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)حترير وإشراف(، فهم األمن القومي اجلزائري من مدخلي األمن الوطين والدفاع الوطين، عمان:  ، نسيمبلهول كتاب:مراجعة  

 صفحة(. 096، )7402دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، 
 ، ويتشكل هذاهو كتاب مجاعي من أتليف عشرة ابحثني، حترير وإشراف الدكتور نسيم بلهول، وتقدمي الدكتور وليد عبد احلي 

 صفحة، وهو من إصدار خنبة من الباحثني املتخصصني يف الدراسات السياسية، من خمتلف اجلامعات اجلزائرية. 694الكتاب من 

 : مطلع عشرية جديدة على الدول العربية7400 ربيع
 

واجتماعية، مت نشر هذا املؤلف اجلماعي، عقب ما يضاهي نصف عقد من الزمن على بداية حدوث جمموعة حتوالت سياسية 
مشلت عدة دول عربية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، ابتداء من تونس، مصر، سوراي، ليبيا وغريها من الدول، اليت أتثرت بشكل أو 
آبخر جراء هذا احلراك اجملتمعي اهلادف لتغيري أساليب احلكم وتدبري الشؤون العامة يف املنطقة العربية. وهو ما أطلقت عليه وسائل 

 عالم الربيع العريب، والذي أصبح متداوال بعد ذلك يف خمتلف املنابر العلمية والثقافية.اإل
هذه التحوالت قد اختلفت أشكاهلا، وطرق أتثريها على الدول العربية، وذلك ابختالف طبيعة األنظمة السياسية السائدة 

فإن دوال أخرى مثل سوراي وليبيا قد شهدت حتوالت وتشكيلة النخب احلاكمة فيها. فإذا حدث يف تونس حتول سلس وغري عنيف، 
عنيفة، وأزمات متعددة األبعاد ال تزال تطوراهتا وانعكاساهتا مستمرة، ليس فقط يف أقاليمها، لكن امتدت تداعياهتا إىل دول اجلوار 

وخمتلف أشكال اجلرمية املنظمة واملنطقة العربية بشكل عام، من كسب التطرف العنيف ملساحات إضافية، انتشار األسلحة احلربية، 
العابرة للحدود واألوطان.  ومن هنا إذن فقد جاء هذا املؤلف اجلماعي ليتناول جانبا من تداعيات هذه التحوالت والتحدايت يف 

 املنطقة العربية، على األمن القومي اجلزائري.
 

 

                                                           
- واألمنية، له عدة  االسرتاتيجية، متخصص يف الدراسات 2 اسية والعالقات الدولية جبامعة البليدةالدكتور نسيم بلهول أستاذ العلوم السي

 واإلجنليزية، من بينها كتاب "أجبدايت الثقافة احلربية" وآخر بعنوان "عن اجليوإسرتاتيجية". ةمقاالت وكتب ابللغتني العربي
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 :األمن القومي بني املفهوم والتحدايت

اليت مت فيها استخدام  7961سنة  يف املفهوم، األبعاد والتهديدات اجملاهبة له، ذلك منذ شهد مصطلح األمن القومي تغريا
 سريعة حركة الباردة احلرب هناية أعقاب يف األمنية الدراسات حقل ولقد شهد هذا املصطلح عند إنشاء جملس األمن القومي األمريكي.

 يف الشمولية حنو توجه هنالك أصبح إذ التهديدات، قائمة توسيع رافقه الذي األمن، مفهوم توسيع ذلك أفرز حيث عميق، وتطور
 الراهن، العاملي واملشهد تتناسب تعد مل العسكري البعد يف ختتزله التقليدية اليت كانت املقاربة ألن أبعاده، تعدد خالل من األمن مفهوم
هت وهكذا العسكري الذي كان حيظى  البعد إىل فباإلضافة يرتكز عليها، تنويع األبعاد اليت حنو األمن جمال يف الدراسات خمتلف اّتج

. املعلومايت األمن وحىت...  البيئية، الثقافية، االجتماعية، االقتصادية، السياسية، فإنه قد متت إضافة األبعاد حبصة األسد من االهتمام،
 والتهديدات األخطار خمتلف من وقيمها، مصاحلها عن دفاعوال وشعبها، أراضيها محاية على الدولة بقدرة يتعلق القومي األمن وابعتبار

 .القومي أمنها أبعاد خمتلف بني التكامل وحتقيق قدراهتا لتطوير دوما تسعى الدولة فإنج  الداخل، ومن اخلارجية البيئة من املتأتية

 التحدايت اليت تواجهها اجلزائر،وتربز أمهية موضوع األمن القومي اجلزائري حني التطرق ملختلف التطورات احلاصلة وراهن 
كاألمن االقتصادي، أمن املوارد،   من عدة ركائزل تشكانطالقا من كون األمن القومي يو  سواء على الصعيد الداخلي، اإلقليمي والدويل.

يقي للدولة اجلزائرية فإن األمن احلق اجليوسرتاتيجي، ... أمن احلدود، األمن من الكوارث، األمن الدميغرايف، األمن الطاقوي واألمن 
حسب ما ورد يف هذا املؤلف اجلماعي ينبع من معرفتها العميقة للمصادر اليت هتدد خمتلف قدراهتا ومواجهتها إلعطاء الفرصة لتنمية 

 تلك القدرات تنمية حقيقية يف اجملاالت كافة، سواء يف احلاضر أو يف املستقبل.

حميطها اإلقليمي، ابخلصوص يف مشال أفريقيا ومنطقة الساحل األفريقي نظرا المتالكها وتعترب اجلزائر دولة حمورية فاعلة يف 
كفيلة بفرض سيادهتا على كامل إقليمها اجلغرايف، وأتمني كافة حدودها الربية والبحرية. وحتظى خبربة يف القدرة العسكرية والتكتيكية ال

 جلزائري، يف ثورة التحرير، والعشرية السوداء.تسيري األزمات، نتيجة الرتاكمات اليت شهدها اجملتمع ا

إال أن الكتاب صنفها  وغري ذلك، وابلرغم من كون مصادر هتديد األمن القومي متنوعة من حيث الشكل، التأثري، املصدر
علق ابلثروة النفطية، إىل مصادر رئيسية تشمل كل ما يهدد مصادر احلياة واالستمرار للدولة اجلزائرية، ابخلصوص اجملال اجلغرايف وما يت

بينما جند هتديدات اثنوية، ال متس كيان الدولة ووجودها، بل تلحق الضرر ببعض األبعاد األمنية، ومن املمكن تعبئة بعض اجلهود 
 ملواجهتها.

كون اجلزائري، فيه مصادر داخلية وأخرى خارجية. األوىل غالبا ما ي وطينيف حني جند تصنيف اثين ملصادر هتديد األمن ال
مصدرها من الداخل، لديها أتثري قوي على متاسك الشعب وقوة نسيجه االجتماعي، تؤلب الطوائف وتثري األقليات، ومتس ابألمن 
الشخصي للمواطنني، مثل ما قامت به اجلماعات املسلحة يف التسعينيات، أو ممارسات عصاابت اجلرمية املنظمة من خالل التهريب 

أما املصادر اخلارجية فهي ترتبط  ة على مستوى احلدود وما لذلك من انعكاسات خطرية على االقتصاد الوطين.واالّتار ابملواد احملظور 
بتدخل قوة خارجية بشكل مباشر أو ابحتضان ودعم قوى معارضة أو منشقة داخلية هلدف الضغط على النظام السياسي، لكن يف 

من التهديدات اليت اخلارجية لتتحول إىل نظرية املؤامرة. وهنالك نوع آخر  بعض األحيان يكون تضخيم ومبالغة يف حتديد التهديدات
تبط بوجود حاالت غياب االستقرار السياسي لدى دول اجلوار اجلغرايف، حيث يرتتب عنه نزوح أعداد كبرية من املهاجرين الفارين من تر 
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، وهو ما حدث يف دولة مايل تصاداي، أمنيا، صحيا، ...اخلاحلرب، وعبورهم للحدود، وهو ما يشكل أعباء على الدولة املستضيفة، اق
 الواقعة على احلدود اجلنوبية للجزائر، ويف دولة ليبيا على احلدود الشرقية.

تطرق هذا الكتاب إىل حجم التهديد الذي يشكله عدم االستقرار، وانتشار الفشل الدوليت والفوضى األمنية لدى دول اجلوار 
ابلفعل يف دوليت مايل ولبيا، لكن ينبغي منح األمهية الكافية لالسرتاتيجية اجلزائرية اليت مت تسطريها حول كيفية  اجلغرايف، وهو ما حدث

التعامل مع هذه احلاالت اليت قد حتدث لدى دول اجلوار، واألخطر من ذلك، هو حينما تتعرض أكثر من دولة لغياب االستقرار يف 
يت ذكرانها آنفا. فلوال وجود عقيدة دفاعية قادرة على التصدي هلذه التحدايت والتعامل معها حبزم، وقت واحد، مثل حاليت مايل ولبيا ال

 فإن البالد تصبح عرضة خلطر انتشار السالح وانتقال اجلماعات املتطرفة ونشر مسومها يف كل منطقة مشال أفريقيا. 

االسرتاتيجية الدفاعية: التفوق واحلسم العسكري فوق إقليم  ويف هذا السياق، ينبغي ذكر ركيزتني أساسيتني من بني ركائز هذه
اجلمهورية عرب تشديد الرقابة على احلدود ملنع عبور األسلحة أو تنقل املتشددين، مقابل مساعدة ودعم خمتلف أطراف النزاع يف دول 

ة اإلجيابية يف بناء السلم يف القارة األفريقية اجلوار للوصول إىل تسوية سلمية عن طريق املفاوضات. ولعل أهم ما أهل اجلزائر للمسامه
بشكل أساسي، هو السمعة اجليدة واالحرتام اللذان حتظى هبما لدى هذه الدول، كوهنا تلتزم احلياد اإلجيايب يف مجيع النزاعات وتقف 

ووضع كفاءاهتا الدبلوماسية  على نفس املسافة مع كل األطراف، لكن يف الوقت نفسه تتدخل عن طريق تقدمي املساعدات اإلنسانية،
حتت تصرف األطراف املتنازعة من أجل الوصول إىل حلول سلمية وإيقاف احلروب. ومن هنا تظهر فعالية الدبلوماسية اجلزائرية، ونتائج 

 وطنية.جهودها يف بناء السلم من خالل ترسيخ ثقافة احلوار بني خمتلف الفرقاء، بل وتصدير النموذج اجلزائري يف املصاحلة ال

 األمن القومي اجلزائري: أبعاد متعددة، حتدايت المتاثلية، واهلشاشة االقتصادية

أنه ال يزال الكثري ملناقشته حول طبيعة  اجلزائري، إال وطينمكسبا إجيابيا لدراسة األمن الابلرغم من كون هذا املؤلف اجلماعي 
اخلطر  ، بل ينبعتكمن فقط يف خطر العدوان القادم من اخلارج واهلجمات اإلرهابية ي الاجلزائري، فه قوميالتهديدات احلقيقية لألمن ال

وذلك ما أدى إىل أجيال ضعيفة التكوين ويسهل استمالتها من  ،والبحث العلمي ، التكويناحلقيقي من عدم االهتمام الكايف ابلتعليم
، وهنا الوطن واملسامهة يف البناء ووضع قطار التنمية على السكةطرف خمتلف التيارات الراديكالية، ولكن أيضا غري قادرة على خدمة 

 الرمادية، املادة حول والعشرين الواحد القرن يف فشيئا، شيئا سترتكز لألمم اجلديدة الثروة: "Ignacio Ramonet يقول األستاذ
 .1املعرفة، البحث والقدرة على االبتكار، وليس على انتاج املواد األولية"

ضف إىل ذلك إحساس املواطن ابلظلم وغياب املساواة، وانتشار الفقر الناتج عن الالعدل يف توزيع الثروة، هي عوامل قد 
تتحول إىل تعبري عن الرفض وعدم الرضا ابستعمال وسائل املشاركة السياسية غري الشرعية واملتسمة ابلعنف. وابلتايل فإن االعتماد على 

، مع االهتمام بتكوين العنصر البشري، هو أداة فعالة حلماية األمن فسادأشكال ال كلتوزيع الثروة، وحماربة   مبدأي العدل واإلنصاف يف
وابلرغم من القيمة العلمية  القوي اجلزائري وحتصني اجملتمع من اللجوء إىل مغامرات التغيري السياسي العنيف اليت ال ميكن التنبؤ بعواقبها.

عي، إال أنه يتوجب منح قيمة أكرب للبعد االقتصادي لألمن الوطين. الرتكيز على هذا البعد، هو لسببني اهلامة هلذا املؤلف اجلما
 أساسيني: 
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، كانت اجلزائر حتت وقع هتديدين رئيسني: اجلانب املتعلق ابهلوايت واآلخر املتعلق ابالقتصاد، لكن بعد 2174قبل سنة 
املتمثلة يف: اإلسالم، و  ،للهوية اجلزائريةمتالمحة بثالثة أبعاد أو ركائز  2174ورية لسنة ترسيم اللغة األمازيغية واعرتاف دستور اجلمه

ابلرغم من هذا الثراء الثقايف مصدر قوة وتنوع. لكن العروبة واألمازيغية، فإنه قد مت الوصول إىل حل هنائي هلذا املشكل، وجعل 
القومي اجلزائري، واملتمثل يف البعد االقتصادي، حيث أن البالد ال تزال املكسب، إال أنه يبقى هتديد آخر أشد خطورة على األمن 

، وهو ما يشكل خطر فعلي، ذلك ألن أسعار النفط يتم حتديدها يف يةالنفطاجلباية على عائدات  وشبه كلي تعتمد بشكل متزايد
فإنه ينبغي تسليط الضوء على هذا التهديد الذي مل  ستهلكني الكبار للطاقة، وابلتايلاخلارج، وهي حمل رهاانت بني القوى العاملية وامل

 يتمكن صانع القرار اجلزائري من إجياد حلول انجعة له.

وهذا ما يستدعي تبيان خماطر اعتماد اقتصاد الدولة على الريع، وهنا يعرف األستاذان بيبالوي ولوسياين يف كتاهبما املشرتك "الدولة 
لدولة الريعية هي "الدولة اليت تتحصل على أغلب عائداهتا من اخلارج، وذلك على شكل ( أن اthe rentier Stateالريعية" )

، وانطالقا من هنا ينبع التهديد االقتصادي على شكل شقني أساسيني: االعتماد على العائدات القادمة من خارج احلدود، 2ريع"
ما جيعل اجلزائر، على غرار خمتلف الدول الريعية، تبقى سياساهتا  واالعتماد يف الوقت ذاته على استخراج وتصدير املوارد الطبيعية، وهو

االقتصاد عنصرا هاما ليس  االقتصادية، بل وحىت ميزانياهتا الداخلية رهينة حلجم العائدات اليت تتحصل عليها، وابلتايل يتبني بوضوح أن
 تبعية للخارج.فقط يف حتقيق الرفاه، لكن أيضا يف دعم سيادة الدول وختليصها من مشكل ال

البديل للوظائف )وليس لألبعاد( العسكرية يشكل البعد االقتصادي أن األستاذ جاك فونتاانل  ويف نفس السياق، يعترب
(، هذا األخري الذي يعين االسرتاتيجية اليت هتدف geo-economicsوالدبلوماسية، وهذا حبكم تطور مفهوم اجليواقتصاد )

 بوسائل أخرى غري احلرب: لالستيالء على الثروة والنفوذ

 " ؛املال يقوم بوظيفة القوة الناريةرأس 

  ؛والتطوير يلعب دور نوعية األسلحةالبحث 

  ؛الدبلوماسيةالنفوذ داخل األسواق أيخذ مكان 

 3"واحلواجز اجلمركية هي أسلحة. 

القدم، إذ أن الكثري يُرجع أسباب احلروب إىل هذا يدل على األمهية املتزايدة للبعد االقتصادي لألمن الوطين، فبالرغم أمهيته منذ 
املوارد، وحىت احلركات االستعمارية كان سببها البحث عن املواد األولية لتغذية الصناعة يف أورواب الغربية، لكن رغم تراجع احلركات 

واد األولية ال يزال قائما لكن بوسائل االستعمارية املباشرة، إال أن سعي الدول الصناعية الكربى للهيمنة على مصادر الطاقة وخمتلف امل
 أخرى مستحدثة، على غرار احتكار األسواق، وحجب التكنولوجيا عن الدول السائرة يف طريق النمو.

 البعد االقتصادي لألمن الوطين: تضارب أم تكامل مع احلفاظ على البيئة واالستدامة؟
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"العمل على التحرر من ، األمن على أنه: Barry Buzanابري بوزان يعرف املختص يف الدراسات األمنية، األستاذ 
، فاألمن يعين غياب التهديد ابحلرمان من الرفاهية االقتصادية، ما يوضح لنا أمهية اجلانب االقتصادي، ألنه ويف ظل مركزية 4التهديد"

فباعتبار األمن ، احلقوق السياسية واملدنيةاإلنسان الفرد يف الدراسات األمنية، فإن احلق االقتصادي واالجتماعي هو األوىل عن ابقي 
غياب التهديد ابحلرمان الشديد، من الرفاهية االقتصادية، فإن هذا التعريف يعود إىل مفهوم القوة والتهديد ابحلرمان من الرفاهية،  يعين

 .5ة رئيسية لألمن الوطينصادية كركيز يف مفهومها املادي احملسوس، وهو اجلانب االقتصادي، مشرياً إىل أمهية القوة االقت

ملناقشة  7992فيفري  10و  11يف سانتا مونيكا بوالية كاليفورنيا، الذي انعقد يومي املنعقد  *RANDيف مؤمتر و 
فيه شخصيات أكادميية، وممثلني عن احلكومة الفدرالية، قطاعات خاصة  تلألمن الوطين"، والذي شارك االقتصاديةموضوع "األبعاد 

ابلنسبة لألمن  االقتصاديكان اهلدف منه إعطاء أمهية أكرب للبعد   حيثابإلضافة إىل مراكز حبوث من خمتلف الوالايت األمريكية، 
مكانية إيف الوثيقة النهائية على أنه: " االقتصادياألمن  ، مت تعريفقوميواألمن ال االقتصاداألمريكي، وحتديد طبيعة العالقة بني  قوميال

األمريكية، ومواجهة كل العمليات أو األنشطة اليت ميكنها أن هتدد أو توقف هذه  االقتصاديةمحاية، أو حتسني/تدعيم املصاحل 
لألمن  االقتصادية" األبعاد  الكتاب املعنون بـ يف-عامنيبعد –، والصادر 7992. من خالل هذا التعريف املقدم سنة 6املصاحل"
 لألمن القومي األمريكي، هذا ألنه الركيزة واألساس الذي تقوم عليه بقية األبعاد. االقتصاديتتضح لنا مدى أمهية البعد  "،الوطين

خمتلف الدراسات إىل ان إذ تشري  ،االقتصاديخالل أمهية النمو  االقتصادي منوهناك ترابط قوي بني األمن الوطين والبعد 
 الدويل، ونتيجةهي العامل األنسب لتفسري حركة اهلبوط والصعود يف سلم القوى  االقتصاديالرتاكمات النامجة عن فارق معدالت النمو 

ت املتحدة فالوالاي ( اّتهت الدول إىل استنزاف املوارد الطبيعية لضمان مكان أفضل على سلم القوى.االقتصادي) ألمهية دور هذا البعد
هي األوىل ابلنسبة للوالايت  االقتصاديةاملصلحة  اقتصادها. سيعرقل منوهااألمريكية ترفض املصادقة على بروتوكول كيوطو ألن ذلك 

ظ على الطبيعة، بل وهناك من يرجع االهتمام ابلبعد البيئي وإنقاص حجم الغازات املنبعثة بتخوف الوالايت ااملتحدة مقارنة مع احلف
كقوة اقتصادية صاعدة تنافسها، وذلك عن   هذه األخريةتايل ضرورة العمل على حماصرة للصني، وابل االقتصاديةدة من صعود القوة املتح

 طريق محاية البيئة من جهة، لكن أيضا عن طريق الضغط عليها خبصوص الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

أنه: " ضرورة أتمني املوارد املالية واألسواق الضرورية للحفاظ على أيضا على لألمن الوطين  االقتصاديمت تعريف البعد 
يف هذا التعريف مت الرتكيز على متغريي املوارد املالية واألسواق، هذا نظرا ألن . 7بشكل مستمر" االقتصاديمستوايت متزنة من الرفاه 

اء يف التجارة أو يف جمال االستثمار، واألسواق بشقيها: الداخلية هذه املوارد أو رؤوس األموال هي مبثابة احملرك ألية عملية اقتصادية، سو 
واخلارجية هلا دور رئيسي يف تصريف فائض اإلنتاج، لكن أيضا يف حتقيق األرابح، ألن من يتحكم يف السوق سيتحكم يف األسعار، 

ربح، سينعكس ذلك اجيااب على رفاه املواطنني وابلتايل تتعاظم األرابح احملققة. وهذه العملية االقتصادية، إذا متكنت من حتقيق ال
واالدخار العمومي، أي تشكيل مدخرات للدولة ّتعلها يف غىن عن الديون األجنبية، وكل هذا يساهم يف حتقيق األمن الوطين، وحتقيق 

 االستقرار بطبيعة احلال.
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 اجلزائر يف حميطها اإلقليمي واألدوار املنوطة هبا:

ينبغي التطرق إىل مسألة جد هامة، وهي ما أصبح يسمى ابألمن اإلقليمي،  هاألمن القومي اجلزائري، فإنعند تناول موضوع 
األمين، فأمن دولة ما، لن يكون إال أبمن حميطها ودائرة األمنية اليت تنتمي إليها، كما أن أي هتديد يف هذه  وكذلك االعتماد املتبادل

حاسم، فإن تداعياته لن تتوقف يف داخل حدود تلك الدولة، بل ستمتد ابلضرورة إىل دول  الدولة، إذا ما مل يتم التصدي له بشكل
 اجلوار. 

وهذا هو حال اجلزائر، فهي تنتمي إىل أربعة فضاءات أمنية أساسية، تؤثر وتتأثر يف كل ما حيصل فيها، سواء من استقرار، 
. أوىل هذه الفضاءات أو الدوائر األمنية هي املنطقة املغاربية، واليت رخاء وتقدم، أو كذلك يف حالة النزاعات، غياب األمن والفوضى

ز على تتجسد يف تكتل إقليمي، متثمل يف احتاد املغرب العريب. الدائرة األمنية الثانية تتمثل يف العمق اإلفريقي للجزائر، وهنا جيدر الرتكي
هي الدائرة العربية، ذلك أن اجلزائر عضو يف جامعة الدول العربية، وّتمعها منطقة الساحل األفريقي بشكل رئيسي. الدائرة األمنية الثالثة 

مع دول اجلامعة الكثري من القواسم املشرتكة، وحبكم العالقات اليت تربطها مع هذه الدول، فإن أي هتديد حيدق هبذه األخرية، إمنا هو 
ة، فهي الدائرة املتوسطية، ذلك على اعتبار ان اجلزائر تشرف على حوض هتديد ألمننها والستقرارها. أما ابلنسبة للدائرة األمنية الرابع

البحر األبيض املتوسط، وابلتايل، فهي من جهة مسؤولة على أتمني مياهها اإلقليمية، واملسامهة اإلجيابية يف تسهيل املالحة البحرية 
ما من شأنه هتديد سالمة واستقرار منطقة حوض  ومكافحة كل أشكال اجلرمية املنظمة، من جهة اثنية، فهي تتأثر من جراء كل

 املتوسط. 

، وخمتلف املواثيق 7994 ، ومؤمتر الصومام7996بفضل العقيدة األمنية اجلزائرية، املستقاة من مبادئ ثورة أول نوفمرب 
يتغري،  الدولية اليت تعىن ابلسلم واألمن الدوليني، ابإلضافة إىل تكريس دستور اجلمهورية اجلزائرية ملبدأ أساسي يف الدفاع الوطين، والذي مل

ية خارج احلدود الوطنية، ، وهذا املبدأ القاضي بعدم تدخل القوات املسلحة اجلزائر ابلرغم من التعديالت اليت طرأت على دستور اجلزائر
املهام  تبيانيق مع اهليآت الدولية واإلقليمية. ابإلضافة طبعا إىل مبوافقة الدول املعنية، وابلتنسابستثناء املشاركة يف مهام حفظ السالم، 

، وانطالقا من هنا، فإن ، املتمثلة يف الدفاع عن سيادة البالد، وصون األمن والسلم فوق كامل الرتاب الوطيناألساسية للجيش اجلزائري
منظمات إقليمية ودولية. لكن هذا ال مينع وجود نوع  واقعية أو صرحية، سواء من دول معينة، وال من اجلزائر ال حتظى بتهديدات متاثلية

 كاهلا.جديد من التهديدات واليت مت تصنيفها على أهنا غري متاثلية، سواء ما تعلق ابإلرهاب، أو اجلرمية املنظمة مبختلف أش

وانطالقا من وعي صناع القرار يف اجلزائر أبن األمن القومي يتحقق ويتجسد ليس فقط بتأمني اإلقليم اجلغرايف للبالد، لكن ميتد 
ذلك إىل أتمني دول اجلوار، حيث طاملا اعتمدت اجلزائر على الدبلوماسية واملساعي احلميدة والوساطة، من أجل إجياد حلول سلمية 

ات يف املنطقة العربية والقارة األفريقية بشكل عام، حيث أن دبلوماسيتها ال تدخر أي جهد يف سبيل جعل األطراف ملختلف النزاع
املتنازعة تتجه حنو التفاوض، وحل اخلالفات بشكل سلمي، وهو ما قامت به يف مايل، وليبيا، كما أهنا دعمت التحول السياسي الذي 

من الثورة التحريرية، ولكن أيضا من التجربة املريرة اليت شهدهتا البالد يف عقد التسعينيات ضد  شهدته دولة تونس. وهذا الرصيد مستمد
التطرف العنيف واإلرهاب، حيث أهنا وبعد حسم الصراع يف امليدان، ابدرت بقانون الرمحة، الوائم املدين واملصاحلة الوطنية لفتح صفحة 
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ل هذا يؤهل اجلزائر إىل القيام أبدوار بناءة يف حميطها اجليوسياسي، ابألساس يف مشال وك جديدة من التعايش بدل التصادم والتنازع.
 أفريقيا ومنطقة الساحل األفريقي.
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