(ختلي عن االستقالل الثقايف واالقتصادي لصاحل اهليمنة الثقافية واالقتصادية األمريكية
كما امتاز بدعمه ومناصرته للقضية اجلزائرية ومشاركة العديد مـن املـثقفني واملناضـلني    

  .الشيوعيني يف الثورة اجلزائرية

                                                 

(
1
) Eric, Agrikoliansky, Op.cit. P.64. 

.. p.65Op.citAgrikoliansky,  ,Eric )
2
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  : سي يف الدميقراطية الفرنسيةأزمة التمثيل السيا: لفرع الثالثا
، ويرون أن تطورها انتقل من )1(جيمع املؤرخون على ضعف األحزاب السياسية يف فرنسا   

هيمنة النواب على األحزاب يف فترات النظام الربملاين، إىل هيمنة األحزاب على النواب يف فترة 
خبني بعد إقرار مبدأ االقتـراع  اجلمهورية اخلامسة، حيث أصبح النائب ملزما باحترام قرار النا

  :هذه النظرة يتقامسها الكثري من الكتاب منهم. العام واملباشر يف فرنسا
 M. Ostrogorski, André Siegfried ،François Goguel  وRaymond Huard    

لقد بينت الدراسات التارخيية لألحزاب السياسية الفرنسية، بقائها يف مراحل تكوينـها       
إن كثـرة األحـزاب   . دون أن تستكمل تنظيمها وبعدها عن النموذج البريوقراطـي  األولية

االقتصـادية  ، االجتماعية ،والتنظيمات السياسية يف فرنسا يعود باألساس إىل التغريات السياسية
هـذا التعـدد   . باإلضافة إىل الرتعة الفردية يف احلياة السياسية واالجتماعية الفرنسية ،والثقافية
جعل التعبري عن املشاكل احلقيقية والتقليدية للمواطن ال يتم من خالل نفـس   ،والتغري والتنوع

ة، تبعا الختالف املناطق احلزب السياسي، وإمنا يتم عن طريق أحزاب وتنظيمات متعددة وخمتلف
 ).2(واجلهات

دسـتور  يربز النشاط السياسي لألحزاب ويزداد أمهية يف املواعيد االنتخابية، ذلك أن ال     
مبعىن أن اإلرادة السياسية للشعب ال تعرب . الفرنسي حيصر وظيفة األحزاب يف العملية االنتخابية

وهذا يعين أن السيادة الوطنية  بـني   .يف فترة االقتراع عن نفسها إال من خالل ورقة التصويت
لفرنسية، حيث تنص اقتراعني متتاليني تقع بني أيدي السلطة ممثلة يف الرئيس والربملان واحلكومة ا

تتنافس األحزاب واموعات السياسية من خالل تعبري االقتراع، وهي :"على مايلي) 04(املادة
  .)3"(تنشأ ومتارس نشاطها حبرية، وعليها أن حتترم السيادة الوطنية والدميوقراطية

ن هذه التنظيمات هي يف الواقع مقاوالت سياسية ترتكز على قواعد قهرية لكي تـتمك      
وتقاس قوة أو ضعف األحزاب السياسـية بعـدد أعضـائها    ). 4(من السيطرة على أعضائها

يرى يف عدد املنخرطني إحدى اخلصـائص  ) M.Weber(فإذا كان ماكس فيرب. ومنخرطيها

                                                 

(
1
) Fretel, J. et Lefebvre, R.,  «Retour sur un lieu commun historiographique : la faiblesse  

     des partis politique en France », communication présentée dans les journées AFSP, le   

     04-06 Mars 2004, in www.afsp.msh-paris.fr, consulté le 04/04/2011. 

.p.33 Op.cit,François Goguel et Alfred Grosser,  )2
( 

., p. 92 Op.cit F.,Goguel,et Grosser, A , )
3
 ( 

(
4
) Fretel, J. et Lefebvre, R., Op.cit ,  p.7.  
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باستثناء احلزبني االشتراكي (املركزية لدى األحزاب السياسية، فإن األحزاب السياسية الفرنسية 
ال )  1980بني، واحلزب الشيوعي يف فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية وحىت يف فترة مابني احلر

ويف هذا السياق يقـول  ). Partis de masse(ميكن وصفها باألحزاب القوية أو اجلماهريية 
إن تعدد األحزاب السياسية يف فرنسا كان مـن نتائجـه ضـعف عـدد     :" " فرانسوا غوغل"

مج السياسية واإليديولوجيات والنظريات السياسية بني اموعات املنخرطني، كما أن تشابه الربا
  ).1..."(السياسية املتجاورة يقلل من عدد املنخرطني 

أما احملللون السياسيون فيعزون ضعف األحزاب السياسية إىل ثالثة عوامل أساسية كما      
اجهة تغطي عـدد  احلزب يف احلقيقة هو و: " ، حيث يقول)Yves Meny" (موين زإيف"يراها

يتميز ضعف األحزاب السياسية بـثالث  : " ويضيف". كبري من االنقسامات والتنوع يف اآلراء
  :مسات تقليدية واليت تعززت بفضل نظام اجلمهورية اخلامسة، وهي

  .استيالء النبالء وتأثريهم على األحزاب -                 
  .وتفككهعدم استقرار النظام احلزيب  -                 
االعتماد (والتنظيمية واملالية ) ضعف التعبئة النضالية(ضعف املوارد البشرية -                 

  ).2) (على الفساد والرشوة
وأبرز . يرى هؤالء احملللني أن أحزاب اليمني، خاصة الوسط، هي أكثر التنظيمات ضعفاحيث 

ختضع هـذه   أين، )UDF(اطية الفرنسيةمنوذج لتلك األحزاب يتمثل يف االحتاد من أجل الدميقر
أما ضعف األحزاب االشتراكية فيعود أساسا إىل  ).3(األحزاب إىل قادا، وإىل الربجوازية احمللية

ضعف الروابط العضوية بني االشتراكيني والطبقات العمالية والنقابيـة، وإىل التنـاقض بـني    
  .تمثيلية الفرنسيةاملرجعيات النظرية لالشتراكية وقواعد الدميقراطية ال

 

 

 

 

  
                                                 

(
1
) F.,Goguel, et Grosser, A., Op.cit. p.33. 

(
2
 ) Fretel, J. et Lefebvre, R, Op.cit. p.8. 

(
3
)  Ibid.p.10. 
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  :املتطرف الفرنسي ليمني ية لساسيالتوجهات ال: املبحث الثاين
أهم األطـراف  ضوء على يلقي األول منهما ال يتوزع هذا املبحث على مطلبني إثنني؛      

تارخيي لنشأة وتطور تيار الـيمني   عرضء امن خالل إجرالفاعلة يف اليمني الفرنسي املتطرف، 
  .وحتليل العناصر االجتماعية واإليديولوجية هلذا التيار تاريخ الثورة الفرنسية، املتطرف منذ

التوجهات السياسية واأليديولوجية لليمني املتطرف بصفة عامة حتليل ويركز املطلب الثاين على 
مث بيان اآلليات والطرق اليت يستعملها هذا التيـار يف    .واجلبهة الوطنية الفرنسية بصفة خاصة

  . ثري على رسم السياسات العامةالتأ
  :املتطرف الفرنسي اليمني أهم األطراف الفاعلة يف : املطلب األول

التطرق إىل تاريخ اليمني املتطرف، وحتليل لإلحاطة ذا املطلب، يتوجب على الباحث      
 حتديـد  التركيبة االجتماعية والسياسية واإليديولوجية لعناصر هذا التيار، لكي نتمكن يف األخري

  .التنظيمات املتطرفة الفاعلة يف الساحة السياسية الفرنسية
  :يف فرنسا اليمني املتطرف نشأة :الفرع األول

يرتسم تاريخ اليمني املتطرف يف فرنسا عرب أربعة أزمنة تارخيية، يبتدئ برفض التغريات      
ورا بالتطورات السياسـية  ، مرم1789السياسية واالجتماعية اليت أحدثتها الثورة الفرنسية عام 

واالجتماعية والقيمية يف اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، واليت متثلت يف بـروز  
 ثقافة األمة الفرنسية وصوال إىل الدفاع عن قيم الغرب بعد التحرير وانتهاء بظهور اجلبهة الوطنية

)Le Front National ( جرين والثقافة اإلسالميةومواقفها املعادية للمها 1972منذ. 

لقد برز اليمني املتطرف وتزامن مع االنقسام الذي حدث بني اليمني واليسار يف عـام       
، حيث مجع كل اجلماعات واألطراف الرافضة للثورة الفرنسية واليت كانت تتمىن عودة 1789

ثوليكية من جهـة  النظام امللكي أو على األقل عودته يف ثوب جديد، مدعومة من الكنيسة الكا
وعلى األرستقراطية من جهة ثانية، على أمل العودة إىل النظام السياسي والتراتبية االجتماعيـة  

هذه التراتبية اليت ينظر إليها من قبل هؤالء، على أا نتيجة القانون الطبيعـي  . للعصور الوسطى
  ). 1(ونتيجة حتمية للتطور التارخيي

                                                 

..P.96Op.citMichallon, , Thierry )
1
 ( 
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هذا التيار أنه انتقم من الثورة، مث دعوا بعد ذلك امللـك إىل   ، ظنم1814و بعودة امللكية عام 
فأصبح الـيمني  . 1815لكن امللك مل يستجب لدعوام وقام حبل جملس النواب يف . املصاحلة

، وهـي  1830املتطرف معارضا للنظام إىل أن متكنوا من اإلطاحة بامللك شارل العاشر يف سنة 
  .ني أرض اجلزائرالسنة اليت وطأت فيها أقدام احملتل

ويف ظل نظام اإلمرباطورية الفرنسية الثانية، أضحى اليمني املتطرف معارضـا لنظـام        
ومع ميالد اجلمهورية الثالثة يف  .)Ponapartisme( نابليون الثالث ولإليديولوجية البونابرتية

يا يف الربملان وعلـى  ، بقي اليمني املتطرف الداعي إىل امللكية يف املعارضة متاما وائ1875سنة 
 .مستوى االس احمللية واتصفوا بطابع احملافظني

 الرتعـة ، برزت )1889-1886(يف )  la crise des bolangés (ومبناسبة أزمة البولنجي 
 Ligue D’action(، اليت دعت إليها رابطة العمـل الفرنسـي  )Nationalisme(الوطنية 

française (ضية الضابط اليهـودي يف اجلـيش الفرنسـي    فعل على ق ة، واليت ظهرت كرد
. بتهمة اخليانة  1894، والذي حكم عليه باإلعدام سنة  1889سنة   )Dreyfus("دريفوس"

ودعت ملعاداة اليهود واألجانب والنضال من أجل حترير فرنسا مـن كـل نفـوذ أو تـأثري     
ة يف األوسـاط الطالبيـة   فكانت من أقوى التنظيمات الراديكالية والعنيفة املنتشر. للدميقراطية

 "شـارل مـوراس  "تأخذ هذه املنظمة قوا من أفكار . والثقافية واملؤثرة جدا يف الرأي العام

)Charles Maurass(فهو يرى أن . ، والذي جعل من عودة امللكية أساس نظريته السياسية
ظام تراتيب، بعكس احلركة الوطنية والدفاع عن األمة مير عرب إعادة تأسيس اتمع الفرنسي يف ن

أفكار الثورة اجلمهورية وعصر األنوار، ويدعو إىل عودة النظام الطبيعي الذي حيكم اتمع من 
 ). 1(األسرة إىل البلدية، ويف القمة يوجد ملك يسهر على انسجام اجلميع

تضاعفت حركات اليمني املتطرف بني احلربني العامليتني، وجتمعت خاصة حول قـدماء       
رابطة املقاومني، حركة صليب النار والذي حتـول بعـد ذلـك إىل احلـزب     : ربني، منهااحملا

وقد   ).2(هذه احلركات كانت تقوم مبظاهرات عنيفة ضد النظام الربملاين. االجتماعي الفرنسي
 1940من سنة ) Vechy("فيشي"وجدت أفكار اليمني املتطرف موطأ قدم هلا يف نظام حكم 

                                                 

(
1
 ) Eric, Agrikoliansky, Op.cit .p.48. 
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زام دول احملور يف احلرب العاملية الثانية أدى إىل إضعاف اليمني املتطرف غري أن ا .1944إىل 
  . على وجه التحديد يف أوروبا ويف فرنسا

وكما ارتبطت الثورة الفرنسية وإعالن حقوق اإلنسان حبركة اإلصالح الربوتستانية يف      
على نشأة األحـزاب   ، فإن الكنائس الكاثوليكية ومجعيات قدماء احملاربني، ساعدتم16القرن 

ويف هذا اإلطار قامت منظمة الشباب الكاثوليكي الفرنسي يف عام . من خارج الربملان الفرنسي
وهذا يعين وجود ). 1(، بفروعها املختلفة بدور هائل يف تكوين حزب العمل الكاثوليكي1945

يـار الـيمني   يف ت عالقة بني الدين والسلوك السياسي واالنتماء احلزيب لألفـراد واجلماعـات  
كما سامهت مجعيات قدماء احملاربني عقب احلرب العاملية األوىل يف تأسيس األحزاب .املتطرف

مما ساعد يف انتشار األفكار الفاشية يف كل أحناء أوروبا، واليت تقـوم  . الفاشية يف إيطاليا وأملانيا
مـن قوميـات   على الرتعة الوطنية شديدة التطرف، وتتخذ موقفا عنصريا ضد كل األجانب 

كذلك كان شأن املنظمـة  ). 2(وأجناس وحضارات خمتلفة، كما تتبىن نزعة عسكرية عدوانية
، اليت أنشأت بعد جناح اتفاقيات إيفيان يف وقف إطـالق  )OAS(العسكرية الفرنسية املتطرفة

. النار، قصد ختريب هذه االتفاقيات وقطع الطريق على الشعب اجلزائري يف أخـذ اسـتقالله  
لكـن   .اجلزائري غداة االستقالل الوطين الرعب والفوضى والقتل يف صفوف الشعبفزرعت 

سنة من االحتالل االستيطاين وسبع سنوات ونصـف مـن    132خسارة استقالل اجلزائر بعد 
احلرب، أدى إىل ميش واختفاء اليمني املتطرف عن احلياة السياسية الفرنسية مدة من الزمن إىل 

  .1972 أن عاد للظهور يف سنة
  : االجتماعية واإليديولوجية ليمني املتطرفا عناصر :الثاينالفرع 
يندرج صعود اليمني املتطرف يف فرنسا بزعامة اجلبهة الوطنيـة، ضـمن النجاحـات          

يف أوروبا الغربية منذ اية عقد   املتطرفو )Populiste( االنتخابية ألحزاب اليمني الشعبوي
  ).4اجلدول رقم(ينات من القرن املاضي الثمانينات وبداية التسع

  ).3(2002و1998وضعية أحزاب اليمني املتطرف االنتخابية يف أوروبا بني سنوات ): 4(اجلدول

                                                 

)
1

 .49.ص.  مرجع سبق دكره حسني عبد احلميد أمحد، رشوان ،)  

   .50.ص.  نفس املرجع)  2(
(

3
) Evans,J.A. et  Ivaldi, G., « Dynamiques électorales de l’éxtrême-droite européenne »,  

    Revue politique et parlementaire, Juil-Aout 2002,in http://cidsp.upmf- 

    grenoble.fr/guest/ereps/, consulté le 10/03/3011.  
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آخر   احلزب  الدولة
  انتخابات

نسبة 
  األصوات

عدد 
  املقاعد

  الوضعية يف احلكومة

  
  أملانيا

  

احلزب -
  اجلمهوري

Deutsche 
volks- union 

199

8 

199

8  

1.8  
1.2  

من 0
699  
من 0
699  

  هامشي
  هامشي

         FPO  النمسا

   

199

9  
26.

9  
من52
183  

  املشاركة يف احلكومة

 Vlaams-  بلجيكا

blok  

-Front 

national 

199

9 

199

9 

9.9 

1.5 
من15
150  

من01
150  

اإلضرار بالعمل - 
  احلكومي

  هامشي- 

 Dansk folke  الدامنارك

parti 
200

1 

من22 12
175  

  اإلئتالف احلكومي

اجلبهة الوطنية  -  رنساف
)FN(  

احلركة الوطنية  -
          اجلمهورية

)MNR( 

200

2 

200

2 

16.

9 

2.3 

انتخابات 
  رئاسية

اإلضرار بالعمل  - 
  احلكومي

  هامشي - 

 التحالف الوطين -  إيطاليا

)AN(  
 رابطة الشمال-

)LN(  

200

1 

12 

3.9 
من99
618  

من30
618  

  املشاركة يف احلكومة - 
  مةاملشاركة يف احلكو - 

 Liste Pim  هولندا

Fortuyn 
200

2 

من26 17
150  

احتمال املشاركة يف 
  احلكومة

FRP          200  النرويج

1 

14.

7 
من26
165  

  اإلئتالف احلكومة

                

كما يفتح هذا النجاح االنتخايب لتيار اليمني املتطرف يف الدول األوروبية العديد مـن       
، وأسباب ظهورها، ووجود أو عدم وجود قالـب أيـديولوجي   األسئلة حول طبيعة الظاهرة
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مشترك بني هذه التنظيمات السياسية، إال أن املقام ال يسمح مبعاجلة هذه التساؤالت يف هـذا  
  .املوضوع
يف العديد من املنظمات واالحتادات املهنية، جذوره يجد فيف فرنسا، املتطرف  اليمنيأما      

اليت سبق احلديث عنها، ومنظمات اليمني املتطـرف الـيت منـت    مثل منظمة العمل الفرنسية 
وازدهرت بعد احلرب العاملية األوىل خاصة بعد األزمة االقتصادية الـيت ضـربت أوروبـا يف    

، واليت 1928واليت تأسست يف   (FNC)ومن بينها الفدرالية الوطنية ملؤدي الضرائب. 1929
يدعمها الكثري من أصـحاب  ، و1934ة منخرط يف سنألف  700كانت تضم يف صفوفها   

  .املهن احلرة واملثقفني، كما جتد الدعم لدى الصناع الصغار ويف أوساط العمال والتجار الصغار
، العنف اللفظي "شارل موراس"إن أهم ما مييز تيار اليمني املتطرف باإلضافة إىل أفكار      

كما أن معاداة السامية تعد . اب اجلرائمواملادي يف مجيع أنشطتها، والذي يصل أحيانا إىل ارتك
من اخلصائص الثابتة ملنظمة العمل الفرنسية، واليت كانت تظهر يوميا على صفحات جرائـدها،  

 Les(أمـا منظمـة القمصـان اخلضـراء     ). 1(مستهدفة اليهود وزعماء اليسار ومسـؤوليه 

chemises verts( أفكار منظمة العمـل  ، واليت ختتص يف الدفاع عن املزارعني، وتقترب من
  .فهي تدعو إىل وجود دولة قوية ترتكز على األسرة واجلمعيات املهنية ،الفرنسية

جمموعة مـن احلركـات   :" ميكن تعريف اليمني املتطرف على أنهترتيبا على ما سبق،      
ة، والتنظيمات واألحزاب السياسية، تدافع عن األفكار والقيم الرجعية يف مجيع ااالت السياسي

األفكار واملفاهيم احملافظـة  الوطنية، والرتعة وهي ترتكز على . االقتصادية، االجتماعية والثقافية
وذا الشكل فهي ترتع يف . مدفوعة إىل أقصى احلدود، أو على إيديولوجيات فاشية ،التقليديةو

  .)2("غالب األحيان إىل العنصرية، معاداة السامية، ومعاداة األجانب
  ):5(ني املتطرف يف فرنسا إىل عدة تيارات، كما يبينه اجلدول رقموينقسم اليم

  
 

 

 

  
                                                 

(
1
) Eric, Agrikoliansky, Op.cit. P.50. 

(
2
) http://www.jcr-red.org/, consulté le 06/01/2011.  
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  أهم منظمات وحركات اليمني املتطرف يف فرنسا ): 5(اجلدول رقم 
)2009و 1956يف الفترة ما بني 

1
)  

  تاريخ التأسيس  إسم التنظيم  إيديولوجية التنظيم
  التجار واحلرفيني الدفاع عن - 

 )Poujadisme(الصغار

 اد للدفاع عن التجار واحلرفيني االحت

(UDCM)     
1956  

  

 اهلوية والسيادة الفرنسية

Mouvance identitaire  
 

  )MPF(احلركة من أجل فرنسا - 
  )BI( كتلة اهلوية - 
  )JI( ةاهلوياملتعلق بالشباب  - 

1994  
2003  
2002  

  الرتعة الوطنية 
Nationalisme  

  

  )FAF(جلزائر الفرنسيةاجبهة  - 
  )FN(لوطنية اجلبهة ا - 
  )PFN(حزب القوى اجلديدة - 
  )PNR(احلزب الوطين اجلمهوري  - 
  )MNR(احلركة الوطنية اجلمهورية  - 
  )PDF(حزب فرنسا  - 

1960  
1972  

74- 1984  
95- 1999  

1999  
2009  

  التضامن 
Solidarité 

  )MJR(حركة الثورة الفتية  - 
  )US(احتاد التضامن  - 

66 -1972  
75-1976  

  وطنيةالكاثوليكية ال
National- 
catholicisme 

-crecienté) الكاثوليكية والتضامن - 

solidarité)  
  )PFC(احلزب الفرنسي املسيحي - 
  )RF(التجديد الفرنسي  - 

1980  
1984  
2005  

    )CFH(الدائرة الفرنسية االسبانية  -  الفاشية     
    )PNFE( واألوريب احلزب الوطين الفرنسي  النازية اجلديدة 

  ات املسلحةاموع
Groupes Armés 

   جبهة التحرير   -:هي متعددة نذكر منها 
  )FLNF(الوطين الفرنسية      
 (JPN)العدالة لألقدام السوداء -

  الكمندوس الفرنسي ضد الغزو املغاريب - 

  
1978  

 

                                                 

(
1
) http://www.wikipedia.mht , consulté le 06/01/2011 
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  :السياسية لليمني املتطرف  التنظيماتأهم  :الثالثالفرع 
نظيمات االجتماعية الثقافية واملهنيـة ذات التوجهـات   تتعدد التشكيالت السياسية والت     

  :ما يلي أهم هذه التشكيالت ، نذكرمن بني  غري أنالسياسية  املتطرفة، 
  :)Le Front Nationale Française( اجلبهة الوطنية من أجل الوحدة  الفرنسية )1

ة الوطنية من اجلبه"، ظهر حزب جديد من اليمني املتطرف حتت اسم 1972أكتوبر يف      
، جتمع فيها العديد من اموعات واملنظمات ذات التوجهات املتعارضة "أجل الوحدة الفرنسية

ن، قدماء املدافعني عن اجلزائـر فرنسـية،   ون وطنيون، مقاومون سابقويف غالب األحيان، خمرب
ـ  ون، معادووقدماء مناصري ديغول، كاثوليك متطرف . ..،)1(نون للسامية، وصـهاينة متطرف

وجتمع  ،وأخرى متارس العنف ضد اليسار وضد اليمني احملافظ املتهم باالسترخاء جتاه االشتراكية
  .منخرطألف  75يف صفوفها حوايل 

بيري "النائب السابق يف حركة ) J.M.Le Pen("جان ماري لوبني"ترأس اجلبهة الوطنية      
يف االنتخابات التشـريعية  شارك لوبني . 1956اليت ظهرت يف ) Pierre Poujade( "بوجاد
باملئة، كما شارك يف االنتخابات الرئاسـية للسـنة    0.5ومل يتحصل سوى على  1973لعام 

  ). 2(باملئة من األصوات 0.7املوالية ومل يتمكن سوى من 
  ):Le Mouvement Pour la France( احلركة من أجل فرنسا) 2

، بعـد انقسـام   1994تأسست سنة ، واليت "معركة من أجل القيم"هي وليدة حركة      
 P.De(تأسس هذا احلزب بزعامة فيليب دو فيليـي  . )RPF(حزب التجمع من أجل فرنسا 

Villiers ( ومشاركة شارل باسكوا(C.Pasqua)  للدفاع عن مبادئ السيادة 1999سنة ،
هي تـدعو  و. واهلوية الوطنية الفرنسية، وإعادة احلدود بني الدول األوروبية إىل ما كانت عليها

  .إىل إفراغ فرنسا من املهاجرين
  ):Jeuneusse-Identitaire(هوية  -شباب) 3

بعد حل اموعة الراديكالية اليت حاولت اغتيـال الـرئيس    2002 أنشئت يف سبتمرب     
 .، مبناسبة االحتفال باالستقالل الوطين الفرنسي2002 جويلية 14يف  "جاك شرياك"الفرنسي 

عن اهلوية الفرنسية، وتدعو إىل الوطنية، ومعاداة السامية والعنصرية، وهـي  تدافع هذه احلركة 

                                                 

(
1
) http://www.jcr-red.org/, Op.cit.  

(
2
) Thierry, Michallon, Op.cit. p.80. 
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ناشط يف خمتلف التنظيمات  4000تعد يف صفوفها، حسب إحصائيات األمن الفرنسي، حوايل 
 Ile de(التابعة لليمني املتطرف واليت تتمركز خاصة يف منـاطق األلـزاس، جزيـرة فرنسـا    

France(و ،)P.A.C.A )(1.(  
  :لليمني املتطرف  واأليديولوجية التوجهات السياسية: ب الثايناملطل

لليمني املتطرف، من خالل التعريف  يلقي هذا املطلب الضوء على التوجهات السياسية     
للجبهة الوطنية كنموذج لليمني املتطرف،  واخلطاب السياسيباألسس الفكرية واإليديولوجية، 

متس اجلزائر ككيان سياسي مستقل، أو تلك الـيت متـس    مع التركيز على تلك السياسات اليت
  .اجلالية اجلزائرية يف فرنسا

  : للجبهة الوطنية والفلسفية الفكرية املرجعية: الفرع األول
ترتكز نظرة اجلبهة الوطنية الفرنسية للعامل اخلارجي والعالقات الدولية، على جمموعة من 

  :فيما يلياألفكار واملعتقدات اإليديولوجية، نوجزها 
  :العالقات الدولية هي عالقات قوة)1

تنظر اجلبهة الوطنية للعامل اخلارجي، كفضاء لصراع القوى، وأن الساحة الدوليـة هـي       
أمـا األسـاس    ).2(فريسة للفوضى الدائمة والصراعات بني الدول املتدخلة يف هذه الفوضـى 

، فيتمثل يف نظرية الفيلسوف اإلجنليزي الوطنية الفرنسية الفلسفي الذي ترتكز عليه نظرة اجلبهة
حيث يرى هذا األخري أن اإلنسـان شـرير   " التنني"يف مؤلفه ) T.Hobbes( "طوماس هوبز"

بطبعه، لذلك فهو مييل إىل الرتاع مع أقرانه، وأن احلالة الطبيعية اليت تسبق التنظـيم القـانوين   
الوسيلة الوحيدة إلدارة العالقـات  للمجتمع هي حالة من الصراع الدائم، أين يكون العنف هو 

 . اإلنسانية

  يرتكز على معايري طوباوية، تفترضأنه  يف القانون الدويل،قادة  اجلبهة الوطنية  يرى
وبناء على ذلك فإن القانون الدويل ال . وجود اخلري والشر فقط، يف ظل سيادة عالقات القوة

ىل عدم التدخل يف الشـؤون الداخليـة   هم يدعون إومن هنا ف. ميكن تطبيقه على قانون الدول
للدول، وينادون بانسحاب فرنسا من احملاكمات اجلنائية الدولية، وحلف مشال األطلسي، الـيت  

ويصفون قرارات وأعمال األمـم املتحـدة   . تشتمل يف نظرهم على كثري من الظلم واالستبداد

                                                 

(
1
) http://www.jcr-red.org/, Op.cit.  

(
2
) Balent,Magali, Op.cit. p.2. 
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لذلك فإن قادة اجلبهـة  . شفافيةباملؤامرات السياسية، ألا تتخذ يف الكواليس املظلمة، وبدون 
الوطنية يستغلون كثريا نظرية املؤامرة كقاسم مشترك بني إيديولوجيات اليمني املتطرف منذ اية 

  ).1(م19القرن 
  :جدلية العدو والصديق يف فكر اجلبهة الوطنية )2

قدمه  يرتكز األساس اإليديولوجي للجبهة الوطنية يف تعريف العدو، على التحليل الذي     
حتديد العدو :" ، حيث يعتقد هذا األخري بأن)C. Schmitt ( "كارل مسيث"الفقيه القانوين 

والصديق بكل سيادة واستقاللية أمر حيوي لكل الدول يف ظل اخلوف من الزوال أو القبول 
والعدو بالنسبة لكارل مسيث هو ذلك اآلخر، ). 2"(بالتبعية لدول أخرى تفرض عليها توجهاا

فقادة اليمني املتطرف . إىل حل للرتاع يف ظل قواعد عامة نيب الذي ال ميكن الوصول معهاألج
حيددون دائما أعدائهم على املستوى الداخلي كما على املستوى اخلارجي، وينظمون معاركهم 

رب الباردة كان العدو اخلارجي ففي فترة احل. ويعبئون براجمهم السياسية ضد هؤالء األعداء
 الفرنسية، فكان قادة اجلبهة الوطنية. تطرف هو االحتاد السوفييت ونظامه الشيوعيلليمني امل

يصفون الشيوعية بالوحش األكثر دموية من النازية األملانية، وتدين كل األعمال اإلجرامية اليت 
  .كان يقوم ا االحتاد السوفييت يف أفغانستان وكمبوديا

الدكتاتورية يف أمريكـا الالتينيـة   دعم األنظمة ومن هذا املنطلق كانت اجلبهة الوطنية ت
والنظام العنصري يف جنوب أفريقيا، وترى يف الواليات املتحدة األمريكية آنذاك القوة العامليـة  

لكن بعد سقوط جدار برلني ومعه املعسـكر   .الوحيدة القادرة على التصدي للتهديد السوفييت
عدوا جديدا مع بداية عقد التسعينات من القرن بدوره  األمريكي أصبحاالشتراكي فإن احلليف 

املتحدة األمريكية جبرائم ضد اإلنسانية بعد قرار احلصـار علـى    وامت الواليات). 3(املاضي
  ).4(1991العراق يف 

  :القومية واإلثنية لألمم عاداألب )3
وجود اإلنساين، تستمد اجلبهة الوطنية نظرا للعامل اخلارجي من مفهوم القانون الطبيعي لل    

من . هذا القانون الذي حييط باإلنسان منذ والدته، من خالل انتماءه ملختلف اجلماعات املركزية

                                                 

(
1
) Balent,Magali, Op.cit, p.p.2-3. 

(
2
) Op.cit.  

(
3
) Op.cit.  

(
4
)http://discours.vie-publique.fr/notices/023003789.html. consulté le 21/11/2011. 
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فاألمة يف الفكر السياسي للجبهة الوطنية هي أوسـع  . األسرة إىل األمة مرورا بالبلدية واملقاطعة
هذا ). 1(الفرنسية مؤسس حركة العمل "شارل موراس"الدوائر للتجمعات البشرية، كما يقول 

دفع ت اليت) الروح الوطنية( ةالوطني الرتعة تلكاالرتباط الطبيعي بني اإلنسان وأمته يفسر وجود 
كما يفسر قادة اجلبهة الوطنية . اجلماعات البشرية للتعبري عن وجودها بتأسيس كياناا السياسية

وطنية لتلك اجلماعات واألقليـات  انفجار االحتاد السوفييت ويوغسالفيا سابقا، بربوز الدوافع ال
وتوقها لالستقالل الوطين، حىت أم حتدثوا يف أعقاب ايار االحتاد السوفييت عن مـا يسـمى   

 ).Reveil des nations( استيقاظ األمم

أن قوة التعبئة لدى األمم، ينبع من تفاعل التاريخ والثقافة  الفرنسية وتعتقد اجلبهة الوطنية     
فكل أمة هلا هويتها اخلاصة واملنتقلة إليها بالوراثة، وهـذا مـا   . بعادها اإلثنيةوالذي يؤسس أل

عندما يعرف الفرنسيني كورثة لتراث مادي، ثقايف، فين، اجتماعي،  "جان ماري لوبني"يؤكده 
ويدعو الفرنسيني إىل . والذي تشكل عن طريق العمل وتضحيات األجيال السابقة. قانوين عظيم

ويف هذا السياق فإن قادة اجلبهة الوطنية، يفسرون الرتاعـات   ).2(جيال الالحقةواجب نقله لأل
اإلفريقية على أا نزاعات عرقية، ويدعون إىل إعادة ختطيط احلدود اإلفريقية على أساس احلدود 

وهو ما يشكل ديدا خطريا لسيادة الـدول، ال  . اإلثنية للجماعات البشرية اليت تقطن إفريقيا
  .اليت تتنوع فيها األعراق والطوائف سيما تلك

   :مفهوم السيادة الوطنية  )4
ظاهريت األقلمة والعوملة، من الظواهر اخلطرية اليت طياف اليمني املتطرف تعترب الكثري من أ        

 موضوع العوملة واألقلمة زعيم اجلبهة الوطنية،" جان ماري لوبني"لذلك وضع  .دد كيان األمة
مهامجا يف خطاباته النظام الـدويل   ،2007، 1993،2002 واتجمه لسنامه وبرايف مركز اهتم

اجلديد والعوملة االقتصادية، ومنتقدا وضعية فرنسا كمحمية أمريكية، داعيا إىل حترير فرنسا من 
اهليمنة األمريكية، وداعما لسياسات احلماية االقتصادية اليت تنتهجها فرنسا فيما خيص املنتجات 

  . )3(الزراعية

                                                 

(
1
)Balent,Magali, Op.cit.  

(
2
) http://www.frontnational./interventions/inter=51, consulté le 08/04/2011 .  

(
3
) http://www.lepen2007.fr/pdf/Programmejmlp2007.pdf . consulté le 11/10/2010. 
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، فإن توجهات اليمني املتطـرف يف امليـدان   )Waldi(وعلى ضوء ما يراه الكاتب فالدي 
االقتصادي، تتلخص يف تلك السياسات املبنية على رفض الضرائب الليربالية ومعـاداة العوملـة   
واألمركة، ومعارضة حرية السوق والعداء الشديد لالندماج األورويب ومشـاركة فرنسـا يف   

وطبقا ملا تراه اجلبهة الوطنية، فإن االحتاد األورويب ما هـو إال خمطـط   . األوربية توحيد العملة
للموت البطيء للسيادة الفرنسية، وهو يدعو إىل حترير فرنسا من قيود معاهدة ماسترخيت وكل 

لكي تصبح منوذجا لالستقالل والسيادة الوطنية لألمـم   ،االتفاقيات اخلاصة باالندماج األوريب
 "جان ماري لـوبني "، دعا 2002ففي برناجمه وخطابه االنتخايب لرئاسيات . ة األخرىاألوروبي

ووعد بأن جيعله أول أولوياتـه إذا فـاز ـذه    ، )(*إىل انسحاب فرنسا من االحتاد األورويب
لكن استطالعات الرأي أبانت أن الغالبية العظمى من ناخيب اجلبهة ال يدعمون هذا  .االنتخابات

  ).1(االجتاه
وترى اجلبهة الوطنية يف املنظمات والتكتالت الدولية و اجلهويـة، كاالحتـاد األوريب،        

أا ديـد لألمـة   ، ...منظمة األمم املتحدة، حلف الشمال األطلسي، منظمة التجارة العاملية،
إن األمـة  . فموضوع األمة هو يف قلب اخلطاب السياسي لليمني املتطـرف  ،الفرنسية وهويتها

سية يف أدبيات اجلبهة الوطنية متتد جبذورها يف أعماق التاريخ، من خالل قيمها التقليديـة،  الفرن
وعناصرها العرقية، واليت شكلت عرب الزمن كيانا ميكن تشويه صورته وطبيعته عن طريق القـيم  

التحليل  وهذا ما يعين يف.الدينية والسلوكية، اللغوية، األجنبية، وعرب اجلماعات وتأثرياا الثقافية
  .األخري معاداة األجانب واملهاجرين الذين ينتمون إىل ثقافات خمتلفة عن الثقافة الفرنسية

  :للجبهة الوطنية الثقافة الساسية :الفرع الثاين
تتمثل الثقافة السياسية لليمني املتطرف يف أوروبا بصفة عامة، ويف فرنسا على وجه      

  :وجية التاليةاخلصوص باألفكار والتصورات اإليديول
  :والساميةمعاداة الشيوعية ) 1

الشائع يف األنظمة الغربية ذات األحزاب املتعددة، أن األحزاب الفاشية واملتطرفـة           
ويف . املتطـرف  تعمل على ايار النظام الليربايل إلقامة أنظمة وحكومات مطلقة، متثل الـيمني 

                                                 

 من االحتاد األوريب، وإمنا جيود الكثري من زعماء األحزاب والسياسينيجان ماري لوبني ليس الوحيد الذي يدعو إىل انسحاب فرنسا (*)  
  .الفرنسيني من أمثال شارل باسكوا

(
1
) Paul, Hansworth, « The extreme right in France: the rise and rise of J.M.Le.Pen’s   

    Front National”, in Représentation, Vol.40, N°.02, 2004, p. 106. 
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ويف الوسـط تقـع   . عى إىل انتزاع سلطة الدولةأقصى اليسار تقع األحزاب الشيوعية واليت تس
ويف هذا النوع من األنظمة يسعى كل من اليمني املتطرف واليسار  .األحزاب املؤيدة للدميقراطية

ولذلك ال . املتطرف إىل إقناع األطراف األخرى لإلطاحة باحلكومات ذات االجتاه الليربايل احلر
اب الفاشية للتصويت معا يف الربملان، إذا كان عدد تتردد األحزاب الشيوعية للتحالف مع األحز
كما تعمل األحزاب الشيوعية كأدوات يف يد ). 1(األصوات كاف إلسقاط احلكومات الليربالية

الربوليتاريا لضرب سيطرة الربجوازية، بينما متثل األحزاب الفاشية أداة الطبقـة الربجوازيـة يف   
  .عها يف يد الربوليتارياحمافظتها على السلطة واحليلولة دون وقو

فقد كانت معاداة الشيوعية هي املوضوع الرئيسي  أما بالنسبة لليمني الفرنسي املتطرف،     
بتشـكيل جبهـة    1972وانتهت هذه املعارضة سـنة  .يف سياسته، طيلة قرن من الزمان تقريبا

نية مـن أجـل   اجلبهة الوط"عريضة تلم مجيع أطياف  اليمني املتطرف  حتت إطار منظم يسمى 
لقد جاء تشكيل هذه اجلبهة كرد فعل على اجلبهة اليت شكلها حتالف اليسار ". الوحدة الفرنسية
هذه اجلبهة الـيت  . ، دف اإلطاحة باليمني )بني احلزبني االشتراكي والشيوعي(يف نفس السنة 

ز برئاسة فرنسـا  مكنت اليسار الفرنسي من احلصول على األغلبية الربملانية يف الثمانينات والفو
لقد كان العدو الرئيسي لليمني بصفة عامة، واليمني املتطرف بصفة خاصة، هـو  . 1981سنة 

رئيسا ) F.Meterrand( "فرانسوا ميتران"النظام الشيوعي، فبعد انتخاب املرشح االشتراكي 
ني واـم الـيم   .لفرنسا، اعتقد الكثري من الشعب أن اجليش األمحر السوفيايت سيدخل باريس

  .املتطرف التيار اليميين احلاكم باالسترخاء أمام التيار الشيوعي
معاداة النازية األملانية لليهود، مث خيانة  أما معاداة السامية يف فرنسا فترجع جذورها إىل     

والـرتوع حنـو   . الضابط اليهودي يف اجليش الفرنسي يف عهد حكومـة فيشـي  " دريفوس"
وبعد ظهور الصهيونية العاملية، وإنشـاء دولـة   . حلرب العاملية الثانيةاإليديولوجية الوطنية إبان ا

  .إسرائيل يف فلسطني، حتول العداء من السامية إىل الصهيونية
  :معاداة املهاجرين و اإلسالم ) 2

لقد كان لتراجع الشيوعية وايار االحتاد السوفييت واملعسكر االشتراكي يف اية عقـد       
قرن املاضي، األثر الكبري يف تغري مفاهيم األمن و التهديد على املستوى النظري الثمانينات من ال

                                                 

   .77.ص.  مرجع سبق ذكرهحسني عبد احلميد أمحد، رشوان ،)1(
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وأصبحت مفاهيم الشيوعية والفاشية من املاضي، كما أضحت معارضة الشـيوعية  . والتطبيقي
فكان لزاما على اليمني املتطرف أن جيد عدوا جديدا، ليجد . عمال غري جمد يف احلقل السياسي

إىل اإلسـالم  ووبسرعة حتولت االنتقادات املوجهة للمهاجرين، . يل لذلكاملهاجرين أفضل بد
واملسلمني، ذلك ألن غالبية املهاجرين يف فرنسا هم عرب ومسلمون مـن اجلزائـر واملغـرب    

  .وتونس
تزايدت موجة العنصرية والكراهية املتبادلة بتزايد موجـة العنـف والتطـرف اإلسـالمي     ف

بروز ظاهرة العنف : " أن) Alain De Benoist( "دو بينواأالن "ويرى . واإلرهاب الدويل
والتطرف اإلسالمي كان نتيجة تراجع وضعف القوى الوطنية والعلمانية يف الشـرق األوسـط   

جتاه القضية الفلسـطينية   املنحازة إلسرائيل، ومشال إفريقيا، وكذلك نتيجة السياسات األمريكية
ة للمسيحيني الكاثوليك، فإن هذه الفرضية تعود باألساس أما بالنسب. والصراع العريب اإلسرائيلي

 "صـمويل هنتنجتـون  "إىل الصراع التارخيي بـني املسـيحية واإلسـالم، والـذي طـوره      
)S.Hintington (يف نظريته املسماة صدام احلضارات)"وهكذا فإن الـيمني الفرنسـي    ).1

رة اإلسالم اليت شـوهها اإلعـالم   املتطرف أسرع يف إجياد الرابطة بني املهاجرين املغاربة وصو
وحتول مفهوم العدو من التهديد الشيوعي إىل . )2(الغريب وإرهاب احلركات اإلسالمية املتطرفة

خطر اإلرهاب اإلسالمي، والذي حتول  إىل ثقافة اخلوف والوهم والتخيل، فأصبح ذلك املهاجر 
 .القومي واإلنساينيف نظر الفرنسي واألورويب املتطرف خطرا حقيقيا يهدد األمن 

وتزايدت موجة اخلوف والكراهية للجزائريني بعد توقيف العملية االنتخابية وانـدالع       
األزمة األمنية والسياسية يف اجلزائر، وبلدان مشال إفريقيا يف بداية عقد التسعينيات، وما كان هلا 

فتعاظمت أمـواج   .توسطمن تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية على فرنسا وبلدان مشال امل
، وتفاقمت مشاكلها داخل فرنسا وبلدان أوروبـا  الشرعيةوغري  الشرعيةاهلجرة بكل أنواعها 

كما نشطت خاليا اإلرهاب النائمة يف فرنسا، إسبانيا، وبريطانيـا، وأملانيـا   . جنوب املتوسط
  . مهددة لألمن القومي هلذه الدول ولكل أوروبا

                                                 

(
1
) Adler,Frank, « On the French Right-New and Old  " , Interview with Alain De Benoist,   

     translated by Marie  Hélene Adler, in Paris le 11/01/2003, in:  

     www.alaindebenoist.com/ consulté le 12/03/2011. p.117. 

(
2
) http://discours.vie-publique.fr/notices/023003789.html, Op.cit 
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وطنية الفرنسية، تدرج موضوع اهلجرة كموضوع رئيسي يف هذه األحداث جعلت اجلبهة ال
، فإن موضوع اهلجرة هو الرحم الـذي  )Marcus("ماركوس"وكما يرى . برناجمها السياسي

  ، ومنها ما يتعلق باألمن، التربية والتعلـيم، الثقافـة  )1(تولد فيه كل سياسات اجلبهة الوطنية
  .إخل...الشغل، اخلدمات االجتماعية، 

املنطلق، تركز اجلبهة الوطنية على مفهوم األفضلية الوطنية، مبعىن إعطاء األولويـة   ومن هذا
للمواطن الفرنسي فيما خيص العمـل، اخلـدمات االجتماعيـة، املسـاعدات والتعويضـات      

  .أما املهاجر األجنيب فله احلق يف العمل والعيش يف فرنسا إذا كان يدفع ضرائبه. واالمتيازات
وأدت  2007و ،2001و 1993جلية يف برنامج اجلبهة الوطنية سنوات  برزت هذه السياسة

)  Alain Bihr( "أالن بيهر"إىل تزايد موجات العنف والعنصرية، غري أن بعض الكتاب أمثال 
وهذا ما ميثـل  ). 2(يرون أن موجات العنف والعنصرية هذه، كانت موجهة ضد اجلبهة الوطنية

  .اب واألقالم الصحفيةالتفافا على احلقيقة لدى بعض الكت
  : متجيد السياسة االستعمارية لفرنسا) 3

تستند رؤية اليمني املتطرف للسياسة االستعمارية الفرنسـية يف القـرون املاضـية، إىل         
مشاركة الكثري من مناضليها يف اجليش االستعماري الفرنسي، وانتماء الكثري منهم إىل املنظمـة  

كما ترتكز مرجعيتها النظريـة إىل رؤيتـها   . فرنسية املتطرفةالئر اجلزا وجبهةالعسكرية السرية 
حيـث  . للعامل اخلارجي، وللعالقات الدولية كما أسلفنا، باإلضافة إىل رؤيتها للحرب والقـوة 

فاحلرب يف نظره هي أداة . احلاضنة  الكربى لنشأة األممهي  ؛احلرب "جان ماري لوبني"يعترب 
د أن الشعوب واألمم هي مثل الكائنات احلية، يف حالة انتشـار  ويعتق. للحفاظ على االستقالل

 "برونـو ميغريـت  "ويف هـذا املعـىن يقـول    . ومتدد وتكاثر، أو يف حالة تراجع وتنـاقص 
)B.Megret(إذا مل نبحث عن التفوق والتوسع: "، الرقم الثاين يف اجلبهة الوطنية قبل انشقاقه  

هذا الشـعور  ). 3"(ادة دائمة للتمدد واالنتشارفسوف نتراجع، حيث ال توجد حضارة دون إر
ينم عن التأثري العميق للفاشية يف فكر اجلبهة الوطنية، والذي ميكن مالحظته من خالل املفردات 

يف خطاباته السياسية، حيـث يصـف مناضـليه بـاجلنود      "جان ماري لوبني"اليت يستعملها 

                                                 

(
1
) Paul,Hansworth, Op.cit, p.105. 

(
2
) Op.cit. p.106. 

(
3
) Bruno,Megret ," l’impératif de puissance", Identité, n°14, sept-oct1991, p.9. 
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كان مستعمال بكثرة يف عهد النازيـة   ، هذا التعبري الذي)Soldats politiques(السياسيني 
وبصفته رجال عسكريا سابقا شارك يف اجليش االستعماري الفرنسي أثنـاء حـرب    .األملانية

يعترب العسكر صفوة األمة، فهم يرمزون إىل الوحدة والعظمـة   "لوبني"التحرير اجلزائرية، فإن 
 السالح، والذين ضحوا بكل ولذلك فهو ال يترك فرصة تفوت حىت حيي فيها رفقاءه يف. والقوة

  ).1(شيء من أجل عظمة وقوة األمة الفرنسية كما يقول
ومن هذا املنطلق فإن مناضلي اجلبهة الوطنية بصفة خاصة، وتيار اليمني املتطرف بصفة      

عامة، ينظرون إىل االستعمار الفرنسي يف القرون املاضية، حالة طبيعية يندرج ضمن أهـداف  
 .ة وتعزيزها، ويف إطار  التمدد احلضاري الفرنسي يف العاملاحلفاظ على القو

وأما اليوم، فإن اجلبهة الوطنية ترى يف البحث عن  القوة حتديا لألمة الفرنسية، لذلك فهي جتعل 
وأن استراتيجية القوة اليت تدعو إليها ومتجدها اجلبهـة  . منها مفتاح برناجمها للسياسة اخلارجية

ظر إىل كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان مصاحلها القومية، كما تؤدي بالدولة إىل الن
تدعو لالبتعاد عن القيم األخالقية يف السياسة اخلارجية، والعمل على تعزيز القدرات العسكرية 

  .واملالية لقوات الدفاع الفرنسية
  :صنع السياسات العامةليمني املتطرف يف دور ا: الفرع الثالث

تأثري أي حزب سياسي ودوره يف احلياة السياسية، جيدر بالباحـث قيـاس وزن   ملعرفة      
  احلزب السياسي من خالل حتليل النتائج االنتخابية والنشاط السياسي لألحزاب السياسية داخل

فكل حزب سياسي فاعل يف احلياة السياسية مطالـب بوضـع   . أو خارجها) 2(قبة الربملان 
ام يف تنمية اتمع من خالل املشاركة يف مناقشة السياسـات  برنامج سياسي يهدف إىل اإلسه

املبادرة مبشاريع قـوانني يف قبـة الربملـان، أو    خارجها، والعامة داخل املؤسسات احلكومية أو
أو . تـه االعتراض على تلك األخرى اليت ال ختدم املصلحة العامة أو مصلحة احلزب يف حـد ذا 

من خالل الضغط على صناع القرار أنفسهم أو بالتحالف مع  التأثري يف قرارات السياسة العامة
الشـيء  . أحزاب أخرى، أو من خالل تعبئة الرأي العام و اإلعالم ضد أو مع سياسات معينة

  .الذي سنحاول القيام به من خالل العناوين التالية
  

                                                 

(
1
) Balent,Magali, Op.cit, p.5. 

 . p. 7.Op.citEric,Agrikoliansky,  )2
( 
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   :دور اليمني املتطرف يف جتميع املصاحل والتعبري عنها )1
من أكثر البىن السياسية املعروفة يف العامل احلديث، واليت دف  اسية هياالنتخابات السي     

واعتمـادا علـى   . إىل جتنيد الزعماء السياسيني الذين يشغلون أدوارا يف صنع السياسات العامة
اإلنتخابات التنافسية كمـا يف  "، فإن )G.Almand(املنظور البنيوي الوظيفي  جلابريال أملوند

ثر على السياسة العامة بصورة غري مباشرة، من خالل أداء النخب احلكومية فرنسا، ميكن أن تؤ
هذا األداء الذي يهـدف إىل ضـمان التأييـد    . يف إطارعملها اليومي يف صنع السياسة العامة

  ).1"(االنتخايب أو إىل جتنب اهلزائم اإلنتخابية
  من خالل االنتماء إىل مجاعاتيف العملية السياسية ) الناخبون(من جهة ثانية، ينخرط املواطنون 

مصلحية، أو نقابات مهنية، أو يف أحزاب سياسية من أجل القيام بوظيفة التعبري عن املصـاحل،  
والذي ميثل فيه التصويت واملشاركة يف احلمالت االنتخابية التنافسية النشاط الرئيسي للمواطنني 

  .)2(يف جتميع املصاحل والتعبري عنها
دميقراطي التمثيلي يف فرنسا، جتعل هذه األنشطة متاحة وممكنـة جلماعـات   إن طبيعة النظام ال

من خالل السماح هلم حبرية التنظيم واإلتصال وتشكيل األحزاب . املصاحل واألحزاب واملواطنني
ومن خالل جعل عملية جتنيد صانعي السياسات العامة، تعتمـد علـى الفـوز يف    . السياسية

للمواطنني ومجاعات املصـاحل  يسمح النظام الدميقراطي التمثيلي  ومن هذا املنطلق. االنتخابات
  .واألحزاب إمكانية التأثري يف صناعة السياسات العامة

املنافسة التقليديـة     بطابع 1995و  1974النتخابات الفرنسية بني سنوات انطبعت ا     
سـيما يف االنتخابـات   بني اليمني واليسار، حيث استمرت عالقة القوة بينهما ثابتة نسبيا ال 

  ). 6نه اجلدول رقم يكما يب(الرئاسية 
  
  
  
  

                                                 
1
  منشورات جامعة قار يونس، : ، بنغازي1.ط. حممد زاهي بشري املغرييب: ترمجة. السياسة املقارنة إطار نظريجابرائيل، أملوند وآخرون، ) (

   .126.، ص 1996     
2
   .128.ص.  نفس املرجع) (
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  نسبة األصوات يف االنتخابات الرئاسية بني اليسار واليمني): 6(اجلدول
  )1(1995و 1974بني سنوات 

  اليمني  اليسار  
1974  49.19  50.80  
1981  51.75  48.24  
1988  54.01  45.98  
1995  47.37  52.63  

  
ت دائما تضع مرشحا من اليسار يف مواجهة مرشح من اليمني يف الدور هذه االنتخابات كان

، أبانت عن وجود العـب جديـد يف املنافسـة     2002لكن االنتخابات الرئاسية لسنة . الثاين
جاك "مرشح اجلبهة الوطنية إىل الدور الثاين ومنافسة " جان ماري لوبني"االنتخابية، إثر صعود 

السـلطة   يف كما أبانت هذه االنتخابات عن أزمـة  .يف فرنسا على أعلى هرم السلطة" شرياك
رئيسا بأقل مـن   "جاك شرياك"حيث شهدت ألول مرة يف التاريخ السياسي لفرنسا أن ينتخب 
ما يعـين عـزوف   . )أو امللغاة(نصف عدد الناخبني، مع مالحظة كثرة عدد األوراق البيضاء 

  ).2(يب عن السلطة آنذاكالناخبني عن التصويت، وتراجع نسبة الرضى الشع
، لتعيد قراءة احلياة السياسية واالجتماعية 2002جاءت االنتخابات الرئاسية لسنة لقد          

جناح اجلبهة الوطنية يف تغيري السلوك االنتخايب لصاحله يعـود  إىل   غري أن. الفرنسية من جديد
أيـن  نتخابات البلديـة،  األصوات يف اال من املائةب17.7، حيث حتصل على نسبة 1983سنة 

استطاع أن يكسر عزلته السياسية، بقبوله التحالف مع اليمني التقليدي يف تسيري الس احمللـي  
كما أن رغبة اليمني يف إخراج اليسار من حكـم اإلقلـيم وعـدم      .)Dreux( "درو"إلقليم 

. لفتحايقبل ذا ال جعل اليمني مستقبال،على املستوى الوطين  التحالفإدراكه ملدى تأثري هذا 
لقد كان هذا مبثابة الفرصة اليت عززت من مشروعية وشعبية اجلبهة الوطنية يف أوساط الناخبني 

من األصوات يف االنتخابات األوربية، مبا يعادل  %11الفرنسيني، مما حفزه على احلصول على 
ة من تعزيز مكانتها يف وهذا ما مسح للجبهة الوطني. 1984مقاعد يف الربملان األورويب سنة  10

                                                 

(
1
)  Gerard Camilleri,  « Gauche et droite en France au travers des élections  présidentielles   

     1974,1981,1988,1995 », in Mappemonde,1/96,p.25. 
(
2
)  Op.cit. p.28. 
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  واستمر هذا التيار يف الصعود والتـألق ). 1(الساحة السياسية واالنتخابية على املستوى الوطين
، ليصبح اليوم واحد 2002واملرور إىل الدور الثاين يف رئاسيات  %16.9بعد أن حصل على 

  .)7اجلدول ( يف فرنسا القويةمن  األحزاب األربعة 
   الرئاسية االنتخاباتخمتلف صوات احملصل عليها يف نسبة األ): 7(اجلدول

  ).2(من طرف اجلبهة الوطنية
197  السنوات

4  
198

8  
199

5  
200

2  
20

07  
نسبة األصـوات  

  باملئة
0.8  14.6  15  16.

9  
10.

44  

 

إن استغالل اجلبهة الوطنية لعدم رضى الشارع الفرنسي، علـى السياسـات احلكوميـة يف    
غل، والدفاع عن القيم الوطنية الفرنسية، خلق لألحزاب السياسية جماالت األمن، اهلجرة، والش

، حيث )8أنظر اجلدول رقم (  احلاكمة أو تلك اليت تدور يف فلكها، أزمة يف التمثيل السياسي
  .أصبحت هذه األخرية غري قادرة على القيام بوظيفتها التمثيلية

  ).3(1997إىل  1958تطور شعبية الطبقة السياسية احلاكمة من ): 8(اجلدول 
  %بدون رأي % ستياءاإلنسبة  % نسبة الرضى  الفترة الزمنية

1958-1967  59  29  12  

1968-1977  54  32  14  

1978-1987  44  41  15  

1988-1997  39  47  14  

  
فتحولت هذه األزمة إىل سلوك انتخايب لصاحل مرشحي اليمني املتطرف سواء يف االنتخابات 

وهو األمر الذي . وطنية والرئاسية، كتصرف عقايب إزاء األحزاب احلاكمةاجلهوية أو ال ،احمللية
                                                 

(
1
) Paul, Hansworth, Op.cit. p.107. 

(
2
) Laurent De Boissieu, « elections », in http://www.france-politique.fr/, consulté le  

     10/04/2011. 

(
3
) Club Ullysse, Le politique saisi par l'économie: Enjeux économiques et sociaux des   

     élections de 2002. paris: Economica, 2002,p.14. 
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عن الوصـول إىل   2002يف االنتخابات الرئاسية لسنة  ،مرشح اليسار" ليونيل جوسبان"أعاق 
الال أمن يف مركز محلته االنتخابية،  موضوعبوضع  "جاك شرياك"ما كان لقرار ك. الدور الثاين

نف واإلرهاب يف فرنسا، وارتفاع حجم البطالة، األثر اإلجيايب على وتزامن ذلك مع أحداث الع
  الشـرعيني ، الذي جعل من حماربة اهلجرة السرية وطرد املهاجرين غـري  "جان ماري لوبني"

ومكنتـه خربتـه   . وفرض النظام وتطبيق صارم للقانون على رأس أولوياته يف برناجمه السياسي
خذا بعني االعتبار االنتقادات املوجهة إليه يف املناسـبات  وحنكته السياسية من تعديل خطابه آ

  ).1(السابقة
زعيم اجلبهة الوطنية إىل الدور الثاين مـن االنتخابـات    "جان ماري لوبني"إن وصول      

صـنع  النشاط السياسي هلذا التيار وتأثريه يف القوة االنتخابية و ، يعرب عن2002الرئاسية لعام 
 الدور الثاين من االنتخابات الرئاسية والتشريعية أظهر أيضا حدود هذا لكن فشله يف. السياسات

الناخـب   لدى  رضىالتعرب عن عدم  ،ورغم ذلك يبقى هذا النشاط ذا داللة سياسية). 2(التأثري
الفرنسي عن سياسات احلكومة، ولذلك فهو يستمر يف التصويت لصاحل اجلبهـة الوطنيـة يف   

من األصوات  %17.8 دلقد استطاعت اجلبهة الوطنية أن حتص. يةخمتلف االستحقاقات االنتخاب
صوت يف الدور األول من االنتخابات التشريعية، واسـتطاعت أن   5525000أي ما يساوي  

ويف . مرشحا للدور الثاين، لكنها مل تتمكن من الفوز بأي مقعد يف اجلمعية الوطنيـة  37تؤهل 
ابات احمللية واجلهويـة، وكـذلك يف االنتخابـات    املقابل فهو حيقق جناحات مهمة يف االنتخ

وهذا ما يدعو للتساؤل عن األسباب احلقيقية واملوضوعية وراء هذا التنـاقض بـني   . األوروبية
يعـود باألسـاس إىل   التفسري الذي ميكن أن يقدمه الباحث،  إن. النجاح والفشل يف آن واحد
، والذي مضمونه االنتخاب الفردي يف 1993تطبقه احلكومة منذ طبيعة النظام االنتخايب الذي 

دورين يف االنتخابات التشريعية، عكس االنتخاب النسيب بالقائمة الذي كان سـائدا يف فتـرة   
. اجلبهـة الوطنيـة  ال يعمل يف صـاحل  ، والذي 1988و  1986حكم احلزب االشتراكي بني 

لتقليدي، والذي ال يثـق يف  بني اليسار واليمني ا الفرنسي املتأرجحسلوك الناخب باإلضافة إىل 
  .قيادة اجلبهة الوطنية لفرنسا على مستوى الرئاسة أو احلكومة

                                                 

(
1
)Paul, Hansworth, Op.cit, p.108. 

(
2
) Evans,J.A. et  Ivaldi, G., « Dynamiques électorales de l’éxtrême-droite européenne »,  

     Revue politique et parlementaire,Juil-Aout 2002,in http://cidsp.upmf- 

     grenoble.fr/guest/ereps/, consulté le 10/03/3011. 
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  :مناقشة قضايا الشأن العاميف  املشاركة )2
، فقد إزاء موضوع اهلجرة ،الفرنسية واألوروبية فشلها وحمدوديتها اتالسياس تلقد أثبت     

ل على تسهيل عودة املهاجرين إىل بلدام وخاصة فرنسا تعم ،كانت الدول األوروبية يف السابق
، ثنائية كانت أو متعددة األطراف، ومـن  مع بلدان املنشأ األصلية، من خالل اتفاقيات تعاون

خالل تقدمي مساعدات مالية وتقنية وعلمية هلذه البلدان، لكن هذه السياسات مل تفلح يف بلوغ 
  .أهدافها واحلد من ظاهرة اهلجرة

يف مركز اخلطاب السياسي للجبهة  واحلد من تأثرياا اهلجرة وقف أمواجملف إن وضع      
الوطنية، وتطور معاجلته للمسألة، أدى باليمني املتطرف لالنتقـال مـن اهلـامش إىل مركـز     

شكل ت اخبطا اجلبهة الوطنية تأصبح فقد. كالعب مهم يف احلياة السياسية واحلزبية ،العمليات
اليمني املتطرف  مبا خيدم توجهات ية من أجل تعديل سياساا العامة،ى احلكومة الفرنسضغطا عل
  .االجتماعية واالقتصادية السياسية،

 السـلطة إن بقاء اجلبهة الوطنية خارج احلكومة، وخارج النظام، يعد أداة يف يده للضغط على 
ـ . اوعلى األحزاب املشاركة فيه وطنيني هذا األسلوب يف العمل السياسي موروث منذ حركة ال

: املقاومني ضد احلكومة اليت تورط خالهلا الضابط اليهودي دريفوس، واليت استعملت شـعار 
هذا . 1900يف االنتخابات احمللية بباريس سنة " انتخبوا ضد أنصار دريفوس وضد احلكوميني"

  ).1(يف خطاباته "جان ماري لوبني"األسلوب مازال يستعمله 
يف املعارضة، جيعله يف وضع يسمح له بانتقاد السياسات كما أن وضع اليمني املتطرف      

من خالل خطابه الشعبوي املرتكز علـى كشـف    ،احلكومية وفضح االحنرافات والتجاوزات
االقتصـادية واألمنيـة   ، وعجزها عن حل املشاكل االجتماعيـة  ،أخطاء السياسات احلكومية

. األمن، واهلوية والسيادة الفرنسـية للمواطن الفرنسي، ومن خالل التركيز على قضايا اهلجرة و
إذ أن . ذا التيار عامل إرباك وإضرار بالسياسات احلكوميةاخلطاب السياسي هل وهذا ما جيعل من

قدرة اجلبهة الوطنية على إرباك اليمني التقليدي تتعزز باختالف توجهات التشكيالت املختلفـة  
، واالحتاد من أجل الدميقراطيـة  )UMP(فكل من حزيب االحتاد من أجل حركة شعبية. لليمني

فكثري . وآخرون، ال يعتنقون نفس األسلوب يف إدارة عالقام باجلبهة الوطنية) UDF(الفرنسية
                                                 

(
1
) Nicolas, Fabien, « Les partis populistes face à l’évolution des systèmes partisan et  

     politique : pour une sociologie politique comparative de l’histoire du populisme en  

     France(1880-2002) », AMNIS, n°5, 2005,p.4. 
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وقيادات الـيمني التقليـدي يف    الفرنسية من التحالفات والتسويات حصلت بني اجلبهة الوطنية
كمـا أن الـيمني   .يف املسـتقبل املاضي، على املستوى احمللي واجلهوي، واليت ميكن أن تتكرر 

املتطرف يعمل على الترشح لألدوار الثانية يف االنتخابات الرئاسية على قدر املستطاع ولكـن  
 ).1(بإمكانه اإلطاحة ذا املرشح أو ذاك من خالل االنسحاب

، ولكن أيضا يف التأثري الذي يهسياسالإن خطر اليمني املتطرف ال يكمن فقط يف براجمه      
أن ميارسه على األحزاب التقليدية، حيث أنه يستطيع أن يساوم هذه األحزاب يف األخـذ   ميكن

ويف أحيـان  . باقتراحاته وسياساته مقابل أصوات اليمني املتطرف يف االستحقاقات االنتخابيـة 
كثرية تقبل تلك األحزاب التحالف مع املتطرفني للوصول إىل املناصـب احلكوميـة يف مجيـع    

 .ةمستويات السلط

والرأي العام يف األنظمة الدميقراطية  والصحافة االتصال قنوات ثلهمتونظرا للموقع الذي      
الغربية، فإن اليمني املتطرف يعتمد يف انتقاده للسياسات احلكومية والتأثري فيها علـى وسـائل   

 "يـورغن هابرمـاس  "وعـن أمهيـة هـذه األدوات يـرى     . االتصال والرأي العام والدعاية
)J.Habermas ( العام من طرف اجلمهور، قـادرة علـى    الشأنأن املناقشة العقالنية لقضايا

وذا املعىن يكون ). 2(تكوين رأي عام معارض للسلطة، قادر على التأثري يف سلوك احلكومات
فاألحزاب السياسـية   .الرأي العام مبثابة التعبري عن اإلرادة العامة والدولة ما هي إال أداة يف يده

عارضة للنظام، كما اليمني املتطرف يف فرنسا، هلا القدرة على إدماج آراءها غري الرمسية عـرب  امل
قنواا اإلعالمية، يف دائرة الرأي العام الشعيب وتوسيعه إىل مجهور املواطنني، خاصة يف املناسبات 

يف املعارضة، األحزاب السياسية سواء كانت يف السلطة أو على اعتبار أن . الوطنية واالنتخابية
  .واليت متلك متثيال واسعا يف اتمع، متثل احملاور احلقيقي للدولة

وباعتبار الدولة الفرنسية هي دميقراطية اجتماعية، فهي متثل اإلطار املؤسسايت حلل كـل       
وأن  البحث عن حتقيق املصلحة العامة من طـرف  . التناقضات اتمعية بصفة رمسية ودستورية

اكمة، يفترض إجياد تسويات رمسية للصراع املوجـود علـى مسـتوى العالقـات     السلطة احل
االجتماعية، والعمل على إجياد الظروف املناسبة حىت تتنافس تلك االختالفـات واملعارضـات   

                                                 

(
1
)Michel, Offerlé, Sociologie de la vie politique française.Paris : Editions la découverte,  

    2004, p . 39.  

(
2
)Alain,Girod, Op.cit, p.20. 
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وتتطور طبيعيا من غري عنف واحتراما ملبادئ العقد االجتماعي مع ضـمان احلقـوق الفرديـة    
 ).1(واجلماعية

. ؤسسايت هو أيضا منتوج صراع القوى السياسية وليس نتـاج اتفـاق عقـالين   هذا اإلطار امل
فالقانون ليس تعبريا حقيقيا عن املصلحة العامة، ولكنه ميثل الترمجة الرمسية لعالقـات القـوة،   

ويف هذا اإلطـار  . وخمتلف التناقضات والعقائد اإليديولوجية يف ظرف سياسي واجتماعي معني
  .ن واألحزاب السياسية واجلماعات الضاغطة دورا مهماتلعب احلكومة والربملا
  :خالصة واستنتاجات

جيد اليمني الفرنسي املتطرف جذوره التارخيية والسياسية يف تاريخ الثـورة الفرنسـية         
ومعارضته للثورة والنظام الربملاين يف البدء، مث معارضته للنظام بعد رفض امللكية التصـاحل مـع   

ليختفي مث يعود مـع تأسـيس   . 1815ة املعارضة بعد عودا إىل احلكم يف التيارات السياسي
مث اختفى ليعود يف ثوب اجلبهة . املنظمة العسكرية السرية يف اجلزائر املعارضة الستقالل اجلزائر

وقد برز هذا التيار يف الساحة السياسـية   .1972الوطنية الفرنسية بزعامة جان ماري لوبني يف 
حتاول الطبقة السياسية احلاكمة إذ . يف فرنساالنظام السياسي  األزمة اليت يعيشها الفرنسية نتيجة

أن تطور ميكانيزمات وأدوات الدميقراطية إىل احلكم، " نيكوال ساركوزي"منذ وصول الرئيس 
الفرنسية النيابية، لكي تصبح أكثر فعالية باعتمادها على دميقراطية الرأي العام املرتكز أساسـا  

تصويت االنتخايب، وعلى تقنيات الدميقراطية التفاعلية ومناقشة قضـايا الشـأن العـام،    على ال
  .باالعتماد على تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال احلديثة واملعاصرة

تتأسس الدميقراطية الفرنسية على التعددية احلزبية، حرية املعارضة السياسية واخلضوع و     
الثة تعطي األقليات السياسية احلق يف املعارضة، النقد والدعوة هذه األركان الث. إلرادة األغلبية

وهذا ما مسـح للجبهـة الوطنيـة    . إىل تغيري السياسات احلكومية عن طريق إقناع الرأي العام
الفرنسية أن تربز كقوة انتخابية مؤثرة يف السياسة العامة، رغم أا حركة جتمـع يف صـفوفها   

وجيات املتباينة، لكنها تتوحد يف معارضـة الطبقـة السـابقة    الكثري من التنظيمات واإليديول
  . احلاكمة

                                                 

(
1
)  Alain,Girod, Op.cit, p.44. 
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تتمثل استراتيجية اجلبهة الوطنية  واليمني املتطرف يف العمل السياسي، بتحديد أعدائهم و    
على املستوى الداخلي كما على املستوى اخلارجي، وينظمون معاركهم االنتخابية ويعبـؤون  

ومن هنا حتول مفهوم العدو بعد اية فترة احلرب الباردة، . األعداء براجمهم السياسية ضد هؤالء
من التهديد الشيوعي إىل خطر اإلرهاب اإلسالمي، أين ربطت اجلبهة الوطنيـة بـني اهلجـرة    

اليت يبثها اإلعالم الفرنسي املتأثر باخلطاب  والعنفاجلزائرية واملغاربية بالصور النمطية لإلسالم 
كما ينظر قادة اجلبهة الوطنية لالستعمار الفرنسي بانه حالة  .لليمني املتطرفالسياسي والدعائي 

طبيعية يندرج يف إطار التمدد احلضاري لفرنسا يف العامل، وأن احلرب يف نظر جان ماري لوبني 
هذه النظرة تنم عن التأثري العميق للفاشية والفكر التوسـعي  . هي احلاضنة الكربى لنشأة األمم

جلبهة الوطنية الفرنسية، وهو ما ميكن أن يشكل توجها خطريا يف السياسة اخلارجية لدي قادة ا
الفرنسية إذا ما متكن اليمني املتطرف من اعتالء السلطة يف فرنسا، أو إذا تعدى تأثريه احلايل إىل 

  .شؤون السياسة اخلارجية لفرنسا
من خـالل قوـا االنتخابيـة     تستطيع اجلبهة الوطنية التأثري يف السياسات احلكوميةو      

، أو يف خمتلف املستويات ااملتنامية، وضغطها على صناع القرار من خالل التحالفات اليت تعقده
ومن خالل املشاركة يف مناقشة السياسة العامة وتعبئة الرأي العـام  . التصويت العقايب لصاحلها
قضايا عدم االسـتقرار يف دول  يف ظل التحوالت الدولية واألمنية و. ضد أو مع سياسات معينة

  .جنوب املتوسط، وضغوط األزمة املالية واالقتصادية يف االحتاد األورويب
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       نسيةتأثري اليمني املتطرف يف العالقات اجلزائرية الفر: الفصل الثالث 
  ):2010-2002(الراهنة                  

السادس عشـر  زائرية الفرنسية منذ بداية القرن لعالقات اجلعرض اجلذور التارخيية لبعد      
بعد الدراسة النظرية للحياة السياسية يف فرنسا والتعـرف  امليالدي وحىت اية القرن العشرين، و

ص الفصل الثالث لدراسة وحتليـل العالقـات   خيص لعامة،السياسات اعلى الفواعل الرئيسية يف 
 ، والبحث عن مدى2010إىل سنة  2002اجلزائرية الفرنسية الراهنة يف الفترة احملددة من سنة 

  .يف هذه العالقاتتأثري سياسات اليمني املتطرف 
  : الدراسة واليت مفادها يتضمن هذا الفصل حماولة اإلجابة عن إشكالية     

من خالل تقسـيم  ، "تأثري سياسات اليمني املتطرف يف العالقات اجلزائرية الراهنة؟ما مدى "
  .مبحثنيهذا الفصل إىل 

اسـة اخلارجيـة يف   يدراسة وحتليل  ثوابت ومـتغريات الس يتعرض املبحث األول إىل  
سة ثوابت السياوالذي يتفرع بدوره إىل مطلبني، يركز األول على ، اجلزائرية الفرنسية العالقات 

الذاكرة التارخييـة   :واليت قصرناها على ملفات أربعة .اخلارجية واملتمثلة يف خملفات االستعمار
مـتغريات  بينما يتطرق املطلب الثاين إىل  .الصحراء الغربيةنزاع و ،جرائم االستعمار، األرشيف

ضـايا  وقأين يركز الباحث على قضايا حماربة اإلرهاب الدويل، اهلجـرة،   السياسة اخلارجية،
ومن مث البحث عن تأثري سياسات اليمني املتطـرف يف هـذه   . التعاون االقتصادي بني البلدين

  .امللفات والقضايا
وحتليل البعد الثقايف احلضـاري يف العالقـات   أما املبحث الثاين، فإنه خمصص لدراسة      

التعلـيم، كمكونـات   التركيز على عناصر اللغة، الدين، التربية ومن خالل اجلزائرية الفرنسية، 
ومن مث يتجه الباحث إىل الكشف عن  .أساسية من مكونات اهلوية الثقافية واحلضارية ألي أمة

. على مطلـبني هذا املبحث توزع وي .ذلكاليمني املتطرف يف  سياسات وتوجهات  تأثريمدى 
قتصـر علـى   والذي سي ،متغري الثقافة يف العالقات اجلزائرية الفرنسيةيركز املطلب األول على 

يف العالقات  العلوممتغري  فيستعرضأما املطلب الثاين،  .البعدين اللغوي والديين يف هذه العالقات
  .من خالل التركيز على التعاون يف جماالت التربية والتعليمالثنائية 
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  : الفرنسية ثوابت ومتغريات السياسة اخلارجية يف العالقات اجلزائرية: املبحث األول
   

اجلزائرية الفرنسية، إىل الكثري من التطورات، يف سياق التحـوالت  العالقات  ضتتعر     
كما تعرضت العالقات الثنائية بني البلدين . الدولية  اجلديدة اليت تلت اية فترة احلرب الباردة

إىل العديد من التوترات واألزمات املرتبطة باألبعاد ، )2010-2002(يف الفترة احملددة للدراسة 
وصلت يف بعض األحيـان إىل اجلمـود    ،واحلضارية تارخيية، السياسية واالقتصادية، الثقافيةال

يف  "جان ماري لـوبني "وتزامنت هذه التوترات مع صعود اليمني املتطرف بقيادة  .الدبلوماسي
فهل هذا التزامن يعكس حقيقة التأثري السياسي للـيمني   .الساحة السياسية واإلعالمية يف فرنسا

   .؟ وما هي أهم امللفات والقضايا اليت ختضع هلذا التأثري؟اجلزائرية الفرنسيةطرف يف العالقات املت
لإلجابة على هذه التساؤالت، تقترح الدراسة مطلبني؛ يركز األول منهما على ثوابـت       

مار السياسة اخلاجية يف العالقات اجلزائرية الفرنسية، متمثلة يف ملفات الذاكرة، جرائم االسـتع 
. الفرنسي يف اجلزائر، األرشيف الوطين اجلزائري املوجود يف فرنسا، ونزاع الصـحراء الغربيـة  

ويسـتعرض  . واليت   نعتربها من خملفات االستعمار األورويب والفرنسي على وجـه التحديـد  
يل ممثلة يف قضايا اإلرهاب الـدو املطلب الثاين متغريات السياسة اخلارجية يف العالقات الثنائية، 

  .مشاكل اهلجرة، وملف التبادل االقتصادي والتجاري
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  :ثوابت السياسة اخلارجية يف العالقات الثنائية  :املطلب األول
خملفات االستعمار الفرنسي يف اجلزائر ويف مشال أفريقيا، من الثوابت يف السياسـة   تعد     

: مثل هذه املخلفات يف ملفات أربعـة هـي  تت .، باعتباره تراثا تارخييا مشتركااخلارجية للبلدين
ملف الذاكرة التارخيية، ملف جرائم االستعمار، ملف األرشيف الـوطين، ونـزاع الصـحراء    

  .لكن تعامل الطرفني مع هذه امللفات خيضع للعديد من العوامل واملؤثرات.الغربية
  :االستعماريةملف الذاكرة : الفرع األول

بني باريس واجلزائر حول ملف الذاكرة وانعكاسات االستعمار تعترب اخلالفات السياسية      
. الفرنسي على اتمعني اجلزائري والفرنسي، من بني أهم العوامل املؤثرة يف العالقات الثنائيـة 

املتعلق بتمجيد االستعمار إىل تدهور هذه العالقـات   2005فرباير  23فقد أدى إصدار قانون 
لكن هذا القانون مل يأت صدفة . ة الصداقة والتعاون بني البلدينوفشل عملية التوقيع على معاهد

. وال فجأة ، وإمنا حدث ذلك بتأثري كبري من التيارات املتطرفة واجلماعات املعاديـة للجزائـر  
؟ وما هي أهم اجلماعات املـؤثرة يف  ه صدافماهو حمتوى هذا القانون؟وما هي أسباب ودوافع إ

  .صدوره؟
  :2005فرباير  23انون قراءة يف حمتوى ق) 1

تعرب األمة عن عرفاا للنسـاء والرجـال   : " جاء يف نص هذا القانون يف مادته األوىل         
الذين شاركوا يف املهمة اليت أجنزا فرنسا يف مقاطعاا السابقة، باجلزائر، املغرب، تونس واهلند 

وتعترف األمة الفرنسية باآلالم الـيت   .الصينية ويف كل البلدان اليت كانت حتت السيادة الفرنسية
كابدها والتضحيات اليت بذهلا العائدون، األعضاء السابقون يف التشكيالت اإلضافية واملدجمون 
املفقودون والضحايا املدنيون والعسكريون خالل األحداث املتعلقة مبسـار االسـتقالل هلـذه    

  ).1..."(ورة علنية عن عرفاااملقاطعات واألقاليم السابقة وتعرب هلم ولعائالم بص
إن قراءة بسيطة هلذا النص، تبني أن الدولة الفرنسية ما بعد االستعمار تعترف رمسيـا وقانونيـا   

وتصف هذه . بكل األعمال اليت قامت ا فرنسا االستعمارية يف القرون املاضية خارج حدودها
  .بالد اليت استعمرااألعمال باملهمة احلضارية اليت أجنزا يف اجلزائر وكل ال

                                                 

(
1
) République française, « Loi n°2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la  

 JORF n° 46 du 24 »,  nation et contribution nationale en faveur  des français rapatriés      

, article 01. fev 2005         
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فإذا كان من حق فرنسا االعتراف لتضحيات مواطنيها، فإن هذا القانون أمهل وأغفـل مجلـة   
وتفصيال اجلانب املظلم واألسود لالستعمار الفرنسي، واملمارسات الـال إنسـانية، واجلـرائم    

ة، وحماولـة  والنهب والسرقة والتنكيل والتعذيب والتجهيل الذي مارسته السلطات االستعماري
  .طمس اهلوية ومسخ الشخصية الوطنية والتاريخ والدين اإلسالمي للشعب اجلزائري

إىل أكثر من االعتراف، إىل إدخـال مقـررات   ) 1(وقد ذهب القانون يف مادته الرابعة      
. وبرامج دراسية جديدة تربز اإلجيابيات احلضارية للحقبة االستعمارية يف املستعمرات الفرنسية

امة نصب تذكاري مبقربة مارينيان باجلنوب الفرنسي ختليدا ومتجيدا ألعضاء منظمة اجلـيش  وإق
اليت اغتالت وقتلت عشرات اآلالف من اجلزائريني، وطبقت سياسـة األرض  ) OAS(السري 

أما بقية مواد هذا القانون، واليت عددها ثالثة عشر،  .احملروقة يف اجلزائر انتقاما الستقالل اجلزائر
التعويضات اليت يستفيد منها هؤالء الضـحايا مـن األقـدام    و كز يف معظمها على احلقوقفتر

  .السوداء واحلركي وقدماء احملاربني يف اجليش الفرنسي
يظهر اخلطاب السياسي اليوم متناقض مع نفسه، فمن جهة تعترف احلكومة الفرنسـية        

قر، وتطالب تركيا باالعتـذار للشـعب   جبرائم النازية ضد اليهود، وتعترف جبرائمها يف مدغش
األرميين، ومن جهة ثانية تقبل الدولة الفرنسية مبؤسساا الدستورية والسياسية علـى متجيـد   

وال جتد الشـجاعة  . لألجيال يف مدارسها -كما تدعي-االستعمار، وتدريس فضائله احلضارية 
  .الكافية لالعتراف جبرائمها للشعب اجلزائري

ن السالف الذكر، تتناقض مع التطور التارخيي للعالقات بني الشعوب واألمـم  إن حقيقة القانو
بظهور وعي جديد بأمهية حقوق اإلنسان ونشر قيم احلريـة والعدالـة ، وحيـارب اهلمجيـة     

فرباير، يعتـرب قانونـا    23فقانون . واإلرهاب والتطرف واالستعمار واالستغالل بكل أشكاله
دعوة جديدة لالستعمار، من خالل اإلقرار بفضـائله وإجنازاتـه   عنصريا بكل املقاييس، ويعترب 

فإجنازات االستعمار كانت ختدم مصاحل فرنسا االقتصادية، العسـكرية  . املزيفة للتاريخ واحلقائق
واجليو استراجتية يف منافسة القوى األوروبية األخرى من جهة، ويف خدمة املسـتوطنني الـذين   

اء أوروبا هروبا من الفقر والرتاعات واحلروب، ومل تكن أبدا يف هاجروا إىل اجلزائر من كل أحن
خفضنا عدد : " يف السلوك االستعماري لبالده" ألكس دو توكفبل" فقد قال. خدمة اجلزائريني

                                                 

(
1

 ) République française, « Loi n°2005-158 du 23 février 2005», op.cit. article. 04. 
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كانت األنوار تنطفئ حولنا، وتوقف . منشآت الرب، وأمهلنا املدارس، وطردنا طلبة املعاهد الدينية
ين والقضاء، أي أننا جعلنا اتمع اإلسالمي أكثر فقرا وأكثر جهـال  التحاق الناس مبعاهد الد

وقال فيه الـرئيس األمريكـي األسـبق    ". وأكثر بربرية وافتقادا للنظام مما كان قبل أن يعرفنا
إن االستعمار الفرنسي هو أسوأ وأخبث ما ميكن أن ينكب به شـعب  " : " فرانكلني روزفلت"

  ).1"(من الشعوب
  :وأبعاده 2005فرباير  23قانون  أصول نشأة) 2

طويال من أجل توقيع اتفاقية الصداقة بـني   "جاك شرياك"عمل الرئيس الفرنسي السابق      
اجلزائر وفرنسا تسمح بتجاوز اخلالفات التارخيية واحلساسيات النفسية والعاطفية لدى الشعبني 

ن مصادقة الربملان الفرنسي يف لك. وطي صفحة املاضي االستعماري ائيا. الفرنسي واجلزائري
  .على قانون متجيد االستعمار أجهض تلك املبادرة 2005فيفري 

نتيجة نشاط منظم موعات متنفذة يف دواليب احلكـم    2005فرباير  23لقد جاء قانون 
ويف األوساط السياسية الفرنسية، من مجعيات األقدام السوداء القريبة من اليمني واملتعاطفة مـع  

ملسـتوطنني  اهاته اجلمعيات متثل األغلبية الساحقة مـن  . حات اليمني املتطرف وسياساتهأطرو
ولفهم أصول نشأة هذا القانون، وأبعاده ، وأثره يف تدهوره . العائدين من اجلزائر بعد االستقالل

وكيفية   )Lobbies(العالقات اجلزائرية الفرنسية،  من الضروري التعرف على هذه اموعات 
  .ريها يف الطبقة السياسية احلاكمةتأث

  :تشكل لويب األقدام السوداء) أ
هو جمموعة من مجعيات املستوطنني الفرنسيني العائدين من اجلزائر بعد االسـتقالل يف       
هذه اموعة تشكل مجاعة ضغط على املسؤولني السياسـني يف  . إىل وطنهم األم فرنسا 1962

دم يف االنتخابات ويف تنفيذ سياسات احلكومة، باحلصول على احلكومة الفرنسية ملقايضة مسان
وقد تزامن تشكل هذا اللويب مع صعود اليمني املتطرف بفرنسا بداية من ). 2(بعض االمتيازات

 .، بقيادة جان ماري لوبني1972

                                                 

. نت على الشبكة العنكبوتية.من موقع العربية، " قانون العار" مد، قرياط، حم) 1(
http://alarabiya.net/writers/warchive.php?writer=1412. consulté le 02/06/2010.  

)
   بولفراق، اجلزائر، بشري: ترمجة .فيفري املمجد لالستعمار 23نقد قانون : االستعمار والقانون والتاريخ كلود، ليزو و جيل منصرون،   )2

  .33.، ص2007دار القصبة،       
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مجعية الصداقة للدفاع عن املصـاحل املعنويـة واملاديـة    "من بني أهم هذه اجلمعيات، توجد 
مبوافقة  1967واليت تشكلت يف نوفمرب  .املنفيني) AMIDAD"(ى املساجني السياسينيلقدام

، واليت تنص يف وثائقها ونظمها الداخلية على هدف الـدفاع بكـل   "راؤول صاالن"اجلنرال 
... الوسائل الشرعية على ذاكرة الشهداء الذين كانوا ضحايا ألعداء دعـاة اجلزائـر فرنسـية   

وهـي  ). 1..."(جل إعادة االعتبار لكل املكافحني عن اجلزائر الفرنسيةوتسعى بكل قواها من أ
اجلمعية األكثر ارتباطا بلويب األقدام السوداء، وهي تناضل من أجل إعـادة االعتبـار املـادي    

إىل جانب ذلك توجد العديد من . واملعنوي ألعضاء املنظمة السرية العسكرية املنفيني واملعدومني
مستوطنني واليت تتمتع بالعضوية يف جلنـة تنسـيق اجلمعيـات الوطنيـة     اجلمعيات األخرى لل

)CLAN-R.(  
هذه اجلمعيات حىت وإن كانت ال تدعو إىل عودة االستعمار، إال أن دورها بـارز يف ملفـات   

وتأثريها واضح يف العالقات اجلزائرية الفرنسية كما يـرى   .وقضايا الذاكرة ومرياث االستعمار
ومل تكـف  . فهي غالبا ما تستفيد من كتابة للدولة أو مندوب وزاري ،)2( الكثري من املتابعني

هذه اجلمعيات عن مطالبة اجلزائر بالتعويض عن ممتلكاا وامتيازاا املفقـودة يف اجلزائـر، وال   
وال . تتورع عن اام اجلنرال ديغول خبيانة أحالم املستوطنني الذين أوصلوه إىل سـدة احلكـم  

سياسة حكومية تستهدف مصاحلهم املادية واملعنوية، وهي تطالب باستمرار زالت تعارض أي 
. بالعفو الشامل عن منفذي االنقالب على اجلنرال ديغول وعن أعضاء املنظمة السرية املسـلحة 

، رغم معارضة ديغول 1968وقد كلل نشاط هذه اجلمعيات باحلصول على العفو الشامل سنة 
إن األمة ليست ملزمة إزائهم بأي :" ديغول يف هذا الشأن قائال فقد صرح. الطويلة هلذا املطلب

وقـد  ...ازفـة جمشيء ، فقد فتحت هلم اال لالستيطان يف اجلزائر مبا يف ذلك من أخطـار و 
استفادوا بالكثري من االمتيازات ملدة طويلة، وحفظ من كل سوء، وقدمت من أجلهم الكثري من 

عن السلطة احتلت املطالب املادية للمستوطنني مكانـة  ومبجرد رحيل ديغول ). 3"(التضحيات
مرموقة يف الوعود االنتخابية، ومل جيرؤ أي مرشح على جتاهل مئات اآلالف من األصوات اليت 

                                                 

1) كلود، ليزو و جيل منصرون، املرجع السابق. ص.34.
 ) 

(2) Jean François, Doguzan, « Les relations Franco –Algériennes ou la poursuite des  

    amicales incompréhensions », Annuaire français de relations internationales (AFRI),  

   vol.02 ? 2001, p.440 . 

) كلود، ليزو و جيل منصرون ، نفس املرجع  . ص.35.
 3)  
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وقد وجدت هذه املطالب طريقها إىل احلل عن طريـق ممارسـة حـق الطعـن     . ميثلها هؤالء
  ).1(والتصويت العقايب يف خمتلف االنتخابات

، أصبحت أصوات األقدام السوداء وأنصار اليمني املتطرف 1976سيس هذا الطعن يف فمنذ تأ
حمل جتاذب  بني احلزب االشتراكي لفرانسوا ميتران، والتجمع الشعيب اجلمهوري بزعامة جـاك  

وكان فرانسوا ميتران مدافعا شرسا عن مطالب األقدام السوداء، فقـد جـرت عـدة     .شرياك
االشتراكي وممثليهم، حيث مت إقناع هؤالء بالتصويت لصاحل فرانسوا  اتصاالت بني قيادة احلزب

يف مقابل العفو الشامل وإعادة اإلدماج لثمانية من ، 1981ميتران يف االنتخابات اليت فاز ا يف 
ومراجعة املسار املهين لكل أعوان ، 1961اجلنراالت الذين انقلبوا على اجلنرال ديغول يف أبريل 

، 1963و 1961رفني اإلداريني املطرودين من الوظيف العمومي ما بني سـنيت  الشرطة واملتص
ومبجرد انتخابه رئيسا لفرنسا، قدم فرانسوا ميتـران  . بتهمة االخنراط يف املنظمة السرية املسلحة

مشروع قانون يتضمن العفو الشامل والذي اصطدم مبعارضة شديدة من طرف نواب احلـزب  
لكنه مل ينجح يف تقدمي قانون . ، ومت التصويت يف اية املطاف"وكسبيار ج"االشتراكي بقيادة 

وبـذلك  . جديد بشأن التعويضات، ومل يعد منذ ذلك الوقت يتدخل يف شؤون األقدام السوداء
وقد انتقلـت قضـية   . فقد خسر دعم هيئة الطعن اليت مالت لصاحل اليمني بقيادة جاك شرياك

واليت فاز ا حـزب   1986مني منذ االنتخابات التشريعية يف األقدام السوداء من اليسار إىل الي
واليت فاز ـا جـاك شـرياك،     1995التجمع الشعيب اجلمهوري، واالنتخابات الرئاسية لعام 
وقد برزت مسـألة األقـدام السـوداء    . وأصبحت منذ ذلك الوقت سندا وفيا ملرشحي اليمني

، حيث انتمت أغلبيـة  )2(2002اسيات عام والعائدين بشكل واضح يف احلملة االنتخابية لرئ
األقدام السوداء إىل أحزاب اليمني، وصوتت األغلبية منهم لصاحل اجلبهة الوطنيـة خاصـة يف   

املستوطنني " ترحيل"وذلك أن مسألة  .املناطق ذات الكثافة السكانية العالية من األقدام السوداء
لكن هذا ال يعين أن  ).3(اجلبهة الوطنية تبقى موضوعا أساسيا يف خطاب ،بعد استقالل اجلزائر

مطالب األقدام السوداء هي العامل املهيمن واملؤثر يف صعود اجلبهة الوطنية والتصويت لصاحلها 
فاجلبهة الوطنية حتظـى  . وإمنا هناك عوامل أخرى كما رأينا يف الفصل األول من هذه الدراسة

                                                 

1 ) كلود، ليزو و جيل منصرون،  املرجع السابق . ص.36.
)  

 (
2
) Jean, leca, « Attention ! un comportement peut en cacher un autre », societés politiques   

      comparées. N°23, mars 2010. 

(
3

 ) Jean, leca, Op.cit. 
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فما من تفسري لسلوك األقدام السوداء . م السوداءبانتشار واسع يف مناطق قليلة الكثافة من األقدا
فكذلك كان احلـال  . االنتخايب، سوى أم يتبعون التيار الذي حيقق مصاحلهم املادية واملعنوية

 ،السريةالعسكرية بعد التوقيع على اتفاقيات إيفيان، أين متسك املستوطنون الفرنسيون باملنظمة 
، بعد فشل االنقالب العسكري ضد اجلنـرال ديغـول يف   على أمل اإلبقاء على اجلزائر فرنسية

1961.  
وذا يكون لويب األقدام السوداء وقدماء اجليش الفرنسي قد جنحوا بتحالفهم مع اجلبهة         

اجلذب السياسي ومقايضة أصوام باستخدام ضغط هيئـة   يف لعبةالوطنية إىل حد ما بالتحكم 
ام السوداء عند هذا احلد، بل تعدت ذلك إىل املطالبة بإعادة  تتوقف مطالب لويب األقدومل.الطعن

فكان . النظر يف الذاكرة اجلماعية لألمة الفرنسية من زاوية املنظور اإلجيايب للماضي االستعماري
، والذي مت )1"(ملتقى الذاكرة وتدريس حرب اجلزائر"أول هجوم علين هلذا اللويب يستهدف 

حيث طغـت املطالـب   . رابطة التعليم ومعهد العامل العريبمن طرف  1992تنظيمه يف مارس 
فأسفر نشاط هذه النوادي عـن  . التذكارية على املطالب املادية ، وأسست النوادي ألجل ذلك

، واليت تركز نشاطها على االحتجاج ضـد  "مجعية الذاكرة الفرنسية ملا وراء البحار"تأسيس 
تـوي يف  الـذي حي . يف املنظومة التربوية الفرنسيةالتاريخ الرمسي لالستعمار الفرنسي وتدريسه 

ن املاضي االستعماري يف اجلزائر وخاصة يف مرحلـة التفـاوض   نظرهم على حقائق مزيفة بشأ
  ).2(وإاء االستعمار

، انبعث األمل من جديد لدى لـويب األقـدام   1995ومبجرد عودة اليمني إىل السلطة سنة 
شن جاك شرياك يف حديقة عمومية ببـاريس نصـبا   ، د1996نوفمرب  11السوداء، ففي يوم 

تذكاريا مهدى ألرواح الضحايا املدنيني والعسكريني الذين سقطوا يف أفريقيا الشـمالية مـن   
وقد تضمن خطابه ذه املناسبة كل األوهام املتعلقة باملهمـة احلضـارية   . 1962إىل  1952

  ).3(لالستعمار

                                                 

(
1
) Jean-Pierre, Rioux, « Comprendre et faire comprendre », conference présenté au actes  

     de l’université d’été, sur le thème : comprendre et ensigner la guerre d’algerie et la  

     maghreb contemporaine. organisé à l’institut du monde arabe, le 29 et 31 oct 2001,  

     p.08. 

) كلود، ليزو و جيل منصرون ، مرجع سبق ذكره . ص.ص.41-40.
 2)  

  (3) نفس املرجع . ص.42.
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ف والقتل واإلرهاب، مهددة بااليار حتت الضـغوط  وألن اجلزائر كانت غارقة يف دوامة العن
، وحباجـة إىل الـدعم   واخلـارجي  االقتصادية، االجتماعية والسياسية على املستويني الداخلي

باهتة إن مل تكن معدومة جتاه املبادرات  يةالفرنسي يف احملافل الدولية، كانت ردود الفعل اجلزائر
ومل يدم هذا الصمت طويال، حىت انتخـاب  . يف اجلزائر الفرنسية املتعلقة باملاضي االستعماري

ظهـرت يف   2000فمنذ جـوان  . 1999عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للدولة اجلزائرية يف أبريل 
اجلزائر موجة جديدة تطالب احلكومة الفرنسية االعتراف باجلرائم املرتكبة يف حـق الشـعب   

واالعتراف بالقمع املمارس . 1945ماي  8اجلزائري أثناء حرب التحرير الوطين، ويف أحداث 
كما ظهـرت  . 1961أكتوبر  17من طرف جهاز األمن الفرنسي يف باريس أثناء مظاهرات 

موجة من الشهادات أظهرت للرأي العام حقائق جديدة حول التعذيب واالغتصاب واحلـرب  
تحرير الوطين منذ النفسية اليت  مارسها اجليش الفرنسي  ضد الشعب اجلزائري ومناضلي جبهة ال

عودة حرب اجلزائر إىل الواجهـة   2001وبداية  2000حيث شهدت اية سنة . 1957سنة 
، مـن مثـل   )1(يف فرنسـا  على مستوى الرأي العام واإلعالم ويف النقاش السياسي والتارخيي

الصادرة بتـاريخ   ،"le monde"يف صحيفة  " لويزة إيغيل أحريز"شهادات املناضلة اجلزائرية 
واليت حتدثت عن أعمال التعذيب اليت تعرضت هلا من طرف قوات اجلنـرال   2000جوان  20

، فضال عن إصدار اجلنرال )2(،   وكذلك األعمال اجلديدة لبعض املؤرخني" Massu ماسو"
الذي يعترف فيه مبمارسة " 1959-1957:مصاحل خاصة، اجلزائر"لكتابه املوسوم" أوصاريس"

ية اليت ارتكبت حتت مسؤوليته، والبث التلفزيوين لسلسلة وثائقية أعدها التعذيب واجلرائم احلرب
والذي أثار النقاش من جديد "  العدو احلميم"بعنوان  ) Patrick Rotman" (باتريك رومتان"

وقد تعرض هذا . حول أحداث حرب التحرير ووسائل التعذيب، عرضته القناة الثالثة الفرنسية
وتصاعدت ). 3(طرف لويب األقدام السوداء وجنراالت حرب اجلزائر الفيلم لكثري من النقد من

عبد "يف األوساط املعادية للجزائر، باالحتجاج على حضور الرئيس اجلزائري احلمالت الدعائية 

                                                 

(1   ) Philippe,  Salson « les débats autour de la guerre d’Algérie à travers le Monde »,  

      mémoire de maitrise d’histoire contemporaine. Présenté à l’université Michel de  

      montaigne , Bordeaux 3, 2001, p.5. 

(2) Jean-Pierre, Rioux, op.cit.p.09. 

) كلود، ليزو و جيل منصرون ، مرجع سبق ذكره. ص.44.
 3)  
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وانتهت باملصادقة على قانون العار كما وصـفه  . يف اجلمعية الوطنية الفرنسية "العزيز بوتفليقة
  فما هي جذور ه؟ وما هي أبعاده؟. 2005 فرباير 23حممد قرياط يف 

  : أصل نشأة القانون) ب
حني مت ، 2002فرباير إىل عشية االنتخابات الرئاسية لعام  23تعود جذور إصدار قانون      

إنشاء جلنة وزارية خاصة بدراسة مطالب ومشاكل األقدام السوداء واحلركى وقدماء احملاربني يف 
جـان بيـار   "تعليماته إىل الوزير األول  "جاك شرياك"ابه أصدر ومبجرد انتخ .اجليش الفرنسي

 les(العتماد سياسة تقضي باحلل النهائي ملشـاكل العائـدين   ) J.P.Raffarin" (رافاران

rapatriés (  إىل فرنسا بعد االستقالل اجلزائري، وتكليفه بتحضري إجراءات التضامن الـوطين
مرسوما يتضمن إنشاء الس األعلى  2002سمرب دي 20لصاحلهم، حيث وقع الوزير األول يف 

من بني مهامه تقدمي اآلراء واالقتراحـات بشـأن   ). أو األقدام السوداء(للمستوطنني العائدين 
اإلجراءات اخلاصة بالعائدين، ال سيما فيما يتعلق باملاضي االستعماري لفرنسـا يف مـا وراء   

املطرودين من الوظائف العامة ويتم ذلك بناء علـى   البحار، واملسائل املتعلقة بإدماج املنفيني أو
  ).1(طلب من رئيس اللجنة الوزارية املشتركة أو مببادرة من هذا الس

، وهو نائب "Michel Diefenbacher"أوكلت مهمة اقتراح مشروع القانون إىل      
 سـتعانة واالونواب األغلبيـة يف الربملـان    ،)UMP(عن حزب االحتاد من أجل حركة شعبية

قترحات وآراء الس األعلى للمستوطنني واللجنة الوزارية املشتركة، أين مت ميش وإقصـاء  مب
  .املؤرخني الفرنسيني يف هذا اال

، يف التعبري 2003أثناء تقدمي تقريره إىل الوزير األول يف سبتمرب ، "ميشال ديفنباشر"ومل يتردد 
لقد طلبت فرنسا : " الستعمارية، مذكرا باملاضي قائالعن آمال املدافعني عن السياسة ابصراحة 

 ."من أبنائها الشجعان احلفاظ على إشعاعها احلضاري فيما وراء البحار بإقدام وافتخار وعزمية
واليوم ينتظرون من فرنسا أن متنح للعمل اجلماعي الذي أجنزته فيمـا وراء البحـار   "ويضيف 

  .)2..."(املكانة اليت يستحقها من التاريخ
، بل ضغطوا على وزير التربية من أجـل تغـيري   2005ومل ينتظر املعنيون بالقانون صدوره يف 

الربامج والكتب املدرسية بتشكيل جمموعة تفكري على مستوى الوزارة حول املكانة املخصصـة  
                                                 

)1
  .47.ص . ملرجع السابقا ،كلود، ليزو و جيل منصرون)  

2) نفس املرجع . ص.49.
 ) 



 

 136 

ديسمرب يوما وطنيا لذكرى  5كما مت إقرار . للماضي االستعماري يف الكتب املدرسية والربامج
لضحايا الذين ماتوا من أجل فرنسا يف أفريقيا الشمالية وذلك يف اجتماع جملس الوزراء يوم كل ا
 ).1(، ليتم ترسيمه يف القانون بعد سنتني من إقراره2003سبتمرب 17

إىل احلكومة وزيرا للداخلية، وسيطرته على حـزب   "ساركوزي"ومبجرد وصول           
يف توقيع اتفاقية الصداقة بني  "جاك شرياك"رت أحالم االحتاد من أجل حركة شعبية، حىت تبخ

فقد بدا واضحا تأثري اخلطاب السياسي لليمني املتطرف من أحزاب سياسـية  . فرنسا واجلزائر
ومجاعات الضغط من األقدام السوداء وقدماء احملاربني يف اجليش الفرنسي، وبعـض القنـوات   

أثارت تصرحياته عن الفترة االسـتعمارية   فقد. اإلعالمية، على توجهات ساركوزي السياسية
ردود فعل عنيفة وواسعة يف اجلزائر، اشتركت فيها خمتلف التشكيالت السياسـية ومنظمـات   
ااهدين وأبناء الشهداء، وخمتلف املنظمات واجلمعيات األخرى، حيث عرب ساركوزي عـن  

ناء حرب التحرير واملعروفني باسم أث) 2(نيته يف رد االعتبار للمتعاونني اجلزائريني مع االستعمار
ألقى  ،)*(، ويف مدينة تولون2007ففي محلته االنتخابية لرئاسيات عام ".  Harkisاحلركى"
احللم :" حيث قال 2007فرباير 7خطابا مفعما باحلنني إىل املاضي األمربيايل، يوم  "ساركوزي"

لم الذي دفع يف املاضي فرسـان  األورويب حباجة إىل احللم املتوسطي، ولقد تقلص حني تبدد احل
ذلك احللم الـذي وجـه أنظـار أبـاطرة     . أوروبا قاطبة عرب الطرق املؤدية إىل بلدان املشرق

وملوك فرنسا صوب اجلنوب، ذلك احللم الذي جعل بونابرت حيلم مبصر  اإلمرباطورية املقدسة
نشر احلضارة كما كـان  السعي إىل :" ويضيف....". ونابليون الثالث باجلزائر وليويت باملغرب

فما علينـا إال أن  ....يتمناه فالسفة عصر التنوير، وحيلم به اجلمهوريون يف وقت جول فريي، 
  ).3"(نوحد جهودنا لكي تعود األمور إىل سالف عهدها

إن مقارنة بسيطة بني اخلطاب السياسي يف العهد االستعماري، وبني اخلطاب السياسي      
ن مثة استمرار للتاريخ، الغرض من وراءه ترسيخ فكرة التواصـل وعـدم   احلايل لليمني، تفيد بأ

واليت من شأا . حدوث أي قطيعة منذ زمن احلروب الصليبية إىل يومنا هذا مرورا بعصر األنوار
                                                 

1) كلود، ليزو و جيل منصرون، املرجع السابق. ص.51.
 ) 

  (2) خالد، سعد زغلول،" ساركوزي وسياسة فرنسا اخلارجية"، جملة السياسة الدولية. العدد 169، جويلية 2007، ص.196.
. 1830هذه املدينة انطلقت منها القوات الفرنسية لغزو اجلزائر يف )  *)  

)
3

  دار القصبة للنشر، : مسعود حاج مسعود، اجلزائر: ترمجة. اجلمهورية اإلمرباطورية يف سياسة الدولة العنصريةأوليفي، لوكور غرامنيزون، )  
  .421-420. ص.، ص 2009     
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ترسيخ صورة فرنسا العظمى وختليدها يف أذهان األجيال الصاعدة ولو على حساب الشـعوب  
راءة بسيطة هلذا اخلطاب تربز عودة قوية للماضي االستعماري قكما أن . املضطهدة واملستضعفة

يف النقاش السياسي الفرنسي، وحماولة إبرازه وكأنه كرت مثني جيب متجيده والعمل على إحيـاء  
والدليل على هذا هو املبادرات اليت ما انفك عددها يتضاعف منذ بداية األلفية الثالثـة  . مآثره

وكذا النجاحات اليت أحرزها لويب ) OAS(ظمة اجليش السري لتخليد ذكرى املتطرفني من من
ومل تعد مسألة استغالل املاضي االسـتعماري  . األقدام السوداء من أنصار مقولة اجلزائر فرنسية

الفرنسي حمتكرة من طرف تلك اجلمعيات لتحقيق أغراض سياسية أو مادية، ولكنها أصـبحت  
  .حمل جتاذب بني اليسار واليمني

زال فرنسا هي الدولة األوروبية الوحيدة اليت أصـدرت أحكامـا تشـريعية تسـم     مات     
االستعمار باإلجناز اإلجيايب، إال أن هذا السلوك يعترب تتوجيا للحمالت السياسية الواسعة النطاق 

، منذ "نيكوال ساركوزي"اليت تستهدف الذاكرة اجلماعية، واليت حظيت بدعم الرئيس الفرنسي 
للداخلية، ومن وراءه نواب اليمني يف الربملان الفرنسي، حيث قطع على نفسـه  أن كان وزيرا 

مثلي األقدام السوداء واملتطرفني، تقضي برد االعتبار لكل الفرنسيني العائدين مل) 1(وعودا كتابية
 تعد مسألة إعادة االعتبار للماضي االستعماري مطلبا شائنا، إذ مل .إىل فرنسا بعد انتهاء احلرب

صبحت هذه املسألة سلوكا رمسيا للدولة الفرنسية ومؤسسـاا الدسـتورية، وأصـبحت    بل أ
 وطرق الذاكرة االستعمارية وسيلة تتيح االستمرار يف انتهاج السياسة نفسها وإن كانت بأدوات

  .أخرى
قد لعب ساركوزي دورا بارزا يف مترير قانون متجيد االستعمار يف الربملان الفرنسـي،  و     
، وهو وزيرا 2005معارضته ملعاهدة الصداقة الفرنسية اجلزائرية أثناء زيارته للجزائر عام بتصعيد 

وصارت لعقدة الذاكرة التارخيية حضورا واضحا يف توجهاته بعـدما  . أوال للحكومة الفرنسية
بعدم االبتعاد عن منطق الوصاية الفرنسية الذي ترى فيه اجلزائـر  . أصبح القانون حتما مقضيا

، تأكيدا للـرفض  2005فرباير  23قانون  جاءكما  ).2(منطقة نفوذها وسوقا ملنتجااداخل 
الفرنسي االعتراف جبرائم االستعمار، واالعتذار والتعويض للضحايا من الشعب اجلزائري، وجاء 

                                                 

)1
  .426.ص.  املرجع السابق، أوليفي، لوكور غرامنيزون)  
  غري ( مذكرة ماجستري، "اإلدراكات االستراتيجية الفرنسية جتاه اجلزائر: 2009-1999زائرية العالقات الفرنسية اجل" حممد ملني، حبيلة، ) 2(

  .121 .، ص2010، كلية العلوم السياسية واإلعالم، )3(جامعة اجلزائر.  )منشورة     
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ضـحايا واملتضـررين مـن أالف    الليقطع الطريق أمام اجلزائريني حملاكمة ارمني وتعـويض  
كشفها وفضحها أمام احملاكم الوطنيـة   ماولة للتغطية عن جرائم االستعمار وعداجلزائريني، وحم

  ).1(والدولية
فرباير كعربـون   23نتيجة لكل ما سبق، ويف سياق املساومات االنتخابية، جاء قانون      

وقدماء احملـاربني مـن   االنتخابية جلمعيات األقدام السوداء  "جاك شرياك"عرفان ووفاء لوعود 
نيكـوال  "ويف مقابل صفقة انتخابيـة لصـاحل    .ثانية نصار اليمني املتطرف من جهةألو جهة،

والذي أصبح مسـيطرا علـى   ،  2007من أجل الفوز باالنتخابات الرئاسية لعام  "ساركوزي
الذي فقد السيطرة يف احلكم، " جاك شرياك"جل حركة شعبية يف أواخر أيام حزب االحتاد من أ

كما جاء هذا القانون تعبريا عن التوجهات الفرنسـية بعـدم   . يف الربملان على األغلبية الرئاسية
كما ينم عن النوايـا  . االعتراف، واالعتذار عن جرائمها للشعب اجلزائري إبان فترة االستعمار

اخلفية لفرنسا عن عدم الكشف عن خفايا أعماهلا إبان فترة االحتالل، وعن إبعاد املسـؤولني  
  .القتل والتعذيب، وجرائم ضد اإلنسانية، عن املتابعات القضائية واحملاكمواملتهمني يف قضايا 

  :ملف جرائم االستعمار :الفرع الثاين 
  1954إن جرائم االستعمار الفرنسي يف اجلزائر مل تبدأ مع ثورة التحرير الـوطين يف        

البيئة والبشعة إىل مة تتعدى آثاره الوخي .وإمنا هي سلسلة متواصلة من االحتالل إىل االستقالل
فاالستعمار يف حد ذاته جرمية ضد حقـوق اإلنسـان يف   . وقتنا احلاضرواإلنسان واحليوان إىل 

إن . وحضـاريا  كان إجيابيـا  ه، بأنأنصار االستعمار له احلرية والعيش الكرمي، عكس ما يروج
هي امتداد  ،لوطينحرب التحرير االذي شهدته فترة والقتل اجلماعي  االستعمار الفرنسيجرائم 
، متجـاوزة كـل   أرض اجلزائـر  همنذ أن وطأت أقداماإلبادة اليت شنتها قوات احملتل،  حلرب

   .األعراف والقوانني الدولية
  :جرائم االستعمار والرأي العام) 1

يف إن النقاش الذي فتح على مصراعيه منذ بداية األلفية الثالثة حول املاضي االستعماري      
أول  "لويزات إيغيل أحريـز "انت فك . ح كل خبايا االستدمار الفرنسي وجرائمهفض ،اجلزائر

اجلزائريني الذين فجروا قضية التعذيب يف اجلزائر أثناء فترة حرب التحرير عرب صفحات اجلرائد 
أرادت . 2001عام " لويزات إيغيل أحريز اجلزائرية" واإلعالم الفرنسي، وأصدرت كتابا بعنوان

                                                 

  .123. ص . املرجع السابقحبيلة، ، حممد ملني)1(
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ـا يف اجلزائـر ضـد الشـعب     ا أن تفضح من خالل شهاد جرائم اجليش الفرنسي اليت قام
اجلزائري، وتبني للرأي العام الفرنسي أن ما جرى خالل سنوات احلرب مل يكن جمرد عمليات 

إن ما جـرى  . حفظ النظام، وال جمرد دئة كما يروج له العسكريون والسياسيون الفرنسيون
 Raphael("رفائيل برانش"فقد أكدت الباحثة ).  1(اإلجرامكان حربا ضروسا بالغة الفساد و

Branche (أن التعذيب يف اجلزائر خالل فترة االستعمار الفرنسـي مل  : "يف رسالتها اجلامعية
بيـار  "أصـدر  كما )". 2(وإمنا هو ظاهرة كانت سائدة خالل حرب اجلزائر ،يكن عمال فرديا

حول جرائم فرنسا يف اجلزائر، ويعـزي   عدة كتب) Pierre Vidal Naquet"(فيدال ناكي
مـوريس  "هذا األخري صـدى هـذه الشـهادات يف وسـائل اإلعـالم الفرنسـية، إىل أن       

باعتباره رئيس شـرطة   1961أكتوبر  17املسؤول عن أحداث ) Maurice Papon("بابون
حيث تعترب مرحلة حكم فيشي وفترة حـرب  ). Vechy( "فيشي"باريس،كان من مناصري 

أما التفسري الثاين لعودة هذه األحـداث   ).3(حدثني أليمني يف الذاكرة اجلماعية الفرنسيةاجلزائر 
إىل الواجهة هو مطالبة األجيال الصاعدة لألجيال السابقة معرفة احلقائق التارخيية حـول هـذه   

اما مت جتاهل هذه املرحلة مت ،ففي فرنسا. املرحلة بالذات من التاريخ املشترك بني اجلزائر وفرنسا
وذلك بسبب الصـراع الفرنسـي   . من تاريخ فرنسا حىت اية التسعينات من القرن العشرين

الداخلي بني املستوطنني الفرنسيني يف اجلزائر وفرنسيي الوطن األم، حول مستقبل اجلزائر قبـل  
فأغلبية املسـتوطنني  . االستقالل، وعدم توافق اآلراء حول ذاكرة حرب اجلزائر بعد االستقالل

خيانة للمستوطنني وتفريط يف حقوقهم، ومن جهـة ثانيـة    "ديغول"لفرنسيني اعتربوا سياسة ا
وجود مئات اآلالف من اجلنود الذين شاركوا يف هذه احلرب، ومئات اآلالف من  اجلزائـريني  

أما . والذين تركتهم فرنسا عرضة للقتل واالنتقام بعد استقالل اجلزائر ،املتعاونني مع االستعمار
اجلزائر فرغم االحتفاء بالثورة التحريرية ومتجيد رموزها، إال أن الصراع الداخلي بني أطياف يف 

احلركة الوطنية، انعكس سلبا على توجهات احلكومة اجلزائرية بعد االستقالل، بتجاهل وإقصاء 
كل  .جزء كبري من تاريخ احلركة الوطنية، والتضييق على كتابة التاريخ احلقيقي للحركة الوطنية

                                                 

  (1) بزيان، سعدي، جرائم فرنسا يف اجلزائر من اجلنرال بوجو إىل اجلنرال أوساريس. اجلزائر: دار هومة، 2002. ص.75.
  (2)  نفس املرجع . ص.17 .

(3) Jack, Lang , « Apprendre et enseigner la guerre d’Algérie et le Maghreb contemporain »,  

    Conférence présenté au actes de l’université d’été, op.cit.p.3. 
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، مل تسمح بكتابة التاريخ احلقيقي هلذه املرحلة هذه الذكريات هي يف جمملها ذكريات متعارضة
 .من التاريخ املشترك، كما مل تسمح بالتصاحل مع الذات من جهة، ومع اآلخر من جهة ثانية

ـ          يني أما بالنسبة ألعداد القتلى والضحايا، فقد اختلفت أرقام املؤرخني والكتاب الفرنس
عن عدد اجلزائريني الذين أبادهم االستعمار، حيث تتحدث بعض املصادر عن مليون والـبعض  

ألف أثناء بداية االحتالل، والبعض اآلخر يعطي أرقامـا تزيـد عـن     500اآلخر يتحدث عن 
  ).1(املليونني والنصف خالل فترة االحتالل كلها

" جـريار "سي، فقد صرح وزير احلرب  لقد كانت سياسة اإلبادة مسة مالصقة لالستعمار الفرن
ال بد من إبادة مجيع السكان العرب، إن اازر واحلرائق وختريب الفالحة هي يف :" آنذاك بقوله

والغريب يف األمر أن مؤرخيهم ومسـؤوليهم ال  ). 2"(تقديري الوسائل الوحيدة لتركيز هيمنتنا
  .ألرقام اليت يقدمها اجلزائريونجيرؤون على ذكر هذه احلقائق إال نادرا وال يعترفون با

 يكن اجلنراالت ماسو، ساالن و أوساريس وحدهم الذين ارتكبوا جرائم ضد اإلنسـانية يف  مل
اجلزائر، ولكن كثري من ضباط اجليش الفرنسي  وجنراالته ارتكبوا تلك األفعال، والكثري منهم 

ترافـات اجلنـرال بـول    لكن اع. أنكرها وعلى رأسهم اجلنرال بيجار وشال وغريهم كثريون
  )3"(مصاحل خاصـة " أوساريس جبرائمه وجرائم اجليش الفرنسي أثناء حرب التحرير يف كتابه 

فقد . فضحت هؤالء الذين ينكرون اجلرائم اليت اقترفوها يف حق املناضلني من الشعب اجلزائري
ف أن التعـذيب  اعترف هذا األخري بقيامه بقتل املتهمني دون إحالتهم على القضاء، كما يعتر

  .كان ممارسا بكثرة يف اجلزائر
ومل تكن عملية قتل الشهيدين العريب بن مهيدي وعلي بومنجل من طرف اجلنرال أوسـاريس  
وشركاؤه، سوى واحدة من جرائمه اليت يفوق حصرها، فقد اعترف لة ماريان يف نـوفمرب  

و يعترب ذلك عمال من وه. شخص مشبوها فيه يف مدينة سكيكدة وحدها 500أنه قتل  2000
وأنه ال ميكنه االعتذار عن جرائمه إال إذا اعتذرت جبهة التحرير الـوطين  . أجل مصلحة فرنسا

، يف حني ينكر آخرون )4(واعترفت باألعمال اإلجرامية اليت ارتكبتها يف حق املدنيني الفرنسيني

                                                 

  (1) بزيان، سعدي، املرجع السابق.ص.21.
2)  نفس املرجع . ص.22.

)  

  .2008دار املعرفة، : مصطفى فرحات، اجلزائر: ترمجة. 1959- 1957اجلزائر : شهاديت حول التعذيب، مصاحل خاصةاجلنرال أوساريس، ) 3.(
  (4) بزيان، سعدي، نفس املرجع . ص.39.



 

 141 

ي والعمـل مـن أجـل    ومنهم بيجار ويرفضون االعتراف أو االعتذار، داعني إىل نسيان املاض
  .املستقبل

  :االستعمار جرائم ملفاملواقف اجلزائرية حيال ) 2
حىت تقدمت عـدة هيئـات وشخصـيات     ،جبرائمه "بول أوساريس"مبجرد اعتراف      

كمـا تقـدمت   . ومنظمات تابعة حلقوق اإلنسان بشكاوي قانونية ضده أمام احملاكم الفرنسية
بشكاوى تطالب فيها  ،وعائلة الشهيد العريب بن مهيدي 2001يف جوان  "إيغيل أحريز"املناضلة 

وإذا كانت األوساط الفرنسية قد عملـت علـى   . مبحاكمة هؤالء ارمني أمام حمكمة باريس
حيث عمل بعض . حتريك هذا امللف، فإن اجلهات الرمسية اجلزائرية كانت حتركها باهتا ومتأخرا

سنوات كاملة على إصـدار   5ستعمار بعد مرور النواب على اقتراح مشروع قانون لتجرمي اال
لتمجيد االستعمار، والذي عطل من طرف احلكومة والس الشـعيب   2005فرباير  23قانون 

. رئيس هذا الس "عبد العزيز زياري"الوطين العتبارات قانونية ودبلوماسية، كما صرح بذلك 
إشكالية وجود عدد مـن العراقيـل    فقد طرح العديد من املختصني والفقهاء من رجال القانون

القانونية حتول دون حماكمة هؤالء ارمني، واملتمثلة بقانون العفو العام الذي أصدره اجلنـرال  
ضد كل األعمال اليت ارتكبت خالل ثورة التحرير، والذي جاء  1968جويلية  31ديغول يف 

ه هلـذه القـوانني لـإلدالء    وغري "بول أوساريس"وقد استند ). 1(استكماال التفاقيات إيفيان
  .باعترافاته دون خوف من املتابعة القضائية

إن احلكومة اجلزائرية باعتبارها معنية بالدرجة األوىل ذا امللف، اكتفت باالسـتنكار،       
بـأن   "اجلنرال أوساريس"يعلق على اعترافات  "خالد نزار"فهاهو اجلنرال . وأحيانا بالسكوت

وهو كـال م غريـب   ). 2("يا فرنسيا، واجلزائر ال تتدخل يف هذا االذلك يعترب سجاال فرنس
يصدر من أحد ضباط جيش التحرير الوطين، وأحد الفاعلني الرئيسيني يف احلكومة اجلزائرية يف 

هلذا الصمت املطبـق   "لويزات إيغيل أحريز"وقد تأسفت املناضلة وااهدة . سنوات التسعينات
أما زعيم جبهة القوى االشتراكية فقد ساوى بني التعذيب الذي . ةاجلزائري السلطاتمن طرف 

                                                 

1) بزيان، سعدي، املرجع السابق . ص. 40.
)  

  (2)  نفس املرجع . ص.96 .
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ارتكبه اجليش الفرنسي أثناء الثورة وبني ما قام به النظام العسكري يف اجلزائر بعد إلغاء العملية 
  ).1(االنتخابية يف بداية عقد التسعينات

ت عن الكـالم فيمـا   فإذا كانت احلكومة اجلزائرية ومعظم األحزاب السياسية اجلزائرية أمسك
جرى من جرائم فرنسية خالل حرب التحرير، فإن منظمة ااهدين وأبناء الشـهداء وأبنـاء   

انفكـت   ااهدين، وخمتلف اجلمعيات والتشكيالت املمثلة لضحايا االستعمار الفرنسي، مـا 
 .حاياتطالب احلكومة الفرنسية باالعتراف جبرائمها واالعتذار للشعب اجلزائري، وتعويض الض

مـاي   8من مثل مجعية  ،أثرت احلديث يف املوضوع من خالل تنظيم الندوات وامللتقياتكما 
والذي كان أول من فتح النار على جرائم فرنسا  ،"بشري بومعزة" سسها املناضلأواليت  1945

كما حتركت منظمة أبناء الشهداء يف هـذا  . 1961أكتوبر  17ويف مظاهرات  1945يف ماي 
أما على اجلانب اآلخر، فقد حتركت مجعيـات   .وليةدطالبة رفع القضية أمام احملاكم الاالجتاه مب

وممثلي احلركى واملتعاونني مع االستعمار للحديث عن اجلرائم اليت ارتكبتها السلطات الفرنسية 
يف حقهم عندما ختلت عنهم وتركتهم حتت رمحة جبهة وجيش التحرير الوطين بعد اسـتقالل  

ويساند مطالب اجلزائريني الكثري من الكتاب واملـؤرخني والشخصـيات   . 1962اجلزائر يف 
يقـول   1930املولود يف اجلزائر سـنة  )  Jack Derrida( "جاك دريدا"الفرنسية، فها هو 

الغفران على جرائم احلرب واجلـرائم ضـد   وإن تزايد الدعوة للتوبة وطلب العفو :" ويصرح
  ).2"(ال مناص منه لذاكرة املذنب والضحيةاإلنسانية، إمنا هي واجب استعجايل 

  :االستعمار جرائم ملفاملواقف الفرنسية إزاء ) 3
يعترب احلزب الشيوعي الفرنسي من أبرز األحزاب السياسية اليت وقفت موقفا مشرفا إزاء      

 "لومـانييت "فقـد فـتح صـفحات جريدتـه     . النقاش الدائر حول ملف جرائم االسـتعمار 
)l’humanité(، الـذين آزرو   ،مام شهادات املناضلني اجلزائريني وأصدقاءهم من الفرنسينيأ

وكان احلزب الشـيوعي أول حـزب   . خالل سنوات حرب التحرير كفاح الشعب اجلزائري
سياسي فرنسي يطالب بإنشاء جلنة حتقيق برملانية حول جرائم فرنسـا وجيشـها يف اجلزائـر،    

فني والسياسيني الذين طـالبوا احلكومـة الفرنسـية    وشارك بفعالية يف جلنة اإلثين عشر للمثق

                                                 

  (1 ) بزيان، سعدي، املرجع السابق . ص.98 .
 )2

  ، 2005منشورات تالة، : اجلزائر. االحتالل االستيطاين للجزائر مقاربة للتاريخ االجتماعي والثقايفحممد،  العريب ولد خليفة،  )
   .162.ص      
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الذي ) les verts( وقد سانده يف ذلك حزب اخلضر). 1(االعتراف رمسيا جبرائمها يف اجلزائر
إن فرنسا قد ارتكبت :"قائال 2001ماي  3يف ) Noel Mamere" (نوال مامري"أعلن بلسان 

املؤرخني وحدهم، ألن قضية اجلـرائم  جرائم حقيقية ضد اإلنسانية، وال يكفي أن نسمع آلراء 
ضد اإلنسانية اليت ارتكبتها فرنسا وجيشها يف اجلزائر ختص الذاكرة اجلماعية لشعبنا الفرنسـي  

  ).2"(وممثليه
رئيس احلكومـة   "ليونيل جوسبان"أما احلزب االشتراكي فمواقفه مل تتغري، فقد رفض      

اجلرائم اليت ارتكبها اجليش الفرنسـي يف اجلزائـر    الفرنسية يومئذ تشكيل جلنة حتقيق برملانية يف
إن التعذيب يف اجلزائر الذي وقع خـالل صـراع   :" وصرح يف مؤمتر احلزب االشتراكي قائال

واكتفى ). 3"(االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، ال يفضي بنا لالعتذار اجلماعي للبحث عن احلقيقة
كشف احلقائق، وتسهيل مهمة الباحثني للوصول إىل باقتراح إنشاء جلنة من املؤرخني الفرنسيني ل

  . األرشيف املتعلق بامللف
فموقفه ال خيتلف عن موقف احلـزب   ،)RPR(أما حزب التجمع من أجل اجلمهورية     

على كتـاب   2001ماي   4يف  "جاك شرياك"االشتراكي، فقد علق الرئيس الفرنسي السابق 
إنين أصبت بالرعب من تلك اجلرائم واألعمـال الـيت   " : واعترافاته قائال "أوساريس"اجلنرال 

، وطلب مـن وزيـر   "ارتكبت واإلعدامات اجلماعية اليت نفذت يف اجلزائر، وال شيء يربر هذا
الدفاع جتريد اجلنرال أوساريس من وسام الشرف، وال شيء غري ذلك فهو يرفض أيضا تشكيل 

  ).4(لتنديد ذه األعمال معنويا وأخالقياجلنة برملانية للتحقيق يف هذه اجلرائم، ويكتفي با
إن عدم اعتراف السلطات الفرنسية ورفضها التحقيق يف جرائم اجلـيش الفرنسـي يف        

اجلزائر إبان ثورة التحرير، يف نظر العديد من الكتاب، يعود باألساس إىل تورط العديـد مـن   
فرانسـوا  "رأسهم الرئيس السابق ، وعلى )5(املسؤولني السياسيني والعسكريني يف هذه اجلرائم

 2005فرباير  23ولتأكيد هذا االجتاه عمل اليمني الفرنسي احلاكم على إصدار قانون . "ميتران
املتضمن متجيد االستعمار بغرض احليلولة أمام أي حماولة للنيل من مقتريف اجلـرائم ومتابعتـهم   

                                                 

  (1)  بزيان، سعدي، مرجع سبق ذكره . ص.87.
  (2 )  نفس املرجع. ص.88.
  (3 )  نفس املرجع.ص.89.
  (4 ) نفس املرجع .ص.93.
  (5 ) نفس املرجع . ص.92.
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األطراف اجلزائرية املعنيـة، أدى   وضغوط ،إال أن ازدياد ضغوط الرأي العام الفرنسي. قضائيا
 05أثناء زيارته للجزائر يـوم  و ،بنيكوال ساركوزي إىل التصريح بعد انتخابه رئيسا للجمهورية

إن النظام االستعماري غري عادل بطبعه وأنه كان مشـروعا اسـتعباديا   : "قائال ،2007ديسمرب
الكـثري مـن    .غري يف االجتاه؟فهل ينم هذا اخلطاب املتناقض عن حدوث ت". واستغالليا ال غري

ومـا تلـك   ). 1(املتابعني للسياسة الفرنسية يؤكدون أن نفاق السلطات الفرنسية أصبح قاعدة
لرماد يف العيون، ووسائل وضعت يف خدمة املصاحل االقتصادية الفرنسية لالتصرحيات إال جمرد ذر 

ة من أجل إجناح زيارته والفوز يف اجلزائر، حيث كان لزاما عليه التفوه ببعض التنازالت الشفوي
عتـراف جبـرائم   االلكن مبدأه الذي ال يتزعزع هو عـدم  . بالصفقات التجارية واالقتصادية

لكن يف مقابل ذلك اعترفت رمسيا مبسؤوليتها يف التخلي عـن   .يف اجلزائرالفرنسي  االستعمار
ـ . 1962احلركى وباازر اليت راحوا ضحية هلا يف  ريف منظمـة اجلـيش   وردت االعتبار ملتط

وكأن احتالل اجلزائر واستعمارها، كان جمرد نزهة سـياحية للجنـود واملسـتوطنني     .السري
أو أن اجلزائريون ليس هلم كرامة، وال حقوق هلم إزاء الدمار واجلرائم اليت خلفهـا   .األوروبيني

  .  االستعمار الفرنسي يف اجلزائر
رنسية وضغوط األزمة االقتصادية العاملية بداية مـن  لقد أدى توتر العالقات اجلزائرية الف     

، إىل خسارة الشركات الفرنسية الكثري من املشـاريع االقتصـادية والتجاريـة يف    2008سنة 
الشيء الذي أدى باحلكومة الفرنسية إىل حماولة التخفيف من هذا التوتر مـن خـالل    .اجلزائر

يتضمن االعتراف والتعويض لضحايا  2010جانفي  5يف  2010-02رقم ) 2(إصدارها قانون
وقد مسح املرسوم التنفيـذي  . التجارب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية وجزيرة بولينيزيا

هلذا القانون بتحديد املناطق امللوثة يف الصحراء اجلزائرية، وحتديد أنواع األمراض السرطانية اليت 
أفرجت عنها جلنة تعويض الضحايا، أبانـت عـن   غري أن القائمة اليت . تعطي احلق يف التعويض

حيث عزت .حالة عاجلتها اللجنة منذ الشروع يف عملها 129ملف من أصل  127رفضها لـ
هذه اللجنة رفضها هلذه امللفات إىل ضعف نسبة تعرض الضحايا لإلشعاع وبالتـايل فهـم ال   

ومة الفرنسية الواقعـة  وتعترب هذه احلصيلة هي حتصيل حاصل لنوايا احلك. يستحقون التعويض
حتت تأثري وضغوط اللوبيات املتطرفة، من األقدام السوداء وقدماء اجليش الفرنسي، واليت تروج 

                                                 

  (1) أوليفي، لوكور غرامنيزون، مرجع سبق ذكره . ص.435.
(2) République Française, JORF n° 0004 du 06 janvier 2010.p327, texte n° 01. 
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ملقولة أن التجارب الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية كانت نظيفة وأن املنطقة كانت خالية مـن  
الفرنسية يف الصحراء  وقد ردت اجلمعيات اليت تدافع عن ضحايا التجارب النووية). 1(السكان

اجلزائرية وبولينيزيا بالرفض والتنديد لقائمة األمراض احملددة من طرف جلنة التعويضات، وتنتقد 
طريقة حتديد املناطق امللوثة وشروط تكوين امللفات، كما تعارض طريقة تشكيل هذه اللجنـة،  

صما وحكمـا يف نفـس   واليت تضع فيها وزارة الدفاع الفرنسية املسؤولة عن هذه التجارب خ
 ).2(الوقت، بتعيينها خلمسة أعضاء من بني مثانية يف هذه اللجنة

وترى احملامية واألستاذة بن براهم أن املرسوم التنفيذي لقانون تعويض الضحايا مل يشر إطالقـا  
للجزائريني بل أقصاهم متاما من هذا القانون، مشرية إىل أن هذا القانون يأخذ فقط الفترة الـيت  

 وأن بعض مواد هذا القانون تتعارض 1967ديسمرب  31إىل  1960جانفي  13م فرنسا من ،
واقع الضحايا اجلزائريني والتاريخ، حيث أن احلكومة الفرنسية حددت املنطقة املعنية ذا القانون 

كرب جزء من املناطق اليت حتيط مبراكز التجارب والتفجريات النوويـة، وأشـارت إىل   أوأقصت 
نسمة علـى   500نسمة من السكان موزعني يف مجاعات متكونة من ألف  40حوايل وجود 

  .األقل لكل مجاعة، يف حميط تلك املناطق أثناء إجراء تلك التجارب والتفجريات
إن رفض اللجنة الفرنسية لتعويض ضحايا التجارب النووية ألغلب ملفات اجلزائـريني،       

عدم االعتراف جبرائمها وعدم االعتذار للشعب اجلزائري،  ينم عن نية وإصرار احلكومة الفرنسية
 16/06/2011يف آخر زيارة له للجزائـر يف   "أالن جويب"فقد صرح وزير اخلارجية الفرنسي 

بعدم االعتذار أمام نظريه اجلزائري مراد مدلسي، رغم اعترافه بقذارة االستعمار، مركزا ومؤكدا 
 ).3(إىل املاضيعلى ضرورة االلتفات للمستقبل، وليس 

عدم جدية السـلطات اجلزائريـة يف   إن ترك مهمة الدفاع لبعض اجلمعيات واألفراد، و     
، ال ميكنـه محـل   الضـحايا ، وتعويض االستعمار االعتراف جبرائمبالسلطات الفرنسية  مطالبة

ال  ال سيما وأن هـذه اجلمعيـات  . على االستجابة اجلدية ملطالب اجلزائريني احلكومة الفرنسية
                                                 

)
1
  املتحدة حتضر لندوة دولية لتنظيف مواقع التفجريات النووية، باريس ترفض غالبية ملفات الضحايا األمم "سوكو،  ،بن صاحل ونوار ،جعفر)  

  .28/08/2011، بتاريخ 6460العدد . جريدة اخلرب،"ألف يورو 20والتعويض ال يتعدى       
(2) M.S , « Indemnisation des irradiés des essais nucléaires français : les victimes algériens  

     contournés », Le Quotidien d’Oran. N° 4735, le 30/06/2010,p.04. 

(3) Alain, Barluet, « à Alger, Juppé veut moins de mémoires et plus d’avenir », Le Figaro.  

    Publié le 16/06/2011. 
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. يف غياب األرشيف اخلاص ذا امللف ،متلك الوسائل وال األدلة الكافية إلدانة الطرف الفرنسي
فقانون . إن تقاعس احلكومة اجلزائرية غري مربر، ال سيما وأن األمر يتعلق بقضية السيادة الوطنية

رت علـى  ال يذكر الدولة اجلزائرية يف مضمونه رغم أن معظم هذه التجارب ج" هريف موران"
  .1967التراب الوطين اجلزائري قبل وبعد االستقالل واستمرت إىل سنة 

  :ملف األرشيف اجلزائري: الفرع الثالث
ـ  ،لة األرشيفأتعود قضية الرتاع اجلزائري الفرنسي حول مس      لة تتعلـق  أباعتبارها مس

  طبوعـة واملصـورة  بالسيادة الوطنية، إىل القرار الفرنسي بترحيل مجيع الوثائق املخطوطـة وامل 
التارخيي والسياسي للجزائر يف العهدين العثماين واالستعماري بعد ، اخلاصة باألرشيف اإلداري

  .االستقالل مباشرة
إن استمرار مطالبة اجلزائر وإصرارها على استرجاع األرشيف الوطين والذي يقدر حجمه حبوايل 

إىل األمهية التارخيية والثقافية هلـذا   طن من الوثائق، يعود 600ألف علبة، أي ما يعادل  200
األرشيف، والذي سيساعد على إعادة كتابة التاريخ اجلزائـري وتصـحيحه مـن األخطـاء     

هذا اإلصرار أدى باحلكومة الفرنسية إىل اختاذ قـرارات مت مبوجبـها    .واإلدعاءات االستعمارية
 133، 1975علبة سنة  153 ،1967سجال يف  450إعادة بعض الوثائق اليت كان من بينها 

وامتنعت عن إعادة ما تبقى منها حبجة متطلبات إنسانية وضرورات تتعلـق  . 1983سجال يف 
  ). 1(بأمنها

إىل اجلزائر، بعد انتخابه رئيسا لفرنسا يف  "فرانسوا ميتريان"بعد زيارة الرئيس الفرنسي      
 املكان، بينمـا مل يتوصـل   تنشيط الرمزي لإلفادة من هذه الوثائق يف عنيال، أعلن عن 1981

حيث قررت السلطات الفرنسية، منع أي مفاوضات يف هذا  .الطرفان إىل حل ائي هلذا امللف
 بالدهـم  من اإلطالع على تـاريخ  حىت اآلن وبذلك حيرم اجلزائريون). 2(املوضوع بعد ذلك

كـان قـرار منـع أي    لقد . ومن مثة اإلبقاء على اجلزائر يف تبعية ثقافية لفرنسا ،واإلفادة منه
مفاوضات حول ملف األرشيف اجلزائري، نتيجة ضغط جزء من الرأي العام الفرنسي والـذي  
حركته وعبأته بعض األحزاب السياسية ولوبيهات األقدام السوداء وقدماء اجلـيش الفرنسـي   

 إىل اجلزائـر يف  "فرانسـوا ميتـران  "وأجهزة اإلعالم، عشية الزيارة الرمسية للرئيس الفرنسـي  
                                                 

) صاحل، سعود،. مرجع سبق ذكره. ص.160.
1)  

2) نفس املرجع . ص.161.
)  
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الرئيس احمللـي  ) Raymond Castillan"( رميون كاستيالن"أين صرح ،  01/12/1981
لالحتاد الوطين للمظليني يف اجليش الفرنسي مبناسبة جتمع عقده هذا التنظيم يف مرسـيليا يـوم   

أمام ممثلي العديد من اجلمعيات اليت متثل األقدام السوداء وقدماء احملاربني من  ،30/11/1981
مبجرد وقوع األرشيف يف يد جبهة التحرير الـوطين، سـتبدأ تصـفية    :" قيا، قائالمشال أفري

   ).1"(احلسابات، جيب أن يبقى هذا األرشيف يف فرنسا أو العمد إىل إحراقه
، فـإن األرشـيف   1979طبقا للقوانني الفرنسية واملتعلقة باألرشيف،ال سيما قـانون       

باستثناء الوثائق املوجهة للجمهـور، والـيت ميكـن    سنة  30الفرنسي ميكن اإلطالع عليه بعد 
و  60أما الوثائق اليت تتعلق باألمن والدفاع الوطين تتراوح بني . الوصول إليها دون آجال حمددة

وخاصة تلك اليت تتعلق بأمن األشخاص والعائالت، على قاعدة أن فتح األرشـيف  . سنة 150
انون فإن الوثائق املتعلقة بفترة الثورة التحريرية ميكن استنادا هلذا الق). 2(يرتبط بوفاة كل الشهود

أن تبقى حبيسة األرشيف الفرنسي إىل  قرن من الزمن بداية من الذكرى اخلمسني السـتقالل  
فقد صرح السفري الفرنسي باجلزائر . إال يف حالة اتفاق جزائري فرنسي على غري ذلك. اجلزائر

األرشيف العسكري السـري، مبناسـبة الـذكرى     جلريدة الوطن، أن فرنسا ستفتح جزءا من
أمـا   .1830اخلمسني لالستقالل، وستعيد للجزائر كل األرشيف اخلاص بالفترة مـا قبـل   

األرشيف اخلاص بفترة االحتالل الفرنسي للجزائر فيبقى يف نظر السـلطات الفرنسـية شـأنا    
عترب كل من اجلزائر وفرنسا وهي املسألة اليت تبقى نقطة خالف بني الطرفني، حيث ت). 3(داخليا

أرشيف فترة االحتالل، مسألة متعلقة بالسيادة، وبالتايل يبقى هذا امللف عالقا، يف حني يبقـى  
  .جزء من حمفوظات هذه املرحلة مفتوحا أمام الباحثني واملؤرخني اجلزائريني والفرنسيني

ومة الفرنسـية تـرفض   ، ما تزال احلك2012يف انتظار حتقيق الوعود الفرنسية يف عام      
تسليم األرشيف اجلزائري اخلاص بالفترة العثمانية، وأرشيف الفترة االستعمارية اليت امتدت ما 

، ال سيما تلك املتعلقة بالتجارب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائريـة،  1962و 1830بني 
اجليش الفرنسي خالل فتـرة   وخرائط األلغام املنتشرة يف املناطق احلدودية، وتلك املتعلقة جبرائم

                                                 

(1) Salah, Mouhoubi, Op.cit. p.155. 

(2) Guy, Pervillé, « Mémoire et histoire de la guerre d’Algérie de part et d’autres », revue  

     Confluences. Automne 1996, p.165. 

(3) Ali, Benyahia et Fayçal,Métaoui, « Xavier Driencourt : Le printemps arabe est une  

    fausse bonne idée », El-Watan.  n° 6339, du 25/08/2011, p.5. 
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من ) *(ورغم التغطية اإلعالمية الفرنسية الواسعة اليت رافقت تسليم جزء بسيط .حرب التحرير
، إال أن خرائط األلغام املسلمة جاءت 2007أرشيف الفترة االستعمارية إىل اجلزائر يف أكتوبر 

حيث علق وزير .  سمنقوصة وحمدودة الفائدة يف كشف األلغام على طول خطي شال وموري
إن األرشيف الذي سلمته فرنسـا للجزائـر   :" قائال "حممد الشريف عباس"ااهدين اجلزائري 

ميجد الفترة االستعمارية وال يعكس االعتراف حبقيقة اازر، حيث أم ال يريـدون تسـليم   
ـ  1945مـاي   8الوثائق السرية اليت تفضح األوامر العسكرية ضد األبرياء كأحـداث   ىت وح

، ألن هذه األخرية كانت املنعرج احلاسم لتوضيح مدى مهجية االستعمار الفرنسـي يف  1962
أن  ،"سـعيد عبـادو  "مني العام ملنظمة ااهدين ااهد ويف هذا السياق صرح األ). 1"(اجلزائر

إذا علمنا أن الفرنسـيني كـانوا   . األرشيف الوطين املسلوب إدانة مباشرة لفرنسا االستعمارية
ولإلشارة ). 2"(وثقون جرائمهم بالصورة والكتابة، وذا فهم مينعون إطالع الغري على طبيعتهي

فإن هذا األرشيف وزيادة على ما قيل، فهو يتضمن العديد من األحباث والدراسات اليت أجريت 
ن وبرفضها لتسليم هذا األرشيف فهي متنع ع. على اجلزائر يف مجيع امليادين طيلة فترة االحتالل

اجلزائر سبل التقدم والرقي واختصار مراحل التنمية اليت  باشرا اجلزائر بعد االستقالل، لتبقـى  
  . حتت اهليمنة والوصاية الفرنسية

إن أمهية األرشيف الوطين املوجود يف فرنسا، يتعلق بالسيادة الوطنيـة بالدرجـة األوىل        
فرغم اعتراف احلكومة الفرنسية حبـق  . يفالسياسي والثقا وبقضية أمنها وتطورها االقتصادي،
، إال أن تأثري املاضي االستعماري يبدو جليا يف تعامـل  )3(اجلزائر يف استعادة أرشيفها التارخيي

كما أن ضغوط الرأي العام الفرنسي وتأثري أحزاب ومنظمات . احلكومات املتتالية مع هذا امللف
رنسية، أثرت سلبا يف عدم توصل البلـدين إىل  اليمني املتطرف وضحايا أنصار ودعاة اجلزائر ف

                                                 

مت تسليم جزء من خرائط األلغام، وساعات مسجلة من األرشيف السينمائي عن الفترة االستعمارية والذي تضمن شريط مسعي بصري )  *(
االستقالل ومشاهد من احلرب العاملية الثانية، ال سيما عمليات  ، وبعض الصور عن األيام األويل من1962و 1940يرجع إىل الفترة  مابني 

، وبعض مالمح التنمية االقتصادية ومشاهد 1940القصف اليت تعرضت هلا بعض الوحدات العسكرية الفرنسية بقاعدة املرسى الكبريعام 
  .ئريني آنذاك وخمتلف العادات والتقاليداكتشاف أوىل آبار النفط مبنطقة بوسعادة  وأشرطة أخرى حول احلياة االجتماعية للجزا

  .127.ص. مرجع سبق ذكرهحبيلة،   حممد ملي،)1(
  (2) نفس املرجع.ص.128.

. p.156.Op.citSalah,Mouhoubi,  )
3

 (   
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حل هلذه املعضلة، ومعاجلتها ائيا، لتبقى أنصاف احللول هي البديل األفضل بالنسبة للجانـب  
  .الفرنسي

هؤالء يدعون ختوفهم من املتابعة القضائية أمام احملاكم الدولية، أو اندالع أعمال انتقامية ضـد  
صة وأن جبهة التحرير ال زالت على رأس النظـام السياسـي   مرتكيب اجلرائم االستعمارية، خا

برنار "ومن هنا ميكن فهم التصرحيات الفرنسية على لسان وزيرها السابق للخارجية . اجلزائري
أن العالقات الفرنسية اجلزائرية ميكن هلا أن تتحسن :" بقوله) Bernard Kochner"(كوشنار

  " .بعد رحيل جيل االستقالل
على ما سبق، ميكن القول أن اخلالفات السياسة حول ملف الذاكرة التارخيـة،   ترتيبا      

جرائم االستعمار الفرنسي، واألرشيف الوطين اجلزائري، تعترب من أهم العوامل املؤثرة يف تـأزم  
وقد ظهر هذا التأثري جليا يف الفترة الـيت تلـت تـاريخ    . العالقات اجلزائرية الفرنسية الراهنة

حيث ال ميكـن تفسـري اإلصـرار    . م1999فرنسي الرمسي حبرب اجلزائر يف سنة االعتراف ال
عن جرائم االستعمار، إال برضوخ الفرنسي بعدم االعتراف واإلعتذار الرمسي للشعب اجلزائري 

احلكومة الفرنسية لتأثريات اليمني املتطرف والتيار املعادي للجزائر من اجلمعيات املمثلة لألقدام 
  .كىالسوداء واحلر

وقد برز هذا التأثري واضحا يف العديد من القوانني والسياسات املتعلقة ـذه امللفـات        
  :الثالث، نذكر منها، على سبيل املثال ال احلصر

  .املتعلق بتمجيد االستعمار 2005فرباير  23قانون  -
يف مشـال  مارس كيوم وطين يف فرنسا، النتهاء احلروب االستعمارية  19رفض ترسيم تاريخ  -

  .أفريقيا
  .املتطرفة إقامة النصب التذكارية ختليدا للمجرمني وأعضاء منظمة اجليش السري -
  .رفض االعتراف باجلرائم ضد اإلنسانية اليت ارتكبتها السلطات االستعمارية -
  .رفض تسليم األرشيف الوطين اجلزائري للسلطات اجلزائرية -

ـ    وعليه فإن هـذه السياسـات والقـوانني         ة ، وإن كانـت يف صـلب السياسـة العام
الفرنسية، إال أا مست الذاكرة التارخيية املشتركة بني الشعبني اجلزائري والفرنسـي  للحكومة

ومثلت حتيزا فاضحا لالستعمار الفرنسي، وأغفلت التضحيات اليت قدمها الشعب اجلزائري من 
ور العالقات اجلزائرية الفرنسـية، ومل  األمر الذي أدى يف النهاية إىل تده. أجل إاء االستعمار
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تسمح بتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون املثمر اليت كان حيلم ا جاك شرياك الـرئيس السـابق   
  .للجمهورية الفرنسية

  :نزاع الصحراء الغربية : الفرع الرابع
وثابتا مـن   يعترب نزاع الصحراء الغربية من خملفات االستعمار األورويب يف مشال أفريقيا،     

، ولذلك مت إدراجه يف هـذا  1975ثوابت السايسة اخلارجية للجزائر ولفرنسا منذ اندالعه يف 
ورغم أن هذا الرتاع ليس نزاعا فرنسيا جزائريا، إال أن تعارض مواقف الطرفني حـول  . املطلب

وهـل   فماهي أهم هذه املواقف؟. هذه القضية، انعكس سلبا على العالقات اجلزائرية الفرنسية
  .هناك تأثري واضح املعامل لليمني املتطرف يف هذه القضية؟

  :بالرتاعالتعريف  )1
يعترب نزاع الصحراء الغربية قضية من قضايا تصفية االستعمار، حيث تعتربها أدبيـات       

فقد دخلها املغرب بعد خروج . األمم املتحدة، أرضا متنازع عليها بني املغرب وجبهة البوليزاريو
وتؤكد لوائح األمم املتحدة على حق . من تراا ويقوم بإدارا %80ان منها، وهو حيتل اإلسب

الشعب الصحراوي يف تقرير املصري واالستقالل، ويف كفاحه العادل ضد املغرب، الذي تعتـربه  
هذه اللوائح احتالال، وبالتايل فهي ترفضه وتطالب الطرفني باملشاركة يف كل املساعي الراميـة  

  ).1(د حل سياسي عادل ودائم للرتاعإلجيا
. ويشكل هذا الرتاع موضوعا ساخنا بني أطراف الرتاع من جهة وبني دول اجلوار من جهة ثانية

ورغم صدور العديد من . فلقد كانت دائما حمل جدال بني مؤيد حلق تقرير املصري، ومعارض له
 تواجههـا، وتشـابك املصـاحل    اللوائح األممية حلل هذه القضية، إال أن تعدد العراقيـل الـيت  
لقد أدى عدم جتاوب الطـرف  . اجليوستراتيجية يف املنطقة، تقف أمام احلل النهائي هلذا الصراع

يف عرقلة  خمطط السالم الـذي طرحـه املبعـوث    ) 2(املغريب، وتدخل األطراف غري املباشرة 
 حل ائي وسلمي ، إىل تعطيل مهام األمم املتحدة يف)James Backer"(جيمس بيكر "األممي
ويقضي هذا املخطط بإجراء استفتاء تقرير املصري يف األراضي الصحراوية، واالختيار بني .للرتاع

                                                 

  (1) امساعيل، معراف، الصحراء الغربية يف األمم املتحدة...وحديث عن الشرعية الدولية؟ا.اجلزائر: دار هومة، 2010، ص.171.
2 ) نفس املرجع  . ص.216.

)  
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ونتيجة هلذه العراقيل هدد األمني العام لألمم املتحـدة،  .االستقالل التام أو االندماج مع املغرب
  ).1(2002هر أفريل بإاء مهمة املنورصو اإلنسانية يف الصحراء الغربية مع اية ش

ومهما كانت الظروف، أو األسباب اليت تقف وراء تعطيل مسار األمم املتحدة يف تطبيق      
مبدأ تقرير مصري الشعب الصحراوي، فقد طرح كويف عنان األمني العام لألمم املتحدة أربعـة  

ر التقسيم، خيار خيار االستفتاء، خيار احلكم الذايت، خيا): 2(خيارات لتسوية هذا الرتاع ،وهي
  .انسحاب األمم املتحدة

وبعد أن كان االستفتاء هو اخليار االستراتيجي الوحيد حلل الرتاع، أصبح هذا األخـري أحـد   
ويف هـذا  . 2000اخليارات األربعة املطروحة للتفاوض بني املغرب وجبهة البوليزاريو منذ سنة 

ضية اخليارات األربعة حلـل نـزاع   اإلطار تقف كل من اجلزائر وفرنسا على طريف نقيض من ق
  .الصحراء الغربية

، هو آخر قرار تتخذه األمم املتحـدة  2003جويلية  30الصادر يف  1495وكان القرار رقم 
بشأن الرتاع يف الصحراء الغربية، يشكل حال وسطا بني مجيع خطط التسوية املقترحة، ومتثـل  

  ): 3(أهم عناصر هذا القرار مايلي
  .سنوات 5إىل  4م ذايت لسكان إقليم الصحراء لفترة متتد من الدعوة إىل حك -
  .إجراء استفتاء لتقرير مصري سكان اإلقليم بعد انتهاء فترة احلكم الذايت -
  .دعوة األطراف املعنية باألزمة إىل العمل مع األمم املتحدة لتحقيق السالم يف املنطقة -
  .يذا للقانون اإلنساين الدويلالدعوة إلطالق سراح ما تبقى من احملتجزين تنف -
  : إزاء حل الرتاع ةوالفرنسي ةاملواقف اجلزائري) 2

راوي واململكة املغربية، حلقد كانت اجلزائر دائما، منذ اندالع الصراع بني الشعب الص     
ترى الدولة اجلزائرية يف ملف  حيث .داة لتقرير مصري الشعب الصحراويأمع خيار االستفتاء ك

وتـذهب إىل تأييـد ودعـم الشـعب     . غربية، قضية من قضايا تصفية االستعمارالصحراء ال
وتدعو اتمع الدويل وأطراف الرتاع إىل تطبيق مبادئ  .الصحراوي يف املطالبة حبق تقرير مصريه
وهي إذ تقف هذا املوقف، فإـا تعـرب عـن    . صرياملاألمم املتحدة، وعلى رأسها مبدأ تقرير 

                                                 

  (1) امساعيل، معراف، املرجع السابق . ص.248.
  (2) ملزيد من التفصيل، أنظر: امساعيل، معراف، نفس املرجع. ص.ص.247-242.

3) حممد ملني، حبيلة، مرجع سبق ذكره. ص.134.
)  
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هذا املبدأ الذي يعترب . عية الدولية، واحترام حق الشعوب يف تقرير مصريهااحترامها ملبادئ الشر
مبدأ ثابتا يف السياسة اخلارجية اجلزائرية منذ استقالهلا، وهو املبدأ الذي مسح للجزائر أن تقـرر  

ومن جهة ثانية فهي تـدعم جبهـة   . سنة من االحتالل واالستغالل والدمار 132مصريها بعد 
ون اجلزائر دولة جماورة لطريف الرتاع، لذلك فهي معنية مباشرة بالقضية، وميكن البوليزاريو، لك

  ):1(حتديد عناصر املوقف اجلزائري حسب تقرير بعثة األمم املتحدة يف الصحراء الغربية كما يلي
  .تنفي اجلزائر نفيا قاطعا أي مطامع ترابية بالنسبة لإلقليم الصحراوي -
    ج االستعمار من املنطقة، استنادا إىل مبادئ األمم املتحدة تتمسك اجلزائر بضرورة خرو -

  ).سابقا(وقرارات منظمة الوحدة األفريقية   
  .حتترم اجلزائر إرادة الشعب الصحراوي يف االختيار احلر والبعيد عن املساومات -
  ا الثورية تعترب اجلزائر أن مساندا للشعوب الراغبة يف تقرير مصريها، يتم من منطلق جتربته -

  .ما يستمد شرعيته من املواثيق الرمسية للدولة اجلزائريةكاملريرة،    
لتسوية الـرتاع علـى   راء الغربية لفرنسا أن تطرح مشاريعها حلقد فسح الرتاع يف الص     

حيث طرحت وزارة اخلارجية الفرنسـية ، يف عهـد   . طريقتها، ومبا خيدم مصاحلها يف املنطقة
يسكار ديستان،  مشروعا يقضي باقتسام الصـحراء الغربيـة،بني املغـرب    الرئيس الفرنسي ج

وموريتانيا، حيث تعترف كل من اململكة املغربية وموريتانيا جببهة  البوليزاريو، ويتم إعطاء حق 
تقرير املصري للصحراويني داخل املنطقة اليت استلمتها موريتانيا على أساس قيام احتاد كونفدرايل 

كما اقترحت فرنسا من خالل هذه الوثيقة تعديال للحدود، حبيث .  وموريتانيابني الصحراويني
يصبح للجزائر حدودا مشتركة مع هذا اإلقليم، ويعطي املغرب للجزائر منفـذا علـى احملـيط    

  .األطلسي، يف صورة ما إذا فشل الطرح األول
ة على هذا الطرح كـان  وقد فشل هذا املشروع، ورفضته اجلزائر، ألسباب أخالقية، ألن املوافق

  . يعين ظهور اجلزائر مبظهر البلد املستثمر يف حركات التحرر لتحقيق مصاحلها
وبعد التحوالت اليت طرأت على توجهات اموعة الدولية، واالنقالب على خيار االستفتاء يف 

ـ 2000الصحراء الغربية منذ عام  ية ، أصبح خيار احلكم الذايت والذي تدعمه السلطات الفرنس
سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، يشكل عمق التوجه املغريب والذي يهدف إىل انـدماج كامـل   

                                                 

  (1 ) امساعيل، معراف، مرجع سبق ذكره. ص. 113.
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ملناطق الصحراء الغربية يف ظل إعطاء نوع من احلكم الذايت املنقوص السيادة، ويف إطار السياسة 
  . اجلهوية اليت ينتهجها املغرب منذ تويل امللك حممد السادس عرش أبيه

الفرنسية خبصوص ملف الصحراء الغربية، مـن خـالل الـدفاع عـن      تتمثل املواقف     
األطروحة املغربية واملتعلقة خبيار احلكم الذايت يف اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة، ويف كـل    

وهي تصوت لصاحل األطروحات املغربية يف جملس األمن، آخرهـا  .التجمعات الدولية األخرى
وهي تكيل مبكيالني . 2010ينة العيون احملتلة يف ديسمرب كان مبناسبة األحداث اليت وقعت يف مد

فمثال هي تعارض العمليات العسكرية الروسية ضد الشيشان، وال . جتاه قضايا حقوق اإلنسان
وهي ترى أن الصحراء . تفعل ذلك مع الشعب الصحراوي يف األراضي احملتلة من طرف املغرب

حيث . بناء على املوقف الفرنسي جتاه الدول الصغرية الغربية جزء ال يتجزأ من السيادة املغربية،
كمـا  ). 1(ترى أن تكاثر الدول الصغرية واهرية ال ميثل عامل استقرار يف العالقات الدوليـة 

تدعمه اقتصاديا وجتاريا من خالل الوضعية املتقدمة للمغرب يف الشراكة مع االحتـاد األورويب  
املغرب مقارنة باجلزائر، كما رأينـا سـلفا يف مطلـب     ومن املساعدات اليت تقدمها فرنسا إىل

ويف املقابل فقد منحت اململكة املغربية عقـود اسـتغالل وتنقيـب    . املبادالت التجارية واملالية
  .للشركات فرنسية وأخرى أمريكية يف األراضي الصحراوية 

األطروحات املغربية،  ودف الدولة الفرنسية من وراء إدامة الرتاع يف الصحراء الغربية،ومساندة
إىل احلفاظ على مصاحلها يف املغرب من جهة، و حماصرة الدور اجلزائري أفريقيا ودوليـا مـن   

  :خالل
    إضعاف اجلزائر من الداخل، بإاكها عسكريا على حساب مشاريع التنمية الوطنية، وإهلائها  -

  .حبرب على حدوده الغربية   
    فريقيا و العامل الثالث، حىت ال تكون مثاال يقتدى به يف حترير احلد من التأثري اجلزائري يف أ -

  .الشعوب واألراضي من استغالل اإلمربيالية الغربية   
إن خيار احلكم الذايت، والذي تدعمه فرنسا يف جملس األمن، ويف خمتلف احملافل الدولية،      

، الـيت  1514روح الالئحة األممية ترفضه اجلزائر وتعارضه جبهة البوليزاريو، ألنه يتناقض مع 
كمـا أن  . تضع املغرب يف وضعية احتالل ينبغي أن يزول، مثلما حدث يف باقي مناطق العـامل 

                                                 

  (1) هوبري، فيدرين، مرجع سبق ذكره. ص.172.
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اجلزائر ترفض خيار التقسيم، الذي يقترح على اجلزائر واملغرب اقتسام األراضي الصـحراوية،  
وج اإلسبان من املنطقـة،  والذي ترفضه اجلزائر مبدئيا وأخالقيا كما رفضته قبل ذلك عند خر

أما خيار انسحاب األمـم  .  1978وكما بينا ذلك من خالل املشروع الفرنسي حلل الرتاع يف 
املتحدة من القضية، فترفضه كل األطراف خلطورته وتداعياته على طريف الرتاع من جهة، وعلى 

الرتاع، واليت ميكن أن  فانسحاب األمم املتحدة، يعين فتح جمال للقوة يف حل هذا. املنطقة برمتها
  .تؤدي إىل حرب إقليمية بني املغرب واجلزائر

لقد عاد اخلالف اجلزائري الفرنسي يف السنوات األخرية إىل الواجهة، وزاد حدة حول      
حيث . 2006أبريل  9قضية الصحراء الغربية بعد زيارة وزير اخلارجية الفرنسي إىل اجلزائر يف 

إن املساندة اليت حيظى ا املغرب مـن بـاريس يف امللـف    : " قائال صرح عبد العزيز بوتفليقة
  ).1"(الصحراوي غري مقبولة، وأا من بني ما يعرقل معاهدة الصداقة بني اجلزائر و فرنسا

ويف هذه األجواء، حياول الطرف الفرنسي واإلسباين توريط اجلزائر يف الرتاع، من خالل اقتراحه 
ولكن اجلزائر تعترب نفسـها  . حل الرتاع بالضغط على جبهة البوليزاريوعلى اجلزائر املسامهة يف 

غري معنية بالرتاع، وأن امللف أصبح من ملفات هيئة األمم املتحدة، غري أا تـدعم قـرارات   
كما تـدعو االحتـاد   ). 2(الشرعية الدولية والقاضية بإجراء مفاوضات مباشرة بني طريف الرتاع

  .أن تلعب دورا مهما بالنظر إىل عالقاا املتميزة مع املغرب األورويب وفرنسا بالتحديد
تأسيسا على ما سبق، ميكن القول أن اخلالفات السياسية بني اجلزائر وفرنسا حول ملف      

الرتاع يف الصحراء الغربية، يعود باألساس إال دعم احلكومات الفرنسية املتعاقبة للنظام املغـريب  
، من خالل حتمسه ملشاريع التقسيم أو خيار احلكم الذايت يف اإلقلـيم  وتأييد سياساته التوسعية

وبذلك يبقى نزاع الصحراء الغربية مـن أهـم القضـايا    . الصحراوي يف إطار السيادة املغربية
  .اخلالفية يف العالقات اجلزائرية الفرنسية، والذي يؤثر سلبا على تطور ها حنو األحسن

يف قضية الصحراء الغربية غري واضح، إال أن تغلغل األقـدام   و إن كان تأثري اليمني املتطرف
وقضـية   السوداء يف األوساط السياسية لليمني الفرنسي، ونظرة اجلبهة الوطنية للدول اهرية،

من القضـايا  الصحراء الغربية يبقى نزاع ومهما يكن فإن . يسمح لنا بتأكيد هذا التأثري احلدود،
مل جتد هلا منظمة الوحدة األفريقية سابقا، واألمم املتحدة الحقا، حال  الشائكة واملتشابكة، واليت

                                                 

) حممد ملني، حبيلة، مرجع سبق ذكره . ص.135.
1)  

2) نفس املرجع . ص. 133.
)  
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حيث فشلت كل تلك املشاريع، واملخططات واملقترحـات، ومل  . حامسا يرضي مجيع األطراف
وتقف وراء هذا الفشل املصاحل واالستراتيجيات املتعارضـة لألطـراف   . تعرف النجاح املتوقع

، وللفواعل الدولية من جهتها أخرى، كفرنسا والواليات املتحدة املباشرة وغري املباشرة من جهة
حيث أصبح خيار إدارة الرتاع بدل حله، هو السـبيل الوحيـد   . األمريكية، إسبانيا وبريطانيا

كما أن احلل النهائي واملستقبلي ال بد وأن خيضع لترتيبات الوضـع  . لإلبقاء على الوضع القائم
واليت . واليات املتحدة األمريكية ومن ورائها منظمة احللف األطلسيالدويل اجلديد اليت تقوده ال

لكن أي حل ال يأخذ بعني االعتبـار  . تستجيب إىل املصاحل االستراتيجية لتلك الدول العظمى
حقيقة  املشكلة الصحراوية، واليت تبقى قضية شعب يريد حتقيق مصريه، ال ميكنـها أن حتقـق   

  .لعريب، وبالتايل يف منطقة البحر املتوسطاالستقرار واألمن يف املغرب ا
  :متغريات السياسة اخلارجية يف العالقات اجلزائرية الفرنسية: املطلب الثاين 

ا يف أعقاب انتـهاء  ، واليت فرضت نفسهإن التحوالت الدولية اجلديدة، ال سيما األمنية     
. لشيوعي من السياسة الدوليـة ، أدى إىل تراجع التهديد النووي واختفاء اخلطر ااحلرب الباردة

وباملقابل برزت يف املنظور االستراتيجي الغريب، أخطار وديدات جديدة ، جعلتها علـى رأس  
ا مـن آثـار   مواهلجرة السرية، وما ينتج عنهالدويل منها اإلرهاب . هذه األخطار والتهديدات

فانقلـب  . اقتصادية وسياسية،  على بلدان اجلنوب، وبلدان الشمال على حد سواء، اجتماعية
  جنـوب /غرب إىل معادلة مشال/لة شرقاملنظور االستراتيجي واألمين للعالقات الدولية من معاد

  .االقتصادية والتجاريةاحلضارية، وتراجع العامل االيديولوجي والعسكري لصاحل العوامل 
  :اإلرهاب الدويل حماربة: الفرع األول

يف مطلع العقد األخري مـن القـرن    بلدان مشال أفريقيا واجلزائر بصفة خاصة، تعرضت     
، بعد حرب اخلليج الثانية مباشرة إىل هزات سياسية واجتماعية عنيفة، كان من نتائجها العشرين

حمل قلـق  فأصبحت اجلزائر . بروز ظاهرة اإلرهاب على مسرح األحداث الداخلية هلذه الدول
واهتمام من طرف الدول األوروبية بصفة عامة وفرنسا بصفة خاصة، ملا يربطها ا من عالقات 

وإدراكا منها لصعوبة مواجهة هذه املشاكل لوحدها، دعت اجلزائـر منـذ    .متميزة واستثنائية
  . منتصف التسعينات، إىل توحيد اجلهود الدولية ملكافحة الظاهرة

 تعاون واالتصال بالنظام اجلزائري، قصـد الفرنسية إىل تكثيف ال السلطاتسعت  ومن جهتها،
من جهة من جهة، وقصد احليلولة دون بروز مناطق غري مراقبة أمنيا رهاب اإلسرب أغوار ظاهرة 
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واقتصر التعاون  .انتقال عدوى اإلرهاب إىل الضفة األخرى من البحر املتوسط من خشيةثانية، 
جلزائرية على األطر اإلقليمية واجلهوية، من خـالل مؤسسـات   األمين الفرنسي مع السلطات ا

ومـن خـالل تبـادل املعلومـات     . الشراكة األورومتوسطية، وجمموعة اخلمسة زائد مخسة
االستخباراتية والتضييق على اجلماعات اإلسالمية املسلحة ، وباملقابل تقدم احلكومة الفرنسـية  

  .جلزائرالدعم السياسي واملايل للنظام احلاكم يف ا
، وبعد عـودة  1992يناير من سنة شهر يف يف اجلزائر،  بعد توقيف العملية االنتخابية      

كوزير ) Edward Balladur("إدوارد بالدور"، بقيادة 1993اليمني للحكم يف فرنسا سنة 
،  اتضح االرتباك الفرنسي يف كوزير للداخلية) Charles Pasqua( "شارل باسكوا"أول، و

إجتـاه ميثلـه    ):1(توجهان الفرنساجلزائرية  فربز يف السياسة  .األوىل لألزمة اجلزائريةالسنوات 
لسلطة اجلزائرية املنتهجة من طرف ا الداعم لسياسة احلل األمين  "شارل باسكوا"وزير الداخلية 
ف املتعـاط  "أالن جويب"واجتاه ميثله وزير اخلارجية . احلركات اإلسالمية املتطرفةاحلاكمة، ضد 

مع اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، والداعي إىل العودة السريعة إىل احليـاة الدميقراطيـة، واحلـوار    
   .رافضا املساندة العمياء للسلطة اجلزائرية ،السياسي مع احلركة اإلسالمية يف اجلزائر

  مـن أفغانسـتان  ) نسبة إىل دول املغرب العـريب ( يني املغاربنيمثلت عودة املتطوعوقد        
والذين شاركوا يف احلرب ضد االحتاد السوفييت سابقا، إىل بلدام األصلية منعرجا خطـريا يف  

بتأسيس العديد من التنظيمات واجلماعات  هؤالء انتشار واستفحال ظاهرة اإلرهاب، حيث قام
 هـذه ). 2(ويف اجلزائر بالتحديـد  املغرب العريب اتسعت اازر اإلرهابية يف منطقةفاإلرهابية، 

اجلماعات كانت لديها من اخلربة والتجربة ما جيعلها تشكل ديدا حقيقيا لألمن يف اجلزائر ويف 
اإلطاحة باألنظمة احلاكمة يف بلداا األصـلية، وعنـدما    ،وكان هدفها األول. املنطقةكامل 

عجزت عن حتقيق ذلك غريت من استراتيجيتها وأصبحت تستهدف مصاحل ورعايـا الـدول   
بلدان مشال أفريقيا، حبجة أن هذه الدول تساند وتدعم األنظمة السياسية الفاسدة يف  الغربية يف

  ). 3(املنطقة
                                                 

335.-. p.p.334Op.citLounis,Aggoun et J.B.,Rivoire,  )
1

(  

) 
  لطليعة للنشر دار ا: بريوت. أيلول وبعده 11اإلرهاب، اإلرهاب املقابل، والفوضى العاملية قبل : صدام اهلمجيات جلبري، األشقر، ) 2

  .35.، ص2002،  1والطباعة، ط     
)3
  . مداخلة  مقدمة يف امللتقى الدويل حول اجلزائر واألمن يف املتوسط واقع وآفاق، "مصادر التهديد اجلديدة يف املتوسط" مجال، ساسي،  )  

  .156.، ص2008جامعة  قسنطينة، ابريل       
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وهكذا عرفت العديد من العواصم األوروبية اعتداءات وتفجريات إرهابية، خلفت خسـائر  
ومدريـد،   نيف األرواح البشرية وأخرى مادية معتربة، ويتعلق األمر هنا بتفجريات باريس، لند

 227يف مطار اجلزائر الدويل وعلى متنها ) AIRBUS(بل ذلك اختطاف الطائرة الفرنسية وق
أين فشلت السلطات اجلزائرية يف حترير الرهائن، ورفضـت كـل   . مسافرا متوجها حنو فرنسا

غري أن حتذير وزير اخلارجية الفرنسـي للحكومـة اجلزائريـة مـن     . تدخل فرنسي يف القضية
رهائن الفرنسيني احملتجزين يف الطائرة، عجل بقبول السلطات اجلزائريـة  مسؤوليتها على حياة ال

أين مت حترير الرهائن وقتل املختطفني من ، 1994ديسمرب  26إلقالع الطائرة باجتاه مرسيليا يوم 
هذه األحداث جعلـت صـانع القـرار الفرنسـي      .)1(طرف قوات التدخل السريع الفرنسية

لقادم من اجلزائر، والذي أحدث حتوال اسـتراتيجيا يف مفهـوم   واألورويب يدرك أمهية اخلطر ا
حيث بدأت فرنسـا ومـن   . اإلرهاب ونقله من إطاره الوطين إىل أطر إقليمية وجهوية ودولية

ورائها الدول األوروبية تشعر باخلوف والقلق من عجز األنظمة يف جنوب البحر املتوسط، ويف 
لي، وما يشكله ذلك من ديـد لألمـن الفرنسـي    اجلزائر بالتحديد، عن ضمان أمنها الداخ

من إقنـاع   ،ومتكنت املؤسسة العسكرية يف اجلزائر ومن خلفها املخابرات اجلزائرية.واألورويب
نظريا الفرنسية وضمان دعم احلكومة الفرنسية لتوجهـات النظـام اجلزائـري يف اـاالت     

  ).2(األمنية
اجلزائر ويف بلدان مشال أفريقيا بـني سـنوات    ومع اشتداد موجة العنف واإلرهاب يف     
، وانتقال عدوى اإلرهاب إىل فرنسا وإسبانيا، وبريطانيـا، وبـروز الضـغط    1998و 1995

األمريكي على السلطة القائمة يف اجلزائر من أجل احلوار مع التيار اإلسالمي واقتسام السـلطة  
قتصادية والتجارية من جهة، والتعاون معه، ظهر خيار برشلونة األورويب يف توظيف األدوات اال

  .األمين والعسكري حملاربة الظاهرة، وحماصرة صعود اإلسالميني إىل السلطة من جهة ثانية
والحتواء خماطر اإلرهاب، سعت فرنسا إىل التعاون والتنسيق مع السلطات اجلزائريـة عـرب   

متوسطية واجتماعات جمموعة ، وعرب مؤسسات الشراكة األورو)3(القنوات الرمسية وغري الرمسية
ومن خالل مراقبة أمـواج اهلجـرة    ،، واحلوار املتوسطي مع حلف مشال األطلسي)5زائد5(

                                                 

. p.414. citOp.) Lounis,aggoun et J.B., Rivoire, 
1

( 

. p.104.Op.cit) 
2

(  

. p.403.Op.cit Lounis,aggoun et J.B., Rivoire,  )
3

( 
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ويف ظل احلظر األمريكـي  . السرية، مقابل دعم سياسي واقتصادي للسلطة احلاكمة يف اجلزائر
لسري يف اال غري املعلن على اجلزائر خبصوص توريد األسلحة، انتهجت فرنسا سياسة التعاون ا

األمين والعسكري، ال سيما يف جمال التزود بعتاد حرب العصابات ملكافحة ورصـد حركـات   
" يعود الفضل هلذا التنسيق والتعاون، إىل وزير الداخلية الفرنسي السـابق  و .اجلماعات املسلحة

) 5ائد ز 5(يف تنظيم أول لقاء لوزراء الداخلية موعة) Charles Pasqua" (شارل باسكوا
أين خصص هذا االجتماع للتنديد باإلرهاب واألصولية، ووضـع  . بتونس 1995يناير  12يف 

حملاصرة نشاط اجلماعات اإلسالمية يف  ،أطر وشبكات التنسيق املشتركة بني األطراف املشاركة
، واليت شكلت القواعـد اخللفيـة   )1(أوروبا وتفكيك شبكات الدعم واخلاليا النائمة يف أوروبا

  .رهاب يف اجلزائرلإل
اإلرهابية، منعطفا خطريا يف االستراتيجية الدوليـة   2001سبتمرب  11شكلت هجمات      

ال سيما مـع الواليـات    ملكافحة اإلرهاب، ويف مسلسل العالقات اجلزائرية مع الدول الغربية،
طـوات  حيث بادرت هذه األخرية إىل اختـاذ خ . املتحدة األمريكية يف جمال مكافحة اإلرهاب

، أين الحظت فتور )2(متقدمة عن املوقف األورويب والفرنسي بالذات، ومزامحة دوره يف املنطقة
املمجد لالسـتعمار، وبـروز    2005فرباير  23العالقات اجلزائرية الفرنسية بعد صدور قانون 

وتزامنت رغبة الواليات املتحدة األمريكية يف . مؤشرات فشل مشروع الشراكة األورومتوسطية
إقامة قواعد عسكرية مبنطقة املغرب العريب أو يف منطقة الساحل األفريقي مـع بـروز تنظـيم    

فوجـدت  . القاعدة يف املغرب اإلسالمي وإعالنه ضرب املصاحل األمريكية واألوروبية يف املنطقة
الواليات املتحدة األمريكية الفرصة ساحنة حتت غطاء مكافحة اإلرهاب وسعت للبحث عـن  

 .يف املغرب العريب دف توسيع نفوذها يف املنطقةشركاء جدد 

هناك قناعة تتشكل يوما بعد يوم لدى السلطات األمنية اجلزائرية، بالنظر إىل األعمال اإلرهابية 
أن املنـاطق   تبناها تنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي،تها منطقة املغرب العريب، واليت ياليت عرف

تد على طول الساحل الصحراوي من مشال موريتانيا إىل مشال تشـاد،  واليت مت أمنيا غري املراقبة

                                                 

  غري ( مذكرة ماجستري". التنافس الفرنسي األمريكي منوذجا: املغرب العريب يف ظل التوازنات الدولية اجلديدة" تيقمونني، ، ابراهيم )1(
  .169.، ص2005سية واإلعالم، ، جامعة اجلزائر، كلية العلوم السيا)منشورة     

 : موقع جريدة األهرام العريب". أمريكا تستعد لبناء أكرب قاعدة عسكرية" أشرف، العشري، ) 2(

     http://www.arabi-ahram.org.eg/arabi/ahram/2007/4/7wrld0.htm , consulté le  

     16/05/2009. 
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وهو قلق تشترك فيه دول . واليت ختترق جنوب الصحراء اجلزائرية، يشكل مصدرا حقيقيا للقلق
علـى حـد    الساحل مبا فيها اجلزائر، والدول األوروبيـة والواليـات املتحـدة األمريكيـة    

قي حتظى بتنافس شديد بني االستراتيجيتني الفرنسية وأصبحت بذلك منطقة الساحل األفري.سواء
مراقبة األمنية الفرنسية ، بعدما كانت خاضعة متاما لل2001سبتمرب  11واألمريكية بعد أحداث 

مل تقف فرنسا مكتوفة األيدي أمام املنافسة األمريكية، حيث استعجلت التوقيع على و .قبل ذلك
، دون التركيز على شرط احترام حقوق 2002زائر يف اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية مع اجل

 "جاك شـرياك " ينتظر الرئيس الفرنسي ومل. 1995اإلنسان، الذي أخر كثريا هذا التوقيع بعد 
كمـا زاد  . 2003كثريا، للرد على املبادرات األمريكية، حيث دشن زيارة تارخيية للجزائر يف 

 ).1(العراق يف التقارب اجلزائري الفرنسي املوقف الفرنسي املعارض للحرب األمريكية على

أن يعطي دفعة جديدة للسياسة  "نيكوال ساركوزي"غداة وصوله إىل السلطة، حاول و      
إىل  تـه اخلارجية الفرنسية، من خالل استغالل احلضور الدبلوماسي املكثف يف اخلارج، وترمج

 "جاك شـرياك "ارجية لسلفه وإحداث قطيعة مع السياسة اخل. اقتصادي وجتاري، نفوذ سياسي
من خالل عصرنة األدوات الدبلوماسية، وإعادة توجيه سياسة الدفاع واألمن الـوطين، لكـي   
تتماشى مع التغريات العاملية، ال سيما يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا اإلعالم واملعلومات ومن 

اخلارجيـة والعالقـات   ىل جلان البحث والتفكري يف السياسـة  إخالل فتح جمال صناعة القرار 
أن حتليل ظاهرة العوملـة يف خمتلـف   : فقد خلصت هذه اللجان إىل نتيجة مفادها ).2(الدولية

وعملـت  . أبعادها وجتلياا، فتح األبواب إلعادة حتديد األولويات االستراتيجية الكربى لفرنسا
واليت متتد من غرب  هذه اللجان على حتليل مصادر التهديد اجلديدة لألمن الفرنسي واألورويب،

والذي من شأنه مطالبة احلكومة الفرنسية بإعادة ترتيـب جهودهـا   . أفريقيا إىل احمليط اهلندي
وقواا البحرية واجلوية، وتعبئتها لكي تظل مستعدة لكل االحتماالت، سواء يف أعمال الوقايـة  

  ).   3(ه املناطقمن األخطار أو عمليات حفظ األمن واالستقرار أو التدخل املباشر يف هذ

                                                 

(
1
) Bernard,Ravenel, « L’Algérie s’intègre dans l’empire », Confluences Méditerranée.     

     N°45, printemps 2003, p.122.  

(
2
) Frédéric, Charillon, « La politique étrangère de la France : l’heure des choix », Politique   

      Étrangère. Printemps , 2007/1, p.p.149-150. 

(
3
) Jean claude,Mallet, « Introduction », conférence présenté au actes de la journée  

     D’études sur : Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale : et après ? .  

     Organisé par la fondation pour la recherche stratégique, du 17  septembre 2008, p.9.  
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كما أوصت اللجان اليت شكلها ساركوزي، بوضع منظمة حلف مشال األطلسي وإدماجه يف 
أو  ،، إذ ال ميكن وضع الدفاع األورويب يف مواجهة)PESD( السياسة األوروبية لألمن والدفاع

د على هامش حلف األطلسي، باعتبار أن أغلبية األعضاء يف هذا احللف هم أعضـاء يف االحتـا  
القصد من هذا التغيري يف االستراتيجية الفرنسية، جتاوز اخلالفات اليت ميكن أن حتدث . األورويب

بني فرنسا والدول األوروبية من جهة، وبني فرنسا والواليات املتحدة األمريكية من جهة ثانيـة  
ألطلسي يف وهو ما ميكن مالحظته يف التدخل العسكري حللف مشال ا. يف القضايا األمنية الدولية

، خمالفة يف ليبيا مببادرة فرنسية وبريطانية، وحماولة سحب املبادرة من الواليات املتحدة األمريكية
وتعهداا يف جتمع دول غـرب البحـر املتوسـط    ذلك مبادئ الشراكة األوروبية املتوسطية، 

 .ااورة خاطر التدخل األجنيب على ليبيا، وعلى األمن القومي للدولملودون حساب ، )5+5(
، وخلق سوء الفهم بني اجلزائر والس االنتقايل للثورة الليبية من األمر الذي حذرت منه اجلزائر

  .جهة، وبينها وبني اخلارجية الفرنسية من جهة ثانية
لقد جاءت األزمة الليبية مبثابة الفرصة واللحظة احلامسة لفرنسا، لتنفيذ استراتيجيتها األمنيـة   

ال افريقيا، والختبار قدراا الدفاعية من جهة، وتنشيط الصـناعات العسـكرية   اجلديدة يف مش
، ال سيما يف املناطق ذات الرتاعات واحلروب )1(وتطويرها، ومن مث تصديرها لألسواق الدولية

  .يف حماولة لتجاوز آثار األزمة االقتصادية واملالية العاملية
ساحل األفريقي يف صلب االستراتيجية الفرنسـية  الجتاه تقع اجلزائر ومنطقة الايف هذا      

واالنتقال من منطـق املسـاعدة    ،اجلديدة، والقاضية بإعادة تنظيم الوجود العسكري يف املنطقة
ومن هنا تأيت املناورات والضغوط ). 2(العسكرية الثنائية، إىل مبادرة الشراكة يف األمن اإلقليمي

 ذه الشراكة واليت تعين يف املنظور األمين اجلزائري تدخال الفرنسية على اجلزائر من أجل القبول
فقد لعبت فرنسا دورا كـبريا يف   .يف الشؤون الداخلية، وتشويشا على مصاحل اجلزائر يف املنطقة

، قصد إجياد موطأ قدم هلا يف منطقـة السـاحل   )3(تسميم العالقات اجلزائرية مع دول اجلوار
 مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخليـة للـدول املعنيـة   لكن إصرار اجلزائر على . والصحراء

فقد . وضرورة تكفلها مبحاربة اجلماعات املسلحة يف املنطقة، يسري عكس األهداف الفرنسية

                                                 

. p.13.Op.cit Jean claude,Mallet,)
1

(  

. p.9.Op.cit) 
2

(  

  (3) ياسني، عاليل، "اجلزائر تعيش أزمة عالقات مع اجلوار...وفرنسا"، جريدة األخبار . بتاريخ 10 مارس 2010.
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، بتقدمي الفدية للمختطفني عـن  "بيار كامات"كشفت مالبسات اإلفراج عن الرهينة الفرنسي 
ب، خاصة عند ما يتعلق األمر بأحد مواطنيها، يف ازدواجية السياسة الفرنسية إزاء حماربة اإلرها

حني أن اجلزائر تدعو إىل قطع التمويل عن اجلماعات اإلرهابية، حيث عملت يف إطار األمـم  
وقد بدا االنزعاج واضحا من طرف اجلزائر  .املتحدة على استصدار الئحة تقضي بتجرمي الفدية

املفرج عنهم إىل النشاط والعمل املسلح يف على السلوك الفرنسي، خاصة بعد عودة اإلرهابيني 
كما شجعت دوال أوروبية أخرى للضغط على احلكومة املالية من أجل إقناعهـا  .جنوب اجلزائر

 ).1(وزوجته" سريجيو شيكاال"باملساعدة على إطالق سراح اإليطايل 

، ترى أن )دموريتانيا، مايل، النيجر، تشا(اجلزائر من جهتها، ومن ورائها دول الساحل      
معاجلة املشاكل األمنية مرتبط بتحقيق التنمية االقتصادية للتخلص من إفرازات هـذه املشـاكل   
على اتمعات احمللية من جهة، وأن حماربة آفة اإلرهاب واجلرمية املنظمة يقع على الدول املعنية 

لغربية دور الشريك من جهة ثانية، على أن تلعب الدول ا)  أو دول امليدان كما مسيت(ميدانيا 
بينما ترى فرنسا . يف التنمية االقتصادية والتجارية، ودعم جهود دول امليدان دون تدخل مباشر

أن هذه الدول عاجزة عن القيام ذا الدور مبفردها، وهلذا جيب أن تتدخل مباشرة مـن أجـل   
  ).2(محاية مصاحلها احليوية يف منطقة الساحل

بتدخلها ، 5زائد5ة الفرنسية لتعهداا األمنية يف إطار جمموعة وقد بدا واضحا، جتاوز احلكوم
وختطيها للتعاون والتنسـيق األمـين   ، املباشر يف موريتانيا، أو بتقدمي الفدية للجماعات اإلرهابية

 .والذي يفترض التنسيق والتشاور من قبل  األطراف املعنية، قبل أي مبادرة أجنبية) 3(املشترك

مستمر اللعب على ورقة اخلالفات األمنية والسياسية الناجتة عن األزمة فباريس حتاول بشكل 
. اجلزائرية، ملمارسة الضغوط سعيا منها للحصول على مزيد من التنازالت االقتصادية والتجارية

، واام احلكومة اجلزائرية بالضلوع 1996كما حدث مع قضية الرهبان املغتالني بتبحرين سنة 
علـي  "واامه باغتيال املناضـل   "حممد زيان حسين" اجلزائري دبلوماسيأو قضية ال. يف ذلك
كما تسعى إىل إفشال املخططات األمنية األمريكية يف املنطقة، . باعتباره مواطنا فرنسيا "مسيلي

                                                 

  (1 ) ياسني، عاليل، املرجع السابق. 
  (2) حممد ملني،حبيلة،  مرجع سبق ذكره. ص.160.

3) نفس املرجع . ص.161.
) 
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، واالستثمار يف اخلالفات والرتاعات بني "فرق تسد"متبعة يف ذلك املبدأ االستعماري املعروف 
  .هذه الدول

إن فرنسا، بانتهاجها سياسة التدخل املباشر يف منطقة الساحل دون اللجوء إىل التنسيق      
األمين  مع دول املنطقة وال سيما مع اجلزائر، كان اهلدف منه إبراز قدراا التدخلية العسـكرية  

ويف نفس الوقت هـي رسـالة إىل   . واالستخباراتية حلل املشاكل والرتاعات األمنية يف املنطقة
واليات املتحدة األمريكية بالتحديد والقوى الدولية األخرى املتواجدة باملنطقة، يراد منها إبراز ال

إال أن هذا السلوك التدخلي القائم . احلضور الفرنسي الرادع إذا ما تعلق األمر مبصاحلها املباشرة
با وبشـكل  على مفهوم استباق وقوع اخلطر، مبواجهته خارج حدود اإلقليم الفرنسي، يؤثر سل

، ويعيق العمل األفريقي وعلى اجلزائر منطقة الساحل القومي واجلهوي لدولمباشر على األمن 
  .اجلماعي املشترك الذي تقوده اجلزائر

بأسلوب احلوار والتشاور والتنسيق على مجيع املستويات يف  يف هذا امليدان، اجلزائرتلتزم      
تسانده هذا االلتزام اجلزائري، . قبل أي تدخل أجنيبملنظمة، دون تمكافحة اإلرهاب واجلرمية ا

الواليات املتحدة األمريكية، فقد تراجعت الواليات املتحدة األمريكية عن تبين مبـدأ التـدخل   
بأمهية الـدور  باألطروحات اجلزائرية و اقتناعا منها ،العسكري املباشر دون إشراك الدول املعنية

  .خربا يف جمال مكافحة اإلرهاب والذي يرجع باألساس إىل ،اجلزائري
إن إدراك صانع القرار يف السياسة اخلارجية الفرنسية، بأمهية اجلزائر كطرف فاعل ومؤثر      

يف مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة، جيعلـه يتمسـك بـاجلزائر كصـمام أمـان لألمـن       
ر للحصول على بعـض  ،رغم املناورات والضغوط الفرنسية، اليت تطرأ من حني آلخ)1(الفرنسي

هذا اإلدراك لدور ومكانة اجلزائر، من شأنه أن يلعب دورا مهما يف تطور العالقات . التنازالت
اجلزائرية الفرنسية يف جمال األمن والدفاع، من خالل توظيف اجلزائر لدعم األمن واالستقرار يف 

  .لبحر املتوسطدائرة جماهلا األمين، والذي سينعكس حتما على أمن واستقرار منطقة ا
 على املستوى الداخلي، فإن السياسة األمنية الفرنسية تتجه حنو عسكرة اتمع املـدين،      

الكتاب "يقدم  ).2(بتعزيز األدوات اخلاصة بالتحري والتوقع وحتضري اتمع الفرنسي للصدمات
ليت تؤثر يف األمن وا ،سيناريوهني لألخطار املتوقع حدوثها" األبيض حول الدفاع واألمن الوطين

                                                 

  (1) حممد ملني،حبيلة، املرجع السابق . ص.162.
 . p.16.Op.cit) Jean claude,Mallet, 

2
(  
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. األول؛ يتمثل يف احتمال حدوث هجوم إرهايب كبري على التراب الفرنسـي . الوطين الفرنسي
يف هذا السياق، حتظـى األخطـار   ).1(والثاين؛ احتمال اندالع نزاع إقليمي يهز النظام العاملي

حيـث أن  .رنسـية املتعلقة باجلماعات اإلسالمية اجلهادية،  باهتمام كبري يف االسـتراتيجية الف 
االغتياالت املتعددة للفرنسيني يف اجلزائر، ووقوع العديد من األعمال اإلرهابية علـى التـراب   
 الفرنسي، جعل السلطات الفرنسية تقتنع باخلطر اإلسالمي الذي يتهدد األمن القومي الفرنسـي 

ويف هـذا  . فرنسا بوجود جالية جزائرية كبرية، وتزايد عدد املهاجرين والالجئني اجلزائريني إىل
السياق يلعب اليمني املتطرف املعادي للمهاجرين اجلزائريني دورا كبريا يف التالعب بالرأي العام 

يف كتابه  "جاك شرياك"يصرح  ويف هذا السياق،  ).2(الفرنسي، وتشويه املعلومات واألحداث
 اة اتمع الفرنسـي أن اليمني املتطرف يستغل معان: " "فرنسا جديدة، فرنسا للجميع"املوسوم 

الفرنسيني إىل عدم  جاك شرياك ، ويدعو"إلذكاء مشاعر التعصب، وحتقيق غايات سياسية حبتة
  ). 3(املغاالة يف اخلوف من األصولية اإلسالمية اليت يروج هلا اليمني املتطرف

، دورا كبريا يف ازدياد ظاهرة اخلوف من اإلسالم 2001من سبتمرب  11لعبت أحداث      
)Islamophobie ( ومن العروبة)Arabophobie(     تمعات الغربيـة بصـفة عامـةيف ا

نيكـوال  "بعد تقلده منصب وزيـر الداخليـة، عمـد    ف. والفرنسية واألمريكية بصفة خاصة
، املدعوم من طرف اللوبيات الصهيونية والتيارات اليمينية املتطرفة واملعادية الستقرار "ساركوزي

واجته حنو . ل اإلجراءات والسياسات الكفيلة بتحقيق األمن القومي الفرنسياجلزائر، إىل اختاذ ك
اليت تعج باملهاجرين اجلزائريني واملغاربيني، بتكثيـف اإلجـراءات    ،سكان األحياء والضواحي

بأجهزة اإلعالم وتيـار الـيمني    يف ذلك مدعوما .األمنية، ووصل به املقام أن وصفهم بالرعاع
صفة اإلرهاب بكل ماهو مسلم، وتعترب املهاجرين العـرب واملسـلمني    واليت تلصق املتطرف،

  .خطرا على األمن القومي الفرنسي وعلى اهلوية الوطنية الفرنسية
ة بني اجلزائر وفرنسا، متيزت مبرحلتني خمتلفـتني  ترتيبا على ما سبق، فإن العالقات األمني     

ع األزمة السياسية واألمنية يف اجلزائر مـع  املرحلة األوىل بدأت منذ انال. وتوجهني متعارضني

                                                 

(
1
) Diego, Ruiz Palma, « Lecture croisées du livre blanc », conférence présenté au actes  

     de la journée d’études sur : Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale : et  

     après ? . Op.cit.p.19.   
. p.353. Op.cit)  Lounis,aggoun et J.B., Rivoire, 

2
(  

  .126.ص. 1995عويدات، منشورات : أنطوان اهلاشم وأمحد عويدات، بريوت: ترمجة .فرنسا جديدة، فرنسا للجميعجاك، شرياك، ) 3(
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حيـث احنصـر   . 2001بداية التسعينيات، والثانية بدأت مع أحداث احلادي عشر من سبتمرب 
العنف واإلرهاب يف الفترة األوىل يف جممله يف أطره الوطنية واحمللية، وحظيت السياسات األمنية 

نسيق االستخبارايت يف إطاره الثنائي، أو عرب أطر بالدعم والتيف املرحلة األوىل، للسلطة اجلزائرية 
ويف طرق أما الفترة الثانية، فقد شهدت حتوال استراتيجيا يف مفهوم اإلرهاب، . إقليمية وجهوية

مكافحته ومعاجلة مسبباته، أين تأثرت هذه االستراتيجية بسياسات اليمني املتطـرف املعاديـة   
مت االستراتيجية الفرنسية اجلديدة املبنية على التدخل اصطدف. لإلسالم، واملهاجرين اجلزائريني

  .، باملواقف اجلزائرية املعارضة، واملنافسة األمريكية الشديدةيف منطقة الساحل الصحراوي املباشر
  :  اهلجرة معاجلة قضايا: الفرع الثاين

إطار اتفاقيات  يف ،بني اجلزائر وفرنسا بكل أنواعها وتغرياااهلجرة  قضايامعاجلة تندرج      
واليت أضحت حتظى باهتمام متزايد منذ انطالق مشروع برشلونة يف ، الشراكة األورومتوسطية

عترب فرصة مثينـة  ي، أن اإلدارة الصحيحة مللف اهلجرة اعترب اتمعون يف برشلونة فقد. 1995
ورو الغناء عالقات التعاون والتبادل بني ضفيت املتوسـط، وحتقيـق أهـداف الشـراكة األ    

  ).1(متوسطية
تشجيعا لتوحيد مسائل اهلجرة  ، حيز التنفيذ ،1999كان لدخول اتفاقية أمستردام يف ماي كما 

  :)2(ساسية، واليت تركزت حول أربعة عناصر أواللجوء داخل دول االحتاد األورويب
  .التعاون مع دول املنشأ و العبور يف املسائل املتعلقة باهلجرة -
 .رك لللجوء السياسيإنشاء نظام أورويب مشت -

 .معاجلة معقولة وعادلة للمواطنني األوروبيني -

 .إدارة صحيحة ألمواج اهلجرة -

ورغم املقاربة الشاملة اليت يتبناها االحتاد األورويب، ملعاجلة قضايا اهلجـرة، إال أن السياسـات   
ية ملعاجلة األوروبية املشتركة تطورت بشكل خمتلف حول العناصر األربعة لالستراتيجية األوروب

كما تطورت بشكل متباين مـن  . إشكالية اهلجرة، وركزت على املعاجلة األمنية هلذه الظاهرة
إال أن كثافة التنسيق بني الدول األعضاء، تركـزت  . دولة إىل أخرى من دول االحتاد األورويب

                                                 

(
1
) «Immigration et coopération entre les pays de la région Euro-méditerranéenne », 9eme  

     sommet économique et  social euro-méditerranéen , tenu à Valencia (Espagne), les 18  

     et 19 nov 2004. 

.Op.cit) 
2

(  
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ام التأشرية على توحيد األطر القانونية إلدارة أمواج اهلجرة ومكافحة اهلجرة السرية يف إطار نظ
وقد تعززت هذه السياسة بداية مـن اجتمـاع    .)Système schengen(لالحتاد األورويب 

والذي ركز يف جدول أعماله علـى  . 2002الس األورويب يف صقلية يف شهر جوان من سنة 
مشاكل اهلجرة السرية وارتباطها بشبكات اإلرهاب والتهريب واجلرمية املنظمة، ودعا إىل إعطاء 

ودول العبور قصد ولوية حلراسة احلدود اخلارجية لالحتاد األورويب،  والتعاون مع بلدان املنشأ األ
فقـد  ). 1(حماصرة هذه الظاهرة، والتشجيع على عودة هؤالء املهاجرين إىل بلدام األصـلية 

معظم املشروعات املشتركة بني االحتاد األورويب وحكومات دول مشال إفريقيا علـي   ركزت 
بالقوة، من التسلل إيل أوروبا، سواء عن طريق إنشاء معسـكرات   القانونينيملهاجرين غري منع ا

كما سعت هذه اجلهود إيل تـدعيم االتفاقـات   . القانونينياحتجاز، أو ترحيل املهاجرين غري 
األمنية املشتركة الثنائية أو اجلماعية بني الدول الواقعة علي ضفيت املتوسط، اليت تتـيح الـدعم   

ادي واللوجيسيت حلكومات مشال إفريقيا، وكذا اختاذ إجراءات أمنية جديدة لتشديد الرقابـة  امل
  ).2(عقب املهربني واملهاجرين أنفسهمعلي احلدود، والرفع من قدرات احلراسة، وت

مسألة حساسة يف العالقات اجلزائرية الفرنسـية، حبكـم الـروابط    متثل قضايا اهلجرة،      
حيث يوجد .دية، الثقافية واالجتماعية املتميزة بني الشعبني الفرنسي واجلزائريالتارخيية، االقتصا

  ).10و  9 أنظر اجلدولني(باملائة من املهاجرين اجلزائريني بفرنسا 85
  

  ).3(2003و1995تطور أعداد اهلجرة املغاربية الشرعية بني سنوات ): 09(اجلدول
  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  

  32596  27936  18555  12760  12103  14523  12412  8469  8564  اجلزائر
  24948  26177  24986  21507  16496  16243  10957  7669  7435  املغرب
  10496  8994  7985  6686  4954  5372  3917  2608  2414  تونس

  

  
  

                                                 

 Idem. ,» méditerranéenne-opération entre les pays de la région Euro«Immigration et co )
1

(    

.Op.cit) 
2

(  

(
3
) http//www.ined.fr/fr/pop_chiffres/France/flux_immigration/depuis-1994/. 

     consulté le 26/08/2011. 
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  ).1(2008إىل  2004عداد اهلجرة املغاربية الشرعية يف فرنسا من أتطور ):10(اجلدول
السنوا

  ت
200

4  
200

5  
200

6  
200

7  
200

8  

318  اجلزائر

46  
289

89  
287

26  
240

41  
236

05  
240  املغرب

14  
215

80  
192

42  
190

17  
233

82  
983  تونس

5  
928

4  
915

0  
883

2  
910

3  
  

ن إحصائيات املعهد الوطين الفرنسي للدراسـات الدميغرافيـة   اجلدوال انيقدم هذ          
)INED(اجلزائريني واملغاربة والتونسيني، املقيمني بصفة قانونية يف  ، ويقارن بني عدد املهاجرين

ويوضح تطور اهلجرة الشرعية من بلدان املغرب العـريب  . 2008و 1995فرنسا بني سنوات 
لتبدأ باالخنفـاض   2003و 1995الثالث، حيث نالحظ ارتفاع أعداد املهاجرين بني سنوات 

كما نالحظ أن أعـداد املهـاجرين   . 2008وصوال إىل سنة  2004بعد ذلك ابتداء من سنة 
، بينما تطورت أعداد املهـاجرين  1995املغاربة والتونسيني تزيد بصفة متزايدة بداية من سنة 

ويعزى تراجـع أعـداد   . اجلزائريني بصفة غرب منتظمة تبعا لتطور العالقات اجلزائرية الفرنسية
ت اتفاقية أمستردام لالحتاد األورويب تطبيقا لتوصيا، 2004املهاجرين بصفة عامة بداية من سنة 

والقاضي بـإدارة ملـف   . 2002، وتوصيات الس األورويب املنعقد يف صقلية يف 1999يف 
اهلجرة مبا يضمن االستقرار االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات األوروبية، بعدما تدهور املناخ 

نيكوال "و بعد تويل . ن جهةم 2001سبتمرب   11االقتصادي يف العامل إثر تداعيات هجمات 
جتـاه قضـايا األمـن      متشـددة ، وتبنيه لسياسات 2002لوزارة الداخلية  يف  "ساركوزي

قوانني تتعلق بقضايا اهلجرة واالنـدماج   5حيث عمل على إصدار ما ال يقل عن . )2(واهلجرة
جرين، بقيادة واليت جاءت يف مناخ سياسي طبع خبطاب اجلبهة الوطنية املعادي للمها. واجلنسية

ومبوجب هذه القوانني تقلصت حقوق املهاجرين اجلزائريني يف فرنسا بصفة . "جان ماري لوبني"
وقد تعرضت هذه القوانني لالنتقاد من طرف الكثري من املنظمات احلقوقية العاملـة يف  . معتربة

                                                 

(
1
)http//www.ined.fr/fr/pop_chiffres/France/flux_immigration/depuis-1994/. , Op.cit.  

(
2
) http://discours.vie-publique.fr/notices/033001361.html . consulté le 21/11/2011  .  



 

 167 

. ل والسكن واإلقامةامليدان، باعتبارها قوانني ال حتترم حقوق اإلنسان وتدعو إىل التمييز يف العم
، اآلليـات والضـمانات   2003الذي صدر يف نوفمرب )  1(فقد وفر قانون ساركوزي األول

من خالل إجراءات التمديد  ،مراقبة واحلد من اهلجرة،القانونية لألجهزة اإلدارية واألمنية إلدارة
التأشرية،  لألجانب، وخلق ملف البصمات والصور الرقمية انطالقا من طلبات يف آجال احلجز

وتشديد العقوبات يف حالة اإلقامة غري الشرعية، أو الدخول إىل التراب الفرنسي بطريقة غـري  
كما كان لقانون سـاركوزي  . قانونية، ومراقبة عقود الزواج املختلط، ومعاجلة ملفات اللجوء

 ،  والذي شجع هجرة الكفاءات، والطلبـة اجلـامعيني  2006الذي صدر يف جويلية ) 2(الثاين
وأثر كثريا على تراجع عدد املهـاجرين  . يف امليادين العلمية والتقنية وأصحاب الشهادات العليا

وترحيل املهاجرين . اجلزائريني بتشديد اإلجراءات اخلاصة  بتكوين وتأسيس العائالت يف فرنسا
يب قادم ومل يعد بإمكان أي مهاجر أجن. املقيمني بطرق غري قانونية وتشديد احلراسة على احلدود

من اجلزائر أو دول جنوب املتوسط، أن ميكث طويال يف فرنسا، باستثناء املهاجرين القادمني يف 
شرعت السلطات الفرنسـية  فقد ).  L’immigration choisie( )3(إطار اهلجرة االنتقائية

، يف طرد  العائالت واألطفال اليت مل تتمكن من تسـوية وضـعيتها   2006قانون  صدورمنذ 
ويف هذا السياق ترى بعض املنظمات احلقوقية العاملـة يف جمـال اهلجـرة     .ونية يف فرنساالقان

واللجوء، أن املهاجرين اجلزائريني هم األكثر تعرضا للطرد من فرنسا، و أن العدد األكرب مـن  
فمبدأ املسـاواة وحريـة تنقـل    ). 4(التأشريات املرفوضة تقع يف القنصليات الفرنسية باجلزائر

ـ  األشخاص ويف   .االيت أسست لعالقات التعاون الفرنسي اجلزائري بعد االستقالل مل يعد واقع
 2011ألف مهاجر غري شرعي مـع ايـة    30تنوي احلكومة الفرنسية ترحيل  هذا السياق 

وقد . ألف مهاجر شرعي يدخلون سنويا إىل التراب الفرنسي 200ألف من أصل  20وتقليص 
خلية الفرنسي إىل أن هذه اإلجراءات تعكس نظرة سياسية ملا جيب وزير الدا" كلود غيون"أشار 

                                                 

(1) République Française, Journal officiel n° 274 du 27 novembre 2003.  loi n° 2003-1119  

    du 26 novembre 2003 , relative à la maitrise de l’immigration ,au séjour des   étrangers  

    en France et la nationalité. 
(
2
) République Française, Journal officiel n° 170 du 25 juillet 2006 , LOI n° 2006-911 du  

     24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration . 
(
3
) Chems eddine, Chitour, De la traite au traité : histoire d’une utopie. Alger : Editions  

     Casba, 2006, p.164.  

(
4
) La Cimade, « La France et l’Algérie, le poids de l’histoire pour comprendre le présent »,  

     Dossier de presse, le  21/04/2010, p.3. 
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وقد أكد هذا التوجـه بإصـداره   ). 1(أن تكون عليه فرنسا يف جمال اهلجرة وليس جمرد أرقام 
تعليمات لوالة احملافظات، مفادها أن شروط االستيعاب واإلدماج، جيب أن يتم التحقق منـها  

روط إتقان اللغة الفرنسية، إعتناق املصري املشترك، وقبـول  لدى طالب اجلنسية، واملتمثلة يف ش
  .املبادئ األساسية للمجتمع الفرنسي

كما أدى تأسيس نظام التأشريات بني االحتاد األورويب و دول املغرب العـريب منـذ سـنة    
، إىل اخنفاض حمسوس يف حركة وتنقل األشخاص من اجلزائر إىل فرنسـا، وباملقابـل   1990

حيث يتعرض املهاجرون بطـرق غـري قانونيـة    . اهلجرة السرية وغري القانونية ارتفعت أمواج
وتعاين املرأة بدرجة أكـرب مـن   . النتهاكات حقوقهم أكثر مما يتعرض له املهاجرون الشرعيون

غوائل الفقر وانتهاك حقوقها يف ظل عجز املنظمات احلقوقية وقواعد القانون الدويل عن محاية 
التفاقية الدولية حلماية حقوق املهاجرين  العاملني وأفراد أسـرهم، الـيت   فا. هؤالء املهاجرين

، ال تضمن لكثري من املهـاجرين  1990صادقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب 
 ).2(محاية كافية حلقوقهم

إن املشاكل املطروحة من طرف اهلجرة العربية واإلسالمية يف فرنسا، ضاعفت مـن قلـق   
  طات العمومية الفرنسية، وباألخص جتاه املهاجرين اجلزائريني، حبكم العالقـات التارخييـة  السل

وبفعل األزمة األمنية اجلزائرية وتزايد شعور اخلوف من التطرف والعنف املنسوب إىل اجلماعات 
من سبتمرب اإلرهابية، واخلوف من انتقال  11وزاد من هذا القلق  هجمات . اإلسالمية املسلحة

  . دوى التفجريات اإلرهابية إىل التراب الفرنسيع
 "جان ماري لـوبني "هذه املخاوف استغلها واستثمرها حزب اجلبهة الوطنية الفرنسية بقيادة 

اجلنرال ديغول قد :" والذي رافع برباعة عن مرياث اجلنرال ديغول، رغم معارضته له، بقوله أن 
إىل فرنسا، وللمحافظـة علـى اهلويـة الوطنيـة     قبل بإزالة االستعمار لتجنب اهلجرة الواسعة 

أن قيادة اليمني التقليدي ضعيفة أمـام  ) Guy Pervillé" (غاي برفيللي"يعتقد ). 3"(لفرنسا
ضغوط اليمني املتطرف فيما خيص مسألة اهلجرة السرية، وتعديالت قانون اجلنسية، وبالتايل فهي 

                                                 

  ال هجرة ملن ال يتقن الفرنسية وعلى طاليب التجنس أن يكونوا : وزير الداخلية كلود غيون وجه تعليمات لرؤساء املقاطعات"سليمان،ح، )1(
  .25/08/2011، بتاريخ 6457العدد  .جريدة اخلرب ، "الئكيني      

  :، من املوقع اإللكتروين"التهديدات غري العسكرية لألمن: تقرير عن جمموعة العمل اخلامسة" مون، ابيه، جاكوب) 2 (
http://www.puguash.org/publication/tran/w65-ar.pdf. consulté le 17/07/2010. 

 71.. p.1Op.citrvillé, ) Guy, Pe
3

(  



 

 169 

غري تقليدي لألمن، وكخطر  ديد ية كمصدرتنساق وراء خطاا السياسي املتعلق باهلجرة السر
أو إحـدى  ( مرة كلمة هجـرة   90أكثر من " ساركوزي"فقد استعمل  . على اهلوية الوطنية

أثناء إلقائه ندوة صحفية عن موضوع اهلجرة، قبل أشهر من االنتخابات الرئاسية لعام ) مشتقاا
ماري لوبني، حني ربط موضوع اهلجرة  وقد بدا التأثر بالغا خبطاب اجلبهة الوطنية جلان. 2007

باألمن واالحنراف، مقتنعا يف خطابه أن احلد من اهلجرة الشرعية، وطرد املهاجرين غري القانونيني 
يف حني تتردد أحزاب اليسار بني سياسة االحتواء ). 1(هو مطلب جزء كبري من اتمع الفرنسي

فاليمني املتطرف ينظـر إىل   .اد ويام اخلاصةوبني االعتراف حبق التنوع الثقايف واحتفاظ األفر
وجود اجلالية اجلزائرية بصفة خاصة والعربية اإلسالمية بصفة عامة غزوا واستعمارا أجنبيا غـري  

بينما ينظر اليسار إىل وضعية اجلاليات املهاجرة من مشال أفريقيـا  . قابل لالحتواء  أو االندماج
 ). 2(يف هذه البلدان، وبالتايل إمكانية احتوائهاامتدادا ملرحلة االستعمار الفرنسي 

إن نظرة اليمني املتطرف مردود عليها، فاملهاجرون اجلزائريون ليسوا يف وضعية مهيمنة،      
فاجلاليـات اجلزائريـة   . كما كان املستوطنون يف اجلزائر احملتلة، سياسيا واقتصاديا وعسـكريا 

ة األخرى، ال ميكن اعتبارهم أعداء ال ميكن احتـوائهم  املوجودة يف فرنسا أو يف الدول األوروبي
أو التعامل معهم، حيث أن وجودهم هناك فرضته ظروف سياسية واقتصادية متعلقـة حباجـة   
الدولة الفرنسية هلؤالء املهاجرين للدفاع عنها يف وقت احلروب، ولبناء االقتصاد الفرنسي بعـد  

ليسار، فهي قابلة للنقاش و التأويل، صحيح أن املهاجرين أما نظرة ا .انتهاء احلرب العاملية الثانية
اجلزائريني يعانون غالبا من التهميش واإلقصاء والعنصرية، وليس كل املهاجرين اجلزائريني هـم  
من احلركى واملتعاونني من االستعمار، ولكن وضعيتهم هي أيضا بعيدة عن وضعية األهـايل يف  

زائرية يف فرنسا ال ميكن تفسريه فقط كنتيجة لالستعمار، وإمنا فوجود اجلالية اجل. فترة االستعمار
ميكن تفسريه أيضا بفشل سياسات التنمية اليت انتهجتها احلكومة اجلزائرية منذ بداية السبعينات 
من القرن املاضي، وكذلك فشل سياسة االنفتاح السياسي والدميقراطي يف اية عقد الثمانينات 

الناجتة عن مرياث االستعمار دورا كـبريا ومـؤثرا يف فشـل هـذه     أين لعبت عوامل التخلف 
  .السياسات

                                                 

(
1
) http://discours.vie-publique.fr/notices/033001361.html .Op.cit  .  

. p.172. Op.cit Guy, Pervillé,  )2
(  
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واليوم، ويف ظل األزمة االقتصادية العاملية وحتت تأثري ضغوط أزمة البطالـة وركـود        
مل تعد فرنسا يف حاجة إىل اليـد العاملـة   . االقتصاد الفرنسي، وارتفاع حجم الديون اخلارجية

مل يعد تنقل األشـخاص و  وجة إىل آالف اجليوش للدفاع عن أمنها، املهاجرة، ومل تعد يف حا
مباشـرة بعـد    "نيكوال ساركوزي"التزم الرئيس  فقد. اهلجرة إىل فرنسا بعد ذلك حقا مطلقا

، بتأسيس أول وزارة للهجرة يف احلكومة الفرنسية للجمهورية اخلامسة ختتص 2007انتخابه يف 
  ):1(لرئيس ساركوزي على ثالثة حماورباملهاجرين وترتكز سياسة اهلجرة ل

لفرنسا حق اختيار من تريد ومن تستطيع استقباله من املهـاجرين  : حق االختيار لفرنسا -أ
من منطلـق سـيادة الـدول     ،)L’immigration choisie(حتت مسمى اهلجرة االنتقائية 

انب الذين يتم قبـوهلم  ويكون لألج. واستقالهلا السياسي يف اختاذ أي قرار تراه مناسبا ملصاحلها
أما األجانب الذين هم يف وضعية . نفس احلقوق والواجبات اليت يتمتع ا املواطنون الفرنسيون

 .غري قانونية، فيتم طردهم من فرنسا حنو بلدام األصلية

لكل مهاجر يف وصعية قانونية احلق يف حتسني مسـاره  : حق اإلدماج للمهاجر الشرعي-ب
مع الفرنسي، على شرط احترام القوانني ومبادئ اجلمهورية، باإلضـافة إىل  االندماجي يف ات

  .وحيق هلم بعد ذلك احلصول على السكن، التعليم واإلدماج املهين. إتقان اللغة الفرنسية
لكل مهاجر احلق يف العودة إىل بلـده األصـلي إذا أراد ذلـك،    : حق العودة للمهاجر -ج

شباب املهاجر، بوجود مستقبل خارج منطق اهلجـرة، مـن   ويتحقق ذلك بإرجاع الثقة إىل ال
خالل متكني هؤالء املهاجرين من العيش الالئق يف بلدام األصلية، يف إطار الشراكة والتضامن 

 .مع الدول املصدرة للهجرة

تتقاطع هذه السياسات مع سياسات اليمني املتطرف واليت تدعو إىل طرد املهاجرين وترحيلـهم  
 Les" (الفرنسيون أوال" األصلية، حفاظا على مناصب الشغل للفرنسيني حتت شعارإىل أوطام 

français d’abords(.      ومحاية للهوية الوطنية والثقافـة الفرنسـية، أو القبـول بسياسـة

                                                 

(
1
) Danièle, Lochak, « Immigration subie, immigration choisie : vers de nouvelles  

     hiérarchies », Conférence présenté au séminaire sur les politiques  

     antidiscriminatoires. Centre de Recherche et d’Etude sur les Droits Fondamentaux   

     (CREDOF), Université de Paris 10, le 14 mars 2006. 



 

 171 

اللغوية والدينية للمهاجرين  ،واليت تعين اإلحلاق والتخلي عن اخلصوصيات الثقافية ،)1(اإلدماج
  . اجلزائريني

، حيث ختصص هلا مسألة اهلجرة ضمن أولوياا احلكومية أما بالنسبة للجزائر، فهي تضع     
برعاية شؤون اجلالية اجلزائرية يف اخلارج، والتكفل بانشـغاالا ومحايـة    وزارة منتدبة مكلفة

 اعتماد رؤية واقعيـة وشـاملة   ،ومن الدول األوروبيةفرنسا تدعو و. مصاحلها يف بالد املهجر
، وإىل األخذ بعـني  ال سيما تلك املتعلقة باهلجرة السريةاهلجرة مشاكل يف التعامل مع ية وإنسان

ظاهرة كره األجانب والعنصرية اليت تؤثر حسبها، يف العالقات اإلنسـانية بـني دول    االعتبار
  .الشمال واجلنوب

يبدأ بالتكفـل   ويف هذا اإلطار، ترى اجلزائر أن معاجلة مشاكل اهلجرة الشرعية وغري الشرعية، 
كـل الـدول ذات الصـلة    تشارك يف  صياغته  شامل، بقضايا التنمية، من خالل إعداد تصور

لعملية، بينما يكون لسهل املباهلجرة، ضمن إطار منظم يكون فيه للمنظمة الدولية للهجرة دور 
 وتدعو احلكومـة اجلزائريـة إىل   .األفريقيا دور مهم يف احلد من زحف األشخاص حنو أوروب

تفادي التهويل من اهلجرة السرية وعدم جتاهل قضايا مهمة ال تقل أمهية وخطورة عنها، مثـل  
وتتحرك اجلزائر يف إطار املنظمـات الدوليـة    .) 2(العنصرية وكره األجانب يف البلدان الغربية

دور حموري وأساسـي  للدفاع عن أفكارها وأطروحاا فيما يتعلق بقضايا اهلجرة، وتطالب ب 
حيث تتطابق الرؤية اجلزائرية مع الرؤية األفريقيـة و   .ا يف التعاطي مع هذا امللف دولياقيألفري

أثناء زيارته للجزائر  املدير العام للمنظمة الدولية للهجرةفقد صرح  .رؤية املنظمة الدولية للهجرة
ـ  «ن اهليئة اليت يشرف عليها أ ،2009يف صيف عام  ني ترى أنه جيب توسيع دائرة التشـاور ب

النظر إىل ملف اهلجرة مـن جانـب إنسـاين    «وشدد على ضرورة » البلدان األعضاء باملنظمة
  . )3(»محايتهم من كل أشكال سوء املعاملةووالتعامل مع املهاجرين 

ويف سياق عالقاا مع فرنسا، تتمسك اجلزائر بامليزة التفضيلية يف االتفاقية الثنائية لسنة      
اهلجرة اجلزائرية إىل فرنسا، ودف إىل حتسني ظروف العيش والعمـل   واملتعلقة بتنظيم 1968

                                                 

(
1
) http://www.lepen2007.fr/pdf/Programmejmlp2007.pdf . consulté le      

    11/10/2010 

(
2
  : املوقععلى . ، قناة اجلزائر"تدعو أوروبا إىل مقاربة واقعية وإنسانية مللف اهلجرةاجلزائر " بوعالم، غمراسة،  (

http://www.algeriachannel.net/?p=1245   . consulté le 17/09/2011  .  
3)  نفس املرجع .

)  
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الكرمي ، وتسهيل الترقية املهنية واالجتماعية للجالية اجلزائرية، وتأمني حريـة التنقـل للرعايـا    
يف حني تتمسك احلكومة الفرنسية احلالية مبراجعة بنـود هـذه    . اجلزائريني بني فرنسا واجلزائر

ناسب والتحوالت اليت تشهدها اهلجرة الدولية، ولالستجابة للتغريات االجتماعية االتفاقية مبا يت
واالقتصادية للمجتمع الفرنسي بالتحديد، ومبا خيدم ويتماشى مع سياستها الراهنـة والقاضـية   

  .بتقليص عدد املهاجرين
  ):1(االمتيازات التالية 1968وقد تضمنت اتفاقية  

  .سنوات 10امة ملدة للجزائريني احلق يف بطاقة إق_ 
  . احلق يف احلصول على إقامة مؤقتة قصد املعاجلة أو ممارسة التجارة_ 
سـنوات   10سـنة مقابـل    13حق القاصر يف اختيار اجلنسية الفرنسية يبدأ من سن _ 

  .للجاليات األخرى
سـاعة يف األسـبوع علـى     20حق الطلبة اجلزائريني يف العمل موازاة مع الدراسة ملدة _ 
  .اجلاليات األخرى خالف

هذه االمتيازات جعلت الطرف اجلزائري يتمسك ا، ويرفض القبول بتعديلـها يف إطـار   
وأصبح ملف اهلجرة ذو وزن كـبري يف  . القوانني األوروبية والفرنسية املتشددة إزاء املهاجرين

ـ    ن العالقات اجلزائرية الفرنسية، حيث وجدت احلكومة الفرنسية نفسها أمام عـدد هائـل م
 4املهاجرين اجلزائريني فوق التراب الفرنسي، حيث وصلت اجلالية اجلزائرية إىل مـا يقـارب   

إىل تعديل هذه االتفاقية، وجيري تربير ذلك بـدواعي   2001وسعت منذ سنة . ماليني نسمة
وأصبح موضوع اهلجرة منذ ذلك احلني مادة إعالميـة، وملفـا   . محاية األمن القومي الفرنسي

مات السياسية بني اليمني املتطرف واليمني التقليدي من جهة وبني اليمني واليسار خيضع للمساو
  .من جهة ثانية

ورغم التضحيات الكبرية اليت بذهلا مئات اآلالف من املهاجرين اجلزائريني يف بناء االقتصـاد  
ليـوم  الفرنسي، ويف الدفاع عن فرنسا يف حروا العاملية، إال أن السلطات الفرنسـية تتنكـر ا  

ملطالب هؤالء املهاجرين املتعلقة بالعدالة االجتماعية واالقتصادية، واحلقوق السياسية والثقافيـة  
وأصبحت احلكومة الفرنسية تتماطل وتراوغ من . باعتبارهم فرنسيني كباقي اجلاليات األخرى

                                                 

  .152.ص. مرجع سبق ذكرهحممد ملني، حبيلة، )1(
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ـ . أجل حتقيق أكرب قدر ممكن من املنفعة من هؤالء على مجيع األصعدة ذه وذلك دف فصل ه
اجلالية عن اتمع الفرنسي، خوفا مـن أن تصـبح هـذه الفئـة طرفـا فـاعال يف احليـاة        
السياسية،االجتماعية واالقتصادية، خاصة بعد بروز وصعود بعض النماذج اجلزائرية واملغاربيـة  

  .إىل مراكز صنع القرار يف السياسة الفرنسية
يف فرنسا، جعل منها مسألة حساسـة يف   إن الطبيعة املعقدة واملركبة للهجرة اجلزائرية      

فاليمني الفرنسي يتهم اجلزائر بالتواطؤ والتساهل يف حماربة اهلجرة . العالقات اجلزائرية الفرنسية
السرية، اعتقادا منه أن السلطات اجلزائرية، تقوم باستخدام املهاجرين كورقة ضـغط لزعزعـة   

اجلهود بني خمتلف الدول املتوسطية حلل مشكلة بينما تطالب اجلزائر، بتنسيق ).1(األمن الفرنسي
اهلجرة السرية، وال توفر جهدا يف حماربة الظاهرة، حبيث وصل األمر إىل جتـرمي اهلجـرة غـري    

. الشرعية بسنها قوانني رادعة يف حق هؤالء املهاجرين يف حماولة منها التقليل من اتساع دائرا
 مقيم  أجنيب أو جزائري لك ةعاقبمعلى  ) 2(اتمن قانون العقوبمكرر  175حيث تنص املادة 

 ألف 20 من وبغرامة أشهر  ستة ىلإ شهرين من باحلبس ،شرعية غري بصفة الوطين اإلقليم يغادر
أيضا على معاقبة املتورطني يف  القانونينص كما . العقوبتني هاتني بإحدى أو دج ألف 60إىل 

خاصة ملا يتعلق األمر  ،سنوات 10قد تصل إىل  االجتار غري الشرعي يف املهاجرين بالسجن ملدة
وقد تعـرض  . عاما أو إخضاعهم للمعاملة املهينة وغري اإلنسانية 18بضحايا تقل أعمارهم عن 

هذا التشريع إىل انتقادات واسعة من طرف املنظمات واجلمعيات احلقوقية وبعـض األحـزاب   
، رئيس "نور الدين بلمداح"فقد أكد . وروباالوطنية، وبعض ممثلي اجلالية اجلزائرية املوجودة يف أ

عبد القادر "لدى استقباله من طرف رئيس جملس األمة ية، الفيدرالية األوروبية للجمعيات اجلزائر
على ضرورة رفع التجرمي  ، يف إطار املشاورات السياسية حول اإلصالحات السياسية؛"بن صاحل

ة لتفعيل مبدأ حريـة  لعمل مع الدول األوروبيعن فعل اهلجرة غري الشرعية، وإجياد حلول عرب ا
  .تنقل األشخاص

يف أوروبـا ويف فرنسـا علـى    إنّ احلضور الكثيف إلشكاليات وأسئلة اهلجـرة            
يؤكد بأنّ احلاجة ما زالت ملحة إىل مقاربة أكثر إجرائية وأكثر عدالة يف التعاطي مع اخلصوص، 

                                                 

) حممد ملني، حبيلة، املرجع السابق. ص.144.
1)  
  املوافق  1430صفر من عام  29املؤرخ يف 01-09، قانون رقم 15، اجلريدة الرمسية رقم ئرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزا) 2 (

  .مكرر 175قانون العقوبات، القسم الثامن، املادة  ، و املتضمن2009فرباير من سنة  25لـ      
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غياب هذه املقاربة الناجعة هو الـذي يسـاهم فعـال يف    دواعيها املباشرة ونتائجها الكارثية، ف
العالقات األورومتوسطسة بصفة عامة  والعالقات اجلزائرية استفحاهلا وتنامي درجاا يف مشهد 

  .الفرنسية بصفة خاصة
القائمة بني  ةإنّ التدبري العقالين ملسألة اهلجرة يتطلب تبين مقاربة جديدة تستجلي العالق      
، كما هي الفرنسي القتصاداجلزائرية للتنمية، إذ ميكن تقييم الدعم الذي تقدمه اهلجرة اهلجرة وا

العملة الصعبة  مداخيل إضافية من  وفري بت ،من البطالة دفع التنمية باجلزائر والتقليلتساعد على 
  . اجلزائراليت ميكن استثمارها يف 

من غـري  اليت تناسبها، ف السياسات و اختاذ القرارات الدول سيدة يف كل  توإذا كان      
على آفاقهـا االقتصـادية    إجيابيا فذلك لن يؤثر. املهاجرين أبواا أمام فرنساأن تغلق  املعقول 

واالجتماعية البعيدة األمد فحسب، بل سيدفع بأعداد أكرب من فقراء اجلنوب الختراق حدودها 
، مما يعرض ت التهريب واجلرمية املنظمةشبكاساعدة عن طريق اهلجرة السرية وغري القانونية، مب

 القـوارب،  السرية على منتالعبور املهاجرين يف أغلب األحيان للوفاة أو اإلصابة أثناء عمليات 
 .والشاحنات، والقطارات

إدراكا منها ألمهية اجلزائر اجليو سياسية واالستراتيجية، والدور الذي ميكـن أن تلعبـه        
األمن واالستقرار يف حوض البحر املتوسط ومنطقة السـاحل، سـعت   اجلزائر يف احلفاظ على 

فرنسا إلدماج اجلزائر ودول اجلنوب بصفة عامة يف جتسيد االستراتيجية األوروبية وبناء مقاربة 
جديدة لألمن يف حوض البحر املتوسط، من خالل برامج جديدة للتعاون والشراكة يف مجيـع  

ملشاريع املتوسطية، بداية من مشروع برشلونة ووصـوال إىل  ااالت، واليت جتسدت يف خمتلف ا
إنشاء منطقة يسـودها األمـن   " هذه املشاريع دف يف عمومها إىل. االحتاد من أجل املتوسط

واالستقرار والتعاون ، وفضاء تعاجل فيه شؤون األمن املتبادل، واهلجرة إىل أوروبا، ومكافحـة  
ل، تنظيم شؤون الطاقة والتجـارة، دعـم الدميقراطيـة    اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشام

   .)1("وحقوق اإلنسان
، إىل توظيف هذا 1995سعت فرنسا، منذ تاريخ اإلعالن عن مبادرة برشلونة يف فقد       

املشروع كأداة للبحث عن توازن جيو سياسي وجيو اقتصادي ميكنها من التكيف مع التطورات 

                                                 

  (1) صاحل، سعود، مرجع سبق ذكره . ص.114.
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ومن أجل تنفيذ سياستها املتوسطية جتاه دول الضفة اجلنوبية، ومنها اجلديدة اليت يعرفها العامل، 
اجلزائر وبلدان املغرب العريب، قصد احلفاظ على مصاحلها االقتصـادية والتجاريـة ونفوذهـا    
التقليدي الذي أصبح مهددا من طرف العبني جدد يف املنطقة، ومنـهم الواليـات املتحـدة    

  ).1(األمريكية، اليابان والصني
من جهتها، أعطت اجلزائر يف السنوات األخرية، أمهية كبرية للدائرة املتوسطية اليت تنتمي      

إليها، يف جمال البحث عن توفري األمن واالستقرار الدائم، والذي ال ميكن حتقيقه إال من خـالل  
التعاون واحلوار وتطوير العالقات االقتصادية والتجارية بني ضفيت البحـر املتوسـط، ـدف    
املواجهة املشتركة لتلك التحديات والتهديدات اليت يتجاوز التصدي هلا إمكانيات كل طـرف  

  .لوحده
إال أن واقع الشراكة كشف مع مرور السنوات عن حمدودية آلياا وأدواا املختلفة، فـرغم  

صاحلها توجهاا اإلجيابية إال أن تلك املشاريع هي يف الواقع تعبري عن تطلعات أوروبية لتحقيق م
وانطالقا من جتربتها مع فرنسا وعالقاا الطويلـة  . املشتركة على حساب مصاحل بلدان اجلنوب

اجلنرال يف هذه املشاريع امتدادا ألسلوب التعاون الذي خطط له  ترى السلطات اجلزائريةمعها، 
دة من أجل وصوله إىل السلطة، وما هو إال نوع من االستعمار اجلديد املغلف باملساع ديغول منذ
فهذا املشروع الذي تتبناه فرنسا وتدافع عنه، حيمل بني طياته معايري مزدوجة يف ). 2(دعم التنمية

ففي الوقت الذي تطالب فيه برتع أسلحة الدمار الشامل، مازالـت  . التعامل مع بلدان اجلنوب
م إغراءات ورغ. فرنسا تدعم إسرائيل وتتغاضى عن امتالكها ألكرب ترسانة يف جنوب املتوسط

هذه الشراكة، فإا أبقت اجلزائر رهينة إلرادات دول الشمال وال سيما فرنسا واليت دفعت ا 
إىل القبول بإعادة جدولة ديوا وخصخصة مؤسساا االقتصادية بدعوى جذب رؤوس األموال 

  .وهو اهلدف الذي مل تبلغه هذه الشراكة حلد اآلن. األجنبية واستثمارها يف التنمية
، املنتهجة من طـرف السـلطات الفرنسـية    ةوأخريا ميكن القول إنّ املقاربات األمني     

واليت أكدت املمارسة امليدانية عقمها وعجزها، ينبغـي أن   ملعاجلة إشكالية اهلجرة،واألوروبية، 
ضمن  أداة  تتراجع لتفتح اال لتدابري دميقراطية أكثر عمقا وعقالنية، تعتمد العدالة االجتماعية

وممارساا، بالشكل الذي يتيح اندماجا حقيقيا هلؤالء املهـاجرين، ويسـهم يف تـدبري     أدواا
                                                 

1) صاحل، سعود،  املرجع السابق. ص.114.
)  

  (2) نفس املرجع . ص.117.
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اختالفام العقائدية والثقافية، ويوفر هلم الشروط املوضوعية والضمانات الالزمة لتوفري عـيش  
  .كرمي، أسوة بباقي املواطنني األوروبيني

ين يف الرؤى حول االستراتيجيات املتبعـة حملاصـرة   وعلى العموم، فإن االختالف والتبا       
أسباب العنف واإلرهاب واهلجرة غري الشرعية بني الطرفني مازال قائما ومـؤثرا يف عالقامـا   

وأن حماوالت اجلزائر لتوظيف مشروع الشراكة األورومتوسطية يف املسار الذي خيـدم  . الثنائية
ليت استطاعت بدورها توظيفه بفعاليـة خلدمـة   او ،مصاحلها، قد اصطدمت باملواقف الفرنسية

  .مصاحلها من جهة، والضغط على احلكومة اجلزائرية من جهة ثانية
  :امللفات االقتصادية : الفرع الثالث

. ميثل العامل االقتصادي متغريا من متغريات العالقات الدولية بعد اية احلرب البـاردة         
ففي فتـرة  . رية هي املوجه الرئيسي يف السياسة الدوليةحيث كانت العوامل السياسية والعسك

احلرب الباردة، كانت أفريقيا واجلزائر على وجه التحديـد ختضـع لالسـتقطاب السياسـي     
يف حني كان اقتصـادها  . والعسكري لالحتاد السوفيايت سابقا، العتبارات أيديولوجية وسياسية

يديولوجية والعسكرية يف فترة ما بعد احلـرب  بينما تراجعت العوامل اال. خيضع للنفوذ الفرنسي
العـبني  حيث شهدت اجلزائر وأفريقيا دخـول  . الباردة، لصاحل العوامل االقتصادية واحلضارية

 جدد يف امليدان االقتصادي كالواليات املتحدة األمريكية، الصني، اليابان، وبلدان شرق آسـيا 
لتعاون االقتصادي بني اجلزائر وفرنسا يف ظـل  فما هو واقع ا. مزامحا للنفوذ الفرنسي واألورويب

  .التحوالت الدولية اجلديدة؟ وما مدى تأثر هذه العالقات بسياسات اليمني املتطرف؟
  :يف اجلزائر اإلدراك الفرنسي للتحوالت االقتصادية )1

إن انتهاج احلكومة اجلزائرية لسياسة اإلنعاش االقتصادي، والتخلص من عبء املديونية      
ارجية، وتأسيس صناديق االدخار العمومي، أدى إىل تطور املؤشرات االقتصادية والتنمويـة  اخل

باإلضافة إىل ارتفاع مداخيل اجلزائر من العملة الصعبة جراء ارتفاع أسعار الـنفط يف  . للجزائر
ليقة كماأن اإلصالحات اليت باشرا اجلزائر بعد جميء الرئيس عبد العزيز بوتف. األسواق العاملية

إىل السلطة، أدى باقتناع املؤسسات املالية الدولية، والدول الغربية جبدوى هذه اإلصالحات، مما 
  .دفع ا إىل إعادة النظر يف سياساا جتاه اجلزائر

فقد أدركت فرنسا خطورة ، 1999للتحوالت االقتصادية واالستراتيجية يف اجلزائر منذ ونتيجة 
دفع صانع القرار السياسي يف فرنسا إىل التخلي تـدرجييا عـن   ا بعدها عن السوق اجلزائرية، مم
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فرنسا تنتهجها إزاء اجلزائر، وتغيري سياستها حرصا على اليت ما فتئت  واملناورة، االبتزازسياسة 
مصاحلها التجارية واالقتصادية أمام املنافسة الدولية الكبرية، ال سيما من طـرف الشـركات   

  . اآلسيوية واألمريكية
 أساسا ترتكز ،اجلزائر يف هجومية منها أكثر دفاعية إستراتيجية فرنسا وضعت ،اإلطار هذا ويف

 احلد أو وتفادي أبعادها، بكل املنطقة يف املختلفة مصاحلها لضمان وذلك التعاون، سياسة على
مـع   لفرنسا  اخلارجية السياسة عناصر أهم أحد تبقى التعاون ياسةفس .منها اآلتية األخطار من

 مـا  الفرنسية التعاون فلسفة منظري أحد "جانييت "يقول السياق هذا ويف ،مستعمراا القدمية

 أمهيتـها  وتزداد ،ةاخلارجي السياسة عناصر أحد ستبقى التعاون فسياسة به، قمنا فمهما:"يلي

 العالقـات  يف أساسية أداة كان الذي ،ةاألسلح باستخدام فالتهديد يوم، بعد يوما وحموريتها

 ومصاحلها، أهدافها حتقق أن تريد اليت فالدول النووي، العصر يف استثناءا يشكل لقرون، وليةالد

 وقت أي من أكثر تلجأ أن عليها واإليديولوجية، اإلستراتيجية أهدافها من وتوسع تدافع أن أو

 يف التكنولوجيـة  الثـورة  أن العلم مع خاصة والثقافية، التقنية ، االقتصادية لألساليب مضى
 سياسـة  خارجيـة  سياسـة  كـل  جيعل مما القارات وبني املسافات من قربت قد املواصالت

  ).1"(كونية
 واملبادرات السياسات من العديد إطالق إىل الباردة احلرب اية بعد فرنسا سعتلقد      

 بشـكل  أو ،الثنائيـة  العالقات إطار يف سواء منها، االقتصادية وخاصة األصعدة، خمتلف على

 نفوذها على اإلبقاء يف رغبتها تؤكد ذلك مع ولكنها. ورومتوسطيةاأل الشراكة إطار يف مجاعي

 عالقـات خالفـا ل  متميـزة  عالقات يف معها الدخول يف اجلزائر، من خالل انفرادي بشكل

  .االستعمار
 حجـم  لتحديد الرئيسية املؤشرات أحد والتجارية، ،املالية االقتصادية املبادالت عنصر يشكل

 العالقات إدارة يف االقتصادية املصاحل هامش اتساع ظل يف السيما ،الدول بني العالقات وطبيعة

. البـاردة  احلـرب  بعد ما سنوات خالل والسياسية اإليديولوجية االعتبارات وتراجع الدولية،
 حيث لفرنسا، الدولية االقتصادية السياسة إدارة يف مهما مركزا، االقتصادية الدبلوماسية حتتلو

                                                 

  جامعة احلاج خلضر،    . )غري منشورة(رسالة ماجستري، "أبعاد السياسة اخلارجية الفرنسية جتاه املغرب العريب بعد احلرب الباردة"بريم،  ،فاطمة)1(
  .111.، ص2010كلية احلقوق والعلوم السياسة باتنة،      
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تبدي اليت الفرنسية والشركات املؤسسات دعم وكذا الصادرات تطوير إىل من ورائها دف 

 إدارة يف أكـرب  مركزيـة  علـى  تعتمد اليت ،فرنسا حتاول. السوق اجلزائرية لدخول استعدادا

 اخلارجية، الشؤون زارةمن و اإلدارية هياكلها كل جتنيد على ،اخلارج يف االقتصادية مصاحلها

لالسـتفادة مـن    اجلمهوريـة  رئاسة وحىت واملالية، االقتصاد وزارة اخلارجية، رةالتجا وزارة
  .الصفقات التجارية واالستثمارية يف اجلزائر

ومهما تغريت أدوات اهليمنة والنفوذ الفرنسي، وأساليب إدارة السياسة اخلارجية الفرنسـية،  
لدول املتقدمة مع الدول النامية تبقى العالقات االقتصادية اجلزائرية، تسري ضمن منطق عالقات ا

واملتخلفة، واليت تتميز دائما خبضوعها ملوازين القـوى املهيمنـة، والـيت تعكـس مصـاحل      
واستراتيجيات القوى العظمى، وتستمد هذه اهليمنة قوا من منابع السلطة اليت يرتكز عليهـا  

وامتالك رؤوس األموال ومراقبة النظام االقتصادي العاملي، واملتمثلة يف التحكم يف التكنولوجيا، 
  .األسواق وإدارا، والسيطرة على أهم املوارد الطبيعية غري املتجددة

إن تاريخ العالقات اجلزائرية الفرنسية، هو قبل كل شيء تاريخ الشبكات املعقدة مـن       
اسـعة  سنة، بتكوين شبكة و 132فقد مسح االستعمار الفرنسي للجزائر مدة . العالقات الثنائية

السياسية والثقافية، تنعم بكثري من النفوذ والتأثري يف القرار االقتصادي  من العالقات االقتصادية،
حضور الشركات الفرنسية ورجال األعمال يف اجلزائر منذ االستقالل، ومـا  كما أن . للجزائر

لوسـطاء  ومسح لكثري مـن ا . قبل االستقالل، ساهم يف تعميق حالة التبعية لالقتصاد الفرنسي
واجلدير بالذكر أن تـاريخ    ).1(واملتعاملني يف اجلزائر ويف فرنسا من االنتفاع من هذه الوضعية

استقالل اجلزائر، ظل حاضرا يف العالقات اجلزائرية الفرنسية، وكثريا ما أثر على سري العالقات 
االقتصاد اجلزائـري،  غري أن النفوذ الفرنسي وتبعية . االقتصادية بني البلدين، وال زال حىت اآلن

جعل من هذه العالقات تستمر رغم اخلالفات التارخيية والسياسية اليت  برزت إىل السطح منـذ  
 فرباير 23 وتوترت بصورة ملحوظة منذ إصدار قانون متجيد االستعمار يف، 2000صيف عام 

2005 .  
تردد وانعدام الثقة رغم الوفرنسا، منذ االستقالل شريكا اقتصاديا مرجعيا للجزائر، لقد ظلت 

بني الطرفني، إال أن الشركاء االقتصاديون ورجال األعمال يدفعون  السلطات احلكوميـة إىل   
                                                 

(
1
) Bochra, Settouti, « La diplomatie française et les intérêts méditerranéens maghrébins »,  

     Doctorat en science politique, présenté à l’Université Nancy(2), faculté de droit,  

     soutenue le 30 oct 2008, p.193.  
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ورغـم  . تلطيف األجواء السياسية للحفاظ على املصاحل االقتصادية والتجارية هلؤالء الشـركاء 
هذه الفترة شـهدت  ، إال أن 2005التوترات السياسية اليت شابت العالقات الثنائية ابتداء من 

  .عودة قوية للمؤسسات الفرنسية إىل السوق اجلزائرية
حتاول الطبقة السياسية باستمرار، فصل العالقات االقتصادية عن العالقات السياسـية        

ورغم التوتر السياسي واخلالف التارخيي حول الذاكرة وما يتعلـق حبـرب   ). 1(والدبلوماسية
  ).11 أنظر اجلدول(شريك اقتصادي للجزائرأهم ا تظل التحرير الوطين، إال أن فرنس

  .)2(2008أهم الشركاء التجاريني للجزائر يف سنة ): 11(اجلدول
  بريطانيا  الربازيل  تركيا  كندا  هولندا  فرنسا  إسبانيا  إيطاليا  أ.م.و  أهم الزبائن
الصادرات 

  اجلزائرية
باملليون 

  دوالر

18648  11902  8938  6421  5615  5552  3290  2478  2293  

أهم 
  املوردين

  تركيا  األرجنتني  اليابان  إسبانيا  أملانيا  أ.م.الو  الصني  إيطاليا  فرنسا

الواردات 
  اجلزائرية 
باملليون 

  دوالر

6465  4342  3987  2178  2338  2896  1431  1263  1253  

  

لقد عرب رئيسا البلدين، أكثر من مرة عن رغبتيهما يف تأسيس شراكة اقتصادية مميـزة،       
املؤسسي والـتقين لإلصـالحات االقتصـادية     لترتكز على االستثمار الفرنسي املباشر، والعم

باجلزائر، وتعبئة وسائل التمويل الالزمة للمشاريع الكربى، وحتويـل التكنولوجيـا واملعرفـة    
خاصة يف قطاعات الطاقة، املوارد املائية، النقل، السكن والعمـران  . الفرنسية، يف مجيع ااالت

  .يف قطاع التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصالو
                                                 

97. . p.1Op.citttouti, Bochra, Se )
1

(  

(
2
) Ministère des finances, Directions Générale des Douanes, Centre Nationale de  

     l’Informatique et des Statistiques, statistiques des commerce extérieur de l’Algérie,  

     année 2008. 
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، لتطوير الشراكة ودعم النمو، قـدر  2005ويف هذا اإلطار فقد وقع الطرفان مذكرة تفاهم يف 
وتضمن العديد من إجـراءات الـدعم واملسـاعدة لتشـجيع     . مليار أورو 2غالفه املايل بـ 

 مليون أورو 287.8عت فرنسا ما جمموعه ووض. يف اجلزائر املؤسسات الفرنسية على االستثمار
كما أقرضت الوكالة . طار القروض اليت مينحها نادي باريسحتت تصرف احلكومة اجلزائرية يف إ

مليون أورو ملساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، وفتح غالف  55الفرنسية للتنمية 
اجلزائرية، خمصصة لتمويل العقود اخلاصة مايل إضايف مقداره مليار أورو لضمان وتأمني القروض 

  ).1(بقطاعات النقل واالتصال، الطاقة والكهرباء، التجهيز الصناعي وخدمات السكن والعمران
، شـهدت مجـودا يف العالقـات السياسـية     2010و 2008غري أن الفترة املمتدة من سنة 
. ئرياعن قانون احملروقاتتراجعا جزا 2006كما شهدت سنة . واالقتصادية املرتبطة باالستثمار

  .األمر الذي أدى باملستثمرين الفرنسيني العزوف عن االستثمار يف اجلزائر
بعدما عرفـت  لتنتعش ، 2010سنة وانتظرت العالقات االقتصادية والسياسية شهر أكتوبر من 

ئـر  توالت الزيارات الرمسية وغري الرمسية للمسـؤولني الفرنسـيني إىل اجلزا  ف. فترة من اجلمود 
والذي كلفه " جان بيار رافاران" ال سيما زيارة . العاصمة، دف إعادة الدفء هلذه العالقات

حبل امللفات االقتصادية العالقة مع اجلزائر، بعيـدا عـن    "نيكوال ساركوزي"الرئيس الفرنسي 
 Xavier"ويف هذا الصدد فقد صرح السفري الفرنسي بـاجلزائر  . خالفات السياسة والتاريخ

Driencourt" ائية من  10، يف مقابلة مع جريدة الوطن، أنه مت ضبط ملفات اقتصادية بصفة
، ومصـنع  )Renault(ليبقى ملفا مصنع السيارات رونو . ملفا كان عالقا بني البلدين 12بني 

، يف مرحلة البحث والتفاوض من أجل التوصل إىل )Total(الغاز والبتروكيماويات مع توتال 
  ).2(الطرفنيمشترك بني حل 

على صناعة ) Alston" (ألستون"ففي جمال النقل مثال، مت االتفاق مع الشركة الفرنسية      
. عربات الترامواي يف عنابة بدل استريادها من فرنسا واسبانياكما كان معموال به يف السـابق 

جيـا  وهذا ما سيساهم يف وضع قاعدة صناعية تساعد على نقل املعرفـة الصـناعية والتكنولو  
كما ميثل هذا االتفـاق  . الفرنسية يف هذا اال، وخلق مناصب شغل للشباب اجلزائري البطال

                                                 

. p.199. Op.cit, ) Bochra, Settouti
1

(  

(
2
) Ali, Benyahia et Fayçal, Metaoui, « Xavier Driencourt : le printemps arabe est une   

     fausse bonne idée », El-Watan. n° 6339, du 25/08/2011, p.p. 4-5.    
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مشروعا للترامواي يف مناطق  18مكسبا كبريا للشركة الفرنسية، حيث تسعى اجلزائر إىل إجناز 
يث لكن ملف رونو وتوتال العالق، يبقى األكثر أمهية بالنسبة إىل اجلزائر، ح .أخرى من الوطن

ميثل مصنع السيارات باجلزائر، من املشاريع االستراتيجية اليت ال طاملا سعت اجلزائر إىل جتسيده 
والذي من شأنه إشراك العديد من القطاعـات  . منذ بداية الثمانينات، ومل يتم ذلك حلد الساعة

أما بالنسبة . رجاالقتصادية والتجارية يف إجنازه، باإلضافة إىل احلد من استرياد السيارات من اخلا
مليار أورو للشركة يف جمال صناعة الغاز، كما هـو   4.5لتوتال فيتعلق األمر باستثمار ما قيمته 

  .مهم بالنسبة للجزائر اليت تسعى إىل تعزيز صناعتها البتروكيماوية وتطويرها
  :العالقات التجارية واملالية  )2

، مسح بتطور العالقـات  1999منذ  بني اجلزائر وفرنسا إن تطور العالقات االقتصادية  
أنظـر  (التجارية بينهما، فقد أصبحت فرنسا الشريك التجاري األول للجزائر منذ ذلك التاريخ

   ).12اجلدول
  ).1(2004 -2002املبادالت التجارية بني اجلزائر وفرنسا يف الفترة ): 12(اجلدول

  2002  2003  2004  

  الصادرات اجلزائرية 
  رباملليون دوال لفرنسا

2460  2911  3615  

حصة فرنسـا مـن   
جممــل الصــادرات  

   %   اجلزائرية

12.8  15.22  11.4  

الواردات اجلزائريـة  
  من فرنسا باملليون دوالر

3543  3789  4126  

حصة فرنسـا مـن   
 جممل الواردات اجلزائرية

%   

30.6   22.67  

  
ية من فرنسـا، يف  تبني أرقام اجلدول السابق تطور حجم الصادرات والواردات اجلزائر     

 6.7حيث بلغ إمجايل املبادالت التجارية للجزائر مع فرنسا . 2004و 2002الفترة املمتدة بني 
                                                 

 (
1
 116.ص.  مرجع سبق ذكرهفاطمة، بريم، (
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باملائة يف  50وارتفعت قيمة الصادرات الفرنسية إىل اجلزائر مبقدار  .2003مليار أورو يف سنة 
ورغـم  . )1(2000مدة ثالث سنوات، وحققت فائضا جتاريا قدره واحد مليار أورو يف سنة  

ارتفاع القيمة املالية للصادرات والواردات اجلزائرية من وإىل فرنسا، فإن النسـب املسـجلة يف   
ويعـزى  . اجلدول تبني بوضوح عدم استقرار حصة فرنسا يف املبادالت التجارية مع اجلزائـر 

تكون من من الصادرات اجلزائرية حنو فرنسا ت %  98 ارتفاع قيمة الصادرات اجلزائرية إىل أن
أما تراجع حصة فرنسا من السوق اجلزائري فيعزى إىل عزوف املؤسسات االقتصادية . احملروقات

الفرنسية عن االستثمار يف اجلزائر، نتيجة األوضاع األمنية والسياسية اليت سادت اجلزائر أكثـر  
   .سنوات10من 

لدين إىل عاملني أساسـيني  يعود هذا التحسن واالرتفاع يف قيمة التبادل التجاري بني الب     
األول يتعلق بارتفاع أسعار البترول يف األسواق الدولية، وطبيعة املبادالت التجارية بني اجلزائـر  

والثاين يتمثل يف استغالل املؤسسات الفرنسية لتحسن املؤشرات االقتصـادية واملاليـة   . وفرنسا
  . ن إىل ربوع اجلزائرلالقتصاد اجلزائري يف هذه الفترة، وعودة االستقرار واألم

  ).2(باملليون أورو 2009-2008املبادالت التجارية بني اجلزائر وفرنسا يف الفترة ): 13(اجلدول
  نسبة النمو  2009  2008  السنوات

  %4.8 -  3774.7  5499.4  الواردات اجلزائرية من فرنسا

   %40.9 -  2193.6  4818.9  الصادرات اجلزائرية إىل فرنسا
  

 2008رقام اجلدول السابق، اخنفاضا يف حجم املبادالت التجارية بـني سـنيت   بني أت      
، واخنفضـت نسـبة   4.8، حيث اخنفضت قيمة الصادرات اجلزائرية إىل فرنسا بنسبة 2009و

 16إىل  1992سنة  24فقد اخنفضت واردات اجلزائر من فرنسا من  .%40.8الواردات بنسبة 
سـنة   % 11إىل  2000سنة   %15جلزائرية من ، كما اخنفضت الصادرات ا2009سنة % 

فخسرت بذلك فرنسا مكانتها كأول زبون، لفائدة إيطاليا، وختشى أن ختسر مكانتها . 2009
 12املرتبة الثانية ب  2009هذه األخرية اليت احتلت بداية من سنة . كأول ممون لصاحل الصني

  .)3(1992سنةباملائة  2مقابل  باملائة
                                                 

. p. 199. Op.cit) Bochra, Settouti, 
1

(  
2
 140.ص. مرجع سبق ذكرهحممد ملني، حبيلة،  ) (

  (3)   نفس املرجع. نفس الصفحة.
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ملبادالت التجارية بني البلدين واليت متثل فيها احملروقات مكونا أساسيا، جعل إن طبيعة ا      
كما أن تغري االستراتيجية اجلزائرية حنـو تنويـع   . كل منهما يدرك أمهية استمرار هذه العالقة

والتحوالت واألزمات العاملية يف جمال الطاقة، جعل فرنسا تدرك خطـورة   شركائها التجاريني،
مما دفع ا إىل تغيري استراتيجيتها للطاقة بصفة عامة، وسياستها جتاه اجلزائر حفاظا هذا التحول، 

يف ظل  الطلب العاملي املتزايد على احملروقات، ويف ظل املنافسة الدولية  ،على مصاحلها التقليدية
ط وتتمثل هذه السياسة يف رب). 14أنظر اجلدول(الكبرية خاصة من الدول األوروبية واألمريكية

االستراتيجية الفرنسية للطاقة بنظريا اجلزائرية، من أجل ضمان التموين املسـتمر مـن الغـاز    
  ).1(والبترول اجلزائري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

(
1
) Chems Eddine, Chitour, L’empire Américain, le pétrole et les arabes. Algérie :     

     Edition ENAG, 2006, p.73.    
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  صادرات اجلزائر من احملروقات لفرنسا): 14(اجلدول
  ).1(2006يف سنة  مقارنة بالدول األمريكية واألوروبية 

غاز   غازطبيعي  بترول  
 GNLمميع

GPL  موعا  

اإلنتاج 
  اجلزائري
من 
  احملروقات

947.2 
/ ألف برميل

  اليوم

37.8 
  مليار

  متر مكعب

  مليار 23.9
  متر مكعب

  ماليني 7
  طن

//  

أمريكا 
  الشمالية

30.67  00  0.80  2.08  33.55  

أمريكا 
  الالتينية

2.46  00  00  0.16  2.62  

أوروبا 
  الشرقية

0.06  0.14  00  00  0.20  

أوروبا 
  الغربية

17.45  14  15.80  5.76  53.01  

  11.10  00  7  00  4.10  فرنسا

  14.87  00  1.40  9.38  4.09  إيطاليا

  10.43  00  2.80  3.50  4.13  إسبانيا

  0.84  00  00  00  0.84  الربتغال

 

يضع اجلدول السابق مقارنة بني حجم الصادرات اجلزائرية إىل كل من فرنسا والدول       
والـذي  . 2006ة، والدول األمريكية الشمالية والالتينية يف سنة األوروبية الغربية منها والشرقي

 ،% 53.01يظهر من خالله مدى تبعية أوروبا الغربية للمحروقات اجلزائرية واليت قدرت بنسبة 
. من الغاز الطبيعي املميـع  %7، وتستحوذ على نسبة % 11.1حيث حتوز فيها فرنسا نسبة 

                                                 

(
1
) Aurélia, Mané.Estrada, « Sécurité énergétique en méditerranée occidentale : nouveaux  

    facteurs, nouvelles politique, un regard Espagnol », Note de l’IFRI. Octobre 2008, p.13.  
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واجلـدير  . ة واألوروبية على احملروقـات اجلزائريـة  كما يوضح مدى منافسة الدول األمريكي
  .باملالحظة يف هذا اجلدول هو انعدام الواردات الفرنسية من البترول اجلزائري هلذه السنة

، بعـد  2007إن اإلحساس بضعف االستراتيجية األوروبية للطاقة، بدأ يتضاعف بداية من سنة 
قرار من الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة يف تراجع احلكومة اجلزائرية عن قانون احملروقات، ب

 28املـؤرخ يف   07-05، وحتت ضغط الرأي العام  الوطين املناهض لقانون 2006صيف عام 
وتقلـيص احتكـار    واملتعلق بفتح هذا القطاع أمام الشركات البترولية األجنبية، 2005أبريل 

وازداد القلق األورويب من السياسـة  . ائرالشركة اجلزائرية سوناطراك لقطاع احملروقات يف اجلز
اجلزائرية بعد اخلالف الذي حصل بني سوناتراك والشركات اإلسبانية، والذي أيقض الشـعور  

  ).1(باخلوف من عودة فكرة التأميم إىل السياسة اجلزائرية
 لكن قراءة خمالفة لطبيعة االقتصاد اجلزائري، وواقع الصادرات اجلزائرية، والـذي متثـل فيـه   

مـن الصـادرات    %53ومتثل فيه الدول األوروبية الغربية نسـبة   ،% 97.3احملروقات نسبة 
اجلزائرية، تعين تبعية اجلزائر الكلية ملداخيل احملروقات، ومن خالهلا إىل زبائنها األوروبيني وعلى 

 كما تعين هذه الوضعية أن استقرار اجلزائر االقتصادي واالجتماعي والسياسـي . رأسهم فرنسا
  .مرتبط ارتباطا وثيقا مبداخيل احملروقات

وتتقاسم الشركات الفرنسية، اإلسبانية واإليطالية توزيع وتسويق الغاز الطبيعـي اجلزائـري يف   
، مث الفرنسية على %19.22، مث اإلسبانية على %45.82أوروبا، حيث تستحوذ إيطاليا على 

ان فرنسا ليست بلدا منتجـا  ورغم ). 2(%4.89 سوى، بينما ال تسوق سوناتراك 13.64%
، واليت تـأيت يف  "توتال" للمحروقات، لكنها متلك إحدى أكرب الشركات العاملية وهي شركة 

املرتبة اخلامسة عامليا بعد الشركات األمريكية والربيطانية،واملرتبة األوىل يف السوق األوروبية وهلا 
طاقة، مما يؤثر علـى تواجـد الشـركة    من القدرة على التأثري يف األسواق الدولية واجلهوية لل

فمهما بلغت طموحات السلطات اجلزائرية، وحجم سوناتراك،  اجلزائرية سوناتراك يف اخلارج،
  .تبقى ضعيفة احلضور والتأثري يف األسواق اخلارجية

إن رغبة فرنسا ومن ورائها أوروبا يف اخلروج من التبعية الكلية للمحروقات القادمة من      
وقلقها وخوفها من عدم وجود متوين مضمون وبأسعار مقبولة كالذي توفره اجلزائـر،  اخلارج، 

                                                 

,p.12.Op.citAurélia, Mané.Estrada,) 
1

(  

 . p. 19.Op.cit) 
2

(  
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خاصة بعد األزمة اليت نشبت بني أوكرانيا وروسيا، والتقارب الروسي اجلزائري يف جمال الغـاز  
من الغاز  %10الطبيعي، الذي أحدث قلقا كبريا من هذا التقارب، إذا علمنا أن أوروبا تستورد 

  ).1(من روسيا باملائة 24زائري، و الطبيعي اجل
لعقد شراكة استراتيجية يف جمال  "نيكوال ساركوزي"يندرج العرض الفرنسي املقدم من طرف و

الطاقة مع اجلزائر ضمن هذه الثنائية من الرغبة واخلوف، اخلـوف مـن خسـارة مصـاحلها     
واالقتصادية لصاحل الصني  يةاالستراتيجية لصاحل الواليات املتحدة األمريكية، واملبادالت التجار

  .والبلدان اآلسيوية الصاعدة، وما خيص الغاز الطبيعي لصاحل إسبانيا وإيطاليا
لقد استطاعت اجلزائر، بفضل دبلوماسيتها اهلجومية يف جمال الطاقة، وحتالفاا االسـتراتيجية  

فرنسية، وختلق نوعا أن تتحرر نسبيا من اهليمنة ال… املتنوعة مع روسيا، الصني، جنوب أفريقيا،
والذي مبوجبه وجدت فرنسا نفسها أمام خيار إعادة بعث العالقات الثنائية مـع   ،من التنافس

  . اجلزائر، وخلق آفاق جديدة للتعاون يف جمال الطاقة
إىل التوقيع على العديد  2007تأسيسا على هذا الفهم واإلدراك، أسرعت فرنسا يف سنة      

ج مع اجلزائر يف جمال تطوير الطاقات املتجددة، الشمسية واهلوائية، تعبريا من االتفاقيات والربام
عن إرادة احلكومة الفرنسية يف خلق آفاق جديدة ومستقبلية للتعاون، واستجابة لرغبة اجلزائر يف 

ويف هذا الشأن مت التوقيع على مـذكرة  . تنويع مصادرها الطاقوية حتسبا ملرحلة ما بعد البترول
هذا االتفـاق  ). 2(تطوير الطاقة النووية ألغراض سلمية على امتداد عشر سنوات تفاهم ختص

يوحي بدخول فرنسا معركة الرهانات املستقبلية للجزائر يف جمال الطاقـة لضـمان اسـتمرار    
العالقات اجلزائرية الفرنسية يف املستقبل، وبالتايل احلفاظ على املصاحل االستراتيجية لفرنسـا يف  

تشـجيع   غرفة التجارة والصناعة اجلزائرية، دورا رئيسـيا يف تلعب ، هذا السياق ويف .املنطقة
املبادالت االقتصادية والتجارية، ويف مواكبة املؤسسـات األجنبيـة يف اجلزائـر، ويف متابعـة     

ـ 2003فقد ارتبطت هذه  الغرفة حىت . املؤسسات اجلزائرية يف اخلارج  ع، باتفاقيات شراكة م
وطورت عالقات تفضـيلية مـع العديـد مـن     . بلدا 30اة يف أكثر من هيئات مماثلة أو مش
طورت عالقاا مع غرف التجارة والصناعة للعديد مـن   1988ففي عام . املؤسسات الفرنسية

مـع   2001ويف عـام  . املدن الفرنسية، منها مدينة مرسيليا، بروفانس، مورت، موزال، تولوز
                                                 

  .157. ص.مرجع سبق ذكره، حبيلة، حممد ملني)  1(
  .158. ص.  نفس املرجع )2(
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ومبشاركة املركز الفرنسي للتجارة اخلارجية، مت تأسيس  . غرفة التجارة والصناعة ملدينة باريس
وأصبحت غرفة التجارة والصناعة اجلزائرية عضوا يف . نظام إعالمي لصاحل املصدرين اجلزائريني

جملس غرف التجارة الفرنسية العربية، وعضوا يف مجعية غرف التجارة والصناعة للبحر األبيض 
  ). 1(املتوسط
فرنسا يف السوق اجلزائرية تتراوح بني االرتفاع والنقصـان تبعـا    ولإلشارة فإن حصة     

للظروف االقتصادية والسياسية يف البلدين، لكنها تعرضت لتراجع حمسوس ابتداء مـن سـنة   
وكان ذلك التراجع يف اعتقـاد الباحـث،   . السلطة "نيكوال ساركوزي"، تاريخ تسلم 2007
وقـوانني اهلجـرة    ،2005متجيد االسـتعمار يف   قانونلتوترات السياسية اليت أعقبت انتيجة 

ونتيجة اعتقال الدبلوماسي اجلزائري، ووضع اجلزائر يف قائمة الدول ذات  .2006املتشددة يف 
فقد صرح السفري الفرنسي يف اجلزائر، أن حصة فرنسا من السوق . اخلطر يف جمال الطريان املدين

) 2(2007باملائة سنة  16.8، يف حني كانت 2010باملائة سنة  15.1اجلزائرية قد تراجعت إىل 
وذلك يف ظل املنافسة الدولية من القوى التجاريـة  . )3(1999يف سنة    25.8%وكانت .، 

ورغم التراجع املسجل يف حصتها مـن   .% 7.7بـ وإيطاليا %11الصاعدة مثل الصني بـ 
حيث حتتل الصف الرابع . رالسوق اجلزائري، إال أن فرنسا تبقى الشريك التجاري األول للجزائ

وتبقى املمـون األول  . يف قائمة زبائن اجلزائر، بعد كل من الواليات املتحدة، إيطاليا، وإسبانيا
  .للجزائر، تليها يف ذلك كل من إيطاليا، الصني، مث إسبانيا

 قالل،للجزائر منذ االست املالية التبعية لتكريس فرنسا سعتأما على املستوى املايل، فقد         

فبالرغم  من حماولة اجلزائر التحرر من التبعية . الفرنسي الفرنك منطقة ضمن إدراجها خالل من
ـ  مقارنة للدينار اجلزائري املركب التقييم لعمليةللفرنك الفرنسي بتبنيها  األجنبيـة   العمالتب

لة للمبادالت كوسي اليورو استخدام إىل متيل اجلزائر أن إال املاضي، القرن سبعينات منذ األخرى
 املرجعية بالعملة بطةتمر الوطنية ةالعمل من جعل مما .التجارية والنقدية مع املؤسسات الفرنسية

 الدولة اجلزائرية قدرات من تعرقل ، التبعية الصفة ذات النقدية األنساق هذه أن كما .الفرنسية

 حتويـل  عمليـات ل تنظيمية شروط أو فرنسا على قيود وضع أو الصرف على الرقابة فرض يف

                                                 

) عبد اللطيف، بن أشنهو، اجلزائر اليوم بلد ناجح. اجلزائر: الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة، د.ت.ن، ص.116.
1)  

. p. 5.Op.citAli,Benyahia et Fayçal, Metaoui,  ) 
2

(  
3 ) فاطمة، بريم، مرجع سبق ذكره. ص.133.

)  
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 يعمـل  سوف ، العملة هلذه البنوك واملصارف اجلزائرية استعمال أن كما .)1(للخارج األموال

 فرنسـا  مكانـة  تقويـة  وبالتايل األخرى بالعمالت مقارنة ليورو،ل التجارية القيمة دعم على
 وواضـح  ريكب بشكل كرست املالية التبعية فإن ذلك إىل باإلضافة . عاملياواملالية  االقتصادية

 الفرنسي، االقتصاد خيدم ما وهذا ،األوىل بالدرجة فرنسا مع ارةجلتاملتعاملني اجلزائريني ا تفضيل

 شهيتها فتحت اليت ،اجلزائرية قسوال عرفته الذي االقتصادي واالنفتاح العوملة عصر يف خاصة

 االقتصـاد  أخـرى  جهة من يقوي سوف مما ، منها الفرنسية وخاصة العاملية والبضائع للسلع

 جماالت فرنسا خلقت ذلك إىل إضافة . ا االقتصادية املؤسسات جناعة على وحيافظ الفرنسي

 ركـائز  أهـم  أحـد  تعترب واليت املالية، املساعداتالقروض وتقدمي  طريق عن أخرى، هيمنة

 الفرنسية األموال رؤوس لتغلغل اهلادفة ،يف اجلزائر ويف مستعمراا السابقة االستراتيجية الفرنسية

  .الفرنسي باالقتصاد تربطها بصفة اجلزائري االقتصاد يف
 اخلاص، أو العمومي سواء الفرنسي املايل الدعم من األكرب املستفيد اجلزائر كانت بعدما     

 قدرت إذ املغرب، لصاحل تراجعت مكانتها فإن بعد االستقالل وحىت لسنوات فترة التسعينات، 

 حصة كانت بينما فرنسي، فرنك مليون 599.5بـ  2001يف سنة  للجزائر الفرنسية القروض

 سنة ويف . فرنسي فرنك مليون 596.5 ـب حضيت فقد تونس أما مليون، 1502.4 املغرب

 كانت بينما يورو، مليون 460 األقصى للمغرب املقدمة املالية القروض قيمة قدرت فقد 2007

 إن  .)2(يـورو  مليون 94 ـب حصتها فقدرت تونس أما يورو، مليون  250 اجلزائر حصة

 األنظمة دعم على فرنسا تركيز مدى يبني الفرنسية، اخلارجية املالية السياسة يف اجلزائر هامشية

  . اجلزائر مع دائما املتوترة لعالقاا نظرا هلا، املوالية السياسية
 دولـة  لكل واملعطيات الظروف حسب ،التسعينات بداية منذ تتأرجحهذه املساعدات  بقيت
  الفرنسـية  للسياسـات  الدول هذه والء مبدى املساعدات هذه تراجع أو زيادة ترتبط حيث

 سلبا السياسة هذه انعكست وقد . املشروطة االقتصادية و السياسية اإلصالحات تقدم ومدى

 سنة قدر ،جتاه فرنسا كبري خارجي بدين حماصرة نفسها اجلزائر وجدت هذه الدول، فقد  على

  ).15 أنظر اجلدول(ويور مليون  604.14 ـب 2008
                                                 

)
1
  .113. ص.  املرجع السابق، بريم، فاطمة)   

(
2
) Le SÉNAT français, "crédits d’aide publique au développement affectés aux pays du  

     Maghreb 2000-2001" , p.p. 17,50,87 , dans : http://www.senat.fr/rap/r00-083/r00- 

     0831.pdf . consulté le 11/12/2010. 
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  ).1(1989توزيع الديون اخلارجية اجلزائرية على الدول الغربية إىل غاية  ):15(اجلدول
  إيطاليا  بريطانيا  أملانيا  أ وكندا.م.الو  اليابان  فرنسا  الدولة

ــبة النسـ
(%) 

17.

5  
15.3  11.6  7.5  6.7  6.1  

  

دول غربية، حيـث حتـوز    6الديون اجلزائرية جتاه تبني أرقام اجلدول السابق ارتفاع       
واجلدير باملالحظة أن هذا الترتيب ال يعكـس القـوة املاليـة    . فرنسا على النسبة األكرب منها

واالقتصادية للواليات املتحدة األمريكية واليابان وأملانيا يف األسواق العاملية واملؤسسات املاليـة  
ة اليت حتتلها فرنسا يف العالقات اخلارجية للجزائر، ومـدى  الدولية، وإمنا يعكس بوضوح املكان

كما يبني هـذا التقسـيم   . ارتباط االقتصاد اجلزائري وتبعيته لالقتصاد الفرنسي يف هذه الفترة
للديون اخلارجية اجلزائرية  بني الدول الست، مدى ارتباط العالقات الدبلوماسـية والسياسـية   

كما يعكس التنافس التجاري واملـايل علـى   . الية لتلك الدولللجزائر بالعالقات التجارية وامل
السوق اجلزائرية مدى اخنراط اجلزائر يف فضاء الصراع الدويل بني القوى الكـربى يف العـامل،   

 ).2(والذي حتظى فيه فرنسا بنفوذ وتأثري اكرب

والـيت  ، 1994انتهت هذه الوضعية باجلزائر إىل عجز عن تسديد ديوا اخلارجية يف سـنة  
والذي كلف . اضطرا إىل توقيع اتفاقيات إعادة جدولة ديوا وفقا لشرط صندوق النقد الدويل

ويف هذا اإلطار، يعزي الكاتـب  . اتمع اجلزائري غاليا على املستويني االجتماعي واالقتصادي
 La ruine de l’économie"يف مؤلفـه ) Boudersa Maamar(   "معمر بوضرسـة "

Algérienne sous Chadli " ا إىل اندماج اجلزائر يف منطقةعجز اجلزائر عن تسديد ديو ،
فرنسا، وإىل االنقالب على السياسـة االقتصـادية   مع الفرنك الفرنسي طبقا التفاقيات سرية 

بينما تربر السلطات الرمسية هذا العجز باخنفـاض  ". هواري بومدين"املطبقة يف مرحلة الرئيس 
عملة الصعبة من جراء ايار أسعار البترول يف األسواق الدولية، وتدهور قيمة مداخيل اجلزائر بال

  ). 3(الدوالر األمريكي أمام العمالت األخرى

                                                 

(
1
)  Maamar,Boudersa,La ruine de l’économie Algérienne sous Chadli. Alger : Editions  

     Rahma, 1993,P.27. 

(
2
)  Op.cit . p.36. 

37. -p.36. p.Op.cit Maamar,Boudersa, )
3

(  
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، وارتفعـت إىل  1989سـنة   %17.5لقد بلغت حصة فرنسا من الديون اخلارجية اجلزائرية 
منـها مـن    بعدما اشترت فرنسا جزءا كبريا 1997يف سنة  %80، مث إىل 1990سنة  33%

وأصبحت بذلك اجلزائر، يف اية الثمانينات وبداية التسعينات من القـرن   ).1(البنوك األجنبية
املاضي، خاضعة لسياسات صندوق النقد الدويل، وأصبح قرارها السياسي واالقتصادي خيضـع  

 اليت ،سيةباملصاحل الفرن تكبيل القرار االقتصادي للجزائر، وارتباطه من زاد ما وهذا.  للمساومة
 تـويف  أن فكان على اجلزائـر .  املتكافئة غري العالقات هذه إطار يف الوحيد الرابح دوما بقيت

 مبشاريعبصفقات جتارية مرحبة للشركات الفرنسية، أو   ذلك مقابل تعوضها أو لفرنسا، ديواب

  . مباشرة استثمارية
لتقنيات املالية املطبقة يف السـنوات  لقد أدرك الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن ا     

. املاضية مضرة باالقتصاد الوطين اجلزائري، وبفعالية سري الربامج العامة وتدهور الدين العمومي
فتحسنت املؤشـرات املاليـة   . 2000فقرر تأسيس صندوق ضبط املوارد املالية ابتداء من سنة 

 2001باملئة سنة  4.2إىل أن أصبح  والنقدية للجزائر، ومتت السيطرة على التضخم ومت خفضه
كما ). 2(، رغم اخنفاض قيمة الدينار اجلزائري مقابل اليورو2002باملئة سنة  2مث إىل أقل من 

سياسة املرتكزة علـى التسـديد   الحتسنت مؤشرات الدين اخلارجي وبدأت يف التراجع، بفضل 
  .املسبق للديون اخلارجية

، يندرج ضمن سياسة تعزيز وحتريـر القـرار االقتصـادي    ةالتسديد املسبق للديون اجلزائريإن 
والسياسي للجزائر، من التأثري اخلارجي وال سيما الفرنسي، واحليلولة دوا للتدخل يف الشؤون 

وبالرغم من رفض الكثري من خرباء االقتصاد واملالية يف اجلزائر ويف فرنسا، يأيت قـرار  . اجلزائرية
، أين وجدت احلكومـة نفسـها   1994جتربة اجلزائر املريرة سنة  الرئيس اجلزائري، اعتبارا من

عاجزة عن تسديد ديوا، واضطرت للخضوع إىل الرغبة الفرنسية والغربيـة، يف االسـتنجاد   
  .بصندوق النقد الدويل

، واملتعلق بتطوير االستثمار، بتحسني 2001مسح األمر املؤرخ يف أوت  من جهة أخرى،     
إطاره التنظيمي واإلجرائي، بتقدميـه العديـد مـن املزايـا واالمتيـازات       مناخ االستثمار يف

فبدأ االهتمام األجنيب بالسوق اجلزائري يتزايد ويتنوع حيث بلغت االسـتثمارات  . للمستثمرين
                                                 

)
1

  .109.ص .مرجع سبق ذكره، صاحل، سعود) 
2) عبد اللطيف، بن أشنهو، مرجع سبق ذكره. ص.19.

)  
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مليـون دوال   500مليون دوالر، بعدما كانت ال تتجاوز  1870حوايل  2004األجنبية سنة 
  ). 16 أنظر اجلدول(خارج قطاع احملروقات 2000سنة 

  قيمة االستثمارات األجنبية يف اجلزائر خارج احملروقات): 16(اجلدول
  ).1()2004-1997(باملليون دوالر  

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  السنوات

  1870  1100  1000  1196  438  507  501  260  القيمة

ار يف اجلزائر إال أن ضـعف النظـام   بالرغم من حتسن اإلطار التنظيمي والتشريعي لالستثم
القضائي وعدم نزاهة املؤسسات اإلدارية، وانتشار الفساد اإلداري واملايل، مل يسمح للسـوق  

باإلضافة . على وجه اخلصوصاجلزائرية أن جتذب الكثري من االستثمارات األجنبية، والفرنسية 
وعدم إجناز . يف األسواق الدولية إىل عجز السلطات السياسية عن تسويق صورة اجلزائر احلقيقية

الذي بقي جامدا وعائقا يف وجه تطور االسـتثمارات   ،التكتل االقتصادي الحتاد املغرب العريب
  .األجنبية اليت تبحث عن حرية احلركة يف األسواق واتساعها من دون قيود وال حدود

 2000نسا يف صيف عـام  إىل فر "عبد العزيز بوتفليقة"الزيارة اليت قام ا  كما مسحت     
من الديون اجلزائرية إىل استثمارات، ومسح االتفاق الرمسي مـع  هام باالتفاق على حتويل جزء 

 17، بالتوقيع على اتفاق جزائري فرنسي يف اجلزائر العاصمة يف 2000نادي باريس يف جويلية 
جتـاه فرنسـا،    مليون أورو من الديون اجلزائريـة  61، مت مبوجبه حتويل مبلغ 2002ديسمرب 

ويف  ).2(وبالعملة الوطنية، إىل استثمارات فرنسية مباشرة يف اجلزائـر  % 44وبتخفيض قدره 
إسبانيا، إيطاليا، والدول الدائنة األخرى، لتحويل الديون  مع هذا اإلطار أبرمت اجلزائر إتفاقيات

  .اجلزائرية إىل استثمارات أجنبية مباشرة يف اجلزائر
من واالستقرار، وحتسن املؤشرات االقتصادية واملالية، وحتسـن اإلطـار   وبعد عودة األ     

التشريعي والقانوين لالستثمار يف اجلزائر، عادت الشركات واملؤسسات الفرنسـية ثانيـة إىل   
ففي قطـاع النقـل واالتصـال    . اجلزائر، أمال يف استعادة مكانتها ونشاطها يف مجيع ااالت

                                                 
1
  ،  03/2004عدد . جملة الباحث، "فات االستراتيجية ملواجهة املنافسةاالستثمار األدنيب املباشر كشكل من أشكال التحال" زغدار   ،أمحد) (

  .159.ص       
(
2
) Jacques, Dumasy, « Les relations commerciales Franco-Algériennes et les outils de la  

     coopération », conférence présenté au colloque sur le thème:« L’Algérie sur le  

     chemin des réformes ». Centre Français du Commerce Extérieur, le 18 octobre 2001. 
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جلزائرية عودة الكثري من فروع الشركات الفرنسية العاملـة يف  والتكنولوجيا، شهدت السوق ا
إيكـا   -أ" للهوائيات واحلواسيب اإللكترونية، شركة " بيا إلكترونيك"امليدان، من مثل شركة 

املزودة بالتجهيزات لشبكات إرسال املعلومـات، وأجهـزة توزيـع    " بوال" ، وشركة"تليفون
، علـى  " BIA Electronic"فقد حققت شركة. ائريةاألوراق النقدية للبنوك واملصارف اجلز

وتسعى هذه الشركة  ).1(مليون أورو 150سبيل املثال، يف اجلزائر واملغرب رقم مبيعات قيمته 
إىل تشجيع األسر اجلزائرية للتزود بأجهزة احلاسوب، حيث أسست فروعا هلـا يف اجلزائـر،   

  . ريون أكثر من أي منتوج آخرلتركيب احلواسيب واهلوائيات، واليت يستغلها اجلزائ
لقد شهدت السنوات اليت تلت قانون متجيد االستعمار، والفترة اليت تلـت انتخـاب        

الرئيس ساركوزي على رأس الدولة الفرنسية، انقالبا يف العالقات اجلزائرية الفرنسية على مجيع 
جلزائر، بدعوته منذ سـنة  فقد ارتبطت السياسة اخلارجية الفرسنية لساركوزي اجتاه ا. األصعدة
إىل فصل العالقات االقتصادية عن العالقات السياسية والتارخيية مع اجلزائـر، وبنـاء    ،2007

واليت رد عليها الرئيس اجلزائري عبد العزيـز  . عالقات مستقبلية معها على أسس اقتصادية حبتة
املؤسسات الفرنسية  غري أن  ).2(بوتفليقة بقوله أن اجلزائر تريد بناء مستقبل على قاعدة املاضي

حبثا عن األرباح غري املكلفة، وتفضـل   ،االنتقائي يف استثماراااملنهج  علىتعتمد يف معامالا، 
فقـد أكـدت   . عدم القيام باالستثمارات طويلة املدى، اعتقادا منها أن اجلزائر منطقة غري آمنة

، أن وضـعية االسـتثمار يف   2006لسنة الشركة الفرنسية لتأمني التجارة اخلارجية يف تقريرها 
  ).3(اجلزائر مقلقة، وخاصة تلك املتعلقة بالعقود طويلة األجل

هذه املربرات، ودعاوي األخطار اليت ترددها النخب االقتصادية والسياسـية عـرب الصـحافة    
ائرية وجعلت القيادة اجلز. واإلعالم، جعلت املستثمرين الفرنسيني يترددون يف ايء إىل اجلزائر

فكان . تتأكد من صدق إدراكها، خليبة األمل اليت خلفتها السياسة الفرنسية منذ عقود من الزمن
، مبثابـة  2006تراجع اجلزائر عن قانون فتح قطاع احملروقات للشركات األجنبية يف صيف عام 

الـذي   فقد ازداد القلق الفرنسي من السياسة اجلزائرية بعد اخلالف. القطرة اليت أفاضت الكأس

                                                 

)
1

  .64-62.ص.ص.  مرجع سبق ذكرهعبد اللطيف، بن أشنهو، ) 
  (2 ) حممد ملني،حبيلة، مرجع سبق ذكره. ص. 142.

3)  نفس املرجع . نفس الصفحة.
)  
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حصل بني سوناتراك والشركات اإلسبانية، والذي أيقض شعور الشركات الفرنسية باخلوف من 
  . عودة فكرة التأميم إىل السياسة اجلزائرية

، تأثريها على القرارات اجلزائرية، حيث 2008كما كان لتداعيات األزمة املالية العاملية يف سنة 
فجاء  املرسوم التنفيذي الذي أصدرته . ائية القتصادهااختذت اجلزائر العديد من اإلجراءات الوق

السياسية بني البلدين، ليزيد الطـني   ات، يف أوج التوتر2009احلكومة اجلزائرية يف شهر أوت 
هذا املرسوم يلزم الشركات األجنبية العاملة يف اجلزائـر، بفـتح رأمساهلـا إىل الشـركاء     . بلة

لفرنسية ارتدادا للنظام اجلزائري حنـو أسـاليب التسـيري    والذي اعتربته األطراف ا. اجلزائريني
االقتصادي القدمي، واعتربه رجال األعمال والشركات الفرنسية ديدا مباشرا ملصاحلها التجارية 

" فقـد صـرح   . حيث كان هلذه اإلجراءات، نتائج وخيمة على االقتصاد الفرنسي. يف اجلزائر
أن هذا القانون أثر علـى التبـادالت   ": " مارفرات"حرية املدير العام للشركة الب" برنار فيديل

فبمجرد وضع ". التجارية، وهذا ما جيعلنا يف ختوف كبري على مصري التجارة يف مرسيليا عموما
هذه اإلجراءات حيز التنفيذ، تعرض ميناء مرسيليا إىل هبوط حاد يف مداخيلـه ، باعتبـار أن   

ومل تنفع زيـارة  ).1(من السلع %84جاري مع امليناء بنسبة اجلزائر متثل ثاين دولة يف التعامل الت
بعض النواب عن مدينة مرسيليا للجزائر، يف حل هذه القضية وإثناء احلكومة اجلزائرية عن هذه 

  .ألن األمر يتعلق بسيادة اجلزائر يف سن القوانني اليت تناسبها. القرارات

شركات الفرنسية، مفاده أن هذه الشركات لكن تربير السلطات اجلزائرية  النتقادها ال     
وهي تنقل أرباحها إىل اخلارج، دون أن ينتفع ـا   ،% 60حتقق أرباحا صافية تتجاوز أحيانا 

كما أن وضعية االستثمار الفرنسي يف اجلزائر ضعيفة مقارنـة باسـتثمارها يف     ).2(اجلزائريون
لكن . اب أنظمة استقبال لالستثمار األجنيبوهو يف نظر الفرنسيني يعود إىل غي. البلدان ااورة

حتليال مقارنا حلجم االستثمارات الفرنسية يف اجلزائر، مع حصة فرنسا يف السـوق اجلزائـري   
فاجلزائر متثل سوقا كبريا للمنتجات والسـلع  . تعطي فكرة واضحة عن صدق املنظور اجلزائري

الرئيسي للجزائر، كما رأينـا يف املطلـب   الفرنسية يف مجيع امليادين، وهي تعترب املمون األول و

                                                 

  (1) حممد ملني،حبيلة، املرجع السابق. ص. 143
(
2
) Akram, Belkaid, «  Une dynamique d’alliances au nom de la souveraineté nationale »,  

     Confluences Méditerranée. N° 71, Automne 2009. 
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من مثانية إىل  2009و  2008حيث بلغ معدل املبادالت التجارية بني الطرفني يف سنيت . السابق
  .مليون أورو 500يف حني أن االستثمار الفرنسي هو أقل من . عشرة ماليني أورو سنويا

اقة واحملروقات، أيـن قاربـت   غري أن االستثمارات الفرنسية تبدو واعدة يف قطاع الط     
 ,Total"  :مليار دوالر حققتها شركات فرنسية مثل 1.5االستثمارات الفرنسية يف هذا اال 

Gaz de France, Fina ELF ."    كما هي رائدة يف قطاعات الصـيدلة، البنـوك، املـواد
 .الكيماوية، النقل، واملواد الفالحية الزراعية والغذائية

نوات األخرية تراجعا كبريا يف حجم العالقات االقتصادية والتجارية بني لقد شهدت الس     
. اجلزائر وفرنسا، كما بينا ذلك يف املطالب السابقة، نتيجة التوترات السياسية بني البلدين

فخسرت بذلك فرنسا مكانتها املرموقة كأول زبون لفائدة إيطاليا، وختشى أن تفقد مكانتها 
ونتيجة هلذا التراجع الكبري، وخشية أن تفقد فرنسا مكانتها كليا . كأول ممون لصاحل الصني

إىل تنشيط العالقات الدبلوماسية مع اجلزائر  "نيكوال ساركوزي"كشريك أول للجزائر، عمد 
، والذي كلفه الرئيس "جان بيار رافاران"من خالل مبعوثه اخلاص . 2010بداية من أكتوبر 

حيث . ، بعيدا عن التوترات السياسيةمع اجلزائرادية والتجارية الفرنسي بتنشيط العالقات االقتص
 .والربامج ، وتوقيع العديد من االتفاقياتت حبل أغلبية امللفات االقتصاديةتكللت هذه الزيارا

ترتيبا على ما تقدم، ميكن القول أن حركية العالقات االقتصادية والتجارية بني اجلزائر          
ألخرى بالظروف واملتغريات السياسية يف البلدين، كما تتأثر بالتغريات وفرنسا، تتأثر هي ا

وإن كان هذا التأثري غري واضح املعامل، إال أن كشف شدة هذا التأثري، حيتاج إىل .  الدولية
العالقات االقتصادية بني إال أنه ميكن مالحظة ثالث فترات متباينة يف . ةدقأكثر إحصائيات 

  . الفترة احملددة للدراسةاجلزائر وفرنسا، يف 
حيث شهدت هذه الفتـرة انتعاشـا يف املبـادالت التجاريـة     : 2006إىل  2000األوىل من 

واالقصادية، وعودة الشركات الفرنسية إىل اجلزائر بالتدريج، وباملقابل شهدت هـذه الفتـرة   
انني اهلجرة واليت متس إصدار العديد من القوانني املتعلقة بالذاكرة التارخيية، الرموز الدينية، وقو

  .اجلالية اجلزائرية املهاجرة يف فرنسا
شهدت هذه الفترة العديد من القرارات اجلزائرية الـيت مسـت   : 2010إىل  2006الثانية من 

امتيازات الشركات األجنبية والفرنسية العاملة باجلزائر، واليت أدت إىل جتميد االستثمار الفرنسي 
السياسات الفرنسية اليت تسـتهدف   علىارات اجلزائرية كرد فعل حيث جاءت القر. يف اجلزائر
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فخسرت بذلك فرنسا مكانتها كأول زبون، لفائدة إيطاليا  .الذاكرة التارخيية للشعب اجلزائري
  .وختشى أن ختسر مكانتها كأول ممون لصاحل الصني

ية، وحل معظم امللفات عودة االنتعاش يف العالقات اجلزائرية الفرنس: إىل اآلن  2010الثالثة من 
كما شهدت فصال بني العالقات االقتصادية واخلالفات التارخيية . االقتصادية العالقة بني الطرفني

إصدار احلكومة الفرنسية لقانون تعويض ضحايا التجارب  2010كما شهدت سنة . والسياسية
للتخفيف من االحتقان يف النووية يف اجلزائر ويف بولينيزيا، رغم ما يعتريه من نقائص، كمبادرة 

  .العالقات الثنائية
مرشحة لالسـتمرار   االقتصادية والتجارية إال أن العالقاتورغم التوترات السياسية والتارخيية، 

، وحبكم العالقات التارخيية والثقافيـة  وار اجلغرايف واالعتماد املتبادلوالتطور، حبكم عالقات اجل
، وتظل يف حاجة إىل املعرفة الصناعية والتكنولوجية الفرنسية اليت جتمع البلدين، أين تظل اجلزائر

  .املؤهلة فرنسا يف حاجة إىل مصادر الطاقة اجلزائرية، واليد العاملة اجلزائرية
  

  :احلضاري يف العالقات اجلزائرية الفرنسية/الثقايف البعد: الثايناملبحث 
 

هذا إذا كان قد (ثقافية واحلضارية األبعاد الشهد مطلع القرن الواحد والعشرون، عودة      
. ات الغربيـة إىل ساحة النقاش السياسي، وحول مكانة وموقع اآلخر يف اتمع) أصال تاختف

فكان لزامـا علـى   . وقد تطورت خطورة الوضعية مع تزايد عمليات العنف واإلرهاب الدويل
دة النظر يف مسألة اهلويـة  حتت مربر األمن،  إعادة تقييم عالقة الدول باألقليات، وإعا الدول،

فكثري من الدول، جعلت من مفهوم التنوع الثقايف خلف كثري من . الثقافية واحلضارية للشعوب
أدت ـا إىل اختـاذ    ،اإلرهابية 2001سبتمرب 11أحداث العنف واإلرهاب، ومنها هجمات 

ـ . العديد من اإلجراءات األمنية، كرد فعل على هذه األحداث ت بشـكل  هذه اإلجراءات مس
مباشر اجلاليات األجنبية واألقليات يف الدولية الغربية، وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية 

فالعديد مـن األقليـات   . وفرنسا، واليت أضعفت درجة االحترام والتسامح يف اتمعات الغربية
يف هذا السياق، ويف و. هاته اتمعاتاإلثنية، العرقية، اللغوية والدينية، تعيش حتت الضغوط يف 

يف العالقـات اجلزائريـة    واحلضاري د الثقايفبعال إطار موضوع الدراسة، يثور السؤال حول 
وعليه سوف يركز البحث على عناصر مهمة من العناصر املكونة للهويـة الثقافيـة   . الفرنسية
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ء من الدراسـة،  اجلزولإلحاطة ذا . واحلضارية لألمم، متمثلة يف عناصر اللغة، الدين و العلوم
يركز األول منهما على بعد اهلوية الثقافيـة يف العالقـات   . سيتوزع املبحث على مطلبني إثنني

تـأثري  حماوال الكشـف عـن    . اجلزائرية الفرنسية، ويتناول الثاين البعد العلمي هلذه العالقات
   .هذه األبعادليمني املتطرف يف سياسات ا

  :العالقات اجلزائرية الفرنسيةيف  البعد الثقايف: األول املطلب 
يشمل مفهوم الثقافة العديد من العناصر املادية واملعنوية، إال أن دراستنا سوف تركـز         

  .اللغة والدين: على عنصرين أساسيني يف هذا املطلب ومها
 :يف العالقات الثنائية ةاللغ عنصر: الفرع األول

 احليـاة  بني الرابط اجلسر باعتبارها املعاصرة، الدراسات يف ،بارزة مكانة اللغة حتتل      

 خمتلف فيها تتفاعل صغرية قريةيف عصر العوملة،  العامل أصبح أن بعد خاصة واإلنسان، والفكر

فما هي مكانة اللغتني العربية والفرنسية يف العالقات  .واحلضارات واألفكار واللهجات، اللغات
  .اجلزائرية الفرنسية؟

  :لفرنسية يف احلزائرمكانة اللغة ا) 1
تعد القيم واملعايري الثقافية من الثوابت املشكلة لفلسفة السياسة اخلارجيـة الفرنسـية،         

واهلادفة إىل تعزيز املكانة الثقافية واللغوية لفرنسا يف العامل من خالل نشر لغتها وقيمها الثقافيـة  
قليدي يف أفريقيا ويف املشرق واملغرب واإلنسانية، خاصة على مستوى جمال نفوذها التارخيي والت

واجلزائر باعتبارها جزء من املغرب العريب وأفريقيـا، فهـي تقـع يف قلـب هـذه      . العربيني
فقد عمدت فرنسا طيلة عهد االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، إىل إبعاد الشـعب  . االستراتيجية

. ية واللغوية للمجتمع الفرنسـي اجلزائري بكل الوسائل عن جذوره الثقافية، وغرس القيم الثقاف
ومن أجل تكريس حضورها الثقايف غداة االستقالل، حرصت على ربط اجلزائر املستقلة حديثا 
باتفاقيات التعاون الثقايف والعلمي يف إطار اتفاقيات إيفيان، هذا التعاون الذي مازال مسـتمرا  

الثقايف املرفق باتفاقيات إيفيان،  فقد حتصلت فرنسا طبقا إلعالن املبادئ حول التعاون. حىت اآلن
مدرسة تعليم ابتدائي موزعـة علـى    2430ثانوية،  18مراكز حبوث،  5على احلق يف ملكية 
  ).1(كامل التراب الوطين

                                                 

  (1)  فاطمة، بريم، مرجع سبق ذكره، ص. 167.
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التعليميـة  ، كان اهلدف من ربط اجلزائر ذه االتفاقيات، اإلبقاء عليها يف وضعية التبعية الثقافية
بقاء على اللغة الفرنسية، لغة يف املدارس، ويف املؤسسات اإلدارية، والعلمية لفرنسا، من خالل اإل

وكان التركيز، كل . لغة للتعليم، واملعامالت اإلدارية واملالية والدبلوماسية ؛السياسية واالقتصاد
التركيز، على اللغة الفرنسية، باعتبارها أداة لنقل املعارف، كما هي لنقـل القـيم واألفكـار    

حترير العقول واألنفس هو بالضرورة أصعب وأقـل  : " فكما يقال. فية والتنظيميةواألمناط الثقا
  ).1"(سرعة من استرجاع املمتلكات املادية والرموز السياسية

تقوم السياسة الثقافية لفرنسا على تكريس التبعية الثقافية للجزائـر وتغذيتـها منـذ           
  ):2(وسائل، أمههااالستقالل، اعتمادا على جمموعة من اآلليات وال

   فقد جندت فرنسا آالف األساتذة واملعلمني يف جمال : التأطري البشري واملادي هلذه السياسة -
    لكن هذه . لتربية والتعليم، واإلداريني والتقنيني واألطباء واملهندسني بعد االستقالل مباشرةا 
 علمي والتقين مـن التكـوين  وحتولت طبيعة التعاون ال. األعداد تناقصت مع اية الستينات 

  التعويضي إىل التكوين اإلقامي يف فرنسا، من خالل املنح الدراسـية للطلبـة يف اجلامعـات   
  .واملعاهد الفرنسية

بالرغم من أن اجلزائر ليسـت عضـوا يف منظمـة    : دعم مشاريع اإلدماج اللغوي الفرنسي -
وذلك . 2002منذ قمة بريوت يف الفرانكفونية، إال أا أصبحت تشارك يف قمم هذه املنظمة 

حيـث  . يف حماولة فرنسية الستدراج اجلزائر إىل عضوية هذه املنظمة ولو بصفة غري مباشـرة 
تسعى فرنسا من خالل هذه املنظمة إىل حتويلها إىل جتمع سياسي فرانكفوين يف أفريقيا، يكون 

  .له صوت يف السياسة الدولية، يف ظل املنافسة االجنلوسكسونية
يف اجلزائر ويف فرنسا، من خـالل تغذيتـها بـالربامج    :  م األدوات اإلعالمية والصحفيةدع -

. الثقافية، والتلفزيونية والفنية، دف نشر القيم واملعايري الثقافية الفرنسية يف اتمع اجلزائري
هذا الدعم من شأنه أن يسهل على النخب الفرنكفونية يف اجلزائر الدفاع عـن مشـاريعها   

ومن جهة ثانيـة حـىت يسـهل إدمـاج     . افية، السياسية واالقتصادية التغريبية يف اجلزائرالثق
باإلضـافة إىل  . املهاجرين اجلزائريني القادمني من اجلزائر واملتشبعني باللغة والثقافة الفرنسـية 

                                                 

  مركز الشعب للدراسات : اجلزائر. العامل االستراتيجي، "ريباألبعاد االستراتيجية للسياسة الفرنسية يف املغرب الع" سامل، برقوق،  ) 1(
  3.، ص2008، ماي  03االستراتيجية، العدد       

2) فاطمة، بريم،  املرجع السابق. ص.ص.171-168.
)  
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بية، إنشاء ودعم القنوات اإلعالمية املوجهة للشعوب العربية واملغاربية، سواء منها الناطقة بالعر
  . أو تلك الناطقة باللغة الفرنسية

حيث تعمل السلطات الفرنسـية علـى   : تشجيع عمليات التوأمة الثقافية والرياضية والفنية -
تشجيع التبادل الثقايف والرياضي والفين، بني املدن اجلزائرية والفرنسية، وبني خمتلف شـرائح  

  .الشباب واألطفال يف البلدين
ملراكز الثقافية واملدارس الفرنسية يف اجلزائر، من أنشط الوسـائل يف  ما تعترب سلسلة اك     

مراكز ثقافية يف املدن اجلزائرية الكربى،  6الترويج للثقافة واللغة والقيم الفرنسية، حيث توجد 
واليت جددت نشاطها منذ إعادة افتتاح املركز الثقايف الفرنسي يف اجلزائر  .ومدرستني فرنسيتني

، 2002قافيني يف وهران وعنابة يف عـام  ث، واملركزين ال2000هر يناير من عام العاصمة يف ش
  . 2007، وتيزي وزو يف عام 2006، وتلمسان يف عام 2005وقسنطينة يف عام 

وتـدعمها للوصـول إىل مناصـب     (*)وتستخدم فرنسا عرب سياستها النخب املفرنسة        
ير اآلليات الكفيلة بضـمان اسـتمرار األنسـاق    املسؤولية، كأدوات اتصال إدارية، تقوم بتطو

الثقافية واللغوية الفرنسية على حساب األنساق العربية واإلسالمية، والعمل على إفشال األنساق 
  .والنماذج الغربية املنافسة هلا

إن حماوالت اجلزائر املتكررة الستعادة لغتها من خالل سياسة التعريب اليت انتهجتها بعد      
فرنسا تدرك مدى أمهية اجلزائر الثقافية بالنسبة لفرنسا يف أفريقيا، يف ظـل   تل، جعلاالستقال

ورغم رفض اجلزائر طيلـة   .التحوالت الثقافية اجلارية يف العامل، واملنافسة الدولية يف هذا اال
كـرب  ، إال أا تعد من أاالنضمام إىل منظمة الفرنكفونية ،االستقالل بعد أربعة عقود من الزمن

ورغم عدم االعتراف الرمسي باللغة الفرنسية يف اجلزائر . الدول األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية
إال أا تبقى اللغة الثانية املفضلة لدي اجلزائريني، حيث ميثل عدد الناطقني بالفرنسية يف اجلزائـر  

هذه اللغـة يف اجلزائـر   وقد عملت اجلزائر كثريا من أجل اإلبقاء على وجود ). 1(باملائة 57بـ
فاجلزائر ليست منطقة نفوذ تقليدية . "غنيمة حرب"وترقيتها، حيث اعتربها الكثري من اجلزائريني 

                                                 

  المي لألمة اجلزائرية، أو بالنخب املفرنسية تلك النخب املتشبعة بالثقافة الفرنسية واليت تعمل يف اجلزائر ضد التوجه العريب واإلس دنقص (*) 
  .، وليست النخب الوطنية اليت مل حيالفها احلظ لتعلم لغتها الوطنيةكما يصفها الباحث اجلزائري أمخد بن نعمان حبزب البعث الفرنسي       

(
1
) Ammar, Azzouzi, "Le français au maghreb: statut ambivalent d'une langue", Synergie  

     Europe. n° 3, 2008, p.47.   
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. لفرنسا فقط، وإمنا هي أكثر من جمال حيوي، تستطيع فرنسا العبور بواسطته إىل عامل اجلنوب
ا يف حميطها األفريقـي أو  سعت فرنسا باستمرار للحد من تأثري اجلزائر  املعارض ملصاحله حيث

  .الدويل، وباملقابل دعمت وساندت كل توجه جزائري خيدم هذه املصاحل
من بني العوامل اليت ساعدت فرنسا على ربط عالقات متميزة مـع خمتلـف الـدول          

فالشائع أن اجلزائريون يستعملون اللغة الفرنسية . املغاربية، ومع اجلزائر بالتحديد، هو عامل اللغة
. يف حيام اليومية واملهنية ويف مراسالم اإلدارية، ويف املؤسسات التعليمية والفنية واإلعالميـة 

بكر يف املدارس االبتدائيـة، ويف  املوبالرغم من أا ليست لغة رمسية وال وطنية، إال أن تعليمها 
قد مكن هذا العامـل  و. بني اجلزائريني شائعااجلزائرية املفرنسة، جعل استعماهلا بيوت العائالت 

لفرنسا أن تصبح الشريك املميز واملفضل للجزائر، وسهل العالقات اإلنسانية واالجتماعية بـني  
الشعبني اجلزائري والفرنسي، فأصبحت بذلك اللغتان العربية والفرنسية تتعايشان جنبا إىل جنب 

  .يف اتمع اجلزائري
را بارزا يف العالقات الدولية الراهنة، وسيكون لقد أضحى للعوامل الثقافية واللغوية، دو      
ولذلك تسعى فرنسا إىل استغالل نفوذها الثقايف والعلمي ، من أجل . كبريا يف املستقبل اهلا شأن

إحكام السيطرة على اجلزائر اليت حتاول استكمال استقالهلا االقتصادي والثقايف، من خالل ترقية 
  .، واإلسهام يف إشعاعها الثقايفاستعمال اللغة الفرنسية يف اجلزائر

، إال أن استقالهلا الثقايف 1962على الرغم من أن اجلزائر نالت استقالهلا السياسي يف و      
خاصة إذا علمنا أن اللغة الفرنسية ما زالت . واللغوي ال يزال يطرح تساؤالت كثرية بني النخب

  .احلضاري للشعب اجلزائريسيدة املوقف يف املشهد الثقايف واللغوي، االقتصادي و
ويف هذا اإلطار، يرى الكثري من اجلزائريني، أن الصراع بني النخب املفرنسة، والنخب املعربـة،  

وأن . والذي عطل عملية التنمية يف اجلزائر املستقلة، هو نتيجة مباشرة لالستعمار ومن خملفاتـه 
السـتقالل  " ال"ائري قـالوا  ألف جز 16أكثر هذه النخب املفرنسة أصلها يعود إىل أكثر من 

وأن هؤالء مل يرحلوا مجيعا إىل فرنسا . اجلزائر عن فرنسا، وصوتوا لصاحل بقاء فرنسا يف اجلزائر
هذا الصراع مل . ولكنهم بقوا يف دواليب اإلدارة والسلطة واملؤسسات العمومية بعد االستقالل

خمتلف ااالت، حيـث كانـت   يساعد اجلزائر على التحرر الكامل من السيطرة الفرنسية يف 
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فقد وقفت . وأذنابه يف اجلزائر اجلديد املنظومة التربوية مستهدفة من طرف االستعمار الفرنسي
  ).1(ضد كل مشاريع التعريب اليت قررا احلكومات املتعاقبة يف اجلزائر املستقلة املفرنسة النخب

بني اجلزائـر وفرنسـا، ال    ضاريو احلالسياسي ، إن اخللل يف ميزان القوى االقتصادي     
فاخلربة التارخيية تبني كيف أن فرنسا اسـتخدمت  . يسمح بإمكانية حوار وتعاون ثقايف متكافئ

يف إدارة صـراعها يف  ...) اللغة، الدين، الرموز التارخيية والفنيـة، العلـوم،  ( األدوات الثقافية 
ا ال تفترق عن األهـداف السياسـية   فاألهداف الثقافية لدى فرنس. اجلزائر، وال زالت إىل اآلن

إذ أن أهداف اهليمنة والنفوذ االقتصادي والتجاري ليست هي  الغاية الوحيـدة،  . واالقتصادية
ولكن السيطرة على النموذج الثقايف والفكري بل واستبداله بالنموذج الفرنسي، هي أمسى مـا  

ا يف اجلزائر، هي إحدى األدوات حبيث تظل السياسة الثقافية واللغوية لفرنس. تسعى إليه فرنسا
  ).2(للشعب اجلزائري، كما كانت يف املاضي االستعماري احلضاريالرئيسية لالحتواء الثقايف و

ترتيبا على ما سبق، ميكن القول أن السياسة الثقافية لفرنسا يف اجلزائر، تندرج ضـمن       
ق اتمع اجلزائري بالثقافة والقـيم  استراتيجية ثقافية ودبلوماسية عاملية لفرنسا، دف إىل إحلا

الفرنسية، وحماولة استيعابه واحتواءه، لكي يسهل عليها يف النهاية السيطرة على مقدراته والتأثري 
على قراراته السياسية، الثقافية، االقتصادية والتجارية، ويف النهاية احلد من االختراق األمريكـي  

  .ثةوالدويل للجزائر يف مطلع األلفية الثال
  لقد استطاع االحتالل الفرنسي للجزائر، أن جيعل من اللغة الفرنسية بعـد االسـتقالل       

وهـي ال  . بل كانت هي اللغة املتداولة لكل املؤسسات اجلزائرية. اللغة الثانية بعد اللغة العربية
ماء اجلزائر ورغم عدم انت. تزال لغة التجارة والفنون والعلوم والتكنولوجيا، واإلعالم والصحافة

إال أا تعترب أكرب ). 3(ملنظمة الفرنكفونية، وقد ظلت زمنا طويال ترفض االنضمام هلذه املنظمة
فما هو واقع اللغتني الفرنسية والعربية يف العالقات اجلزائرية  .الدول الناطقة بالفرنسية بعد فرنسا

  الفرنسية؟ وكيف تؤثر إحدامها يف األخرى؟

                                                 
1
  هناك حتريفات خطرية يف مقررات تدريس األمازيغية، مصدرها األكادميية : ااهد والقيادي يف األفالن، خمتار فياليل" مسري، بطاش، ) (

  .30/09/2011، تاريخ الدخول   t/archives/13000http://www.elbilad.ne. جريدة البالد، "الرببرية     
(
2
) Noriyuki,Nishiyama, « Les civilisés ont-ils besoin d’apprendre la langue des indigènes ?  

     La politique linguistique éducative de l’arabe chez Louis Machuel dans la Tunisie sous  

     le protectorat Français à la fin du 19eme siecle », Revue japonaise de didactique du    

     français. Vol 2, etudes francophones, octobre 2007, p.23. 
.، يف عهد الرئيس جاك شرياك وحضرها كضيف شرف2002ريوت الفرنكفونية يف متت دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حلضور قمة ب)   3

)  
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ئر ختضع للتأثري الثقايف واللغوي الفرنسي، فإن فرنسـا تتعـرض هـي    وإذا كانت اجلزا     
إن معرفة اجلزائـريني  . األخرى لتأثري اجلاليات العربية واإلسالمية، وعلى رأسها اجلالية اجلزائرية

غة الفرنسية، وقدم العالقات التارخيية والثقافية والتجارية، دفع مباليني اجلزائريني إىل اهلجـرة  للل
إال أن وضعية اللغـة  . فأضحت فرنسا الدولة األكثر تفضيال للجزائريني. ار يف فرنساواالستقر

فماهو واقع . العربية ليست مهيمنة يف األوساط الفرنسية مقارنة بوضعية اللغة الفرنسية باجلزائر
  .اللغة العربية يف فرنسا؟ وما هي التحديات اليت تواجهها؟

  :اللغة العربية يف فرنسا واقع) 2
بدأ تدريس اللغة العربية يف فرنسا للجزائريني املهاجرين، مع بداية الثالثينات من القـرن       

مث . العشرين، لكنه توقف بعد سنوات من ذلك مبربر أن ذلك التعليم خيفي أهـدافا سياسـية  
بفضل مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، مث توقف مع بداية حرب  1947استأنف بعد ذلك يف 

يف املدارس العمومية  1970نف تدريس اللغة العربية بعد سنة أمث است. 1954ير الوطين يف التحر
كما مت االعتراف . 1975، مث املغرب يف 1974الفرنسية، بداية بأطفال املهاجرين من تونس يف 

حبق تنظيم األنشطة الثقافية ألطفال املهاجرين، واعتباره عنصرا إجيابيا يف تكـوين األطفـال،   
:" إىل أنه 1978جانفي  25فقد أشارت النصوص التنظيمية بتاريخ . سكهم بالثقافة الفرنسيةومت

  سيكون من اخلطأ االعتقاد بأن االعتراف خبصوصية الثقافـة الوطنيـة للطـالب األجانـب    
وقد اعترب إدخال اللغة العربية ألول مرة، يف ). 1"(ستعرضهم خلطر إبعادهم عن الثقافة الفرنسية

وإن كان . العمومية، من أوىل اجلهود لالعتراف بالتنوع الثقايف داخل املدرسة الفرنسيةاملدارس 
هذا االعتراف حمدودا ورمزيا إال أنه جاء متأخرا مقارنة بتاريخ وجود اجلاليات اجلزائرية والعربية 

واإليطاليني أين مت االعتراف حبق األطفال البولونيني . يف فرنسا، أو مقارنة باملهاجرين األوروبيني
  .1925لغام وثقافتهم األصلية ابتداء من سنة يف تعلم 
، لكي توقع اتفاقية مع فرنسا يف هذا اال، تنص على حق 1981انتظرت اجلزائر سنة       

استفادة أطفال املهاجرين  اجلزائريني من دروس اللغة والثقافة األصلية، أين مت االتفـاق علـى   
 ورغم االنفتاح والتطور. واألساتذة املتخصصني يف تدريس اللغة العربية إرسال اجلزائر للمعلمني

                                                 

(
1
)  Sabhan Rabiha, El-Baidhawe," La place de la langue arabe en France , l'éxemple de la  

      ville de Poitiers", Doctorat en sociolinguistique. Présenté à l'université Paris8, Institut    

      Maghreb Europe.2007,p.53 
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النسيب يف فترة حكم اليسار،حيث مت تعميم تدريس اللغة العربية يف املدارس االبتدائية بداية من 
ومل تنتظـر اجلاليـات اجلزائريـة    . ، إال أن التعاون الفرنسي يف هذا اال كان حمدودا1995

السلطات العمومية، بل قامت بتأسيس النوادي الثقافية والرياضية واإلعالميـة   واملغاربية تدخل
واعتربت حكومة اليسار، والقائمون علـى  . واعتمدا كوسائل جديدة للتعبري الثقايف واللغوي

نظام التربية والتعليم يف فرنسا، أن تعليم أطفال املهاجرين ال ميثل إجراءا خاصا أو متييزا، ولكنه 
ألدوات حملاربة التمييز واإلقصاء االجتماعي والثقايف، ومن جهة أخرى اعتربه املختصون إحدى ا

تعزيزا للتوازن النفسي والثقايف لدي األطفال والشباب املنحدر من أصول مهاجرة، وإعـداده  
  ).1(للعودة إىل بلده األصلي

األخرية تراجعا كبريا يف  ويالحظ املتابعون، أن تدريس اللغة العربية عرف يف السنوات          
مؤسسات التربية و التعليم الفرنسية، بسبب العديد من العوامل؛ منها عدم تكافؤ ميزان القـوى  

وتشري العديد من الدراسات إىل أن متوسط املشـاركة يف دروس  . بينها وبني اللغات األخرى
باملائة بني أطفـال   30 إىل 20ال يتعدى  )Collège(اللغة العربية يف أقسام املدارس املتوسطة 

حيث أن تدريس اللغة العربية هو يف بعض املستويات ). 2(اجلاليات اجلزائرية واملغربية والتونسية
كما يعترض تدريس اللغة العربية يف فرنسـا الكـثري مـن العراقيـل     . اختياريا وليس إجباريا
  ):3(والصعوبات نذكر منها

ذي حيد من ألطفال خارج التوقيت الرمسي للدراسة، والالظروف الصعبة لتدريس اللغة العربية ل -
  .األطفال واألولياء عليهاإقبال 

. غياب البيئة املساعدة اليت تسمح ألطفال املهاجرين مبمارسة اللغة العربية يف البيت ويف الشارع -
  .حيث متارس اللهجات احمللية أو الفرنسية وليس العربية الفصحى

  .زات املساعدة على تدريس وممارسة اللغة العربيةانعدام الوسائل والتجهي -
  .االختيار بني تعلم اللغة العربية الفصحى واللهجة العامية -

واجلدير باملالحظة، هو أن تصميم السياسة الثقافية والتعليمية للغة  والثقافة العربيـة،        
ليمية والثقافية ألطفـال  ارتبط منذ البداية بظاهرة اهلجرة ومشاكلها، حيث برزت األنشطة التع

                                                 

56. -. p.p.54 Op.cit , Baidhawe-Sabhan Rabiha, El  )
1

(  

. p.61.Op.cit)  
2

(  

. p.62. Op.cit)  
3

(  
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وغالبا ما تكون هذه األنشطة موجهة أساسا . املهاجرين، كشكل من أشكال التمييز والتهميش
كما أن . حنو أشكال فلكلورية، مما يؤدي أحيانا إىل نوع من التخفيض وليس التعزيز أو التطوير

ثقايف بني األطفال  فصل هذه األنشطة عن بقية تالميذ القسم، يؤدي إىل عدم حدوث أي تبادل
من مجيع الثقافات، والذي من شأنه أن يسهم يف التباعد واالنغالق الثقـايف بـدل التقـارب    

ــاهم ــوار والتف ــن مث احل ــارف وم ــوق  . والتع ــة التف ــيوع نظري ــل وش ــل تغلغ ولع
، يف الثقافة الفرنسية والغربية، يقف وراء التحيز الثقايف واللغوي )Ethnocentrisme(العرقي

إن اإلحساس بالتفوق العرقي . األشكال الثقافية واللغوية املختلفة عن الثقافة الغربية ورفض كل
والثقايف هو يف غالب األحيان بسبب اخلوف من اآلخر املختلف، والذي ينظر إليه علـى أنـه   

وقد كان للتغريات واألحداث الدولية اليت مست العامل العـريب  . ديد لسالمة اموعة الوطنية
المي مع اية القرن العشرين، وبداية القرن الواحد والعشرين، أثرا بالغا علـى صـورة   واإلس

اإلرهابيـة، وتزايـد    2001سبتمرب  11حيث سامهت هجمات . العرب واملسلمني يف الغرب
أعمال العنف واإلرهاب يف اجلزائر ومشال أفريقيا والعامل اإلسالمي، يف توسيع وتوزيـع تلـك   

. إلرهاب اإلسالمي، واإلسالم األصويل املتطرف يف قنوات اإلعالم الغربيـة الصور النمطية عن ا
فتصور املـرأة  . حيث يتم اختيار الصور النمطية بعناية، لنقل أفكار معينة وإرسال رسائل حمددة

املسلمة يف أوروبا ويف فرنسا بتلك الصورة الدينية للمرأة املنقبـة، وتقـدم املـدارس العربيـة     
كما .ورة مدارس قرآنية تعلم آيات اجلهاد واليت ستخرج املتعصبني واملتطرفنيواإلسالمية يف ص

أن الصور النمطية للمهاجر العريب واملسلم بصفة عامة، واملهاجر اجلزائري بصفة خاصة، والـيت  
يصنعها اإلعالم الفرنسي، بتأثري اخلطاب السياسي املتطرف، هي بعيدة كل البعد عن حقيقـة  

هذه الصور والقوالب اليت يصنعها اإلعالم، واليت تلصـق كـل   . ها املهاجراألوضاع اليت يعيش
 األعمال السيئة باملهاجر، جتعل هذا األخري منبوذا من طرف جزء كبري من الرأي العام الفرنسي،

وتزداد هذه األعمال شدة عندما يتعلـق  . وجتعله عرضة ألعمال العنصرية واإلقصاء والتهميش
ئرية، نتيجة عالقات الصراع التارخيية واليت خلفت كثريا من اآلالم واجلـراح  األمر باجلالية اجلزا

اليت مل تستطيع مرور السنني من مداواا، وال زالت حلد اآلن أحد األسباب الرئيسية يف تـوتر  
  ).كما بينا ذلك يف ما سبق(العالقات اجلزائرية الفرنسية 

لم والعريب من أصل مغاريب وجزائـري،  فقد أظهرت العديد من التحقيقات أن الشباب املس
ويتحدث هؤالء الشباب، . باملائة 39هم األكثر تعرضا يف املدارس إىل أعمال العنصرية، بنسبة 
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أن أعمال العنصرية تطاهلم  من أقرام يف املدارس، كما تطاهلم من طرف األساتذة واملعلمـني  
  ).1(باملائة 34من خالل اإلقصاء والتهميش بنسبة 

وإذا كان تعميم االزدواج اللغوي أصبح واقعا يف املدارس االبتدائية، وإذا كان التنوع        
اللغوي يعد مكسبا ثقافيا للنجاح املهين واالجتماعي، فإن الكثري من الكتاب والباحثني من أمثال 

)Claude Brevan (  يرى يف تعدد اللغات عائقا أمام اندماج األطفال املنحدرين من أصـول
  ).2(جرةمها

ومهما اختلفت اآلراء حول أمهية التعدد اللغوي والتنوع الثقايف يف اتمع الفرنسي، فإن واقـع  
تلميذ  8700حيث حتصي وزارة التربية الفرنسية عدد . اللغة العربية يف فرنسا يغين عن السؤال

ي، وقـد  مؤسسة على مستوى التراب الفرنس 253مسجل يف أقسام اللغة العربية، يف أكثر من 
). 3(المتحان شـهادة البكالوريـا   2006مترشح المتحان اللغة العربية يف دورة  6070تقدم 

ولوال جهود الدول املغاربية، واليت وقعت اتفاقيات تعاون مع احلكومة الفرنسية يف هذا الشأن، 
ى عاتقها حيث تأخذ اجلزائر عل. ملا التحق هذا العدد من التالميذ على قلته بدروس اللغة العربية

  .إرسال معلمي وأساتذة اللغة العربية للتدخل يف املدارس االبتدائية العمومية الفرنسية
أن اللغة العربية تعلم اآلن على نطـاق واسـع يف املـدارس    ) Gilles de Robien(ويرى 

فرغم حضورها يف مجيع املستويات إال أن . واجلامعات الفرنسية، إال أن الواقع يقول عكس ذلك
ا كمادة اختيارية وتعليمها يف ظروف غري عادية، حيث تدرس يف اغلب األحيان خارج وضعه

. لظـروف التوقيت الرمسي للتالميذ، ال يسمح لكل األطفال بتعلم اللغة العربيـة يف أحسـن ا  
-Joseph Dichy, Luc"(جوزيف ديشي، ولوك ويلي ديهافيل"ويشاطر هذا الرأي كل من 

Willy Deheuvels(ن وضعية اللغة العربية يف مؤسسات التعليم املختلفـة يف  ، حيث يرى أ
. فرنسا هي وضعية خطرية، وهي حتتاج إىل إجراءات استعجالية ال سيما يف طور التعليم الثانوي

حيث يرى أن هذه الوضعية تعكس شكال من أشكال الظلم االجتماعي، ألا ال تلـيب مجيـع   

                                                 

93.-. p.p.92 Op.citBaidhawe, -)  Sabhan Rabiha, El
1

(  

. p.109.  Op.cit)  
2

(  

(
3
) Gilles, De Robien," L’agrégation d’arabe a cent ans !", Actes du séminaire national  

      sur Le centenaire de l'agrégation d'arabe . Organisé à l'institut du monde arabe le 17  

      et 18 novembre 2006, Paris:  eduscol.education.fr/forensactes, Janvier 2008,  p.18.    
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ويقدم ). 1(، مما يشكل خطرا على مستقبل هؤالءاحتياجات الطلبة والتالميذ من أصول مهاجرة
واجلدول  )1(أنظر اخلريطة(هؤالء الباحثان إحصائيات مهمة تؤشر على خطورة هذه الوضعية 

  ).2(وضعية تدريس اللغة العربية يف التعليم الثانوي بفرنسا):1(خلريطةا           ).17

 
  ).3(2006و 2002فرنسا بني سنوات ية يف أعداد املستفيدين من دروس اللغة العرب): 17(اجلدول

ــم  املواســ
  الدراسية

2002-2003  2003-2004  2004-2005  2005-2006  

  7305  7224  7284  7187  املتوسط الثانوي
  //  36919  //  //  التعليم االبتدائي

اخلريطة السابقة التفاوت الكبري بني األكادمييات، وتربز املستوى الضعيف مـن   تبني        
مقاطعـة   44ية لكامل التراب الفرنسي، أين يالحظ غياب تام لتدريس اللغة العربيـة يف  التغط

  .مقاطعة أخرى سوى على مؤسسة واحدة 12فرنسية، وال حتتوي 

                                                 

(
1
) Luc-Willy Deheuvels et Joseph Dichy, Actes du séminaire national sur Le centenaire 

del'agrégation d'arabe, Op.cit. p.88.    

(
2
)Luc-Willy Deheuvels et Joseph Dichy, "La masse manquante: l’offre du service public  

et les enjeux de l’enseignement de l’arabe en France aujourd’hui",  Actes du colloque sur: 

le centenaire de l’agrégation d’arabe. organisé par la direction générale de  

l’Enseignement scolaire,le 17 et 18 novembre 2006, Paris: eduscol.education.fr/forensactes, 

Janvier 2008, p.94.   

(
3
) Op.cit.p.p.88-89.  
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تلميذ يزاولون  7300من اإلحصائيات املسجلة يف اجلدول، ثبات األرقام يف حدود يتضح و
تلميذ مسجل  1800ويشمل هذا العدد ، . وياتدروس اللغة العربية يف املدارس املتوسطة والثان

تلميذ مسـجل يف األقسـام    705يف املركز الفرنسي للتعليم عن بعد، ويشمل أيضا ما يقارب 
حيث ينحدر أغلب هؤالء املستفيدين من دول املغـرب العـريب   . التحضريية للمدارس الكربى

يف  2007و 2003 سـنوات  ورغم الزيادة الرمزية يف عدد املعلمني واألساتذة بـني . الثالث
، إال أن عدد املؤسسات اليت 229إىل  221الطورين املتوسط والثانوي، حيث انتقل عددهم من 

والذي ). 1(2006يف  232إىل  2002مؤسسة يف  256تقدم دروس اللغة العربية تناقص من 
. ملغاربية األخرىال يتناسب مع األعداد املتزايدة من األطفال املهاجرين من اجلزائر ومن الدول ا

، مت تسجيل عدد )ELCO(أما يف التعليم االبتدائي ويف إطار نظام تدريس اللغة والثقافة األصلية
تلميذ يتـابعون دروسـا يف    87773تلميذا يتابع دروسا يف اللغة العربية من جمموع  36919

ئالت اجلزائريـة  وهو عدد قليل مقارنة بعدد العا. تلميذا جزائريا 9528لغام األصلية، منهم 
  .املتواجدة بفرنسا

إن األرقام املذكورة آنفا، تربز بوضوح حجم اخلسارة املسجلة يف التعليم الثانوي للغة العربيـة،  
واخللل الناجم عن عدم التناسب واالنسجام بني األرقام املسجلة يف التعليم االبتـدائي، وتلـك   

تشريعي والقانوين، إال أن تطبيقه يبقى ناقصا ورغم وجود اإلطار ال. املسجلة يف التعليم الثانوي
وهو ما يعين الوضع اهلامشي للغة العربيـة يف  ). ELCO(من طرف األطراف املتعاقدة يف نظام 

  .النظام الفرنسي للتربية والتعليم
أما عدد التالميذ الذين يزاولون دروس اللغة العربية يف إطار احلركة اجلمعويـة، فقـد         

ورغـم  . تلميذ يف التعليم االبتدائي 65000عدد  2003لداخلية الفرنسية يف أحصت وزارة ا
أمهية هذا العدد، إال أن مستوى التعليم وظروفه ليست مشجعة، حيث يـرتبط الكـثري منـها    

ولذلك جند الكثري من اخلرباء حيـذرون مـن خطـر    . بالتعليم الديين واألنشطة الثقافية والفنية
كما يربز هذا العدد ).2(، ومن حتديات اللغة يف بعدها الثقايف واهلويايتاالنغالق الطائفي والديين

من جهة ثانية، استقالة السلطات العمومية عن القيام بواجبها حنو جزء كـبري مـن مواطنيهـا    
بالدرجة األوىل، وعن القيام بوظيفتها جتاه اللغة العربية باعتبارها لغة عاملية حاملة لقيم ثقافيـة  

                                                 

.p.88.Op.cit, Dichy ,Deheuvels et Joseph ,Willy-)  Luc
1

(  

(
2
) Op.cit.p.90.  
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 Luc-Willy Deheuvels et Joseph(ويف هذا السياق، يسجل الباحثـان  . ةوحضارية عريق

Dichy ( مئوية تربيز اللغة العربية يف فرنسا"يف ملتقى)"Le centenaire de l'agrégation 
d'arabe(،  مبعهد العامل العريب بباريس،  أن  2006نوفمرب  18و17الذي جرت أعماله يومي

يف امليدان، عن االستجابة لطلبات وتطلعات املواطنني مـن أصـول   مديريات التربية غائبة متاما 
مهاجرة، وحتدث عن غياب أي سياسة تستجيب للمطالـب املتزايـدة للتالميـذ وأوليـائهم     

حيث تقابل هذه الطلبات بالرفض أو التجاهل، مما أدى ؤالء األولياء إىل اعتبار أن . املهاجرين
كما ينظر مـديرو  . سؤولية اجلالية، وتدفع م حنو اجلمعياتمسألة تعليم اللغة العربية هي من م

األكادمييات إىل هذه الطلبات أحيانا على أا غري شرعية، وأا طلبات مبالغ فيها حيث يطالب 
األولياء بأشياء خاصة بالثقافة واهلوية وليس بقضايا ختص التعليم، وهو ما ال يتوافق مع العلمانية 

  .ومبادئ اجلمهورية
وبعيدا عن املربرات اليت يقدمها هؤالء املدراء، فإنه ميكن القول، مادامـت  السياسـة         

التعليمية املرتبطة باللغة العربية يف فرنسا، يتم ربطها مبسـألة اهلجـرة وحتـدياا االجتماعيـة     
ل واالقتصادية واألمنية، وليس باعتبارها لغة عاملية مثلها مثل اللغات األخرى، ويف ظل اخـتال 

ميزان القوة لصاحل اللغة الفرنسية واإلجنليزية واللغات األجنبية الصـاعدة، ويف ظـل الضـعف    
والتخلف الثقايف والعلمي للغة العربية يف اجلزائر ويف سائر الدول العربية، فإن وضع اللغة العربية 

  .سيبقى هامشيا يف فرنسا ويف كل الدول الغربية املتطورة
  :يف العالقات الثنائية  ينعنصر الد: الفرع الثاين

كما ميثل متغريا جديدا يف العالقات ، ميثل الدين أحد املكونات الثقافية واحلضارية لألمم      
فقد شهد اتمع الدويل بعد اية احلرب الباردة، تطـورا ملحوظـا للعوامـل    . الدولية الراهنة

ي مدى ميكن أن يؤثر هـذا املـتغري يف   فإىل أ. الدينية، ال سيما فيما يرتبط باملسيحية واإلسالم
  .العالقات اجلزائرية الفرنسية؟

  :واقع اإلسالم واملسلمني يف فرنسا) 1
إذا كان تأثري اللغة العربية هامشيا يف األوساط الفرنسية، فإن الدين اإلسالمي يزداد منوا       

ني، وأعداد اجلاليـات  يف اتمع الفرنسي، ويستقطب الشباب والعلماء واملفكرين من الفرنسي
  .املسلمة تتزايد يوما بعد يوم يف فرنسا، حيث أصبح اإلسالم الديانة الثانية يف فرنسا
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واحلال هذه، فإن احلكومة الفرنسية مل حتدد أي سياسة إزاء اإلسالم، كما حددا إزاء الكنيسة 
ن عدد املساجد قليل ويف هذا اإلطار، فإ. 2001سبتمرب 11الكاثوليكية أو اليهودية قبل أحداث 

 Bruno"(برونـو إيتيـان  " جدا مقارنة بعدد املسلمني املصلني، فقد أحصى الباحث الفرنسي

Etienne (مئات من أماكن العبادة غري القانونية، وهو يتأسـف  "فرنسا واإلسالم" يف كتابه ،
مني حيث تتعرض مطالـب املسـل  ). 1(لعدم وجود هيئة تم بتنظيم شؤون املسلمني يف فرنسا

اجلزائريني اخلاصة ببناء املساجد يف أحيائهم إىل كثري من العراقيل والتهميش من طرف السلطات 
جيدون الدعم الكايف أحيانا من بعض الدول العربية و اإلسالمية، ومن خالل ال وهم . العمومية

  ).2(ملعارضةتأسيس اجلمعيات الدينية واليت تقابل طلباا بإنشاء املساجد باملماطلة، والرفض وا
) Islamophobie(يأيت هذا الرفض واملعارضة لبناء املساجد، نتيجة اخلوف مـن اإلسـالم   

ويعتقد الكثري من الكتاب أن مشـكلة  . واخلوف من إدماج اإلسالم يف احلياة العامة للفرنسيني
نـدما  املساجد وانتشار املدارس واجلمعيات اإلسالمية، تأخذ اهتماما كبريا يف أوروبا كلها، ع

ويزداد الشـعور باالنزعـاج   . يؤمها أئمة نشطون، أو متشددون يف خطام الديين والدعوي
واخلوف من الصور النمطية اليت يبثها اإلعالم الفرنسي عن العمال املهـاجرين وهـم يـؤدون    
صالم يف أماكن عملهم، أو تلك الصور اليت تبثها القنوات اإلعالمية عن املصلني يف الشوارع 

هذه الصـور  . رقات نتيجة ازدحام املساجد وضيقها، وقلتها يف األحياء الشعبية للمسلمنيوالط
اليت يروج هلا اليمني املتطرف عرب القنوات اإلعالمية واإلشهارية، ومن خالل كتابام املزيفة عن 

عل اإلسالم واملسلمني وعن اهلجرة واملهاجرين، ويهول من خطورا على األمن والنظام العام، جت
جزءا كبريا من الرأي العام يرتعج وينبذ كل ما له صلة بالعرب واملسلمني عامة، وبـاجلزائريني  

وباعتبار اجلالية اجلزائرية هي الغالبـة  . بصفة خاصة نتيجة اخلالفات التارخيية بني اجلزائر وفرنسا
ظـاهر التمييـز   هناك، فإا تدفع مثن هذه السياسات املتطرفة والعنصرية غاليا، وتتعرض لكل م

  .واإلقصاء
علـى   وحملاربة مظاهر العنصرية، أسست العديد من اجلمعيات، لكنها تبقى غري قادرة      

كبح مجاع العنصرية والتمييز، واليت تتغذى من االنتشار الواسع لشعور اخلوف والال أمن مـن  
م، ازدادت بعـد  واجلدير باملالحظة أن موجة العنصرية واخلوف من اإلسـال . اإلسالم واهلجرة

                                                 

(
1
) Bochra, Settouti, Op.cit. p.p.95-96. 

. p.96. Op.cit) 
2

( 
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وارتفعـت   .صعود احلركات اإلسالمية املتطرفة يف اجلزائر، ونقل أعماهلا اإلرهابية إىل فرنسـا 
  .2001سبتمرب  11حدا بعد التفجريات اإلرهابية اليت تعرضت هلا رموز القوة األمريكية يف 

يف فرنسا، إال أن  فرغم القدر البسيط الذي يتمتع به املسلمون يف حرية ممارسة شعائرهم الدينية
اخلطـر  "نظرة الغرب اجلديدة، واليت أفرزا التحوالت الدولية الراهنة بظهـور مـا يسـمى    

، بدأت تطرح أفكارا جديدة للتضييق على احلريات األساسية للمسلمني، وخاصـة  "اإلسالمي
جـزء   إذ أصبح يوصف اإلسالم باإلرهاب لدى. تلك املتعلقة باحلق يف ممارسة الشعائر الدينية

  .سبتمرب 11كبري من الرأي العام الفرنسي والغريب بعد أحداث 
لكن احلقيقة الغائبة واملغيبة، هي أن التغيري الديين الكبري يف اتمع الفرنسي، وحتـول        

الكثري من الفرنسيني إىل الدين اإلسالمي، جعل اليمني املتطرف يطرح مسألة اهلويـة الوطنيـة   
اإلسالمي والعريب يف نظرهم، خاصة أن الكثري من  "الغزو"جة اخلوف من للنقاش السياسي، نتي

يصرحون يف خطبهم وكتابام؛ أن اإلسالم مستعد لتحويل الكثري  املفكرين والدعاة املسلمني،
    ).1(من الفرنسيني إىل اإلسالم

عقاب تفجريات أيف  نتيجة هلذه املخاوف والدعاية، ويف ظل الظروف األمنية املتوترة يف العاملو
، من مسجد بـاريس،  2002يف أكتوبر  "نيكوال ساركوزي"سبتمرب، أعلن وزير الداخلية  11

 ىل اإلرهابإاألصولية اليت تؤدي : " عن رغبته يف رؤية إسالم فرنسي معاصر، مؤكدا على أن 
ني ومراقبة ولإلشارة فإن االستشارات املتعلقة بتنظيم شؤون املسلم). 2"(جيب حماربتها إىل النهاية

 1999يف نوفمرب  "جاك شرياك"الدين اإلسالمي يف فرنسا، بدأت  مع الرئيس الفرنسي السابق 
مع سبعة فدراليات للجمعيات اإلسالمية، ومع املساجد السبعة الكبرية يف فرنسا، مـن بينـها   

ـ  . املسجد الكبري بباريس والذي تديره ومتول نشاطه احلكومة اجلزائريـة  بعة باإلضـافة إىل  س
مفيت ( شخصيات معروفة يف األوساط اإلسالمية بفرنسا، من بينهم اجلزائريان صهيب بن شيخ 

انتهت هذه االستشارات ). شيخ الطريقة العلوية يف اجلزائر( ، وخالد بن تونس )مدينة مرسيليا
، تقضي 2002بالتوقيع على بروتوكول اتفاق بني هذه املنظمات واهليئات اإلسالمية قبيل عام 

  .بتأسيس الس الفرنسي للديانة اإلسالمية

                                                 

. Idem) Bochra, Settouti, 
1

(  

. p. 97.Op.cit) 
2

(  



 

 210 

وذا احلدث تدخل الدولة الفرنسية مرحلة جديدة من مراحـل حياـا السياسـية          
واالجتماعية، بتدشينها عهدا جديدا يف التعامل مع الدين كعنصر جديد يف توجيـه سياسـتها   

الفرنسية إىل فصل الدين عـن   وهي اليت كانت وال تزال تدعو منذ الثورة. الداخلية واخلارجية
ويأيت يف هذا السياق . الدولة، وتدافع عن مبادئ اجلمهورية واملتمثلة يف احلرية، اإلخاء واملساواة
ولإلشارة فقط، فـإن  . قانون منع الرموز الدينية يف األماكن احلكومية، مؤشرا على هذا التحول

رفضن نزع اخلمـار يف املدرسـة،    قضية اخلمار، فجرا ثالث طالبات من أصل مغاريب، أين
هذا احلدث، والذي تناقلته وسائل اإلعالم  .ومتابعة دروس اجلمباز املقررة يف توقيتهن املدرسي

املختلفة، قوبل من طرف جزء من الرأي العام باالنزعاج واالستهجان، واعترب من طرف اليمني 
قضية تتعلـق   ،ء اآلخر من اتمعاجلزآه املتطرف حتديا لالئكية ومبادئ اجلمهورية، يف حني ر

فرانسـوا  "باحلقوق واحلريات الشخصية، حيث صرحت يف هذا الشأن زوجة الرئيس السـابق  
يف   املراقب العام، أا مع حرية التالميذ يف ارتداء ما يناسبهم، يف الوقت الذي منع فيه "ميتران

  ).1(أقسام الدراسةاملؤسسة دخول الطالبات إىل 
من قضية الطالبـات  يف عهد حكم اليسار االشتراكي،  ،جملس الدولة الفرنسي لقد كان موقف

احملجبات يف البداية، مع حرية ارتدائهن احلجاب، وهو ما قضى به يف العديد من أحكامه، حيث 
ألغى القرارات الصادرة عن بعض املدارس والثانويات الفرنسية، والقاضـية بطـرد الطالبـات    

مستندا يف ذلك إىل حرية التعبري املعترف ا للطلبـة يف إطـار    ،خولاحملجبات ومنعهن من الد
السلطة احلاكمة يف فرنسـا، حيـث مت   غري أن هذا املوقف، تغري بتغري . مبادئ احلياد والعلمانية

). 2( 2004 فربايـر  10مبنع الرموز الدينية يف املؤسسات التعليمية احلكومية يف  إصدار قانون 
يف املدارس، الكليات والثانويات، يعترب ارتداء الرموز أو : " ألوىل على أنهوالذي نص يف مادته ا

وعلى الرغم من أن هـذا  ). 3"(املالبس اليت يظهر من خالهلا التالميذ جهارا انتماء دينيا ممنوعا
املنع قد مشل كل الرموز جلميع املعتقدات الدينية، إال أن احلجاب و اخلمار اإلسالمي أثار ضجة 

  وإعالمية أكثر من غريه، باعتبار أن الرموز األخرى ليست جزءا من عبادات اآلخـرين  سياسية

                                                 

. p.98. Op.cit Bochra, Settouti,  )
1

( 

  غري (رسالة ماجستري، "احلق يف ممارسة الشعائر الدينية وضوابطه يف ظل أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان" فوزية، فتيسي، ) 2(
  .105.، ص2010مقدمة  لكلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، ). منشورة     

3) فوزية، فتيسي، املرجع السابق. ص.136.
)  
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وقد بررت السلطات الفرنسية هذا املنع بالدفاع عن . مما أشعر  املسلمني أن القانون يستهدفهم
ارتداء : " ، بشأن القضية أن1989الالئكية، رغم أن جملس الدولة كان قد أفىت سابقا يف نوفمرب 

  ).1"(موز الدينية ليس بذاته متعارضا مع مبدأ الالئكيةالر
أما عن ردود املنظمات احلقوقية على هذا القانون، فقد أعربت جلنة حقوق الطفل عن       

خاصة التمييز القائم على أسـاس  . هذا القانون والذي مييز بني األطفال يف املدارسقلقها جتاه 
يد بشأن ارتداء الرموز الدينية يف املدارس العمومية، قد الدين، ورأت أن التشريع الفرنسي اجلد

تنظـر  :" وأوصت يف تقريرها بأن. يتجاهل مصاحل األطفال، وحقوقهم يف الوصول إىل التعليم
احلكومة الفرنسية يف إجياد وسائل بديلة مبا يف ذلك احللول الوسط للحفاظ على علمانية املدارس 

قوق الفردية، وعدم استبعاد األطفال من النظام املدرسي أو العمومية، مع ضمان عدم انتهاك احل
حيـث يواجـه التالميـذ يف املـدارس     ). 2"(ااالت األخرى أو ميشهم بفعل هذا التشريع

والثانويات واملؤسسات العمومية خطر الطرد من نظام التعليم العام، بينمـا يواجـه املعلمـون    
  .صل من اخلدمة أحيانا أخرىالتعرض للتوبيخ والتوقيف عن العمل، والف

وعلى هذا األساس فإن اإلجراءات املتعلقة مبنع ارتداء الرموز الدينية، تعترب انتهاكا حلق       
حيـث أن  . من حقوق اإلنسان األساسية، واخلاصة حبرية املعتقد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية

لكل شخص احلق يف حريـة  : " أنمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، تنص على ) 18(املادة
التفكري والضمري والدين، ويشمل هذا احلق حرية تغيري ديانته وعقيدته وحرية اإلعراب عنـهما  

ونصـت  ). 3"(بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر ومراعاا سواء أكان ذلك سرا أو مع اجلماعة
ال جيوز : "نية والسياسية على أنهمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد) 18(من املادة) 2(الفقرة

إخضاع أحد إلكراه من شأنه أن يعطل حريته يف االنتماء إىل أحد األديـان أو العقائـد الـيت    
تتعهد الدول األطراف يف العهـد  : " كما نصت نفس املادة يف فقرا األخرية على أن ."خيتارها

ني عند إمكانية تطبيق ذلك يف تـأمني  احلايل، باحترام حرية اآلباء واألمهات واألوصياء القانوني
  ).4"(التعليم الديين أو األخالقي ألطفاهلم متشيا مع معتقدام اخلاصة

                                                 

  (1 ) فوزية، فتيسي، املرجع السابق . نفس الصفحة.
  .105.ص. نفس املرجع) 2(
  .192.، ص2006للنشر والتوزيع،  دار اسامة: ، عمان )1(ط.حقوق اإلنسان يف ظل العوملةعلي، يوسف الشكري، ) 3(
  .218.ص.  املرجعنفس  )4(
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سامهت قضية اخلمار، يف فتح النقاش السياسي واإلعالمي واحلقوقي، واسـعا حـول         
ؤال اهلوية وبرزت احلاجة إىل اإلجابة على س. قضية اإلسالم يف فرنسا وعالقته مببادئ اجلمهورية

واتسعت موجة . الوطنية يف ظل االنتشار الواسع لإلسالم يف فرنسا، وتزايد عدد املسلمني هناك
جـان  "العنصرية واخلوف من اإلسالم، واليت يغذيها اخلطاب السياسي لليمني املتطرف بقيادة 

اخلطـاب   هذا. 1988وعائلته، ضد اجلاليات املسلمة، واليت ما فتئ يرددها منذ  "مارين لوبني
واجلـدير  . الذي عطل مشروع املشاركة السياسية للجاليات املسلمة يف احلياة السياسة الفرنسية

غـذيها  يبالذكر، أن شعارات اخلطر والتهديد املالصق للهجرة، واليت ترفعها اجلبهة الوطنيـة،  
مة النفطية ارتفاع نسبة البطالة والكساد االقتصادي الذي يضرب اتمعات األوروبية، منذ األز

   .، وأزمة الديون احلالية2008يف  االقتصادية، مث األزمة 1973يف 
ترتيبا على ما سبق، فإن اجلاليات العربية واإلسالمية يف فرنسـا، تتعـرض للتمييـز          

جتـد  ويف هذا الشـأن  . الشعائر اإلسالمية ةالعنصري القائم على الدين، والتضييق على ممارس
قبوال لدى  جبميع تفرعاته، املتطرفاليت يرددها اليمني إلسالم واملسلمني، واملعادية ل الشعارات

والذي يربط موضوع اهلجرة بارتفاع حجم البطالـة مـن    ،جزء كبري من الرأي العام الفرنسي
هذا الربط اخلاطئ بني املسـائل  . جهة، وبربط اهلجرة باخلطر اإلسالمي والعريب من جهة ثانية

القتصادية اخلاصة باتمع الفرنسي، ورمي املسؤولية على املهاجرين، يغـذي  األمنية، الثقافية وا
اإليديولوجية املعادية لإلسالم واملسلمني، ويؤثر سلبا على احلوار والتقارب الثقايف واحلضـاري  

  .، ومن مثة على العالقات اجلزائرية الفرنسيةبني اجلاليات املسلمة واليهودية واملسيحية يف فرنسا
  :ارسة الشعائر الدينية لغري املسلمني يف اجلزائرمم) 2

  مكفـول يف اجلزائـر   إن حرية املعتقد، وحق ممارسة الشعائر الدينية لغـري املسـلمني        
وقد أثار القانون الصادر . باعتبارها دولة إسالمية حتترم حق الكتابيني يف ممارسة عقائدهم الدينية

ممارسة الشعائر الدينية لغري املسلمني، ردود فعل خارجية، ، املتعلق بتنظيم 2006فرباير  28يف 
خاصة من طرف الدولة الفرنسية، واليت رأت يف القانون تضييقا على حرية املعتقد، بالرغم من 
أنه جاء ردا على تزايد محالت التبشري داخل اجلزائر، واليت استغلت الفراغ القـانوين يف هـذا   

  ).1(الشأن

                                                 

  (1) فوزية، فتيسي، مرجع سبق ذكره. ص.108.
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ة الشعائر الدينية من احلقوق املكرسة يف الدستور اجلزائري، حيث تنص ويعترب احلق يف ممارس
غري أنـه  ). 1"(ال مساس حبرمة حرية املعتقد، وحرمة حرية الرأي: " منه، على أنه) 36(املادة 

جيب األخذ بعني االعتبار طبيعة وكيفية ممارسة هذه الشعائر ، واليت استهدفها املشرع اجلزائري 
، وأن املكونات األساسـية  )2(بدأ حرية املعتقد، وأن اإلسالم هو دين الدولةمن خالل إقراره مل

  ). 3(للهوية الثقافية الوطنية هي اإلسالم، العروبة واألمازيغية
من خالل ما تقدم، وبالنظر إىل حمتوى هذه املواد، فإن املشرع اجلزائري أعطى األولوية لدعم 

ا يترتب على الدولة اجلزائريـة مـن التزامـات    الدين اإلسالمي على حساب احلريات، وهو م
وعليه فإن حق ممارسة الشعائر الدينية لغري املسلمني ومنهم املسيحيني . بوجوب توفري احلماية له

من الفرنسيني، جيب أن يتم وفق القانون اجلزائري، مع مراعاة احترام العادات والتقاليد اخلاصة 
ومن هنـا  . ة، واليت ميثل فيها اإلسالم الركيزة األساسيةباتمع اجلزائري، وخصوصياته الثقافي

والذي حيدد شـروط وقواعـد   . ، لتنظيم هذا األمر2006فرباير  28جاء القانون الصادر يف 
. ممارسة الشعائر الدينية لغري املسلمني ، والذي تزامن مع تزايد موجة التبشري والتنصري يف اجلزائر

  فإذا كان اإلسالم يعتـرف حبريـة املعتقـد   . راف بتغيري الدينإذ ال يعقل يف دولة مسلمة االعت
، فإن االرتداد عن اإلسالم خمالف ألحكـام الشـريعة   "ال إكراه يف الدين"تطبيقا للمبدأ القرآين

أما من الناحية االجتماعية، فإن االعتراف حبرية تغيري الدين اإلسالمي، أو بالـدعوة  . اإلسالمية
لذلك فإن اجلزائر تتحفظ على بعض . دد النظام العام للدولة واتمعلدين آخر، من شأنه أن يه

كما أنه ال ميكن لألقليـة  . املواد املتعلقة حبرية املعتقد يف املواثيق الدولية املختلفة حلقوق اإلنسان
  .أن تفرض رأيها على األغلبية املسلمة

االعتقاد وممارستها، وكفلت ذلك فإذا كانت الشريعة اإلسالمية قد اعترفت لغري املسلمني حبرية 
لألفراد واجلماعات، فإن على هؤالء استعمال هذه احلرية وفق الضوابط الشرعية، متشـيا مـع   

حيث يلتزم أهل الذمة، . النظام العام داخل الدولة اإلسالمية، واحتراما ملشاعر أهلها وحقوقهم
مة غري ملزمون بدفع اجلزية، كما وإن كان أهل الذ. وفقا ألحكام النظام اإلسالمي بدفع اجلزية

وباعتبار اجلزائر دولـة  . هو احلال يف اجلزائر، فإن عليهم االلتزام بأحكام النظام العام يف اجلزائر

                                                 

  ).36(املادة.  1996نوفمرب  28الدستور اجلزائري املعدل يف اجلمهورية اجلزائرية،   )1(
  (2)  نفس املرجع. املادة(2).

3) نفس املرجع. الديباجة.
)  
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، فهي متنع غري املسلمني من القيام باعمال الدعوة والتبشري لعقائدهم الدينية، أو أية عقائد مسلمة
فالردة عن اإلسالم أو اخلروج . خالل بالنظام العامألن من شأن هذه الدعوة اإل. وأفكار أخرى

ومـن يرتـد   :"، مصداقا لقوله تعاىل)1(عنه، هو عمل حمرم وخمالف ألحكام الشريعة اإلسالمية
منكم عن دينه، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة، وأولئك أصحاب 

  ).2"(النار هم فيها خالدون
وإن . هوم اإلسالمي حلرية املعتقد، ختتلف عن مفهومه لدى الغـرب ومن هنا يتضح أن املف

كان املنظوران يتفقان على مبدأ اإلقرار حبرية املعتقد، فإما خيتلفان يف مفهوم تغيري الدين والذي 
  فقد صور الغرب مسألة احلكم الذي رتبه اإلسالم على املرتـد . يقابله مفهوم الردة يف اإلسالم

  .رأي واملعتقد، وهو ما يتعارض مع التصور اإلسالمي للموضوعخمالفة حلرية ال
وهكذا فإن حرية املعتقد وممارسة الشعائر الدينية لغري املسلمني يف بالد اإلسالم، ال تتم إال إذا 
التزم هؤالء بعدم املساس باملشاعر الدينية للمسلمني، وأن يراعوا حرمة الدولة اإلسالمية الـيت  

  . احلمايةتكفل هلم الرعاية و
لقد تناول الدستور اجلزائري مسألة حرية املعتقد، غري أنه أغفل اإلشارة إىل القيـود         

ولكن هذا اإلغفال، ال يعين إباحة ممارسة هذا احلق يف الفوضى، . احملددة ملمارسة احلرية الدينية
. ه حىت وإن مت إغفالـه ألن املشرع اجلزائري اعترب هذا األمر بديا، وأصال دستوريا يتعني إعمال

ليحدد شروط وقواعد ممارسة ذلـك   2006فرباير  28املؤرخ يف  03-06وقد جاء األمر رقم 
  .احلق لغري املسلمني يف اجلزائر

، والذي بقـي  1991واجلدير بالذكر، أن قانون الطوارئ الذي أصدره النظام اجلزائري يف 
صالحيات واسعة، تصـل إىل درجـة   ، أعطى احلكومة اجلزائرية 2011ساري املفعول حىت  

مصادرة بعض احلقوق واحلريات األساسية لألفراد، واليت ضمنها الدستور، حتت مربرات احلفاظ 
كفرض قيود على حرية تنقل األشخاص واالجتماع واملرور واإلقامة . على األمن والنظام العام

وقد جاء التقرير . ة حقوقهمهذه التدابري شكلت قيودا على األجانب يف ممارس. يف أماكن معينة
حول احلريات الدينية، أن العديد من األجانب أصحاب األديان األخرى  2003األمريكي لعام 

وهو ما دفع بالكثري من املنظمات احلقوقية يف العامل إىل . قد غادروا اجلزائر لتدين الوضع األمين
                                                 

  (1) فوزية، فتيسي، مرجع سبق ذكره. ص.91.
2) القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية (217).

)  
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الثورات اليت شهدها العامل العريب وهو ماحصل أخريا يف ظل . مطالبة اجلزائر برفع حالة الطوارئ
  .2011بداية من شهر جانفي 

ترتيبا على ما سبق، ميكن القول أن العالقات اجلزائرية الفرنسية الراهنة، طبعت بطابع ثقايف 
، أيـن تعرضـت   2001سبتمرب  11وحضاري منذ اية احلرب الباردة، وخاصة بعد أحداث 

شهدت  فقد .األمريكية يف جتلياا االقتصادية والثقافية العوملة اتاتمعات األوروبية إىل هجم
فاء على اخلصوصيات الثقافية كاتمعات الغربية بصفة عامة، والفرنسية على وجه التحديد اإلن

أدى بعودة تنظيمـات  األمر الذي . ، والدعوة إىل اإلستثناء الثقايفواهلوية الوطنية لألمة الفرنسية
 جهة الثقافية والسياسية، ومست سياسات وشعارات هذه التنظيمـات  إىل الوا اليمني املتطرف

الثقافية واحلضارية للمسلمني يف الغرب، متثلـت يف عناصـر   أساسية من عناصر اهلوية عناصر 
  .التاريخ، اللغة والدين

وبذلك أصبحت اجلاليات العربية واإلسالمية يف فرنسا بصفة عامة، واجلالية اجلزائرية بصـفة  
عرض للتمييز العنصري القائم على أساس ديين وثقايف، ومن خالل التضـييق علـى   خاصة، تت

ويف هذا اإلطار فقد أصـبحت  . واحلقوق األساسية الدينية واملدنية، والسياسية ممارسة احلريات
سياسات اليمني املتطرف، حتظى بالقبول لدى الرأي العام الفرنسي، ومن مث فهو يـؤثر علـى   

حيث يتم الربط اخلاطئ  .السياسات العامة، اليت متس املهاجرين اجلزائرينيصناع القرار يف رسم 
األمر الذي سيؤثر حتمـا   .بني مسائل األمن، ومشاكل اهلجرة، واألوضاع االقتصادية املتردية

، ومن مث على التقارب والصداقة وسياسة حسن على التقارب الثقايف والتالقح احلضاري املنشود
  .وفرنسا اجلوار بني اجلزائر

  :يف العالقات اجلزائرية الفرنسيةالعلمي  البعد: املطلب الثاين
فها هي اتمعات . علميةالضارة احلالبحث العلمي ركنان أساسيان لبناء م وييعترب التعل         

كما سادت قبلها احلضارة العربية . الغربية تسود العامل بفضل سيطرا على العلوم والتكنولوجيا
فلقد كان البحث العلمي شعارا للحياة اإلسـالمية يف خمتلـف   . ية، حىت بلغت اآلفاقاإلسالم

عصور النهضة والقوة اإلزدهار، وصار البحث اليوم شعار احلياة والتقدم عند األمـم القويـة   
  .واملتحضرة
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يل الفرنسي اجلزائري يف هذا اال، النهوض بقطاع التربية، التعليم العـا " التعاون"فهل يستطيع 
  والبحث العلمي يف اجلزائر؟ وبالتايل النهوض باتمع اجلزائري وتقدمه؟

  : التعاون التربوي والتعليمي :لفرع األول ا
الفرنسي اجلزائري يف اال العلمي والتعليمي، ضمن التعاون الفرنسي " التعاون"يندرج       

، واليت 2000أسست يف يناير واليت ت) TETHYS(العاملي، ويف إطار الرابطة األورومتوسطية 
و يندرج هذا املسـعى، يف إطـار االسـتراتيجية    . جامعة من ضفيت البحر املتوسط 29تشمل 

الفرنسية لتعميم النموذج الفرنكفوين، وكذا ملواجهة حتديات املنافسة األجنلوسكسونية يف الفضاء 
  .  الفرنكفوين

نسي يف النظام التربـوي والتعليمـي   اللغوي الفرو الثقايفالنموذج تعزز حضور وقد       
جنـة  ل، وتنصيبه لل1999إىل السلطة يف اجلزائر يف  "عبد العزيز بوتفليقة"باجلزائر، منذ وصول 

، واليت أعادت االعتبار للغة الفرنسـية بتدريسـها   2001الوطنية إلصالح املنظومة التربوية يف 
فقد شكل هذا القرار تراجعا واضحا عن  .)1(ةابتداء من السنة الثانية ابتدائي يف املدرسة اجلزائري

كما شكل خرقا لقواعد ومناهج تعليم اللغات لألطفال . السياسة اللغوية املنتهجة منذ السبعينات
، مع العلم أن الدول املتقدمة مثل فرنسا، بريطانيـا، وأملانيـا، ال   )2(يف املراحل العمرية املبكرة

أما السؤال  .بية ألبنائها قبل أن يتمكنوا من تعلم لغتهم األمتتسرع يف التبكري بتعليم اللغة األجن
الذي يطرح نفسه بإحلاح؛ ملاذا مل يتم التبكري باللغة اإلجنليزية بصفتها لغة العلوم والتكنولوجيا، 

  .وتركت ملستوى التعليم املتوسط؟
بتعزيز وتوطيد ، 2007بني اجلزائر وفرنسا يف )3(كما مسح التوقيع على اتفاقية الشراكة      

التعاون التربوي والتعليمي، وذلك بتطوير مشاريع التكوين ملستخدمي التأطري والتعليم ودعـم  
كما تعهد الطرفان بتشجيع تطوير تعليم اللغتني العربية والفرنسية يف النظـام  . التكوين عن بعد

ألسـاتذة اللغـة    التربوي للبلدين، مع إعطاء األولوية لربامج دعم التكوين األويل واملسـتمر 

                                                 
1
   .مت نقل برجمة اللغة الفرنسية من السنة الثانية إىل السنة الثالثة بعد علو األصوات املعارضة هلذا القرار) (

2
  :ملزيد من الشرح والتفصيل، أرجع إىل)  (

  .263-262.ص.ص ،2009جسور للنشر والتوزيع، : ، اجلزائر1.ط . ق و إشكاالتاملدرسة يف اجلزائر حقائيل، ضعبد القادر، ف      

)
3

 وافقه امل  1429عام  األول  ربيع  أول  يف  مؤرخ  88-   08رقم  رئاسي  مرسوم . 15، اجلريدة الرمسية رقم اجلمهورية اجلزائرية )

    وحكومة  الشعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  حكومة نيب  الشراكة  على اتفاقية  التصديق  يتضمن  2008. سنة  مارس     9

   2007. سنة  ديسمرب  4  يف  باجلزائر نيوقع، امل التعاون  بوسائل  تعلق املايلمل وا  وبروتوكوهلا اإلداري  الفرنسية  اجلمهورية      
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وسـطرت   ).1(الفرنسية، آخذين بعني االعتبار مكانة اللغة الفرنسية يف التعليم العايل يف اجلزائر
حيظـى باهتمـام   الـذي  هلذا الغرض برناجما لدعم اللغة الفرنسية يف قطاع التربية والتعلـيم، و 

ولـه صـندوق   ومي، 2005وقد دخل هذا الربنامج حيز التنفيذ منذ سـنة  . السلطات الفرنسية
للتضامن ويدعم مشروع تطوير وترقية نوعية التكوين األويل واملستمر لفائدة معلمي وأسـاتذة  

 -2007مليـون أورو علـى امتـداد الفتـرة      2اللغة الفرنسية يف قطاع التربية والتعليم مببلغ 
فرنسـية  كما مت االتفاق على منح التسهيالت الضرورية إلنشاء مراكز تعليم اللغة ال .)2(2010

واجلدير باملالحظة أن ). 3(بفرنسا، وفرنسية باجلزائر وحسن تنفيذها ةومؤسسات تعليمية جزائري
املادة الثالثة من هذه االتفاقية ركزت على إنشاء مراكز تعليم اللغة الفرنسية باجلزائر، يف حني مل 

تعليمية جزائرية تفعل ذلك مع اللغة العربية يف فرنسا واكتفت بالتنصيص على إنشاء مؤسسات 
  .بفرنسا، واليت ال تكون بالضرورة لتعليم اللغة العربية

مسألة احلضور الثقايف واللغوي الفرنسي يف أنظمة التربية والتعليم اجلزائرية، يتجاذا  إن         
رأي تتزعمه النخب املعربة، وترى يف نفوذ النموذج الثقـايف    ):4(رأيان متعارضان ومتنافسان

الفرنكفوين، حرف املدرسة اجلزائرية عن وجهتها الوطنية واحلضارية األصـيلة، وأن   واللغوي
السبب احلقيقي يف إلغاء التعليم األساسي هو أن هذا األخري عمم اسـتعمال اللغـة العربيـة،    
وزحزح اللغة الفرنسية من مكانتها، وحصر وظيقتها كلغة أجنبية يف نطاق حمدود، وهو األمـر  

 ورأي آخر، تتزعمه النخب الفرنكفونية،  .لنخب الفرنكفونية املتنفذة يف السلطةالذي مل يرضي ا
ويعتربون التمسك  .)5(والعنف والتطرفيقول أن مدرسة التعليم األساسي، أنتجت التخلف، 

مببدأ التعريب احنراف عن جادة الصواب املنهجي، ويعللون ذلك بضعف النتائج اليت أوصـلت  
  ).6(ت يف هذا االإليها اخلطوات اليت مت

                                                 

 (
1
  ).2(املادة  . نفس املرجع،   15اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية رقم (

(
2
)Ambassade de France en Algérie, " Fiche Algerie: organisation de l'enseignement  

     superieur". In:http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-      

geo_833/algerie_406/presentation- algerie_922/enseignement- superieur_71490.html . 

consulté le 04/10/2011.   

(
3
  ) .3(املادة .  نفس املرجع،  15اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية رقم    

4
 .237- 236.ص.ص. كرهمرجع سبق ذعبد القادر، فضيل،  ) (

5
  .246.ص.  رجعنفس امل ) (

6
  .377.ص.  نفس املرجع ) (
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أما حقيقة الواقع، هو أن املسألة تعود يف جانب كبري منها إىل رواسـب االسـتعمار            
، بعد االسـتقالل  الفرنسي يف اجلزائر، والذي جعل من املدرسة واملؤسسات التعليمية األخرى

اليت صالح اإلع مشاريضف إىل ذلك أن  .ساحة للصراع الثقايف والسياسي بني النخب اجلزائرية
 بادرت ا السلطات اجلزائرية يف بداية هذا القرن، جائت كمحاولة للتكيـف مـع الضـغوط   

فوجدت يف النموذج الفرنكفوين سندا ومعينا للتكيف مع هذه التحوالت بأقل . اخلارجية الدولية
  . اخلسائر

وف التارخييـة والثقافيـة   إن إشكال املسألة اللغوية يف اجلزائر، يعود باألساس إىل الظر         
وهي السبب الرئيسي يف الصراع الثقايف واللغوي املوجـود  . واالجتماعية اليت خلفها االستعمار

كما . يف اجلزائر، والذي يتجلى بصورة واضحة يف توجهات السياسات التعليمية منذ االستقالل
هـذه  ان، فـاقم مـن   أن غموض التوجهات التربوية، وتردد املواقف السياسية يف غالب األحي

حيت تركت الوضعية تكرب وتنمو وتتعقد إىل درجة جعلت الـتفكري يف عالجهـا    .اإلشكالية
يدفع باتمع اجلزائـري   االستمرار يف هذا النهج، من شأنه أن و .واحلد من انتشارها أمر صعبا

افـة  إىل االبتعاد عن حقيقة وجوده وهويتـه، بدفعـه إىل ثقافـة النسـيان والـذوبان يف ثق     
وجهة اتمـع اجلزائـري حضـاريا     وتغيري، وبالتايل التمكني للثقافة الفرنسية ولغتها.املستعمر

  .وثقافيا باجتاه الغرب
  :واجلامعيالتعاون العلمي : الفرع الثاين 

 فقـد  اجلزائر، مل ينقطع منـذ االسـتقالل،  ن التعاون العلمي واجلامعي بني فرنسا وإ      
ل الطلبة والنخب اجلزائرية، ومل تتأثر باألزمات والتوترات السياسـية  فرنسا يف استقبا تستمرا

اليت تطرأ من حني آلخر، وتسارعت هذه احلركية بعد وصول عبد العزيز بوتفليقة إىل السلطة يف 
حيث أقدمت السلطات اجلزائرية على إعادة النظر يف سياسة التكـوين يف  . 1999اجلزائر سنة 

. )1(فرنسا أوال لتكوين الطلبة يف جمـاالت التسـيري والتكنولوجيـا   اخلارج، واليت وجهت إىل 
واجتهت اجلزائر إىل إصالح التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر واعتماد النموذج الفرنسي، 

وقد تعمق مسار التعاون الثقايف والعلمي . حيث جلأت اجلزائر على اخلربة الفرنسية يف هذا اال
. مبناسبة زيارة الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة إىل فرنسـا  2000جوان والتقين منذ شهر 

  .إىل اجلزائرك مبناسبة زيارة الرئيس الفرنسي جاك شريا 2003اجلزائر يف  وكرسه إعالن
                                                 

(
1
) Ambassade de France en Algérie. Op.cit. 
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ولتحقيق أهداف التعاون اجلزائري الفرنسي يف هذا اال، مت إنشاء الس األعلى الفرنسـي  
، والذي تقرر أن يتـرك مهامـه   2004يف أكتوبر ) HCFAUR(حثاجلزائري اجلامعي للب

  ):1(وتتمثل مهام هذا الس يف. 2009/2010هليئات تنظيمية جديدة يف اية املوسم اجلامعي 
  مواكبة إعادة تنظيم التعليم اجلامعي، ومساعدته يف التكيف مع املعايري األوروبية والعاملية -
ويف هـذا   . خصصة لتكوين وتدريب األطر العليا يف اجلزائـر دعم إنشاء أقطاب االمتياز امل -

، اتفاقـا ـذا   2006نوفمرب  15اإلطار فقد وقع منتدى رؤساء اجلامعات يف البلدين بتاريخ 
موضع التطبيق وتعميق الشـراكة اجلامعيـة بـني    ) L.M.D"(د.م.ل"اخلصوص لوضع نظام 

التخصصات العلمية والتقنية، وأن أغلبيـة   ال سيما وأن الفرنسية هي لغة التدريس يف. الطرفني
األطر اجلامعية درسوا وتكونوا يف اجلامعات واملعاهد الفرنسية، وأن العديد من األطر اجلامعيـة  

  .الفرنسية عملت يف اجلزائر قبل االستقالل أو بعده
ي ووضعه موضع التنفيذ، قام الس اجلامعي األعلى الفرنسـي اجلزائـر  " د.م.ل"ولدعم نظام 

مشروعا للبحث يف اليسـانس   37، باملتابعة واملصادقة على 2006و  2005للبحث يف دوريت 
ويف إطار تدعيم أواسر الشـراكة والتعـاون   . واملاستر، ويف ختصصات أخرى كالعلوم الطبية

ويشارك . 2008أخرى إىل فرنسا يف سنة  50مهمة جامعية للجزائر، و  70اجلامعي، مت برجمة 
كما مسحـت   ).2(امعيني الفرنسيني يف تطوير مدارس الدكتوراه يف اجلزائر حالياالعديد من اجل

،  بتعزيز وتوسيع التعاون العلمـي  2007املوقعة بني اجلزائر وفرنسا يف سنة ) 3(اتفاقية الشراكة
والتقين والثقايف والتربوي، والذي متحور حول التربية وتعليم اللغة الفرنسية، التعلـيم العـايل   

ون اجلامعي والبحث، تكوين اإلطارات، التعاون الال مركزي وتطوير تبادل الكفـاءات،  والتعا
وقد نصـت   .دعم وسائل اإلعالم واالتصال، والتعاون بني الوزارات املكلفة بالشباب والرياضة

هذه االتفاقية يف املادة الرابعة منها، على أن يشمل التعاون اجلامعي والعلمي والتكنولوجي مـا  
  :)4(يلي

                                                 

idem ,Ambassade de France en Algérie )
1

( 

.Op.cit) 
2

(  
(
3
   .مرجع سبق ذكره . 15اجلريدة الرمسية رقم ، اجلمهورية اجلزائرية   (

(
4
  ).4(ادة امل.  ملرجعنفس ا   (
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استقبال جامعيني وباحثني وتقنيني جزائريني يف فرنسا، وفرنسيني يف اجلزائر، باالتصال مـع   -
اهليئات العلمية واملتعاملني اآلخرين للدولة املستضيفة، يف إطار مشاريع التعاون اليت بادرت ـا  

  .مؤسسات البلدين
  .لكال البلدين التعاون فيما بني اهليئات املمثلة للجامعات واملدارس الكربى - 
تطوير أقطاب امتياز جزائرية فرنسية باجلزائر بفضل تكوين فرق خمتلطة تتشكل من جـامعيني   - 

  .أو باحثني أو تقنيني
التبادل العلمي بني اجلامعيني والباحثني يف إطار البعثات والدعوات والتربصـات واللقـاءات    - 

  .وامللتقيات والندوات
ـ    - ث املشـترك يف إطـار اللجنـة املشـتركة للتقيـيم      مواصلة وتطـوير مشـاريع البح

  .)CMEP(واإلشراف
دعم مواصلة برنامج املنح الثنائي ووضع تدابري تشجيع استقبال وتكوين الطلبة واملتربصـني   -

  .اجلزائريني بفرنسا والفرنسيني باجلزائر، وتبادل األساتذة
اسة بفرنسا، ودعـم إدمـاج   دعم الطرف الفرنسي لتوجيه الطلبة الراغبني يف مواصلة الدر -

  .الطرف اجلزائري للطلبة املتحصلني على شهادات بفرنسا عند عودم إىل أرض الوطن
وقد التزمت احلكومة اجلزائرية يف هذه االتفاقية باختاذ كل التدابري من أجل تعزيـز الشـراكة   

ـ   ل اجلـامعيني  اجلزائرية مع  منشآت التعليم العايل والبحث الفرنسي يف اجلزائر وتسـهيل تنق
). 1(والباحثني ومستخدمي املؤسسات املعنية مبشاريع وبرامج التعاون اجلامعي واجلامعي والبحث

. وقد سطرت اجلامعات اجلزائرية والفرنسية العديد من الربامج الثنائية للتعاون اجلامعي بينـهما 
  ):2(نذكر منها

التعـاون الثقـايف والعلمـي يف    والذي أسسته اتفاقية ): PROFAS(برنامج املنح الدراسية )أ
باملائة، حـىت سـنة    40بـباملائة واحلكومة اجلزائرية  60بـ، ومتوله احلكومة الفرنسية 1986
وقد مسح هذا الربنامج ومنذ إنشائه . ، ليتقاسم الطرفان هذا التمويل بالتساوي بعد ذلك2008

تسـتقبل يف جامعاـا   ولذلك فهـي  . باستقبال آالف الطلبة اجلزائريني يف فرنسا 1986يف 
ومؤسساا للتعليم العايل والبحث التعليمي الطلبة اجلزائريني، دف تكوين النخب اجلزائرية يف 

                                                 

  . (18) ملايل امللحق باالتفاقية، املادةالربوتوكول اإلداري وا .املرجع السابق ،15اجلريدة الرمسية رقم ، اجلمهورية اجلزائرية   )1(
(2

) Ambassade de France en Algérie, Op.cit. 
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أحسن الظروف، والذين حني عودم إىل اجلزائر، فهم ميثلون أحسـن السـفراء لفرنسـا يف    
ملنح الدراسـية  مليون أورو لتمويل برنامج ا 1.9مت ختصيص مبلغ  2009ويف سنة ). 1(اجلزائر
وميثـل  . طالب جزائري مستفيد من هذا الربنامج لتحضري شهادات ما بعد التدرج 301لعدد 
طالب جزائري، أحد اموعات األكثر تواجدا يف قطاع التعليم العايل والبحث  20000عدد 

ايـة  باملائة منهم من واليات تزي وزو، جب 63الفرنسي، مع الطلبة الصينيني واملغاربة، وينحدر 
 ).2(واجلزائر العاصمة

إن اهلدف من هذا الربنامج هو تكـوين  ): TASSILI(برنامج تكوين األساتذة الباحثني )ب
الباحثني اجلزائريني من الشباب يف إطار مشاريع حبـث مشـتركة بـني البلـدين ويف مجيـع      

ـ 2009، وحىت شهر جانفي 1983فمنذ إطالق هذا الربنامج يف سنة . التخصصات ذ ، مت تنفي
دراسة أنتجت من  1000أطروحة، وأكثر من  500مشروعا للبحث، ومناقشة أكثر من  750

 .طرف اموعات املتعاونة

فقد مت إنشاء ماستر يف اللغة الفرنسية علـى    :برنامج دعم اللغة الفرنسية يف التعليم العايل )ج
دارس الـدكتوراه  مسوى جامعات اجلزائر، حيث تضع السلطات الفرنسية مسامهتها ودعمها مل

كما يتمثل اهلدف الثاين من هذا . للترمجة والعديد من األعمال اخلاصة بالتكوين متعدد اللغات
الربنامج، يف إعداد طرق بيداغوجية فرنسية خالصة ملساعدة طالب الشعب العلمية املنتقلون من 

عمل اللغة الفرنسـية  الطور الثانوي املعرب، على متابعة دراستهم اجلامعية، خاصة تلك اليت تست
  .كأداة للتدريس؛ يف العلوم الدقيقة، الطب، البيولوجيا، وغريها من التخصصات العلمية والتقنية

يهدف هذا الربنامج باألساس إىل دعم اللغة الفرنسية يف مؤسسات التعليم العـايل والبحـث    و
التدخل يف ختصصـات  العلمي يف اجلزائر، من خالل إعادة تكوين أساتذة جامعيني باستطاعتهم 

مليون  6.5وميوله صندوق للتضامن مببلغ . اللغة الفرنسية، وكذا يف مجيع التخصصات األخرى
، بتمويل عدد 2005وقد دخل حيز التنفيذ منذ سنة . أورو، وحيظى باهتمام السلطات الفرنسية

عيـة  مؤسسـة جام  40ما حتظى ك. طالب لتحضري شهادة الدكتوراه يف اللغة الفرنسية 1600
                                                 

(
1
) République française,Haut conseil de la coopération internationale," Enquête sur les    

     relations des universités avec les pays en développement : analyses par zone  

     géographique et par pays",septembre 2007,in:  
     http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-    

     publics/074000601/index.shtml,consulté le 04/10/2011. 

(
2
) République française,Haut conseil de la coopération internationale, idem .  
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، أين متثل اجلزائر ثالث دولة بعـد  )AUF(جزائرية بعضوية الوكالة اجلامعية ملنظمة الفرنكفونية
وتشارك اجلامعات اجلزائرية يف برامج  ).1(كل من فرنسا والفيتنام، األكثر متثيال يف هذه الوكالة

رغم هذا و). TEMPUS(الشراكة والتعاون متعددة األطراف، مثل برنامج االحتاد  األورويب 
التمثيل والتعاون املتميز، إال أن اجلزائر تبقى يف املركز الثالث بعد كل من املغرب وتونس مـن  

  ).2(يف جمال التعاون العلمي والبحث العلمي 2008حيث عدد العمليات املسجلة سنة 
ئر، وملعاجلة العجز، املتمثل يف نقص وضعف األطر اجلزائرية املسرية، اخنرطت اجلزا           

. وطلبت الدعم الفرنسي لتحقيق أهداف اإلصالح يف منظومة املدارس الوطنية العليا واملتخصصة
أين يساهم الطرف الفرنسي يف إصالح املدارس العليا للتكنولوجيا، حيـث اسـتفادت هـذه    

ماليني أورو، قدمته وزارة اخلارجية الفرنسية، والذي ميتد علـى   3املدارس من دعم مايل قدره 
ـ سنوات، ويهدف إىل إجناز أقسام حتضريية  3 فترة : مدرسة عليايف التخصصات التاليـة  11لـ

  ).3(اهلندسة العمرانية،العلوم والتقنيات، علوم احلياة والعلوم التجارية
  :خالصة واستنتاجات 

ميكن القول أن العالقات اجلزائرية الفرنسية الراهنة، طبعت بطابع ترتيبا على ما سبق،       
، أيـن  2001سـبتمرب   11وحضاري منذ اية احلرب الباردة، وخاصة بعد أحـداث   ثقايف

فقد . تعرضت اتمعات األوروبية إىل هجمات العوملة األمريكية يف جتلياا االقتصادية والثقافية
 تمعات الغربية بصفة عامة، والفرنسية على وجه التحديد إنكفاء على خصوصـيااشهدت ا 

األمر الذي . ألمة الفرنسية، والدعوة إىل اإلستثناء الثقايفاهوية نوان احلفاظ على حتت عالثقافية 
أدى بعودة تنظيمات اليمني املتطرف إىل الواجهة الثقافيـة والسياسـية، ومسـت سياسـات     
وشعارات هذه التنظيمات  عناصر أساسية من عناصر اهلوية الثقافية واحلضارية للمسـلمني يف  

  .ناصر التاريخ، اللغة والدينالغرب، متثلت يف ع
وبذلك أصبحت اجلاليات العربية واإلسالمية يف فرنسا بصفة عامة، واجلالية اجلزائرية بصـفة  
خاصة، تتعرض للتمييز العنصري القائم على أساس ديين وثقايف، ومن خالل التضـييق علـى   

                                                 

(
1
)  Ministère de l'enseignement supérieur et la recherche   

      scientifique,in:http://www.mesrs.dz. Consulté le 03/10/2011.  

(
2
)  République française,Haut conseil de la coopération internationale, Op.cit. 

.Op.cit)  Ambassade de France en Algérie, 
3

(  
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هذا اإلطار فقد أصبحت ويف . ممارسة  احلريات واحلقوق األساسية الدينية واملدنية، والسياسية
سياسات اليمني املتطرف، حتظى بالقبول لدى الرأي العام الفرنسي، ومن مث فهو يـؤثر علـى   

حيث يتم الربط اخلاطئ  .صناع القرار يف رسم السياسات العامة، اليت متس املهاجرين اجلزائريني
ر الذي سيؤثر حتمـا  األم. بني مسائل األمن، ومشاكل اهلجرة، واألوضاع االقتصادية املتردية

على التقارب الثقايف والتالقح احلضاري املنشود، ومن مث على التقارب والصداقة وسياسة حسن 
  .اجلوار بني اجلزائر وفرنسا

وإمنا هـي   .أن العالقات الثقافية والعلمية بني اجلزائر وفرنسا، ليست متوازنة وال متكافئةكما 
ئر هي يف وضعية املتلقي للنماذج الثقافيـة واللغويـة   الفرنسي، إذ أن اجلزاالطرف متيل لصاحل 

والعلمية، وليست يف وضعية تسمح هلا بالتبادل الثقايف والعلمي والتقين املتكافئ، على قاعـدة  
وأن سياسـة هـذه   . األخذ والعطاء، وإمنا هي يف وضعية التبعية الكاملة لفرنسا يف هذا اال

تقصد إىل سلخ اتمع اجلزائري عن ثقافته ولغته وعاداته األخرية هي يف األصل سياسة تغريبية، 
  .وإحلاقه بالثقافة الفرنسية والغربية، حىت يسهل احتواءه ومن مث السيطرة على مقدراته

حتاول اجلزائر، تنويع شركائها مع خمتلف الدول األوروبية، ال ورغم هذه الوضعية،          
. نية، لكنها تبقى هامشية مقارنة بالتعاون اجلزائري مع فرنساسيما اإلسبانية، واإليطالية، والربيطا

وهذا يؤدي بنا إىل القول، أن قطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر خيضـع للتبعيـة   
هـذه  . لنظريه يف فرنسا، ال سيما يف طرق التدريس، ويف االختصاصات العلمية والتقنيةالعلمية 

التعاون العلمي والتقين والثقايف بني اجلزائر وفرنسا منذ االسـتقالل   الوضعية الناجتة عن استمرار
اجلزائرية العاملة يف القطاع واملتشبعة بالثقافة  النخبوبدون انقطاع، وناجتة أيضا عن خصوصية 

  .واللغة الفرنسية
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عالقات اجلزائرية الفرنسية ميثل اسـتثناء يف  يف ختام هذا البحث يبدو أن احلديث عن ال         
ففرنسا ليست كأي بلد آخر نظرا العتبارات عدة أمهها العوامـل  . عالقة اجلزائر بالعامل الغريب

  . التارخيية، االجتماعية والثقافية
عمر يف اجلزائر مايزيد عن قرن وربع، وما  الفرنسي االستيطاين، ستعماراالال خيتلف اثنان يف أن 

عنه من مقاومات شعبية، واستيطان وحروب وجرائم ضد اإلنسانية، ومـا أفـرزه مـن     راجن
انعكاسات وتركات بعد االستقالل، جيعل من العامل  التارخيي عنصرا أساسيا يف صنع خارطة 

وليس هلذا السبب فحسب، بل إن اليمني املتطرف يف فرنسا والذي . العالقات اجلزائرية الفرنسية
ال هذا البحث يلعب على هذا الوتر احلساس ويستثمر فيه ليلقى صدى داخليا يف ميثل جمال اشتغ

  .األوساط الفاعلة والنافذة يف باريس
ماانفك اليمني املتطرف يتموقع يف الساحة السياسية والثقافية الفرنسـية مـن خـالل             

ومجعيات األقـدام  " جان ماري لوبني"أحزاب ومجعيات ممثلة أساسا يف اجلبهة الوطنية بزعامة 
غري رمسي يف السياسـات   وبالرغم من كونه فاعال. السوداء وقدماء احملاربني يف اجليش الفرنسي

العامة، إال أنه ميثل تيارا ضاغطا لديه تأثريات جلية وواضحة على السياسة الداخليـة لفرنسـا،   
  .باجتاه اجلزائرواليت بدورها تنعكس على السياسة اخلارجية 

لطاملا حاولت فرنسا ربط عالقات صداقة مع اجلزائر، ومطالبتـها بنسـيان املاضـي             
لكن هذا املسعى اصطدم مبعارضة ". جاك شرياك"االستعماري، خاصة يف فترة الرئيس األسبق 

متحججـا  ". نيكوال سـاركوزي "شديدة من طرف اليمني املتطرف، ومبباركة الرئيس احلايل 
ة لألمة الفرنسية، ومفتخرا باملهمة احلضارية لالسـتعمار الفرنسـي يف   باهلوية التارخيية والثقافي

متجاهال  بذلك اجلانب املظلـم لالسـتعمار متمـثال يف اجلـرائم     . اجلزائر ويف مشال أفريقيا
واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت قامت ا اجليوش االستعمارية يف اجلزائر طيلة قـرن  

ليس طفرة، ) 2005فرباير  23(ريب فيه أن قانون متجيد االستعمار ومما ال . ونيف من الزمن
جاء ليعيد االعتبار . بل جاء نتاجا لنشاطات اليمني املتطرف بأطيافه واجتاهاته العديدة واملتنوعة

ملهندسي جرائم االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، ومن تعـاونوا معهـم،  كمـا القـت آراء ه     
كـون  . ة واألمن قبوال لدى صناع القرار يف السياسة الفرنسـية وأطروحاته حول قضايا اهلجر

املهاجرين املسلمني القادمني من اجلزائر ومشال أفريقيا مصدرا للخوف وديدا لالستقرار واألمن 
فما انفكـت احلكومـة الفرنسـية منـذ أن تقلـد      . القومي، وغزوا للهوية الثقافية الفرنسية
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إىل احلد من اهلجرة ومراقبتها عن طريق سـن القـوانني   وزارة الداخلية، تسعى " ساركوزي"
كان آخرها قانون اهلجرة االنتقائية وطرد املهاجرين غري الشـرعيني  إىل  . والسياسات املختلفة

  .أوطام األصلية
هلوية والذاكرة التارخيية حتديدا، أصبحت فضاء خصبا  يستثمر فيه با إن القضايا املتعلقة         

ويرى الكثري من املالحظني . نسي املتطرف ويؤثر من خالله على السياسات الفرنسيةاليمني الفر
واملتتبعني، أن هذه القضايا ذاا هي اليت تقف حجر عثرة يف وجه تطوير العالقـات اجلزائريـة   

فال فرنسا لديها الشجاعة الكافية لالعتراف جبرائمها إبان االحتالل الفرنسي للجزائر، . الفرنسية
مما ال . اجلزائر باستطاعتها أن تتناسي املاضي التارخيي باعتباره مكون رئيسي للهوية الوطنيةوال 

يف العالقات اجلزائرية الفرنسية يف الفترة احملـددة   أثر سلبايدع جماال للشك أن اليمني املتطرف 
جتاهل  غري أن تأثريه يعد نسبيا،  إذ ال ميكن بأي حال من األحوال،. )2010-2002( للدراسة

يف واليت ميكن إمجاهلا . عوامل ودواعي أخرى تؤثر يف  العالقات اجلزائرية الفرنسية بشكل اجيايب
   .تبعية اجلزائر لفرنسا لغويا وعلمياويف  ،اوجتاري ااقتصادي االعتماد املتبادل

االخـتالف والتبـاين يف الـرؤى    اسة اخلارجية، فـإن  يأما فيما خيص متغريات الس      
ات، حول االستراتيجيات املتبعة يف مكافحة اإلرهاب واهلجرة غري الشرعية بني اجلزائر والنظري

يف  2001سبتمرب  11وقد شكلت هجمات . وفرنسا، مازال قائما ومؤثرا يف عالقاما الثنائية
الواليات املتحدة األمريكية، منعطفا خطريا يف االستراتيجيات الغربية والفرنسية علـى وجـه   

فانتقلت االستراتيجية الفرنسية من سياسة التعاون والتنسيق . ملكافحة اإلرهاب الدويلالتحديد، 
األمين واملساعدة العسكرية يف فترة التسعينات، إيل سياسة التدخل املباشر واستباق اخلطـر يف  
املناطق املعنية باإلرهاب والرتاعات يف منطقة الساحل الصحراوي ومشال أفريقيا، حتت عنـوان  

  .اكة يف األمن اإلقليمي، واهلادفة إىل إعادة تنظيم وجودها العسكري يف املنطقةالشر
وهو األمر الذي ترفضه اجلزائر، وتعارضه بشدة، باعتباره تدخال مباشرا يف الشؤون الداخليـة  

حيث ترى اجلزائر أن معاجلة املشاكل األمنية مرتبط بتحقيق التنمية الشاملة هلذه . للدول املعنية
وأن عملية مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة يقع على عاتق الدول املعنيـة ميـدانيا،   . الدول

والقبول مببدأ الشراكة يف ااالت االقتصـادية والتجاريـة، والـدعم اللوجسـيت والتنسـيق      
بينما ترى فرنسا . االستخبارايت مع الدول األجنبية دون احلاجة إىل تدخل مباشر من هذه الدول
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نطقة الساحل هي دول عاجزة عن القيام ذا الدور مبفردها، ولذا جيـب عليهـا أن   أن دول م
  .تتدخل مباشرة من أجل محاية مصاحلها احليوية وأمنها القومي

إىل أي مدى أثرت : "ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف هذه الدراسة واليت مفادها         
، خلصت "؟2010و  2002ئرية الفرنسية ما بني سياسات اليمني املتطرف يف العالقات اجلزا

  :الدراسة إىل النتائج التالية
ما بني  فترةاليف غياب أحزاب ومجعيات اليمني املتطرف عن احلياة السياسية يف فرنسا يف  :أوال

، متيزت العالقات اجلزائرية الفرنسية بكثافة املبادالت التجارية والدبلوماسـية  1830و 1518
ة قرون، وتأثرت سلبا بعمليات املد الصلييب والتنافس البحـري بـني املماليـك    ألكثر من ثالث

والدول األوروبية من جهة، وبينها وبني اجلزائر وحليفتها يف اسطمبول من جهة ثانية وانتـهت  
نتيجة اختالل موازين القوى يف البحر األبيض املتوسط، وضـعف  ، 1830باحتالل اجلزائر يف 

  . اجلزائر
م بنفوذ كبري للممثلي ونواب املسـتوطنني  1962م و 1870زت الفترة املمتدة ما بني متي: ثانيا

حيث شـهدت هـذه   . املتعلقة باجلزائر احملتلة األوروبيني وقدماء احملاربني يف السياسة الفرنسية
متيزت هذه الفترة باتساع سياسـة االسـتيطان   و. الفترة  سقوط اجلمهوريات األربعة لفرنسا

زائر، وإصدار العديد من القوانني اهلادفة الضطهاد اجلزائريني وإبادم ومصـادرة  الرمسي يف اجل
كما شهدت فترة ما بعد احلرب العامليـة الثانيـة قمعـا    . أمالكهم، وطمس هويتهم احلضارية

شنها حربا شاملة على الشعب اجلزائري وعلى ثورته التحريريـة يف  وللحركة الوطنية اجلزائرية، 
ع لويب املستوطنني يف اجلزائر الضغط على احلكومات الفرنسية املتعاقبة مـن  واستطا. م1954

  .أجل القضاء على الثورة اجلزائرية واالحتفاظ باجلزائر فرنسية
، وجرائم االستعمار الفرنسي يف اجلزائـر،  الوطين تشكل الذاكرة اجلماعية حلرب التحرير: ثالثا

واليت أضحت عامال مؤثرا يف احلياة السياسية . افرنسو اجلزائرراسبا من رواسب التاريخ املشترك 
ومن هنـا بـدأ الصـراع    . ثانيةالفرنسية من جهة، ويف العالقات اجلزائرية الفرنسية من جهة 

منذ التوقيـع علـى   السياسي بني اليمني الديغويل واليمني املتطرف يف احلياة السياسية الفرنسية 
  .1962ائر يف اتفاقيات إيفيان املؤدية الستقالل اجلز
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 ما بني  فترة يف غياب أحزاب ومجعيات اليمني املتطرف عن احلياة السياسية يف فرنسا يف: رابعا
، تتطور إجيابا استجابة ملصـاحل البلـدين   العالقات اجلزائرية الفرنسية، كانت 1972و  1962

ـ   . وتنفيذا التفاقيات التعاون املربمة يف إيفيان نتيجـة  ات لكنها تعرضت لسلسـلة مـن األزم
األدوات بالنسبة لصناع القرار ختالف التوجهات السياسية واالقتصادية، واختالف األهداف وال

يف فترة احلرب الباردة، واليت توازنات الدولية اليف السياسة اخلارجية للبلدين، وذلك كله يف ظل 
  .كانت تسمح امش واسع للحركة لكل من اجلزائر وفرنسا

ت االقتصادية والتجارية بني اجلزائر وفرنسا بعـد االسـتقالل مبيـزتني    متيزت العالقا: خامسا
األوىل متيزت بتعدد األزمات االقتصادية والتجارية حول قضايا تتعلـق بسياسـات   : أساسيتني

، وامتدت مـا بـني سـنوات    املوروثة نتيجة االستعمار الفرنسية االمتيازاتالتأميم اليت طالت 
والثانية متيزت بعودة اهلدوء يف العالقات السياسـية  . اليمني ، يف ظل حكم تيار1981و 1962

يف ظل  1995و 1982وانتعاش العالقات االقتصادية والتجارية بينهما، وامتدت ما بني سنوات 
  .حكم اليسار

لكن أهم ما ميكن تسجيله يف هذه الفترة من تاريخ العالقات اجلزائرية الفرنسية، هـو أن     
عد االستقالل، اتسمت باستقالل القرار السياسي واهلجوم الدبلوماسي على السياسة اجلزائرية ب

، من خالل الضغط على فرنسا بالقبول بإعادة النظـر يف بنـود   يف اجلزائراالمتيازات الفرنسية 
األمر الذي أسهم يف كثري من املرات بتأزم العالقات اجلزائريـة الفرنسـية يف   . اتفاقيات إيفيان

و  1972ويف غياب اليمني املتطرف عن الساحة السياسية الفرنسية حىت سنة  .بعدها االقتصادي
حتـتكم نسـبيا إىل الواقـع     الثنائيـة ضعف تأثريه حىت منتصف التسعينات، كانت العالقات 

والربامجاتية يف التعامل مع امللفات االقتصادية، والسياسية، ومل متس اخلالفات السياسـية بـني   
ورغم . ، باستثناء ملف األرشيف الوطينتعلق بالذاكرة التارخيية املشتركةاجلزائر وفرنسا ملفات ت

انتشار ظاهرة العنصرية يف أوساط اليمني املتطرف ضد العمال املهـاجرين، إال أن السياسـات   
احلكومية املتعلقة باهلجرةمل تتأثر نسبيا بسياسات اليمني املتطرف، الذي كان يف طور التنظـيم  

  .هو احلال يف الوقت الراهنومل يكن قويا كما 
جيد اليمني املتطرف جذوره التارخيية يف خمتلف التيارات املعارضة للثورة الفرنسـية يف  : سادسا
وتعود جذوره االجتماعية والسياسية، إىل . 1815، وللنظام السياسي الفرنسي بداية من 1789
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ائر، وأعضاء منظمة اجلـيش  خمتلف تنظيمات األقدام السوداء، وقدماء اجليش الفرنسي يف اجلز
  .املعارضة الستقالل اجلزائر، وبعض مجعيات املتعاونني مع االستعمار) OAS(السري

قـوة سياسـية   ، وإبنته من بعـده،  "جان ماري لوبني"بزعامة تعترب اجلبهة الوطنية الفرنسية و
ة اجلـذور يف  يف الساحة السياسية الفرنسية، ذات مرجعية نظرية وفلسفية عميقفاعلة وانتخابية 

التأثري يف السياسـات  اجلبهة الوطنية  وتستطيع. الفكر الفلسفي املتمركز على الذات األوروبية
اليمينيـة   احلكومية بالضغط على صناع القرار من خالل التحالفات اليت تعقدها مع التيـارات 

ياسـات  أو من خالل تعبئة الرأي العام للتصويت ضد أو مع س. ويف مجيع املستويات األخرى
 الراهنةوتلعب التحوالت الدولية . معينة، ومن خالل املشاركة يف مناقشة قضايا السياسة العامة

وقضايا عدم االستقرار السياسي واالقتصادي يف أوروبا وجنوب املتوسط لصاحل سياسات اليمني 
  .وتوجهاا املتطرف

متجيدا لالستعمار، وسياسـة  ، 2005فرباير  23يعترب القانون الفرنسي الصادر بتاريخ : سابعا
مغالطة حلقائق التاريخ، واستجابة للمطالب التذكاريـة املتعلقـة باملاضـي    ، وعدائية للجزائر

للويب املعادي للجزائر واملكـون   نتيجة نشاط منظم  وقد جاء هذا القانون. االستعماري لفرنسا
يف دواليـب احلكـم   نافـذ  الاألقدام السوداء، وقدماء احملاربني واحلركى، عيات مجأساسا من 

  . الفرنسية اليمني واملتعاطف مع أطروحات اجلبهة الوطنية أحزاب والقريب من
إن اهلدف الرئيسي من وراء عودة اخلطاب املفعم باحلنني إىل املاضي االسـتعماري، يتمثـل يف   

ايا حماولة ترسيخ صورة العظمة لفرنسا وختليدها يف أذهان األجيال الصاعدة، على حساب الضح
وقـد  . والشعوب املضطهدة، والقفز على احلقائق التارخيية، املتعارضة مع ذكريات االسـتعمار 

لعب ساركوزي ومن وراءه حزب اليمني، دورا بارزا يف عودة اخلطاب املتعلـق بالـذاكرة يف   
ساحة النقاش السياسي، بتصعيد معارضته ملعاهدة الصداقة الفرنسية اجلزائرية، اليت كان سـلفه  

  .ل يف توقيعهايأم
 فرباير، تأكيدا لرفض االعتراف جبرائم االستعمار الفرنسـي يف اجلزائـر   23قانون  يعترب: ثامنا

، وقطع الطريق أمام املتابعات القضائية للمتورطني يف أعمال التعـذيب والقتـل   ومشال أفريقيا
عـن جـرائم    كما يعد هذا القانون وغريه من السياسات، حماولة فرنسية للتغطيـة . واإلبادة
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االستعمار الفرنسي أمام الرأي العام العاملي، حفاظا على صورة األمة العظيمة، وحضارة حقوق 
  .اإلنسان، اليت تتبجح ا الطبقة السياسية يف فرنسا

رغم كثافة النقاش الدائر حول الذاكرة، وجرائم االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، ورغـم  : تاسعا
الفرنسية ألجل ذلك، فإن السلطات اجلزائرية مل تستطع حىت اآلن بلورة توتر العالقات اجلزائرية 

ومل تستطيع احلكومة اجلزائريـة محـل   . سياسة حمددة، أو قانون مماثل جيرم أعمال االستعمار
حيث ترك األمر لبعض . السلطات الفرنسية على االعتراف أو االعتذار الرمسي للشعب اجلزائري

ال حول وال قوة هلم أمام قوة لويب األقدام السوداء واليمني املتطـرف،  اجلمعيات واألفراد الذين 
  .ومجعيات احلركى، ونفوذه السياسي واإلعالمي الكبري يف احلياة السياسية والثقافية الفرنسية

، فيتجلى تأثري اليمني املتطـرف، وخطـاب   فيما خيص متغريات السياسة اخلارجيةأما : عاشرا
ة يف التالعب بالرأي العام الفرنسي، من خالل ربط مشـاكل اهلجـرة   اجلبهة الوطنية الفرنسي

ومن خـالل ربـط   . وانعكاساا االقتصادية والثقافية بقضايا األمن الداخلي والقومي لفرنسا
حيث يـتم توظيـف   . اهلجرة اجلزائرية واملغاربية، خبطر اإلرهاب واألصولية اإلسالمية املتطرفة

ف من وضعية اإلسالم واملسلمني املتنامية يف اتمع الفرنسـي  األحداث يف التهويل وبث اخلو
وبالتايل تتعرض اجلاليات العربية واإلسالمية بصفة عامة، واملهاجرين اجلزائريني بصـفة  . والغريب

خاصة إىل سياسات العنصرية، التهميش واإلقصاء  من احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
  . ئك إىل التضييق عليهم يف ممارسة حريام الدينية والثقافيةكما يتعرض هؤالء وأوال

من جهة أخرى، يتم التعامل األورويب، والفرنسي مع قضايا ومشاكل اهلجرة السرية، مـن  
أيـن  . منظور أمين حبت، ويتم ربط هذه الظاهرة باإلرهاب وشبكات التهريب واجلرمية املنظمة

وترحيل املقيمني بطـرق غـري   . وبا بالقوة وأدوات القمعيتم منع املهاجرين من التسلل إىل أور
وتتأثر السياسات احلكومية يف هذا اال، بتوجهـات وسياسـات    .قانونية إىل بلدام األصلية

حيـث تنظـر قيـادات الـيمني     . هاجريناليمني املتطرف وخطاب اجلبهة الوطنية املعادي للم
. فيا وحضاريا للحضارة الغربية واملسيحية يف أوروبااملتطرف، إىل اإلسالم واملسلمني حتديا دميغرا

ويعتربون اهلجرة العربية واإلسالمية يف فرنسا خطرا على هوية األمة الفرنسية، وديدا لالستقرار 
وتدعو اجلبهة الوطنية إىل توقيف اهلجـرة وطـرد   . االقتصادي واالجتماعي للمجتمع الفرنسي
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حتت غطاء احلفاظ علـى اهلويـة الفرنسـية،     الفرنسيةاملهاجرين غري الشرعيني من األراضي 
  .  ومناصب الشغل للفرنسيني

تدعو اجلزائر إىل مقاربة شاملة، واقعية وإنسانية لظاهرة اهلجرة بكل أنواعهـا  : إحدى عشر
بإعطاء األولوية للتنمية والشراكة االقتصادية املتكافئة بني الدول املصـدرة للـهجرة والـدول    

 1968وتتمسك ببنود اتفاقيـة  . وبالتنسيق مع املنظمات الدولية املعنية بالظاهرةاملستقبلة هلا، 
القاضية حبرية التنقل لألفراد والعائالت بني اجلزائر وفرنسا، واحتـرام احلقـوق االجتماعيـة    

وتدعو إىل تفادي التـهويل مـن   . االقتصادية والثقافية للجالية اجلزائرية املوجود يف بالد املهجر
هلجرة السرية الذي تدعو إليه اجلبهة الوطنية، وعدم جتاهل قضايا مهمة ال تقل أمهيـة  أخطار ا

عنها، مثل العنصرية، وكره األجانب يف فرنسا ويف الدول األوروبية، وتطالب بدور أفريقي يف 
  .مسعى لوقف زحف املهاجرين حنو الدول األوروبية

ة بني اجلزائر وفرنسا، تتأثر هي األخـرى  أن حركية العالقات االقتصادية والتجاري: إثىن عشر
غري أن هذا . بالظروف واملتغريات السياسية يف البلدين، كما تتأثر بالتغريات االقتصادية الدولية

شهدت الفترة اليت تلت فقد   .التأثري غالبا ما يكون حمدودا ومؤقتا، وسرعان ما جيد سبيال للحل
حجم املبادالت االقتصادية والتجارية بـني اجلزائـر   فرباير تراجعا كبريا يف  23إصدار قانون 

. ، والذي كان من بني أسبابه، التوترات السياسية حول ملفات املاضـي االسـتعماري  وفرنسا
حيث جاءت القرارات اجلزائرية، فيما يبدو، كرد فعل على السياسات الفرنسية اليت تستهدف 

لطة اجلزائرية، وكرد فعل اقتصادي على الضغط على استقالل القرار السياسي واالقتصادي للس
أين خسرت فرنسا مكانتها املرموقة كـأول زبـون    .سياسة متجيد االستعمار لليمني املتطرف

غري أن هذا التراجع ال ميكن . لفائدة إيطاليا، وختشى أن تفقد مكانتها كأول ممون لصاحل الصني
برية إىل املنافسة الدولية الشديدة مـن  تفسريه فقط بالعوامل املذكورة آنفا، وإمنا يعد بدرجة ك

وإىل تداعيات األزمة املاليـة العامليـة يف   . طرف القوى التجارية الصاعدة مثل الصني وإيطاليا
   .، وأزمة الديون األوروبية2008

إال أن العالقات االقتصادية والتجارية مرشحة لالسـتمرار  ورغم التوترات السياسية والتارخيية، 
عالقات اجلوار اجلغرايف واالعتماد املتبادل، وحبكم العالقات التارخيية والثقافيـة   والتطور، حبكم
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اليت جتمع البلدين، أين تظل اجلزائر يف حاجة إىل املعرفة الصناعية والتكنولوجية الفرنسية، وتظل 
  .فرنسا يف حاجة إىل مصادر الطاقة، واليد العاملة اجلزائرية املؤهلة

 ممارسـة   ، والتضـييق علـى  التمييز العنصريالية اجلزائرية يف فرنسا من تعاين اجل :عشر ثالثة
اجلزائريـة   األمر الذي يطبع العالقـات . وميش احلقوق الثقافية واللغوية اإلسالمية الشعائر 

 بسياساتواملتأثرة  يف فرنسا بطابع االنغالق الثقايف للطبقة السياسية احلاكمة الفرنسية حضاريا
املسـلمني  وجـود املهـاجرين   اإلسالم، ورفض  معاداةالداعي إىل  وخطابه ،اليمني املتطرف

  .واجلزائريني على وجه التحديد
العالقات اجلزائرية الفرنسية يف بعدها الثقايف واحلضاري، إال أن أهم يف عدم التوازن  من رغمبالو

. منذ االستقالل دون انقطاعوالتعليمي استمرار عالقات التعاون العلمي ما ميكن مالحظته، هو 
، إال أن عـودة  بعض الفترات اليت تلت االستقالل يف الثقافية واللغويةورغم تعارض السياسات 

حيث سـلمت  . االنسجام إىل هذه السياسات برز جليا يف الفترة اليت تلت اية القرن العشرين
لياـا الثقافيـة   يف جتاجلـارف،  السلطات اجلزائرية يف النهاية بضرورة التكيف مع تيار العوملة 

سي لتطوير النظام التربوي، وقطاع التعليم العـايل والبحـث   نوالتشبث بالنموذج الفر،والعلمية
وما ميكن تسجيله يف هذا اإلطار، أن التعاون الثقايف والعلمي بني اجلزائر وفرنسا غـري   .العلمي

يف  لفرنسـا  والعلمـي  تعزيز النفوذ اللغويحيث مت متكافئ، وإمنا مييل لصاحل الطرف الفرنسي،
تكون اجلزائر قد رهنـت   وبذلك.  وحضارا اجلزائرية قطاع يعترب احلصن احلصني هلوية األمة

  منظومتها التعليمية ملا تصدره خمابر البحث الفرنسية، وبالتايل التحكم يف مقـدراا اإلبداعيـة  
  . فة عامةوتوجيهها مبا خيدم التقدم الفرنسي بصفة خاصة، واحلضارة الغربية بص

سياسات اليمني املتطرف أثرت : تأسيسا على ما سبق عرضه من نتائج، ميكن القول أن         
، وبـدرجات  2010و 2002بشكل سليب على العالقات اجلزائرية الفرنسية يف الفترة ما بـني  

  .متفاوتة يف أبعادها السياسية، االقتصادية واحلضارية
ويفتح اال واسعا أمام الباحثني واملهـتمني   ،ا السياقولكن السؤال الذي يفرض نفسه يف هذ

بالدراسات املستقبلية؛ هو ما مستقبل اليمني الفرنسي املتطرف يف الساحة السياسية الفرنسية؟ مث 
كيف ستكون العالقات اجلزائرية الفرنسية إذا أصبح اليمني املتطرف فاعال رمسيا يف السياسـة  
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 اجلمود واالنسداد والصراع؟ وباملقابل، هل ميكن للعالقـات  العامة الفرنسية؟ هل ستؤول إىل
  .اجلزائرية الفرنسية أن تزدهر إذا ضعف تأثري اليمني املتطرف أو انعدم؟
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  )1(امللحق رقم 
  1954بيان أول نوفمرب 

  نداء إىل الشعب اجلزائري
  أيها الشعب اجلزائري، "  

  املناضلون من أجل القضية الوطنية، أيها    
نعين الشعب بصفة عامـة،  واملناضـلون بصـفة     -أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا 

نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا اإلعالن هو أن نوضح لكُم األسباَب العميقـة الـيت    -خاصة
جهـة نظرنـا   دفعتنا إىل العمل، بأن نوضح لكم مشروعنا واهلدف من عملنا، ومقومـات و 

األساسية اليت دفعتنا إىل االستقالل الوطين يف إطار الشمال اإلفريقي، ورغبتنا أيضـا هـو أن   
بعـض حمتـريف   مربيالية  وعمالؤها اإلداريون وجننبكم االلتباس الذي ميكن أن توقعكم فيه اإل

  . السياسة االنتهازية
الكفاح ـ قـد أدركـت    فنحن نعترب قبل كل شيء أن احلركة الوطنية ـ بعد مراحل من  

فإذا كان هدف أي حركة ثورية ـ يف الواقع ـ هـو خلـق مجيـع      . مرحلة التحقيق النهائية
الظروف الثورية للقيام بعملية حتريرية، فإننا نعترب الشعب اجلزائري يف أوضاعه  الداخلية متحدا 

 مناسب لتسوية حول قضية االستقالل و العمل، أما يف األوضاع اخلارجية فإن االنفراج الدويل
بعض املشاكل الثانوية اليت من بينها قضيتنا اليت جتد سندها الديبلوماسي وخاصة مـن طـرف   

  . إخواننا العرب واملسلمني
إن أحداث املغرب وتونس هلا داللتها يف هذا الصدد، فهي متثل بعمـق مراحـل الكفـاح    

ذ مـدة طويلـة أول الـداعني إىل    ومما يالحظ يف هذا امليدان أننا من. التحرري يف مشال إفريقيا
  . هذه الوحدة اليت مل يتح هلا مع األسف التحقيق أبدا بني األقطار الثالثة. الوحدة يف العمل

إن كل واحد منها اندفع اليوم يف هذا السبيل، أما حنن الذين بقينا يف مؤخرة الركب فإننـا  
نية قد وجدت نفسها حمطمة، نتعرض إىل مصري من جتاوزته األحداث، وهكذا فإن حركتنا الوط

نتيجة لسنوات طويلة من اجلمود والروتني، توجيهها سيئ، حمرومة من سـند الـرأي العـام    
الضروري، قد جتاوزا األحداث، األمر الذي جعل االستعمار يطري فرحا ظنا منه أنه قد أحرز 

  . أضخم انتصاراته يف كفاحه ضد الطليعة اجلزائرية



 

 236 

  . إن املرحلة خطرية
ام هذه الوضعية اليت خيشى أن يصبح عالجها مستحيال، رأت جمموعـة مـن الشـباب    أم

املسؤولني املناضلني الواعني اليت مجعت حوهلا أغلب العناصر اليت ال تزال سليمة ومصـممة، أن  
الوقت قد حان إلخراج احلركة الوطنية من املأزق الذي أوقعها فيه صراع األشخاص والتأثريات 

  . عركة احلقيقية الثورية إىل جانب إخواننا املغاربة والتونسينيلدفعها إىل امل
وذا الصدد، فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفني اللذين يتنازعان السلطة، إن حركتنا قد 
وضعت املصلحة الوطنية فوق كل االعتبارات التافهة واملغلوطة لقضية األشـخاص والسـمعة،   

مار الذي هو العدو الوحيد األعمى، الذي رفـض أمـام   ولذلك فهي موجهة فقط ضد االستع
  . وسائل الكفاح السلمية أن مينح أدىن حرية

جبهـة التحريـر   : و نظن أن هذه أسباب كافية جلعل حركتنا التجديدية  تظهر حتت اسم 
  . الوطين

ن و هكذا نستخلص من مجيع التنازالت احملتملة، ونتيح الفرصة جلميع املواطنني اجلزائريني م
مجيع الطبقات االجتماعية، ومجيع األحزاب واحلركات اجلزائرية أن تنضم إىل الكفاح التحرري 

  . دون أدىن اعتبار آخر
  . ولكي نبني بوضوح هدفنا فإننا نسطر فيما يلي اخلطوط العريضة لربناجمنا السياسي

  : االستقالل الوطين بواسطة:   اهلدف
طية االجتماعية ذات السـيادة ضـمن إطـار املبـادئ     ـ إقامة الدولة اجلزائرية الدميقرا  1

  . اإلسالمية
  . ـ احترام مجيع احلريات األساسية دون متييز عرقي أو ديين 2

  :األهداف الداخلية
ـ التطهري السياسي بإعادة احلركة الوطنية  إىل جها احلقيقي و القضاء علـى مجيـع     1 

  . هاما يف ختلفنا احلايل خملفات الفساد و روح اإلصالح  اليت كانت عامال
ـ جتميع و تنظيم مجيع الطاقات السليمة لـدى الشـعب اجلزائـري لتصـفية النظـام        2

  . االستعماري
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  :األهداف اخلارجية
  ـ تدويل القضية اجلزائرية  1 
  . ـ حتقيق وحدة مشال إفريقيا يف داخل إطارها الطبيعي العريب و اإلسالمي 2
تحدة نؤكد عطفنا الفعال جتاه مجيع األمم اليت تساند قضـيتنا  ـ يف إطار ميثاق األمم امل 3

  . التحريرية
  : وسائل الكفاح

انسجاما مع املبادئ الثورية، واعتبارا لألوضاع الداخلية واخلارجية، فإننا سنواصل الكفاح  
  . جبميع الوسائل حىت حتقيق هدفنا 

تنجز مهمتني أساسيتني يف وقت إن جبهة التحرير الوطين ، لكي حتقق هدفها جيب عليها أن 
العمل الداخلي سواء يف امليدان السياسي أو يف ميدان العمل احملض، و العمـل يف  : واحد ومها

اخلارج جلعل القضية اجلزائرية حقيقة واقعة يف العامل كله، و ذلـك مبسـاندة كـل حلفائنـا     
  . الطبيعيني

بئة كل املوارد الوطنية، وحقيقة إن إن هذه مهمة شاقة ثقيلة العبء، و تتطلب كل القوى وتع
  . الكفاح سيكون طويال ولكن النصر حمقق

ويف األخري، وحتاشيا للتأويالت اخلاطئة وللتدليل على رغبتنا احلقيقة يف السـلم، وحتديـدا   
للخسائر البشرية وإراقة الدماء، فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشـرفة للمناقشـة، إذا   

حتدوها النية الطيبة، وتعترف ائيا للشعوب اليت تستعمرها حبقها يف تقرير  كانت هذه السلطات
  . مصريها  بنفسها

االعتراف باجلنسية اجلزائرية  بطريقة علنية  و رمسية،  ملغية  بذلك  كل  األقاويل  و  - 1
للغة و الدين القرارات و القوانني اليت جتعل من اجلزائر أرضا فرنسية رغم التاريخ و اجلغرافيا  و ا

  . و العادات للشعب اجلزائري
فتح مفاوضات مع املمثلني املفوضني من طرف الشعب اجلزائري على أسس االعتراف  - 2

  . بالسيادة اجلزائرية وحدة ال تتجزأ
خلق جو من الثقة وذلك  بإطالق  سراح  مجيع  املعتقلني السياسيني ورفع  اإلجراءات   - 3

  . دة ضد القوات املكافحةاخلاصة و إيقاف كل مطار
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  : ويف املقابل
فإن املصاحل الفرنسية، ثقافية كانت أو اقتصادية  و احملصل عليها برتاهة،   سـتحترم و   - 1

  . كذلك  األمر بالنسبة لألشخاص و العائالت
مجيع الفرنسيني الذين يرغبون يف البقاء باجلزائر يكون هلم االختيار بـني  جنسـيتهم    - 2

يعتربون بذلك كأجانب جتاه القوانني السارية أو خيتارون اجلنسية اجلزائرية ويف هذه  األصلية  و
  . احلالة يعتربون كجزائريني مبا هلم من حقوق و ما عليهم من واجبات

حتدد الروابط بني فرنسا و اجلزائر و تكون موضوع اتفاق بني القوتني االثنـتني علـى    - 3
  . دلأساس املساواة و االحترام املتبا

أيها اجلزائري، إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة، وواجبك هو أن تنضم إلنقاذ بلدنا و العمـل  
  . على أن نسترجع له حريته، إن جبهة التحرير الوطين هي جبهتك، و انتصارها هو انتصارك

أما حنن، العازمون على مواصلة الكفاح، الواثقون من مشاعرك املناهضة لإلمربيالية، فإننـا  
  ." قدم للوطن أنفس ما منلكن

   1954فاتح نوفمرب                                                           
  . األمانة الوطنية                                                              
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  )1()2(امللحق رقم 
 وجزائريني فرنسيني مؤرخني من نداء

 التاريخ اتنزاع لنتجاوز

  
 عالقات إرساء دون لتحول للواجهة االستعماري املاضي نزاعات األيام هذه تعود         

 فيها حدث ملا املاضي هذا يف خاصا موقعا اجلزائر حتتلّ و القدمية اومستعمرا فرنسا بني مهدأة

 .وآالم مآسي من

 ملنافسـة  خاضـعا  زائريةاجل التحرير حرب عن احلديث باستمرار، و اليوم يظلّ، ما كثريا

 أخرى تطلعات الضفتني ومواطين ملواطنات أن حني يف ،اخلاصة آالمهم وم بذكريا الضحايا

 .املاضي نواجه أن احلاضر يف ينبغي املستقبل لنتقاسم لكن و.

 الفرنسية اجلمهورية مبادئ ناقض الذي االستعماري النظام أنّ األوىل، املرتبة يف التاريخ، يطلعنا

 جـرمني " تعـبري  حد على  وشردهم سلبهم ،اجلزائريني بني الضحايا من اآلالف مئات خلّف

 اجلهل غياهب يف رماهمو األهايل قانون بفعل املواطنة من أقصاهم واسع، نطاق على  "تييون

 .عرافاأل و القوانني كلّ احلائط عرض ضاربا

 يف جِنـدوا  أو اجلزائر إىل سيةسيا ألسباب نفوا الذين الفرنسيني بآالم نقر نفسه، الوقت يف و
 مثـل  مثلهم فيه "املرحلون" يارها عند أصبح نظام يف عليهم ُقبض أو االستعمارية احلروب

 .فيه التحكم يستطيعوامل و جتاوزهم دبر يف ورطوا أن بعد ضحايا "احلركة"

 إىل1830  يف اإلصـالح  من الفرنسية العمومية السلطات إنّ مع،تا مسؤولية كانت فمهما

  .املآسي هذه يف املتسببة االستعمارية السياسات قادت اليت هي ، 1958 يف اخلامسة اجلمهورية
 وليس واحتلّتها اجلزائر غزت اليت هي فرنسا أنّ التاريخ، تعقيدات نتغافل أن دون نقر، أن ينبغي

 .بالطبع االستعمارية سيطرته صور و االستيالء عن نتحدث إننا العكس،

 مـن  جتعل اليت والطائفية الوطنية لنا تنصبها اليت الفخاخ أمام يقظني الوقت، نفس يف حنن، و

 السـلطوية  ألغراضه اآلالم ذاكرة يوظف الذي الرمسي التأريخ فخاخ ذلككو هلا أداة التاريخ

 .املستعمر البلد موقع يف واجلزائر املستعمرة القوة موقع يف فرنسا لألبد و مثبتا

                                                 

(
1
)   http://www.ldh-toulon.org    . consulté le 16/11/2011. 



 

 240 

 مبآسي يتعرف أن نريد  ،املكبوت رجوع تداعيات ومعها  الفخاخ هذه إبطال أجل ومن إننا

 .الصفحة ائية وبصفة بذلك طوين و الضحايا كلّ

 ال يتخـذ  ال سياسي قرار توخي يف يتمثل اجلزائريي الفرنس اعرتال جتاوز يف القضية أساس
 .اهلازئة الرمسية االعتذارات وال "الديين الثواب" شكل

 األوىل باملسـؤولية  علنية وبصفة باالعتراف الفرنسية اجلمهورية لطاتس أعلى إذن نطالب

 من جديد عهد بفتح االعتراف هذا ليسمح اجلزائر؛ يف االستعمار مآسي يف لفرنسا واألساسية

 انبثقت اليت واألمم فرنسا بني ذلك وراء من ولكن البحر ضفيت بني فقط ليس واحلوار التفاعل

 .املاضية اليةالكولوني إمرباطوريتها عن

 2007 نونرب 30 يوم اجلزائر  باريس                                         
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)1()3(امللحق رقم  
 لقاء صحفي مع جان ماري لوبني حول مواضيع اهلجرة والال أمن واحلرب  على العراق

2002نوفمرب  15بتاريخ    
Personnalité, fonction : LE PEN Jean-Marie, HAUSSER Anita.  

FRANCE. Front national, président 

A. Hausser :- L'église Saint-Pierre et Paul de Calais a été évacuée tôt ce matin. La 

fermeture du centre de réfugiés de Sangatte, pour vous, c'est une bonne chose, c'est un 

signal pour les gens du pays qui veulent immigrer ? 

- "J'espère, mais je n'y crois pas. Il s'agit, là, d'une pantomime qui attire l'attention du 

public et le détourne des véritables problèmes. J'avoue ne pas bien comprendre pourquoi 

nous déployons tant d'efforts pour empêcher ces clandestins d'entrer chez l'infect Blair en 

Angleterre, alors que nous ne l'avons pas fait pour notre propre territoire. Après tout, si 

monsieur Blair est l'anti-raciste qu'il prétend, il n'a qu'à les accueillir et je serais tout à fait 

d'avis de les lui envoyer, sans problème. Comme cela, il n'y aurait pas de Sangatte et il n'y 

aurait pas de gens dans les rues de Calais." 

Quoi qu'il arrive, la France serait un centre de passage ? 

- "Justement, c'est la raison pour laquelle je souhaite que nous rétablissions nos 

frontières et le contrôle à celles-ci, de façon à protéger notre territoire d'une immigration 

qui plombe de plus en plus, chaque jour, la situation sociale, économique et politique de la 

France." 

Pour vous, il n'y a que l'immigration qui plombe la situation de France ? 

- "Il n'y pas que l'immigration, mais l'immigration est un élément déterminant dans la 

déchéance de notre économie et dans la dégradation de nos moeurs politique. Je considère 

que le fait qu'il y ait, je ne sais pas, six, huit millions d'étrangers qui soient entrés en France 

dans les 20 ou 30 dernières années, pose un problème qui touche à la sécurité même et à 

l'existence même de notre pays." 

Vraiment ? Vous avez toujours le même langage... L'insécurité ne vient pas que de 

l'immigration ? 

- "Elle vient surtout de l'immigration. L'insécurité, ce n'est pas ce que décrit le ministre 

de l'Intérieur, à savoir les mendiants agressifs, les putains du 16ème arrondissement et les 

Romanichels. C'est beaucoup d'autres choses. Selon l'Insee, c'est 16 à 20 millions de délits 

et de crimes commis chaque année. En progression constante. Sans parler du terrorisme lui-

même, qui est évidemment lié, lui aussi, à l'immigration, comme le sont d'ailleurs le 

problème des prostituées, celui des mendiants et celui des Roms." 

Donc il y a quand même du bon dans la loi sur la sécurité que le ministre est en 

train de faire voter en ce moment au Parlement ? 

- "Oui, il y a du bon en ce sens qu'on est tourné dans la bonne direction et on marche, on 

piétine quelque sorte, on fait du sur-place. Mais c'est, je crois, médiatique. Ca fait valoir N. 

                                                 

(
1
) http://discours.vie-publique.fr/notices/023003789.html. consulté le 21/11/2011. 
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Sarkozy comme élément prépondérant d'un pouvoir qui, il faut bien le dire, commence déjà 

à s'affaisser sous le poids des faits." 

Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? 

- "Il vient d'être publié un certain nombre de classements de la France." 

C'est antérieur à l'arrivée de ce pouvoir. 

- "Non, il est là depuis six mois, et il n'y a pas eu de redressement, semble-il. La France 

est passée du 20ème au 30ème rang au plan du PIB. Elle est passée de la 12ème à la 13ème 

place en Europe sur 15, au plan du PIB par habitant, et de la 4ème à la 5ème place dans le 

monde. C'est dire qu'il y a de sérieuses raisons de s'inquiéter surtout quand on connaît les 

endettements monstrueux d'un certain nombre d'entreprises, particulièrement d'entreprises 

publiques, sans parler du déficit de plus en plus creusé, du déficit budgétaire et du déficit de 

la Sécurité sociale. Monsieur Raffarin ferait beaucoup mieux de s'occuper de la France au 

lieu de s'occuper d'une réforme électorale, dont on sait bien qu'elle n'a pour but que 

d'éliminer le Front national." 

Vous avez été reçu par N. Sarkozy pour parler des réformes des modes de scrutin, 

puisque plusieurs sont en cause : le scrutin législatif, régional et européen. 

- "Et même le scrutin présidentiel qu'il ne faut pas oublier, puisqu'il s'était fait une espèce 

de consensus au moment de l'élection présidentielle pour que les conditions de réunion des 

signatures de maires soient modifiées. Et je ne vois rien de tout cela dans le projet de 

monsieur Sarkozy." 

Que lui avez-vous dit au ministre ? 

- "Que la France souffrait, tout à fait évidemment, d'une carence de démocratie ; que les 

électeurs étaient de plus en plus éloignés des affaires publiques et que cela était justifié par, 

justement, le désir qu'avait le pouvoir de se maintenir à tout prix, à travers des réformes 

électorales, qui priveraient les électeurs de leur liberté de choix. Eh bien, au lieu d'aller dans 

le sens d'une démocratie plus grande, c'est-à-dire, une introduction de la proportionnelle 

dans tous les modes de scrutin, sauf présidentielle, bien évidemment, qui permettrait aux 

Français de faire connaître leur opinion et d'être représentés dans une République qui se 

prétend représentative. Malheureusement, c'est l'inverse qui est en chantier. Monsieur 

Raffarin ne cache pas que son objectif, derrière toutes sortes de raisons en quelque sorte 

politiques, c'est d'éliminer le Front national, de l'éliminer aux régionales, et de l'éliminer 

tout particulièrement en PACA. " 

C'est de vous empêcher de devenir président de région, c'est ça que vous voulez 

dire ? Appelons les choses par leur nom. 

- "Tout à fait ! Mais c'est une "lex Le Penia", à savoir que c'est bien la première fois, me 

semble-t-il, que des hommes politiques de premier plan reconnaissent que leur réforme a 

pour but d'empêcher un homme d'accéder à une fonction qu'il pourrait obtenir par la 

confiance des électeurs. Tout le monde voit bien que les électeurs ne comptent pour rien 

dans le jeu du Gouvernement. Celui-ci a pour but de faire triompher son propre pouvoir et 

pas du tout d'ouvrir la République aux citoyens français." 

Ce sont quand même les électeurs qui l'ont porté au pouvoir, ils ne sont pas arrivés 

au pouvoir par la grâce de Dieu. 

- "Ils vont avoir, je crois, dans les mois qui viennent, de sérieuses raisons de se mordre 

les doigts." 

Vous avez toujours pris le parti de S. Hussein, pour l'Irak. Quand S. Hussein dit : 

"Oui" sans conditions au retour des inspecteurs de l'Onu, pour vous, c'est calculé ? 
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- "J'ai toujours pris position contre la persécution de l'Irak, et en particulier contre 

l'assassinat d'un million d'enfants depuis dix ans par le blocus des Américains et des 

Britanniques, lesquels n'ont pas cessé durant cette décennie, de bombarder, pratiquement 

chaque semaine, l'Irak. Ce qui est une attitude qui me semble autrement agressive que celle 

de S. Hussein." 

S. Hussein ne représente aucune menace ? 

- "Absolument pas. C'est un pays de 19 millions ou de 20 millions d'habitants. Qui 

pourrait croire qu'il terrorise les Etats-Unis et les Britanniques ? Non. Vous savez bien 

comme moi - tout le monde sait bien - que la vraie raison qui va peut-être amener à la 

guerre, malgré l'attitude conciliante de Bagdad, c'est la volonté des Etats-Unis de s'emparer 

du pétrole du Moyen-Orient. D'abord, de celui de l'Irak, et puis ensuite de celui du Golfe 

Persique, pour imposer sa volonté politique, son imperium à l'ensemble du monde. Si Hitler 

avait fait le quart de cela, il aurait été traîné au ban de la conscience universelle. Et tout le 

monde semble admettre l'idée que, tout naturellement, si ça plaît à Bush, celui-ci pourra 

attaquer un des membres de l'Onu et s'en emparer." 

Pour vous la menace bioterroriste n'existe pas ? Les terroristes non plus ? 

- "L'Irak est le seul pays qui n'est pas lié, en aucune manière, au terrorisme. Bien sûr 

qu'il existe une menace terroriste, qui est liée, d'une part, à la politique agressive des Etats-

Unis, qui est liée aussi au manque de vigilance des nations européennes, en particulier à 

l'égard de leurs frontières et de l'immigration. Car tout cela se touche." 
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)1()5(امللحق رقم   
  قانون متجيد االستعمار

LOI n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 

contribution nationale en faveur des Français rapatriés (1)  
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1 : La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont 

participé à l'oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français 

d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés 

antérieurement sous la souveraineté française. Elle reconnaît les souffrances éprouvées et 

les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et 

assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus 

d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs 

familles, solennellement hommage. 

Article 2 :La Nation associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues et 

les populations civiles victimes de massacres ou d'exactions commis durant la guerre 

d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, ainsi que les victimes 

civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l'hommage rendu le 5 décembre aux 

combattants morts pour la France en Afrique du Nord. 

Article 3 : Une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc 

et de Tunisie est créée, avec le concours de l'Etat. Les conditions de la création de cette 

fondation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Article 4 : Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la 

présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite. 

Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence 

française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux 

sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à 

laquelle ils ont droit. 

La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en 

France et à l'étranger est encouragée.  

Article5:Sont interdites : 

- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en 

raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations 

supplétives ou assimilés ; toute apologie des crimes commis contre les harkis et les 

membres des formations supplétives après les accords d'Evian. L'Etat assure le respect de 

ce principe dans le cadre des lois en vigueur. 

Article 6 : I. - Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 

67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) 

peuvent opter, au choix : - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux 

annuel est porté à 2 800 EUR à compter du 1er janvier 2005 ; 

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 

et le versement d'un capital de 20 000 EUR ; 

- pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 

                                                 

(
1
) Republique française, JORF n°46 du 24 février 2005. Page 3128, texte n° 2. 
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000 EUR. 

En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au 

taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, 

dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce 

même taux. 

En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou 

assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les 

conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés 

anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en 

Algérie, une allocation de 20 000 EUR est répartie en parts égales entre les enfants issus de 

leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans 

un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004. 

Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité 

française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté 

européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre 

d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 

20 000 EUR, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union. 

Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer 

l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, 

sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

II. - Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne 

présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit 

de l'Etat ou des collectivités publiques. 

Article 7 : I. - Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux 

rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la 

captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 

décembre 2009 ». 

II. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi 

rédigés : 

« Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom 

personnel ou en indivision avec leurs enfants à condition qu'elles cohabitent avec ces 

derniers dans le bien ainsi acquis. « Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue 

par le code de la construction et de l'habitation. » 

III. - Au premier alinéa de l'article 9 de la même loi, les mots : « réalisée avant le 1er 

janvier 1994 » sont remplacés par les mots : « réalisée antérieurement au 1er janvier 2005 

». 

Article 8 : Après le septième alinéa (4°) de l'article L. 302-5 du code de la construction 

et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont considérés comme logements 

locatifs sociaux au sens du troisième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités 

locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur 

occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, 

grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant. » 

Article 9 : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de 

reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le 

ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et 

membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, 

âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans 

un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont 

acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995. Cette demande de dérogation est 
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présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent 

article. 

Article 10 : Les enfants des personnes mentionnées à l'article 6 de la loi n° 94-488 du 11 

juin 1994 précitée, éligibles aux bourses nationales de l'éducation nationale, peuvent se voir 

attribuer des aides dont les montants et les modalités d'attribution sont définis par décret. 

Article 11 : Le Gouvernement remettra au Parlement, un an après l'entrée en vigueur de 

la présente loi, un rapport faisant état de la situation sociale des enfants d'anciens supplétifs 

de l'armée française et assimilés et recensera les besoins de cette population en termes de 

formation, d'emploi et de logement. 

Article 12 : I. - Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à 

leurs ayants droit les sommes prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour 

l'indemnisation des Français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des 

prêts au titre des dispositions suivantes : 

1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à 

l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement 

placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; 

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 

1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens. 

II. - Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une indemnisation en application 

de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation 

des rapatriés ou à leurs ayants droit les sommes prélevées, en remboursement de prêts 

professionnels, sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans 

le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963. 

III. - Les restitutions mentionnées aux I et II n'ont pas le caractère de revenus pour l'assiette 

des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Elles 

n'entrent pas dans l'actif successoral des bénéficiaires au regard des droits de mutation par 

décès. 

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, 

notamment les modalités de versement des sommes restituées ainsi qu'un échéancier 

prenant en compte l'âge des bénéficiaires de l'indemnisation. 

V. - Les demandes de restitution sont présentées dans le délai de deux ans à compter de la 

publication du décret mentionné au IV. 

Article 13 : Peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire les personnes 

de nationalité française à la date de la publication de la présente loi ayant fait l'objet, en 

relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 

juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives 

d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur 

activité professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er 

de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations 

résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde 

Guerre mondiale. 

L'indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n'a pas le caractère de revenu pour 

l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités territoriales. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette indemnité qui tient compte 

notamment de la durée d'inactivité justifiée ainsi que les modalités de versement de cette 

allocation. 

Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du 

décret d'application du présent article. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.                  Fait à Paris, le 23 février 2005. 
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)1()6(امللحق رقم   

11/12/2006ول موضوع اهلجرة يف نيكوال ساركوزي حة لصحفي ندوة  

 
Mesdames et Messieurs , 

Merci d'avoir répondu à mon invitation . 

 

        J'ai souhaité vous faire part, ce matin, des résultats de la politique d'immigration 

que j'ai mise en oeuvre depuis 2002 et des perspectives de cette action . 

Je ferai quelques remarques, avant de répondre à vos questions . 

 Je reste sidéré par la force des tabous qui dominent la question de l'immigration en France . 

Nous le savons tous : la question des flux migratoires est l'un des enjeux fondamentaux de 

l'avenir. Les grands mouvements de populations sont devant nous. Chacun garde en 

mémoire la tragédie des embarquements sauvages sur les côtes africaines. Plus d'un tiers 

des 900 millions d'Africains vit avec moins d'un dollar par jour ! La moitié de la population 

de ce continent a moins de 17 ans. Une femme européenne a, en moyenne, 1,5 enfant. Une 

femme africaine en a 5,2. C'est un potentiel migratoire considérable ! L'un des grands 

enjeux des années à venir est de redonner à la jeunesse d'Afrique confiance en elle-même et 

lui faire comprendre qu'il existe un avenir en dehors de l'émigration . 

Je le dis franchement : il serait impardonnable de continuer à fermer les yeux sur cette 

réalité . 

Pendant des décennies, celui qui s'aventurait à prononcer le mot "immigration" se voyait 

taxé d'extrémisme, de populisme, voire de racisme. Entre 1997 et 2002, ce grand enjeu a été 

totalement occulté, passé sous silence . 

En parallèle, l'inquiétude de nos compatriotes face aux carences de l'État dans la maîtrise de 

l'immigration, dont Sangatte fut longtemps le symbole, ne cessait de s'amplifier  

Le séisme du 21 avril 2002, j'en ai la certitude, fut le produit direct du sentiment d'abandon 

ressenti par une partie de la société française. Jamais le fossé n'a été aussi profond entre 

l'approche de l'immigration qui prévaut chez les élites et la sensibilité dominante dans la 

population française . 

Un sondage de la SOFRES publié par Le Monde en décembre 2005 montre que 63% des 

Français estiment qu'il y a trop d'immigrés en France. 50% des électeurs de gauche le 

pensent également. Je suis convaincu que l'immense majorité de nos compatriotes ne sont 

ni racistes ni xénophobes . 

Mais la vérité, c'est que beaucoup de Français voient dans l'immigration une menace pour 

leur sécurité, leur emploi, leur mode de vie, pour la préservation des valeurs auxquelles ils 

sont attachés, pour l'unité et la cohésion nationales. Il serait totalement irresponsable 

d'ignorer cette angoisse. Nous avons le devoir d'y apporter une réponse, par la parole et par 

les actes . 

Le débat sur l'immigration a été trop longtemps accaparé par deux idéologies extrêmes : 

celle de l'immigration zéro et celle de l'ouverture sans limite des frontières . 

J'ai toujours rejeté pour ma part le principe d'immigration zéro. Il n'est ni réaliste, ni 

souhaitable. Appliquer l'immigration zéro reviendrait pas exemple à interdire les mariages 

mixtes, ou à fermer totalement nos universités aux étudiants étrangers. L'immigration zéro 

                                                 

(
1
) http://www.interieur.gouv.fr/sections/le_ministre/interventions/archives-sarkozy-  

     2005-2007/conference-immigration-11-12-06 , consulté le 11/12/2011. 
 
 



 

 248 

ne se conçoit que dans un régime autarcique. C'est un slogan démagogique, totalement 

inapplicable dans le monde moderne et pernicieux. Prôner l'immigration zéro, c'est refuser 

de voir la réalité en face et de s'y confronter. On ne transforme pas la réalité avec des 

chimères . 

Quant à l'idéologie de l'ouverture illimitée, on l'a vue à l'oeuvre. Elle était en toile de fond 

de la politique appliquée de 1997 à 2002 : régularisations massives, ouverture 

inconditionnelle de l'asile, laxisme généralisé, augmentation massive des flux migratoires 

en six ans. Elle a produit Sangatte. Elle a favorisé l'exclusion, la ghettoïsation et les 

phénomènes de révolte et de violence . 

2.     -Je pars d'un constat simple : les difficultés ne proviennent pas de l'immigration en 

soi mais de la manière dont l'immigration s'est déroulée en France depuis quarante ans . 

Depuis plusieurs décennies, la France reçoit des centaines de milliers des migrants chaque 

année sans se préoccuper sérieusement de leur insertion par le travail, le logement, 

l'éducation. La fermeture de l'immigration de travail en 1974 a eu un impact catastrophique 

: les flux se sont poursuivis au même rythme mais dans le cadre du regroupement familial, 

de l'asile, de l'immigration clandestine et des régularisations. Aujourd'hui encore, 

l'immigration de travail représente seulement 7% des flux. Ce qui domine, c'est 

l'immigration de personnes sans qualification, sans emploi, donc sans revenu de travail   !  

Nous subissons encore les conséquences des politiques de régularisations massives 

décidées par les gouvernements de gauche en 1981, en 1991 et 1997. Parce qu'elles ont 

entraîné un appel d'air profond et durable ! La régularisation de 80 000 clandestins en 1997 

a donné un grand signal d'ouverture dans le monde entier. Le nombre de demandeurs d'asile 

est passé de 20 000 en 1997 à 82 000 en 2002 et 2003. Nous connaissons aujourd'hui les 

ravages de la politique de régularisation massive. La régularisation espagnole de 2005 - 

près de 600 000 personnes - a précipité dans les bras des filières criminelles des milliers de 

jeunes africains attirés par les sirènes de la régularisation . 

Or, la France n'a pas les moyens d'accueillir tous ceux qui voient en elle un eldorado. Il 

manque encore à notre pays 500 000 logements sociaux ; le taux de chômage moyen des 

étrangers en France se situe à 20%. Quant aux personnes originaires de certaines 

nationalités africaines ou maghrébines, leur taux de chômage atteint 30 à 40%   !  

Le résultat du renoncement a été la ghettoïsation des populations migrantes, la constitution 

de 700 "cités sensibles" marquées par l'exclusion, le chômage massif des étrangers, l'essor 

de l'habitat en squats et taudis insalubres, la délinquance, la violence, la révolte telle qu'elle 

s'est exprimée en octobre et novembre 2005 . 

Le décalage ente les flux migratoires et les capacités d'accueil de notre pays a conduit à des 

situations dramatiques. Je pense bien sûr aux incendies des 25 et 29 août 2005 à Paris qui 

ont entraîné la mort de 24 personnes originaires d'Afrique, dont de nombreux enfants, logés 

dans des squats et des taudis . 

3 . -Depuis bientôt cinq ans, un travail considérable de remise en ordre a été accompli . 

- Sangatte Qui ne s'en souvient ? En 2002, le sinistre hangar de Sangatte était devenu, 

dans toute l'Europe, le symbole du laxisme et de l'irresponsabilité du gouvernement de M. 

Jospin en matière d'immigration. 2 000 à 3 000 migrants s'y entassaient, dans des 

conditions indignes de notre pays, avec l'espoir de passer en Grande-Bretagne . 

L'une de mes premières décisions de ministre de l'Intérieur a été de fermer ce site en 

décembre 2002 . 

L'immigration clandestine dans le Calaisis se traduit aujourd'hui par la présence d'environ 

150 migrants en moyenne, d'après les chiffres des associations qui délivrent des repas. C'est 

encore trop bien sûr. Mais il faut bien voir que le nombre de migrants illégaux dans cette 

région a été divisé par 20 ou 30 en quatre ans . 

- La réforme de l'asile  
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En 1997, la France était le septième pays du monde pour le nombre des demandes d'asile. 

En 2002, elle avait pris la première place en Europe. En 2004, sur cette lancée, nous étions 

les premiers au monde ! Singulier record   !  

La loi du 10 décembre 2003 a considérablement assaini la situation. Les délais d'examen 

des demandes sont passés de plus de deux ans à douze mois. La suppression de l'asile 

territorial a mis fin à de nombreux abus. La "liste des pays d'origine sûrs" permet de traiter 

en procédure accélérée les demandeurs venus de pays où les droits de l'homme sont 

respectés . 

Grâce à ces mesures, le nombre total de demandeurs d'asile s'effondre. Il a baissé de près 

de 10% en 2005 (passant de 57 000 en 2004 à 52 000 en 2005). La diminution est 

spectaculaire en 2006 : sur les 10 premiers mois de l'année, nous avons enregistré une 

diminution de 35%   !  

Cela signifie que les filières d'immigration clandestine et les passeurs, qui conseillaient à 

leurs victimes de venir en France demander l'asile, ont compris le message que nous leur 

avons envoyé : la France refuse l'immigration clandestine, la France entend choisir ses flux 

migratoires . 

C'est notre politique de fermeté qui paie. La France se rapproche ainsi des autres grandes 

démocraties occidentales, en particulier de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, qui ont su 

en quelques années, avant nous, ramener le nombre de leur demandeurs d'asile a un niveau 

raisonnable . 

J'ajoute que nous continuons à rester ouverts, comme c'est tout à fait normal, à l'accueil des 

réfugiés politiques, persécutés dans leur pays. En 2005, nous en avons accueilli 15 000 : 

c'est l'honneur de la France que de maintenir une vraie tradition d'asile politique, tout en 

luttant très fermement contre l'immigration clandestine . 

- L'immigration clandestine  

La loi du 26 novembre 2003 nous a donné de nouveaux outils   :  

- le renforcement du pouvoir des maires dans la délivrance des attestations d'accueil, 

indispensables à l'obtention d'un visa   ;  

- l'allongement de la durée de la rétention administrative de 12 à 32 jours pour faciliter 

les reconduites à la frontière   ;  

- la prise d'empreinte systématique des détenteurs de visas de court séjour - destinée à 

permettre l'identification des clandestins et leur reconduite qui sera généralisée en 2008 . 

Ce profond travail de réforme s'est accompagné d'une mobilisation intense, au quotidien, de 

tous les acteurs de la lutte contre l'immigration illégale. De multiples mesures ponctuelles 

ont contribué tout autant que les changements législatifs, à faire évoluer notre politique de 

maîtrise des flux . 

Les préfets, les forces de police et de gendarmerie, ont été mobilisés sur la lutte contre 

l'immigration clandestine. Nous avons sensiblement renforcé les contrôles aux frontières, 

en particulier à Roissy qui se présentait en 2002 comme une véritable passoire pour 

l'immigration irrégulière dans toute l'Europe . 

Ainsi, sur les 11 premiers mois de l'année 2006, nous avons refoulé pas moins de 33 000 

migrants illégaux avant leur entrée sur le territoire français . 

Et j'ai fixé, vous le savez, des objectifs chiffrés de reconduites à la frontière aux préfets . 

        Pour tenir ces objectifs, nous avons effectué un effort considérable pour augmenter 

le nombre de places dans les centres de rétention administrative, qui passera de 1 000 en 

juin 2002 à 2 400 en juin 2007 . 

Nous avons développé sur une vaste échelle les vols groupés permettant de reconduire 

les migrants en situation illégale dans leur pays : 40 en 2006 contre 17 en 2005. Beaucoup 

de ces vols groupés ont été organisés en coopération avec nos partenaires européens . 



 

 250 

Les reconduites à la frontière de migrants en situation illégale ont doublé en trois ans, 

passant de 10 000 en 2002 à 20 000 en 2005. Elles vont atteindre 24 000 en 2006 pour la 

seule métropole. Un effort considérable a été également accompli outre-mer, où le nombre 

de mesures d'éloignement a doublé en 2006 et devrait dépasser les 22 000 . 

J'ajoute que l'aide au retour volontaire, qui était au point mort, a été profondément 

remaniée. Son niveau, jusqu'alors dérisoire, a été fortement accru : 3 500 euros pour un 

couple, auxquels s'ajoutent 1 000 euros par enfant. Cet effort a permis en un an, de doubler 

le nombre de ses bénéficiaires : 2 000 personnes en 2006 . 

Nous avons placé la lutte contre les filières criminelles au coeur de toutes les priorités . 

Je le dis clairement : il n'est pas question de tolérer le retour de l'esclavage dans notre 

pays. Les services de police ont été mobilisés sur la répression de cet odieux trafic. En 

liaison avec les autorités judiciaires, nous avons multiplié les opérations coups de poing 

contre les filières: les arrestations de passeurs se sont ainsi fortement accrues en trois ans : 

de 1 400 en 2003 à plus de 3 200 en 2006 . 

Une centaine de réseaux ont été ainsi démantelés, bien souvent dans le cadre d'une 

coopération étroite avec nos partenaires européens. Ainsi, le 28 novembre, la branche 

française d'une vaste filière d'immigration chinoise a été neutralisée. Ses responsables sont 

aujourd'hui incarcérés . 

De même, la répression contre les employeurs de clandestins s'est fortement intensifiée : 

1 300 arrestations en 2003, plus de 2 000 en 2006 . 

4 . -Les chiffres de l'immigration régulière démontrent que 2005 a été une année de 

rupture . 

De 2000 à 2003, le nombre des premiers titres de séjour délivrés, hors Union 

européenne, s'était accru dans des proportions considérables : de 150 000 à plus de 191 000 . 

En 2005, le nombre de premiers titres de séjour délivrés s'établit à 187 000, soit une 

diminution de 2,6% . 

C'est une rupture, qui est le résultat direct de notre politique de fermeté et de rigueur. 

Les mesures prises depuis 2002 ont permis d'envoyer un signal fort aux candidats à 

l'immigration. La France est un pays ouvert, mais sûrement pas un terrain vague où l'on 

s'installe au gré du vent. La France exerce son droit de Nation souveraine, en choisissant 

ceux qu'elle accueille, en exigeant d'eux le respect absolu de ses lois et de ses principes, en 

condamnant tout dérapage communautaire . 

2006  a été une année de transition. Nous n'avons pas encore les chiffres des cartes de 

séjour, qui ne seront connus qu'au printemps prochain . 

Nous avons fait preuve de fermeté, mais aussi d'humanité : la question des familles en 

situation irrégulière ayant des enfants scolarisés a marqué l'été 2006. Il fallait trouver un 

compromis entre des exigences humanitaires et la volonté de ne pas transformer l'école 

républicaine en une gigantesque filière d'immigration clandestine . 

Arno Klarsfeld a bien voulu apporter sa contribution décisive dans ce dossier complexe, 

qui a été réglé par la circulaire du 13 juin 2006, prévoyant la régularisation des familles 

ayant des attaches fortes avec la France  .6 924 personnes ont été régularisées à ce titre. La 

parenthèse est refermée . 

5 . -L'année 2007 sera la première année d'application de la loi sur l'immigration choisie 

et l'intégration . 

La loi du 24 juillet 2006 a défini les instruments d'une profonde transformation de la 

politique de l'immigration dans notre pays . 

- Le regroupement familial a été profondément réformé. Le décret a été publié 

dimanche . 

Un étranger en France voulant faire venir sa famille devra satisfaire à trois conditions 

fondamentales : 
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- respecter les principes fondamentaux de la République (laïcité, égalité entre les 

hommes et les femmes  )  

- être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille par les seules ressources de son 

travail (et non les prestations sociales  )  

- disposer d'un logement adapté à la taille de sa famille, comparable à celui d'une famille 

française vivant dans la même région . 

- Nous avons abrogé le mécanisme de régularisation "de droit" après dix ans de séjour 

clandestin, parce qu'il encourageait les étrangers à se maintenir dans la clandestinité. Les 

régularisations seront prononcées sur une base exceptionnelle, aux cas par cas, en fonction 

de la situation personnelle des migrants  

- Nous avons créé la carte de séjour "compétences et talents" de trois ans pour favoriser 

la venue temporaire en France de scientifiques, de sportifs, d'actifs, dans l'intérêt de la 

France et celui du développement du pays d'origine. Dans le même temps, nous avons créé 

le "compte épargne co-développement", ouvert aux migrants, comportant des incitations 

fiscales pour investir dans leur pays d'origine et contribuer ainsi à y créer des emplois . 

- Nous avons assoupli le recrutement de travailleurs étrangers dans certains secteurs et 

régions qui souffrent d'une pénurie de main d'oeuvre chronique, sous certaines conditions . 

- Nous avons simplifié les modalités d'accueil et de séjour en France des étudiants 

étrangers . 

- Nous avons, enfin, conditionné l'immigration durable à un véritable effort d'intégration. 

Pour tout migrant, la signature d'un "contrat d'accueil et d'intégration" devient obligatoire. 

Elle inclut l'obligation d'apprendre le français, de se conformer aux principes fondamentaux 

de la République . 

C'est à compter de 2007 que les effets de la nouvelle loi se feront sentir. Les décrets 

d'application ont été préparés en un temps record, ils sont soumis au Conseil d'État et 

pourront donc être publiés dans les toutes premières semaines de 2007 . 

6 . -Mais beaucoup reste à faire, pour aller plus loin . 

J'évoquerai quelques pistes pour l'avenir . 

- Tout d'abord, je souhaite la nomination d'un ministre chargé de l'immigration qui sera à 

la tête de toutes les administrations responsables de ce dossier. Un seul ministre sera 

responsable des différents volets de la politique de l'immigration: gestion du flux 

migratoire, de l'asile, de l'accueil et de l'intégration sur le territoire français, de 

l'éloignement des migrants en situation irrégulière, du co-développement. Le ministre de 

l'immigration aura notamment la responsabilité de conduire une politique de fermeté 

résolue dans la lutte contre l'immigration illégale. Et il lui incombera de mettre en oeuvre 

les objectifs définis par la loi de 2006 en matière d'immigration régulière : maîtrise de 

l'immigration familiale, lutte contre les abus et la fraude, assouplissement des conditions de 

l'immigration dont notre économie a besoin . 

- L'effort accompli au niveau national n'a de sens que s'il est poursuivi à l'échelle de 

l'Europe. Dans un espace de libre circulation, toute décision prise par un État membre a des 

répercussions chez ses voisins. C'est pourquoi j'ai proposé à mes collègues ministres de 

l'Intérieur des six grands pays de l'Union européenne, qui accueillent à eux seuls 80% des 

migrants dans l'espace européen, l'adoption d'un Pacte européen sur l'immigration. Une 

première esquisse de ce Pacte européen pour l'immigration a été adoptée par le G6 . 

Les États membres de l'Union européenne doivent marcher dans la même direction. Il 

est essentiel de fonder une politique européenne de l'immigration sur une démarche 

volontaire des États et sur quelques grands principes communs: le refus des régularisations 

massives; la mise en place d'une frontière extérieure efficace et fiable; une règle commune 

d'asile et de regroupement familial; le principe d'éloignement des migrants clandestins et 

d'expulsion des étrangers délinquants sauf protections particulières . 
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- L'un des grands chantiers des années à venir est la généralisation des accords de gestion 

concertée des flux migratoires avec les pays d'origine : l'immigration doit être régulée, 

maîtrisée, organisée dans le cadre du dialogue avec les pays sources, se développer dans le 

cadre d'un partenariat d'État à État. J'ai signé le 23 septembre 2006 à Dakar un accord de 

gestion concertée des flux migratoires avec le Sénégal portant à la fois sur la coopération en 

matière d'immigration illégale et sur la lutte contre l'immigration clandestine. Mon 

ambition est d'étendre ce type d'accord bilatéral à l'ensemble des pays sources . 

Oui, nous devons bâtir une grande politique de co-développement. Elle consistera à 

mobiliser le dynamisme, la compétence, l'épargne des migrants en France dans l'intérêt du 

développement de leur pays. Les transferts de fonds des migrants en France dans leur pays 

d'origine représentent 8 milliards d'euros. Cette somme est consacrée à 80% à la 

consommation courante. J'ai la conviction que son utilisation même partielle à des fins 

d'investissement productif pourrait devenir un levier essentiel du développement. L'autre 

axe de cette politique consistera à généraliser la politique d'aide aux micro-projet en faveur 

des migrants de retour dans leur pays, à l'image de l'expérience très positive engagée au 

Mali (300 projets ont abouti en 2003-2005 et permis de nombreux recrutements .)  

- J'ai une autre ambition qui peut paraître lointaine, mais répond à un besoin évident. Il 

me semble urgent d'ouvrir le grand chantier d'un traité sur les migrations internationales. La 

communauté internationale s'est organisée pour coopérer dans la gestion les grands enjeux 

planétaires : le développement, la santé, l'environnement, la mer, la sécurité aérienne, 

l'espace, le droit du travail, etc.). Curieusement, les migrations internationales ne font 

l'objet d'aucune régulation à l'échelle mondiale et sont abandonnées au chaos planétaire. Le 

traité international sur les migrations que je propose comporterait des droits et des devoirs 

pour les États et pour les migrants. Une Agence internationale des migrations serait chargée 

de veiller à l'application du traité . 

 

Mesdames et Messieurs , 

Vous l'avez compris, je suis plus que jamais déterminé à transformer la politique 

d'immigration de notre pays . 

Depuis 2002, nous avons redressé la barre d'un navire qui était à la dérive et menaçait de 

couler . 

Je ne regarde pas en arrière. Je regarde l'avenir. J'ai la conviction d'avoir choisi la seule 

voie possible, celle d'une immigration choisie et régulée. 
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  :اخلالصة
. 2010إىل  2002العالقات اجلزائرية الفرنسية يف الفترة ما بني  موضوعالدراسة تتناول هذه            
بني وقد توصل البحث إىل أن العالقات . كالية تأثري سياسات اليمني املتطرف يف هذه العالقاتوتبحث إش

كانت هذه السياسات  سواء. ، تأثرت وتتأثر سلبا بسياسات وتوجهات اليمني املتطرفاجلزائر وباريس
داء وبقدماء مرتبطة جبمعيات األقدام السو ،مصلحيه، أو مبطالب تنظيمات بأحزاب سياسية حزبية متعلقة

، وقضايا اهلجرة، األمن، واهلوية بدرجة ن تعرضت ملفات الذاكرة التارخييةأي. احملاربني يف اجليش الفرنسي
أما فيما خيص  .حمدودا ونسبيا يف العالقات االقتصادية والتجارية هذا التأثرييف حني يبقى . كبرية هلذا التأثري

والعلمي لصاحل اللغة الفرنسية والنموذج الثقايف  الثقايفيل التعاون البعد الثقايف واحلضاري هلذه العالقات، مي
  . إىل التهميش واإلقصاء والعنصريةيف فرنسا  بينما تتعرض اللغة العربية والدين اإلسالمي. الفرانكفوين

Abstract: 

This Study deals with the Algerian-French relations from 2002 to 2010. It focuses 

on the impact of the extreme right-wing in these relations. The research concluded that the 

current relations between Algiers and Paris were negatively affected by the policies and 

ideologies of the extreme right. Whether these policies were related with parties, or 

organizations of self-interest such as the black feet associations, and the French army 

veterans. Where files have been the historical memory of colonialism, immigration, 

security, and identity were deeply affected. While in the economic and commercial 

relations the impact is less affected but the cultural and civilizational dimension of these 

relations, tends to the cooperation in scientific and linguistic field for the benefit of the 

francophonic model. Whereas Arabic language, Islamic are marginalized and excluded in 

France. 

Résumé : 

Cette étude aborde la question des relations algéro-françaises dans la période entre 

2002 à 2010. Elle analyse l'influence des politiques de l'extrême droite sur ces relations. 

Cette recherche a constaté que les relations courant entre Alger et Paris, ont été touchées 

défavorablement par les politiques et les orientations de l'extrême droite. Quoique ces 

politiques sont liées avec les partis d'extrême droite, ou avec les exigences des associations 

d'intérêt comme les pieds noirs ou les anciens combattants de l'armée française. Où les 

dossiers de la mémoire coloniale, immigration, sécurité, identité et en grande partie 

affectés. Alors que ce dernier reste relativement limitée dans les domaines économiques et 

commerciaux. Quant à la dimension culturelle et civilisationnelle de ces relations, tend la 

coopération culturel et scientifique pour le bénéfice du modèle culturel francophone. Alors 

que la langue arabe et la religion islamique sont marginalisées et exclusses en France. 
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