
الجياللي بونعامة خميس مليانةجامعة 
كلية الحقوق و العلوم السياسية 

قسم العلوم السياسية 

التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية األمريكية تجاه الجزائر 
2001سبتمبر 11بعد أحداث 

في  العلوم السياسيةماستررسالة مقدمة لنيل  شهادة 
تخصص: تحليل السياسة الخارجية

إشراف:األستاذ/الذكتورإعداد الطالب:                                    
شرقي محمودشريف عادل منصف                                                                     

لجنــة المنـاقـشـــة

نور الدين........................................................رئيساحاروشاألستاذ/الدكتور

..مشرفا و مقررا...........األستاذ/الدكتور شرقي محمود.............................................

.......عضوااألستاذ جدي احسن..............................................................

2015جوان 



I

شكر وتقدیر

لذي یعالج كثیرا ر هذا الموضوع اااختیألهمناالذي –سبحانه وتعالى–الشكر أوّال  للحق 
ه ویسر لنا السبل لفهمه وأمدنا بالعون حتى أخرجناالهامة،القضایا السیاسیة و الدینیة من

.إلى حّیز الوجود
ا التقدیر فهو ألستاذنا الجهد الذي بذل في هذا البحث الكثیر من "محمود شرقي"الجلیل وأّم

ب في هذا البحث، بالتوجیهات الواعیة التي كان لها أثرها الطیّ دون كلل أو ملل والذي أمدنا
كاء وكبریاء األستاذ الجامعي ولمسنا فیه ذاولقد شرفنا بمالزمة أستاذنا في هذا البحث فأعجبن
فهو جمیل ترى فیه كّل جمیل فنرجو لجمیلة فیه األخوة الصادقة والتواضع الذكي واألخالق ا

من اهللا أن یحفظه ویكثر من أمثاله .
الذین أرشدونا كثیرا في هذا البحث وأمدونا كما نتقدم بخالص شكرنا إلى كّل أساتذتنا الكرام 

خالصامسنا فیهم تواضعا كبیرا ولبكل ما عندهم في سخاء نادر دون تبرم أو ضیق  ٕ في وا
اهللا خیر الجزاء.فجزآهمواإلرشادالنصح 

كما نتقدم بالشكر الى أعضاء لجنة المناقشة الذین قبلوا مناقشة هذه المذكرة قصد إنارتنا بما 
یفیدنا في أبحاثنا المستقبلیة.

أو بالنقد الهادف لكي یخرج هذا الواعي،نتوجه بالشكر لكل من قدم لنا العون بالتوجیهكما
البحث في صورة أفضل.

نسأله أن یوفقنا جمیعا لخدمة العلم والدین إّنه سمیع مجیب.واهللا
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.الحبیبأبيإلى من كلله اهللا بالهیبة والوقار.. الذي علمني العطاء بدون انتظار...إلى 
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مقدمة
ي

سواء على مستوى الفاعلني الدوليني حيث ظهر العديد من الفواعل من غري الدول أو على ،والتغريات الكربى
لتصبح قضايا ذات أبعاد عاملية ،مستوى القضايا واالهتمامات املطروحة اليت تعدت احلدود التقليدية للدول

كقوة ،تحدة األمريكية بالعاملاستفراد الواليات املحماولة (أمنية، اقتصادية، سياسية،....) كما واكب هذا التحول 
يف املناطق وقعمتلاإعادة

واحليوية.االسرتاتيجية
وتعد منطقة املغرب العريب وباألخص اجلزائر أحد املناطق اليت اكتسبت أمهية كبرية بالنسبة للواليات املتحدة 

إىل املوارد الطاقوية اليت تتوفر عليها، األمر الذي باإلضافةتتمتع مبوقع جيواسرتاتيجي هام ةاألم
كانتها يف العالقات الدولية، وملاعتربته أوروبا الغربية 

الفرنسية واألوروبية اليت استفادت من للسياساتحكرا ،احلرب الباردةحقبةوأن هذه املنطقة ظلت طوال ةخاص
مواريث احلقبة االستعمارية يف تكريس هيمنتها على املنطقة، استنادا إىل منطق تقسيم األدوار الذي انتهجه 

ت املتحدة به الواليااعرتفتاملعسكر الليربايل ضد املعسكر االشرتاكي خالل فرتة احلرب الباردة، والذي 
–، األمريكية
بالنسبة االهتماماجلزائر بنوع من تيظالبحث عن أي موقع أو دور يف تلك املنطقة، فقد حيفاإلحجامإىل حد 

وذلك بالنظر للرهان الطاقوي الذي متثله، والذي تأكد أكثر يف فرتة ،مريكيةلصانع القرار يف الواليات املتحدة األ
مع ،2001سبتمرب 11عد أحداث بمع االكتشافات البرتولية اهلامة ليتعزز هذا االهتمام بقوة ةالتسعينات خاص

مر الذي سرع من وترية تبين الواليات املتحدة األمريكية ملبدأ مكافحة اإلرهاب كمبدأ قائد لسياستها اخلارجية، األ
بالتقارب بني البلدين وترقية الدور االسرتاتيجي للجزائر يف ميدان ما يعرف 

الظاهرة أصبحت شريكا ال يستهان به وهذا ما أعطى هلا وزنا معتربا يف الشؤون األمنية وجتربتها املميزة يف حماربة 
،والعسكرية والدولية

 الموضوع:اختيارأسباب
هذا املوضوع ملعاجلة جمموعة من االعتبارات الذاتية واملوضوعية وتتمثل هذه األسباب يف النقاط مت اختيار 
الرئيسية التالية: 
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األسباب الموضوعية:-
األهم هو تطور العالقات الثنائية بني البلدين بشكل ملحوظ مقارنة مع السنوات املاضية يف إن السبب 

يف إطار 2001سبتمرب11خاصة مع بروز عامل التعاون األمين والعسكري بعد أحداث ،
ات السياسية املتكررة ناهيك عن الزيارات و العالقاالقتصاديةإىل تطور العالقات باإلضافة"اإلرهاب"،مكافحة 

بني الطرفني سواء الرمسية أو غري الرمسية مع تعزيزها بتبادالت جتارية وكذا اتفاقيات.
كذلك البحث يف حقيقة وعمق هذه العالقات الثنائية، فهل هي عالقة تبادل أم هيمنة أحادية اجلانب؟ و 
سبتمرب11اث دل هو وليد أحالعسكري، هو التساؤلكذلك و 
؟أم هناك عوامل ومقومات أخرىاحلرب على اإلرهاب؟إطاريف 2001

األسباب الذاتية:-
على ،اجلزائريةالسياسة اخلارجية إىل اجلزائر ومن مث حماولة االهتمام باملواضيع املساعدة على فهم *االنتماء

السياسة العظمى، وعلى سبيل احلصر أخذنا منوذجا يف دراستناالدول بالقضايا املتعلقةخاصة،دويلالاملستوى
لواليات املتحدة األمريكية.اخلارجية ل
خاصة عالقة دولة رجية وعالقات الدول ببعضها البعضامليل إىل املواضيع اليت تدرس السياسات اخلا*

كم جمال ختصصنا.حبذا كانت تتبوأ مركز قيادة عامليةنامية مع دولة تصنف قوى عظمى، فما بالك إ
اإلسهام يف إعطاء فكرة وصورة عامة عن نوعية العالقات اليت تربط بني اجلزائر و ود التطلع نكما *

.مريكيةوالواليات املتحدة األ

بيان أهمية الموضوع:
احلادي ما بعد تكمن أمهية املوضوع يف حماولة فهم وتفسري قضايا السياسة اخلارجية، اليت تطرحها مرحلة - 

.ئر، الواليات املتحدة األمريكية)، بالرتكيز على سياسات الدولتني (اجلزا2001عشر من سبتمرب
بعد 2001- 

.حماولة الكشف عن النوايا واألهداف احلقيقية هلذه املواقف والتوجهات اجلديدة
ل ما ومصاحلهما املشرتكة، خاصة يف ظو تقصي اآلليات وال- 

التنافس الدويل الشديد على مناطق النفوذ يف العامل.
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:إشكالية الدراسة
سامهت يف اليت ةاجلديدالدولية ، الكثري من املعطيات 2001أفرزت أحداث احلادي عشر من سبتمرب

االهتمام األمريكي بالعديد من الدول مبا فيها اجلزائر، حيث سامهت هذه األحداث يف جعل اجلزائر الفاعل زيادة
األمريكية يف ما يعرف باحلرب على اإلرهاب.االسرتاتيجيةلتنفيذ ،األساسي

من نقاط الغموض حول ، يثري الكثرينظور االسرتاتيجي خاصة األمريكيهذا التحول السريع يف امل
ظف يف إطار تو خمتلف اآلليات واألساليب اليت باإلضافة إىلاألسباب واألهداف اليت أدت إىل هذا التحول، 

تعزيز العالقات بني البلدين.
ما يدفع بنا إىل طرح اإلشكالية التالية:

 سبتمبر 11أولويات وأهداف السياسة الخارجية األمريكية تجاه الجزائر بعد أحداث ما هي
؟2001
تربز لنا األسئلة الفرعية التالية:اإلشكاليةمن خالل هذه 

؟2001مضامني السياسة اخلارجية االمريكية بعد احداث احلادي عشر من سبتمربما هي .1
؟ وكيف انعكست بني البلدينالعالقات الثنائيةسامهت يف تطوير األسباب الرئيسية اليتهي ما.2

؟للدولتنيعلى السياسة اخلارجية 2001سبتمرب 11اث دأح
ااالت التعاون بينهما؟ .3 أهم  ثل  تم يما ت ين؟ وف لد لكال الب هجة  ت املن ات  اآللي يب و األسال هي  ما 
:فرضيات الدراسة

األسئلة الفرعية، قمنا بوضع الفرضيات التالية:      علىلإلجابة 
.واالقتصادية (الطاقوية) للجزائر جعلتها حمل اهتمام واطماع العديد من الدولن االمهية اجليواسرتاتيجيةإ-01

- هو أحد األسباب اليت أدت للتعاون اجلزائري"اإلرهاب"عامل يعترب-02
الذي كان سببا يف تغري العقيدة األمريكية لتوظيف القوة 2001سبتمرب 11والعسكري خاصة بعد أحداث 

إىل أدوات أخرى أال وهي التعاون والتكامل.
رة اإلفريقية خاصة منطقة الساحل اإلفريقي،  كلما تزايدت التهديدات األمنية للمصاحل األمريكية يف القا-03

ا ما ادى اىل تعزيز ذوه،مدركات االسرتاتيجية االمريكية جتاهها يكي باجلزائر نظرا للكلما تزايد االهتمام األمر 
العالقات الثنائية.
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مجال الدراسة:
اجلغرايف والزمين ضروري لكل دراسة موضوعية، وذلك بغرض الوصول إىل نتائج علمية اإلطارإن حتديد 

دقيقة
:اإلطار الزمني

كمجال زمين، وقد مت الرتكيز على مرحلة ما بعد 2014إىل 2001فرتة الدراسة من سنة لقد مت حتديد 
للواليات املتحدة االسرتاتيجيةالتوجهات يف أحداث احلادي عشر من سبتمرب ملا شهده هذا التاريخ من حتوالت 

 -
األمريكية، مقارنًة بواقعها قبل األحداث وتطورها بعدها.

المكاني:اإلطار
11بعد أحداث اجلديدة للسياسة اخلارجية االمريكيةالتوجهاتالبحث يف إن الدراسة كانت تتمحور حول 

وحماولة ،، فهذا يعين أن اإلطار املكاين يتمحور حول منطقيت اجلزائر والواليات املتحدة األمريكية2001سبتمرب 
واليات املتحدة االمريكيةاليت سعت ال2002ساحل) لعام منا لفهم فحوى بعض االتفاقيات مثل اتفاقية (بان 

، ناهيك عن املنطقة األوروبية ..)مع دول الساحل (موريتانيا، مايل، تشاد، نيجر،.على ضم اجلزائر إليها بالتنسيق 
لك الصني.األمريكي، وكذ-إىل التنافس األورووبالتحديد فرنسا بعد أن تطرقنا 

:أدبيات الدراسة
ويف غاية األمهية، وذلك ملا أساسيةإن إعادة مراجعة األدبيات السابقة اليت تعرضت إىل املوضوع تعترب

املتناولة حىت ال يتم تكرارها، ميكن الباحث من متابعة كل ما كتب حول املوضوع واالطالع على خمتلف العناصر 
وهو ما يسمح للباحث أيضا بالقيام بدراسة من وجهة نظر خمتلفة وهذه بعض الدراسات اليت تناولت املوضوع من 

جوانب خمتلفة:
واليت وهي مذكرة ماجيسرت، لعليلي موينفريقيا بعد احلرب الباردة:سياسة األمريكية يف منطقة مشال إال-

طبيعة التوجهات األساسية اليت حكمت السياسة اخلارجية األمريكية يف مشال إفريقيا واليت حددت بثالثة تناولت
ا استعرض الباحث إىل أهم التطورات يف دول (اجلزائر، املغرب، تونس) يف فرتة ما بعد احلرب الباردة، كم

وهي مذكرة ماجيسرت حلشود نور الدين، واليت تناولت ):2004- 1992األمريكية (-العالقات اجلزائرية-
11ية،األمريك-طبيعة العالقات اجلزائرية
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التقارب والتعاون وكذا التنافس قبل وبعد األحداث، باإلضافة إىل ، فتعرضت إىل أهم حمطات2001سبتمرب 
مع اجلزائر بعد أن تفردت اليات املتحدة االمريكيةصاحل اليت تسعى لتحقيقها الو التطرق إىل خمتلف األهداف وامل

هذه األخرية بقيادة العامل.
وهي مذكرة ماجيسرت السياسة التنافس الفرنسي األمريكي يف منطقة املغرب العريب بعد احلرب الباردة:- 

األمريكي يف املنطقة املغربية يف حقبة ما بعد احلرب الباردة، -حلجاج مراد، واليت عاجلت موضوع التنافس الفرنسي
تناولت أهم اخلصائص واألسباب اليت جعلت منطقة املغرب العريب وحوض املتوسط نقطة استقطاب تسعى أين 

تكون هلا أدوار يف املنطقة، كما ألن ،اليات املتحدة االمريكيةفرنسا والو صةظام الدويل وخاالدول الكربى يف الن
صادية واألمنية، لتخلص يف األخري إىل إبراز أهم تناولت يف اجلزء اآلخر من الدراسة إىل إبراز أهم املشاريع االقت

التحديات اليت تواجه منطقة املغرب العريب وانعكاس التنافس الدويل عليها.
وهي "):2008-2001يف املغرب العريب (اجلزائر، تونس، املغرب "األمريكيةاالسرتاتيجيةاألبعاد - 

تطور السياسة اخلارجية األمريكية يف املغرب العريب (تونس، الروايح إمساعيل واليت تناولتبولــ ريمذكرة ماجست
ومنظورها ملنطقة املغرب اليات املتحدة االمريكيةالو حول سياسةاملغرب، اجلزائر)، وذلك بالرتكيز على مفاهيم
أبعادها والعسكرية األمنية مع كل دولة وصوال إىل حماولة حتديدواالقتصادية

يف هذه املنطقة.االسرتاتيجية
نظريات الدراسة:

إليه كل تسعى هدفوكلحة الوطنية كمرادف للقوة اليت تستخدم مصطلح املصالواقعيةالمدرسةتعترب 
هانسأكد عليه أب املدرسة الواقعية املصلحة هي جوهر السياسة وهو ما أساسية لكن باعتباردولة، أداة حتليل 

وقد حاول الواقعيون اجلدد جتاوز نقائص املدرسة الواقعية التقليدية "Hans morgenthau"مرغانثو
بل برز فاعلون آخرون،الوحيد يف العالقات الدوليةنتيجة تطور البيئة الدولية اليت مل تعد الدولة فيها هي الفاعل 

لعسكرية بل أدوات أخرى كالتعاون كما أن حتقيق األمن املصلحة الوطنية مل يعد يقتصر على استخدام القوة ا
حتليل أساسية يف دراساتنا هذه.أداةوالتكامل وهذه 

واليت تعلي من أمهية التفاوض كبديل احلرب، ويسعى مفكروها إىل إقناع الجديدةالليبيراليةالمدرسة 
لوصول إىل حالة من التعاون لملصاحل قصرية املدى، بالسعي الدولة باالهتمام باملصاحل طويلة املدى على حساب ا

وهذا ما نلمسه يف دراستنا هذه خاصة ، على املصاحل املتعارضةالتصارعمن بدالمن أجل التحقيق مصاحل مشرتكة 
.2001سبتمرب 11األمريكية بعد أحداث - يف فصل الثاين تطور عالقات اجلزائرية
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الدراسةمناهج :
من املناهج واليت جند منها:تقتضى الدراسة العلمية االستعانة مبجموعة 

 :المنهج التاريخي
م ببناء تكان وال يزال املنهج التارخيي حيظى مبكانة الدراسات السياسية، وهو ذلك املنهج العلمي الذي يه

وجاء توظيف املنهج التارخيي الستعادة الظرف الزمين للعالقات األمريكية اجلزائرية ،1مبا يكون يف املستقبلوالتنبؤ 
إىل غاية الفرتة املعنية بالدراسة.. من أجل فهم هذه العالقة والوقوف على العوامل اليت سامهت يف تطورها ..

 الوصفي:المنهج
التغري، ويعمل هذا املنهج من أجل يعترب الوصف أحد مستويات البحث العلمي إضافة إىل التحليل أو 

يساعد على التعرف أكثر على األحداث التارخيية أو املوضوع ما كانجبوانب اإلحاطةاستحضار حادثة أو 
حتديد ظروفها وأبعادها وتبيان فإنه يقوم بتفسري الوضع القائم للظاهرة أو املشكلة من خالل األبنية، وكذلك 

2.
:صعوبات البحث

يأيت دون صعوبات مهما سعى صاحبه إىل الكمال كما أنه الواألخطاءإن أي عمل ال خيل من النقائص 
خيص البحث العلمي وهكذا فإننا ال خنرج من القاعدة العامة ي وجه كل تقدم علمعثرة يف تقف حجر اليت معينة

السياسة اخلارجية األمريكية يف هذا البحث وهو نقص املراجع اليت تناولت ونشري إىل أن املشاكل الذي صادفنا 
ذات ةث القصري حيث تعودنا على البحو يف إجناز البحوث من هذا النوع ، إىل جانب قلة خربتنا جتاه اجلزائر

بسيطة.الاملراجع القليلة. واملنهجية 
الدراسة:تقسيم

على كل ما تقدم فإن حماولة اإلجابة عن إشكالية الدراسة واألسئلة الفرعية لإلملام بكافة جوانب ابناء
املوضوع، وحسب اإلطار النظري احملدد سلفا سنتبع تقسيم الدراسة إىل ثالثة فصول، بعد أن حاولنا قدر اإلمكان 

مراعاة ترابط وتناسق األفكار املطروحة.

.57، ص1997اجلزائر: بدون دار نشر، .حممد شليب، منهجية التحليل السياسي- 1
.70نفس املرجع. ص - 2



8

يف تفسري النظريةو اخللفية الفكرية السياسة اخلارجية األمريكية بصفة عامة (ففي الفصل األول تناولنا- 
، وهو ما يظهر عند )، احملددات، األهداف، عملية صنع القرارلسياسة اخلارجية االمريكيةالسلوك اخلارجي ل

اجلديدة للعالقات الدولية يف تفعيل التعاون الدويل وذلك عن طريق دعم دور املؤسسات الدولية، املقاربات 
مع ابراز ،2001سبتمرب 11ملا بعد أحداث السياسة اخلارجية االمريكيةيف فهم وتفسري اإلطارولتدعيم هذا 

السياسة أولوياتت هامة يفشهدت حتوالإذ التوجهات اليت عرفتها مرحلة األحداث احلادي عشر من سبتمرب، 
.خاصة يف فرتيت كل من بوش و أوبامااخلارجية األمريكية

اخللفية التارخيية للعالقات الثنائية لفهم املوضوع وضبط حدوده، وحماولة ويف الفصل الثاين فقد تناولنا 
وحتليل أهم ، املتحدة األمريكيةتوظيف اخلربة التارخيية بني البلدين لفهم واقع العالقات بني اجلزائر والواليات 

إبراز ، معاليت عرفها العامل والتغري يف أمناط ترتيب القوة وتغري املنظومة القيمية، وأهم مميزات النظام الدويل اجلديد 
اجليو اقتصادية اليت جعلت اجلزائر حمل اهتمام واستقطاب من طرف صانعي القرار اسرتاتيجية ومهية اجليو األ

)، أي قبل أحداث احلادي عشر من سبتمرب، ناهيك 2001- 1992للسياسة األمريكية يف خالل تلك احلقبة (
واليات بني اجلزائر و الب دبلوماسيعن دور العامل االقتصادي الذي ساهم إىل حد قريب يف إحداث تقار 

املتحدة االمريكية.
سبتمرب 11األمريكية بعد أحداث -أما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة تطور العالقات اجلزائرية

عدها، حينما، إذ وبعد سيطرة العامل االقتصادي على هذه العالقات طوال حقبة احلرب البارة وما ب2001
كانت السياسة اخلارجية األمريكية تصاغ يف اطار جمالس الشركات النفطية، أفرزت أحداث سبتمرب معطيات 

العامل ليس فقط باالعتماد على العالقات الثنائية  جديدة يفومتغريات جديدة، أدت إىل إعادة صياغة أولويات
، اتيجي يف السلوك اخلارجي للبلديناسرت حيث عاد من خالهلا العامل األمين وبقوة كخيار ،فحسباالقتصادي

الدويل، كما اختتمنا يف دراستنا على الكشف ملختلف العراقيل الداخلية، وكذا ملواجهة ما أصبح يعرف باإلرهاب 
.السياسة اخلارجية األمريكية اجتاه اجلزائرالتحديات اخلارجية اليت تواجه
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:المفاهيم والمصطلحات
السياسة الخارجية:تعريف

إن حماولة وضع تعريف موحد للسياسة اخلارجية تكتنفه العديد من الصعوبات خاصة تلك املتعلقة بالطبيعة 
املعقدة للسياسة اخلارجية، وذلك باعتبارها تنتمي إىل بيئات خمتلفة: نفسية، وطنية، دولية، حيث حدد الباحثون 

دقيق للسياسة اخلارجية.ريف شامل و مشكلتني حتول دون التمكن من تع
السياسة ال تعرف كموضوع جمرد بل تعرف من خالل جمموعة مكونات وعناصر تدخل يف تركيبها وتأثر - 

تلك السياسة  بشكل مباشر عليها، لذا مييل بعض الدارسني إىل املرادفة بني السياسة اخلارجية وبعض اجزاء 
)Sibouriسيبوري (كاألهداف والسلوكيات، حبيث جند تعريف 

.1اطات اليت حتاول الدولة من خالل السلطات احملددة دستوريا أن تتعامل مع الدول األجنبيةواالرتب
أا)Djems roznou(روزنو كما يعرفها جيمس -  : "جمموعة التصرفات السلطوية اليت تتخذها ب

على اجلوانب املرغوب فيها داخل البيئة الدولية، أو لتغيري اجلوانب غري أو تلتزم باختاذها احلكومات، إما للمحافظة 
.2مرغوب فيها"

أن السياسة اخلارجية: "تعرف من خالل النظرة )Kenit tomsonكينيت تومسون (ويرى - 
عتقدات االيديولوجية والنظرة التحليلية، فالسياسات اليت تصنعها الدول جتاه العامل اخلارجي هي تعبريات عن امل

السياسية واالجتماعية والدينية السائدة، وهلا عدة مقومات منها: (تقاليد الدولة التارخيية، موقعها اجلغرايف، 
.3املصلحة الوطنية، أهداف األمن وحاجاته)"

واملعربة عن - 
ايديولوجية النظام السياسي وتوجهاته الفكرية والفلسفية، الراعية للمصاحل الوطنية، واليت تتحقق عرب وسائل سلمية 

وغري سلمية.
 مجلس األمن القوميThe National Security Council

لــــرئيس يف عهــــد ا1947أنشـــئ جملــــس األمــــن القــــومي مبقتضــــى قــــانون األمـــن القــــومي الــــذي صــــدر ســــنة 
ترومـــان، و هـــو عبـــارة عـــن هيئـــة حكوميـــة هلـــا تكـــوين مـــرن تتمثـــل وظيفتهـــا األساســـية يف تنســـيق أنشـــطة املصـــاحل و 

.09، ص 1999، القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، 2. طتحليل السياسة الخارجيةحممد السيد سليم،1
.11نفس املرجع. ص 2

.106، ص 2005اجلزائر: املكتبة اجلزائرية بودواو، .معجم مفاهيم العلوم السياسية والعالقات الدوليةعامر مصباح، 3
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ـــة نـــادرة و يضـــم كاتـــب الدولـــة يف الشـــؤون اخلارجيـــة و كاتـــب الد ولـــة للـــدفاع و رئـــيس مكتـــب اخلزانـــة و رئـــيس هيئ
.  1األركان العامة للقوات املسلحة

 و يعد جملس األمن القومي فاعال مهما يف صناعة القرار يف السياسة اخلارجية األمريكية حيث

دوار يف جماالت الدفاع و السياسية اخلارجية و األاالسرتاتيجياخلطط و الربامج ذات الطابع 
، االسرتاتيجياالقتصادية األمريكية يف العامل، و كذا صياغة اخلطوط العامة للقرارات ذات الطابع 

.2عسكرية و اقتصادية و سياسية

.22، ص1990اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب، .الدوليةفصول في العالقات امساعيل العريب، 1
.135املرجع السابق. ص عامر مصباح،2
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تمهيد:
لقـــد شـــكلت أحـــداث ســـبتمرب املنعطـــف الرئيســـي يف السياســـة اخلارجيـــة األمريكيـــة، حيـــث عمـــدت اإلدارة 
11

يف العديـد مـن املنـاطق احليويـة، يجيةاالسرتات، لتكريس هيمنتها العاملية من جهة و ضمان مصاحلها 2001سبتمرب 
حفاظا على األمن القومي األمريكي جبوانبه املتعددة السياسية العسكرية االقتصادية و الثقافية.

من هذا املنطلق و حىت نسلط الضوء على توجهات السياسة اخلارجية األمريكية اجلديـدة البـد مـن التطـرق 
أوال إىل مضــــامني السياســـــة األمريكيــــة، و ذ

أهدافها، و كذا الوقوف عند أهـم القـوى و العوامـل املـؤثرة يف عمليـة صـنع القـرار اخلـارجي األمريكـي. كمـا سـتعرض 
مريكـي يف 
عهد كل من الرئيس جورج ولكر بوش و براك أوباما. باإلضـافة إىل العديـد مـن العناصـر الـيت تناوهلـا يف هـذا الفصـل 

بشيء من التفصيل.
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المبحـث األول: مضاميـن السياسـة الخارجيـة األمريكيـة
وانـب الفكريـة احملـددات الـيت تقـوم عليـه و إن فهم مضامني السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة يتطلـب اإلملـام باجل

:التاليةطالباملهذا املبحث و ذلك من خالل األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها، و هو ما سيتم التطرق إليه يف
للسياسـة الخارجيـة األمريكيـةوالنظريةالمطلـب األول: الخلفيـة الفكريـة

توجهان: إما التدخل و إما االنعزال، و سـيادة أحـدمها علـى يسود السياسة اخلارجية األمريكية بشكل عام 
اآلخـــر متوقـــف علـــى طبيعـــة توجهـــات القـــائمني علـــى أمـــر اإلدارة األمريكيـــة أوال، و علـــى طبيعـــة املرحلـــة التارخييـــة و 
يولـد اختالفـا 

يف نوعية السياسة املتبعة و هو ما سيتم التطرق إليه يف هذا املطلب.
الفـرع األول: النـزعـة االنعزاليـة

تعترب النزعـة االنعزاليـة إبـراز و أوىل توجهـات السياسـة األمريكيـة، و قـد نشـأت هـذه السياسـة لعـدة أسـباب 
ية و اإليديولوجيــــــة لألمــــــة األمريكيــــــة و االكتفــــــاء الــــــذايت لعــــــل أمههــــــا: االنفصــــــال اجلغــــــرايف و اخلصــــــائص السياســــــ

1فهي مل تتورط يف الشؤون اخلارجية العاملية

التوسـع الروســي يف تلــك املرحلـة علــى شــواطئ احملـيط اهلــادي ألمريكــا الشـمالية، كمــا كانــت تتخـوف مــن التحركــات 
وروبيــة يف املنطقــة و العمــل علــى بســط نفوذهــا يف 
النصــــف اجلنــــويب للقــــارة األمريكيــــة الــــذي تعتــــربه الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة امتــــداد هلــــا و تكريســــا ملبــــدأ أمريكــــا 

1823.2) عام 1825-1817لألمريكيني الذي تبناه جيمس مونرو (

لــــة مل تكــــن حباجــــة إىل ختصــــيص مــــوارد كبــــرية للــــدفاع إن الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة بتبنيهــــا سياســــة العز 
اخلـارجي، بــل انكبـت علــى التنميــة الداخليـة و مشــاريع البنيـة التحتيــة، و جتنبــت أي التزامـات أو حتالفــات خارجيــة،  

3كما ابتعدت عن التورط يف الصراعات اليت كانت حتدث يف أوروبا.

ترمجة: (حممد بن أمحد مفيت)، حممد سليم السيد، الرياض: عمادة شؤون املكتبات جامعة امللك سعود، .تفسير السياسة الخارجيةلويس جنسن، 1
.95، ص1989

. 334القاهرة: دار الكتاب احلديث، ص .المدخل في علم السياسةبطرس بطرس غايل، حممود خريي عيسى، 2
. 9، ص2004بريوت: الدار العربية للعلوم، .سبتمبر اإلشكاليات الفكرية واالستراتيجية11عالم ما بعد السيد ولد أباه، 3
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لتيــار اجلمهــوري و الــدميقراطي، و كانــت أشــد عنــد و االنعزاليــة علــى مــدى التــاريخ األمريكــي مجعــت بــني ا
اجلمهـوريني، الـذين كـانوا أكثـر مـيال إىل عـدم الثقـة بالعـامل اخلـارجي، كمـا أن هلـم نظـرة تشـاؤمية إىل مـا هـو أجنـيب و 

ن)، أمـا حيبذون امليزانيات املتوازنة و الضرائب املنخفضة، و هلذا رفضوا التزامات ما وراء البحـار (احملـافظون التقليـديو 
الــدميقراطيني فقــد تبلــورت سياســة العزلــة عنــدهم يف شــكل احلمايــة االقتصــادية، و كــذا العــزوف عــن متويــل سياســات 

1دفاعية حقيقة.

إن العزوف األمريكي عن التورط خارج احلدود األمريكية، مل مينع الواليات املتحـدة األمريكيـة مـن الـدخول 
يف احلـــرب العامليــــة األوىل، و منــــاداة رئيســـها و لســــن بانضــــمام بـــالده إىل عصــــبة األمــــم الـــيت أنشــــأت بعــــد معاهــــدة 

بــرد الفعــل و الــدخول يف احلــرب إىل جانــب كــل فرســاي، يف احلــرب العامليــة الثانيــة فقــد اتســمت السياســة األمريكيــة
إىل اهلجـوم مـن طـرف اليابـانيني. كمـا مل مينـع إدارة كلينتـون بيـرل هـاربرمن فرنسا و بريطانيا عنـدما تعرضـت قاعـدة 

يف التسعينات من التدخل يف الصومال، هاييت، البوسنة، كوسوفو.
ســــار الفكــــر االســــرتاتيجي األمريكــــي ســــبتمرب كرســــت قطيعــــة يف م11عمومــــا ميكــــن القــــول أن أحــــداث 

.باسم ما يسمى باحلرب على اإلرهابرب فيما بعد أحداث سبتم
الفـرع الثانـي: النزعـة التدخليـة

لقــد رفــض أنصــار االجتــاه التــدخلي االنعزاليــة اليمينيــة الــيت تــدعو إىل قلعــة أمريكيــة معزولــة عــن العــامل، كمــا 
ر حســـبهم رفضـــوا االنعزاليـــة اليســـارية الـــيت تأخـــذ (شـــعار عـــش ودع اآلخـــرون يعيشـــون)، حيـــث مل تعـــد هـــذه األفكـــا

صاحلة يف عامل يتجه حنو التقليص من مكانة السيادة الوطنية، و لذلك فإنه ال بد مـن التـدخل يف شـؤون الـدول إذا 
، و هلــذا فقــد نــادى احملــافظني 2تــدهورت أوضــاعهم الداخليــة، كمــا أن مبــدأ الســيادة يعــد عائقــا أمــام تقــدم البشــرية

اجلدد بأن تلعب الواليات املتحدة األمريكية دو 

.41ص.السيد ولد أباه، املرجع السابق1
، القاهرة: مركز األهرام للدراسات و النشر، مجلة السياسة الدولية.يد"مصطفى علوي، "السياسة اخلارجية األمريكية وهيكل النظام الدويل اجلد2

. 68، ص2003، جويلية 153العدد 
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.1بعد أحداث احلادي عشر سبتمرب
: األصول الفكرية للمحافظين الجدد  الفرع الثالث

، الذي هـاجر إىل الواليـات املتحـدة ليوستراستأسس تيار احملافظني اُجلدد على يد املفكر اليهودي األملان 
و عمـــل أســـتاذا جامعيـــا يف جامعـــة شـــيكاغو، و أســـس مـــا عـــرف بالشرتاوســـية الـــيت مثلـــت 1938األمريكيـــة عـــام 

اجلذور األوىل لفكر احملافظني اجلدد.
علـى نقطتـني أساسـيتني مثلتـا مرجعيـة رئيسـة يف فهـم تطـور نزعـة احملـافظني الليوستراوسيو يرتكز املذهب 

دد:اجلُ 
االرتباط بـني متغـريين الدميقراطيـة و القـوة ملواجهـة العصـيان، ألن الدميقراطيـة ال ميكـن أن تفـرض بـدون .1

قوة.
أي موقف رافض للدميقراطية هو رفض للفضيلة اإلنسانية..2

، 2و احملافظون اجلدد جيلني من املفكرين و السياسيني، تبلور اجليل األول يف الستينات مـن القـرن العشـرين
يــرى هــذا التيــار أن الشــر ظــاهرة واقعيــة ال ميكــن إنكارهــا، و أن صــعود هــذه الظــاهرة مرهــون بتــواين أعــدائها عــن و

.3ساسية ملواجهة الشرنفسها، كما و يؤكدون أيضا على دور القوة العسكرية كأداة أ
لروبــرت  ، منــذ نشــر مقــال 1996أمــا املرحلــة الثانيــة مــن هــذا الفكــر فقــد بــدأت يف النقاشــات العامــة عــام 

ــة ريغانيــة جديــدةحتــت عنــوان: كرســتول و روبــرت كاغــان ، و قــد تضــمن هــذا املقــال فكــرة نحــو سياســة خارجي
أساسية مفادها أن العامل يبحث عن قائد، و أن أمريكا حتما

.4النظام الدويل الراهن

متوفر على املوقع .إبراهيم درويش، قراءة يف كتاب أمريكا يف مفرتق الطرق: الدميقراطية و السلطة، وإرث احملافظني اجلدد لفرانسيس فوكوياما1
اإللكرتوين:

content&task=4141&Itimid=67-/index,php?option=comnation,com-www.arab
، 2009دمشق: منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، .2001أيلول 11أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد شاهر إمساعيل الشاهر، 2

.11ص
(مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العالقات الدولية،  ."2001أمساء رسويل، "مكانة الساحل اإلفريقي يف االسرتاتيجية األمريكية بعد أحداث سبتمرب 3

.40، ص2011كلية احلقوق، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية)، جامعة باتنة،
.41نفس املرجع، ص4
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و ميكــن القـــول أن الرؤيـــة الــيت تبنتهـــا اإلدارة األمريكيـــة الســابقة يف عهـــد الـــرئيس دبليــو بـــوش بعـــد أحـــداث 
احلادي عشر من سبتمرب، مـا هـي إال تعبـريا عـن فكـر احملـافظني اجلـدد و مـا حيتويـه مـن نزعـة تدخليـة وهيمنـة عامليـة، 

ري أن هـــذا التوجـــه اخلـــارجي للواليـــات املتحـــدة عـــن طريـــق توظيـــف األداة العســـكرية حملاربـــة مـــا يســـمى باإلرهـــاب. غـــ

املقابــل إىل ضــرورة التعــاون مــع القــوى الكــربى األخــرى و خاصــة أوروبــا ملواجهــة التحــديات الراهنــة، فالتعــاون العــابر 
، فيمــا يــرى 1األزمــات املتفاقمــة يتحقــق مــن خــالل القيــادة األمريكيــة بالشــراكة مــع قــوى إقليميــة أخــرىللــدول حلــل 

جوزيـــف نـــاي ضـــرورة اعتمـــاد القـــوة الناعمـــة خاصـــة أمـــام جاذبيـــة النظـــام االجتمـــاعي و الثقـــايف و منظومـــة القـــيم و 
ضـــب و العـــداء علـــى املســــتوى املؤسســـات األمريكيـــة بـــدل االعتمـــاد علـــى القـــوة الصــــلبة، الـــيت شـــكلت أســـاس الغ

.2العلمي
.كيةيللسياسة الخارجية األمر المقاربات النظرية تفسيرالمطلب الثاني :

السياســة اخلارجيــة ألي دولـة مــن جمموعــة مـن العوامــل أبرزهــا وأعمقهـا أثــرا رؤيــة صـانعي القــرار لطبيعــة تنطلـق
العالقات بني الدول، واليت قد تنطلق من منظور واقعي، كما ميكن أن تنطلق مـن منظـور ليـربايل أو مثـايل....هو مـا 

سيتم التطرق إليه يف هذا املبحث.
األول: النظرية الواقعيةالفرع

وعلـى النزعـة األخالقيـة االنعزاليـة للجمهـوريني، يف ظـل احلرب العاملية األوىل كـرد فعـل مـزدوج علـى املثاليـة الولسـونية
النقاش الدائر يف 

قوا على الساحة الدولية. مي  ا 3تن

يف مؤلفـــه (فـــن احلـــرب) وكـــذلك إىل أعمـــال (تيوديـــوس)وتعـــود جـــذور هـــذه النظريـــة إىل كتابـــات اإلغريقـــي 
الـذي يرجـع لـه الفضـل يف (تومـاس هـوبز) 4ري) الغايـة تـربر الوسـيلةخاصة مؤلفه (األمـ(نيكوال ميكيافلي)اإليطايل 

صقل التصور الرئيسي للـواقعيني وهـو الفوضـى الـيت يعتربهـا الواقعيـون السـمة الرئيسـة للبيئـة الـيت تتفاعـل فيهـا الـدول، 
.109، ص2008. بريوت: الدار العربية للعلوم، لخارجية األمريكية بين مدرستين: المحافظية الجديدة و الواقعيةالسياسة اهادي قبيسي، 1
.110نفس املرجع. ص2
، 2007. اجلزائر: دار اخللدونية للنشر والتوزيع، ، التنظير في العالقات الدولية بين االتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينيةعبد الناصر جنديل3

.133ص 

.220، ص 2006اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، ،2. طاالتجاهات النظرية في تحليل العالقات الدوليةعامر مصباح، 4
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صــاحب  كــار)(أدمونــد  والدبلوماســي املــؤرخ (نيكــوال ســبيكمان) أمــا يف القــرن العشــرين فقــد بــرز كــل مــن اجلغــرايف 
(هانس مورغانتو).، واضع أسس النظرية الواعية التقليدية )1939(أزمة العشرين كتاب 

ويسـتند املــنهج الـواقعي التقليــدي علـى اعتبــار الدولــة، الوحـدة األساســية للنظـام الــدويل والفاعـل الوحيــد علــى 
سلطة مركزية حتتكـر القـوة، األمـر وذلك بسبب غياب 1الساحة الدولية، كما يرون أن العامل هو علم صراع وحرب.

أما يف ما يتعلق بأهم املفـاهيم املركزيـة يف الفكـر الـواقعي فنجـد القـوة، ميـزان القـوى  املصـلحة الوطنيـة، حيـث 
يســي واألساســي لتفســري واســتيعاب الســلوكية الدوليــة، أمــا يف مــا يتعلــق مبفهــوم ميــزان يعتــرب املفهــوم األول املتغــري الرئ

القــوى فإنــه يعتــرب الوســيلة األجنــع لتحقيــق الســالم واالســتقرار، ولــيس عــن طريــق القــانون الــدويل، وفضــال عــن ذلــك 
للــدول، فالــدول حتــاول حتقيــق 

2العديد من األهداف املتعددة واملتنوعة اليت تصب كلها يف قالب املصلحة الوطنية.

درســة الســلوكية الــيت اعتــربت أفكارهــا جمــرد فلســفة مــن االنتقــادات الشــديدة الــيت وجهــت هلــا، خاصــة مــن طــرف امل
ومـــن خـــالل عملـــه الشـــهري )Kenneth Waltz(كينـــت والتـــزتفتقـــد إىل املنهجيـــة العلميـــة، هلـــذا حـــاول 

"نظريـــة السياســــات الدوليـــة" جتــــاوز االنتقـــادات الــــيت وجهــــت للواقعيـــة التقليديــــة، مـــن خــــالل رؤيـــة نســــقيه جديــــدة 
، وعلـى البنيـة الفوضـوية للنظـام 3اعتبار الدولـة الفاعـل األساسـي يف السـاحة الدوليـةللسياسة الدولية  حافظت على 

وعلــى البنيــة الفوضــوية للنظــام  الــدويل، وذلــك 4الــدويل، وذلــك بســبب عــدم وجــود ســلطة مركزيــة عليــا حتمــي الــدول
ة ( تقويـة االقتصـاد، هلذا فأن الدول تبدل جمهودات داخلية كبري 5بسب عدم وجود سلطة مركزية عليا حتمي الدول،

بناء القوة العسكرية ...) وجمهودات  أخرى خارجية ( الدخول يف أحالف، إضعاف األحالف املعاديـة ...). هلـذا 

متلكهـا مقارنـة بـالقوة األخـرى، وقطبيـة النظـام الـدويل مبـا يضـمن هلـا حتقيـق متغريين: نصيب الدولة من القدرات الـيت

1 Hans Morgenthau,«politic among nations the struggle for power and peace»,chapter-one,in:
http://weber.ucsd.edu/mhiscox/240.htm

.184عبد الناصر جنديل، مرجع سابق. ص  2

.06، ص 2001. ترمجة: (قاسم املقداد)، بريوت: دار الكتاب العريب، العالقات الدوليةإكزافييه غيوم،  3

.07إكزافييه غيوم، املرجع السابق. ص4
.135عبد الناصر جنديل، املرجع السابق. ص5



18

أهــــدافها. وبالنســــبة للقــــدرات فهنــــاك شــــبه إمجــــاع بــــني الــــواقعيني اجلــــدد حــــول أمهيــــة كــــل مــــن القــــدرات العســــكرية 
قـــدرات واالقتصـــادية كمصـــدر حاســـم لقـــوة الدولـــة مـــع التأكيـــد علـــى ضـــرورة األخـــذ بعـــني االعتبـــار احلجـــم النســـيب ل

، وحسـب بــاري بــوازن فــإن مبـدأ توزيــع القــدرات ال حيــدد فقـط هيكــل النظــام الــدويل 1الدولـة مقارنــة بالــدول األخــرى
يف حــد ذاتـــه، لكنـــه إضــافة إىل ذلـــك يـــؤثر يف قـــدرات الفواعــل الـــيت هلـــا دورهـــا يف تشــكيل اهليكـــل حيـــث أن النظـــام 

أصــبحت تؤخــذ بعــني االعتبــار التفــاعالت بــني الفواعــل الـدويل مل يعــد ينظــر إليــه علــى مســتوى اهليكــل فقــط، ولكـن 
اليت تساهم هي األخرى يف النظام الدويل.

وإن كـان احلـوار األول ضــمن املنظـور الـواقعي بــني الواقعيـة الكالســيكية والواقعيـة اجلديـدة. فهنــاك حـوار آخــر 
اقعيــة اهلجوميــة، حيــث أن ظهورمهــا يعتــرب ظهــر يف ظــل الواقعيــة اجلديــدة بــني تيــاري واقعيــني مهــا الواقعيــة الدفاعيــة والو 

من اإلضافات التنقيحية املهمة للواقعية، وإن كل من التوجيهني يتفقان حول كون األمن يشكل احلافز األكـرب لكـل 

فإن القوة هي جمـرد وسـيلة وأن األهـداف الرئيسـية الـيت تسـعى الـدول إىل نت والتز وجاك سنايدر) كيوعلى رأسهم 
وبالتــايل فــإن القــوة حســبهم وســيلة لتحقيــق تلــك األهــداف ولــيس هــدفا يف حــد ذاتــه، ،2حتقيقهــا هــي البقــاء واألمــن

السـواء، وأن اسـرتاتيجيات التوسـع فحني يرى الواقعيـون اهلجـوميني أن الـدول تسـعى للقـوة كوسـيلة وكغايـة علـى حـد 
واهلجوم هي األنسب للدول لتحقيق األمن.

وعموما فإن مضامني الفكر الواقعي ميكن أن نلمسها يف توجهات السياسـة األمريكيـة سـواء يف فكـرة احلـرب 
مريكـــي مـــا 
يسمى بتوازن القوى، وقد ساد جو يندر باحتمال حدوث نزاع شامل، وهلذا جلأت الواليات املتحـدة األمريكيـة إىل 
إنشاء حلـف النـاتو مـع دول مـن غـرب أوربـا ملواجهـة اخلطـر الشـيوعي حتسـبا لكـل مـا قـد حيـدث، أمـا احلـرب البـاردة 

لـدويل، مصـممة علـى البقـاء يف وضـع مهـيمن  هلـذا عملـت علـى فقد برزت الواليات املتحدة كقوة كـربى يف النظـام ا
ما جيسد فكرة أمهية القوة للواقعيني.

أن نــادي الــرئيس جــورج بــوش بفكــرة النظــام الــدويل اجلديــد وضــرورة العمــل الــدويل اجلمــاعي واملشــرتك، خاصــة بعــد

.136ص. املرجع السابقعبد الناصر جنديل، 1
2 Lui Feng, & Zhang Ruizhuang, «the typologies of realism , departement of international
relations, nankai university, in :
http://www.irahina.org/en/pdf/liu&zhang.pdf
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عليهـا الـبعض باإلنسـانية أو ، كذلك سياسة كلينتون اخلارجية اليت أطلق28/02/1991-2/8/1990الكويت 
ســبتمرب أرجعــت بقــوة املفــاهيم الواقعيــة كــاألمن والقــوة، والتوســع، وتعــويض 11العمــل االجتمــاعي، إال أن أحــداث 

املتغري االقتصادية باملتغري العسكري (التواجد العسـكري األطلسـي يف أفغانسـتان ويف العـراق..)، وانتهـاج اسـرتاتيجية 
.1عتربها الواقعيني وخاصة اهلجوميني ضرورية لتحقيق األمن أفغانستان، العراق التوسع واهلجوم اليت ي

لكـن وإن كانـت األفكــار الواقعيـة قـد احتلــت حيـزا واسـعا يف السياســة األمريكيـة، انطالقـا مــن املعطيـات الــيت 
اسـة اخلارجيـة األمريكيـة محلتها الواقعية، ووجدت صدها يف الواقع، إال أن الفكر الواقع ال يفسر كـل مـا يتعلـق بالسي

حيـث ال ميكـن إمهــال املنظـور الليــربايل، الـذي يعــد مـن أهــم املنظـورات املنافســة للطـرح الــواقعي والـذي كــان لـه الــدور 
البارز أيضا يف بلورة السياسات واالسرتاتيجيات األمريكية.

الفرع الثاني: النظرية الليبرالية
تعترب النظرية الليربالية من أهم النظريا

.2حتاول كذلك بناء عامل يسوده السلم والعدالة
املفكـرإىلكتابـات القـرنيني الثـامن عشـر والتاسـع عشـر،تعود األسـس الفكريـة والفلسـفية للنظريـة الليرباليـة يف

(Adam Smith)االقتصــادي آدم ســميث ، واملفكــر (John Stuart mill)ميــلســتيوارتجــون
بالســالم ، يف فكــر الليرباليــة اجلمهوريــة خاصــة مــا يســمى (Kant Emannuel)كــانط إيمانويــل والفيلســوف 
.*2الديمقراطي

يعتـــرب أحـــد املســـامهني يف هـــذه املدرســـة، وذلـــك مـــن ويـــدرو ويلســـنكـــذلك فـــإن الـــرئيس األمريكـــي األســـبق 
ومما جاء فيه: 1918جانفي 8خالل خطابه حول النقاط األربعة عشر يف 

.27أمساء رسويل، املرجع السابق. ص1
.54، ص2005. القاهرة: دار اهلدى للنشر والتوزيع، النظام الدولي نظريات وإشكالياتجهاد عودة، 2
ن املفتاح لقد قدم الفيلسوف جون ستيوارت ميل ختمينات منهجية حول تأثريات الظواهر الثقافية اجلماعية، اهلوية الوطنية والقيم العاملية، ويرى أ*

احلاسم لسلوك الدولة هو مدى تطابق احلكومة مع تلك القيم الوطنية.
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"جيـب إزالـة احلــواجز االقتصـادية أمــام حريـة التجـارة بــني األمـم أو خفضــها بشـكل كبـري جيــب تأسـيس عصــبة 
1ضمانات متبادلة لالستقالل السياسي والتكامل اإلقليمي للدول الكبرية والصغرية."لألمم تقدم 

، 1973مع بداية السبعينيات من القرن املاضي برز تيار الليربالية اجلديدة على خلفيـة حضـر الـنفط يف عـام 
اع نفقــات الدولــة علــى حيــث مل تعــز أفكــار هــذه النظريــة األزمــة فقــط إىل ارتفــاع أســعار البــرتول، بــل أيضــا إىل ارتفــ

توماس فيردمان وجوزيف ناي وكيوهان.الفئات االجتماعية البسيطة، وقد عرفت انتشار كبريا على يد كل من
ويقوم الفكر على ثالثة تيارات رئيسية:

 :أن انتشــــار القــــيم جلمهوريــــة فرضــــية أساســــية هلــــا، أيوالــــذي تتخــــذه الليرباليــــة االســــالم الــــديمقراطي
الدميقراطية وتبين أفكارها من طرف الدول سيجعل السالم يعم يف كل العامل.

:بني الدول وتعتـربه مهمـا الذي تؤكده الليربالية التجارية املدافعة على حرية التجارة1*االعتماد المتبادل
لتحقيق السالم الدويل.

 :واالقتصـــادية، هـــو الركيـــزة وتعزيـــز دور املؤسســـات املاليـــةالـــيت تـــرى بـــأن إنشـــاء الليبراليـــة المؤسســـاتية
2األساسية لبناء السلم العاملي.

وخنلــص إىل أن الليرباليــة اجلديــدة ســعت إىل جتــاوز اإلطــار الضــيق للســيادة الوطنيــة لتؤســس لنــوع مــن التعــاون 
الدولـة يعكـس العالقـة بـني يف ذلـك إىل أن تصـرف بني الدول، وذلك بدعم املؤسسات اإلقليميـة والدوليـة، وتسـتند

االقتصـــادي
ملالية واالقتصادية على إجياد حلول ملشاكل الدول الفقرية.والعمل من خالل املؤسسات ا

وعمومـا فـإن مضـامني الفكــر الليـربايل ميكـن أن نلمســها علـى توجهـات السياسـة األمريكيــة سـواء بعـد احلــرب 
الباردة، أو بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب، فقد سعت الواليات املتحدة األمريكية إىل اختـاذ مـا يسـمى مببـدأ 

م الدميقراطي مربرا لسياستها التوسعية فأصبح نشر القيم الدميقراطيـة ومـا تشـمله مـن حريـات وحقـوق اإلنسـان السال

، ص 1991. ترمجة: (هشام عبد اهللا)، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الفكر السياسي األمريكيون فريش، ريتشارد ستيفنز، نورت1
250.

ويقصد باالعتماد املتبادل وجود قنوات متعددة التفاعل عرب احلدود بواسطة العديد من األشخاص واملؤسسات.*
.31السابق. ص أمساء رسويل، املرجع 2
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حجة للتدخل األمريكـي يف الكثـري مـن املنـاطق، وإن اختـذ هـذا التـدخل الطـابع العسـكري (التـدخل يف العـراق لنشـر 
بقدر ما حوله إىل ساحة قتال ودماء.الدميقراطية) وهو التدخل الذي مل جيعل العراق بلد دميقراطيا

و إىل جانـــب التـــدخل فـــإن الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة اعتمـــدت املســـاعدات االقتصـــادية املشـــروطة للـــدول 
الغــــري دميقراطيــــة، حيــــث ربطــــت املســــاعدات بتغــــري هــــذه الــــدول ألنظمتهــــا السياســــية، وكــــل هــــذا يصــــب يف خدمــــة 

أو مصلحة السالم العاملي.املصلحة األمريكية، وليست مصلحة الدولة 
الفرع الثالث: النظرية البنائية

نيكـوالسالثمانيات من القرن العشرين بسبب إخفاق االجتاه التفسريي يف التنبؤ بنهاية احلرب الباردة سلميا، يعتـرب
Onuf)أنوف  Nicholas) 19891أول من استعمل مصطلح البنائية يف دراسة العالقات الدولية سنة

ألكســـــندر وونـــــدتوالبنائيـــــة كمنظـــــور عـــــام يف العالقـــــات الدوليـــــة، واعتمـــــادا علـــــى تصـــــور وإدراك 
(Alescander Wendt):2امللقب بأب البنائية، فهي تنطلق من االفرتاضات األساسية التالية

.ذاتانية البين األساسية للنظام القائم على الدول
.تتشكل هويات ومصاحل الدول يف إطار نسق مرتابط بفعل البين االجتماعية ضمن النظام

وونـدتوبالنسبة للبنائيني فإن الفوضـى ليسـت معطـى مسـبق، وإمنـا هـي نتـاج مـا تصـنعه الـدول حيـث اعتـرب 
Wendt) ( ـدول وــذا أعطــى تصــورا جديــدا لفهــم الســلوك اخلــارجي للــدول ـني اـل ـا ـب يمـ ـا ف اعـي تم اج ـة  ـى مبنـي وضـ لف أن ا

ور القوة املادية.وذلك بتبنيه لرتكيب نظري يقوم على العناصر التالية دور األفكار يتعدى د
.كيفية حتديد الفواعل هلويات البنيات املادية
.النظام الذاتاين للبنيات، والذي يتكون من انسجام املفاهيم والتنبؤات
 .اهلويات هي اليت حتدد املصاحل والسلوكيات، فاهلويات هي قاعدة املصاحل

ومــن هــذا املنطلـــق فــإن الســلوك اخلـــارجي للــدول يرجـــع حســب البنــائيني
إىل أن الفـاعلني يتخــذون القـرارات علــى أســاس فةباإلضــا،االجتماعيـة، األفكــار واملعرفـة إىل جانــب القـوة املاديــة..) 

1 Alescander Wendt, Social Theory of International politic. Cambridge University, Press,
1999,P1.

.323صسابق.عبد الناصر جنديل، املرجع ال2
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الناجتــة تعتــرب متغــري املعــايري أي خبلفيــة العوامــل الذاتيــة مــن خــالل التجربــة الثقافيــة والتارخييــة، وهكــذا فــإن الســلوكات
،رية هي احملدد لألهداف واملصاحلتابعا للمتغري املستقل املمثل يف املعايري واهلويات، حيث أن هذه األخ

وتنظــــر البنائيــــة للقــــانون الــــدويل وللمنظمــــات الدوليــــة وغريهــــا مــــن األعــــراف الدوليــــة كأحــــد أهــــم مرتكــــزات 
1املعايري.

وبالنسبة إلسقاط األفكار البنائية على السياسة اخلارجية األمريكية فإنـه وإن كـان املهـيمن النظـري علـى هـذه 
السياســة هــي كــل مــن النظريــة الواقعيــة والليرباليــة، إال أنــه بإمكاننــا تفســري السياســة اخلارجيــة األمريكيــة بنــاء علــى مــا 

اخلارجية األمريكية تأسست قبل كـل شـيء علـى فرضـية محايـة أن السياسةكامبلجاء به التيار البنائي، حيث يرى 
اهلوية الوطنية األمريكية، واليت تأثرت بصفة خاصة بالتهديدات الشيوعية وهكذا ضـلت خـالل احلـرب البـاردة مركـزة 

"هذه الشيوعية ينظر إليهـا كأزمـة1950يف عام كينانعلى حتديد إظهار اخلطر الشيوعي السوفييت وهنا جند قول 
يتعـــاملون مـــع اإلحتـــاد الســـوفييت مبنطـــق املتخلـــف املهـــدد نيكســـون وكـــارتر وريغـــان حلضـــارتنا"، كمـــا كـــان كـــل مـــن 

ـــائيني مـــن اعتـــرب أن التـــدخل األمريكـــي يف الصـــومال يف عهـــد الـــرئيس  2للتحضـــر األمريكـــي والغـــريب ـــاك مـــن البن وهن
يف عهـد الـرئيس 1990للتـدخل يف العـراق سـنة كلينتون، مبثابة الدفاع عن القيم األمريكية، وكذلك األمـر بالنسـبة

علــى العــراق، وذلــك انطالقــا مــن  العــام األمريكــي لصــاحل احلــربجــورج بــوش األب، الــذي متكــن مــن حشــد الــرأي
نفــس األســلوب لتربيــر تــدخلها يف أفغانســتان والعــراق )اإلبــن (كوــا حــرب ذات أخالقــي، كمــا عملــت إدارة بــوش

جلمهــوريني والـيت ركــزوا فيهــا علـى أحقيــة الواليـات املتحــدة األمريكيـة علــى الــدفاع وذلـك مــن خـالل خطابــات رمـوز ا
ومحايتهـــا مـــن خطـــر انتشـــار أســـلحة الـــدمار الشـــامل وضـــرورة القضـــاء علـــى التنظيمـــات األصـــولية عـــن القـــيم الغربيـــة

والرتكيز على تشويه الرئيس الراحل صدام حسني بكونه ديكتاتور.

chrisكريس براون واهلويات واألفكار، فإن  Brown جيد بأن الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها أحبوا

1Henning Bockle and Volker and Rittberger and Wolfgner.«Norms and foreign policy :
constructivist foreign policy theory», center for international relations Peace and conflict studies,
institute for political science, university of Tubingen, in :
http ;//www.uni-tuebingen.de/ussi/spi/taps/tap34a.htm

2 Toru Oga,«from con structivism to Deconstructivision : theorising the construction and
identities» in :
http://www.isanet.org/portlardarchive/oga.html
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اه ذلــك، وهنــا تظهــر إشــكالية وحــدهم قــادرين علــى حتديــد مــىت تكــون املعــايري مهــددة ومــا الــذي جيــب أن يفعــل جتــ
1إمكانية ممارسة هذا التقدير خلدمة املصاحل اخلاصة.

يف األخــري ويف إطــار اجلــدال النظــري لتفســري السياســة اخلارجيــة األمريكيــة، فــإن اهلــاجس األمــين يبقــى احملــرك 
ولية، فالواقعيـة اجلديـدة عند املقاربات اجلديدة يف العالقات الداألساسي للسلوك اخلارجي األمريكي، وهو ما يظهر

دعمــت اهليمنــة األمريكيــة حلمايــة مصــاحلها، أمــا النيوليرباليــة فقــد رأت أن التقليــل مــن املخــاطر والتهديــدات األمنيــة 
يكــون عــرب تفعيــل التعــاون الــدويل وذلــك عــن طريــق دعــم دور املؤسســات الدوليــة، فيمــا اعتــربت املقاربــة البنائيــة أن 

رجيــة مــرده أن املعــايري واألفكــار الــيت تعمــل مــن أجلهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة غــري عــدم اســتقرار السياســة اخلا
معروفة سياسيا. 

الثالـث: محـددات و أهـداف السياسـة الخارجيـة األمريكيـةالمطلب
األول: محـددات السياسـة الخارجيـة األمريكيـةالفرع

، احملددات اليت حتكـم السياسـة سنحاول التطرق يف هذا املطلب إىل خمتلف 
.الرأمسالواملتمثلة يف: الدين، القوة، 

أوال: الديـن

عية و التلقائية و اإللزام و العمومية.املعرتف به، و هو كظاهر اجتماعية يتسم باملوضو 
و يعـــود االلتــــزام الــــديين يف الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة إىل املهــــاجرين األوائــــل، خاصــــة مــــن الربوتســــتانت 

، حيث أفرز هذا التأثري صيغة تعايش بني هذين الديانتني استمرت إىل اآلن، و يعود هـذا التـأثري 2املتأثرين باليهودية
*3ستوطنني اجلدد للعامل اجلديد باعتباره "القدس اجلديدة".إىل رؤية امل

و قد حتول التعـاطف الوجـداين الـديين مـع اليهـود إىل ضـغط سياسـي لتحقيـق اهلـدف الروحـي السياسـي، و 
املتمثل يف إقامة وطن يهودي، فتم تأسيس العديد من املنظمـان و احلركـات الربوتسـتانتية، مثـل منظمـة البعثـة العربيـة 

لــيت بقيــت مســتمرة يف مهمتهــا إىل و ا)،1935–1841وليــام بالكســتون مــن أجــل إســرائيل، أسســها (القــس 

.37ص.أمساء رسويل، املرجع السابق 1

.213، ص2005، جويلية 161، العدد السياسة الدولية.منار الشورجبي، "الثابت واملتغري يف سياسة الواليات املتحدة اخلارجية"2
ديدة هروبا 

من االضطهاد الديين.
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و تعد من مرتكز الضغط الصهيوين املسيحي يف الواليـات املتحـدة "الزمالة اليسوعية األمريكية"اليوم باسم جديد 
.1األمريكية

و تـــؤمن احلركـــات الربوتســـتانتية بأمهيـــة الـــدعوة و حتقيـــق اهلدايـــة حيـــث ينتقـــل اإلنســـان حســـبهم مـــن دائـــرة 
الص الــدائم، و يطلقــون عليهــا "الــوالدة مــن جديــد" و قــد وردت هــذه العبــارة يف محلــة كــارتر اخلطيئــة إىل حالــة اخلــ

1976لســــنة 
رائيل ليسـهل علـى بني إسرائيل و العرب و الـيت جيـب أن تنتصـر فيهـا إسـ"هرمجدون"سيخوض حروبا متهيدا ملعركة 

.    2املسيح بناء مملكة "اهللا" يف فلسطني عند نزوله الثاين
و هلـــذا فـــإن الـــدعم السياســـي لليهـــود قـــد أصـــبح واضـــحا لـــدى العديـــد مـــن الرؤســـاء األمـــريكيني (مصـــادقة 

كـارتر ، إىل جانـب هـذا جنـد تأكيـد الـرئيس 1917على إقامة وطن قومي لليهود، فما يسمى بوعـد بلفـور ويسلن
إسـرائيل حـق الـدفاع ريغـانعلى التقـارب الـديين بـني الواليـات املتحـدة األمريكيـة و إسـرائيل، ليعطـي الـرئيس يميج

علــى نفســها، مــا يف فــرتة التســعينات فقــد اســتطاعت أن جتــد هلــا هــامش منــاورة حيــث عملــت علــى إصــدار قــانون 
انـــا واســـعا هلـــا لتأييـــد األهـــداف اخلاصـــة فقـــد وجـــدت هـــذه احلركـــات مكبـــوش االبـــناحلريـــة العامـــة... أمـــا يف فـــرتة 

باحلركات الدينية.
ثانيا: رأسمال

يفضل صناع القرار يف الواليات املتحدة األمريكية اخليـارات و البـدائل الـيت ختـدم أصـحاب رؤوس األمـوال، 
االجتماعيــة و 

السياسية للمغامرين األوربيني األوائل الذين فروا من أوروبا إىل العامل اجلديد حبثا عن الثراء.

مسكي:
علــى نظــام دويل تســتطيع الشــركات األمريكيــة أن –"السياســة اخلارجيــة األمريكيــة وضــعت مــن أجــل خلــق 

تزدهـــر مـــن خاللـــه، عـــامل جمتمعـــات مفتوحـــة أي جمتمعـــات مفتوحـــة أمـــام االســـتثمارات، تعمـــل علـــى توســـيع أســـواق 
التصدير و على سهولة انتقال رؤوس األموال، و أيضا على قيـام الشـركات األمريكيـة و الشـركات احملليـة التابعـة هلـا، 

.7، ص2001الشروق، القاهرة: مكتبةرسالة في األصولية البروتستانتية و السياسة الخارجية األمريكية.مسري مرقس، 1
عرض كتاب ألرين أرمسرتونغ: املعركة من أجل اهللا: األصولية يف اليهودية و املسيحية و اإلسالم: على املوقع اإللكرتوين:2

content&task=view&id=5700-?option=comnation,com/index,php-www.arab
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ــ باالســتغالل الث
"       1أمام التحكم االقتصادي و السياسي للواليات املتحدة.

فالطبقة الرأمسالية احلاكمة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة تعتـرب أن الكـرة األرضـية كلهـا امتـدادها احليـوي و
هـــو مـــا يتضـــح مـــن اخلريطـــة العســـكرية األمريكيـــة يف اخلـــارج حيـــث قســـمت العـــامل إىل قيـــادات عســـكرية متخصصـــة 

2مبناطق معينة و هذه املواقع اهلامة حتتوي على الثروات الطبيعية اليت ختدم الشركات و الرأمسال املايل األمريكي.

ثالثـا: القــوة
املتحـدة األمريكيـة للخيــارات العسـكرية كخيـارات أساســية، يف نقصـد مبفهـوم القــوة هنـا اسـتخدام الواليــات

حســـم القضـــايا الداخليـــة و اخلارجيــــة، و بالتـــايل نكـــون أقــــرب إىل مفـــاهيم القـــانون الــــدويل مثـــل العـــدوان و اجلرميــــة 
املنظمة.

طنني 
األصــليني مــن ســكان اليهــود، و مل يكتفــي املهــاجرون الــذين اســتقروا بالقــارة اجلديــدة، باملنــاطق الــيت اســتوطنوها بــل 
عمــدوا إىل االنتشــار و التوســع و االســتيالء علــى كــل أراضــي القــارة، و قــد كــان لــألدوات العســكرية فضــل كبــري يف 

3عملية التوسع و االنفتاح العاملي.

مــن املفكــرين أن القــوة هــي مصــدر السياســة اخلارجيــة األمريكيــة حيــث يقــول أحــد منظــري و يعتــرب الكثــري
:)Robert kanmen(روبرت كانماناحملافظني اجلدد 

الشــك أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة الفتيــة قــد اســتخدمت القــوة ضــد أقــوام أضــعف يف القــارة الشــمالية،
بالتعامــل مــع عمالقــة أوروبــا إىل إدعــاء نبــذ العنــف و إىل مهامجــة 

.   4سياسة إمرباطوريات القرنني الثامن عشر و التاسع عشر األوروبية، باعتبارها سياسة رجعية و بالية"
تكمــن ازدواجيــة اخلطــاب األمريكــي يف تلــك الفــرتة، حيــث تســتخدم القــوة للتوســع يف الــداخل، يف و هنــا

حني تكون املطالبة باحرتام املبادئ األخالقية يف اخلارج.

(رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العالقات الدولية، كلية العلوم السياسة و اإلعالم، ."مصطفى صايج، "السياسة األمريكية جتاه احلركات اإلسالمية1
.   33صجامعة اجلزائر،قسم العلوم السياسة و العالقات الدولية)،

.34ص.املرجعنفس 2
.70، ص2009األردن: دار الشروق للنشر، .الفكر السياسي واالستراتيجي للواليات المتحدة األمريكيةعبد القادر حممد فهمي، 3
.36صسابق.صايح مصطفى، املرجع ال4
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و أمــا عــن فـــرتة مــا بعـــد احلــرب العامليــة الثانيـــة فقــد مسحـــت الظــروف للواليــات املتحـــدة األمريكيــة بتوســـيع 
ملراقبـة الفضــاء و الســيطرة االســرتاتيجيأفتــك أسـلحة، وصــلت مـداها إىل مبــادرة الـدفاع نشـاطها العســكري بـاخرتاع 

على القوة املنافسة بعد أن حققت تفوق عسكري بري و حبري.
لتتــيح بعـــدها أحـــداث احلـــادي عشـــر مـــن ســـبتمرب فرصـــة متـــدد موقـــع الواليـــات املتحـــدة األمريكـــي اخلـــارجي 

. و اســـتخدام األداة العســـكرية ملواجهـــة القاعـــدة، إىل جانـــب تقـــدميها 1اقيةيطلـــق عليهـــا الضـــربة االســـتبباســـرتاتيجية
للدعم العسكري و ذلك من أجل حماربة احلركات اإلسالمية اليت تواجه إسرائيل.

الفـرع الثانـي: أهـداف الواليـات المتحـدة األمريكيـة العالميـة
راطي علــــى الســــلطة يف الواليــــات املتحــــدة رغــــم تعاقــــب احلكومــــات و تــــداول التيــــارين اجلمهــــوري و الــــدميق

ــــيت جنــــده يف النقــــاط  ــــة األمريكيــــة، و ال ــــة، إال أن االتفــــاق يبقــــى واضــــحا حــــول أهــــداف السياســــة اخلارجي األمريكي
األساسية التالية:

أوال: ضمان االنفراد األمريكي بالهيمنة على النظام العالمي
. و ذلـك مـن خـالل إقامـة اقتصـاد قـوي، و قـوة 2يمنةو استخدام الوسائل املمكنة لضمان استمرار هذه اهل

عســـكرية قـــادرة علـــى محايـــة املصـــاحل األمريكيـــة يف كـــل العـــامل، و امـــتالك التكنولوجيـــا، و الســـيطرة علـــى األســـواق و 
توسيع دائرة احللفاء و األصدقاء.

ثانيا: ضمان التفوق االقتصادي العالمي
تفوقها االقتصادي العاملي، و ذلك مـن خـالل بنـاء اقتصـاد حترص الواليات املتحدة األمريكية على ضمان

قوي، و تعزيز سيطرة الشركات العاملية على مصادر الطاقـة احليويـة (الشـرق األوسـط، أسـيا الوسـطى، حبـر قـزوين) و 
، و يف هــذا الصــدد يقــول وزيــر اخلارجيــة األســبق يف 3ذلــك لضــمان تــدفق إمــدادات الــنفط إليهــا و بأســعار رخيصــة

.)(kristoferكريستروفرلرئيس كلينتون السيد عهد ا
"علنــا أن نعــزز أمــن أمريكــا االقتصــادي، بــنفس الطاقــة الــيت خصصــنامها للحــرب البــاردة.... و علــى الــرغم 
من مصاعبنا االقتصـادية فـنحن مازلنـا أعظـم دولـة جتاريـة يف العـامل، و أكـرب سـوق فيـه و أبـرز البلـدان املصـدرة فيـه و 

.76ص سابق.عبد القادر حممد فهمي، املرجع ال1
. 56، ص2011األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، .مكافحة اإلرهاب في االستراتيجية األمريكية رؤية قانونية تحليليةظاهر الياسري، 2

، 2003، 18- 19دمشق: احتاد الكتاب العرب، العدد املزدوج ،مجلة الفكر السياسي.رم، "النفط العريب يف االسرتاتيجية األمريكية"مسري صا3
.9ص
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دام كــل األدوات املتــوفرة لــدينا، مبــا فيهــا اتفاقيــة جديــدة للتجــارة، و التعريفــات اجلمركيــة و اتفاقيــة هلــذا علينــا اســتخ
1مصاحل الشركات و العمال األمريكيني".

القصوى، لتكـريس زعامتهـا العامليـة، و هـو مـا يقتضـي أيضـا تعزيـز التفـوق العسـكري ال يكفي على الرغم من أمهيته 
و االسرتاتيجي.

ثالثا: تكريس التفوق العسكري و االستراتيجي
حتــرص الواليــات املتحـــدة األمريكيــة للحفـــاظ علــى تفوقهــا العســـكري و ضــمان قـــوة و اســتمرارية انتشـــارها 

االســرتاتيجي و ذلــك عــن طريــق توظيــف كــل 
قوي و تكيف أو إعادة هيكلة القـوات األمريكيـة، و جتديـد التحالفـات مـع خمتلـف القـوى الدميقراطيـة، لكـي تصـبح 

2مستعدة للتعامل مع كل التحديات األمنية اليت تواجهها الواليات املتحدة األمريكية.

قيم الديمقراطية و الليبرالية في العالمرابعا: نشر ال
قوـا العسـكرية و  يس  تكـر ـي، و  يك األمر دي  ا ـ تص االق ـن  األم ام  ـ ـع مق لرف عى  تس يكية  األمر ات  ار اإلد نت  ا كا إذ

االســرتاتيجيتعزيــز انتشــارها 
خاصة يف البلدان العربية، كهدف من أهداف سياستها اخلارجية.أحناء العامل، 

خامسا: ضمان أمن إسرائيل
تسعى الواليات املتحدة األمريكية إىل ضمان ألمن إسرائيل يف كافة أبعاده املختلفة مـن املخـاطر اخلارجيـة، 

معاديـة هلـا مـن امـتالك األسـلحة و احملافظة على بقاءهـا كقـوة إقليميـة مهيمنـة يف املنطقـة بالعمـل علـى منـع أي دولـة
النووية يف منطقة الشرق األوسط.

(مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العالقات الدولية، كلية العلوم .موين عليلي ، "السياسة األمريكية يف منطقة مشال إفريقيا بعد احلرب الباردة"1
.29صجامعة اجلزائر، السياسية و اإلعالم، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية)، 

.57صسابق.ظاهر الياسري، املرجع ال2
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المبحـث الثانـي: عملية صنع القرار في سياسة الخارجية األمريكية
سيتم التطرق يف هـذا املبحـث بالتحليـل إىل أهـم املؤسسـات الضـالعة بصـناعة القـرار اخلـارجي، و ذلـك مـن 

ـــة للواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، بدايـــة خـــالل الرتكيـــز علـــى العناصـــر الرئيســـة املـــ ؤثرة يف صـــناعات القـــرارات اخلارجي
باملؤسســات الدســتورية،  فــاألجهزة التنفيذيــة وصــوال إىل القــوى و العوامــل املــؤثرة يف عمليــة صــناعة املؤسســات الغــري 

رمسية.
المطلـب األول: اإلطار المؤسساتي لصناعة القرار في السياسة الخارجية األمريكية

و ذلك بعد نقاشات دسـتورية واسـعة متـت مـن جانـب هيئـات 1787ّمت وضع الدستور األمريكي يف عام 
كــأول رئــيس 1989تأسيســية مثلــث ثالثــة عشــر واليــة يف تلــك الفــرتة، ليــتم بعــدها انتخــاب جــورج واشــنطن عــام 

أمريكي.
ات أساسـية رئـيس الدولـة الـذي ، قيام نظام رئاسي يتكون من ثالثة هيئ1و مما نص عليه الدستور الفيدرايل

يتوىل السلطة التنفيذية، الكونغرس الـذي يتشـكل مـن جملسـي الشـيوخ و النـواب، إىل جانـب السـلطة القضـائية ممثلـة 
باحملكمــة العليــا و حمــاكم الواليــات، باإلضــافة إىل العديــد مــن اهليئــات و األجهــزة الرمسيــة و الغــري الرمسيــة الــيت تتمتــع 
اصة فيما يتعلق بصنع السياسة اخلارجية األمريكية و اليت سـيتم التطـرق إليهـا انطالقـا مـن ثالثـة 
فروع، الفرع األول يعاجل املؤسسات الدستورية أما الفرع الثاين فيتعلق بـاألجهزة التنفيذيـة فيمـا يـتم الوقـوف يف الفـرع 

ل اخلارجي يف عملية صنع السياسة اخلارجية.الثالث اهليئات و اجلماعات املؤثرة باإلضافة إىل دور العام
الفـرع األول: المؤسسـات الدستوريـة

و تشمل إىل جانب مؤسسة الرئاسة، الكونغرس و اجلهاز القضائي.
أوال: مؤسسـة الرئاسـة

، و قـــد كانــت أعظـــم أدواره و 2يرتكــز رئــيس الواليـــات املتحــدة األمريكيــة علـــى قمــة هـــرم الســلطة التنفيذيــة

املختص بشؤون الرئاسة:(ستيف وأين)الدولية فقد بلغ هذا الدور علوا بالغا، يقول 

(رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم السياسية .2006-1990السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية تجاه العراق: حممود شرقي، 1
.42، ص2007والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واالعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية)، جامعة اجلزائر، 

.10، ص1998حدة العربية، بريوت: مركز دراسات الو .السياسة الخارجية األمريكية كيف تصنع و من يصنعهافواز جرجيس، 2
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بدايـة اجلمهوريـة الرؤسـاء هـم املهندسـو الرئيسـيون "عند ذكر السياسة اخلارجية تفكر دائمـا بـالرئيس، فمنـذ 
للسياسة اخلارجية".

و غالبـــا مـــا تنحصـــر تلـــك الســـلطات يف ثالثـــة هـــي: ســـلطة إدارة العالقـــات اخلارجيـــة فهـــو العنصـــر الوحيـــد 
ة قيــادة لألمـة يف عالقتهــا اخلارجيــة، و ذلــك اســتنادا إىل املــادة الثانيــة، الفقــرة األوىل مــن الدســتور األمريكــي، و ســلط

ـــد األعلـــى جلـــيش و أســـطو العمليـــات العســـكري ـــة و لقـــوات املليشـــيا.... و  لة فهـــو القائ الواليـــات املتحـــدة األمريكي
كذلك فإن له احلق يف إرسال القوات خـارج الـبالد أو اسـتعمال القـوة العسـكرية عنـد الضـرورة، إال أن هـذا ال ينفـي 

غـري أن بعـض الرؤسـاء 1تنظيم العمليات العسـكرية يف اخلـارجالقول باحلق الدستوري للكونغرس يف إعالن احلرب و
ـــاحلرب علـــى كوريـــا  ـــوا احلـــرب دون إعـــالن رمســـي مـــن الكـــونغرس (قـــرار ترومـــان ب ، و إىل 2)1950األمـــريكيني أعلن

جانـــب مــــا ســـبق يتمتــــع الـــرئيس بســــلطة إجـــراء املفاوضــــات و عقـــد املعاهــــدات مســـتعينا مبشــــورة جملـــس الشــــيوخ و 
دون مشورة هذا األخري و ذلك باللجوء إىل االتفاقيـات التنفيذيـة (كحـاالت املسـاعدات العسـكرية موافقته، أو من

. و تضـم مؤسسـة الرئاسـة إىل جانـب الـرئيس 3و املالية للدول اليت تربطها عالقات مـع الواليـات املتحـدة األمريكيـة)
انــة، وكالــة املخــابرات املركزيــة .... و الــيت (مكتــب البيــت األبــيض، ممثــل التجــارة األمريكيــة و مكتــب اإلدارة و اخلز 

سنأيت على ذكر بعضها الحقا.
و مـــن هــــذا املنطلــــق فـــإن دور مؤسســــة الرئاســــة تســـتمد أمهيتهــــا مــــن دور الـــرئيس و نظــــرة الدســــتور إليــــه و 

تقـوم الصالحيات اليت حصـل عليهـا و هـو األمـر الـذي جيعلـه حموريـا يف صـنع القـرار، و بالتـايل فـإن مؤسسـة الرئاسـة 
بالدور الرئيسي يف صنع السياسة اخلارجية.

ثانيا: الكونغـرس 
، هــو نفســه الــذي نعرفــه اليــوم إذ 1789الفيــدرايل بعــد إقــرار دســتور االحتــادلقــد أنشــأ الكــونغرس نتيجــة 

قـع 4يتألف من جملسي الشيوخ و النواب
، فيما يضم جملس الشيوخ الذي يتساوى فيـه متثيـل الواليـات بنـائبني لكـل واليـة أي مئـة 5ممثل واحد عن كل منطقة

ـــة أعضـــائه احلـــزبني اجلمهـــوري و  نائـــب تـــدوم عضـــويتهم ســـتة أعـــوام و جيـــدد ثلـــثهم كـــل ســـنتني يتنـــاوب علـــى أغلبي
بريوت: مركز الدراسات الوحدة العربية، .األمريكية الشاملة بعد الحرب الباردةاالستراتيجيةدور مؤسسة الرئاسة في صنع عامر هاشم عواد، 1

.110، ص 2010
.11صسابق.فواز جرجيس، املرجع ال2
.116صسابق.عامر هاشم عواد، املرجع ال3
.41، ص2009األردن: دار أسامة للنشر، .السياسة األمريكية بين الدستور و القوى السياسية، ياسني العيثاوي4

.34صسابق.موين عليلي، املرجع ال5
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ضـا كجـزء مـن مهامـه احلـق يف إدخـال التعـديالت الدميقراطي، و يعترب التشريع من أهـم وظـائف الكـونغرس و جنـد أي
علــى الدســتور و تعــني بعــض كبــار الدولــة، و إىل جانــب هــذه املهــام فقــد مــنح الدســتور األمريكــي للكــونغرس عــدة 

صالحيات يف جمال السياسة اخلارجية و اليت تتجلى فيما يلي:
 (بأغلبية الثلثي).املوافقة على إبرام املعاهدات اخلارجية اليت يقرتحها الرئيس
.احلق يف إعالن احلرب و الرقابة على بيع األسلحة
 تأسيس اإلدارات احلكومية و املوافقـة علـى امليزانيـات العامـة مبـا فيهـا ميزانيـة الـدفاع و املسـاعدات اخلارجيـة

و املنظمات الدولية، و غريها من املهام و الصالحيات.
الكــونغرس و ختــتص يف الشــؤون اخلارجيــة و هــي كــل مــن و إىل جانــب مــا ســبق فــإن هنــاك جلــان تعمــل يف

بعة لس الشيوخ و جلنة العالقات و جلنة القوات املسلحة التابعة للمجلسني ارجية التا اخل ات  عالق ل 1جلنة ا

لقــد عمــل الكــونغرس األمريكــي علــى احلفــاظ علــى صــالحياته الــيت منحهــا لــه الدســتور خاصــة فيمــا يتعلــق 
.2احلرب، كما تستطيع هذه اهليئة تعطيل العديد من مشاريع الرئيس و أولوياتهبسلطة إعالن 

ثالثا: الجهاز القضائي
تتـــألف مـــن احملكمـــة العليـــا باعتبارهـــا هـــرم الســـلطة القضـــائية و حمـــاكم الواليـــات، و هـــي حمـــاكم عاديـــة، و 

الفيدراليـة هـي السـلطة القضـائية العليـا، و يلعـب استنادا إىل املادتني الثالثة و الرابعة من الدستور فـإن احملكمـة العليـا 
اجلهــــاز القضــــائي دور غــــري مباشــــر يف عمليــــة صــــنع السياســــة اخلارجيــــة و يتمثــــل ذلــــك يف إطــــار بعــــض القــــوانني و 

، إذ تــرفض قــرار للــرئيس أو الكــونغرس إذا مــا استشــعرت أن تلــك القــرارات 3االتفاقيــات املتعلقــة بالسياســية اخلارجيــة
4حيات املمنوحة من الدستور.هي جتاوز للصال

الفـرع الثانـي: األجهـزة التنفيذيـة
و هـــي  أقســـام منبثقـــة عـــن مؤسســـة الرئاســـة باعتبارهـــا حمـــور الســـلطة التنفيذيـــة، حيـــث أدت التغـــريات الـــيت 

)، وكالـــة 1947حـــدثت يف بيئـــة احلكومـــة الفيدراليـــة إىل إنشـــاء و تنظيمـــات إداريـــة جديـــدة (جملـــس األمـــن القـــومي 
خابرات املركزية كما أعيد تنظيم املؤسسة العسكرية.امل

.57حممود شرقي، املرجع السابق. ص1
، القاهرة: مركز مجلة السياسة الدولية.نانسني مصطفى خليل، "الرئاسة كمؤسسة لصنع القرار السياسي يف السياسة اخلارجية األمريكية وأولوياته"2
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و فيما يلي سوف نتطرق إىل أهم املؤسسات األجهزة التنفيذية.
أوال: وزارة الخارجية

أهــم هيئــة يف الدبلوماســية األمريكيــة و أقــدم جهــاز يف احلكومــة، حيــث يعــود إنشــائها إىل أول رئاســة ســنة 
، كمــــا تعتــــرب اهليئــــة املركزيــــة ا1789

الوظــائف املتعلقــة بارتباطــات الواليــات املتحــدة األمريكيــة باخلــارج، يرأســها كاتــب دولــة يســهر علــى تنفيــذ السياســة 
ة أمام الكـونغرس فيمـا اخلارجية و متثيل احلكومة و التفاوض بامسها، و هو مسؤول أمام الرئيس مباشرة و متثل اإلدار 

.1يتعلق بربامج املعونات للدول األجنبية
و تتبــع الــوزارة العديــد مــن الوكــاالت (وكالــة التنميــة الدوليــة، وكالــة الرقابــة علــى األســلحة و نــزع الســالح، و  
كــذلك العديــد مــن القطاعــات املقســمة علــى أســاس جغــرايف إدارة أوروبــا، إدارة الشــرق األوســط و مشــال إفريقيــا و 

ســـاس فـــين (الشـــؤون القانونيـــة، التخطـــيط شـــرق أدىن أســـيا و شـــؤون املنظمـــات الدوليـــة). و أخـــرى مقســـمة علـــى أ
.2السياسي...إخل، باإلضافة إىل هيئة املستشارين و الذين هم عادة الدبلوماسيني أو السابقون)

ثانيا: المؤسسة العسكرية
تضم املؤسسـة العسـكرية ثالثـة أقسـام رئيسـية: وزارة الـدفاع، هيئـة األركـان العامـة و القيـادات املتمركـزة قفـي 

3اء العــــاملمجيــــع أحنــــ

، حيــث أصــبح هنــاك وزيــر دفــاع توســعت مســؤولياته داخــل وزارة الــدفاع فيمــا احــتفظ رئــيس الدولــة لنفســه 1949
ى كل القوات العسكرية يف الواليات بقيادة القوات املسلحة، و بتوجيه من الرئيس ميارس وزير الدفاع قيادته عل

املتحدة األمريكية، من خالل هيئة أركان مشرتكة متتعت بدرجـة متزايـدة مـن االسـتقاللية، و تـربز أمهيتـه يف أنـه يقـف 
.4يف مركز حساس ما بني احتياجات القوات املسلحة و قيام الرئيس و الكونغرس بتخصيص املوارد املالية الضرورية

ملؤسسات املسؤولة عن صنع القرار يف السياسة اخلارجيـة األمريكيـة، تعـد املؤسسـة العسـكرية و إىل جانب ا
أداة من أدوات السياسة اخلارجية، و ذلك من خالل مشاركة موظفو الـدفاع و القـوات املسـلحة يف مناقشـة و بلـورة 

رب العامليـة بشـبكة عامليـة مـن اتفاقيـات االختيارات و البدائل يف جماهلـا الرتبـاط الواليـات املتحـدة األمريكيـة بعـد احلـ
الــدفاع، كمــا املؤسســة العســكرية تعمــل علــى ضــمان أمــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة و حتقيــق طموحــات سياســتها 

.62حممود شرقي، املرجع السابق. ص1
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اخلارجيــة علــى املســتوى الــدويل، ناهيــك عــن امليزانيــة الســنوية العاليــة املخصصــة هلــا و الــيت متنحهــا دورا بــارزا يف مركــز 
ية ا.صناعة القرار اد امل ية و  بشر لقوة ال

The National Security Councilثالثا: مجلس األمن القومي 
يف عهــــد الــــرئيس 1947أنشـــئ جملــــس األمــــن القــــومي مبقتضــــى قــــانون األمـــن القــــومي الــــذي صــــدر ســــنة 

املصـــاحل و ترومـــان، و هـــو عبـــارة عـــن هيئـــة حكوميـــة هلـــا تكـــوين مـــرن تتمثـــل وظيفتهـــا األساســـية يف تنســـيق أنشـــطة 

ـــة  نـــادرة و يضـــم كاتـــب الدولـــة يف الشـــؤون اخلارجيـــة و كاتـــب الدولـــة للـــدفاع و رئـــيس مكتـــب اخلزانـــة و رئـــيس هيئ
.  1األركان العامة للقوات املسلحة

و يعـــد جملـــس األمـــن القـــومي فـــاعال مهمـــا يف صـــناعة القـــرار يف السياســـة اخلارجيـــة األمريكيـــة حيـــث تـــوىل 

دوار االقتصـادية األمريكيـة يف العـامل، و كـذا يف جماالت الـدفاع و السياسـية اخلارجيـة و األاالسرتاتيجيذات الطابع 
.2، عسكرية و اقتصادية و سياسيةاالسرتاتيجيصياغة اخلطوط العامة للقرارات ذات الطابع 

و رغم الـدور املهـم الـذي يقـوم بـه، إال أنـه تعـرض النتقـادات شـديدة و ذلـك كنتيجـة لإلخفاقـات املتعـددة 
ألدائــه يف قضــايا مهمــة: حــرب الفيتنــام، 

يتطلب إعادة النظر يف أداء مهامه باعتباره مؤسسة ذات تأثري فعلي و مباشرة على املستوى الدويل.
Central Intelligence Agencyرابعا: وكالة المخابرات المركزية 

لني ــا، و ذلــك بــالنظر إن أهــم مــا مييــز هــذه الوكالــة هــو  ام ـ لعـ اص ا ـخ األشـ ـا و  لهـ اك ـى هي رف عـل ـ تـع بة ال عو ـ صـ

ة خاصــة بعــد و الــذي يتعلــق بــاألمن القــومي و ذلــك اســتجابة ملتطلبــات األدوار اجلديــدة للواليــات املتحــدة األمريكيــ
دخوهلــا يف احلــرب العامليــة الثانيــة، حيــث أرغمــت علــى إحــداث تغيــري شــامل يف االهتمامــات السياســية إزاء شــؤون 

.  3العامل
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و هلذه الوكالة دور هام يف صنع السياسة اخلارجية األمريكية حيث تقوم:
 و العســـكرية و االســـرتاتيجيةتزويـــد دائـــرة القـــرار يف جمـــال السياســـة اخلارجيـــة جبميـــع املعلومـــات يف امليـــادين

السياسية و االقتصادية.  
 1بالنسبة لشؤون األمن القومي للواليات املتحدة األمريكيةاالستخباريةتقومي املعلومات.
أو سياســية أو عســكرية حمــددة يف اســرتاتيجيةداف القيــام بأعمــال أو عمليــات ســرية يف اخلــارج، لتنفيــذ أهــ

.إطار برنامج السياسة اخلارجية األمريكية و بأمر من رئيس الدولة

و يشمل نظام املخابرات األمريكية تسعة فروع أساسية جندها كما يلي:
املخــابرات الــدفاع، و هيئــةوكــاالت املخــابرات املركزيــة، وزارة اخلارجيــة، وزارة الــدفاع، هيئــة املخــابرات التابعــة لــوزارة
.2التابعة لفروع القوات املسلحة الثالثة إىل جانب هيئة املن القومي، مكتب التحقيقات

لسياسة الخارجية األمريكيةلع القرار نالمطلـب الثانـي: القوى و العوامل المؤثرة في ص
هذا املطلب أهم القوى و العوامل املؤثرة يف صنع السياسة اخلارجية األمريكية حيث يشـمل القـوى و يعاجل

الفواعــل الغــري رمسيــة ( األحــزاب السياســية، اجلماعــات الضــاغطة مراكــز البحــوث و الدراســات و الــرأي، الــرأي العــام 
وسائل اإلعالم)، باإلضافة إىل دور العامل اخلارجي.

القوى المؤثرة في صناعة القرار في السياسة الخارجية األمريكيةالفـرع األول: 
إىل جانـب املؤسسـات و األجهـزة الرمسيـة السـابقة، جنـد العديــد مـن القـوى و املؤسسـات الغـري رمسيـة و الــيت 

سـاع تؤثر يف صياغة السلوك اخلارجي للواليات املتحدة األمريكية، و هو مـا يـدل علـى انفتـاح النظـام األمريكـي و ات
هامش املناورة فيه ملختلف هذه املؤسسات و اهليئات و الـيت جنـد مـن أمههـا األحـزاب السياسـية، جمموعـات املصـاحل 

.3االقتصادية و اإليديولوجية، وسائل اإلعالم و مراكز الفكر و الرأي
السياسـة و فيما يلي سوف نستعرض بالدراسة دور هذه املؤسسات و اهليئات الفاعلة الغري رمسية يف صـنع 

اخلارجية األمريكية:
أوال: األحزاب السياسة

.118، ص2006عمان: مركز الكتاب األكادميي، .سلطات الرئيس األمريكي،: بين النص الدستوري و الواقع العمليداوود مراد حسني، 1
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السياســية، حيــث تعتــرب األحــزاب السياســية يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة أحــد عناصــر املهمــة يف العمليــة
تســـاهم بفاعليـــة يف صـــناعة القـــرار السياســـي اخلـــارجي، و يتقـــدم هـــذه األحـــزاب، احلـــزب اجلمهـــوري كممثـــل للتيـــار 
احملافظ، و أكثـر أعضـائه مـن رجـال األعمـال، و كـذا احلـزب الـدميقراطي األقـل حمافظـة مـن األول، و الـذي يضـم يف 

ذوي الــدخل احملـدود، و املالحــظ أن سياسـة هــذا احلـزب أكثــر صـفوفه الكثـري مــن املثقفـني و الفالحــني و العمـال و
اعتداال و انفتاحا من احلزب اجلمهوري، كما أن وجود هذين احلزبني ال ينفـي وجـود الكثـري مـن األحـزاب السياسـية 

.1اليت عكست الثراء و التعدد اإلثين املوجود يف الواليات املتحدة األمريكية و لكن فعاليتها تبقى حمدود
و غالبا فإن األحزاب السياسية يف الواليات املتحدة األمريكية غري مهتمة بالشؤون اخلارجية، فاالنتخابـات 
يف الواليات املتحدة األمريكية تقرر بشـكل أساسـي حـول القضـايا الداخليـة، إال أن قضـايا األمـن القـومي األمريكـي 

باإلمجـاع، فـاألمن القـومي األمريكـي يتطلـب قـوة عسـكرية و و املصاحل األمريكية العليا يشرتك فيها احلزبان الرئيسان
ـــة، كمـــا تبقـــى مبـــادئ كـــل حـــزب متميـــزة  ـــدفاع عـــن مصـــاحل الواليـــات املتحـــدة احليوي االســـتعداد الســـتخدامها يف ال
السياسـة اخلارجيــة يف إدارة العالقــات الدوليـة، فــاحلزب اجلمهــوري حــىت قبيـل احلــرب العامليــة الثانيـة كــان مــن املؤيــدين 
لسياسة العزلة، و الدعوة لبناء اقتصاد قوى، أمـا احلـزب الـدميقراطي فقـد كـان حـزب الدوليـة خاصـة يف فـرتة ويلسـون 

. 2و مثاليته وصوال إىل الرئيس فرنكلني روزفلت و سياسية حسن اجلوار
ثانيا: دور الجماعات الضاغطة

) (lobbies) و اللــويب pressure Groupغالبــا مــا تطلــق تســمية أو مصــطلح مجاعــات الضــغط (
على اجلماعات و املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت متـارس ضـغط يف عمليـة صـنع السياسـة و القـرار السياسـي، و ميكـن 
تعريف اللويب بأنه "جمموعة األفراد الذين يؤثرون يف صـنع القـرار عـن طريـق مقابلـة املسـئولني يف مراكـز صـنع القـرار"، 

Interestأما مجاعات املصاحل ( Group

.3مصلحة
عة هلــذا فجماعــات الضــغط تتنــوع بــني تلــك املرتبطــة مبصــاحل الشــركات االقتصــادية الكــربى كشــركات الصــنا

.114هالة أبوكر السعودي، املرجع السابق. ص1
.64شرقي، املرجع السابق. ص حممود2
.60املرجع . ص نفس 3
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و غريهــا مــن اهليئــات و اجلماعــات الــيت تلعــب 1
مثل: القرار السياسيعلىدورا فعاال يف التأثري 

نخبة المجمع الصناعي العسكري:-أ

صــناع القــرار يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، باجتــاه تــأجيج عمليــة التســلح، و يعــود ظهــور هــذا التحــالف إىل فــرتة 
يزــاور الســتينات و ذلــك يف خط ـة إ أيــن حتــدث فيهــا التغيــري الــذي حلــق باملؤسســة العســكرية و اختالفهــا 1961بـ

.  2عما كانت عليه يف السابق، أين  مل يكن هناك انتشار لظاهرة ارتباط املصاحل بازدياد التسلح
ة احلـرب 
العامليــة األوىل عنــد امتــداد احلــرب إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة، حيــث كانــت هــذه األخــرية تتبــع سياســة العزلــة، 

.*Bernard barok)(برنار باروكبرئاسة 1918فأنشأ جممع الصناعات العسكرية سنة 
امع الصناعي العسكري أكثر من  ثل  Mc(لوكهيد، ماكدونال ألف شركة من البنتاغون، أمهها شركة 230و مي

Donnel) نورتروب ،(Northrop) دونالد دوغالس ،(Donald Douglas....(
ن و قد برز تأثريهم يف القرار السياسي األمريكي اخلارجي عن طريـق اخـرتاقهم لـدوائر صـنع القـرار مسـتفيدي

يف ذلـــك مـــن البحـــوث و الدراســـات الـــيت كانـــت تســـوق ملفـــاهيم خمتلفـــة يف اســـرتاتيجيات األمـــن القـــومي األمريكـــي 
ــــة (الضــــريبة االســــتباقية، و سياســــة قلــــب األنظمــــة)، إىل جانــــب تقلــــد بعضــــهم ملناصــــب حساســــة يف أ جهــــزة الدول

الــذي أصــبح النائــب األول لــوزير األمــن الــداخلي، )Golden inglend(غــوردن إنغالنــداألمريكيـة علــى غــرار 
و توســعه إىل دول اســتمراريته

أوروبية أخرى فتقديرا ملكانة السوق األوروبية يف جمال صناعات األسـلحة و اإللكرتونيـات الدفاعيـة سـارعت العديـد 
ت الصناعية العسكرية على غرار بيونـغ، امريتـاك، فـورد.... إىل متويـل احتفـال الـذكرى اخلمسـني لتأسـيس من الشركا

بــدعم الصــناعات العســكرية و طلــب االقتصــادية، و ذلــك بالعمــل علــى إنعــاش االقتصــاد مــن خــالل قيــام البنتــاغون
.  3املزيد من التسلح و الرفع الدائم من ميزانية الدفاع 

، 306، العدد، مجلة المستقبل العربي.1
.81، ص 2004

. 138،صسابق.صايج مصطفى، املرجع ال2
.142ص .رجعاملنفس 3
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أمــا فيمــا يتعلــق باجلماعــات املهتمــة بــالنفط فــاملالحظ أن ارتباطــات عضــوية مــع رؤســاء الواليــات املتحــدة 
إدارتــه أعضــاءو1*جــورج دبليــو بــوشاألمريكيــة، و يتضــح لنــا ذلــك خاصــة مــن خــالل عالقــة الــرئيس األمريكــي 

، باجلماعـات الصـناعية النفطيـة و دورهـا البـارز يف رسـم كوندليزا رايس، ديك تشني، و ريتشـارد بيـرل)الفـاعلني (
للواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، هلـــذا فـــإن اإلدارة األمريكيـــة يف عهـــد الـــرئيس بـــوش االبـــن مســتقبل السياســـية الطاقويـــة

اختـــذت مـــن أحـــداث احلــــادي عشـــر مـــن ســــبتمرب ذريعـــة خطـــر (اإلرهـــاب اإلســــالمي) يف بنـــاء قواعـــد عســــكرية يف 
طاقـة يف حبـر قـزوين أفغانستان لضمان نقل الطاقة، بعيدا عـن املمـرات الروسـية اإليرانيـة، إىل جانـب تـأمني مصـادر ال

و يف اخلليج خاصة بعد اإلطاحة بالرئيس العراقي صدام حسني، و إعادة ترتيب الصـفاقات النفطيـة الـيت أبعـد عنهـا 
.1الشركات النفطية األمريكية يف فرتة الرئيس صدام حسني

جماعة اللوبي اإلسرائيلي:-ب
لقــرار يف السياســة اخلارجيــة األمريكيــة و هــذا يعــد اللــويب اإلســرائيلي أكثــر مجاعــات الضــغط تــأثري يف صــنع ا

بالنسـبة للواليـات املتحـدة األمريكيـة، يقـول مستشـار األمـن القـومي اسـرتاتيجيةيرجع إىل مـا متثلـه إسـرائيل مـن أمهيـة 
يف حكومة بوش األب:     ساندي برغر) (

ـا ـــا بطـنـ تر ـة  ا، و دوـلـ ـ رب حلفائـنـ ـ ـي أـقـ يل، و هــ إســـرائ ـوطن  ـو مــ ـط هــ األوســ رق  ـ لشــ إن ا عالقـــات تضـــرب يف "
جــذورها يف التــاريخ و تتميــز مبصــاحل مشــرتكة و تــدعمها قــيم مشــرتكة بيننــا، إن محايــة أمــن إســرائيل مبثابــة محايــة أمننــا 

2حنن، و هذا هو سبب التزامنا بأمن إسرائيل، أنه التزام صلب و دائم"

ــ ة و إســرائيل و الــيت تلعــب دور و مــن بــني أهــم املؤسســات الرمسيــة القائمــة بــني الواليــات املتحــدة األمريكي
The American Israel Publicهامـا يف القـرار السياسـي اخلـارجي جنـد اللجنـة األمريكيـة اإلسـرائيلية (

Affaire (اجلددجانب املسيحيني الربوتستانت و احملافظنيإىل) (رئـيس التحريـر السـابق بولتون وروبـرت بـارتلي
آخرون.) و Journal Wall Street(جلريدة 

عات ميتلك الرئيس األمريكي السابق جورج دبليو بوش ثروة هائلة أغلبية مصادرها من النفط، إىل جانب هذا فإن مساره السياسي يؤكد دور اجلما* 1
مريكية املتحدة األ–، أو توليه رئاسة الواليات 1994،2000النفطية يف وصوله إىل السلطة السياسية، سواء أثناء توليه ملنصب حاكم بوالية تكساس 

)2000-2008.(
.210مصطفى صايج، املرجع السابق. ص1
. 130، ص2001بريوت: مطبعة سيكو، العرب في دائرة النزاعات الدولية.عدنان السيد حسني، 2
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و ميكن تأثريهم فيما يلي:


أنديك، سام لويس يف عهد إدارة كلينتون).
.امتالكهم لكربيات شركات األسلحة و البرتول و الصناعات التكنولوجية
 اخــرتاقهم الكبــري ملعاهــد البحــوث و الدراســات، و مراكــز الفكــر و الــرأي (معهــد بروكينيــز مــن خــالل مركــز

معهـــد واشـــنطن لسياســـات الشـــرق ســـبابان حـــاليين،ســـابان لصـــاحبه رجـــل األعمـــال األمريكـــي اليهـــودي 
.1األمريكية

بفضـــل هـــذا الضـــغط اســـتمرت الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة يف تقـــدمي الـــدعم السياســـي و الدبلوماســـي مـــن خـــالل 
اســتخدام حــق الفيتــو يف تعطيــل العديــد مــن القــرارات املوجهــة ضــد إســرائيل يف جملــس األمــن، باإلضــافة إىل اســتمرار 

% مــن حجــم املســاعدات األمريكيــة 20شــكل مــا قيمتــه املســاعدات االقتصــادية و العســكرية إىل إســرائيل حيــث ت
اخلارجية.

ثالثا: دور مراكز البحوث و الدراسات و الرأي
Thinkيطلــق علــى مراكـــز البحــوث و الدراســات تســـمية ( Tank و تعـــين الكلمــة األوىل التفكـــري و (

لمتــني يعــين الفكــر و الســالح، يقــول الثانيــة هلــا أكثــر مــن داللــة (دبابــة، آلــة حربيــة...)، و بالتــايل فــاجلميع بــني الك

.2ال ختضع حلساب"
ـــذي أسســـه  ـــدأ ظهـــور املراكـــز بدايـــة القـــرن العشـــرين مـــع معهـــد كـــارنيجي ال ـــت ســـبيرغ و قـــد ب يف ســـنة بي

% 25مركــز منهــا 2000أنشــأها هربــات هــوفر، يبلــغ عــددها أكثــر مــن 1919، مؤسســة هــوفر للحــرب 1910
مستقل و األغلبية األخرى تنتمي إىل أغلب اجلامعات و نذكر أمهها فيما يلي:

مؤسسة الرتاث أنشئت منذ ثالثني سنة.-

ااتن للدراسات أنشأ منذ - سنة.25مركز م

3سنة.60ي و الذي أنشأ منذ مشروع القرن األمريك-

.71ياسني العيثاوي، املرجع السابق. ص 1
269، 2004، القاهرة: دار الشروق، 3طة األمريكية و إلغارة على العراق.اإلمبراطوريحممد حسنني هيكل، 2

.67حممود شرقي، املرجع السابق. ص3
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ــــذي أســــس - ــــالبحوث و 1997مشــــروع القــــرن األمريكــــي ال ، و غريهــــا مــــن املراكــــز املؤسســــات اخلاصــــة ب
الدراسات.

املالحـــظ أن هـــذه املراكـــز تقـــوم علـــى التخصـــص اجلغـــرايف و معاجلـــة القضـــايا الـــيت متـــس مباشـــرة املصـــاحل و -
ل بيـع الكتـب أو األحـداث البحثيـة أو مـن تربعـات األهداف األمريكية، و تقـوم علـى متويـل ذايت مـن خـال

.1الشركات
أما الوظائف الرئيسة هلذه املراكز الفكرية حسـب ريتشـارد هـاس فتتمثـل يف العمـل علـى إجيـاد تفكـري جديـد 
حول السياسة اخلارجية، و تزويـد الكـونغرس و اإلدارة األمريكيـة بـاخلرباء و العلمـاء لتقلـد املناصـب احلساسـة (كـاتر 

2.)1976تعان خبرباء من معهد بروكينيز اس

و عليــــه ميكــــن القــــول أن هــــذه املراكــــز أصــــبحت املنظــــر األساســــي للسياســــة اخلارجيــــة األمريكيــــة فمؤسســــة ألــــرتات 
أصبحت تبشر بثالثية التاجر و العسكري و املبشر، و يقابلها املال، الثروة و الدين.

سائل اإلعالمو دور الرأي العام و رابعا:
يويل صناع السياسة اهتماما بالغا بالرأي العام خاصة يف األنظمـة املفتوحـة املتميـزة باملشـاركة الواسـعة، كونـه 
يـرتبط بعالقـة دائمـة مـع احلكومـة، كمـا يـتهم الـرأي العــام بالقضـايا ذات الطـابع العـام، و ميثـل قـوة أساسـية مـن قــوى 

.3التأثري السياسي و االجتماعي
تحدة األمريكية حيتل الرأي العام مكانة كبرية و يعترب أحـد مكونـات عمليـة صـنع و تنفيـذ و يف الواليات امل

القرارات يف السياسة اخلارجية، و قد ازدادت أمهيته أكثـر خاصـة مـع التطـور النـوعي الـذي عرفتـه تقنيـات املعلومـات 
رئيسـة لقيـاس تفضـيالت الـرأي العـام و و االتصاالت، و اليت تعترب هـذه األخـرية أحـد الركـائز األساسـية و املصـادر ال

رصـــد انطباعاتـــه خاصـــة يف القضـــايا املصـــريية، (تأييـــد قـــرار االنســـحاب مـــن الصـــومال يف التســـعينات،و قـــرار عـــدم 
اســتخدام القــوة يف روانــدا، إىل جانــب مســاندة قــرار غــزو أفغانســتان)، و عمومــا فــإن غالبيــة الشــعب األمريكــي غــري 

م يولون اهتمام كبري للسياسة الداخلية أكثر من السياسة اخلارجية ملا هلا من أمهية علىمبايل بالقضايا العاملية فه

متوفر على املوقع اإللكرتوين:.كرمي القاضي، مراكز الدراسات البحثية املؤثرة على السياسة اخلارجية األمريكية1
http://acpss .ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/fil e24.htmI

.270حممد حسنني هيكل، املرجع السابق. ص 2
، ص 2001مصر: املكتب اجلامعي احلديث، .العالقات العامة و الخدمة االجتماعية: أسس نظرية و مجاالت تطبيقهاهناء حافظ بدوي، 3

103.
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ام و مصاحلهم .   1حي

ميوالت
.2و تشويه صورة الرئيس العراقي و هو ما قامت به وسائل اإلعالم احملسوبة على تيار احملافظني اجلدد)

رجية األمريكيةلسياسة الخالالقرارصنعالفـرع الثانـي: دور العامل الخارجي في 
إن العامـــل اخلـــارجي لـــه دور كبـــري قـــد تـــوازي مكانـــة العوامـــل الداخليـــة (املؤسســـات الرمسيـــة، و القـــوى الغـــري 

اا و تف مكون لف  مبخت ارجية  اخل ئة  البي
الســوفييت و الواليـات املتحـدة األمريكيــة، االحتـادصـياغة العديـد مـن القــرارات، و قـد ظهـر ذلـك جليــا يف صـراع بـني 

مريكيــة بزعامـة العــامل و أمـا بعــد احلـرب البــاردة فقـد تغــريت بنيـة النظــام الـدويل حيــث اسـتفردت الواليــات املتحـدة األ

املشاريع اليت ال ختدم مصـاحلها، كمـا اسـتفادت مـن املؤسسـات املاليـة و التجاريـة يف التـأثري علـى اقتصـاديات الـدول 
حللــف األطلســي يف صــياغة سياســتها األمنيــة يف العــامل، و مــن جهــة ثانيــة فقــد 

، أيـــن تعرضـــت هلجــوم عنيـــف مـــن طــرف مـــا يعـــرف بتنظــيم القاعـــدة، حيـــث 2001ســبتمرب 11تــأثرت بأحـــداث 
أ 

.3األساسي يف سياستها اخلارجية

السياسـيات تعقيــدا و تشــابكا و ذلـك لتعــدد العوامــل و الفواعـل املــؤثرة الــيت تشـارك يف صــياغة الســلوك اخلــارجي، و 
التطــــورات الــــيت عرفهــــا النظــــام الــــدويل (التطــــورات التكنولوجيــــة الــــيت مســــت وســــائل الــــيت زادت أمهيتهــــا أكثــــر مــــع 

االتصـــال)، و هـــو يتـــيح متابعـــة واســـعة ملختلـــف التغيـــريات الدوليـــة و بالتـــايل ســـرعة التفاعـــل معهـــا مبـــا خيـــدم املصـــاحل 
.4األمريكية

، 2001،أبريل، 144، العدد 37، السنة مجلة السياسية الدولية.ز أم فراغ إسرتاتيجي"السيد أمني شليب، "سياسة إدارة كلينتون اخلارجية، إجنا1
.68ص
.68حممود شرقي، املرجع السابق. ص2
.87حافظ زياد، املرجع السابق. ص 3
.76ياسني العيثاوي، املرجع السابق. ص 4
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يكيةوتأثيرها على السياسة الخارجية األمر 2001أحداث سبتمبر المبحـث الثالـث: 
نقطة حتول يف السياسة اخلارجية األمريكية أيـن تعرضـت رموزهـا 2001سبتمرب11لقد شكلت أحداث 

السياسية و العسكرية و االقتصادية هلجوم عنيف من طرف إرهابيني عن طريق جمموعة من الطـائرات، و لقـد خلفـا 
اجلانــب الغــريب مــن البنتــاغون مقــر وزارة الــدفاع هــذا اهلجــوم تــدمريا كــامال ملركــز التجــارة العــاملي باإلضــافة إىل تــدمري

األمريكي و كذا حدوث تفجريات بالقرب من وزارة اخلارجية خملفـة وراءهـا خسـائر بشـرية و ماديـة و معنويـة فادحـة 
.1و حالة من الذعر و الرعب بعد انكسار حالة و الثقة األمن اليت كانت سائدة عند األمريكيني

2001سبتمبـرمن لحـادي عشـر المطلـب األول: أحـداث ا
يتمحور هذا املطلب حول معاجلة أحداث احلادي عشر من سبتمرب، حيـث يشـمل أهـم اخلصـائص املميـزة 

هلا، كما يبحث يف توظيف احملافظني اجلدد هلذه األحداث يف صياغة التوجهات السياسية اخلارجية األمريكية.
صها:أوال: خصائ

بالغة األمهية فبقدر اخلصوصية الكبرية هلـذا اهلجـوم كانـت اآلثـار و سبتمرباحلادي عشر منتتميز أحداث
ردود األفعال واسعة و كبرية و فيما يلي سيتم استعراض إبراز اجلوانب اليت تعكس هذه اخلصوصية:

غمـوض العـدو منفــذ العمليـات اهلجوميــة فهـو لــيس دولـة ذات سـيادة ميكــن حتديـدها و شــن حـرب علبيهــا -
ضـــربات انتقاميـــة ضـــدها مـــن طـــرف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة بـــل جمموعـــة جمهريـــة منتشـــرة يف أو تنفيـــذ 

العديد من أحناء العامل ما جيعل القضاء عليها صعب.

إن هذا اهلجوم استهدف الدولة األقوى يف العامل الواليات املتحدة األمريكية املهيمنـة اقتصـاديا و سياسـيا، -

اإلجراءات املناسبة لتصفية املسؤولية عنه.

ــــة و إســــرتاتيجية- إن اهلجــــوم أصــــاب مواقــــع حيوي
األمريكية األمنية، ففي الوقت الذي تتحرك فيه أمريكا لبناء درع صاروخي حيميها من أي اعتداءات

.05، ص146،2001القاهرة، العدد السياسة الدولية،. مجلة "أبو بكر الدعسوقي، "أمريكا و اإلرهاب احلدث و التداعيات1
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ئـــت باعتــداءات حـــدثت بالــداخل األمريكـــي و هــو مـــا ضــرب أيضـــا ملصــداقية االســـتخبارات األمريكيـــة  إرهابيــة فُج
.1م قد استغرق وقت من التدريبخاصة و أن اهلجو 

سبتمبر و المحافظين الجدد11ثانيا: أحداث 
لقد مثلت أحداث احلادي عشر من سبتمرب فرصة ذهبية لتطبيق أفكار احملافظني اجلدد خاصة فيمـا يتعلـق 

مبكافحة اإلرهاب يقول أحد صقور احملافظني اجلدد دولندا رامسفليد: وزير الدفاع السابق يف عهد بوش:

إعادة صياغة العامل كلما سامهت تلك األحداث يف إضافة نوع من أنوع املشروعية على عمليـة االسـتقرار بالسياسـة 
ة األحاديــة الــذي ولــد فعليــا بعــد حــرب اخللــيج العامليــة مــن قبــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة و تكــريس نظــام القطبيــ

، لكنه بقي بسـب افتقـاره للشـرعية غـري قـادرة علـى اإلفصـاح احلـر عـن نفسـه حـىت تـاريخ احلـادي 1991الثانية عام 
عشر من سبتمرب"

ســـبتمرب مكنـــت الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة مـــن تشـــكيل حتلـــف دويل ضـــد 11عمومـــا ميكـــن القـــول أن أحـــداث 
قيادتــه اســتنادا إىل قاعــدة مفادهــا أمــن لــيس معنـــا فهــو ضــدنا، باإلضــافة إىل تــوفري غطــاء مــن الشـــرعية اإلرهــاب و 

، 2001أيلــول 28الصــادر يف 1373الدوليــة حلملهــا علــى اإلرهــاب و قــد متثــل ذلــك يف قــرار جملــس األمــن رقــم 
ـــرئيس بـــوش فقـــد اســـتطاع أن ميضـــي خطـــوات أبعـــد ـــار احملـــافظني اجلـــدد يف عهـــد ال ـــاء أمـــا تي مـــن حتقيـــق أهدافـــه لبن

.  2اإلمرباطورية األمريكية حتت شعار قيادة احلملة الدولية ملكافحة اإلرهاب
2001سبتمبر11أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد التحول في المطلـب الثانـي: 

املــد الســوفييت، و احلــرب البــاردة كــان اهلــدف الرئيســي يف السياســة اخلارجيــة هــو العمــل علــى احتــواء أثنــاء
العمل على منع انتشار األفكار الشيوعية 

و ذلك من خالل توظيف العديد من الوسائل اليت تظهر فيما يلي:

العمل على تقدمي الدعم للعديد من الدول مـن أجـل حتقيـق اإلصـالحات االقتصـادية و السياسـية كمـا هـو -
للسياســات األمريكيــة خارجيــا و مــدى جديــة الشــأن يف روســيا (لكــن املســاعدات لروســيا اقرتنــت بوالئهــا 

متوفرة على املوقع اإللكرتوين:. خالد احلروب، اهلجوم على أمريكا التداعيات الداخلية و اخلارجية1
Analysis/ 14/09/2001.-/ CassesAljazeera.net

.64ص سابق.شاهر إمساعيل الشاهر، املرجع ال2
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تكثيـــف عمليـــات التـــدخل ألغـــراض إنســـانية (الصـــومال) لكـــن دون حتقيـــق املطلـــوب و العمـــل علـــى وقـــف -
االسـتقرار الـدويل يعمـل التطهري العرقي يف البوسنة و لكوسوفو، فقد كانـت اإلدارة األمريكيـة تـرى أن دعـم 

علـــى تعزيـــز اقتصـــاد عـــاملي منـــتج و مفتـــوح، و هـــذا يلعـــب دور كبـــريا يف ازدهـــار اقتصـــاد الواليـــات املتحـــدة 
1األمريكية نظرا للتواجد الكبري للشركات األمريكية يف االقتصاد العاملي

ـــز املفاوضـــات املتعـــددة األطـــراف يف الشـــرق األوســـط لتحقيـــق االســـتقرار - اإلقليمـــي يف منطقـــة الشـــرق تعزي
األوســط، مــن أجــل ضــمان أمــن إســرائيل و دعــم حلفائهــا يف هــذه املنطقــة، كمــا قــد اقــرتح تقســني القــدس 

الــذي يضــعها حتــت وصــاية دوليــة، و االســتقرار يف سلســلة العقوبــات و احلصــار علــى 181خالفــا للقــرار 
.  2العراق

الرئيس كلينتون لبناء شـراكة أمريكيـة إفريقيـة و ذلـك بـدعم أما فيما يتعلق بالقارة اإلفريقية فقد سعت إدارة -
االنــدماج اإلفريقــي يف االقتصــاد العــاملي، و كــذا دعــم األنظمــة املتحولــة إىل الدميقراطيــة، إىل جانــب العمــل 

.3على منع تدفق األسلحة و التهريب و حماربة انتشار العنف و اجلرمية املنظمة املخدرات
ـــ ـــادة كلينتـــون علـــى تكثيـــف الضـــغوط السياســـية ة يف املقابـــل عملـــت الوالي ـــة حتـــت قي ات املتحـــدة األمريكي

االقتصــادية علـــى الـــدول املتورطــة يف عـــدم احـــرتام حقــوق اإلنســـان (فـــرض خطــر تصـــدير التكنولوجيـــا العســـكرية إىل 
خــالل ، و العمــل علــى احتواءهــا مــن1999الصــني، باإلضــافة إىل معارضــة انضــمامها إىل منظمــة التجــارة العامليــة 

ربطها بشراكة إسرتاتيجية من منظور إن الروابط االقتصادية تدفع الصني باجتاه ليربايل ممـا يهيـئ احليـاة السياسـية حنـو 
مسار الدميقراطية.

و فيما خيص اجلانب األمين فقد مت توسيع احللف األطلسي، ليشمل العديد من دول أوروبا الشـرقية ليضـم 
عملــــت الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة علــــى إقنــــاع كــــل مــــن أوكرانيــــا بيالروســــيا و  بولنــــدا و هنغاريــــا و تشــــيك، كمــــا

كازاخســـتان بـــالتخلي عـــن ترســـانتهم النوويـــة املوروثـــة عـــن اإلحتـــاد الســـوفييت، إىل جانـــب احملافظـــة علـــى تبعيـــة أوروبـــا 

.11ص سابق.الالسيد ولد أباه، املرجع1
.60ص سابق.إلياس حنا، املرجع ال2
متوفر على املوقع اإللكرتوين:األبعاد األمريكية جتاه إفريقيا.محدي عبد الرمحان، أبعاد3
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ولكـر بـوش: عهـد الرئيـس جـورج األولالفـرع 
ركـــزت أســـس السياســـة اخلارجيـــة األمريكيـــة يف عهـــد الـــرئيس جـــورج بـــوش االبـــن علـــى اإلبقـــاء علـــى تفـــوق 
الواليـات املتحــدة األمريكيــة، و دعــم النمــو االقتصــادي و اســتغالل الثــروة احلاصــلة يف الشــؤون العســكرية لالحتفــاظ 

يف مشــروع الــذرع الصــاروخي ملواجهــة انتشــار الصــواريخ  باهليمنــة العســكرية لعهــود قادمــة، باإلضــافة إىل املضــي قــدما 
و عمـال مبرجعيـة املصـلحة الوطنيـة فقـد مت حصـر التـدخل يف املنـاطق الـيت تشـكل 1البعيدة املدى لدى الدول املارقة،

للمصـاحل األمريكيــة خاصـة تلــك الـيت حتتــوي علـى خمزونــات للطاقـة، إىل جانــب هـذا فقــد اســتمرت اســرتاتيجيةأمهيـة 
ة بــوش يف ربــط املســاعدات االقتصــادية مبــدى التقــدم يف حتقيــق الدميقراطيــة و حقــوق اإلنســان، و اعتمــاد خــط إدار 

واقعي مرن يف العالقة بالقوى الدولية النافذة، مع ميل لتعزيـز الشـراكة مـع روسـيا و احلفـاظ علـى العالقـات التقليديـة 
بدوائر التحالف األوروبية اآلسيوية.

أولويات السياسة اخلارجية األمريكية قبل أحداث سبتمرب فمـا الـذي جـاءت بـه هـذه و إن كانت هذه هي 
األحداث؟

لقـــد عـــدلت أحـــداث احلـــادي عشـــر مـــن ســـبتمرب مـــن مـــدركات التهديـــد لـــدى صـــناع القـــرار األمـــريكيني و 
ألمـن القـومي أضحى اإلرهاب الدويل الذي يقوده تنظيم القاعدة هـو التحـدي األبـرز لألمـن األمريكـي وفقـا لوثيقـة ا

، خاصـة مــع إمكانيـة وصــول الـدول املارقــة إىل هـذه أســلحة الـدمار الشــامل أو أن 20062و 2002األمريكـي ل 
تساعد اإلرهابيني للحصول عليها.

هلذا فإن أولويـات الواليـات املتحـدة حتـت إدارة بـوش مـا بعـد أحـداث احلـادي عشـر مـن سـبتمرب تركـزت يف 
النقاط التالية: 

حماربة اإلرهاب و منع انتشار أسلحة الدمار الشامل..1
العمل على عزل الدول الرافضة هلذه االلتزامات..2
استعمال القوة الوقائية ضد اإلرهابيني كأداة ضرورية الحتواء حركات التمرد العاملية..3
ممارســـة رقابـــة مطلقـــة علـــى تســـري األزمـــات حيـــث العمـــل علـــى إشـــراك احللفـــاء و لكـــن دون .4

املباشر يف القرارات العاملية.تدخلهم 

.39ص سابق.السيد ولد أباه، املرجع ال1
.97صسابق.إمساعيل الشاهر، املرجع الشاهر2
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، و ذلــك ملكافحــة 2001و عقــب األحــداث عمــدت اإلدارة األمريكيــة إىل إنشــاء مكتــب األمــن القــومي 
اإلرهـــاب، و إصـــدار العديـــد مـــن التشـــريعات و القـــوانني تصـــب يف االجتـــاه املتعلـــق باإلرهـــاب، و تشـــديد إجـــراءات 

املسلمني.الرقابة على الوافدين إليها خاصة من العرب 
أما على املستوى اخلارجي فقد قامت الواليات املتحدة األمريكية بالسياسات التالية:

-
شن محلة إلسقاط حكومة (طالبان) املتهمة بإيواء القاعدة.-

سب برناجمها النووي و (سوريا) بسب دعمها لتنظيمـات اإلسـالمية حـزب تكثيف الضغوط على (إيران) ب-
اهللا و حركة محاس.

الدعم املطلق (إلسرائيل) دبلوماسيا و عسكريا.-

-1.

رفضـــها التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة كيوتـــو للمنـــاخ بضـــغط مـــن رجـــال األعمـــال و أصـــحاب الشـــركات الصـــناعية -
لكربى.ا

عقــد شــراكة مــع العديـــد مــن الــدول اإلفريقيـــة يف املســائل األمنيــة حيــث تســـعى إلقامــة قواعــد عســـكرية يف -
ـــاطق، و املســـامهة يف املســـاعدات اإلنســـانية للـــدول و املســـامهة يف املســـاعدات اإلنســـانية للـــدول  بعـــض املن

الفقرية، و ذلك لتوسيع نفوذها يف املنطقة.
ول أن أحداث احلادي عشـر مـن سـبتمرب قـد أثـرت علـى توجهـات اإلدارة األمريكيـة حتـت من هذا املنطلق ميكننا الق

قيـــادة جـــورج بـــوش االبـــن يف جعـــل املعطـــى األمـــين املنطلـــق اهلـــام يف توجهـــات سياســـتها اخلارجيـــة، و إذا كنـــا بصـــدد 
د لسياسـة الـرئيس احلديث عن الرئيس اجلديد بـاراك أوبامـا، فهـل سـيكون مضـمون السياسـة اخلارجيـة يف عهـد امتـدا

بوش أم ال ؟

، مارس 325، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد مجلة المستقبل العربي.منذر سليمان، "دولة األمن القومي و صناعة القرار األمريكي"1
.29، ص2006
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: عهـد الرئيـس بـاراك أوبامـاانيالفـرع الث
لقد شكل تغري الشعار املفصلي يف اخلطاب االنتخايب الدميقراطي لبـاراك أوبامـا بـل أنـه القـوة الـيت أدت إىل 

و أن وصـوله تـزامن مـع الفوز يف االنتخابات الرئاسة، فقـد حتـدث أوبامـا عـن رؤيـة جديـدة للقيـادة األمريكيـة خاصـة 
تدهور صورة الواليات املتحدة األمريكية يف العامل، ناهيك عن املشاكل االقتصادية اليت تتخبط فيها فقال:

ل منصب القائد العـام احلـر شـاغرا، و حـان الوقـت للعـب هـذا على األرض لكن على مدار األعوام الستة املاضية ظ
الـدور مــرة أخــرى، و أعتقــد أن أهــم مهـام أي محايــة الشــعب األمريكــي، و أنــا شخصـيا مقتنــع بــأن أداء تلــك املهمــة 

1بفاعلية يف القرن احلادي و العشرون يتطلب رؤية جديدة للقيادة األمريكية و فكرا جديدا ألممنا القومي"

ليل التوجهات اجلديدة للرئيس باراك أوباما يستند إىل املقاربـات األكادمييـة الرافضـة لسـيطرة احملـافظني إن حت
و هــو مبثابــة مراجعــة حموريــة إلســرتاتيجية و هيكلــة 2008اجلديــد و علــى رأســها مشــروع إصــالح األمــن القــومي يف 

تقريــر الرمسيــة و الــيت: أمههــا وثيقــة املراجعــة الدفاعيــة األمــن القــومي األمريكــي، باإلضــافة إىل الوثــائق اإلســرتاتيجية و ال
و الـيت متثـل مجيعهـا اإلطـار النظـري للتفكـري 2010و وثيقة إسـرتاتيجية األمـن القـومي يف مـاي ،2010يف فيفري 

اإلسرتاتيجي األمريكي يف عهد أوباما.
2010وثيقة األمن القومي األمريكي 

باراك الرئيس عهد يف و هي األوىل2010عام منمارس27مت اإلعالن عن وثيقة األمن القومي يف
:انونــــــوجب قــــدادها مبـــية املتعاقبة بإعــدأت اإلدارات األمريكــبأن ذ ـــشر منـــة عــانيـــأوباما و الث

(Goldwater Nichols Act) و اليت ترسم اخلطوط الرئيسة للتفاعل األمريكي مع1986لعام
.2األحداث و التهديدات اخلارجية

اســرتاتيجيةو أهــم مــا مييــز 
ألول مرة مقرتب ينحو بالواليات املتحدة األمريكية من قوة عظمى يف صراع على القطبية إىل قـوة فريـدة و مسـؤولية 

ات الـــيت ســـوف أمـــن قـــومي تعـــرتف بتعقـــد التحـــدياســـرتاتيجية

لكرتوين:متوفرة على املوقع اإلخلارجية األمريكية لباراك أوباما. أنظر مقال: السياسة ا1
http:// digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=657085&eid=2920

متوفر على مركز اجلزيرة: أوباما لتجديد الزعامة األمريكية.مركز اجلزيرة للدراسات، واقعية كما يراها 2
www.aljazeera.net/ND/exeres/1931D642-58F6-40F-857D
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.2000تشري إىل األهداف اإلمنائية لأللفية على من وضع األمم املتحدة هلذه األهداف اإلمنائية على 
يكيـة يف عهـد الـرئيس أوبامـا بـاراك علـى حتقيـق األهـداف هلذا فقد ارتكزت أولويات السياسة اخلارجية األمر 

و املصاحل القومية التالية:
. إعــادة بنــاء القــوة االقتصــادية، و العمــل علــى دفــع النمــو املتــوازن و التنميــة املســتدامة الــيت يقــوم عليهــا الرخــاء و 1

االستقرار العاملي.
لــدمار الشــامل، و ذلــك عــن طريــق تــأمني املــوارد الــيت . حرمــان الــدول و اجلماعــات املعاديــة مــن امــتالك أســلحة ا2

، و كـذا حضـر انتشـار املعـارف الـيت تسـاعد علـى تطـوير الـربامج 2013
. 1النووية، و العمل على تعزيز معاهدة منع انتشار األسلحة النووية

. العمــــل علــــى تفكيــــك تنظــــيم القاعــــدة و املنظمــــات امل3
اإلفريقي.

. تعزيز الدميقراطية و احرتام حقوق اإلنسان و حكم القانون و العمل على ضمان االستقرار و األم و العاملي.4
. اللجـــوء إىل الدبلوماســــية و املؤسســـات الدوليــــة للمســـاعدة يف حــــل اخلالفـــات و النزاعــــات و مواجهـــة التطــــرف 5

العنيف، و مكافحة التغري ملناخي و األمراض الوبائية، و تعزيز أمن الطاقة.
كمـا سـعت الواليــات املتحـدة األمريكيــة يف عهـد إدارة أوبامـا إىل توثيــق عالقـات الشــركاء التقليـديني أوروبــا 

مــن و الرخــاء يف و أســيا و الشــرق األوســط و جمموعــة الصــناعية الكــربى، القائمــة علــى املصــاحل املشــرتكة لضــمان األ
العامل و العمل على بناء عالقات فعالة مع مراكز رئيسة أخرى للنفوذ، هلـذا فـإن الواليـات املتحـدة األمريكيـة تسـعى 

الثانية لتخفيض األسـلحة اإلسـرتاتيجية، و إقامـة عالقـات مـع ستارت
املتبادل و املصاحل املتبادلة، و إلزام كوريـا الشـمالية باالختيـار بـني الوفـاء باملعـايري اهلند و الصني على أساس االحرتام

الدولية و حتقيق منافع سياسـية و اقتصـادية فيمـا خيـص برناجمهـا النـووي، و رفـض هـذا املسـار و حتمـل تبعـات قرارهـا 
.2مبزيد من العزلة الدولية

متوفر على املوقع اإللكرتوين: .إسرتاتيجية األمن القومي اجلديدةجماهد الزيات، قراءة يف 1
http://www.ahram.org.eg/211/2010/06/28/4/27019.aspx

متوفر على املوقع اإللكرتوين.تراجع العراق عن اإلسرتاتيجية يف سلم األولويات األمريكيةجمهول، 2
http://www.ahram.org.eg/211/2010/06/28/4/27019.aspx
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ال ضـــمان أمــن إســـرائيل أحـــد األوليــات الرئيســـة جلميـــع أمــا فيمـــا خيـــص الشــرق األوســـط فقـــد كــان و ال يـــز 
ـــدا لتحقيـــق  ـــة، مبـــا فيهـــا إدارة الـــرئيس أوبامـــا، و اســـتئناف املفاوضـــات مـــع الطـــرف الفلســـطيين متهي اإلدارات املتعاقب

، و ضمان األمن و االستقرار باملنطقة عن طريـق منـع إيـران مـن 1ر إلمداد الطاقة خاصة من منطقة اخلليج العريباحل
تطوير األسلحة النووية و تطوير برنامج أمين ملنع استخدامها و جتنب امتداد سباق تسلح يف املنطقة.

يضـــاف إىل هــــذا أن اإلدارة األمريكيــــة بقيــــادة الــــرئيس األمريكــــي بــــار 
العســـكرية مـــن العـــراق و اإلبقـــاء فقـــط علـــى الوجـــود املـــدين مبـــا خيـــدم املصـــاحل اإلســـرتاجتية األمريكيـــة، و حشـــد هـــذه 
القــــوات يف الشـــــريط احلـــــدودي األفغـــــاين و الباكســـــتاين، الـــــذي تعتـــــربه الواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة اجلهـــــة املركزيـــــة 

لإلرهاب.
ق بالقارة اإلفريقيـة فـإن أولويـات اإلدارة األمريكيـة فيهـا ترتكـز علـى تطـوير البنيـة التحتيـة للـدول أما فيما يتعل

.2األمن
و أوباماكل من بوشفترتيالمطلـب الثالـث: مقارنة بين توجهات السياسة الخارجية في 

الفـرع األول: نقـاط االختـالف
إن مــا يشــري إىل التحــول يف قــراءة أوبامــا لألمــن القــومي األمريكــي و اهتمامــه بقضــايا جديــدة خالفــا لســلفه 

الرئيس بوش يتجلى يف النقاط التالية:
رؤية األمن القومي األمريكيتوجيهأوال:

االنتقـــال مـــن فصـــل و جتزئـــة األمـــن القـــومي األمريكـــي يف عهـــد الـــرئيس بـــوش إىل تقـــدمي رؤيـــة شـــاملة يف ظـــل إدارة 
عســــكرية (االقتصــــاد، التنميــــة و املنــــاخ الالــــرئيس بــــاراك أوبامــــا، أي أن اإلدارة احلاليــــة قامــــت بــــإعالن شــــأن األبعــــاد 

ملناخي بعد أن كانت عناصر ثانوية يف فرتة حكم الرئيس بوش االبن)الفضاء اإللكرتوين التغري ا

متوفر على املوقع اإللكرتوين:.جماهد الزيات، قراءة يف إسرتاتيجية األمن القومي األمريكي اجلديدة1
/stes/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf//www.whitehouse.govhttp:

.227املرجع السابق. ص منار الشورجبي،2
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ثانيا: توظيف القوة العسكرية
بعـــد أن كانـــت القـــوة العســـكرية الركيـــزة األساســـية يف السياســـة اخلارجيـــة األمريكيـــة يف عهـــد الـــرئيس بـــوش، 

قانونيـة عنـد اسـتخدامها إىل الدبلوماسـية و عملت اإلدارة األمريكية بقيادة الرئيس أوباما على وضع قيود إنسانية و 
التنمية و املعايري و املؤسسات الدولية للمساعدة يف حل اخلالفات يقول الرئيس باراك أوباما:

سوف نستفيد من اخليارات األخرى قبل احلرب، كلما استطعنا، و نزن بدقـة تكـاليف و خمـاطر العمـل "يف 
عــن التقــاعس عــن العمــل، و عنــدما تكــون القــوة الزمــة ســنقوم بــذلك بطريقــة املقابــل التكــاليف و املخــاطر املرتتبــة 

تعكس قيمنا و تعزز الشرعية الدولية".
1ثالثا: الحرب على اإلرهاب

ـــ يت تـــدعم األعمـــال املوجهـــة ملواجهـــة الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة و مـــع شـــبكة بعينهـــا هـــي القاعـــدة مـــع فروعهـــا ال
حلفائهـا و شــركائها، و هــذا خالفـا لــإلدارة الســابقة بقيــادة بـوش الــذي جعلهــا حـرب شــاملة علــى اإلرهــاب دون أن 

حيدد بدقة املستهدف منها.
رابعا: اإلرهاب، العنف و االستبداد

و العنف و االسـتبداد أو عـدم احلريـة إىل عوامـل دينيـة و ثقافيـة لقد كانت إدارة بوش تعزو ظاهرة اإلرهاب
و تضــع اآللــة العســكرية كحــل هلــا، فحــني تــرى اإلدارة األمريكيــة يف ظــل الــرئيس أوبامــا أن هــذه الظــواهر باألســاس 

ري و مردهــا الفقــر، و عليــه فإنــه يــويل اهتمامــه باجلانــب التنمــوي أو الوضــع االقتصــادي و ذلــك ســعيا ألحــداث التغيــ
مواجهة التطرف العنيف.

خامسا: الديمقراطيـة
إذا كانت إدارة أوباما قد أعلنـت االسـتمرار يف تشـجيع و نشـر بعـض املبـادئ الـيت يف عهـد الـرئيس السـابق 

2.
لقول أنه على الرغم من االعتقاد الشاسع بأن السياسية اخلارجية ألوباما قد تغـريت كليـا عـن عموما ميكن ا

.111، املرجع السابق. صلويس جنسن1
.113نفس املرجع. ص 2
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األمــــن القــــومي الصــــادرة يف حقبــــة اســــرتاتيجياتبقــــدر مــــا أخــــذ هــــذا األخــــري مــــن رؤى أســــالفه الــــيت مت التعبــــري يف 
التسعينات من القرن العشرين.
الفـرع الثانـي: نقـاط التقـارب

أما فيما يتعلق بنقاط التقارب فتتجلى يف العناصر التالية:
أوال: التعامل مع اإلرهاب

يني يلتقـون ميكن القـول أن املعطيـات اجلديـدة الـيت فرضـتها ظـاهرة اإلرهـاب جعلـت الـدميقراطيني و اجلمهـور 
عند نقطـة العمـل علـى التصـدي هلـذه الظـاهرة مـادام األمـر يتعلـق حبمايـة أرواح األمـريكيني و مـن هـذا املنطلـق ميكـن 
القــول أن تعــاطي الــدميقراطيني مــع هــذه املســألة ســوف لــن خيتلــف عــن تعــاطي اجلمهــوريني إن مل نقــل ســوف يتعمــق 

ل املعلومات.أكثر من خالل تكثيف التنسيق االستخبارايت و تباد
ثانيا: ضمان أمن إسرائيل

إن إدارة الـرئيس أوبامـا تتبـع سياسـة مماثلـة يف جوهرهـا لسياسـة الـرئيس بـوش، مـع إدخـال بعـض التعــديالت 
عليها بغية اإلبقاء على وجود إسرائيل و مطالبهـا يف جمـاالت األمـن و اجلغرافيـا مـن أجـل حتويلهـا إىل قـوة إقليميـة يف 

ة اإلمربيالية الصهيونية على نطاق واسع.إطار مشروع السيطر 
ثالثا: تعزيز الديمقراطية

تســـــتمر الواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة يف عهـــــد الـــــرئيس األمريكـــــي بتبـــــين تطبيـــــق الدميقراطيـــــة و اإلصـــــالح 
دميقراطيـة السياسي، خاصة يف العاملني اإلسالمي و العريب، استنادا إىل قناعـة مفادهـا أن حتـول هـذه الـنظم إىل نظـم 

.1يقضي على اإلرهاب و حيسن تسويق املفاهيم الدميقراطية لتوفري التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
رابعا: تكريس التفوق األمريكي

ال يزال احلفاظ على النظام السياسي و االقتصادي و االجتمـاعي األمريكـي و محايتـه و ضـمان أولوياتـه و 
ارة األمريكية بقيادة الرئيس بوش.تفوقه و دميومته هدف أساسي لإلد

خامسا: قضايا الشرق األوسط
مازالت قضايا الشرق األوسط  حتظى باألولوية يف السياسة األمريكية، كما ال تزال إدارة الرئيس أوباما 

رس ضغوط كبرية على كل من إيران و كوريا الشمالية و تواجه حركة طالبان.متا

.114املرجع السابق. صشاهر إمساعيل الشاهر،1
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خالصــة الفصــل:
سـبتمرب، كمـا زادت الرغبـة يف 11سياسة اخلارجيـة األمريكيـة ملـا بعـد أحـداث للولوية األمنية لقد ميزت األ

حتقيقهــا باســتعمال خمتلــف الوســائل و اآلليــات، فقــد تبنــت إدارة الــرئيس جــورج بــوش مفــاهيم احلــرب علــى اإلرهــاب 
دافها بفقــدان الضــربة االســتباقية، االنتقــال مــن االحتــواء إىل التــدخل، بيــد أن هــذه التوجهــات أخفقــت يف حتقيــق أهــ

الواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة ملصـــــداقيتها الدوليـــــة، لـــــذا عملـــــت إدارة الـــــرئيس أوبامـــــا دون االحنـــــراف عـــــن الســـــياق 
األمريكــي عــن إحــداث مراجعــات يف ســلوك الواليــات املتحــدة اخلــارجي بتملصــها ممــا يســمى بــاحلرب االســرتاتيجي

ين املقاربـة التعدديـة يف حـل األزمـات و النزاعـات و إعطـاء على اإلرهاب و استبداله باحلرب على التطـرف و كـذا تبـ
األمهية للشرعية الدولية... و ذلك من أجل استعادة الدور األمريكي الغائب يف الساحة الدولية.   
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تمهيد 
األمريكيــة قبــل أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب يقودنــا أوال وقبــل كــل -إن احلــديث عــن العالقــات اجلزائريــة

شيء إىل البحث من جهة عن أهم العوامل واملقومات اليت تسعى إىل تعزيـز التقـارب بـني البلـدين، بـالرغم مـن تـأثري  
العوامـل الـيت تعتـرب مبثابـة متغـريات تسـاعدنا كل عامل على السلوك اخلارجي للدول رغـم التـداخل املوجـود بـني هـذه

األمريكيـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى البحـــث عـــن أمهيـــة اإلســـرتاتيجية اجليـــو اقتصـــادية الـــيت -علـــى فهـــم العالقـــات اجلزائريـــة
جعلـــت اجلزائـــر حمـــل اهتمـــام السياســـة األمريكيـــة خـــالل تلـــك احلقبـــة، هـــذا مـــا يقودنـــا إىل التعـــرف أكثـــر إىل طبيعـــة 

، مـع التعـرض إىل أهـم التوجهـات السياسـية اخلارجيـة لكـال البلـدين، 2001سـبتمرب 11بلدين قبـل العالقات بني ال
بعــد اســتعراض التفاعــل األمريكــي مــع مــا حيــدث يف اجلزائــر خــالل أزمتهــا، ناهيــك عــن دور العامــل االقتصــادي يف 

إحداث تقارب دبلوماسي سياسي بني اجلزائر والواليات املتحدة األمريكية.
وهذا ما
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1992-1776األمريكيةالجزائريةللعالقاتالتاريخيالتطور:األولالمبحث

التصورإيضاحأجلالتارخيية منجذورهعلىنظرةنلقيأنعلينافيجبما،موضوعدراسةأردناماإذا
.املوضوعهلذااجليدبالفهمتسمحاليتاألرضيةوإجياد

املعاصرةالدوليةالعالقاتمظاهربنيتربطالتارخييةاملقاربةفإنالدوريطهعدناناألستاذوحسب
:مطلبنيإىلاملبحثهذاتقسيممتوقد1السابقةالتارخييةوجذورها

بعدالبلدينبنيالعالقةالثاينيتناولحنييفاجلزائر،استقاللقبلالبلدينبنيالعالقةاألوليتناول
.االستقالل

1962- 1776الجزائراستقاللقبلاألمريكيةالجزائريةالعالقات:األولالمطلب

نقاطهناكأنهي  وببساطةاإلجابةأنإالاخللف،إىلالرجوعهذاسببعنالبعضيتساءلقد
اليتالعالقةوطبيعةاملتحدة،الوالياتاستقاللإعالنمناجلزائرموقفمثلهلا،اإلشارةمنبدالمهمةومواقف
:نقطتنيخاللمنسيعاجلبدورهاملطلبهذاأنكماالفرتة،تلكيفالبلدينبنيسائدةكانت

.للجزائرالفرنسياالستعمارقبل-
.للجزائرالفرنسياالستعمارخالل-

1830للجزائرالفرنسياالستعمارقبل1) -1776

معوبداية التسعيناتالثمانيناتايةيفبدأتحديثة،األمريكيةاجلزائريةالعالقاتبأنللبعضيبدوقد
وقدالغريب.والعاملعلى الرأمساليةاالنفتاحبغيةواقتصادية،سياسيةإصالحاتوتبينالسوفييتاالحتادسقوط
الصحراءيفوالغازالنفطحقولبفضل اكتشافاالستقاللبعدبدأتعالقةابألالعتقادالبعضيذهب

فكيفتارخييا،جتذرهاومدىالعالقةهذهيفاجلوانب الغامضةمنالكثريستبنيالنقطةهذهأنإالاجلزائرية،
؟طبيعتهاهي؟ومابدايتهاكانت

املتحدةالوالياتباستقاللاعرتفتاليتالدولأوائلمنكانتاجلزائرفإناملؤرخنيعنوردماوفق
1783.2)-1775بريطانيا(ضدخاضتهااليتاالستقاللحربإثر1776سنةاألمريكية

مترسفنهاكانتبريطانيا،عناستقالهلااألمريكيةاملتحدةالوالياتإعالنقبلأنهإىلهنااإلشارةوجتدر
فأصبحتالرخص،بريطانيامنهاسحبتاالستقاللبعدولكنا،وجوازابريطانياراياتحتملوهياملتوسطعرب

.141، ص1998، 4تونس: جامعة بين عزيز املفتوحة، ط.العالقات السياسية الدوليةالدوري،طهعدنان1
. 248، ص1985دار البعث، اجلزائر:1830.سنةقبلالعالميةوهيبتهاالدوليةالجزائرشخصية،بلقاسمنايتقاسممولود2
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وعلىالعريباملغربدولطرفمنخاصةآنذاك،سائداكانالذيالقرصنةخلطرمعرضةاملتحدةالوالياتسفن
ويفسنوية،ضريبةهلاوتدفعسلممعاهدةمعهاتوقعاليتالدوللسفنالتعرضبعدمتتعهدواليتاجلزائر،رأسها
تقضيالكونغرساختذهااليتاألوىلاخلطوةفكانتوسفنهم،مهلتجار حلإجياداألمريكيونحاولاآلونةهذه
كماالقراصنة،ضدباحلمايةفيهاتعدهافقراتأونصوصااألوروبيةالدولمعتعقداليتاملعاهداتتتضمنبأن

قبل.منبريطانياتفعلكانت
- (1778والصداقة التجارةمعاهديتمعهماوعقدتفرنسا،وهولندامنكلإىلأمريكاجلأتوبذلك

التجارةحلمايةوهولندافرنساتدخليفضرورةعلىتنصفقرةاملعاهدتنيكالوتضمنتالتوايل،) على1782
يف مماثلة فقرة لتضمنيثالثة حماولة وفشلتاملغرب، دولوبقيةاجلزائرلدىنفوذمهاإىلبالنظروسفنها،األمريكية
امساعدبتقدميوعدتفرنساأنإالبالفشل،باءتالثالثاحملاوالتبأنالقولبريطانيا وجمملمعمعاهدة 

متعبةتكونقدمفاوضاتبعدوذلكسفنها،محايةقصدواجلزائر،املتحدةالوالياتبنيمباشرةمعاهدةإلقامة
1دوسارتين.الفرنسيالبحريةوزيرقولحدعلىلألمريكيني

منحلظةآخريفأمريكيتنيسفينتنيجنتحيث،1783مارسغايةإىلعليههوماعلىاحلالواستمر
تعينيومتاملوقف،خلطورةبالنظراملغربدولمعمفاوضاتيفالدخولالكونغرسقررعندهااجلزائريني،القراصنة

12جيفرصونوتوماسفرنكلينبنجامينآدمزجونضمتلذلكثالثيةجلنة

الكونغرسعلىواشنطنجورجاألمريكيالرئيسعرضاحملاوالت،هذهكلبعدو
املفاوضاتاستمرتذلكورغمالشيوخجملسفوافق،1792ماي08يفاجلزائرمعسلممعاهدةلعقدمشروع

الرئيسنائبآدمزقالحينها3.اجلزائرياألسطولملقاومةحبريأسطولإنشاءالشيوخجملسفقررالتعثر،يف
".الدبلوماسيةمساعيمننفعاوأكثرأجدىتكنملاجلزائرضداحلربيةحماوالتكإن"سونجيفراخلارجيةلوزير

بناءوقفاملتوقعمنكانحيثاألمريكي،األسطولبناءحماولةجانبإىلالدبلوماسيةاجلهودواستمرت

والعلوماآلدابكليةالثورة،يف تاريخماجستري(مذكرة.)"1958-1962اجلزائرية(والثورةاألمريكيةاملتحدةللوالياتاخلارجيةالسياسةتيتة،"ليلى1
.44)، ص 2002التاريخ، جامعة باتنة، قسماإلنسانية،

. 22ص،1990للكتاب،الوطنيةاجلزائر: املؤسسة.الدوليةالعالقاتفيفصولالعريب، إمساعيل2
.219ص.السابقاملرجعبلقاسم،نايتقاسممولود3
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1اجلزائر.معسالممعاهدةعقدإىلالتوصلحاليفاألمريكياألسطول

واجلزائر،املتحدةالوالياتبنيسلممعاهدةعقدعلىاالتفاقمتوالوساطات،املفاوضاتمنالكثريوبعد
وأمضاها.1796مارس02يفالكونغرسعليهاوصادق1795نوفمربيفبينهماللسالماألوىلاملعاهدةوهي
حررتوقددونالدسنجوزيفاخلاصاملبعوثاملتحدةالوالياتوعنحسنباباالداياجلزائرياجلانبعن

42أصال.بالعربية

:هيرئيسيةنقاطثالثحولاملعاهدةهذهودارت
.األمريكينياألسرىسراحإطالق1-
.اجلزائرمعدائمسلمإقامة2-
وطرابلس.تونسمعمماثلتنيمعاهدتنيإلبراماجلزائرتوسط3-

لسفنهاالتعرضعدممقابلسنويةضريبةدفعيفاملتحدةالوالياتاستمرتاملعاهدةهذهومبقتضى
املتحدةوالوالياتاجلزائربنيخالفوقعحيث1812سنةغايةإىلاملعاهدةالعملوظلا،وجتار 
علىبالضريبةطالبالدايأنإالنقداالدفعاملتحدةالوالياتأرادتحيثالسنوية،الضريبةدفعطريقةحول
بنيالعالقةتوتريفساهممماوامليالدي،اهلجريالتقوميبنياالختالفظهروكذلكحربية،معداتشكل

علىاحلرببإعالنوالكونغرساألمريكيالرئيسورداملتحدة،الوالياتعلىاحلربإعالنالدايالبلدين فقرر
، وأستشهد1815جوانيفاجلزائرعلىبغارةديكاتورستيفنالكومندورفقام،1815فيفري23يفاجلزائر
إيطاليامنكلضدحروباخيوضكانألنهنظرااجلزائرياألسطولزموا.حبارا30رفقةحميدوالرايس

الوالياتبنيالصلحعقدمتفقدأخرىجهةومنالوقت،نفسيفوروسياوالدامناركوبروسياوهولنداوإسبانيا
.3وبريطانيااملتحدة

حبثوامفاوضات،يفالدخول وأرادواجزائريتنيسفينتنيأسرمناألمريكيةالسفنمتكنتاحلربهذهويف
وافقاألخريويفتعويض،ودفعاألمريكينيسراحوإطالقالسنوية،الضريبةإلغاءمثلخاصة،امتيازاتعنفيها

كلوقعهاالبلدين،بنيالثانيةاملعاهدةلتكونالتعديالت،بعضمعاجلديدة املعاهدةهذهعلىاجلزائرياجلانب
يف األمريكيعليها الرئيسوصادق1815/07/03.يفجيمس ميديسون األمريكيوالرئيسعمرالدايمن

.227صبلقاسم، املرجع السابق.نايتقاسممولود1
.82صالعريب، املرجع السابق.إمساعيل2
الوطنيةاجلزائر: الشركةالعريب، إمساعيلترمجة:"،1816–1776المتحدة "والوالياتالمغربدولبينالدبلوماسيةالعالقات،إيروينراي3

.245ص.1978والتوزيع،للنشر
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بنيالثالثةاملعاهدةبذلكلتمثلحظوة،األكثرالدولةبندبإلغاءاملعاهدةهذهوعدلت26/12/18151
يفسهوأوإمهالبسبب1822فيفري01يفووقعت1816.ديسمرب22-23املفاوضات يفوانتهتالبلدين،

2الشيوخجملس

-1830بنيماالفرتةخاللاملتحدةوالوالياتاجلزائربنيالعالقةتاريخيفاحملطاتأهمهذهكانت
ابأالثالثاملعاهداتهذهعلى،1978يفصدرالذيالرمسيةاألمريكيةالوثائقدليلعلقوقد،1776

3للجزائرالفرنسياالستعماردخولبسببوذلكملغاة،أيموضوعذاتغريأصبحت

الوالياتظهوربدايةإىلتعوداألمريكيةاجلزائريةالعالقاتأنإمجاالالنقطةهذهحولالقولوخالصة
أحيانا،الوديالطابععليهاوغلبواحلرب،السلمبنيترتاوحوكانتبريطانيا،عناستقالهلاإعالنبعداملتحدة

هذهتوجتوقد.بريطانيارأسهاوعلىالتقارب،هذاصاحلهايفليسأخرىدولمنمضايقاتوجودرغم
وهداياسنويةضريبةبدفعاألمريكيةاملتحدةالوالياتفيهاالتزمتالبلدين،بنيمعاهداتثالثبعقداملرحلة
االستعماردخولبعداالعمل توقيفومت.التجاريةلسفنهااجلزائريني.البحارةتعرضعدممقابلللجزائر
للجزائرالفرنسياالستعمارفرتةخاللالبلدينبنيالعالقةستصبحفكيف،1830يفللجزائرالفرنسي

ميزها؟ماأهم) وما هو1962- 1830(
1830-1962للجزائرالفرنسياالستعمارخاللاألمريكيةالجزائرية)العالقات2

دخولبعدالعالقةهلذهالتطرقسنحاولوطبيعتها،األمريكيةاجلزائريةالعالقاتلبدايةالتعرضبعد
أهمعلىالرتكيزوسيكونالشهرية،املروحةحادثةبعد1830جويلية05يفللجزائرالفرنسياالستعمار
:التاليةالتساؤالتخاللمنالنقطةهذهمعاجلةستتموبالتايلاحملطات،
يفالشعبوحق؟املباركةاجلزائريةالثورةواندالعللجزائر؟الفرنسياالستعمارمناألمريكياملوقفهوما

؟1962جويلية05يفواالستقاللمن املفاوضات؟وأخريااملؤقتةاجلزائريةاحلكومةمنوموقفهااملصري؟تقرير
الرئيسأنجندالتاريخهذااجلزائر، قبلاستعمارمناألمريكياملوقفعلىالضوءتسليطحناولالبدايةيف
علىالرتكيزمعلالستيطان،خصبةً أرضاً اليت ستكوناجلزائر،بغزوفرنساملكنصحواشنطنجورجاألمريكي

.237صاملرجع السابق.بلقاسم،قاسم نايتمولود1
.258صالسابق.املرجعإيروين،راي2
.247صاملرجع السابق.بلقاسم،نايتقاسممولود3
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علىعملحيثجيفرسونتوماسآنذاكخارجيتهوزيرواصلالسياقهذاويفالعملية،هذهيفالصلييبالبعد
1.استسالمهاإىلأن يؤديشأنهمنذلكألندويلبأسطولاجلزائرحماصرة

بدافعللجزائريالفرنساالحتاللضمنياتؤيدكانتاملتحدةالوالياتبأننستشفأنميكنهنامن
تعدملفهياملطلقة،الفرنسيةللسلطةخاضعةاجلزائراملتحدةالوالياتاعتربتاالستعمارفرتةوطيلةاملصلحة،

الوالياتاعتربتبلالبلدين،اليت تربطللمعاهداتإلغاؤهاذلكودليلاملعنوية،شخصيتهلهمستقالكيانا
الثورةقامتأنإىلاملنوالهذاعلىاألموروظلتالغربية،للمصاحلضمانااجلزائريفالفرنسيالتواجداملتحدة
2.الدوليةاحملافليفاجلزائريةالقضيةصوتإلمساعوالدبلوماسيالعسكريالصعيدينعلىالعملوبدأاملباركة،

املتحدةالوالياتبنيالتوترمنجبوالثانيةالعامليةاحلربتلتاليتالفرتةمتيزتالدويلالصعيدوعلى
الفرنسيةالسلطاتاعتربتأخرىجهةومنجهة،منهذاالنفوذ،مناطقعلىالتنافسبسببالسوفييت،واإلحتاد

اشؤو ضمنيدخلهذاأنوأضافتاجلزائري،الشعباقامواالذينميثلالمتردية،حركةجمرداجلزائريةالثورة
. 3مناسبةتراهااليتبالطريقةتسويتههلاوحيقالداخلية

الرأينسجلأنميكنوهناللفرنسيني،التامبالدعماملتحدةالوالياتالتزمتالثورةمناألوىلاملرحلةففي
كانحينما،1957عاميفكينديجونالسيناتوررأيوهواألمريكية،السياسيةاألوساطيفاستثناءً مثلالذي
ا واشنطنيفممثلونااختذهااليتاملواقفمجيعحديثه إنيفوجاءالشيوخ،جملسيفاخلارجيةالشؤونجلنةيفعضًو

االفرنسينيوتركنامؤملة،كانتاملتحدةاألممووباريس الثوارضداألمريكيالعتاديستعملونأحراًر
ذلكعلىأدلوالانتخابية،مناورةإالتكنملفهيورق،علىحربابقيتالتصرحياتهذهأنإال."4اجلزائريني
5.رئاستهفرتةيفالفرنسياالستعمارإدانةورفضهااملتحدةاألمميفاجلزائريةالقضيةطرحبالدهمعارضة

املنظمة،أعمالجدوليفاجلزائريةالقضيةإدراجرفضمت1955املتحدةلألممالعاشرةالدورةففي
الوقتأناعتبارعلىاملواليةالدورةيفإدراجهايتمملأمريكيوبدعمداخلية،قضيةاأعلىفرنساإصراربسبب

.220السابق. صراي إروين، املرجع1
ص،1983والتوزيع، للنشراجلامعيةاملؤسسةلبنان:.الثانيةالعالميةالحرببعدمالفترةالعشرينالقرنفيالدوليةالعالقات،الصمدرياض2

272.
.23صتيتة، املرجع السابق.ليلى3

4 Nasreddine MEGHARBI," The question of Algeria :American attitude and policies1954-
1962", (master of philosophy , faculty of arts, university of Manchester), 1985,p100

.176ص،2003هومه، اجلزائر: دار.)1962-1954الجزائرية (الثورةتجاهالدوليةوالمواقفالعربيةالسياسةدبش،إمساعيل5
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الدورةويف1.اجلزائريةالقضيةطرحمعارضةعنبعدوهلافرنسانصحتاملتحدةالوالياتأنإالمناسب،غري
فرنساواجهتهاجلزائريةالقضيةلصاحلللتصويتقرارمبشروعاآلفرو آسيويةالدولمنجمموعةتقدمتعشرالثانية

املوقفتقهقرأماماجلزائرباستقاللاملناديةاألصواتعددازداد1958عشرالثالثةالدورةيفأمابالتماطل،
عشرالرابعةالدورة، أما يف2التصويتعنبلد28وامتناعضدها18والقضيةلصاحلصوت35الفرنسي،
الوحشيةاملمارساتكشفبعدعليهايضغطونفرنساحلفاءوأصبحاألطلسياملوقفيفتصدعحدث1959

مبثابةوكانالفرنسي،الوفدغيابسجلفقد1960عشراخلامسةالدورةيفأمااجلزائري،الشعبحقيف
68علىاجلزائر،يفاملصريتقريرحوراستفتاءإجراءقرارمشروعاجلزائرية، وحتصلللقضيةحقيقيانتصار
3التصويت.عن08وامتناع27ضدصوت

الئحةالدورةوالدبلوماسية أصدرتالعسكريةاحملاوالتكلفشلوبعد1961عشرالسادسةالدورةويف
الكامل،استقاللهعلىوحصولهاجلزائريللشعباملصريتقريروحقاملفاوضات،الستئنافالدعوةتضمنت
استفتاءإجراءديغولالفرنسيالرئيسإعالنوعندالطرفني،بنيللمفاوضاتمتحمسةاملتحدةالوالياتوكانت
أنهإىلاإلشارةوجتدر.عظيمةخطوةاملتحدةالوالياتاعتربته،1959سبتمرب16يفلهتصريحيفشعيب

كينديجوناألمريكيالرئيسبادر1962مارس18يفالنارإطالقلوقفوالفرنسياجلزائريالطرفنيبتوصل
4االستقالل.إعالنعندفعلوكذلكللشعب اجلزائرينئةرسالةببعث

للتدليلوالفرنسيللحليفوواضحاقوياكاناألمريكيالدعمفإنوالعسكري،املايلالصعيدعلىأما
احللفإعانةلوال"قالحيث1960يفاملؤقتةاجلزائريةاحلكومةرئيسعباسفرحاتتصريحندرجذلكعلى

.19575".منذاجلزائرحربالنتهتلفرنسااألطلسي
اليتبعض التصرحياتباستثناءالفرنسي،احلليفلصاحلمنحازًاكاناألمريكياملوقفأنالقولوخالصة

بالقروضاألمريكي،الدعممنيستفيدمرةكليفكانالفرنسيالطرفألنصحتها،عدمالواقعأثبت
ورغماحللفاء،علىالضغطخاللمنالدوليةاحملافليفلفرنساالكاملالدبلوماسيالدعمإىلباإلضافةواألسلحة

بينهماآلخرحنيمنالعالقاتتوتريفسامهتواألمريكي،الفرنسياحلليفنيبنياخلالفاتبعضوقعتذلك

.78،  ص1982جويلية02، 1143العدد،المجاهدمجلة.الدولية"احملافليفاجلزائريةالقضيةصوتهارون،"السعيدحممد1
.83صنفس املرجع.2
.53صتيتة، املرجع السابق.ليلى3
.54نفس املرجع. ص 4
.189صالسابق.املرجعدبش،إمساعيل5
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الدعمشأنمنيقللالهذاأنإال،االسرتاتيجيةوالتصوراتاملصاحليفاالختالفإىلبالطبعيرجعوهذا
:التاليةلألسباببرأينايعودوالذيفرنسا،بهحظيتالذياألمريكي

باملوقعيتمتعالذيالفرنسيللطرفاخسار حاليفالسوفيايتالنفوذمناملتحدةالوالياتختوف1-
.االسرتاتيجي
احللفيففعاالعضوااكو عنناهيكالرأمسايلالغربإىلينتميوقدميقويحليففرنسااعتبار2-

.األطلسي
وذلكاألمثل،الوضعهوالفرنسيةالسيطرةحتتاجلزائربقاءأنتعتقداملتحدةالوالياتظلت3-

.املنطقةدوللبقيةمتتدأناشأمنواليتاثور حتملهااليتاألفكارمنللتخوف
1962-1992االستقاللبعداألمريكيةالجزائريةالعالقات:الثانيالمطلب
هذايفاحملددةالفرتةخاللالبلدينبنيالتارخييةاحملطاتأهمعناحلديثنواصلسبق،ملااستكماال

رسالةوبعد،1962مارس18يفوالفرنسياجلزائريالطرفنيبنيالنارإطالقوقفإىلالتوصلفعنداملطلب،
رغماجلزائريةاملؤقتةباحلكومةتعرتفملبالدهأنإالاجلزائري،الشعبإىلاألمريكيالرئيسابعثاليتالتهنئة

بأنالوطينالتحريرجبهةصرحتذلكعلىفعلوكردفرنسا،إلحراجتفادياوذلكا.نفسهافرنسااعرتاف
االستقاللإعالنوعند1962جوان20يفطرابلسميثاقتضمنهماوهذاالثورةضدكانتاملتحدةالواليات

لة نئةبإرسالاألمريكيالرئيسبادر اجلزائري.للشعبثانيةرسا
:بلةبنأحمدالرئيسحكمخالل1-
اجلمهوريبينهم السيناتورمناألمريكيني،الساسةمنالكثريبالاالستقاللبعداجلزائريالتوجهشغللقد

السننيمدىعلىاجلزائريونسيصبحماذا"قائالوجيزةبفرتةاالستقاللقبلتساءلالذيووتر،قولدباري
هذهمعسنبدأالسؤالهذامن1."الشيوعي؟االجتاهيفأملناأصدقاءسيكونواهلالقادمة؟العشرأواخلمس
يفسامهتاليتالعواملأهمهي؟وماطبيعتهاهيوما؟الفرتةهذهيفالبلدينبنيالعالقةكانتفكيفالنقطة،

معاملها؟رسم
سفريأولبورترويلياموكان،1962سبتمرب29يفاجلزائريةباحلكومةاملتحدةالوالياتاعرتافمتلقد

05يفإالاملتحدةالوالياتإىلاجلزائريالسفرييصلملوباملقابلأنهإال،1962ديسمربيفاجلزائريفهلا
.للغربومعاداةراديكاليةاألمريكيوناعتربهماوهو،1963سبتمرب

.99صاملرجع السابق.تيتة،ليلى1
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لهوجهالعامةاجلمعيةاجتماعاتحلضوراملتحدةاألمميفبلةأحمد بناجلزائريالرئيستواجدوأثناء
.سنةمعهواجتمعواشنطنللعاصمةللحضوردعوةاألمريكينظريه 11963

االقتصادي:الصعيدعلىأماالسياسي،الصعيدعلىالبلدينبنيالتطوراتأهمهذهكانت
1962خاللقدرتحيثلالستقالل،األوىلالسنواتيفمعتربةللجزائراألمريكيةاملساعداتكانت

مليون43ما قدره1964سنةوبلغتدوالر،مليون39حوايل1963يفوبلغتدوالر،مليون38حبوايل
إىلباإلضافة،1963يفمع اجلزائرحربهخاللاملغريبالنظامبدعماملتحدةالوالياتاجلزائرمتاوقد.دوالر

للجزائر.األسلحةبيععنامتناعها
فكانتاالتيف اتفاوتااألمريكيةاجلزائريةالعالقاتعرفتبلةبنالرئيسحكمفرتةفخاللوباختصار

.السياسيالصعيدعلىعميقخالفبوادرحتملاأإالاالقتصاديالصعيدعلىمنتعشة
:بومدينهواريالرئيسحكمخالل2-

منجديدةمرحلةبدأتبلةبنالرئيسعلىبومدينهواريالدفاعوزيربهقامالذياالنقالبحبدوث
:يليفيماتلخيصهاميكنالبلدينبنيالعالقات

اجلزائريالرئيسبعثفعلوكرداجلديدة،باحلكومةاملتحدةالوالياتاعرتفتاالنقالبمنيوما17بعد
يف، و 2امليادينكليفاملتحدة الوالياتمعالعالقاتتوطيديفرغبتهعنلهمعرباجونسون،الرئيسإىلبرسالة

وتصفيةوالتحررالعامل الثالثقضاياجانبإىلالدبلوماسيالصعيدعلىبقوةحاضرةاجلزائركانتالفرتةهذه
وبداية1966ايةويف.والشمالاجلنوبدولفرصبنييساويعاملياقتصادينظاموإقامةاالستعمار،

األمريكيةلألمربياليةاملعارضةالرمسيةاجلزائريةالتصرحياتبسببملموساتوتراالبلدينبنيالعالقةعرفت1967
األمريكيةللمساعداتتراجعسجلالفرتةهذهويفالالتينية،وأمريكاوإفريقيااألوسطوالشرقالفيتناميف

بقطعاجلزائريةاحلكومةقامت1967جوان6ويف، 3فقطدوالرمليون11بلغتحيثللجزائر،االقتصادية
العربية،للقضيةومعارضتها،1967حربيفإلسرائيلاملطلقالدعمبسببواشنطنمعالدبلوماسيةالعالقات

.4البلدينبنيالعالقةيفالتوترقمةاحملطةهذهوتعترب

1 Hocine BOUKARA, "Idiology and Pragmatism in Algerian foreign policy, B.A "(university
of Algiers diploma and M.A, university of Lancaster), june1986.p191.

.84املرجع السابق. صالسعيد هارون،حممد2
3 Nasreddine MEGHARBI, op.cit, p194.

193امساعيل دبش، املرجع السابق. ص 4
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داموالذيوبريطانيااملتحدةللوالياتوالغازالنفطبيعحظرعلىالعربيةالدولعزمتالسنةنفسويف
وحدثتوجيزة،غريلفرتةالبلدينبنيالعالقةيفالتوترواستمر1.1967سبتمرب12يفوانتهىأسبوعا11
احلكومةمننيكسونالرئيسطلب1970أوتيفذلكوقبل،1971مارسيفاألمريكياجلزائريالتقارببداية

.األمريكينياملساجنيخيصفيماالفيتنام،جنوبحتريرحركةسفارةلدىالتدخلاجلزائرية
إىلاألخريهذاجاءعندمااألبيضالبيتيفاجلزائرينظريهاألمريكيالرئيساستقبل11 /4/ 1974ويف

الرئيسيقومحيثسابقة،اذاحديفتعترباحلادثةوهذهاألولية،املوادحولاملتحدةلألمماخلاصةالدورة
2الفرتة.تلكيفعالقاتمعهاتربطهالدولةرئيسباستقبالاألمريكي

يفمهمدورهلاسيكونأنهكيسنجراألمريكياخلارجيةوزيرأدركباجلزائراألمريكياالهتمامزيادةومع
ملناقشة1974/1973خاللبومدينهواريالرئيسمعمرتنيباالجتماعفقاماألوسط،الشرققضيةحل

تطويرإىلفيهاأملفوردإىل الرئيسنئةرسالةاجلزائريالرئيسوجهكمااألوسط،الشرققضيةتطورات
يفجديدمنالطرفنيبنيالعالقاتإعادةمتالدبلوماسية املتكررةاالتصاالتهلذهوكنتيجةالبلدين،بنيالعالقات

19743نوفمرب12

الوالياتحاولتحوله،واملغرباجلزائربنيالنظروجهاتواختالفالغربيةالصحراءمشكلوبربوز
عرفتالفرتةهذهويفالطرفني،معمصاحلهاعلىحفاظاوذلكالفرتة،هذهيفاألقلعلىاحليادالتزاماملتحدة

حول1974باريسمؤمتروخاللجنوبمشالاحلوارإطارويف.ملموساحتسنااألمريكيةاجلزائريةالعالقات
متثلاليتاملتحدةوالوالياتالثالثالعاملدولمتثلاليتاجلزائربنياخلالفبرزاجلديد،العاملياالقتصاديالنظام
.النظامهذاماهيةحولاملصنعةالدول

تقضيواليت،1969أكتوبر10يفمتتواليتالبازوصفقةلتوقيعكاناالقتصاديالصعيدعلىأما
سنة،25ملدةاملميعالطبيعيالغازمنمكعبمرتمليار10حبجماملتحدةللوالياتالشرقيالشاطئبتموين

متييعمصنعإنشاءيفاملتحدةالوالياتتأخربسببتعثرتاأحجمها، إالناحيةمنجداضخمةتعتربواليت
االتفاقيةعقدمناملمتدةالفرتةوخالل41978سنةإىلباإلنتاجالبدءتأخرييفتسببمابأرزيو،الطبيعيالغاز

1 Hocine Bokara. op.cit. p198.
2 Nasreddine MEGHARBI, op.cit, p195.
3 Hocine Bokara. op.cit. p198 .
4 Nicole GRIMAUD, la politique étrangére algérienne 1962-1978, paris: edition karthala,
p146.
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تقوميإعادةإىلدعامماللطاقة،الدوليةالسوقيفكبريةتقلباتحدثت1978و1969اإلنتاجبدايةإىل
املكسيكبروزذلك،إىلأضفوالبازوسوناطراكبنيخالفنقطةوهيالغاز،ومنهاالطاقويةاملوادأسعار
أدتاقل،وتكاليفأقربمناطقمناملتحدةللوالياتالغازتوفريعينذلكوكانبعد،فيماللغازمصدرةكدولة

11983يفاالتفاقيةهذهإلغاءإىلاملطافايةيفالعواملهذه
فرنسا باستحواذهابدلللجزائرالرئيسيالتجاريالشريكاملتحدةالوالياتأصبحت1976سنةويف

.اجلزائريةاخلارجيةالتجارةمنباملائة24.4على 2

تارةوالتحسنتارةباالضطرابمتيزهاهوالفرتةهذهيفالبلدينبنيالعالقةعنيستخلصأنميكنوما
االقتصاديالصعيدعلىتقاربمرةكليفجندأنفيمكناإليديولوجي،والتوجهاملصاحلاختالفظليفأخرى،

باملفارقةعنهالتعبريميكنماوهوطرف،لكلاألساسيةبالقناعاتاملتعلقاإليديولوجيباالختالفوتأثرإال
.الرباغماتيةاأليديولوجية
:جديدبنالشاذليالرئيسحكمخالل3-

لواشنطناألملعادجديدبنالشاذليالرئيسومبجيء1978سنةأواخريفبومدينالرئيسبوفاة
املتحدةالوالياتاجتاهللجزائرالراديكاليةالسياسةأناألمريكيونواعتقداجلزائر،وبنيبينهاالتقاربإلعادة
إيران،يفالطلبةاحتجزهمالذيناألمريكينيالرهائنأزمةجاءتالشاذليحكممناألوىلالسنواتويف.ستتغري

حتريريفالناجحالوسيطدوراجلزائرفيهلعبتوالذي،1979سنةطهرانيفاألمريكيةالسفارةاقتحامهمإثر
.األزماتمعالتعاملعلىاوقدر اجلزائريةالدبلوماسيةوزنعلىذلكوبرهنالرهائن،

تبنتمن ذلكأكثربلاجلزائري،للرئيسدعوةتوجهوملاإلجناز،هذاتثمنملريغنالرئيسإدارةلكن
.حيويةمصاحلتربطهماالذياحلليفاملغربحنواالجتاه حقهبإقرارالغربية،الصحراءقضيةمنموقفهودعمت3

مبباركةككل،املنطقةعلىاملغربيةالسيادةلبسطأوىلخطوةباعتبارهاجلزائرردتماوهذاا،وإدار مراقبتهايف
4.املتحدةالواليات

املغاربيةكانت الدولةفاجلزائر،1980سنةقبلأثرأيلهجندالفإنناالعسكريالتعاونصعيدوعلى
.واملغربليبياتونسعكسعلىاملنطقة،لدولاألمريكيةالعسكريةاملساعداتبرنامجمنتستفدملاليتالوحيدة

1 Ibid, p150.
. 17، ص1990. اجلزائر: املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الغاز الجزائري بين الحكمة و الضاللعبد السالم بلعيد، 2

3 Nicole GRIMAUD, op.cit, p151.
4 Hocine Boukara. op.cit. p 200.
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نفسذلك، ويفوقبل1980سبتمرببتاريخوهرانمبيناءللجزائربزيارةأمريكيأسطولأولقاموقد
رأىوقد.األصنامزلزالضحاياإنقاذيفاألمريكيونشارككماأمريكية،شحنطائراتاجلزائراشرتتالسنة،
عناالقتصادياستقالهلاوتدعيمتسلحهامصادرتنويعيفمنهارغبةاالجتاههذايفاجلزائرحتركاتيفالبعض

1السوفيايت.واالحتادفرنسامنكل

لواشنطنبن جديد الشاذليالرئيسزيارةهيالبلدين،بنيالعالقاتتاريخعربجولتنايفالتاليةواحملطة
عالقاتمساريفالتحولبدايةتكونوقدنوعها،منرمسيةزيارةأولتعتربسابقةيف1985/04/17يف

.البلدين
وقدتوازنا،أكثرخارجيةسياسةإىليؤديأنشأنهمنماباالعتدال،جديدبنالشاذليالرئيساتسم

املغرببنيالوحدةواتفاقالسالح،مصادرتنويعحنواالجتاهأمههاأحداث،جمموعةسياقيفالزيارةهذهجاءت
2باألساس.ضدهاموجهاجلزائراعتربتهالذيوليبيا،

:هياملباحثاتيفالطرفانتناوهلااليتالقضاياوعن
.والتكنولوجيةاالقتصاديةواجلوانبالتسلحخاصةالثنائيةالعالقات-
.الغربيةالصحراءومشكلةالعريباملغرب-
.اإلسرائيليالعريبالصراع-
.اإليرانيةالعراقيةاحلرب-
.لبنانيفاألوضاع-
.الثالثالعاملقضايا-
.األولنياحملورينعلىالرتكيزومت دورللعباوتطلعااجلزائرية،للدبلوماسيةالكبريةاآلفاقيعكسماوهو3

.والدويلوالقارياإلقليميالصعيدعلىأساسي
انفجاريفواملتمثلة،1988سنةمنأكتوبر05يفالبالدمستاليتاألحداثوعن

ودخول1992يفاالنتخايباملسارمنالثاينالدورنتائجإلغاءمنذلكتبعومابالتغيري،مطالبااجلزائري،الشارع
عرفتهااليتاألبعادمتعددةواألزمةاجلزائر،يفاالنتخايباملسارتعثرمناألمريكياملوقفهوفمااألزمةيفاجلزائر
.القادمالفصليفسنتناولهماوهو.املواقفهذهعلىاجلزائريالفعلعقد التسعينيات، وردخاللاجلزائر

1 Hocine Boukara. op.cit, p202.
. 86، ص1991. اجلزء الثالث، اجلزائر: دار البعث، ملحمة الجزائر الجديدةعمار قليل،  2

.13ص،1985السنة ،81العدد،الدوليةالسياسةمجلةاملتحدة". للوالياتجديدبنالرئيسزيارة"أبعادالرجال، عزعمر3
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الوالياتلظهورتعودواليتاألمريكية   اجلزائريةللعالقاتالتارخييباإلطاراملتعلقاملبحثهذاايةويف 
التذبذبجليايبدوأنهإال.البلدينبنيللعالقاتالتارخييالعمقيعززما،1776يفمستقلةكدولةاملتحدة
.السبعينياتمنتصفيفقطعهاحلدوصلتبأزماتمرتاليتالعالقةهذهعلىطغىالذياالستقراروعدم
بلدينولكناسرتاتيجينيكحليفنياملتحدةوالوالياتاجلزائرعناحلديثميكنالتارخييا بأنهالقولوميكن

1.اإليديولوجياوفرقتهمااالقتصادمجعهما

للبلدين: التحوالت الدولية بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على السياسة الخارجية المطلب الثالث
األول: التحوالت الدولية بعد نهاية الحرب الباردةالفرع

يالحظ أنه يتميز بصفتني 
بارزتني مها التغري والنمو، وهذا راجع إىل جمموعة من العوامل االقتصادية والسياسية والفكرية وتعترب سنوات 

من أهم احملطات التارخيية اليت أسفرت كل منها ظهور أنظمة 1989- 1945- 1919- 1815- 1648
نظام قدمي.دولية يقوم فيها يف كل مرة نظام جديد على أنقاض 

اجلديدة، االسرتاتيجية
اليت متيزت بالتداخل وتعدد اجلوانب والشمولية. ميكن مالحظتها على ثالث مستويات:

التغري يف منط ترتيب عناصر القوة- 1
التغري يف هيكل النظام الدويل- 2
منظومة قيم النظام الدويلالتغري يف- 3

أوال: التغير في نمط ترتيب عناصر القوة
يف تراجع مركز دور القوة متثل التغري الذي طرأ على ترتيب عناصر القوة يف فرتة ما بعد احلرب الباردة

العسكرية واإليديولوجية وتعاظم دور القوة االقتصادية والثورة العلمية والتقنية.
لت اية احلرب الباردة من تقدم مكانة القوة ا- 1 ية: قل عسكر ل لقوة ا اجع ا تر اب  لى حس ية ع تصاد الق

أن أصبحت إحدى أمهية القدرات العسكرية مقارنة مع زيادة األمهية النسبية للقوة االقتصادية بعد
.2الضروريات األساسية يف معادالت القوة

.89عمار قليل، املرجع السابق. ص1
2 Wiliam quandt, "flirt contrarie entre washington et alger", le monde diplomatique, juillet
2002, p13.
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القتصادي على قمة أولويات دعم األمن وعملت الظروف والبيئة الدولية اجلديدة على صعود األمن ببعده ا
القومي مبفهومه الشامل الذي يشمل كافة نشاطات قوى الدولة السياسية والدبلوماسية واالجتماعية والعسكرية 

سواء على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو العاملي  ضد كافة التهديدات.
واضح الدور الذي حتتله الدبلوماسية والدارس ملختلف التفاعالت الدولية هلذه الفرتة يلمس بشكل 

.1االقتصادية كأداة تأثري ونفوذ وتدخل يف سياسات الدول الداخلية
ويعود تراجع القوة العسكرية جلملة من األسباب، تتلخص فيما يلي:

1 -
نه أصبح السالم يف أوربا الغربية أكثر مشولية، مث احلرب الشمالية يف اخلليج وانتصار الواليات املتحدة برلني وم

السوفييت.االحتاد
تراجع ظاهرة سباق التسلح- 2
انتهاء عدد كبري من النزعات  الدولية يف أحناء خمتلفة من العامل.- 3
أن السبب الرئيسي إدراك الدول للتكاليف الباهظة اليت تنجم عن استخدام القوة العسكرية، إذ- 4

قتصادية، فالقوة االقتصادية ليست بديال للقوة العسكرية، وما حصل يف الواقع ما هو إال إعادة أمام القوة اال
.2التوازن بني دور القويتني يف السياسة العاملية

ظهور تعاظم القوة االقتصادية يف نظام ما بعد احلرب الباردة يف بروز ظاهرتني متداخلتني ومتكاملتني، أثرتا 
فاعالت الدولية يف هذه الفرتة تتمثالن يف:على طبيعة وأمناط الت

االتجاه نحو بناء التكتالت االقتصادية اإلقليمية-أ
يسري االجتاه العم للتفاعالت الدولية إىل مسار العاملية ويربز التوجه العاملي حنو التكتل والتكامل االقتصادي 

أحناء العامل ترتيبات اقتصادية إقليمية، وتشكل اإلقليمي جليا يف هذه الفرتة إذ يتوقع أن مجيع الدول يف خمتلف 
هذه األخرية املظهر األساسي للتجمعات الدولية لفرتة ما بعد احلرب الباردة.

.14الرجع السابق. صالرجال، عزعمر1
، ص 2008، 1. بريوت: دار العربية للعلوم، طالسياسة الخارجية األمريكية بين مدرستين: المحافظية الجديدة والواقعيةهادي قيسي، 2

109.
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يتجه النظام الدويل إىل مزيد من املؤسسة وتوزيع_ اهلياكل اليت تضم تكتالت اقتصادية وجتارية على أساس 
إقليمية للتداخل كظهور التجمعات يف أوربا وشرق أسيا وأمريكا من اجلغرافيا واالقتصادية، ويف حني تتجه نظم

الشمالية، هناك مناطق ونظم إقليمية أخرى فقدت أمهيتها االسرتاتيجية وضرورة إدماجها يف االقتصاد العاملي نظرا 
.1ب الباردة

على املستويني وتظهر أمهية هذه التكتالت يف ظل النظام اجلديد السعي لتحقيق االستقرار والتجانس
اإلقليمي والدويل إذ تؤدي إىل إرساء قواعد حمددة لتنظيم العالقات فيما بينها، وهو ما جيعل الوصول إىل اتفاقيات 

فه اليت تقلص عددها، فعوض التفاوض مثال مع كل دولة على دولية يف خمتلف اجلوانب أمرا سهال حملدودية أطرا

أو قطاع على املستوى العاملي ورغم الصراع فيما بينها لتعارض مصاحلها على املستوى الصناعي أو التجاري سوق
أو املايل

بعناصر ترابطية قوية تستمدها من منظومة قيم موحدة يف القيم الرأمسالية، ألن مصطلح الصراع استبدل مبصطلح 
االستشاري اليت تربط بينها يف ظل منو ظاهرة االعتماد التنافس  وقيام شبكة من عالقات التبادل التجاري واملايل و 

املتبادل وتكثيفها.
تزايد ظاهرة االعتماد المتبادل-ب

يف ثالثة أقطاب فاعلة يتميز النظام الدويل اجلديد اقتصاديا بتعدد األقطاب والتكتالت االقتصادية، متثلت
وعة من الدول تشكل املدى اإلقليمي يف االقتصاد العاملي، ويعمل كل قطب منها على استقطاب جمم

واالقتصادي للتفوق واملنافسة على القطبني اآلخرين.
التنافس بني هذه  األقطاب ليس باجلديد ولكن اجلديد هو االجتاه حنو إضفاء طابع تكاملي شامل على 

. 2د املتبادل  بينهاالعالقات بني أعضاء التكتل و حتقيق مرحلة التكامل فيما بينها ومن مث دفع عملية االعتما
خاصة مع التحول الذي عرفته التجارة الدولية للبحث عن طرق جديدة تسمح بضمان تطور مقبول للمبادالت 

التجارية.
كما تربز أمهية االعتماد املتبادل يف مواجهة املشاكل اليت يتطلب حلها جتنيدا عامليا للطاقات وخلق نوع 

خاصة وأن البيئة الدولية اجلديدة قد فرضت تشابكا نادرا يف املشكالت من املؤسسات للتعامل مع هذه القضايا،

، القاهرة: مجلة السياسات الدولية، "الواليات املتحدة األمريكية واملغرب العريب من االهتمام االسرتاتيجي إىل االخرتاق التكتيكي". عبد اإلله بلقزيز1
.47، ص 2000، جانفي 253مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية، العدد 

.28، ص1994، ديسمرب 433. الكويت: وزارة اإلعالم، العدد العربيالنظام الدولي الجديد سمات المرحلة الراهنة مجلة حممد دياب،ـ 2
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االقتصادية  واالجتماعية بني دول العامل، حيث اكتسبت هذه املشاكل العاملية املتعددة املظاهر اعرتافا دوليا 
ل يقتضي ضمنيا بأن حلها والقضاء عليها لن يكون ممكنا يف إطار الدولة اإلقليمي حىت ولو كانت عظمى، ب

مشاركة وتفاعال دوليني يعتمدان على قاعدة واحدة للمعلومات وقدرا كبريا من االجتماع.
ثانيا: التغير في هيكل النظام الدولي

1.
فهيكل النظام كمفهوم تأسيس على األوضاع املتعلم بأعضاء ذلك النظام ومنط توزيع القوة بني أعضائه الذي 

سيؤثر يف تشكيل منط وآليات صناعة القرار واختاذه.
السمات الرئيسية للنظام الدويل: ميكن تلخيصها يف ستة مسات رئيسية هي:- 1
طبيعة املرحلة االنتقائية ختتلف يف مالحمها -

شكلها النهائي غري حمدد.
شهدت الفرتة القصرية ملا بعد احلرب الباردة حالة عارمة من الفوضى على كافة املستويات -

تطورات يف اجتاه صعود االجتاهات القومية املتطرفة مبختلف أشكاهلا.
يف الفرضيات الشكل النهائي للنظام الدويل، وهو ما يظهرالتعقيد وعدم القدرة على التنبؤ ب-

وتطورات يف اجتاه صعود االجتاهات القومية املتطرفة مبختلف أشكاهلا.
للنظام الدويل، وهو يظهر يف الفرضيات و التعقيد وعدم القدرة على التنبؤ بالشكل النهائي-

النماذج املقرتحة للنظام
رهاب الدويل واجلرمية املنظمة وانتشار أسلحة الدمار الشامل ظهور مصادر جديدة للتهديد كاإل-

و األمراض الفتاكة.
سيطرة القوى االقتصادية واملالية العاملية على هذا النظام وبروز التكتالت االقتصادية.-
حدوث فجوة بني دول الشمال ودول اجلنوب.-

دوافع التغري يف هيكل النظام الدويل ميكن حصرها يف ما يلي:ومن
السوفيتي:االتحادانهيار -

06باتشوف إىل احلكم يف ور السوفييت قد بدأت تدرجييا بوصول ميخائيل غلالحتادإن النهاية الفعلية 
1985مارس 

.26، ص1995جوان 23. الكويت: جملد عامل الفكر، مفهوم النظام الجديد في األدبيات للواليات المتحدة األمريكيةودودة بدران، 1
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وانتصبت اهتماماته حول تقليص االهتمام لقضايا السياسية اخلارجية واالهتمام بالقضايا الداخلية. كما عمد إىل 
.1لربح الوقت وإعادة ترتيب البيت السوفييتتقدمي جمموعة من التنازالت للغرب

السوفييت يف: انتعاش املعارضة على مستوى السلطة، وانفصال معظم االحتادوجتلت مظاهر التفكك يف 
19912السوفييت سنة االحتاداجلمهوريات السوفيتية عن 

وحتول لرأمسايل الغريبومن هنا اختفى التحدي السوفييت للواليات املتحدة األمريكية كزعيمة للمعسكر ا
د السياسة األمريكية يف مناطق عديدة من العامل. هذا يسياسته ومن بعده روسيا االحتادية من املواجهة إىل تأي

يف إطار النظام الدويل االختفاء أدى على ظهور نظام مبين على حمور واحد هو الواليات املتحدة األمريكية
اجلديد.

ية القطب األساسي في النظام الدولي الجديدالواليات المتحدة األمريك-

: أمام النادي االقتصادي 1991فيفري 02ح الرئيس جورج بوش األب يف نلمس هذا من خالل تصري
لنيويورك قائال:

"حنن األمة اليت تستطيع تشكيل املستقبل وإقامة النظام الدويل اجلديد والتاريخ يتحرك بدقة حنو مستقبل 
على العراق يدخل يف جديد بفضل األفكار األمريكية ومنطقة اخلليج مهمة جدا لالقتصاد العاملي وشننا احلرب 

."3إطار ضمان االستقرار والسلم يف املنطقة والعامل
وقد كان ذلك اهلدف األمسى لألمريكيني مع تعاقب اإلدارات والرؤساء، ويف هذا السياق قال مستشارا 

السوفيييت معناه تفرد الواليات املتحدة االحتادلألمن القومي األمريكي السابق ز. برجينسكي: " إن أقول جنم 
األمريكية مبركز الدولة العظمى ذات املسؤولية العاملية، إن أوروبا ستكون يف أحس األحوال قوة اقتصادية ولو أن 
توسعها حنو الشرق يؤخر اندماجها وتوحيدها بعض الشيء ولن يتحول البيان على قوة اقتصادية ولو أن توسعها 

املتغريات. (رسالة  لنيل شهادة املاجستري يف العالقات الدولية، كلية امينة مزيان اجير، التحول الرباغمايت يف السياسة اخلارجية دراسة يف العوامل و1
.60)، ص2009العلوم السياسة و االعالم قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 

، ماي 385واإلعالم و التوجيه، العدد ، اجلزائر: املركز التقينمجلة الجيش2
.19، ص1993

-1999. السنة الثانية، اجلزائر: (كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعو باتنة، محاضرات ألقيت لطلبة العلوم السياسيةغضبان مربوك، 3
.301)، ص 2000
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اندماجها وتوحيدها بعض الشيء ولن يتحول اليابان إىل قوة عسكرية سياسية إال بعد مضي حنو الشرق يؤخر
1بعض الوقت وهكذا تبقى الواليات املتحدة األمريكية القوة العاملية الوحيد" 

بروز قوى دولية فرعية-
ية القطبية إال أن رغم أن مؤشرات البيئة الدولية اجلديدة تشري على فرصة اهليمنة األمريكية وتكرس األحاد

هناك أطروحة بديلة وهي االستقطاب التعددي ومفادها وجود ثالثة أقطاب أو أكثر متقاربة ومتنافرة يف آن واحد 
يف الساحة الدولية، تتوفر على إمكانيات القوة اليت تؤهلها إىل لعب أدوار أساسية يف الساحة الدولية.

ن تفوق الواليات املتحدة األمريكية العسكري والسياسي ويظهر دور هذه القوى يف اجلانب االقتصادي أل

ع 
2اليابان.

با و وبالتايل فاليابان بثقلها االقتصادي قد اندلعت إىل الساحة الدولية وإىل الواليات املتحدة األمريكية وأور 
الغربية والصني، إذ تدور حوهلا االقتصاديات األسيوية الصاعدة.

إىل القدرة على تقدأما أوربا فهي تكافؤ تقريبا الواليات املتحدة األمريكية سكانيا واقتصاديا، لكنها تف
استقطاب اجلميع، وجيسد النظام احلايل هيمنة األحادية األمنية األمريكية، سياسيا وعسكريا بالدرجة األوىل، لكن 

:3االعتماد الدويل املتبادل املتعدد املستويات جيعل النظام يف شكل هرم مكون من ثالث طبقات
الواليات املتحدة األمريكيةالطبقة العسكرية والسياسية يف القمة بقيادة - 1
الطبقة االقتصادية يف الوسط بزعامة ثالثة أقطاب وهي الواليات املتحدة األمريكية، أوربا واليابان- 2

على جمموعة من الدول وال تكون طبقة االعتماد املتبادل الدويل يف القاعدة وفيها تتم عملية توزيع القوى- 2
حكرا على دولة أو جمموعة دول فقط.

.7، ص 1995، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، سبتمربيعة. المستقبل العربيالنظام الدولي الجديد بين الوهم والخدحممد زكريا امساعيل، 1
.27ودودة بدران، املرجع السابق. ص 2
، القاهرة: مركز األهرام للدراسات والنشر، مجلة السياسة الدوليةمصطفى علوي، "السياسة اخلارجية األمريكية وهيكل النظام الدويل اجلديد". 3

.68، ص 2003جويلية ، 153العدد 
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ثالثا: التغير في منظومة قيم النظام الدولي
لقد بات جليا أن الرتاجع اإليديولوجي الذي حدث يف األسس الفكرية لألنظمة بعد احلرب الباردة سيفتح 

.1ارة إىل الدول اليت تعتنقها كالصني مثالباإلش

إمكانية قيام إيديولوجية بديلة للشيوعية و منافسة للمسيحية و اللربالية ويقول: " إن االنتعاش املستقبلي للصراع 
جي اجلديد ال ميكن إمهاله أبدا، فتحت الثنائية والردع استسلمت الوطنية العرقية و الطائفية للقوى اإليديولو 

2ا وذاك الكراهية اليابانية للغرب وخاصة أمريكا"إىل األصولية اإلسالمية يف الشرق األوسط، ضف إىل هذالسابقة

وتتلخص مظاهر تغري منظومة القيم الدولية بعد احلرب الباردة يف ما يلي:
الذي يعد من أهم املفارقات اليت محلها انتهاء احلرب الباردة، بسقوط العامل تراجع الشيوعية:- 1

اللينيين ومعه النموذج الذي يتباه - سقوط الفكر   املاركسياإليديولوجي كمحدد للسياسة العاملية، الذي متثل يف 
ايار  يجة  السوفييت، وتبين روسيا املنظومة القيمية الغربية.االحتادنت

هيمنة الديمقراطية:- 2
الدميقراطية وكذا درجة املشاركة السياسية للشوب يف تقرير مصريها خاصة   من قبل الدول اليت انبثقت عن تفكك 

جلديد إىل اعتبار االنتصار السوفييت وكذا دول أوربا الشرقية. وهذا ما دفع ببعض املنظرين للنظام الدويل ااالحتاد
3.

يتجلى تكريس الدميقراطية يف نسخ الدميقراطيات لشبكة من االتفاقيات القانونية امللزمة واملنظمة للتفاعالت 
عيد الصراعات يف حالة قيامها إىل استخدام القوة أمرا مستبعدا. والواقع االقتصادية املتبادلة اليت جتعل عملية تص

يثبت أن احلضارة الشاملة اليوم هي احلضارة الرأمسالية، والتحول حنو الدميقراطية خاضع لالحتمالني، يتمثل األول 
اليت انتهجتها  الدوليف تدعيمها أكثر لتهيمن فرتة طويلة، بينما الثاين يف اعتبارها مرحلة انتقالية خصوصا يف

.30مصطفى علوي، املرجع السابق. ص1
.323مربوك غضبان، املرجع السابق. ص2

.117هادي قيسي، املرجع السابق. ص  3
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ايار الشيوعية، وما تعرفه من صراع األقليات وقوميات كانت  تركه  ذي  ل لوجي ا يو يد اإل اغ  لفر يجة ا يل نت بد ذج  نمو ك
.1تنتمي على إمرباطورية واحدة تفككت

جي  بنهاية احلرب الباردة، سقط أمهية العامل اإليديولو تصاعد اإليديولوجيات المعادلة أو العدو البديل:- 3

أية إيديولوجيات ذات توجه عاملي، ومن مث النظر على فرتة ما بعد احلرب الباردة كفرتة صراع احلضارات كما يرى 
الربوفيسور صامويل هنتغتون.

مية، البوذية اهلندوسية و الكونفوشيوسية تشكل حمورا ضد الغرب، و أن احملور ويرى أن احلضارات اإلسال
–اإلسالمي (الشرق األوسط) 

إذ متثل احلضارة اإلسالمية الصاعدة فيما يسمى باألصولية اإلسالمية كعدو بديل.
وكوياما: " صحيح أن اإلسالم يشكل أيديولوجية منسقة ومتعاكسة شأنه شأن الليربالية و الشيوعية ويقول ف

وأن له معايريه األخالقية اخلاصة به ونظريته املتصلة بالعدالة السياسية واالجتماعية، كذلك فإن لإلسالم جاذبيته 
راطية الليربالية يف أحناء كثرية خطرا على ميكن أن تكون عاملية. وقد متكن اإلسالم من االنتصار على الدميق

2املمارسات الليربالية    حىت يف الدول اليت مل يصل فيها إىل السلطة األساسية بصورة مباشرة"

: انعكاسات التحوالت الدولية الجديدة على السياسة الخارجية للبلدين.الفرع الثاني
السياسة الخارجية األمريكية بعد الحرب الباردة: محدداتأوال

يقول الرئيس األمريكي األسبق يف كتابه " الفرصة الساحنة" " نعيش اآلن يف عامل ليس به إال قوة عظمى 
واحدة وهي الواليات املتحدة األمريكية وعلينا أن نعيد تشكيل سياستها اخلارجية لكي نتالءم مع الوضع 

3اجلديد"

ة األمريكية  لفرتة ما بعد احلرب الباردة على إعادة صياغة سياستها اخلارجية تكيفا مع عمدت اإلدار 
املعطيات والتحوالت اجلديدة اليت أفرزها الوضع اجلديد بعد أن تبوأت املركز القيادي العاملي الذي اكتسبته نتيجة 

مع اية الثمانينات وبداية التسعينات و التحوالت بعد األحداث اليت لم  لع ا ا اليت االسرتاتيجيةشهده
ايار  عد  ب اردة  رب الب احل اء  ته يجة ان ية نت لدول احة ا لس لى ا أت ع السوفييت وكذا االنتصار الذي حققته االحتادطر

.95ودودة بدران، املرجع السابق. ص  1

.08، ص1993، 1األهرام للرتمجة والنشر، ط. ترمجة: محيس امحد أمني، القاهرة: مركز نهاية التاريخ وختم البشرفرانسيس، فوكو ياما، 2
.12، ص1994، جويلية 161، العدد جريدة النبأريتشارد نيكسون، "الفرصة الساحنة". 3
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اليات املتحدة األمريكية حول الواليات املتحدة األمريكية بعد حرب اخلليج، تصارعت وجهتا نظر تقليديتان للو 
ن وثانيتها 1823

املثالية العاملية.
أدى الصراع بني التباين على قيام تيار ثالث يزاوج بني املوقفني، أطلق عليه اسم التيار املعتدل و هو ال 

أو مثايل حبت، وال يؤيد االنعزال الدائم وال التداخل على السياسة اخلارجية األمريكية من منظور واقعي حبتينظر 
بني االنعزالية والواقعية يف السياسة اخلارجية األمريكية ويؤكد على ضرورة التحرك الدائم، إنه تيار ميكن اعتبار

القومية اليت تقيم رشادة القرار اخلارجي حسب اخلارجي حسب القضايا وحسب نوعية املصاحل واألهداف 
.1تقسيمات واعتبارات الداخل مع ضمان الدور القيادي العاملي بأقل التكاليف

أكد الرئيس بيل كلينتون على وجوب صياغة سياسة خارجية جديدة لعامل تغري بصورة أساسية و البد من 
مع هذه املتغريات وجيب إن ترتكز على ثالث 

ركائز:
رفع مقام األمن االقتصادي األمريكي هدفا أول يف السياسة اخلارجية.- 1
احملافظة على القوة العسكرية وتكييفها لتصبح مالئمة للتعامل مع التحديات األمنية اجلديدة.- 2
يف اخلارج.تقوم بتنظيم سياستها اخلارجية حول حمور دعم انتشار الدميقراطية وحرية األسواقأن- 3

وقد أكد الرئيس بيل كلينتون على هذه األهداف يف خطابه الذي ألقاه أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
. 1996يف م، وحرص على استمراريتها بعدما أعيد انتخابه لعهدة ثانية 1993سبتمرب 27يف 

-1996يف حسبما صرحت به السيدة مادلني أولربايت كاتبة الدولة اخلارجية لإلدارة الثانية لكلينتون
: " إن زعماء الواليات 1997جانفي 26ليوم Sunday New Yorkيف مقال نشر يف جريدة 2000

لعامل، بناء هيئات و تنظيمات املتحدة األمريكية يهدفون على دعم أمريكا قوية ودعم لقوى الدميقراطية حول ا
مثل حلف مشال األطلسي واألمم املتحدة، والبنك العاملي لرفع التعاون الدويل والتطور االقتصادي، هناك إحلاح 
بأننا حباجة على دفع الرفاهية يف الداخل وترقية نظام اقتصادي شامل ومفتوح والعمل مع حلفائها خنلف أوربا 

كل من احلزبني اجلمهوري والدميقراطي يرى أمهية بناء مجاعة جنوب شرق أسيا موحدة ودميقراطية ومستقرة،  
اهلادي، باقتصاديات مشرتكة وأهداف أمنية، واملساعدة يف حل النزاعات اخلطرية يف الشرق األوسط، ويف باقي 

، 1999، نوفمرب 153، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد مجلة المستقبل العربيمجال األتاسي، "حول التطورات يف النظام العاملي". 1
.29ص
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ولية، وهناك التزام املناطق، لكن نريد وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل ومقاومة اإلرهاب، املخدرات واجلرائم الد
1بتقوية القوى حول العامل اليت تعمل لضمان حقوق اإلنسان، الدميقراطية، التنمية، بيئة صحية، ودور القانون" 

وجتدر اإلشارة على استمرارية هذه السياسة وركائزها على الرغم من تغري احلكومات وهي: 
: تعزيز األمن االقتصادي األمريكيثانيا

دويل اجلديد ترتيبا جديدا لعناصر القوة الدولية، تبوأ فيها االقتصاد األولوية بعد انتهاء الثنائية أفرز النظام ال
القطبية ومعها الصراع اإليديولوجي والتنافس العسكري، خاصة بعد أن انتصرت الواليات املتحدة األمريكية 

الرأمسايل.- بنموذجها الليربايل
العظمى الوحيدة سياسيا وعسكريا، عرفت تراجعا و تدهورا 

اقتصاديا، فمن هنا ركز بيل كلينتون على نقل مسألة تدهور االقتصاد األمريكي وإصالح الوضع الداخلي خاصة.
ومن هنا يرجع املختصون فوز كلينتون بالبيت األبيض على االقتصاد مباشرة كونه عمد يف برناجمه سياسة 

خارجية ختد
أساسيتني مها:اسرتاتيجيتنيانتهاج 
نظام اقتصادي ليبرالي مفتوح وشامل بمثابة وسيلة إلنعاش االقتصاد الداخلي:-أ

الداخلي و اخلارجي وتعميق اقتصاد السوق احلر رأت الواليات املتحدة األمريكية أن االنفتاح االقتصادي 
بل بناء نظام Protectionnistesهو أساس عملية انتعاش االقتصاد األمريكي، وليس إتباع سياسة محائية 

اقتصادي عاملي مفتوح يعمل على حترير التجارة العاملية ويزيل العوائق واملشاكل االقتصادية اليت قد تكون سببا يف 
اقتصادية تؤدي إىل الكساد وانعدام االستقرار السياسي.اندالع حروب 

و إعطاء إن إقامة هذا النظام يستدعي إصالح االقتصاد األمريكي من الداخل، بتشجيع وتنمية الصادرات
األولوية للتجارة الدولية وحتريرها وفتح املزيد من األسواق أمام السلع ورؤوس األموال االستثمارية يف ظل املنافسة 

.2شديدة على األسواق احلرة املوجودة من جهة ومن جهة أخرى حماولة كسب فضاءات جديدة أوسعال

ي الدويل سوف يسهل سيكون أكثر فائدة من منحها املساعدات املباشرة، حيث أن حتقيق االنتعاش االقتصاد

.34، ص1993، 262، واشنطن: وكالة اإلعالم األمريكية، العدد مجلة المجالركائز السياسة اخلارجية األمريكية". ، "مادلني أولربايت1
، بريوت: مركز دراسات مجلة المستقبل العربيحافظ زياد، "املشهد االقتصادي للواليات املتحدة األمريكية وتداعياته على سياستها اخلارجية". 2

.17، ص2000، 306الوحدة العربية، العدد 
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.1سيدعم حفظ السالم ويؤدي إىل تعميق الليربالية على املستوى العاملي، وهي أهداف رئيسية لإلدارة األمريكية
لمواجهة التحديات االقتصادية الجديدةإقامة تجمعات اقتصادية إقليمية -ب

تتضح هذه السياسة يف إقامة الواليات املتحدة األمريكية لتجمعني اقتصاديني مها اتفاقية التبادل احلر 
قوا APEC، ومنظمة التعاون االقتصادي لدوا أسيا NAFTAألمريكا الشمالية  من  د  ا ا ز ا م ، هذ

اموعة األوربية و اليابان.وحظوظها يف التفاوض أمام منافسيها االقتص يني:  اد
لكن تكريس التفوق االقتصادي كأولوية يف سلم السياسة اخلارجية األمريكية، ال يكفي على الرغم من 
أمهيته القصوى للحفاظ على دور الزعامة األمريكية يف ظل النظام الدويل اجلديد، وهو ما يقتضي تكريس التفوق 

ولوية الثانية يف السياسة األمريكية.وهي األواالسرتاتيجيالعسكري 
األمريكيواالستراتيجي: تكريس التفوق العسكري ثالثا

يف ظل استمرارية السياسة اخلارجية األمريكية خاصة األمنية برزت تعديالت أساسية وهامة لالستجابة 

تكييف هيكلة القوات األمريكية للتعامل مع التحديات األمنية الجديدة:-أ

الوحيدة عامليا اليت هلا اإلمكانيات املالية والعسكرية للعب دور هام على الساحة الدولية.
فقد تبني أن التفوق األمريكي عسكريا مذهل وفريد ال ميكن ألي دولة أخرى منافسة، فامليزانية العسكرية 
األمريكية ال تزال ثالثة أضعاف مصروفات أية دولة منافسة أخرى، وهي أعلى موازنات الدفاع مقارنة مبيزانيات 

فة إىل تفرق القوات األمريكية يف فنون التكنولوجيا روسيا، الصني، إيران، والكوريتني الشمالية و اجلنوبية باإلضا

.2إىل مهارة وخربة اجليوش األمريكية
العامل خاصة بظهور جمموعة من ما تزال الواليات املتحدة األمريكية حسب لغة األرقام القوة العظمى يف 

الدول املسبقة النووية واحتمال قيام نزاعات مسلحة بينها مثل حالة اهلند و باكستان، تطويق األزمات و النزاعات 
خاصة مع تصاعد ظاهرة املد القومي وحدة النزاعات اإلثنية و الدينية، وظهور احلركات اإلسالمية املتطرفة وكذا 

، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة المستقبل العربيفواز جرجيس، "السياسة اخلارجية األمريكية: كيف تصنع ومن يصنعها؟". 1
.24، ص2005

.124، ص2004الشروق،، القاهرة: دار 1طاالمبراطورية االمريكية واالغارة علي العراق.حممد حسنني هيكيل، 2
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يدة الناجتة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل النووية، الكيمائية و البيولوجية وتصاعد مواجهة التحديات اجلد
ظاهرة اإلرهاب الدويل.

واتبعوا لتحقيق ذلك خطة تتضمن احلفاظ على القوات العسكرية مبا فيها قوة نووية رادعة تقدر على 
ض النفقات للقوات العسكرية إىل ما يلزم 
حلماية املصاحل األمريكية ودون تقلص فعاليتها. باإلضافة إىل حتويل دور القوات التقليدية األمريكية إىل مهمة 
التدخل أينما وحيثما تعرضت املصاحل القومية للتهديد ودعوة حلفائها لتحمل املزيد من األعباء الدفاعية، بالرتكيز 

فاظ على نوعية التكوين العلمي للقوات البشرية املكونة هلا و التفوق يف امليدان التكنولوجي وحتسن على احل
.1للرتكيز على فهم الشروط السياسية و االقتصادية و الثقافية املتسببة يف النزاعاتاالستخباراتيةالقدرات 
الجيو سياسيالتوازنتحديد التحالفات األمريكية مع القوى الديمقراطية و الحفاظ على-ب

على هذا الدور يرتتب عليها جتديد حتالفات مع الوحيدة اليت حتقق مصدر التوازن الرئيسي يف العامل وعليه للحفاظ
.2يات اجلديدةقوة دميقراطية وتكييفها مع املعط

يقوم على مفهومني مها:وهلذا تبنيت الواليات املتحدة األمريكية إطارا اسرتاتيجيا
با، الشرق األوسط، شرق أسيا، هذا باإلضافة و يف أقاليم أساسية كأور مفهوم االنتشار المقدم:- 1

حامسة وسريعة، وحسب على القدرة على تقوية الوجود األمريكي كلما نشبت أزمة إقليمية حتتاج على معاجلة 
التصور األمريكي، مثل هذا التوجه سيمكن من عرض القوة األمريكية على حتقيقها من أجل إحلاق هزمية مبن 
يعتدي و ردع من حياول االعتداء على حلفاء الواليات املتحدة وهذا ما يتطلب حتديث شبكة التحالفات 

3األمريكية.

هوم تأكيدا على أن الواليات املتحدة األمريكية إذ يتضمن املفمفهوم االنتشار المستمر:- 2
ليست شرط العامل، ودعا على العمل اجلماعي من أجل حتقيق األهداف األمنية املشرتكة حللفاء الواليات 
املتحدة األمريكية مع الرتكيز على مبدأ االعتماد الذايت اإلقليمي، يقوم احللفاء بتقاسم األعباء واملسؤوليات 

اعية يف مناطقهم.األمنية والدف

. 125حممد حسنني هيكيل،  املرجع السابق. ص  1

. 34مجال األتاسي، املرجع السابق. ص  2

. بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، دور مؤسسة الرئاسة في صنع االستراتيجية االمريكية الشاملة بعد الحرب الباردةعامر هاشم عواد، 3
.87ص 2010
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أكدت الواليات املتحدة األمريكية على استمرار الرتتيبات الدفاعية اليت تربطها االسرتاتيجيةولتدعيم هذه 
.االسرتاتيجيبالدول الدميقراطية واحتفاظها بدور قيادي يف الردع 

ديد بعد أن زالت إال أن احلاجة على حتديد التالفات تعود أساسا على طبيعة معطيات النظام الدويل اجل
التهديدات اليت كانت سببا يف إنشائها.

: عولمة القيم والثقافة األمريكيةرابعا
جاء يف خطاب وزير اخلارجية األسبق كريستوفر يف حتديده األهداف السياسية اخلارجية األمريكية ملا بعد 

على القوة العسكرية وتكييف القوات احلرب الباردة باإلضافة على رفع مقام األمن االقتصادي األمريكي واحلفاظ
األمريكية لتالءم مع التحديات األمنية اجلديد، تنظيم السياسة اخلارجية حول حمور انتشار الدميقراطية والليربالية يف 

.1اخلارج
متثل اهلدف الثالث للسياسة اخلارجية األمريكية ملا بعد احلرب الباردة يف دعم انتشار القيم الدميقراطية و 
الليربالية يف العامل، وأكدت اإلدارة األمريكية على أن الدبلوماسية اجلديدة سوف تعمل على تشجيع الثورة 

رتاتيجيا حلفظ األمن القومي األمريكي، فاحلركات الدميقراطية يف العامل وتدعيم حقوق اإلنسان لتكون مبدءا اس
-واحلكومات الدميقراطية ال حتمي حقوق اإلنسان والدميقراطيات فقط و إمنا حتل اخلالفات العرقية والدينية

وهو ما يتطل
املؤسسات الدولية واإلقليمية يف العمل من أجل نشر الدميقراطية وبنائها بالشأن الذي خيفف حدة أخطار قدمية 

ات األمريكية، وال ميكن فصل السياسة وحيول دون بروز أخطار جديدة ويوجد أسواقا جديدة للتجارة واالستشار 
اخلارجية األمريكية عن املبادئ األخالقية اليت يتقامسها معظم األمريكيون، فالفرص اهلائلة اليت جاءت بعد احلرب 

.2الباردة لتحديد االقتصاد الداخلي، يرتبط جناحها مباشرة بنجاح هذه القيم
ية الدفاع ونشر القيم األمريكية، إذ وصف ترومان احتكار لقد أكد الرؤساء األمريكيون املتعاقبني على أمه

الواليات املتحدة مهمة الدفاع عن الدميقراطية واحلرية ونشرها يف العامل باستمرارية مدهشة وقال الرئيس األسبق 

دميقراطي وإمنا العمل على تقدمي قضية احلرية اإلنسانية والقانون و القضية الكونية.ال

.90املرجع السابق. ص هاشم عواد،عامر 1

.26فواز جرجيس، املرجع السابق. ص2
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أما جريارد فورد فريي إن الواليات املتحدة هي أكرب دميقراطية يف العامل وتبقى رمز تطلعات اإلنسان إىل 
ما  األول الذي جرد نفسه احلرية والوجود األفضل وجتسيد أما التقدم، بينما يركز جيمي كارتر على أن جمتمعنا 

1بتعابري الروحانية واإلنسانية، إن هذا التأكيد الوحيد هلويتها هو الذي أعطانا إشعاعا استثنائيا"

: السياسة الخارجية الجزائرية بعد الحرب الباردة.الفرع الثالث
عامل سواء من خالل ارتكز السياسة اخلارجية أثناء وبعد االستقالل على مساندة احلريات التحررية عرب ال

منظمة الوحدة اإلفريقية أو من خالل حركة عدم االحنياز، واعتمدت يف سياستها على النهج االشرتاكي باعتبارها  

ايار جدار الفلسطينية بإسرائيل انتهت آخر قضية حتر  عد  ب ية. و لغرب اء ا لصحر قضية ا ا  ئر عد اجلزا تدعمها  نت  ية كا ر
برلني وبعده املعسكر الشرقي زالت آخر مسات السياسة اخلارجية اجلزائرية، ودخلت مرحلة الفراغ السياسي، وتبني 

اختيارها غري املدقق هلذا النهج الذي أثبت هشاشته وفشله.
ديدة حنو عوملة الدميقراطية وتبين مجلة من اإلصالحات السياسية وبزواله بدأ العامل يشهد خطوات ج

والتعددية تأقلما مع إيديولوجية القطب األحادي الذي خرج منتصرا من احلرب الباردة الذي سيطر على النظام 
م، 1989

وشرعت يف إعداد انتخابات تعددية ألول مرة بعد خروجها عن نظام احلزب الواحد الذي حكم البالد منذ 
االستقالل (حزب جبهة التحرير الوطين) كخطوة اجيابية حنو الدميقراطية.

م، لكنها ألغيت بعدما حتصل التيار 1992ومت تنظيم انتخابات تشريعية تعددية ألول مرة يف جانفي 
المي القوي املمثل يف حزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ على األغلبية    يف الدور األول وهو ما أدى إىل عرقلة اإلس

وإيقافه، ليستقل الرئيس اجلزائري آنذاك الشاذيل بن جديد، وأعلنت حالة الطوارئ يف فيفري االنتخايباملسار 
ال1992 يل  تشك إذ مت  ية،  تقال ئر مرحلة ان اجلزا لت  دخ س األعلى للدولة الذي تداول عليه عدة شخصيات ، و

م، كما مت اعتقال قادة احلزب الفائز 1992على كايف، واملرحوم حممد بوضياف الذي اغتيل يف جوان من بينهم
واملتعاطفني معه يف مارس من نفس السنة.

الراديكالية وجلوئها م، عرفت اجلزائر أزمة حادة نتيجة تصادم اجلماعات اإلسالمية 1993وعليه ابتداء من 
م،واليت مت إلغاءها بعد الفوز الساحق حلزب اجلبهة 1992للعنف حملاولة هذا بعد االنتخابات التشريعية جلانفي 

ذ بالقوة خاإلسالمية لإلنقاذ وشعور أنصارها بأن حقها الشرعي والقانوين قد أغتصب منها عنوة. وحتقيقا ملبدأ ما أ

.19، ص 2004، ماي303، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد مجلة المستقبل العربيمسري امني، "جيوسياسيو االمربيالية املعاصرة". 1
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إىل العمل املسلح السرتجاع حقهم املغتصب، لتشهد اجلزائر موجة عنف دموي ال يسرتجع إال بالقوة، جلأوا 
ظهرت يف أعمال وجرائم إرهابية، تبنتها حركات إسالمية مسلحة متثلت أبرزها يف اجلماعات اإلسالمية املسلحة، 

، خاصة وأن هذه احلركات قد نبعت عن الشعب اجلزائري، وتولدت عن AISواجليش اإلسالمي لإلنقاذ 
اإلحباط السياسي والرغبة يف حتسني مستوى املعيشة الذي تدهور مع أواخر الثمانينات وعرف وضعا مزريا كما أن 

ري مبختلف فئاته و راح ضحيتها مئات اآلالف من له يف األفق، غري أن هذه اجلرائم استهدفت الشعب اجلزائ
. 1املواطنني

وبات من الواضح أن الصراع الدائر يف اجلزائر بني السلطة والقوى اإلسالمية الفاعلة اليت انتهجت طريقا 
ديد آخر بعد توقيف املسار االنتخايب الذي فازت بشوطه األول ال يعين اجلزائر فقط، فقد امتد االهتمام به إىل الع

استالء من الدوائر اإلقليمية والدولية، اليت تقلقها املواجهة السياسية والعسكرية املمتدة بني الطرفني، إذ أن
اإلسالميني على السلطة عسكريا سوف متتد آثاره إىل اخلارج، كما أن حدة الصراع يف اجلزائر وتوتر األوضاع    

قافة الرببرية و رفض التهميش، من شأنه أن يهدد وحدة و أمن يف منطقة القبائل والدعوة لالعرتاف خبصوصية الث
اجلزائر، ومن مت أصبح التواصل إىل حل بني احلكومة اجلزائرية ومن أطلق عليهم اسم األصوليني أمرا ضروريا، 

.2خاصة بعد أصبح مشكل اإلرهاب مشكال عامليا ال خيص اجلزائر فقط
حالة االستقرار األمين على االستقرار السياسي، الذي ظهرت آثاره يف عدم استقرار احلكومات انعكست

اجلزائرية املتعاقبة مبعدل حكومة كل سنة، مما نتج عنه عدم استقرار وزارة اخلارجية و القائمني عليها وبالتايل سياسة 
خارجية غري ثابتة أو منهجية وغري مستقرة.

ة النظام اجلزائري إرساء وإقامة املؤسسات الدستورية الفيلة بإرساء الدميقراطية، ظلت وعلى الرغم من حماول
األوضاع غري مستقرة.
م، مت إرساء نظام جديد للمرحلة االنتقالية برئاسة اجلنرال ليامني زروال وجتدر اإلشارة 1994ففي جانفي 

الدميقراطي، لتعرف شيئا من االنفراج مبجيء هنا إىل أن اجلزائر عانت عزلة وحصار سياسي منذ إيقاف املسار 
م، ونظمت 1996م، كما متت مراجعة الدستور يف 1995الرئيس زروال الذي مت انتخابه يف رئاسيات نوفمرب 

1997انتخابات تعددية يف 

.86، ص 1996. بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، االجتماعية االقتصادية الثقافيةاالزمة الجزائرية الخلفية السياسية سليمان الرياشي، 1
.89نفس املرجع. ص 2
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م، بعد استقالة سابقة، وركز هذا األخري 1999أفريل 16خاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف بغرفتيه، كما مت انت
يف برناجمه على حتقيق املصاحلة الوطنية، اليت جتسدت يف مشروع الوئام املدين يشمل العفو عن التائبني الذين محلوا 

والت مل تقص على ظاهرة العنف واالغتياالت السالح ومل يتورطوا يف أعمال إجرامية كاالغتيال، إال أن هذه احملا

اجلزائر مما أثر سلبا على موقف اجلزائر يف العامل وكذا مصداقيتها، وجعلها بلدا حيذر من السفر إليه ملا يشكله من 
على رأسها الواليات املتحدة األمريكية، وهكذا فإن األزمة اجلزائرية قد تسببت يف خلق مشاكل أمنية خماطر، و 

وحتليلها  خاصة موقفي فرنسا موضع اختالف وجهات النظر بني القوى الدولية حول طريقة التعاطي معها
وأمريكا املختلفتني.

تنويع الشراء و التوجيه حنو اسرتاتيجيةانتهاج اجلزائر يف مرحلة التسعينيات أكثر من أي وقت مضى 
الواليات املتحدة األمريكية جاء أساسا إلعادة تنشيط اقتصادها وقامت بتشريع قانون ينظم االستثمارات األجنبية 

لسياستها اخلارجية بدءا اسرتاتيجيأجنبية باستغالل أبار النفط بالتعاون معها، وإعادة توجيهه ويسمح لشركات
.1بتوجهها لفتح القطاع االقتصادي واقتصاد السوق

1 Ahmed ben Alon, "l’Algérie institues l’une de ses priorités : un autre moyen de lutte
antiterroriste ," journal l’expression , Algérie :23/10/2006, p02.



80

: األهمية الجيو استراتيجية للبلدينانيالمبحث الث
لعبـــــت جمموعـــــة مـــــن العوامـــــل دورا مهمـــــا يف جلـــــب االهتمـــــام األمريكـــــي بـــــاجلزائر فمـــــن جهـــــة جنـــــد األمهيـــــة 

، أو مـن حيـث وجـود احتياطـات هامـة مـن الـنفط والغـاز، االسـرتاتيجيسواء مـن حيـث املوقـع اجلغـرايف االسرتاتيجية
ال واســعا للقيــام بــدور سياســي يف الــيت وجــدت فيهــا أمريكــا جمــاومــن جهــة أخــرى جنــد املعطيــات األمنيــة والسياســية

اجلزائر.
المطلب األول: المعطى الجغرافي

تشكل اجلزائر ثقال اسرتاتيجيا هاما وذلك ملا تتمتـع بـه مـن موقـع جغـرايف وسـط مشـال غـرب القـارة اإلفريقيـة، 
ا كلــم، أمــا امتــداده1900، كمــا يبلــغ امتــدادها الشــمايل اجلنــويب 1*2كلــم2381714مبســاحة شاســعة تقــدر ب
.1كلم على اخلط تندوف وغدامس1800كلم على خط الساحل و1200الشرقي الغريب فيرتاوح بني 

علــى طــول تشــرتك اجلزائــر علــى املســتوى الــربي يف احلــدود مــع العــدد مــن الــدول، فمــن الشــرق حتــدها تــونس
جنـد مـايل والنيجـر كلـم ويف اجلنـوب 463كلم، وموريتانيا حبـوايل 1559كلم، ومن الغرب اململكة املغربية ب965

2كلم.1376كلم، ومايل بـ 956على امتداد 

1200أمـا علـى مسـتوى البحـري فـإن احنصـار الســاحل اجلزائـري يف منطقـة املنفصـلة املتوسـطية علـى امتــداد 
مــن ســواحله، جعــل مــن اجلزائــر منطقــة بالغــة األمهيــة وذلــك لتحكمهــا ومراقبتهــا للمالحــة يف عمــوم منــاطق عــرض 

ـــة إىل مضـــيق صـــقلية، إىل جانـــب اتصـــاهلا البحـــر املتوســـط  الســـيما الغربيـــة منهـــا، حيـــث تـــتحكم يف املمـــرات املؤدي
اخلارجي مع العديد من الدول حضاريا وجتاريا وأمنيا واجتماعيا.

من اجلزائر معرب لعامل الشمال، وإىل كل الدول العربيـة خاصـة ودول اجلنـوب عامـة،  االسرتاتيجيجعل املوقع 
ون كــذلك منطقــة تقــاطع والتقــاء بــني الغــرب (الواليــات املتحــدة األمريكيــة) اجتــاه الشــرق، ويف كمــا أفضــت ألن تكــ

مشال (فرنسا) يف اجتاه اجلنوب ودول الساحل اإلفريقي.
 تتوســط اجلزائــر املغــرب العــريب ومتثــل مركــز اتصــال بــني حمورييــه الشــرقي واملغــريب، وهــذا املوقــع جعــل

) دون أن تكــون اجلزائــر متوســطة، مشــروع ايزنســاتالشــراكة األورومشــروع مــن الصــعب أن تقــام مشــاريع (

بعد أن كانت اجلزائر حتتل املرتبة األوىل من حيث املساحة على املستوى املغاريب، أصبحت األوىل بعد تقسم السودان عربيا وإفريقيا.*
.12. اجلزائر: دار اهلدى للنشر،  بدون سنة نشر، صأطلس الجزائر والعالمحممد اهلادي لعروق، 1
االليكرتوين:املوقع أنظر األطلسي. كتاب يف اجلزائرية اجلمهورية عنعامة دارسة جمهول، اجلزائر2

www.algerianews.maklobbog.com
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كـذلك فـإن املنطقـة املغـرب العـريب حتظـى باهتمـام أمريكـي يتأسـس علـى اعتبـار هـذه املنطقـة نقطـة ،1طرفا فيها
مليـون شـخص واقتحـام الســوق 80ارتكـاز وبوابـة لتصـريف املنتجـات األمريكيـة، خاصـة مــع موجـود أكثـر مـن 

إىل السـوق اإلفريقيـة، ممهـدة إىل سـوق دوليـة مفتوحـة مليون شـخص مشـاال، وكـذا التوسـع جنوبـا400األوروبية 
ـــــة، ويف هـــــذا الصـــــدد أكـــــد ســـــفري األمريكـــــي للســـــلع واملنتجـــــات األمريكي

مليون مسـتهلك، 70ن مع دول املغرب العريب ال يتعلق بسوق مالتسعينات، بأن توقيع اتفاقيات التبادل احلر
مليون مستهلك يف إشارة إىل غزو األسواق األوروبية.500

 وذلـك يف
، إىل جانــب هــذا فــإن 2قــة ملكافحــة اإلرهــابإطــار العديــد مــن املبــادرات مبــادرة مكافحــة اإلرهــاب ودول املنط

.ومنطقة اخللـيج الغيـين، تتـوفران علـى العديـد مـن الثـروات الطبيعيـة. 3هذه املنطقة أي منطقة الساحل اإلفريقي*
2015يف ســنة %25خاصــة وأن اإلدارة األمريكيــة تتوقــع أن تصــل إنتــاج الــنفط فيهــا إىل

.20053سنة %15بلغت 
 األمريكــي بــاجلزائر ال خيــرج عــن دائــرة مشــروع الشــرق األوســط الكبــري الــذي تطرحـــه  االهتمــامإن

كمشروع بديل ينافس املشروع املتوسطي ألوروبا، وتعد اجلزائـر   يف هـذا اإلطـار النمـوذج الفعـال لصـناع القـرار 
.4ية والرتبوية والثقافيةالذي يصرحون على اإلصالحات السياسية واالقتصاديف الواليات املتحدة األمريكية

المطلب الثاني: المعطى السياسي األمني.
قســـمنا  هـــذا املطلـــب إىل فـــرعني لنتنـــاول فيهمـــا األمهيـــة السياســـية لالهتمـــام األمريكـــي بـــاجلزائر وكـــذا األمهيـــة 

األمنية.

حممد أمني سين، املدركات االسرتاتيجية األمريكية جتاه اجلزائر. إدارة بوش منوذجا. متوفر على موقع احلوار أون الين: 1
www,elhiwaronline ;com/view/24404/101/2010/01/24 p3

، 164، القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية، العدد مجلة السياسة الدوليةعادل سيد أمحد، "أنابيب الطاقة اجلغرافيا تقود السياسة". 2
.97،ص2006أفريل 

: وهي منطقة شبه جافة تقع بني الصحراء الكربى يف الشمال والسا فانا يف اجلنوب وميتد غربا من السنغال عرب موريتانيا منطقة الساحل اإلفريقي*
مايل بور كينافاسو النيجر، مشاال نيجرييا تشاد السودان وحىت إثيوبيا.

على املوقع اإللكرتوين: عبد الرحيم محدون ، العالقات اجلزائرية األمريكية تشهد دينامكية جديدة. متوفر3
http:/193 .194.78.233/ma ar/stories.php ?story=06/02/9701769

.74، ص2006، اجلزائر: املكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، 1. ط، البعد المتوسطي لألمن القومي الجزائرعبد النور بن عنرت4
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الفرع األول: األهمية السياسية
، -)1962ويف مـؤمتر طـرابلس بليبيـا1956يف (يف مـؤمتر الصـومام-رمست معامل حقيقـة مـا قبـل االسـتقالل

املبادئ الرئيسية للسلوك السياسي اجلزائري، وهو ما ميكننا من فهم وتفسري الدعم املتواصل والغـري مشـروط حلركـات 
االســتقالل الثوريــة وحــروب التحــرر إىل جانــب تــدعيم الوحــدة العربيــة واإلفريقيــة، والعمــل بشــكل ثنــائي أو مجـــاعي 

ملشاكلها وذلك بانتهاج احلوار والطرق السلمية.إلجياد حلول
يكـون أكثـر كمـا سـعت اجلزائـر مـن خـالل املنـابر واملـؤمترات الدوليـة إىل الـدعوة لبنـاء نظـام اقتصـادي جديـد

عدالة وأكثر اتزانا، خاصة فيما يتعلق بتسوية الالمتاثـل بـني تزايـد وتراجـع أسـعار  املـواد األوليـة، وهـو األمـر الـذي ال 
. باإلضـــافة غلـــى هـــذا فـــإن اجلزائـــر ســـعت لتغـــري العديـــد مـــن املفـــاهيم الـــيت تســـيطر علـــى 1ل ينهـــك دول اجلنـــوبيـــزا

العالقات الدولية كحق الفيتو مثال، خاصة وأن وجهة نظرها تنطلق من أن قواعد القانون الدويل قـد مت وضـعها قبـل 
.  2ظهور دول العامل الثالث

سـواء اإلقليمـي أو الـدويل، فقـد تبنـت اجلزائـر اخلـط السـلمي يف تسـوية أما فيما يتعلق بإحالل األمـن والسـلم
مـن ليبيـا وتـونس، إىل جانـب اعتمـاد أسـلوب اخلالفات والنزاعـات، كالتسـوية السـلمية للخالفـات احلدوديـة مـع كـل

ة وارق والســـــلطات املاليـــــطـــــالوســـــاطة يف فـــــض بعـــــض النزاعـــــات بـــــني الـــــدول إيـــــران والعـــــراق، وتســـــوية النـــــزاع بـــــني ال

بسبب األزمة اهليكلية والشرعية   اليت كان يعيشها النظـام السياسـي بارزة، غري ألن هذه املكانة سرعان ما تراجعت
دخلـت اجلزائـر بعـدها يف فـرتة التسـعينات 19883أكتـوبر5اجلزائري يف أواخـر الثمانينـات والـيت قـادت إىل أحـداث 

دوامة من العنف واالقتتال الداخلي، وفرضت عليها عزلة دولية خاصة من الدول الغربية، كانـت أثارهـا وخيمـة علـى 
.4مصاحل اجلزائر العليا والدنيا

. (حماضرات غري منشورة يف مقياس السياسة اخلارجية اجلزائرية، كلية العلوم السياسية الخارجية الجزائرية وتحليل مضامينهاالسياسةحممد برقوق، 1
.23، ص2012واإلعالم)، جامعة اجلزائر، 

.93، ص2009. اجلزائر: منشورات طاكيسج كوم، ، االستراتيجية الفرنسية في الجزائرصاحل سعود2
، 1996. بريوت: مركز الدراسات الوحدة العربية، األزمة الجزائرية بين الخلفية السياسية االجتماعية االقتصادية والثقافيةسليمان الرياشي ،3

.150ص
، كلية مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف العالقات الدولية. (أمينة مزيان أجير، "التحول الرباغمايت يف السياسية اخلارجية دراسة يف العوامل واملتغريات"4

. 60، ص2009العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية)، جامعة اجلزائر،    
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الـرئيس عبـد لكن أن األوضاع الداخلية يف اجلزائر، شهدت حتسنا واستقرار يف مطلع األلفية اجلديـدة مبجـيء
وهـو مـا العزيز بوتفليقة، الذي عمل على استعادة الـدور الريـادي واحملـوري للجزائـر علـى املسـتوى اإلقليمـي والـدويل.

يتجلى لنا يف العناصر التالية:
ويف القمـة الدوليـة إلصـالح هيئـة 2000اجلزائر يف أشغال اجلمعية العامة لألمم املتحدة سـنة مشاركة ،

.2005األمم املتحدة سنة
يف العديـد مـن املنـاورات البحريـة ، ومشـاركتها2000انضمام اجلزائر إىل احلوار األطلسي املتوسطي عام

خاصــة الواليــات املتحـــدة األمريكيــة مـــن جتربتهــا الرائـــدة يف الــيت كــان جيريهـــا، باإلضــافة إىل اســـتفادة الــدول الغربيـــة و 
مكافحة اإلرهاب.

 مشاركة اجلزائر الفعالة أيضا يف إنشاء جملس حقوق اإلنسان، وجلنة األمـم املتحـدة لتعزيـز السـلم لضـبط
واضحة ملكافحة اإلرهاب.اسرتاتيجية
ـــزاع مـــن النزاعـــات: فـــص العديـــدمســـامهة األداة الدبلوماســـية اجلزائريـــة علـــى املســـتوى اإلقليمـــي يف (الن

، كما قدمت اجلزائـر ممثلـة بسـفريها مبـادرة تسـوية يف 2000والذي توج بإبرام اتفاق سالم سنةاألثيوبي األريثيري)
1السابق يف مايلعبد الكريم غريبمن طرف السفري اجلزائري 2007األزمة السودانية سنة

الثاني: المعطى األمني في االهتمام األمريكي بالجزائرالفرع
اـا حسـب منظـري االسرتاتيجيإن املوقع  مك إ ـة ب يقي اإلفر ارة  ـ لق ـطة ا توس ئر م لجزا األمريكيـة، أن االسـرتاتيجيةل

تتحــول علــى شــريك متميــز يف اجلانــب األمــين والعســكري خاصــة بعــد أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب وبــروز مــا 
اب الدويل وخمتلف التهديدات الالمتاثلية، اليت شهدت نشاطا متزايدا يف منطقة املغـرب العـريب ومنطقـة يعرف باإلره

ومنطقــة املتوســط، وهــو مــا رأت فيــه -2007ظهــور مــا يعــرف بالقاعــدة يف بــالد املغــرب العــريب -اإلفريقــيالســاحل

إن االهتمــام األمـين األمريكـي بــاجلزائر ميكـن يف كـون هــذه األخـرية عانـت وتعــاين ويـالت اإلرهــاب، كـذلك فـ
وهـــو مـــا جعـــل الســـلطات اجلزائريـــة تســـعى ومنـــذ مطلـــع التســـعينات، إىل بلـــورة تفـــاهم دويل ملكافحـــة هـــذه الظـــاهرة، 

حتــاول االســتفادة مــن اخلــربة متعــددة األطــراف ملكافحــة اإلرهــاب، هلــذا فــإن واشــنطناســرتاتيجيةوذلــك كجــزء مــن 

". (مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف املنظمات السياسية، كلية العلوم السياسية 2009-1999حممد ملني بوحبيلة، "العالقات اجلزائرية الفرنسية 1
.69، ص2010السياسية والعالقات الدولية)، جامعة اجلزائر، واإلعالم، قسم العلوم
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(بـرامج التـدريب املشـرتك والـيت عرفـت . كما عمدت أيضا علـى إدراجهـا يف العديـد مـن الـربامج كفاعـل مهـم1النظري
ام اجلزائــر إىل احملــور املتوســطي األطلســي، يف إطــار عمليــة املســعى النشــط  وكــذا مبــادرة تطــورات عميقــة منــذ انضــم

ــــا ومنطقــــة الســــاحل 2004مكافحــــة اإلرهــــاب عــــرب الصــــحراء يف مــــارس  ــــب دول عــــدة مــــن مشــــال إفريقي إىل جان
اإلفريقي).

والتنســيق األمــين مــع مــن هــذا املنطلــق ميكــن القــول أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة تســعى مــن تعزيــز التعــاون 
اجلزائر ودول املنطقة املغاربية والساحل اإلفريقي، إىل حتقيق املصاحل واألهداف التالية:

 ـــــــأمني منطقـــــــة الشـــــــمال اإلفريقـــــــي مـــــــن أي أنشـــــــطة إرهابيـــــــة، خاصـــــــة اجلماعـــــــات املواليـــــــة لتنظـــــــيم ت
.2)2007ب العريب، جانفي القاعدة(التحالفات بني اجلماعات السلفية مع يسمى بتنظيم القاعدة ببالد املغر 

يف الصـــفقات احلصـــول علـــى حصـــة ســـوق الســـالح املغـــاريب، خاصـــة اجلزائـــري منـــه، ومناقشـــة روســـيا
ة اليت تربمها مع اجلزائر، خاصة يف ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط.مالضخ

 كمــا تســعى الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل اخلصــوص علــى تســهيالت عســكرية بعــد إعــالن خفـــض
القــوات األمريكيــة يف القــارة األوروبيــة، ويــتم ذلــك يف ضــوء ترتيبــات بــرامج الشــراكة بــني حلــف النــاتو ودول جنــوب 

.3حوض املتوسط
المطلب الثالث: المعطى الجيو اقتصادي

لقـد كانـت اجلزائـر تعتـرب يف عهـد السـبعينات مـن البلـدان األوىل لتحقيـق عمليـة اإلقـالع االقتصـادي
le Décollage Economique ،وذلك بفضل وراثتها لبنية حتتية متطورة نسبيا   عـن االسـتعمار الفرنسـي

، وامتلكها لثـروة نفطيـة وغازيـة هائلـة، وكـذا انسـياقها يف اسـرتاتيجية صـناعية 1958من خالل مشروع قسنطينة يف 
ايار أسـعار الـنفط    طموحة مسيت (بالصناعات التصنيعية)، غري أن هشاشة النمط اجلزائري للتنمية ظ بقوة مه  رت  ه

،والـيت قضـت مبـنح صـندوق النقـد 1991يف عـام ، ليـتم بعـدها التوقيـع علـى خطـة إعـادة اجلدولـة19864يف عـام 

.76، ص2005اجلزائر: املكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، األزمة الراهنة واألمن القومي الجزائري.عبد النور بن عنرت ، 1
.04، ص2007جانفي 27، 1243، اجلزائر: العدد اليوميةجريدة الخبر محيد يس، "اجلماعة السلفية إىل القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي" . 2
أمريكية". (مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه يف العالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، - أمينة رباحي، "التعاون والتنافس يف العالقات األورو3

.48، ص2007قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية)، جامعة اجلزائر، 
، القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية، العدد مجلة السياسة الدوليةتوفيق املديين، "املغرب العريب ومأزق الشراكة مع االحتاد األورويب". 4

.82، ص2006، أفريل 164
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مليــار دوالر بعــد إســراع يف 1.5بقيمــة1994مليــون دوالر، قرضــا إضــافيا عــام 400الــدويل للجزائــر قرضــا بقيمــة
1تطبيق برنامج اإلصالح اهليكلي

سـنوات)، تركـزت أهدافـه3ويف العام نفسه حتصلت اجلزائر علـى قـرض أخـر مـن صـندوق النقـد الـدويل (ملـدة 
علـــى إنعـــاش االقتصـــاد الـــوطين مـــن االقتصـــاد التخطيطـــي املســـري إىل اقتصـــاد الســـوق   إىل جانـــب مواصـــلة التحريـــر 

مليــار 3ر (ونــادي لنــدن) مليــار دوال10(نــادي بــاريس)1995-1994االقتصــادي، وجدولــة الــديون علــى مــرتني 
.1دوالر

.2ا
القــوة االقتصــادية كمــا تطــورت عواملهــا وأصــبحت مقياســا لقــوة الدولــة وحمــددة حلجمهــا و لقــد تطــور مفهــوم 

يت تتوفر عليها، واليت جنـد علـى رأسـها دوليا، وهو ما استطاعت أن حتققه اجلزائر بفعل خمتلف املوارد واإلمكانيات ال
أن 2012

دوالر للربميــل وهـو مــن أعلــى 120معـدل ســعر الـنفط اجلزائــري خـالل هــذا الثالثـي األول غــري املنقصـي قــدر حبـوايل
وبك، إضافة إىل موربان اإلمارايت وبـوين اليـت النيجـريي، كمـا يقـدر الرسـم اإلضـايف الـذي املستويات داخل سلة األ

دوالر أمريكــي رجــع تزايــد 0.08دوالر بعــد أن كــان بدايــة الســنة يف حــدود 1. 1يســتفيد منــه الــنفط اجلزائــري ب
من النفط اللييب بعد األزمالطلب على البرتول اجلزائري اخلفيف، إىل نقص اإلمدادات

ألــف برميــل يوميــا، باإلضــافة علــى تراجــع إنتــاج الــنفط النيجــري أيضــا بســبب األوضــاع الــيت 800إنتاجهــا إىل حــدود
3تعيشها نيجرييا (املواجهات بني اجليش وعناصر من مجاعة بوكو حرام) 

مليــون برميــل يوميــا، فيمــا يقــدر 1.28و1.24كمــا عــرف اإلنتــاج اجلزائــري ارتفاعــا طفبفــا ليــرتاوح مــا بــني 
سنة من االستغالل.25غلى20مليار برميل أو ما يعادل حوايل إىل 12.2االحتياطي من النفط

.96ص، 1997. املغرب: دار توبقال، متوسطية-المشروع المغاربي والشراكة األوروفتح اهللا لعلو، 1
.213، ص1998. اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، نظرية القوة مبحث في علم االجتماع السياسيإمساعيل علني، 2
دوالر. متوفر على موقع جريدة اجلزائر نيوز اإللكرتوين:                                         1.1، النفط اجلزائري اخلفيف يربح رمسا إضافيا بحفيظ صواليلي3

elkhabre/27/02/2012http://www,djazairess,com/
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يبقى البرتول اجلزائـري اخلفيـف مـن أجـود أنـواع الـنفط املطلوبـة بكثـرة، وذلـك مليزانـه اخلاصـة نظـرا خللـوه تقريبـا 
ـــة مـــن الكربيـــت، وتت ـــر    علـــى عـــدة بلـــدان مبـــا يف ذلـــك اململكـــة العربيـــة مـــن الشـــوائب ومـــن نســـبة عالي فـــوق اجلزائ

ماليــني برميــل 8
1يوميا

وأما عن أهم املناطق االحتياطية النفطية يف اجلزائر فتتمثل يف:
حيـــــث ميثـــــل 2احلقـــــول اجلزائريـــــة علــــى اإلطـــــالقوالـــــذي يعتـــــرب مــــن أهـــــم حــــوض حاســـــي مســـــعود:- 1

كلــم، وأهــم حقولــه حاســي مســعود، قاســي 800مــن االحتيــاطي املثبــت، يبعــد عــن الســاحل حبــوايل %60حــوايل
وروث البغــل، تكــاليف االســتخراج غــي هــذه احلقــوق مرتفعــة، وذلــك بســب العمــق الكبــري لآلبــار البرتوليــة طويــل،
م3000

احملروقـــات حـــدد يف غـــدامس جنـــوب شـــرق حاســـي مســـعود، حيـــث تؤكـــد إن أهـــم االكتشـــافات يف ميـــدان 
مليــار طــن مــن البــرتول وهــو مــا يرفــع مــن قــدرات اجلزائــر يف هــذا 12الدراســات أن االحتياطــات املؤكــدة تقــدر بنحــو

امليدان، ويدعم دورها يف سوق احملروقات الدولية.
كلــــم عـــن الســـواحل، إال أن عمـــق اآلبــــار 1600ويبعــــد هـــذا احلـــوض حبـــوايل حـــوض عـــين أمنـــاس:-2

البرتولية يف هذا احلوض أقل من حوض حاسي مسعود، من أهم أباره إجييلي، وزرزاتني، وتني فوي.
ينقـــل البـــرتول مـــن حقولـــه بالصـــحراء إىل املـــواين الســـاحلية عـــرب مخســـة أنابيـــب ليصـــل    إىل مصـــانع التكريـــر 

مـن إنتاجهـا %65وحمطات التصد
يف شكل مواد مكررة وغاز طبيعي. والثلث الباقي نفط.

أمـــا عـــن مســـتقبل الـــنفط يف اجلزائـــر يقـــول رئـــيس اجلمهوريـــة الســـيد عبـــد العزيـــز بوتفليقـــة يف تصـــريح لـــه، أمـــام 
األمريكيني مبؤسسة (جيمس بيكر) بالواليات املتحدة األمريكية:جمموعة من رجال األعمال

"عالوة على ما مت كشـفه مـن احتياطـات فـإن اجلزائـر تتمتـع بقـدرات كامنـة مـن احملروقـات ومازالـت أحواضـها 
، بينمـا جنـد أن هـذه 2كلـم10.000أبـار لكـل 8الرسوبية الواسعة غري مستكشـفة مبـا يف الكفايـة بكثافـة تقـل عـن 

بئــر  يف كـــل 500مــن افــة علــى مســتوى العــاملي تتجــاوز مائـــة بئــر ويف الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل أكثــرالكث

على جريدة اخلرب اإللكرتوين: . متوفر 2011دوالر سنة 133حفيظ صواليلي، سعر النفط اجلزائري جتاوز 1
/20012/01/04http://www,elhkabar,com

.393، ص2010. القاهرة: مكتبة بستان املعرفة، الوطن العربي دراسة في الشخصية اإلقليميةياسر أمحد السيد، 2
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قدرا مـا بعـادل .......2كلم10.000 وق  تف مالقة  اف حقوق ع تش اك قد مت  ماليـري برميـل، ممـا يؤكـد مسـتقبل 10و
1.

ا التصــريح إىل لفــت  انتبــاه رجــال األعمــال األمــريكيني  وخمتلــف إن الــرئيس اجلزائــري يســعى مــن خــالل هــذ

لدولـــة مـــن أجـــل بلـــوغ الـــنفط اجلزائـــري املســـتوى العـــاملي مـــن جهـــة  وحتقيـــق النفـــع للطـــرفيني (الشـــركات األمريكيـــة وا
اجلزائريــة) مــن جهــة ثانيــة، وإن كــل األمــر أيضــا أكثــر مبحاولــة التقــرب مــن الواليــا املتحــدة األمريكيــة علــى حســاب 

(الــيت فــاز فيهــا الــرئيس عبــد العزيــز بوتفليقــة  1999الــيت كانــت هلــا مواقــف ســلبية مــن االنتخابــات الرئاســية فرنســا
كمرت شح وحيد بعد انسحاب املرشحني الستة).

فيما خيص الغاز الطبيعـي والـذي ال يقـل أمهيـة عـن الـنفط، فيعتـرب مـن األوراق اهلامـة الـيت تزيـد مـن مكانـة أما
مليـار 152(شـهر فيفـري) حـوايل 2012اجلزائر االقتصادية، فقد بلغت الطاقة االنتخابيـة للجزائـر مـن الغـاز لعـام 

.3مليارم4500ب مرت مكعب، كما تصطف يف املرتبة الثامنة عامليا باحتياط يقدر

.396ياسر أمحد السيد، املرجع السابق. ص 1
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.2001سبتمبر 11األمريكية قبل أحداث -: طبيعة العالقات الجزائريةثالثالمبحث ال
إبـراز املوقـف األمريكـي مـن االسـتعمار الفرنسـي للجزائـر  ومـن حـق ومن هنـا سـوف حنـاول يف هـذا  املبحـث

الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه...، مث بعدها نعـاجل يف املطلـب الثـاين السياسـة األمريكيـة حيـال اجلزائـر املسـتقلة يف 
اع السياســي ) و الــيت قمنــا بتقســيمها إىل ثــالث مراحــل كــان التــوتر الــدائم و الصــر 1989-1962الفــرتة املمتــدة (

السمة املميزة هلا.
المطلب األول: العالقات السياسية بين البلدين.

إن اســتعراض املوقــف األمريكــي إزاء مــا حيــدث يف اجلزائــر يف فــرتة التســعينات يــربز لنــا ثالثــة مراحــل أساســية 
ميزت التعامل األمريكي مع األزمة اجلزائرية.

1992-1990أوال: مرحلة الحذر و التردد 
ت هــذه املرحلــة بعــدم اهتمــام اإلدارة األمريكيــة بتطــورات الوضــع السياســي يف اجلزائــر بدايــة التســعينات، متيــز 

بشكل انعكـس علـى حـذر وتـردد الواليـات املتحـدة األمريكيـة إزاء األزمـة اجلزائريـة ويعـود تفسـريا هـذا املوقـف املـرتدد 
لإلدارة األمريكية إىل النقاط التالية:

منشــــغلة بــــإدارة أزمــــة 2199-1990ة األمريكيــــة كانــــت يف فــــرتة التســــعينات (إن الواليــــات املتحــــد (
اخلليج الثانية، ونتائجها، ذلك بالنظر إىل أمهية املنطقة للمصاحل األمريكية.



، كمــا أن هلــا دور يف 1وأيضــا اجتماعيــة)واســرتاتيجيةاحليــوي لفرنســا وذلــك حبكــم اعتبــارات عدة(جغرافيــة، تارخييــة 
ـــة و السياســـية للخ طـــر اإلســـالمي علـــى املنطقـــة وتشـــجيعها االنـــدالع األزمـــة مـــن خـــالل تضـــخيم دوائرهـــا اإلعالمي

(فــوز اإلســالميني)، الـذي اعتربتــه الواليــات 1992يف اجلزائــر عـام بأسـاليب خمتلفــة علـى توقيــف املســار االنتخـايب
املتحــدة األمريكيــة أمــرا غــري مشــروع ومنــاف للدميقراطيــة. الــذي مــن املعــروف عــن اجلمهــوريني (جــورج بــوش األب) 

م، حيــث اعتــرب هــذا األخــري خطــر علــى مصــاحل وأهــداف الواليــات املتحــدة األمريكيــة  مــن اإلســالمــوقفهم العــدائي
وبالتايل فهي ضد الدميقراطية و التعددية احلزبية اليت حيمل إىل قمة السلطة أحزاب وجتمعـات تنـاهض سياسـتها، إال 
جيــة األمريكيــة آنــذاك إدوارد 

حيث قال:" ـن الواليات املتحدة األمريكية ليس هلا      1991جريجيان عام 

لسياسية و مراد حجاج، "التنافس الفرنسي األمريكي على منطقة املغرب العريب". (مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العالقات الدولية، كلية العلوم ا1
.131، ص2008اإلعالم، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية)، جامعة اجلزائر، 
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 ما تضمره لإلسالم كأحد أعظم املعتقدات العاملية وترتاب من الذين يستعملون الـدين لتغطيـة أهـدافهم
1اإلرهابية إن معركتنا احلقيقية هي ضد اإلرهاب و العنف وعدم التسامح"

غــري أن هــذا مل مينــع مــن 2وقــد أبــدى املوقــف الرمســي األمريكــي ارتياحــا لتــدخل اجلــيش وإقصــاء اإلســالميني،
مـع أطروحـات هـؤالء، كمـا 

»يـرى رئـيس جلنـة الشـؤون اخلارجيـة لغرفـة النـواب "يل هـاملتون" lee HAMILTON أن الـدعم الضـمين «
.3إلدارة بوش األب للسلطة العسكرية يف اجلزائر هو مبثابة عدم احرتام للمسار االنتخايب وحلقوق اإلنسان

)1996-1993ثانيا: مرحلة التفاعل و الدعوة إلى الحوار مع اإلسالميين(
دايــة التصــعيد األمــين يف اجلزائــر تزامنــت هــذه املرحلــة مــع تــويل الــرئيس بيــل كلينتــون رئاســة البيــت األبــيض، وب

مـع امللـف اجلزائـري حيـث حتـول املوقـف األمريكـي مـن حالـة الرتقـب   و الصـمت إىل حالـة التفاعـل1992أواخـر 
،خاصــة بعــد 4

وضع لصاحلها يف ساحة العمليات.عجز السلطة اجلزائرية عن حسم ال
كما وجهت اإلدارة األمريكية مذكرة نصائح للحكومة اجلزائرية حتتوى على أربع نقاط:

ضرورة تطوير احلكم يف اجلزائر ليكون أكثر دميقراطية- 1
استئناف العملية االنتخابية- 2
إجراء املزيد من اإلصالحات االقتصادية- 3
احرتام حقوق اإلنسان- 4

وبالتـــايل فــــإن اســـرتاتيجية الواليــــات املتحـــدة األمريكيــــة تعتمـــد علــــى اســـتعاب التيــــار اإلســـالمي املعتــــدل  يف 

.159ناظم عبد اجلسور، املرجع السابق. ص1
شريف عبد الرمحن، الرؤية األمريكية للجزائر من االقتصادي إىل األمين. متوفر على موقع اإللكرتوين:         2

arabic/politics/2001/10//article 11.5html.www.islam online net./
.133مراد حجاج، املرجع السابق. ص3
الدولية ، كلية العلوم إبراهيم تيقمونني، "املغرب العريب يف ظل التوازنات الدولية بعد احلرب الباردة". (مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العالقات4

.194، ص2005السياسية و اإلعالم، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية)، جامعة اجلزائر، 
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احلـــوار ومـــن هنـــا رحبـــت واشـــنطن بأرضـــية العقـــد الثـــاين ة و اإلســـالمية علـــى طاولـــة يـــتســـمح بالتقـــاء املعـــارض الالئك
، ودعت ألن تكون1و الذي ضم العديد من األحزاب اجلزائرية*1995للمعارضة اجلزائرية لقاء روما جانفي 

2.
1996يل لدعم السلطة  ما بعد ثالثا: مرحلة التحو 

مبجيء الـرئيس زروال اليمـني أعـادت واشـنطن العالقـات مـع املسـؤولني اجلزائـريني إال  أن االتصـاالت فشـلت 
ألن الــرئيس اجلزائــري مل حيقــق اإلصــالحات املنشــودة. ويف هــذه الفــرتة  كانــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة تعتقــد أن 

ـــر هـــي مواجهـــة  ـــع األســـلحة للجزائـــر، مـــا حـــدث يف اجلزائ ســـلطة قائمـــة ملعارضـــة مســـلحة، هـــو مـــا دفعهـــا حلظـــر بي
باإلضافة إىل تقليص متثيلها الدبلوماسي فيها.

بـــدأت الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة تعـــدل مـــن موقفهـــا اجتـــاه اجلزائـــر حيـــث قامـــت 1996لكـــن مـــع بدايـــة 
السـلوك اخلـارجي األمريكـي اجتـاه اجلزائـر، جنـد بتوسيع التعامل معها يف خمتلف القطاعات، وعـن مـرد هـذا التغيـري يف

األسباب التالية:
االنشـــغال املتنـــامي ألمريكـــا وحللفائهـــا يف األطلـــس خاصـــة يف جنـــوب أوروبـــا بـــالعنف اإلرهـــايب يف اجلزائـــر -

.3وخماطر تصديره إىل أوروبا
فشل أرضية روما بالنظر لضعف املعارضة وعدم تقبلها داخليا بشكل مطلق  وبداية -
، يضاف إىل 4استهداف املدنيني من طرف اجلماعات املسلحة وهو ما نزع الشرعية عن هذه املعارضة-

هذا النجاحات اليت حققها النظام اجلزائري يف حماربة اإلرهاب.
وبروز عامل اقتصادي مهم وحمفز للسياسة األمريكية يف املنطقة ويتمثل يف تأكيد التقارير االقتصادية -

و الغاز بالصحراء اجلزائرية مما زاد من ضبط على تسجيل اكتشافات هامة يف جمال النفط1994األمريكية منذ 

جانفي، مت فيها حضور العديد من 13إىل 8يقة جرب يف روما بايطاليا، برعاية املنظمة الكاثوليكية سانت إجييديو من هي عبارة عن وثوثيقة روما:*1
لغد، ممثل األحزاب السياسية (جبهة التحرير الوطين، جبهة القوى االشرتاكية حلركة من أجل الدميقراطية يف اجلزائر، حزب النهضة اإلسالمية، حزب ا

ئرية حلقوق اإلنسان، اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ)، لقد انتقدت هذه الوثيقة العمل العسكري، كما محلت املؤسسة العسكرية مسؤولية ما الرابطة اجلزا
حيدث يف اجلزائر.

.138، ص1997، أفريل 128، اجلزائر: العدد مجلة السياسة الدوليةأمحد مهابة، "اجلزائر بني التكتالت الداخلية و التدخالت اخلارجية". 1
.134مراد حجاج، املرجع السابق. ص2
.70عبد النور بن عنرت، املرجع السابق. ص3
لكرتوين:  خالد عمر بن قفة، التطويق الفرنسي و القفز األمريكي مسات املرحلة احلايل يف التعامل الدويل مع املغرب العريب. متوفر يف املوقع اإل4

?htm/albayan/2000/07/14/sya/40www.albayan.co.ae
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واشنطن النتهاج دبلوماسية أكثر برغماتية الشركات النفطية األمريكية الكربى أنادر اكو وموبيل... على إدارة
.1وإجيابية مع السلطة السياسية

-
سياسـية، إىل جانـب الرئيس كلينتون إىل نظريه اجلزائري اليمني زروال يف عام داعيا فيها إىل التعجيل باإلصالحات ال

2هذا فقد اعترب الرئيس األمريكي اجلزائر مبثابة دولة حمورية

3

المطلب الثاني: العالقات األمنية بين الدولتين 
اـا الع عالق ـز  تعزي لى  يكية ع األمر تحدة  امل ات  لوالي رصت ا قد ح سـكرية مـع اجلزائـر، بـأن قـدمت هلـا مسـاعدة ل

، 1988-1987دوالر أمريكـي يف الفـرتة مـا بـني 100000دوالر، و الـيت تزايـدت إىل 2500عسكرية بقيمـة 
. فحــني قامــت اجلزائــر 1986قامــت إىل جانــب هــذا باإلشــراف علــى تكــوين العديــد مــن الضــباط اجلزائــريني عــام 

. 1تحدة األمريكية لتجديد سالح اجليشمن الواليات امل130Cطائرة 17بشراء 
كما عملت الواليـات املتحـدة األمريكيـة علـى تعزيـز التقـارب العسـكري مـع اجلزائـر وذلـك   مـن خـالل إبـرام 

فقـــد قامـــت 1991مليـــون دوالر عـــام 2.2العديـــد مـــن العقـــود و الصـــفقات يف جمـــال األســـلحة الـــيت وصـــلت إىل 
اجلزائــــــــــــــر بشــــــــــــــراء طــــــــــــــائرات ذات أجهــــــــــــــزة دفاعيــــــــــــــة خمصصــــــــــــــة للنقــــــــــــــل، مــــــــــــــن صــــــــــــــنع الشــــــــــــــركة األمريكيــــــــــــــة 

)GULFSTREAMغرومــــان" علــــى حســــاب الشــــركة -)، وكمــــا اختــــارت الشــــركة األمريكيــــة "نــــور ثــــروت
الفرنسية "تومسون" لتطوير أجهزة الدفاع اجلوي.

اجلزائـري جـرت منـاورات عسـكرية مشـرتكة للتـدخل السـريع  –كري األمريكـي ويف إطار توطيد التقـارب العسـ
علــى بعــد 1998أكتــوبر 4يف البحــر املتوســط بــني وحــدات األســطول األمريكــي الســادس و البحريــة اجلزائريــة يف 

ميال حبر مشال سيدي فرج.25
ا الواليـــات املتحـــدة جنـــدي، اطلعـــت مـــن خالهلـــ433وقـــد بلـــغ عـــدد اجلنـــود الـــذين شـــاركوا يف التـــدريبات 

األمريكية على قدرات البحرية اجلزائرية اليت مازال حباجة إىل تدعيم وتدريب.

.137مراد حجاج، املرجع السابق. ص1
، 1996. بريوت: مركز الدراسات الوحدة العربية، ديسمربالمغرب العرب في مفترق الطرق في ظل التحوالت العالميةعبد احلميد براهيمي، 2
.180ص
الدولة المحورية:*

لوصف بعض الدول يف العامل كنقطة ارتكاب إقليمية يف اإلسرتاتيجية. 
.67. صعبد النور بن عنرت، املرجع السابق1



92

و الـيت كـان عموما فإن هذه املنـاورة تعـد األوىل مـن نوعهـا يف تـاريخ اجلزائـر مـع وحـدات األسـطول األمريكـي
للمعاهـــدات الدوليـــة حلمايـــة احليـــاة يهـــدف إىل إجـــراء تـــدريبات يف جمـــال اإلنقـــاذ و البحـــث يف البحـــار وذلـــك وفقـــا

.2البشرية يف البحار
المطلب الثالث: العالقات االقتصادية بين البدين.

اف.األمريكية يف اجلزائر واملبادرة األمريكية املتعددة األطر 
الفرع األول: السياسة االقتصادية األمريكية في الجزائر

لقــد حرصــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى ترقيــة العالقــات االقتصــادية و التجاريــة مــع اجلزائــر، حيــث مت 
لرفـــع احلـــواجز اجلمركيـــة الـــيت تعرقـــل تـــدفق 1991جـــوان 16جزائريـــة يف نيويـــورك يف -إنشـــاء غرفـــة جتاريـــة أمريكيـــة

علــى االطــالعالتجاريــة بــني البلــدين، وجللــب العديــد    مــن الشــركات األمريكيــة لالســتثمار يف اجلزائــر و ادالتاملبــ

بعـد زيـارة الـرئيس اجلزائـري إىل واشـنطن والـيت تعـزم العديـد مـن الشـركات 2001أمريكيـة يف اجلزائـر -جتارية جزائرية
1إليهااألمريكية العامة يف اجلزائر االنضمام 

أمــا فيمــا يتعلــق باملبــادالت التجاريــة بــني الواليــات املتحــدة األمريكيــة و اجلزائــر فحســب األرقــام املقدمــة مــن 
مكتب اإلحصاء األمريكي فإننا نسجل املالحظات التايل:

.444السابق. صأمينة رباحي، املرجع 2
. 200موين عليلي، املرجع السابق. ص1
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-1990): يبين صادرات وواردات الواليات المتحدة األمريكية من وإلى الجزائر (01جدول رقم (
2000:(

القيمة بالماليين الدوالرات األمريكية
الصـــــــــــادرات الـــــــــــو.م.ا علـــــــــــى السنوات 

الجزائر
الميزان التجاريواردات الو.م.أ من الجزائر

1990951.52.625.5-1.674.0
1991726.62.102.6-1.376.0
1992688.01.586.1-898.1
1993938.01.583.0-645.0
19941.191.51.526.9-335.4
1995774.11.749.5-975.4
1996635.32.125.7-1.490.4
1997691.62.439.5-1.747.9
1998651.51.638.1-986.6
1999458.81.824.2-1.365.4
2000861.82.724.2-1.862.4

 مبليـارين وسـبعة مئـة 2000ارتفاع الصادرات األمريكية من اجلزائر حيث بلغت أعلى قيمة هلا يف سـنة
وأربعـــة وعشـــرين دوالر أمريكـــي، وترجـــع هـــذه القيمـــة املرتفعـــة باملقارنـــة مـــع غريهـــا إىل حتســـني األوضـــاع الداخليـــة يف 
اجلزائـــر تعـــد انتخـــاب الـــرئيس بوتفليقـــة  و الـــذي أبـــدى رغبـــة يف االنفتـــاح علـــى اخلـــارج و الســـعي لرتقيـــة التعـــاون مـــع 

ملتحدة األمريكية، اليت رحبت بانتخابه وهو ما ترمجه لتحسـن الطفيـف يف قيمـة العديد من الدول  خاصة الواليات ا
.1إىل اجلزائر و اليت بلغت قيمة مثان مائة وواحد وستني مليونالصادرات األمريكية

 قيمــة مليــارين ومائــة 1996ارتفاعــا حمسوســا حيــث بلغــت يف ســنة 1997و1996ســجلت ســنيت
قيمــة مليــارين وأربعــة مائــة وتســعة وثالثــون، ويرجــع هــذا 1997بلغــت عــام ،يف حــني 2.125.7ومخســة وعشــرون 

االرتفاع الطفيف حتول اإلدارة األمريكية لدعم السلطة السياسية يف اجلزائـر ضـد اإلرهـاب، وإىل االكتشـافات اهلائلـة 
اليت حققتها الشركات النفطية األمريكية يف اجلنوب اجلزائري خاصة شركة أنادر اكو.

). متوفر على املوقع االليكرتوين: 2000- 1990املبادالت التجارية األمريكية اجلزائرية (عبد الرمحان شريف،1
release/-trade/statistics/press-/foreignhttp://www.census.gov
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اري عاجز بالنسبة للواليات املتحد األمريكية، وهذا راجع لطبيعة املبادالت ونوعيتهـا، فـاجلزائر ميزان جت
ال تستورد سوى بعض املنتجات الصناعية. تصدر احملروقات إىل الواليات املتحدة األمريكية، فحني

الفرع الثاني: المبادالت األمريكية المتعددة األطراف في المجال االقتصادي
تقــدمت اإلدارة األمريكيــة بالعديــد مــن املشــاريع االقتصــادية الراميــة إىل إحــداث تقــارب اقتصــادي بينهــا لقــد 

وزيـر الدولـة للشـؤون اخلارجيـة اسـموبني دول املغرب العريب، وذلك من خالل طرحها مبـادرة إيزنسـتات الـيت محلـت 
أا جاءت بعد بروز مؤشرات تعطـل مسـار  اصة و رت"، خ ا يو ات ست نست يز الشـراكة األورو مغاربيـة (مسـار برشـلونة "إ

) والذي فرض فيه على الواليات املتحدة األمريكية أن تكتفي بدور املالحظ فيها.1995
وقــد وجهــت هــذه املبــادرة يف مرحلــة األوىل إىل الدولــة الثالثــة تــونس املغــرب اجلزائــر   أمــا ليبيــا وموريتانيــا فقــد 

وض على ليبيـا بتهمـة التسـبب يف حادثـة لـوكريب  أمـا موريتانيـا فلـم تـرد أي استبعدتا منها وذلك بسبب احلصار املفر 
1تصرحيات عنها من طرف املسؤلني األمريكيني

أوال: أهداف المبادرة
مــــن خــــالل اجلهــــود الدبلوماســــية للمســــؤلني األمــــريكيني فإنــــه يتضــــح بــــأن هــــذه املبــــادرة هلــــا دالالت عديــــدة 

وأهداف علنية وأخرى سرية منها:
فرض فضاء للحوار بني أمريكا و الدول املغاربية حول السياسة االقتصادية.-
حتقيق االندماج  املغاريب.-
إرساء تعاون اقتصادي يقوم على التبادل احلر.-
إسناد دور أساسي للقطاع اخلاص يف إطار اقتصاد السوق-
2إجراء إصالحات ضرورية للنهوض بالقطاع اخلاص-

املقابل هذه األهداف املعلنة فإن املبادرة األمريكية محلت دالالت عديد جندها يف النقاط التالية:ويف
.ازدياد االهتمام األمريكي باملنطقة ذات النفوذ الفرنسي األورويب التقليدي
 ـــة ـــات الـــيت طرحتهـــا الشـــاكة األورو متوســـطية و الـــيت جـــاءت خـــارج الرعاي تطويـــق وحصـــر األطـــر واآللي

يكية، رغم كون إسرائيل ضمنها. األمر 

.117ناظم عبد اجلاسور، املرجع السابق. ص1
مصر: ضة مصر للطباعة و النشر والتوزيع، 1. طالشرق األوسط الكبيرسعيد الالوندي، 2 .145، ص2005، 
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 إن هــــذه املنطقــــة متثــــل ســــوقا كبــــرية ومعــــربة حنــــو الــــدول اإلفريقيــــة األخــــرى وجمــــاال واســــعا لالســــتثمارات
التجارية األمريكية وميكن أن تشكل منطقة تعويضية يف حالة وجود انتكاسات يف املناطق األخرى حيوية.

ا حيمله من تصورات اقتصادية وسياسية وأمنيـة، كونـه جـزء والداللة األكثر أمهية يف هذا املشروع بكل م
من اهلجوم الدبلوماسي األمريكي بقوة على القارة 

 1واقتصادياسرتاتيجياإلفريقية كأساس.
ثانيا: شروط مبادرة إيزنسات

إن تفعيل املبادرة يتطلب أربعة شروط متثل حماور املشروع يف ذاته وهي كما يلي:
يكلي يف الدول املغاربية.تسريع اإلصالح اهل
.دعم احلوار يف أعلى املستويات يف موضوع السياسية االقتصادية
.تعزيز وإعطاء دور كبري للقطاع اخلاص لكونه الوحيد القادر على خلق الثروة
بني الدول املغاربية اليت تعرقـل التجـارة واالسـتثمار وكـذا إنضـاج شـروط التعـاون رفع احلواجز اجلمركية ما

االقتصادي.
و اجلزائـر فيمـا خيـص باإلضافة إىل هذا فإن ستيوارت إيزنسات يرى أن اخلالفات السياسـية بـني املغـرب

.2القضية الصحراوية، البد من حلها
ثالثا: تطبيق المبادرة

ــ ر، لقــد نظمــت اإلدارة األمريكيــة اجتماعــا وزاريــا ضــم وزراء املاليــة و االقتصــاد للــدول األعضــاء الثالثــة اجلزائ
إىل جانـــب عـــدد مـــن اهليئـــات األمريكيـــة (كهيئـــة املغـــرب، وتـــونس حتـــت إشـــراف وكالـــة تنميـــة التجـــارة الـــيت تســـاهم

، بعــدها 1998دافــوس) يف تنظــيم االجتماعــات و القمــم االقتصــادية لــدول مشــال إفريقيــا و الشــرق األوســط عــام 
وتـونس بالواليـات املتحـدة األمريكيـة، وإىل مهدت هلذا اللقـاء مـن خـالل أول اجتمـاع ضـم سـفراء اجلزائـر و املغـرب 

جانـب دبلوماسـية االجتماعـات فـإن اإلدارة األمريكيـة عملـت علـى مسـاعدة دول املغـرب العـريب علـى التعـرف علــى 
وكــــذا املبــــادالت مــــع الواليــــات املتحــــدة املنطقــــة قصــــد جلــــب املســــتثمرين األمــــريكيني وتشــــجيع املبــــادالت البينيــــة،

.3حام األسواق الكبريةاألمريكية متهيدا إلق

.193ناظم عبد اجلاسور، املرجع السابق. ص1
.181موين عليلي، املرجع السابق. ص2
.229املرجع . ص نفس 3
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مبشـــاركة 200مـــارس 18ويف هـــذا اإلطـــار مت عقـــد نـــدوة مبقـــر هيئـــة ضـــمان االســـتثمار ملـــا وراء البحـــار يف 
ممثلـــني عـــن الغرفـــة التجاريـــة األمريكيـــة العربيـــة ووزراء املاليـــة واالقتصـــاد لكـــل مـــن اجلزائـــر املغـــرب تـــونس، باإلضـــافة 

الـذي 1998ال السياسي، وبعد هذا اللقاء الثـاين مـن نـوع بعـد لقـاء 
مجــع ممثلــي الــدول املغاربيــة وممثلــي اإلدارة األمريكيــة، وتضــمن الــدعوة لضــرورة إعطــاء دفــع قــوي لتنشــيط املبــادرة مــن 

الثـــاين أثـــر خـــالل تشـــكيل فـــريقني مـــن اخلـــرباء، يعـــين الفريـــق األول بفـــرض االســـتثمار يف مشـــال إفريقيـــا فيمـــا يـــدرس
االقتصاد اجلديد و التدفق املباشر لالستثمارات األجنبية على تكنولوجيات اإلعالم.

كمــا عملــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــع الوكالــة اخلاصــة باالســتثمارات علــى تشــجيع االســتثمارات يف 
.1هذه البلدان، خاصة يف جمايل البرتول والغاز

تطبيق المبادرةرابعا: العراقيل التي واجهت 
هنــاك العديــد مــن العوامــل الداخليــة واخلارجيــة الــيت ســامهت يف تعطيــل املبــادرة وفشــلها يف حتقيــق العديــد مــن 

وجـه إيزنسـات سـتيوارت عـدة انتقـادات للـدول املغاربيـة يف لقـاء حـول املاليـة يف 1999أفريـل 30األهداف، ففـي 
ودية إصـالحات الشـركات واملؤسسـات الـيت حتـق االسـتقرار يف االقتصـاد املغرب العريب بواشنطن حيث أشار إىل حمد

إمهــال دور وكــذا الكلــي مبعــىن أن الــدول املغاربيــة مل تقــم باإلصــالحات الــيت تضــمن حريــة الشــركات واملؤسســات ، 
.اص يف حتديد السياسة االقتصاديةالقطاع اخل

.446أمينة رباحي، املرجع السابق. ص1
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خالصة الفصل:
من مجلـة مـا وصـلنا بـه  مـن خالصـة هلـذا الفصـل هـو أن أسـاس االهتمـام األمريكـي بـاجلزائر يعـود إىل األمهيـة 
ـــــذي يعـــــود للموقـــــع اجلغـــــرايف االســـــرتاتيجي  سياســـــي، ال

اقتصـادية معتـربة تتمثـل يف الثـروات الطبيعيـة واملـوارد واجليو اقتصادي اليت تتمتـع بـه اجلزائـر مـن مـؤهالت وإمكانيـات
األمريكيـة للسـيطرة علـى منبـع الطاقـة يف اسـرتاتيجيةالطاقوية اليت تعد عامل جذب لالستثمارات األمريكية يف إطـار 

عا، العــامل، وكــذا الثـــروة البشــرية الـــيت تشــكل يـــدا عاملــة وفـــرية ســواءا البســـيطة أو املتخصصــة وســـوقا اســتهالكيا واســـ
، كانت وال تزال جمـاال خصـبا لالسـتثمارات، وهـو مـا ومقوماتناهيك وأن اجلزائر وعلى الرغم مما متلكه من قدرات 

.تسعى الواليات املتحدة األمريكية إىل جتسيده من خالل تكريس تواجدها يف املنطقة
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تمهيد:
-والتقصــــي يف تطــــور العالقــــات اجلزائريــــةحنـــاول مــــن خــــالل هــــذا الفصــــل البحــــث

، فبعــــد ســــيطرت العامــــل االقتصــــادي يف العالقــــات 2001ســــبتمرب 11اجلديــــدة حيــــال اجلزائــــر بعــــد أحــــداث 
معطيـات ومتغـريات جديـدة، اجلزائرية طـوال حقبـة احلـرب البـاردة ومـا بعـدها، أفـرزت أحـداث سـبتمرب -األمريكية

الــيت أدت إىل صــياغة أولويــات السياســة اخلارجيــة لكلــى مــن اجلزائــر والواليــات املتحــدة، حيــث عــاد مــن خالهلــا 
العامـــل األمـــين وبقـــوة كخيـــار اســـرتاتيجي يف الســـلوك اخلـــارجي األمريكـــي، ملواجهـــة مـــا أصـــبح يعـــرف باإلرهـــاب 

االقتصادي.
وهــو مــا ســنتناوله بشــيء مــن التفصــيل يف هــذا الفصــل، الــذي قســمناه إىل ثــالث مباحــث فجــاء املبحــث 

، كمــــا استعرضــــنا إىل أهــــم 2001األول يســــتعرض أهــــم التوجهــــات السياســــية اجلديــــدة بعــــد أحــــداث ســــبتمرب 
الثــاين أمــا املبحــث الثالــث فقــد 

األمريكية. -خصص للحديث عن خمتلف العراقيل و التحديات اليت تواجه العالقات اجلزائرية
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المبحث األول: تطور العالقات السياسية واألمنية بين الجزائر والواليات المتحدة األمريكية  
حيـــاول هـــذا املبحـــث معاجلـــة أبعـــاد السياســـة الث

-إىل طبيعـة العالقـات السياسـية األمريكيـةعهديت الرئيس جورج بـوش االبـن وبـارك أوبامـا ، مـن خـالل التطـرق 
اجلزائرية يف تلك الفرتتني، حيث قسمنا هذا املبحث إىل مطلبني:
ز العالقات بين البلدين.المطلب األول: التوجهات السياسية الجديدة في تعزي

لقد فضلت اإلدارة األمريكية بقيادة الرئيس جورج بوش االبن، االستمرار يف نفس السياسـة الـيت أنتجتهـا 

لتــزام بعــدم إبــداء أي رأي يف الوضــع الــداخلي ودعــم املؤسســات النيابيــة وحكــم واحــرتام حقــوق اإلنســان)، واال
للجزائر، وهـو مـا حصـل فعـال يف اجتمـاع بـني الرئيسـني اجلزائـري السـيد عبـد العزيـز بوتفليقـة و الـرئيس األمريكـي 

أيــن متــت منافســة امللفــات االقتصــادية بــدال مــن التطــرق 2001جويليــة 11الســيد جــورج دبليــو بــوش بتــاريخ 
، وبالرغم من كون الرئيس األمريكي جورج بـوش مـن اجلمهـوريني إال أن سياسـة الواليـات للملف األمين اجلزائري

املتحدة األمريكية جتاه اجلزائر مازالت ترسم من طرف جمالس إدارات الشركات األمريكيـة العاملـة يف جمـال الـنفط 
.1يف الصحراء اجلزائرية، وليس من طرف خرباء األمن القومي

احلــادي عشــر ســبتمرب جــاءت لكــي جتــرب الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى فــتح امللــف غــري أن تفجــريات 
فبعــد أن فضــلته كخيــار ضــمن اخليــارات سياســتها األمــين لــيس جتــاه اجلزائــر فحســب بــل جتــاه كــل دول العــامل،

واليــات يف ســلوكها اخلــارجي. ومــن جهتهــا أدانــت اجلزائــر مــا حــدث يف الاالســرتاتيجياخلارجيــة، أصــبح املنظــور 
.املتحدة األمريكية وأبدت رغبتها يف املشاركة يف اجلهود األمريكية و الدولية ما يعرف باإلرهاب

وميكــن القــول أن العالقــات األمريكيــة اجلزائريــة عرفــت يف شــقها السياســي تطــورا كبــريا خاصــة بعــد توقيــع 
واشـــنطن وطهـــران فيمـــا يتعلـــق بـــامللف اتفـــاق الســـالم بـــني أريترييـــا وأثيوبيـــا، وحماولـــة اجلزائـــر إحـــداث تقـــارب بـــني

مــن اجلزائــر يف املســامهة يف توقيــع اتفــاق ســالم ســوداين بــالنظر النــووي اإليــراين، ونســجل أيضــا الطلــب األمريكــي
إىل دور الدبلوماســية اجلزائريــة اهلــام، إىل جانــب هــذا فقــد أفصــحت واشــنطن عــن الــدور الــذي لعبتــه اجلزائــر يف 

.2كريب ودفع التعويضاتقبول ليبيا بتسوية ملف لو 

: . متوفر على املوقع االلكرتوينعبد الرمحن شريف، الرؤية األمريكية للجزائر من االقتصادي إىل األمين1
/2001/10//article 11.5html./arabic/politicshttp:// www.islam online net

(مــذكرة لنيــل شــهادة املاجيســرت يف العالقــات الدوليــة لكليــة احلقــوق .)2002-1992األمريكيــة (-العالقــات الجزائريــةنــور الــدين حشــود، 2
.37، ص2003العلوم السياسية قسم العلوم السياسية)، جامعة قسنطينة، 
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ـــر ومنافســـة العديـــد مـــن القضـــايا املتعلقـــة  ـــارات للمســـؤولني األمـــريكيني إىل اجلزائ وذلـــك مـــن خـــالل تكثيـــف الزي
اإلنســان و الدميقراطيــة، كمــا جتــددت الرغبــة يف تعزيـــز بالتنســيق السياســي و األمــين ملكافحــة اإلرهــاب، حقــوق

التنسيق األمين و السياسي بني البلدين خاصة بعد جتديد الثقة يف كل من الرئيس اجلزائـري عبـد العزيـز بوتفليقيـة          
.2004و األمريكي جورج بوش االبن يف 

اإلدارة السياســية احلقيقـة هــي األرضــية 
اجلزائريـــة، يف فــرتة الـــرئيس -لكــل اتفــاق يف أي جمـــال، وهــي القاعــدة الـــيت حكمــت العالقـــات الثنائيــة األمريكيــة

األمريكي باراك أوبا ما، حيث شهدت تقاربا كبريا بني البلدين جسـدته الزيـارات املنظمـة للمسـؤولني األمـريكيني 
املســــؤولني اجلزائــــريني إىل واشــــنطن. أمههــــا زيــــارة كاتبــــة الدولــــة املكلفــــة بالشــــؤون اخلارجيــــة علــــى اجلزائــــر، وزيــــارة

.2012األمريكية هيالري كلينتون إىل اجلزائر وزيارة اخلارجية اجلزائرية مراد مدلسي إىل واشنطن عام 
كمـــا أبـــدت الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ارتياحـــا وترحيبـــا اإلصـــالحات السياســـية الـــيت ب

من أجـل تكـريس أفضـل للدميقراطيـة، باعتبارهـا حيث أنه كانت أول من أشاد باجلهود املتواصلة اليت يبدهلا البلد

املنتجة دعم التعددية احلزبية و اإلعالمية...تستجيب للعديد 
. 1من االنشغاالت، الشرعية للمواطين

ووصــــفها 2012كمـــا رحبـــت اإلدارة األمريكيــــة باالنتخابـــات الربملانيــــة الـــيت جـــرت يف اجلزائــــر يف مـــاي 
ـــة، وأبـــدت نيتهـــا يف التعـــاون مـــع  الربملـــان اجلزائـــري بتشـــكيلته احلاليـــة اخلطـــورة الصـــائبة حنـــو إصـــالحات دميقراطي

المطلب الثاني: التنسيق األمني بين الجزائر والواليات المتحدة األمريكية.
اجلزائـري يف -سـبتمرب يف ترقيـة التعامـل األمريكـي11ملرحلـة مـا بعـد االسـرتاتيجيةلقد سامهت التحـوالت 

جمال األمين

:مسؤول أمريكي جمهول، اإلصالحات السياسية اليت أعلن عنها الرئيس اجلزائري خطوة مهمة لإلمام. متوفر يف املوقع اإللكرتوين1
/31662/2011/04/16http:// arabic.people.com
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،وهو ما جيعلها أكثر استعداد من غريهـا لالخنـراط يف املخططـات 1عانت من هذه الظاهرة و ال تزال تعاين منها
. ويؤكد هذا االعرتاف بالـدور اجلزائـري مـا جـاء علـى لسـان الـرئيس األمريكـي جـورج دبليـو 2األمريكية يف املنطقة

لالســـتقالل الـــوطين 42مبناســـبة الـــذكرى 2004بـــوش يف رســـالة بعثهـــا الـــرئيس اجلزائـــري بوتفليقـــة يف " جويليـــة 
جاء فيها:

"أمريكا تواصل الرهان على اجلزائر بصفتها شريكا يف مكافحة اإلرهاب"
األول: التنسيق األمني الثنائي بين الواليات المتحدة األمريكية و الجزائرالفرع

ويعتـــرب التنســـيق األمـــين بـــني الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة و اجلزائـــر يف جمـــال مكافحـــة اإلرهـــاب ديناميكـــا 
الية:-ومتعدد األبعاد ومتكامال من الناحية اجلغرافية

-

)1373بتفويض دويل واضح (القرار 
تخباراتية: فقــد أسســت اجلزائــر معرفــة عميقــة بالشــبكات اإلســالمية اإلرهابيــة تبــادل املعلومــات اإلســ-

يف مجيع أحناء العامل وذلك كجزء من إسرتاتيجية وطنية لعزله عن خطوط الدعم اخلارجي.
التعاون بني وكاالت األمن واالستخبارات ووزاريت الدفاع األمريكي و اجلزائري.-
و اجلامعات األمريكية.خمتلف املدارس العسكرية و املعاهدالتعاون العسكري يف جمال التدريب يف-
أمريكـي 121.000استفادة اجلزائر من املسـاعدات العسـكرية األمريكيـة الـيت ارتفعـت قيمتهـا مـن -
.20083دوالر أمريكي يف عام 800.000إىل 2001يف عام 

هابالفرع الثاني: المبادرات األمريكية المتعددة األطراف لمكافحة اإلر 
األمين متعدد األطراف يف جهتني أساسيتني:-تندرج اجلزائر يف إطار التعاون العسكري

يف مشال يف إطار مبـادرة احلـوار األطلسـي املتوسـطي، ويف اجلنـوب يف إطـار مبـادرة مكافحـة اإلرهـاب عـرب 
.Transالصحراء –Sahara Counter Terrorisme Initiative –T.S.C.T.I

1 yahia zoubir.the Maghreb states and the unite state after 9/01 in:
www.sciences-po.org/archive/2010/fevrier/dossier/art/

. 74عبد النور بن عنرت، املرجع السابق. ص2
.17. املرجع السابق. صاألمريكي و الحرب على اإلرهاب-التعاون األمني الجزائريحمند برقوق، 3
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في إطار مبادرة الحوار األطلسي المتوسطيأوال: في شمال 
، يف إطـار املقاربـة اجلديـدة الـيت تبناهـا احللـف 1994تأسست مبادرة احلوار األطلسي املتوسـطي يف عـام 

األطلســي، جتلـــه العديـــد مــن الـــدول خاصـــة دول جنـــوب املتوســط، و القائمـــة علـــى تعزيــز احلـــوار و التعـــاون بـــني 
األطراف ملواجهة التهديدات اليت

اليت تضم دوال متوسـطية (مصـر،تونس إسـرائيل 2000، على هذه املنظمة عام 1انضمت اجلزائر متأخرة
21Lord Georgeو املغـرب) وأخـرى غـري متوسـطية (األردن وموريتانيـا)

Robertson(
مغازي وأهداف إدراج الجزائر في مبادرة الحوار األطلسي المتوسطي:-1

النقاط التالية:2000ترجع مغازي إدراج اجلزائر يف احلوار األطلسي املتوسطي يف مارس 
.اإلقرار مبصداقية األطروحات اجلزائرية القائلة بضرورة التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب
ين الـــداخلي للجزائـــر وخروجهـــا تـــدرجييا مـــن األزمـــة إىل جانـــب حتســـن العالقـــات حتســـن الوضـــع األمـــ
األمريكيــة، الــيت ترمجتهــا الزيــارات املتبادلــة للعديــد مــن املســؤلني األمــريكيني يف احللــف األطلســي إىل –اجلزائريــة 
اجلزائر.
تعـاون مـع الـدول إثبات توجـه احللـف األطلسـي يف إطـار مقاربتـه اجلديـدة بعـد للحـرب البـاردة حنـو ال

اجلنوب إلقامة روابط مهمة وتأكيد إرادته على اإلهتمام جبناح اجلنويب بعد أن ختلى عنه لصاحل أوروبا الشرقية.
 3إرادة اجلزائر وسعيها لتموقع يف الوضع العاملي اجلديد.

هي كالتايل:أما فيما يتعلق بأهداف احللف األطلسي من إدراج اجلزائر يف احلوار األطلسي املتوسطي، ف
 األمهيــة اجلغرافيــة للجزائــر يف القــارة اإلفريقيــة وهــذا مــن خــالل مســاحتها الشاســعة املطلــة علــى البحــر

املتوسط و اليت يعتربها احللف األطلسي جزء من جماله اجلغرايف.
 املــوارد الطبيعيــة الــيت تتمتــع اجلزائــر خاصــة الــنفط الغــاز، والــيت تســعى الواليــات املتحــدة إىل ضــمان

دفقها للغرب و بأسعار متدينة.ت

. مداخلة ضمن: (امللتقى الدويل "اجلزائر عالقات التعاون األمني بين الجزائر وحلف شمال األطلسي األبعاد و الرهاناتموسى بابا عمي، 1
قسنطينة، واألمن يف املتوسط"، تنظيم: قسم العلوم السياسية، الوكالة الوطنية لتنمية البحث العلمي، مركز الشعب للدراسات اإلسرتاتيجية)، جامعة

.7، ص2008
.219عبد النور بن عنرت، املرجع السابق. ص 2
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.محاية حلفاء الواليات املتحدة األمريكية  وخاصة أوروبا وإسرائيل األعضاء


.1تكلفة اإلستثمار يف النزاعات و األزمات
األطلسي المتوسطي.مضمون مبادرة الحوار -2

يتضمن احلوار األطلسي املتوسطي أساسا أبعاد عسكرية، وأمنية متعلقة مبهام حفـظ السـلم و الوقايـة مـن 
النزاعات و التنسـيق أملعلومـايت و اإلسـتخبارايت، وأبعـاد عمليـة ميدانيـة تتمثـل يف التمـارين و التـدريبات العسـكرية 

بلوماســية كعقــد اإلجتماعــات علــى مســتوى املستشــارين السياســيني املشــرتكة مــع دول اجلــوار، وأبعــاد سياســية د
) بصـــورة منظمـــة علـــى املســـتويني السياســـي و العلمـــي، يـــتم فيهـــا مناقشـــة القضـــايا 1والـــيت تأخـــذ طـــابع (النـــاتو+

و 7) مثـل اجتماعـات جملـس مشـال األطلسـي+7املتعلقـة باحلالـة األمنيـة يف املتوسـط، كمـا تأخـذ صـيغة (النـاتو+
د بشــكل منــتظم ويقــوم فيهــا األمــني العــام للحلــف األطلســي بــاطالع ســفراء دول احملــور املتوســطي علــى الـيت تعقــ

جدول أعمال احللف احلالية.
إىل جانب هذا فإن احللف حيـرص علـى تعزيـز العالقـات السياسـية و الدبلوماسـية   مـع الـدول األعضـاء، 
املسؤلون بـاحللف (األمـني العـام، األمـني العـام املسـاعد 
للدبلوماسية العمومية)، وتوضيح اهلداف    و األولويات، واألهم من ذلك أن املبادرة قـد دعـت إىل تفـادي أي 

األطلســية -ســوء فهــم حوهلــا،    والــيت ال يقصــد منهــا ال انضــمام إىل عضــوية النــاتو، أو جملــس الشــراكة األوروبيــة
.2ادرة الشراكة من أجل السالمأو مب

الجزائري:-مستوى التنسيق األطلسي-3
إن اعرتاف احللف األطلسي بأمهية الدور الذي تلعبه اجلزائر يف مواجهة التهديدات اليت تواجه أوروبـا مـن 
ـــيت بـــدأت بشـــكل  رمســـي يف عـــان  الضـــفة اجلنوبيـــة هـــو الـــذي أعطـــى دفعـــا لعالقـــات التنســـيق بـــني الطـــرفني و ال

. كمــا نشــطت يف 2001بزيــارة الــرئيس اجلمهوريــة إىل مقــر احللــف بربوكســل. وقيامــه بزيــارة ثانيــة عــام 1999
) حركــة تبــادل الزيــارات  والوفــود بــني اجلــيش الــوطين و احللــف األطلســي حيــث زار 2003-2001ســنوات (

تبعتهـا زيـارة لوفـد هـام 2002وفد يرأسه العقيد (جياناكارو لوفارتوانا) عن احللـف األطلسـي يف فيفـري 

، العدد الثاين، اجلزائر: درا اخللدونية للنشـر والتوزيـع، مجلة دراسات استراتيجيةي اجلزائري: من أين وإىل أين؟". حسني سنطوح، "احلوار األطلس1
.44، ص2006

.7موسى بابا عمي ، املرجع السابق. ص2
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مــن القيــادة اجلهويــة ملنظمــة حلــف مشــال األطلســي بقيــادة األمــريال (ســيدين موغــان) وقــد أعتــرب أن أفــاق التعــاون 
األمين بني الطرفني يف تقدم مستمر.

إىل جانب هذا فقد شاركت اجلزائر يف العديد من املؤمترات السياسية وكذا العمليـات األمنيـة و العسـكرية 
جانب احللف األطلسي و اليت تتجلى لنا يف النقاط التالية:إىل 

مــن ســبتمرب الــيت جتــري يف املتوســط 11مشـاركة اجلزائــر يف عمليــات (أكتيــف إنــدفور) بعــد أحـداث -
ملراقبــة التجــارة البحريــة ومحايتهــا مــن خطــر اجلماعــات اإلرهابيــة، ويف اجتمــاع (داكيــا فيالــة) اإلســلندية يف مــاي 

. إىل جانــب قيامهــا 2002جــوان 12اجتمــاع ملنظمــة التعــاون و األمــن يف أوروبــا بلشــبونة ، وأيضــا يف 2002
بالتنسيق مع احللف األطلسي يف إطار اإلسـرتاتيجية املتعلقـة بـاملفهوم العسـكري للـدفاع ضـد اإلرهـاب الـدويل يف 

.2002براغ نوفمرب 
العســكرية املشــرتكة يف إطــار باســطنبول يف اجتمــاع اللجنــة2004شــاركت اجلزائــر أيضــا يف نــوفمرب -

الشراكة األطلسية املتوسطية والذي ضم قيـادات األركـان العسـكرية لـدول احللـف ودول جنـوب حـوض املتوسـط 
.1املعنية باحلوار، وقد حضرت اجلزائر ممثلة برئيس األركان العامة للجيش

ن حبريـة مشـركة جـرت كما شاركت قوات مـن البحريـة اجلزائريـة إىل جانـب احللـف األطلسـي يف متـاري-
. والــيت أعلـن خالهلــا مسـؤولون مــن احللــف 2004ديسـمرب 9-6يف عـرض الســواحل اجلزائريـة يف الفــرتة مـا بــني 

استعدادهم لدعم مسار احرتافية اجليش اجلزائري، فإصالح املؤسسة العسكرية يف دول اجلنـوب مبـا فيهـا اجلزائـر، 
شــري بأقـل اخلسـائر املاديـة، أضـحت مسـؤولية ضـرورية تفرضــها وإعـادة تأهيـل القـوات املسـلحة ونشـر طاقمهـا الب

2األوضاع اجلديد حسي العقيد (جوستاف كليمونت)

حتـت 2005نـوفمرب 8-7مشاركة اجلزائر يف املؤمتر املنعقد حـول التعـاون بـني اجلزائـر و احللـف يف -
لة للتجزئة.شعار من احلوار إىل الشراكة الذي كرس فكرة التعاون على أساس وحدة غري قاب

2008شـــهدت املـــواين اجلزائريـــة رســـوا العديـــد مـــن الســـفن احلربيـــة التابعـــة للحلـــف يف شـــهر مـــارس -

.45حسني سنطوح، املرجع السابق. ص 1
.9موسى بابا عمي، املرجع السابق. ص 2



106

زائرية شاركت فيه وحـدتان مـن القـوات التوقف بإجراء مترين مشرتك من نوع "باسكس" بعرض املياه اإلقليمية اجل
.1البحري اجلزائرية

يف جنـوب إيطاليـا، الـيت 2008مشاركة البحرية اجلزائرية يف تدريبات ومناورات فيـونيكس يف أفريـل -
2.

كـــذلك حرصـــت الواليـــات املتحـــدة وإجـــراءات مرافقـــة الســـفن وكـــذا عمليـــات اإلنقـــاذ يف عـــرض البحـــر،  
3.

ويســعى احللــف األطلســي إىل إفشــال النشــاطات اإلرهابيــة يف املنطقــة عــن طريــق مهــام املراقبــة و التفتــيش 
نابيب الواسعة اليت تربط املنطقة اجلنوبية بالضفة الشمالية.ومراقبة السفن، باإلضافة إىل تأميم شبكة األ

اليت تعرب مياهها اإلقليمية.لقوات احللف األطلسي خاصة فيما يتعلق بالسفن املشبوهة
ثانيا: في الجنوب في إطار مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء

وتضم إىل جانب دول الساحل اإلفريقي، (موريتانيا، مايل النيجـر، تشـاد) كـل 2005أنشأت يف جوان 
من اجلزائر املغرب تونس، السنغال مع إضافة نيجرييا أثيوبيا غانا.

ية ختفيف منابع اإلرهاب وجاء إدراج اجلزائر فيها كتطبيق أساسي السرتاتيج
4.

وتسعى املبادرة إىل حتقيق األهداف التالية:
-

هـاب يف تلـك املنطقـة، وكـذا مكافحـة اهلجـرة الغـري شـرعية ترفية التعاون األمين ملواجهة ما يسـم باإلر -
و املتاجرة بالبشر...وذلك من خالل فرق أمنية خاصة من اخلرباء العسكريني األمريكيني.

العمل على منع مـن يصـفون باإلرهـاب مـن اختـاذ منطقـة السـاحل اإلفريقـي و الصـحراء الكـربى ومـا -
املنطقــة وعجزهــا عــن مراقبــة حــدودها املرتاميــة، ناهيــك عــن جورهــا، قاعــدة ألعمــاهلم خاصــة أمــام ضــعف دول 

جويلية 6العدد غري متوفر، اجلزائر: يومية جزائرية،  ،جريدة الخبر، "فتور يف عالقات اجلزائر حبلف األطلسي منذ الثورة الليبية". عاطف قدادرة1
.02، ص2012

.9موسى بابا عمي، املرجع السابق. ص2
.19حمند برقوق، املرجع السابق. ص3
.11إمساعيل بو الروابح، املرجع السابق . ص4
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حالـة التخلــف وعــدم اإلســتقرار الــيت تعيشــه هـذه الــدول(مايل، موريتانيا...بســبب األزمــات الداخليــة. وهــو األمــر 
الذي جيعلها بيئة خصبة لنشاط اجلماعات اإلرهابية حسب املنظور األمريكي.

هوي بينهما يف هذا اإلطار.توحيد جهود املنطقة من أجل التنسيق اجل-
غاز، معادن إسرتاتيجية كاليورانيوم والذهب).تأمني الثروة احليوية هلذه املنطقة (نفط،-

وتتوىل الواليات املتحدة األمريكية اٌإلشراف املباشر علـى مبـادرة مكافحـة اإلرهـاب عـرب الصـحراء، حيـث 
دا اجلهوية بأملانيا بتنفيذها. ا تقوم قي

المبادرةمضمون-1
تتضــمن املبــادرة بــرامج تــدريب وتكــوين، وكــذا إعــداد وتفعيــل مجلــة مــن التمــارين و املنــاورات يف الصــحراء 

، 2005يف جــوان flintolockاإلفريقيــة مــع الــدول املعينــة بقيــادة الواليــات املتحــدة األمريكيــة أشــهر مبــادرة 
لنيجـر، مـايل، مـن أجـل اختيـار قـدرات هـذه الـدول وهي العمليات الـيت شـاركت فيهـا كـل مـن اجلزائـر موريتانيـا، ا

علــى مواجهــة ظــاهرة اإلرهــاب يف صــحراء الســاحل اإلفريقــي كمــا  يــدخل يف إطــار هــذه املبــادرة أيضــا اللقــاءات 
مبقــر القيــادة 2004مــارس 24-23العاليــة املســتوى الــيت تــتم بــني القيــادة العســكرية (اللقــاء الــذي عقــد قــي 

.1ملانيا)العسكرية األمريكية يف أ
مليـــون دوالر    يف الســنة مــا بـــني 500وجتســيدا هلــذه املبـــادرة أقــرت الواليــات املتحـــدة األمريكيــة نســبة 

،كمــا مت إرســال التجهيــزات العســكرية  وجتنيــد فرقــة مــن اخلــرباء 2مليــون يف ســنة 100مبعــدل 2005-2010
مـــن القاعــدة اجلويـــة العســكرية املوجـــودة العســكريني األمــريكيني وإرســـاهلم إىل املنطقــة عـــرب جســر جـــوي انطالقــا

لعمليــات التابعــة للمخــابرات املركزيــة األمريكيــة وغريهــا مــن القــوات 32بإســبانيا. وكــذا قــوات أخــرى للمجموعــة 
املتمركزة بقاعدة أملانيا، وذلك ملتابعة تدريبات الفرق اإلفريقية يف إطار هذه املبادرة.

2005كــان مـن أمههــا: منـاورة جــوان يـتم إجــراء املنـاورات مــرتني يف السـنة  
يف مايل.2007

إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في إفريقيا-2
لقــد مثلــت أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب دافعــا أساســيا إلنشــاء قيــادة عســكرية أمريكيــة يف إفريقيــا، 
خاصـــــــة أمـــــــام تعـــــــاظم حجـــــــم التهديـــــــدات اإلرهابيـــــــة يف إفريقيـــــــا وعـــــــدم قـــــــدرة القيـــــــادة العســـــــكرية األمريكيـــــــة 

اجسـتري يف أعمر بوزيد، "البعد املتوسطي يف سياسة الواليات املتحدة األمريكية واالحتـاد األورويب تنـافس يف اطـار تكامـل". (مـذكرة لنيـل شـعادة امل1
.345، ص 2009العالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واالعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية)، جامعة اجلزائر، 

.139مساعيل بو الروابح، املرجع السابق. صإ2
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UECOMيــــة للقيــــادة يف أملانيــــا، علــــى تغطيــــة أوروبــــا وإفريقيــــا يف آن واحــــد، لتضــــاعف االنشــــغاالت األمن
املركزية و القيادة األوروبية يف حريب العراق وأفغانستان، يقول يف هذا الصدد اجلنرال جيمس جونز:

"أنه مل يعد مبقدور الواليات املتحدة األمريكية أن تظل تراقـب الوضـع انطالقـا مـن البحـر، لقـد أن هلـا أن 
صـــبحت مرتعـــا للجرميــة و االجتـــار باملخـــدرات و حتــط يف اليابســـة يف تلــك املنـــاطق الشاســـعة مــن الصـــحراء الــيت أ

1

مــن طــرف الــرئيس جــورج ولكــر بــوش وهــو مــا 2007فيفــري 6وقــد مت اإلعــالم رمسيــا عــن إنشــاءها يف 
الدول اإلفريقية ماعـدا مصـر، بأحـداث يف يطلق عليها القيادة اإلفريقية أو باختصار أفر يكوم و اليت تشمل كل 

الشرق األوسط، وتتخذ هذه القاعـدة مـن مدينـة شـتوتغارت األملانيـة مقـر هلـا بعـد فشـل حمـاوالت إقامتهـا يف بلـد 
مغـــاريب أو يف إحــــدى دول الســــاحل اإلفريقــــي، ويقــــول يف هــــذا الصــــدد وزيــــر اخلارجيــــة اجلزائــــري األســــبق حممــــد 

جباوي:
"إن اجلزائر ترفض إقا

وتضــم القيــادة األمريكيــة يف أملانيــا مــوظفني عســكريني ومــدنيني مبــن فــيهم مســؤليني مــن وزارة اخلارجيــة و 
مليــون 75,5، 2007مليــون دوالر قــي 56الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، كمــا خصصــت هلــا ميزانيــة ب 

.2مليون دوالر279، فيما طالبت إدارة أوبا ما من وزارة املالية 2008ر  يف دوال
أهداف إنشاء القيادة العسكرية األمريكية

من بني أهم األهداف اليت تسعى قيادة أفر كوم لتحقيقها، جندها يف النقاط التالية:
ة األمــــن و العمليــــات العمــــل علــــى تقويــــة روابــــط التعــــاون األمــــين مــــع الــــدول اإلفريقيــــة وإدارة أنشــــط-

العسكرية.
-

نشر الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان و التنمية اإلقتصادية، وهي منهجية تعكس األمن الوقائي-
ظهر لنا يف مايلي:غري أن األهداف احلقيقة اليت تسعى الواليات املتحدة األمريكية حتقيقها ت

.3السيطرة و التحكم اإلسرتاتيجي يف العامل-

.137أمساء رسويل، املرجع السابق. ص1
.140إمساعيل بوالروابح، املرجع السابق. ص2

3 United state africa command, US africom in:
? /AfficePublic.mil.getarticle.1964http/www.africom.
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مراقبة القارة اإلفريقية عن قرب، ونزع فتيل املناهضة للواليات املتحدة األمريكية.-
علــى األقــل %25تـأمني  عمليــات التنقيــب علـى حقــول الــنفط، باعتبـار أن القــارة اإلفريقيــة سـتليب -

.20151مريكية من البرتول مع حلول من احتياجات الواليات املتحدة األ
عمومـــا ميكـــن القـــول يف األخـــري أن الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة مـــن خـــالل كـــل هـــذه املبـــادرات األمنيـــة 

تسعى إىل حتقيق األهداف التالية:
 إن احلــــوار املتوســــطي األطلســــي ســــيعطي الفرصــــة للواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة يف مراقبــــة البلــــدان

الدول العربية.املتوسطة خاصة 
.كما سيمكنها من إخضاع هذه الدول لتطبيق املبادئ الغربية كالدميقراطية وحقوق اإلنسان
(...الكفاءة، حجم التسلح) مراقبة القدرات العسكرية هلذه الدول خاصة اجلزائرية منها
الربيـة،وتعزيز وتكثيف انتشارها العسـكري عـن طريـق إجيـاد العديـد مـن القواعـد العسـكرية اجلديدة)
واجلوية) يف املناطق احليوية، حلماية مصاحلها املنتشرة يف البحر املتوسط ويف قـارة اإلفريقيـة وتـأمني تـدفق البحرية،

النفط وبأسعار رخيصة.
.مواجهة النفوذ الصيين املتنامي بسرعة يف القارة اإلفريقية، وحجيجه اقتصاديا وعسكريا
ني الواليــات املتحــدة األمريكيــة و اجلزائــر تطــور كبــريا يف عهــد شــهد التعــاون األمــين واالســتخبارايت بــ

الــرئيس بــاراك أوبــا مــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بــاحلرب الدوليــة علــى اإلرهــاب و اجلرميــة املنظمــة، فالواليــات املتحــدة 
زائـر حملاربـة األمريكية تدرك أكثر من غريها من القوى الدولية اإلقليمية الدور الريادي و احملوري الذي تقوم بـه اجل

.2هذه الظاهرة
 ،اـا األمنيـة و العسـكرية مـع اجلزائـر عالق ـز  تعزي ـى  ـة عل يكي األمر ارة  اإلد ـت  ـد عمل ـق فق نطل امل ا  ـذ من ه

و الـــيت تبعتهـــا حمادثـــات متعـــددة 2010حيـــث شـــاركت يف النـــدوة الـــيت احتضـــنتها حـــول اإلرهـــاب يف ســـبتمرب 
لــــة للخارجيــــة، والبنتــــاغون مبمثلــــي البلــــدان األربعــــة األطـــراف مجعــــت مســــئولني مــــن البيــــت األبــــيض وكاتـــب الدو 

إدريس ولد خليفة، أفريكوم وسيلة حملاربة اإلرهاب وتأمني  املوارد النفطية ألمريكا. متوفر على املوقع اإللكرتوين:                 1
?aid=101132./debat/show.art.asphttp/www.ahewar.org

جمهول، العالقات اجلزائرية األمريكية. متوفر على املوقع اإللكرتوين:  2
/index.phphttp:/www.marefa.org
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(اجلزائـــر، موريتانيـــا، النيجـــر مـــايل)، يف املقابـــل شـــاركت اجلزائـــر يف املنتـــدى العـــاملي ملكافحـــة اإلرهـــاب بنيويـــورك، 
.1واليت تعد أحد أعضائه املؤسسيني كما تتوىل قيادته إىل جانب كندا

 ـــة يف اـــا األمنيـــة و العســـكرية مـــع اجلزائـــر علـــى ومل تقتصـــر الواليـــات املتحـــدة األمريكي عالق ـد  توطيــ

يف جمــال  تكــوين يف جمــال العبـــوات الناســفة ومــن جمموعـــة مــن التمــارين العســـكرية، وتبــادل مشــرتك للمعلومـــات 
ـــة اإلســـتخبارية، خاصـــ ـــداءات إرهابي ـــر مسحـــت بتجنيـــب املصـــاحل الغربيـــة اعت ة وأن املعلومـــات الـــيت تقـــدمها اجلزائ

خطرية.
 ـــر لـــه ســـنة . بـــدعم أجهـــزة األمـــن و 2*20111إىل جانـــب هـــذا فقـــد أوصـــى البنتـــاغون وفقـــا لتقري

يف السـاحل اإلفريقـي، وتكـوين تقنيـني اإلرهابيةاجليش يف اجلزائر مبعلومات دقيقة وصور جوية ملعاقل اجلماعات 
ـــادة كفـــاءة االســـتطالع   ـــة تتمتـــع بزي ـــة املواقـــع اإللكرتونيـــة و التحســـس اإللكـــرتوين وأجهـــزة تصـــوير حديث يف مراقب

.2واملراقبة اجلوية للصحراء، وذلك للتصدي بكفاءة أكرب للتهديد الذي ميثله الفرع املغاريب للقاعدة
 اجلزائــري يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، فقــد حصــل أيضــل توافــق بــني وإىل جانــب التنســيق األمريكــي

ام مـن مصـادر التمويـل ـ يني وحرم اإلرهاب بعزل  لق  تع يما ي ين ف لد وإدانـة مجيـع عمليـات االختطـاف الـيت تتبناهـا الب
، مــا يســمى بالقاعــدة يف املعــرب اإلســالمي. وامتــد التوافــق املشــرتك بــني البلــدين إىل األزمــة الــيت وقعــت يف مــايل

3خاصة فيما يتعلق باحلل السياسي املبين على العودة إىل النظام الدستوري...

أوال: الجزائر وقاعدة أفر يكوم
 مازالــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة تفضــل األراضــي اجلزائريــة كمنطقــة اســرتاتيجية لتأســيس قاعــدة

أفــر يكــوم، وإدارة عمليتهــا العســكرية ضــد التنظــيم املســلح يف املنطقــة املغاربيــة  والصــحراوية، هلــذا فهــي ال تــزال 

حممد أمني سين، املدركات اإلسرتاتيجية األمريكية جتاه اجلزائر: إدارة بوش منوذجا. متوفر على موقع احلوار أون الين: 1
/view/24404/101/2010/01/24 p3;com,elhiwaronlinewww

مله قامت وزارة الدفاع األمريكية بإعداد تقرير عسكري مبعية قيادة القوات األمريكية يف إفريقيا، أشارت خالله إىل العبء الكبري الذي تتح*1
%40فيما تتقاسم كل من املغرب و مايل وموريتانيا و النيجر %60اجلزائر يف مكافحة اإلرهاب يف منطقة الساحل، حيث تتكفل لوحدها ب 

.األخرى ، هلذا فقد أوصى البنتاغون بتقدمي املساعدات التقنية و الفنية للجزائر

، 6981ة، العدد ، اجلزائر: يومية جزائريجريدة الخبرح سليمان، "السفرية األمريكية يف باماكو تلتقي مع الطرح اجلزائري يف معاجلة أزمة مايل". 2
.06، ص 2012جوان 13

. (مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف البعد األمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء االفريقية (التحديات والرهانات)شاكر ظريف، 3
.79، ص 2009العالقات الدولية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية)، جامعة باتنة، 
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ال ترمــي حســـبها إىل ممارســـة أي دور تعمــل علـــى إقنــاع اجلزائـــر و الـــدول اإلفريقيــة بأهـــداف هــذه القاعـــدة، الـــيت
قيادي يف القارة اإلفريقية بقدر ما ستوجه جهودها لدعم جهود الزعامات اإلفريقية:

"سنطلع إىل أن نكمل بدال من ننافس أية جهود قيادية جارية حاليا"
 هلذا فقد حرصت الواليات املتحدة األمريكية على عدم التدخل العسكري املباشر يف املنطقة

واكتفت بالعمل مع حكومات الدول اإلفريقية على وضع مقاربة مشرتكة ملواجهة ما يعرف بالتنظيم اإلرهايب 
يف منطقة املغرب اإلسالمي وتدعيم التعاون األمريكي اإلفريقي، عن طريق التدريب العسكري وضمان احرتافية 

د القوات الربية ألفر يكوم دافيد:اجليوش اإلفريقية خاصة التابعة لدول الساحل. وهو ما نوه إليه قائ
 إن جهودنــا ترتكــز علــى الوســيلة الكفيلــة بإجنــاح مهمتهــا وتعزيــز تعاوننــا مــع البلــدان اإلفريقيــة، وإن

انشــغالنا الكبــري يتمثــل يف إجيــاد الســبل األفضــل للمســاعدة علــى احرتافيــة اجليــوش بالبلــدان اإلفريقيــة الــيت تطلــب 
.1ذلك

المتوسطي–الحوار األطلسي ثانيا: موقع الجزائر في 
األطلســــية، شــــهدت  العاصــــمة اجلزائريــــة العديــــد مــــن -يف إطــــار تقويــــة وتعزيــــز العالقــــات اجلزائريــــة

الزيــادات لقيــادات عســكرية مــن احللــف األطلســي حيــث جــاءت زيــادة رئــيس اللجنــة العســكرية ملنظمــة احللــف 
ـــادلو يف  عـــام املســـاعد ملنظمـــة احللـــف األطلســـي املكلـــف ، مث زيـــارة األمـــني ال2010األطلســـي األمـــريال جيـــا مب

والـــذي أكـــد خالهلـــا علـــى التعـــاون اجليـــد بـــني البلــــدين. 2011بالشـــؤون السياســـية و األمـــن روبـــرت غليمـــان 
باإلضــافة إىل هــذه الزيــارات وغريهــا شــهد مينــاء اجلزائــر رســوا مخــس ســفن عســكرية ملكافحــة اإلرهــاب و املســماة 

.2ذلك من أجل إجراء مترين ومناورات يف املياه اإلقليمية اجلزائرية(أس، أن ، أم ، سي، أم ،جي)،و 

جمهول، اجلزائر بلد حموري نتطلع إىل تعاون وثيق معه لبسط اإلستقرار. متوفر على املوقع اإللكرتوين:     1
/alfadjr/142182/http://www.djazairess.com

.03عاطف قدادرة، املرجع السابق. ص2
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المبحث الثاني: العالقات االقتصادية بين الجزائر والواليات المتحدة األمريكية
المطلب األول: المبادرات األمريكية المتعددة األطراف في المجال االقتصادي

Agreementعلـــى تنويـــع وتكثيـــف إبـــرام االتفاقيـــات معهـــا، كتوقيـــع معاهـــدة إطـــار التجـــارة واالســـتثمار 
Trade and Investment Framework قطاعـات 20011يف جويليـة

، ملراقبـــة ســـري املبـــادالت 2002اســـتثمارية أخـــرى خـــارج احملروقـــات وإنشـــاء غرفـــة التجـــارة األمريكيـــة بـــاجلزائر يف 
التجاريـة الثنائيـة بـني البلــدين و العمـل علـى تعميقهــا، إىل جانـب تأسـيس جملــس األعمـال اجلزائـري األمريكــي يف 

ــــة ، الــــذي ينشــــط يف عــــدة قطاعــــات (الصــــناعة،2002ســــبتمرب 16 الزراعــــة البــــرتول و التكنولوجيــــا املعلوماتي
و املتعلقـــة حبركـــة 2003...باإلضـــافة إىل مـــا ســـبق فقـــد مت فـــتح النقـــاش حـــول اتفاقيـــة الفضـــاء احلـــر يف ســـبتمرب 

.2املالحة اجلوية
م أمــا فيمــا يتعلــق باملبــادالت التجاريــة بــني الواليــات املتحــدة األمريكيــة و اجلزائــر فإنــه وانطالقــا مــن األرقــا

) نسجل املالحظات التالية:2008-2001اليت يصدرها مكتب اإلحصاء األمريكي يف الفرتة املمتدة من (

. 143ص. إبراهيم تيقمونني، املرجع السابق1
2 US trade & Investment mission to algeria. The embassy of algeria in Washington, in :
http/:www.algeria-us;org/docs/livre.2011pdf.
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) يبين التبادل التجاري بين الواليات المتحدة األمريكية و الجزائر02الجدول رقم (
)2001 -2008:(

القيمة بماليين الدوالرات األمريكية
المتحــــــــدة صــــــــادرات الواليــــــــات السنوات

األمريكية إلى الجزائر
ـــــــــــــــــات المتحـــــــــــــــــدة  واردات الوالي

األمريكية إلى الجزائر
الميزان التجاري

20011.037.92.702.0-1.664.1
2002984.42.360.2-1.375.8
2003487.44.748.4-4.261.0
2004971.67.409.5-6.438.0
20051.106.210.446.9-9.340.2
20061.101.915.455.9-14.354.0
20071.652.417.816.1-16.163.6
20081.243.219.354.8-18.111.6

وزارة اخلارجية األمريكية املبادالت التجارية األمريكية اجلزائرية: المصدر:
.release-trade/statistics/press-:/www.census.gov/foreignhttp

 ارتفاع قيمة الواردات األمريكية من اجلزائر، واليت سـجلت أكـرب ارتفـاع هلـا يف سـنوات العهـدة الثانيـة
تــدرجييا مـن ســبعة ماليـري وأربــع مائـة وتســعة مليــون االرتفـاع)، حيـث بــدأت يف 2008-2000للـرئيس بــوش (

ســعة عشــر مليــار مســجلة  قيمــة ت2008، لتصــل إىل الــذروة ســنة 2004) ســنة 7.409.5دوالر أمريكــي (
) ويرجع هذا زيادة الطلب علـى احملروقـات وارتفـاع 19,354.8وثالمثائة وأربعة ومخسون مليون دوالر أمريكي (

أسعار النفط.
 اخنفـاض قيمـة الصــادرات األمريكيـة إىل اجلزائـر، حيــث مل يسـجل ارتفـاع كبــري باملقارنـة مـع الــواردات

واردات اجلزائريــة باألســواق األوروبيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ويرجــع هــذا األســاس إىل االرتبــاط التقليــدي للــ
غياب سياسة اقتصادية (صناعية و فالحية) خارج قطاع احملروقات موجهة للتصدير.

1سيطرة احملروقات على غالبية الصادرات اجلزائرية إىل الواليات املتحدة األمريكية.

1 Ferhat farht, the united states and algeria from kennedy to Reagan. algeria : office des
publication universitaires, 2012, p 39.
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 ـــة ـــزان عـــاجز بالنســـبة للواليـــات  املتحـــدة األمريكي ـــر، وهـــذا يعـــود لطبيعـــة مي وإجيـــايب بالنســـبة للجزائ
املبادالت ونوعيتها بني البلدين، فاجلزائر تصدر البرتول و الغاز بكميات كبرية باجتاه أمريكا، ويف املقابل فـإن مـا 
تســتورده اجلزائــر مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة يبقــى ضــئيل جيــدا و ال ميثــل ســوى بعــض املنتجــات الصــناعية 

إلعالم اآليل.ومعدات ا
) فـإن اجلزائـر حتتـل OBGأما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي وحسب ما أكدته جمموعة أكسـفورد للتجـارة (
اـا وهـو مـا %05املرتبة الثالثة بعد قطـر وروسـيا، حيـث تضـمن للواليـات املتحـدة األمريكيـة، حـوايل  تطلب ـن م م

لبصــل إىل 2015ار مــرت مكعــب حبلــول عــام مليــ12مليــار مــرت مكعــب، ومــن املتوقــع رفعــه إىل 5-4يعــادل 
، مــن جممــوع احتياجــات الواليــات املتحــدة األفريقيــة منــه. هلــذا حرصــت اجلزائــر علــى تعزيــز حضــورها يف 20%

، و 2006السوق األمريكيـة للغـاز وذلـك بتوقيـع عقـد مـع إحـدى فـروع الشـركة األمريكيـة مسـربا إينرجـي يف عـام 
1سنة20مرت مكعب من الغاز الطبيعي ملدة 20505تحدة األمريكية ب الذي نص على تزويد الواليات امل

يف خالل عهد الرئيس بوش االبن، مت طرح العديد من املبادرات االقتصادية املتعددة األطراف الـيت ختـص 
أكثر العامل العريب، مبا فيه اجلزائر.

Middel East Part Meiship(MEPI)أوال: مشـروع الشـراكة للشـرق األوسـط:
Initiative.(مرتكزاتها، أهدافها، تطبيقاتها)

كبــديل ملبــادرة ايزنســات وذلــك اســتجابة االنتشــار 2002لقــد مت اإلعــالن عــن هــذه املبــادرة يف ديســمرب 
دولــة عربيــة 14تمرب، وتشــمل هــذه املبــادرة حــوايل باألمريكــي بعــد أحــداث احلــادي عشــر مــن ســاالســرتاتيجي

مكتب تونس بالنسبة للدول املغرب العـريب (اجلزائـر املغـرب تـونس) إىل جانـب موزعة على ثالثة مكاتب جهوية 
، فيمــا ترتكــز حســب مســاعدة كاتبــة 2لبنــان، مصــر (الشــرق األوســط)، أبــو ظــيب بالنســبة ملنطقــة (اخللــيج العــريب)

تربـوي، الدولة لشؤون الشرق األوسط إلينا رومانوفسكي على أربعة حماور: حمور اقتصـادي، حمـور سياسـي، حمـور 
وضعية املرأة.

أهداف مبادرة الشراكة للشرق األوسط-1
تسعى مبادرة مشروع الشراكة للشـرق األوسـط إىل حتقيـق العديـد مـن أهلـداف كالعمـل علـى ترقيـة الفـرص 

.234ص أعمر بوزيد، املرجع السابق.1
.121إبراهيم تيقمونني، املرجع السابق. ص 2
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اخلاص وتطويره، باإلضافة إىل العمل على خلق منطقة للتبادل الرئيسي بني الواليات املتحدة  األمريكية وبلـدان 
الشرق األوسط.

تطبيق المبادرة-2

لك دف تقيم 2006 املشاريع اليت تندرج ضمن برنامج التعـاون بـني الواليـات املتحـدة األمريكيـة و اجلزائـر وذ
2007-2006للفـــرتة 

.1حتديث اجلهاز التشريعي اجلزائري
مـن دورتـني تكـوين لفائـدة 2005يف ديسـمرب استفادة اجلزائر إىل جانب العديد مـن الـدول العربيـة -

مسريي املؤسسات (التسيري واسرتاتيجية األعمال)، يشرف عليها خرباء أمريكيون من جامعة كاليفورنيا.
اختيــــار ســــتة دول مــــن بينهــــا اجلزائــــر و املغــــرب تــــونس... لإلســــتفادة مــــن برنــــامج التمويــــل اخلــــاص -

ن دوالر لتمويـل الشـراكة، و الـدخول معهـا يف تربصـات التأهيـل .( مليو 18بتجسيد مبادرات الشراكة و املقدرة 
ألف لتحسني التعليم و البحث واقتناء التجهيزات هلا.70وترقية املرأة فضال عن ختصيص 

ثانيا: مبادرة الشرق األوسط الكبير
للشـــرق تعتـــرب مبـــادرة الشـــرق األوســـط الكبـــري امتـــداد لكـــل مـــن مبـــادريت "إيزنســـات" و "مبـــادرة الشـــراكة 

األوسط"، وقد قامت الواليات املتحدة األمريكيـة بطرحهـا انطالقـا مـن تقريـر برنـامج التنميـة التـابع ملنظمـة األمـم 
)، حيـث تعتقـد هـذا املبـادرة األمريكيـة أن 200-2002املتحدة حول التنمية البشرية يف العامل العريب لسـنتني (

ئيســي ملـا تســميه باإلرهـاب ولــيس الصـراع العــريب اإلســالمي أو غيـاب الدميقراطيــة يف العـامل العــريب هـو الســبب الر 
.2باقي القضايا العريب

تطبيق المبادرة-1
إنشـــاء مكتـــب إقليمـــي بســـفارة تـــونس ملتابعـــة وتنفيـــذ املشـــروع، يتـــوىل رئاســـته مســـاعدة وزيـــر اخلارجيـــة -

األمريكي.
و اإلعالميني.تنظيم دورات تدريبية لنشاط حقوق اإلنسان و القضاة و السياسيني-
مليون إلطالق املبادرة.29مليار مع ختصيص 1توفري معونات اقتصادية قدرها -

.183أعمر بوزيد، املرجع السابق. ص 1
،  القـاهرة: دار الفجـر للنشـر 1. طاإلصالح الديمقراطي في الوطن العربي: بين القرار الوطني و الفوضى البناءةعبد القادر رزيق املخـادمي، 2

.208، ص2007والتوزيع، 
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( مليــون 2.5دولــة معينــة بالشــروع مــن برنــامج مســاعدات ماليــة 17اســتفادة مخســة دول مــن جممــوع -
دوالر (اجلزائر، تونس، لبنان، اليمن، األردن)

.1وبنك تنمية الشرق األوسطإنشاء مؤسسة املال للشرق األوسط الكبري-
عقـــدت عـــدة منتـــديات دوريـــة باســـم منتـــدى الشـــرق األوســـط الكبـــري أو منتـــدى الشـــرق األوســـط ومشـــال 

ملنافســـة خطـــط تقودهـــا الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة 2004إفريقيـــا، وكـــان أول منتـــدى يف املغـــرب يف ديســـمرب 
قيا، وكذا دعم اجلهود اإلقليمية لإلصـالح و التحـديث،  للرتويج الدميقراطية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفري

.2العاملياالقتصاديالعاملية األخرى، كمنتدى دافوس و املنتدى االقتصاديةكما عقدت العيد من املؤمترات 
أهداف مبادرة الشرق األوسط الكبير-2

و الرتبويـــة. ويتمحـــور و السياســـيةاالقتصـــاديةترتكـــز املبـــادرة علـــى عـــدة أهـــداف معلنـــة تتعلـــق باجلوانـــب 
وتسـهيل إجيـاد املؤسسـات، فيمـا يـدور االسـتثمارحول املساعدة يف حتسني اجلودة وتشجيع االقتصادياجلانب 

وحتســـني الـــربامج الدراســـية وتأهيـــل الطاقـــات البشـــرية خلـــوض وظـــائف الرتبـــوي إىل متكـــني اجلميـــع مـــن التمـــدرس
.3التجارة و السوق، باإلضافة إىل أهداف تتعلق باملرأة يف السعودية و املغرب

أمـــا األهـــداف الغـــري معلنـــة و الـــيت تســـعى الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة لتحقيقهـــا فنجـــدها يف العناصـــر 
التالية:

إحــــدى أهــــم -االســــرتاتيجيحبكــــم موقعهـــا –مريكيـــة يف جعــــل املنطقــــة رغبـــة الواليــــات املتحــــدة األ
4.

.187املرجع السابق. صأعمر بوزيد، 1
جمهول، املغرب يستضيف منتدى تدعمه أمريكا لإلصالح يف الشرق األوسط. متوفر على املوقع اإللكرتوين: 2

?id breve =411//breve.php3http:/www.tunez ine. Com
.187أعمر بوزيد، املرجع السابق. ص3
.53، ص2005، لبنان: الدار العربية للعلوم، 1. طالكبيرمشروع الشرق األوسط عبد القادر رزيق املخادمي، 4
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 ربــط اقتصــاديات دول املنطقــة باالقتصــاد العــاملي األمريكــي وذلــك عــن طريــق إقحامهــا يف اتفاقيــات
.1ا الواليات املتحدة األمريكيةمع املؤسسات التجارية، اليت تسيطر عليه

 تربـــع املنطقـــة العربيـــة علـــى قاعـــدة نفطيـــة واســـعة وجـــد حيويـــة، أهلهـــا ألن تصـــنف ضـــمن مـــا تصـــفه
مبصاحل أمريكا احليوية اليت ليس من السهل التنازل عنها.

ــــة سياســــيا العمــــل ــــة يف منظومــــة القــــيم و التصــــورات األمريكيــــة و الغربي ــــى إدمــــاج املنطقــــة العربي عل
واقتصــــاديا واجتماعيــــا وثقافيــــا وأمنيــــا، مبــــا يضــــمن انقيادهــــا وانســــجامها مــــع الرؤيــــة الكونيــــة للواليــــات املتحــــدة 

األمريكية.
 ـدرا علــى إفــر ـل قـ ـالل شـ ـن خـ ـة مـ نطقـ ـد بامل تهديـ ادر ال ـ مصـ اء  ـو احتـ ـى  ـل علـ عمـ ل از ظــاهريت العنــف و ا

.2

 حــرص الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى اســتباق األوروبيــني يف كســب ورقــة التبــادل احلــر املنطقــة و
باقي نقاط العامل.وكأسلوب مقايضة حمتمل ملناطق النفوذ يفاالحتادالعمل على توظيفها كورقة ضغط على 

عمومــــــا فـــــــإن هـــــــذه املشـــــــاريع و املبـــــــادرات االقتصـــــــادية الـــــــيت طرحـــــــت مـــــــن طـــــــرف الواليـــــــات املتحـــــــدة 
ـــادرة الشـــراكة للشـــرق األوســـط، الشـــرق األوســـط الكبـــري) وأن كانـــت يف فـــرتات  ـــة(مبادرة إيزنســـات، مب األمريكي

ة:
إفراغ املنطقة العربية من املشاريع الوحدوية، و العمل على ربطها باملشاريع األجنبية.-
العمــل علــى إعــادة صــياغة كاملــة للخريطــة اجليــو إســرتاتيجية للعــام العــريب مــن خــالل اإلجهــاز علــى  -

إسـرتاتيجي أوسـع ميتـد ما تبقى من بقايا النظـام اإلقليمـي العـريب وتـذويب مقوماتـه احلضـارية و الثقافيـة يف نطـاق 
من حبر قزوين ومشال القوقاز إىل املغرب غربا.

المطلب الثاني: اإلطار الثنائي والجماعي  للعالقات االقتصادية بين البلدين
تتميز العالقات االقتصادية بني اجلزائر والو.م.أ يف إطارين:

اإلطار الثنائي:)1
-لعالقات الثنائية األمريكيـةحترص الواليات املتحدة األمريكية على تعزيز ا

خاصة خارج قطاع احملروقـات حيـث عملـت علـى تنويـع وتكثيـف إبـرام اإلتفاقيـات معهـا، األمـر الـذي مـن شـأنه 
صاحل سامل، الشرق األوسط الكبري: التحدي الغريب و اإلستجابة العربية. متوفر على املوقع اإللكرتوين:1

/issue 17/artica14.Asp,comwww. Kabreet. Egypt:http/
.188أعمر بوزيد، املرجع السابق. ص2



118

أن ينمي ويعزز التعاون بني البلـدين، حيـث مت التوقيـع علـى اتفاقيـة يف جمـال الصـحي التكنولوجيـا وإنتـاج األدويـة 
2011يف

للخطــوط اجلويــة اجلزائريــة وشــركة 800.737طــائرة مــن طــراز 11األمريكيــة لصــناعة الطــائرات بصــفقة توريــد 
أمـا يف تسـري املـوارد املائيـة فقـد .1مليون دوالر وفقا لقـوائم األسـعار845الطريان تاسلي،وقدرات الصفقة بنحو 

الســابق عبـــد املالـــك ســـالل أبـــدى عـــدم رضـــا عمــا تقدمـــه الشـــركة الفرنسية(ســـيال) مـــن خـــدمات لتزويـــد ســـكان 
العاصــمة باملــاء الشروب...باإل

.2البلدين
، إال أن االقتصـادي

بضـــعف االســـتثمارات مســـتوى التعـــاون بـــني البلـــدين خـــارج قطـــاع احملروقـــات يظـــل ضـــعيفا نســـبيا، ويفســـر هـــذا 
األمريكيـــة خـــارج القطـــاع الطـــاقوي يف اجلزائـــر، يف املقابـــل انتعاشـــها يف أســـواق أخـــرى (أمريكـــا اجلنوبيـــة، الشـــرق 

.3األوسط). باإلضافة إىل املنافسة الشديدة اليت تواجهها الواليات املتحدة األمريكية من الصني وفرنسا
مريكية و الجزائرالمبادالت التجارية بين الواليات المتحدة األ

اســـتنادا إىل األرقـــام الـــيت يصـــدرها مكتـــب اإلحصـــاء األمريكـــي، يتضـــح لنـــا حجـــم التبـــادل التجـــاري بـــني 
) وذلك من خالل اجلدول التايل2011-2009الواليات املتحدة األمريكية، يف الفرتة املمتدة (

.144املرجع السابق. ص تيقمونني، إبراهيم 1
مليون دوالر. متوفر على املوقع اإللكرتوين:845جمهول، بيونغ تفوز بطبيعيات من اجلزائر بقيمة 2

:/algeriames/07/11/2009http://www.djazaiess/com
:تسري املوارد املائية. متوفر على املوقع اإللكرتوينعبد الرحيم  محدون، تفكري يف االستفادة من اخلربة األمريكية والكورية اجلنوبية يف 3

 ./afadjerhttp://www.djazairess.com
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ة مــــن وإلــــى الجزائــــر ): يبــــين صــــادرات وواردات الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــ03جــــدول رقــــم (
)2009-2011(

السنة
صادرات الو.م.أ على 

الجزائر
واردات الو.م.أ من 

الجزائر
الميزان التجاري

20091.107.810.717.8-9.610.0
20101.194.714.518.0-13.323.3
20111.595.414.609.3-13.013.9

.release-tratistics/press-census.gov/foreignhttp://www:  التجارية األمريكية اجلزائريةقسم املبادالت وزارة اخلارجية األمريكية،المصدر:

ما ميكن استخالصه من اجلدول يتجلى يف النقاط التالية:
تراجع قيمة الواردات األمريكية مـن الـنفط يف عهـد الـرئيس أوبـا مـا حيـث سـجلت قيمـة أربعـة عشـر -

مليــار دوالر)، فيمــا وصــلت إىل أعلــى قيمــة هلــا يف عهــد الــرئيس 14،609،3مائــة وتســعة مليــون دوالر (وســتة
مليـار دوالر)، وترجـع أسـباب 19.354بوش االبن تسـعة عشـر مليـار وثالمثائـة وأربعـة، ومخسـون مليـون دوالر(

.2008ية يف هذا الرتاجع إىل األزمة املالية احلادة اليت ضريت الواليات املتحدة األمريك
-

حيـث قـدرت ب 2011يف حني بلغت الصـادرات األمريكيـة إىل اجلزائـر يف سـنة 14.609.3الواردات قيمة 
مليار دوالر.1.595.4
ألخـــرية تصـــنف حســـب وزارة اخلارجيـــة األمريكيـــة ميـــزان جتـــاري لصـــاحل اجلزائـــر حيـــث ال تـــزال هـــذه ا-
بلــد هلــم فــائض يف امليــزان التجــاري مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة ويعــود هــذا باألســاس إىل طبيعــة 20ضــمن 

.1ونوعية الصادرات اجلزائرية

اجلزائرية. متوفر على املوقع االلكرتوين: -قسم املبادالت التجارية األمريكيةموقع وزارة اخلارجية األمريكية،1
release-tratistics/press-/foreigncensus.govhttp://www.
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) اإلطار الجماعي:2
مشــال إفريقيــا مــن أجــل قامــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة بــإطالق مبــادرة جديــدة حتــت شــعار (شــراكة

ـــة (إيزنســـات) والشـــراكة الشـــرق أوســـطية، –الفـــرص االقتصـــادية) علـــى غـــرار مبـــادرة الشـــراكة األمريكيـــة  املغاربي
مشروع الشرق األوسط الكبري، وتشمل كـل مـن (اجلزائـر وتـونس واملغـرب) وذلـك يف إطـار إعـادة تفعيـل التعـاون 

.1إعادة توجيه الشركات األمريكية إىل األسواق املغاربيةبينهما وبني البلدان املغاربية، و االقتصادي
أوال: أهداف المبادرة

تسعى املبادرة األمريكية املوجه للبلدان املغاربية إىل تعميـق الـروابط بـني القطـاع اخلـاص األمريكـي ومجيـع 
ا رجـــال أعمـــال، اجلاليـــات املســـلمة يف العـــام، باإلضـــافة إىل مســـاعدة املقـــاولني الشـــباب مـــنهم علـــى أن يصـــحبو 

وتشــجيع رجــال األعمــال واملنظمــات العامليــة و التجاريــة علــى خلــق بــرامج ونشــاطات لشــراكة متميــزة مــن أجــل 

ثانيا: مضمون المبادرة
مليون5.2صصت له مبلغ تتضمن املبادرة برنامج أويل مدته سبعة سنوات، خ

دوالر تعمل اإلدارة األمريكية خالهلا بشكل دائم مع حكومات الـدول املعنيـة مـن أجـل تنسـيق الربنـامج 
وتطويره.

وتسعى املبادرة األمريكية إىل أقطاب امتياز مع حماضن إلنشاء مؤسسات جديدة وإنشاء معهـد افرتاضـي 
شبكة اجتماعية لرجال األعمال و املقـاولني الشـباب، عقـد عـدة نـداوة مشال إفريقيا للفرص االقتصادية، وإنشاء 

سـنوية بـني الواليـات املتحــدة األمريكيـة و الـدول الثالثــة املغاربيـة حـول املقاولـة، ونــدوات منظمـة بـني احلكومــات 
مـن أجـل حتت إشراف املبـادرة، إنشـاء جلنـة استشـارية عامـة للشـراكة، وجلـان استشـارية حمليـة بكـل بلـد مغـاريب  

ضـمان متابعــة املبــادرة علـى املــدى الطويــل، إنشـاء مكتبــة عمليــة ورقميـة بالنســبة ملنطقــة املغـرب العــريب مــن طــرف 
الواليات املتحدة األمريكية.

أمــا عــن موقــع اجلزائــر مــن هــذه املبــادرة فقـــد أكــد كاتــب الدولــة للشــؤون اإلقتصــادية األمريكيــة جوزيـــف 
ألساسي هلذه املبادرة فاحلكومة اجلزائرية لديها حلـول ممتـازة لرتقيـة روح املبـادرة كمـا بارتري أن اجلزائر تعد العنصر ا

أحل علـى إقامـة شـركات بـني اجلامعـات اجلزائريـة و املعاهـد العليـا األمريكيـة املتخصصـة يف التكـوين، ودعـوة رجـال 
أعمال جزائريني جنحوا يف أمريكا إىل االستثمار يف اجلزائر.

جــوان 6، اجلزائــر: يوميــة جزائريـة، العــدد غـري متــوفر، جريــدة الخبـرسـهيل ب، "اجلزائــر تعـد العنصــر األساسـي ملبــادرة الشــراكة الشـمال إفريقيــة". 1
.06، ص2012
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العراقيل و التحديات التي تواجه العالقات بين البلدينالمبحث الثالث: 
اليـــات يتمحـــور هـــذا املبحـــث حـــول معاجلـــة العراقيـــل و التحـــديات الـــيت تواجـــه العالقـــات بـــني اجلزائـــر والو 

والــيت تشــمل العراقيــل الداخليــة املرتبطــة باجلوانــب األمنيــة و االقتصــادية و السياســية وهــو مــا املتحــدة األمريكيــة
يستعرضــه لــه املطلــب األول، أمــا املطلــب الثــاين فســيعاجل أبعــاد املنافســة الدوليــة للواليــات املتحــدة األمريكيــة يف 

زائـــري، خاصـــة فيمـــا يتعـــرف باملنافســـة اجلزائــر باعتبارهـــا أحـــد أهـــم التحـــديات الـــيت تواجـــه التقــارب األمريكـــي اجل
.1الفرنسية و الصينية

المطلب األول: العراقيل الداخلية التي تواجه العالقات بين البلدين
الفرع األول: العراقيل في المجال األمني و العسكري

أوال: رفض التدخل العسكري األجنبي
مجيــع التهديــدات (اإلرهــاب، اجلرميــة، تعمــل اجلزائــر جاهــدة مــع الــدول الســاحل اإلفريقــي علــى مكافحــة 

ـــع التـــدخل األجنـــيب، وهـــو األمـــر الـــذي ســـيفقد الواليـــات املتحـــدة  املنظمـــة)، لتحقيـــق االســـتقرار يف املنطقـــة ومن
.2االسرتاتيجيةاألمريكية مربرها للتواجد هناك من أجل حتقيق أهدافها 

زائـر ودول السـاحل اإلفريقـي برعايـة فاجلزائر عملت على إنشاء قيادة عسكرية للتنسيق العسكري بـني اجل
ـــه الوفـــد 2010أوت 13-12حمافظـــة جملـــس الســـلم و األمـــن اإلفريقـــي، وذلـــك يف اجتمـــاع مت   يف  ـــع في ، من

األمريكي من احلضور، وبررت وزارة الدفاع اجلزائرية، قرار استبعاد اجلانب األمريكي بالقول:
ـكالا األمنيـة بنفسـها دون " إن هذا االجتماع يعكـس حـرص دول السـاحل و اجلزائـ مبش ـل  تكف ـى ال ر عل

حاجة إىل تدخل عسكري أجنيب يف املنطقة".
واختــذ مــن مدينــة متنراســت مقــرا 2010ابريــل 21ودخلــت "خطــة متنراســت" حيــز التنفيــذ يــوم األربعــاء 

.3هلا
ة الــيت كمــا واصــلت اجلزائــر جهودهــا السياســية و الدبلوماســية و العســكرية خاصــة أمــام األحــداث األخــري 

.06سهيل ب، املرجع السابق. ص1
إللكرتوين:  بن قفة عمر خالد ، التطويق الفرنسي و القفز األمريكي مسات املرحلة احلالية يف التعامل الدويل مع املغرب العريب. متوفر يف املوقع ا2
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وذلك بالتعاون مع الصني وروسيا و الواليات املتحدة األمريكية، أما فيما يتعلق بـاجلهود العسـكرية فقـد مت إقـرار 
األمين و اليت تضمنت العناصر التالية:االضطرابخطة أمنية ملواجهة هذا 

اختاذ إجراءات أمن مشددة على احلدود املشـرتكة بـني األزواد وكـل مـن اجلزائـر وموريتانيـا وبركينافسـو - 1
والنيجر، وذلك ملنع تسلل مسلحي اجلماعات السلفية اجلهادية اإلرهابية ووصول األسلحة إىل اإلقليم.

ألف مقاتل إلحكام احلصار حول 40ختصيص وجتهيز قوات عسكرية قوامها - 2
.1املنطقة، و السماح مبا يسمى املطاردة الساخنة للجماعات اإلرهابية العابرة للحدود- 3
ألف جنـدي ودركـي يف أقصـى جنـوب واليـيت أدرار متنراسـت 25وضع قوة عسكرية جزائرية قوامها - 4

قاتــل)، باإلضــافة إىل تكثيــف الرقابــة ألــف م20علــى احلــدود مــع مــايل و النيجــر وهــو مــا قامــت بــه موريتانيــا (
اجلوية على إقليم األزواد.

ثانيا: الجزائر وقاعدة األفر يكوم

يـر اخلارجيـة اجلزائـري السـيد اخلارجية اجلزائرية السيد مراد مدلسي املوقف الرمسي الذي كان قـد عـرب عنـه سـلفه وز 
حممد جباوي، مستندا على أن سيادة اجلزائر ال تقبل املساومة ولو حىت حبجة مكافحة اإلرهاب، فـاجلزائر حسـبه 

.2لديها قدرة حترك كافية حملاربة اإلرهاب
موضــع كمـا رفضـت اجلزائـر فــتح جماهلـا اجلـوي أمــام األقمـار الصـناعية األمريكيـة، ومتكــني خـرباء أمـريكيني 

قواعـــد وشـــبكات مراقبـــة وحمطـــات اســـتقبال وتوجيـــه داخـــل األراضـــي اجلزائريـــة ختوفـــت مـــن أن يكـــون اســـتعماهلا 
.3ألغراض خفية، وذلك ألن الواليات املتحدة األمريكية تعتمد على أنظمة هلا قدرة حتديد مواقع حتت األرض

ممــا ســبق فــإن مســألة الــرفض اجلزائــري الستضــافة القاعــدة العســكرية األمريكيــة أفــر يكــوم اخلاصــة انطالقــا
بـالقرة اإلفريقيــة، تعــد مــن أهــم العراقيــل الــيت ســتواجه السياســية اخلارجيــة األمريكيــة يف جتســيد أهــدافها ومصــاحلها 

ي.القومية، خاصة مع تزايد التهديدات األمنية يف املنطقة الساحل اإلفريق

ولد خليفة إدريس، أفريكوم وسيلة حملاربة اإلرهاب وتأمني  املوارد النفطية ألمريكا. متوفر على املوقع اإللكرتوين:                 1
?aid=101132./debat/show.art.asphttp/www.ahewar.org

، الواليات املتحدة األمريكية ال تنوي إقامة عسكرية يف اجلزائر. متوفر على املوقع اإللكرتوين: جمهول2
elmassa/2408jhttp://www.d azairess.com/

أمريكيا مبسح جوي ألراضيها يندرج ضمن مكافحة اإلرهاب. متوفر على املوقع اإللكرتوين: جمهول، اجلزائر رفضت عرضا3
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ثالثا: الجزائر و المناورات اإلسرائيلية في المتوسط
أبلغت اجلزائـر قيـادة احللـف األطلسـي بإيقـاف التعـاون معـه، إذا قامـت دورياتـه يف غـرب حـوض املتوسـط 
بإيقــــاف الســــفن التجاريــــة اجلزائريــــة وإخضــــاعها للتفتــــيش، خاصــــة وأن إســــرائيل قامــــت بإيقــــاف ســــفينة جزائريــــة 

تها للتفتيش، األمر الـذي أثـار حفيظـة اجلزائـر وهـددت خبفـض التنسـيق مـع السـفن النـاتو متوجها لسوريا وأخضع
مــن خــالل: وقــف التبــادل املعلومــات بــني البحريــة اجلزائريــة وهــذه الســفن العاملــة غــرب إىل أقــل مســتوى وذلــك

د أو تفتـيش 
.1جديد فإنه سوف يتم إيقاف التعاون األمين بصفة كلية

أـا تـراهن اصة و يكية خ األمر تحدة  امل ات  لوالي به ا حب  ير ذي ال  ل األمر ا علـى الـدور اجلزائـري الفعـال وهو 
يف مكافحــة اإلرهــاب يف املتوســط و الســاحل اإلفريقــي وتصــف التعــاون األمــين مــع اجلزائــر باملمتــاز خاصــة وأنــه 

من اهلجمات اإلرهابية.نب املصاحل الغربية العديدج
و اإلدارياالقتصاديالفرع الثاني: العراقيل في المجال 

أوال: إصالحات اقتصادية بطيئة وقطاع خاص عاجز
رغــم سياســـة االنفتــاح الـــيت انســاقت إليهـــا اجلزائــر و الـــدول املغاربيــة للولـــوج لالقتصــاد العـــاملي، وتطبيقهـــا 

لربامج اإلصالح

.2ة التحررباإلضافة إىل أن القطاع اخلاص يف اجلزائر ما يزال أضعف من القيام بعملي
ثانيا: البيروقراطية الجزائرية تنهك االستثمار األجنبي

تتمتــــع
ـــة. حيـــث تلعـــب العوامـــل السياســـية و  ـــة مـــن أجـــل اســـتقطاب االســـتثمارات األجنبي ـــة لوحـــدها غـــري كافي الطبيعي
لرئيسـي لضـعف االســتثمارات 

يف سـفارة األمريكية يف خارج احملروقات، يقول" مارك أندرو شابريو" مـدير جلنـة الشـؤون السياسـية و االقتصـادية

تعاون عسكري مميز مع اجلزائر. متوفر على املوقع التايل: عبد احلفيظ سجال، احللف األطلسي يسعى إىل1
/elfajer/23http://www.djazairess.com
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:" مشــكلتنا يف اجلزائــر ، lesoird’Algérieالواليــات املتحــدة األمريكيــة يف اجلزائــر وذلــك يف حــوار جلريــدة
1ي...حىت املستثمر اجلزائري أيضا يعاين البريوقراطية"بكل تأكيد، هي الثقل البريوقراط

ثالثا: عدم استقرار التشريعات والقوانين
باإلضافة إىل البريوقراطية كعامل معرقـل للتواجـد اإلقتصـادي األمريكـي يف اجلزائـر خـارج قطـاع احملروقـات، 

رفـة األمريكيـة للتجـارة، وهـي فإن هناك عراقيل أخرى تواجه الشركات حسب السيد كرمي حسـين نائـب رئـيس الغ
عــدم االســتقرار يف التشــريعات اجلزائريــة ووضــوحها، فالشــركات األمريكيــة املتهمــة باالســتثمار تعمــل علــى وضــع 
ـــة ســـنوات إىل عشـــر ســـنوات مـــا جيعلهـــا حباجـــة إىل اســـتقرار التشـــريعات و  ـــد مـــن ثالث خطـــط طويلـــة األجـــل متت
تم ــا الشـركات قـانون املاليـة، لإلعفــاءات الضـريبية، سـهولة جتســيد 

.  2االستثمارات، متويل األرباح ومحاية امللكية الفكرية)
رابعا: دور اإلعالم و الثقافة

إن الثقافـــة يف تشـــكيل العمليـــة االســـتهالكية للجمعيـــات، حيـــث تلعـــب دورا بـــارزا يف التقـــارب و التباعـــد 
يف األســواق املغاربيـــة و اجلزائريـــة بســـبب ســـهولة املنتجــات األوروبيـــة تتفـــوق علـــى غريهـــاالتجــاري وهـــو مـــا جيعـــل 

التعامل مع العادات األوروبية خاصة الفرنسية و اإليطاليـة، إىل جانـب العامـل النفسـي لـدى الـرأي العـام املغـاريب 
يف املشاعر املناهضة للسياسة األمريكية يف الشرق األوسط.متثل

خامسا: بعد المسافات بين البلدين
يشــكل  بعــد املســافات عائقــا يف التواصــل التجــاري، خاصــة وأن كلفــة باهظــة وهــو مــا يــؤدي إىل تقلــيص 
فرص املنافسة، كما ال ميكن للمنتجات املغاربية أن حتظى مبيـزات تنافسـية يف جمتمـع ال تعـرف عـن ميولـه وأذواقـه 

.3االستهالكية
الثالث: العراقيل السياسيةالفرع

أوال: الديمقراطية
إن هــدف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف جمــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، هــو املســاعدة علــى تقويــة 

.176إمساعيل بوالروابح، املرجع السابق. ص1
جمهول، مائة شركة أمريكية أغلبها يف قطاع الطاقة. متوفر على املوقع اإللكرتوين": 2
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طـرف و الشـبكات اإلرهابيـة وهـي ثــاين أكـرب شـريك جتـاري للواليـات املتحـدة يف العــامل األمريكيـة يف مكافحـة الت

.1احتياجات  جمموعة سكانية شابة متنامية
عديــدة ســامهت يف تعثــره، فبعــد إقــرار التعدديــة يف الدســتور يعــرف املســار الــدميقراطي يف اجلزائــر صــعوبات 

، و الــيت ســرعان مــا مت 1992وبدايــة  19891991وإجــراء 
إلغــاء الــدور الثــاين منهــا، ليــتم إلغاءهــا كليــا بتــدخل  املؤسســة العســكرية وإعــالن حالــة الطــوارئ واعتقــال قيــادي 

إلســـالمية لإلنقـــاذ، وقـــد اكتفـــت الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة إزاء هـــذا الوضـــع بالتأســـف إللغـــاء املســـار جبهــة  ا
االنتخايب و الدميقراطي يف اجلزائر.

وعلـــى إثـــر انتخـــاب الـــرئيس اليمـــني زروال رحبـــت الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة بـــذلك معلقـــة 1995يف 
أمــاال كبــرية علــى اإلصــالحات السياســية الــيت تقــ

.2احلياة السياسية
فلــم تعتربهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة خطــوة حنــو 1997أمــا فيمــا يتعلــق باالنتخابــات التشــريعية لعــام 

ة، أمــا خيــص 
فقـد أكـدت اإلدارة األمريكيـة ضـرورة ضـمان انتخابـات رئاسـية شـفافة ونزيهـة 2004االنتخابات الرئاسية لعام 

كـل املؤسسـات فيما أبدى بعض األكادمييني األمريكيني ختوفهم من قيام الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقـة باسـتغالل
الدولة، وبعد أن حتصل املرت شح عبد العزيز بوتفليق

لكنهـا عـادت األولية للمالحظني األجانب لكنها يف املقابل مل ختفي حقيقة حدوث بعض التجاوزات الطفيفـة.
هــي عمــل متواصــل قــد يتطلــب العديــد مــن األجيــال لتحقيقهــا علــى غــرار مــا حــدث يف وأكــدت أن الدميقراطيــة

أوربا.
أمـا فيمـ

املتمثلة يف رفـع حالـة الطـوارئ، فـتح وسـائل اإلعـالم العموميـة أمـام مجيـع األحـزاب السياسـية ، رفـع نسـبة النسـاء 
يــة، فقــد اعتربتــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

على لسان ممثل كاتبة الدول للشؤون اخلارجية أمر مشجعا.

جمهول، األوضاع السياسية يف اجلزائر. متوفر يف موقع االلكرتوين للسفارة األمريكية يف اجلزائر. 1
v/g/tipwww.state.go

.70نور الدين حشود، املرجع السابق. ص2
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عموما ميكن إمجال التقييم األمريكي للمسار الدميقراطي يف اجلزائر يف ما يلي:
.تسجيل العديد من التجاوزات، مثل استغالل اإلدارة و املؤسسات الدولة لصاحل مرشح أو حزب معني-
-1.

هلــذا جتــدد الواليــات املتحــدة األمريكيــة رغبتهــا للجزائــر ولكافــة الــدول العربيــة يف إطــار مــا يعــرف مبــادرة 
هــذه املنــاطق الشــرق األوســط الكبــري يف الــدخول إىل عــامل الدميقراطيــة، وذلــك ســعيا لوقــف تصــدير العنــف مــن

من اخلارج.
ثانيا: حقوق اإلنسان

أصــبحت حقــوق اإلنســان مــن القضــايا األساســية يف نعظــم دول العــامل، إذا علــى أساســها حتــدث معظــم 
ــ أ ـا  ـة، كمـ لدوليـ الت ا ع ا ـ تفـ ا قــد أصــبحت تعــد مؤشــرا علــى تقــدم الدولــة أو ختلفهــا، ومــن هنــا يطــرح التســاؤل ال

التايل:
.2هل اجلزائر دولة حترتم حقوق اإلنسان سواء من حيث املواثيق و التطبيق الفعلي على أرض الواقع؟

ى عرفت اجلزائر حتسنا كبريا يف جمال حقوق اإلنسان خالل السنوات األخـرية وذلـك بسـبب تراجـع مسـتو 

العزيـــز بوتفليقـــة الـــذي دعـــا املنظمــــات الدوليـــة الغـــري احلكوميـــة لزيـــارة اجلزائــــر و االطـــالع علـــى وضـــعية حقــــوق 
.3اإلنسان

انطالقـــا مـــن التقـــارير األمريكيـــة لكـــل مـــن ســـنة وعمومـــا ميكـــن رصـــد وضـــعية يف اجلزائـــر حقـــوق اإلنســـان
1993-2010.

:1993تقرير وزارة اخلارجية األمريكية عن وضعية حقوق اإلنسان يف اجلزائر لسنة -1
-
الشــرطة و اجلــيش و الــدرك الــوطين املكلــف باحلفــاظ علــى األمــن و االســتقرار إىل اســتعمال القــوة جلــوء-

الزائدة و املعاملة القياسية وحىت تعذيب املعتقلني (الضرب بالصـدمات الكهربائيـة، خنـق الضـحايا بأقمشـة مبللـة 
سيني.مبواد كيمائية) باإلضافة االغتياالت الواسعة اليت طالب املواطنني السيا

.73نور الدين حشود، املرجع السابق. ص1
.32أمينة رباحي، املرجع السابق. ص2
.74نور الدين حشود، املرجع السابق. ص3
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وقـــد أقـــرت احلكومـــة اجلزائريـــة باســـتعمال العنـــف ضـــد بعـــض املعتقلـــني ووعـــدت بالبـــث يف القضـــايا وتتبـــع 
املتســببني فيهــا، إال أن الضــحايا مل يرفعــوا القضــايا خوفــا مــن انتقــام أجهــزة األمــن الحــق، فيمــا وصــلت حــاالت 

حلكومـــــة بـــــإعالن هـــــذه ، رغـــــم تعهـــــدات ا1993حالـــــة اعتقـــــال خـــــالل ســـــنة 800االعتقـــــاالت إىل تســـــجيل 
املعسكرات، ناهيك عـن منـع الصـحافة احملليـة و الدوليـة مـن وتابعـة حماكمـات املتـورطني يف قضـايا إرهابيـة حيـث 

.19931حكم باإلعدام، خالل سنة 300سجل هناك 
: 2010تقريــر وزارة الخارجيــة األمريكيــة حــول وضــعية حقــوق اإلنســان فــي الجزائــر فــي عــام -2

الحظات التالية:تضمن التقرير الم
استمرار القيود على حرية التجمع وتكوين مجعيات، األمر الذي أعاق وبدرجـة كبـرية نشـاط األحـزاب -

السياسية وقدرة املواطنني على تغيري احلكومة بالوسائل السلمية عن طريق االنتخابات.
اجلـــة مطالـــب أســـر اســـتمرار الفشـــل يف حتديـــد مصـــري األشـــخاص الـــذين اختفـــوا يف التســـعينات ويف مع-
الضحايا.
إفـــالت املســـئولني مـــن املســـاءلة، واســـتمرار االحتجـــاز دون حماكمـــة إىل جانـــب ســـوء األوضـــاع داخـــل -

السجون وسوء معاملة املسجونني، واإلقتار إىل استقالل القضائي.
.2انتشار الفساد اليت رافقته تقارير عن حمدودية الشفافية يف األداء احلكومي-

ميكــن القــول عمومــا بــأن املأخـــذ األمريكيــة حــول وضــعية حقـــوق اإلنســان يف اجلزائــر تكمــن يف اســـتمرار 
العنف ولو بدرجات متفاوتة من طرف اإلرهابيني أو رجال األمن، وكذا استمرار ملف املفقـودين، ملـف التجـارة 

.3بالبشر
المغاربياالتحادثانيا: فشل تجربة 

يكيــة الــنمط اجلمــاعي علــى الــنمط القطــري يف التعامــل مــع البلــدان املغاربيــة تفضــل الواليــات املتحــدة األمر 
وهــو مــا جتلــى يف خمتلــف املبــادرات املتعــددة األطــراف االقتصــادية و األمنيــة الــيت قامــت بطرحهــا، غــري أن اإلحتــاد 

دول املغاربيـــة، أملغــاريب مـــازال متعثـــر حلـــد اآلن وهـــو مــا يـــؤدي إىل عرقلـــة تطـــور العالقـــات األمريكيــة مـــع مجيـــع الـــ

. متوفر يف املوقع اإللكرتوين: 1993عن وزارة اخلارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان يف اجلزائر لسنة جمهول، تقرير1
;hop/democracy/1993http:/dosfan.lib.edu.ERC

:ية باجلزائر. متوفر على املوقع االلكرتوين للسفارة األمريك2010جمهول، تقرير عن وزارة اخلارجية األمريكية عن وضعية حقوق اإلنسان 2
http//:www.state.gov/g/tip

عصام بن الشيخ، السياسة اخلارجية األمريكية يف عهد أوباما جتاه املغرب العريب. متوفر على املوقع اإللكرتوين: 3
http:/mostakbaliat.blogspot.com
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وترجع األسباب تعثر التجربة التكامليـة املغاربيـة حسـب الباحـث حممـد العـريب املسـاري إىل ثالثـة أسـباب رئيسـية 
هي الال ثقة، الال يقني، الال تواصل، فهذه الالءات الثالث تطرح العديد من التسـاؤالت الصـرحية داخـل الكتلـة 

ل قطـر يـرى أن مـا هـو نـافع جلـاره غـري مفيـد لـه، "ظـاهرة الـال يقـني" مـن املغاربية: "حقيقة الال ثقـة" الـيت جتعـل كـ
جدوى املشـروع املغـاريب ومصـري مؤسسـاته، "مسـألة الـال تواصـل" الـذي تفرضـه ظـواهر غلـق احلـدود و اخلالفـات 
الشـــكلية وتراجـــع التعـــاون االقتصـــادي البنيـــين، وغريهـــا مـــن األســـباب الـــيت تســـببت يف التشـــويش علـــى الوحـــدة 

.1اربيةاملغ
المطلب الثاني: التحديات الخارجية التي تواجهها الواليات المتحدة األمريكية في الجزائر

يتناول هذا املطلب املنافسة الدولية من جانب كل من االحتاد األورويب بزعامة 
فرنسا والصني، باعتبارها أحد التحديات اليت تواجه السياسة اخلارجية األمريكية يف املنطقة.

األوروبية للواليات المتحدة األمريكية في الجزائر–رع األول: تحدي المنافسة الفرنسية الف
إن التحدي األساسي الذي يأيت للواليات املتحـدة األمريكيـة مـن فرنسـا هـو الوضـع الـدفاعي الـذي تبـدو 

الفرنســـية، وهـــي حتـــاول احلفـــاظ علـــى أحـــد مواقـــع نفوذهـــا التقليديـــة يف املغـــرب العـــريب عامـــة االســـرتاتيجيةعليـــه 
واجلزائر علـى وجـه اخلصـوص. مبـا خيـدم مصـاحلها، وذلـك مـن خـالل إطـالق العديـد مـن السياسـات و املبـادرات 

عي حتــت لــواء علــى خمتلــف األصــعدة، خاصــة االقتصــادية منهــا ســواء يف إطــار العالقــات الثنائيــة أو بشــكل مجــا
األورويب، يف إطـــار الشـــراكة األورو متوســـطة، ولكنهـــا مـــع ذلـــك تســـعى لتأكيـــد رغبتهـــا يف اإلبقـــاء علـــى االحتـــاد

نفوذها بشكل إنفرادي مع دول املغرب العريب.
الجزائرية–أوال: العالقات الفرنسية 

النفوذ الفرنسي في الجزائر-1
ثالثة عوامل هيكلية:يعود ترسخ النفوذ الفرنسي يف اجلزائر إىل 

االمتداد التارخيي للمصاحل الفرنسية يف اجلزائر و املغرب العـريب، و الـيت ترجـع جـذورها إىل القـرن التاسـع -
عشر، وهو ما يفسر بقاء فرنسا كشريك قوي للمنطقة.

نيـة النخب السياسية و االقتصادية املاسكة بزمان السلطة و الثروة يف املغـرب العـريب، هـي خنـب فرانكفو -
.ذات والءات قوية لفرنسا

ــةالتشــادية...إىل أيــن؟". عبــد اهللا صــاحل، "األزمــة 1 ، أفريــل، 172. القــاهرة: مركــز األهــرام للدراســات االســرتاتيجية، العــدد مجلــة السياســة الدولي
.166، ص2008
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تركــز ســلطة فرنســا يف املنطقــة علــى التبعيــة الثقافيــة و اللغويــة، فمازالــت اللغــة الفرنســية مهمــة يف التعلــيم -
.1واإلدارة وسائر مرافق اإلنتاج

الواليــات املتحــدة األمريكيــة إلســقاط تــأثري إن هــذه العوامــل اهليكليــة ســوف تعمــل علــى إضــعاف ســعي
فرنسا يف اجلزائر.

وميكــن القــول إن العالقــات اجلزائريــة الفرنســية علــى الصــعيد السياســي شــهدت تــوترا كبــري خاصــة يف عهــد 
الرئيس نيكوال ساركوزي، على خليفة رفض فرنسا االعرتاف جبرائمها يف اجلزائـر ومتجيـدها لالسـتعمار، باإلضـافة 

إىل اح
.2010-2009اليت تضمنها قانون املالية التكميلي لسنة

إال أن هـــذا التـــوتر مل يتطـــور إىل درجـــة القطيعـــة الدبلوماســـية، هلـــذا عملـــت فرنســـا    علـــى إرســـاء قواعـــد 
م بدل العالقـات الـيت تبقـى رهينـة اخلالفـات السياسـية، وذلـك بـالرتكيز علـى امللفـات االقتصـادية، االستقرار الدائ

واسبانيا وأملانيا.الياكإيطعلى الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبية  سنوات، متقدمة بذلك
الفرنسي في الجزائراالقتصاديالنفوذ -2

ــــى نســــبة 1970األساســــي خاصــــة ســــنة االقتصــــادياالســــتقالل، فقــــد ضــــلت الشــــريك  ــــن اســــتحوذت عل أي
كانت أيضا الدولة األوىل يف استغالل احملروقـات حيـث حتصـلت علـى ثلثـي العقـود املربمـة، رغـم ، كما53.3%

بسـبب السياسـة 1980سـنة %13.4إىل 1970سـنة %53.3تراجع املبادالت التجارية بني البلدين مـن 
و %22ئـــر مـــا بـــني االقتصـــادية الـــيت تبنتهـــا اجلزائر(تـــأميم احملروقـــات)، إال أن فرنســـا ظلـــت املمـــون األول للجزا

24%
2إيطاليا.

عمات فرنسا علـى اسـتمالة اجلزائـر إليهـا عـن طريـق املسـاعدات املاليـة، حيـث حتصـلت اجلزائـر علـى مبلـغ 
مليــــار فرنــــك يف الفــــرتة املمتــــدة 21)، وعلــــى 1969-1963مليــــون دوالر يف الفــــرتة املمتــــدة مــــا بــــني (280

مليون فرنك بني الوكالـة الفرنسـية للتنميـة و القـرض الشـعيب 15كما مت توقيع قرض بقيمة ،)1970-1984(

، مجلة المسـتقبل العربـيعبد اإلله بلقزيز، "الواليات املتحدة األمريكية واملغرب العريب من االهتمام االسرتاتيجي على االخرتاق األمين". القاهرة: 1
.44، ص2000، 259العدد 

.82نور الدين حشود، املرجع السابق. ص 2
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1999اجلزائري يف 
مليـار أورو ومسيـت هـذه املبـادرة 3.5ئريـة لـدى فرنسـا علـى شـكل اسـتثمارات حيـث يقـدر جزء من الديون اجلزا

2مليــون يـور ليصــل إىل 280مليــون يـورو إىل 111مبخطـط االســتثمار الفرنسـي يف اجلزائــر و الـذي بــدا مببلـغ 
.1بداية املخطط2005مليار يورو تكون 

ـــة إىل تقـــوياالســـرتاتيجيةوضـــمن إطـــار  ض منطقـــة نفوذهـــا بإبعـــاد التواجـــد األمريكـــي عـــن الفرنســـية الرامي
اجلزائــر، شــجعت االســتثمارات يف مجيــع القطاعــات، خاصــة يف قطــاع احملروقــات الــذي حيظــى بأمهيــة كبــرية لــدى 

1999اجلزائــر) عــام –الشــركات الفرنســية، فــتم توقيــع عقــد بــني الشــركة الفرنســية العامليــة توتــال وشــركة (أركــو 
ن أســهم اقتســام إنتــاج حقــل روض البغــل، ناهيــك عــن عقــود اســتغالل حقــول مــ%40حصــلت مبوجبــه علــى 

مليــون لتطــوير حقـل مــزن اجلنـات، اســتثمرت شــركة 89الغـاز، فقــد ظفـرت شــركة أنرتبــوز الفرنسـية يف ســنة بعقـد 
، كمـا قامـت بـإبرام اتفـاق شـراكة إلنشـاء مركـب بـرتو  2007دوالر يف حقل تيميمون الغـازي سـنة 170توتال 

مليـــار دوالر. وقـــد حصـــلت إحـــدى الشـــركات الفرنســـية علـــى تـــرخيص حقـــل 3مـــع ســـونا طـــراك بقيمـــة كيميـــاء
.2وذلك من أجل تطوير احتياطات الغاز الذي من أكرب املخزونان يف العامل2009منطقة أحنيت يف 

اجلزائريـــة تعـــرف انتعاشـــا ملحوظـــا خاصـــة بعـــد االتفـــاق   علـــى العديـــد مـــن –بـــدأت العالقـــات الفرنســـية 
املشاريع بني البلدين {أستثمار شركة (الرفاج) يف اإلمسنت، مصانع الزجاج بوهران(لسان غوبـان)، شـركة إلنتـاج 
احلليــب مــع شــركة (بروتــان الدوليــة)، إنتــاج الســكر بــني شــركة البــال وشــركة (كريســتال يونيــون)، مصــنع تركيــب 

ة فرع التأمينـات مـن قبـل جمموعـة (أكسـا)، تراموي، إقام20تراموي إىل 14قاطرات تراموي لشركة (األلستوم) 
مشروع تركيب السيارات (رونو)}، باإلضافة إىل ملف الغرامـات القضـائية ضـد البنـوك الفرنسـية ومشـاريع توسـع 

ثـــني هــذه البنـــوك، وأخــريا تســـوية وضــعية الغرفـــة الفرنســـية للتجــارة و الصـــناعة بنــاء مصـــنع للتكســري البخـــاري لإلي
.3مبنطقة أرزيو مبشاركة شركة (توتال)، شبع)(كربونات اهليدروجني امل

شــركة فرنســية ســامهت يف إجيــاد300وباإلضــافة إىل كــل هــذه املشــاريع املنجــزة تنشــط يف اجلزائــر حــوايل 
.4ألف وظيفة غري مباشرة100ألف وظيفة مباشرة و 30ـــــل

.238، ص2010. القاهرة : دار الكتاب احلديث، السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي في الجزائرهشام صاغور، 1
.138، ص1997، أفريل 128، العدد مجلة السياسة الدوليةمهابة أمحد ، "اجلزائر بني التكتالت الداخلية و التدخالت اخلارجية". 2
جمهول، االستثمار يف اجلزائر يعين فرنسا. متوفر على املوقع اإللكرتوين: 3

http://www.djazairess/ com/algeriatimes/18348
على موقع اإللكرتوين: مليارات يورو حجم اإلستثمار الفرنسي باجلزائر. متوفر10جمهول، 4
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ى مكانتهــا األوىل يف قائمــة ممــوين أمــا يف مــا يتعلــق بالتبــادل التجــاري بــني البلــدين فقــد حافظــت فرنســا علــ
، حيـــــث بلغـــــت تغطيتهـــــا لســـــوق الصـــــادرات اجلزائريـــــة نســـــبة 2011مليـــــار دوالر ســـــنة 7.02اجلزائـــــر بقيمـــــة 

مليــار دوالر وهــي نســبة ضــعيفة باملقارنــة مــع فرنســا الــيت مازالــت تســتحوذ علــى الســوق الصــادرات يف 15.12
مليـار 6.616مـن اجلزائـر فقـد احتلـت فرنسـا املرتبـة الرابعـة بقيمـة اجلزائر، أمـال فيمـا يتعلـق بـالواردات الفرنسـية 

مليــار 15.248، وقــد ســبقتها كــل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف املرتبــة األوىل بقيمــة 2011دوالر ســنة 
7.185مليــار دوالر وإســبانيا يف املرتبــة الثالثــة بقيمــة9.887دوالر فيمــا كانــت املرتبــة الثانيــة إليطاليــا بقيمــة 

.1مليار دوالر
الجزائرية-العالقات الثقافية الفرنسية -5

لقــد عملــت فرنســا علــى تكــريس وجودهــا الثقــايف يف اجلزائــر، وذلــك مــن خــالل احلصــول علــى امتيــازات 
تعاقديـة يف ظـل معاهـدة االسـتقالل و النصـوص املرفقـة هلـا، فعلـى غـرار كـل مـن تـونس و املغـرب حتصـلت فرنســا 

مراكــز 5): علــى احلــق يف ملكيــة 2املبــادئ حــول التعــاون الثقــايف املرفــق التفاقيــات أيفيــان املــادة (حبكــم إعــالن 
ـــة، و18حبـــوث و  ـــرتاب اجلزائـــري، فـــإذا كـــان إضـــرارها     2430ثانوي ـــدائي موزعـــة عـــرب كـــل ال مؤسســـة تعلـــيم ابت

.2ة إدارية وسياسيةعلى التعليم الفرنسي يف املدارس كان إحلاحها على إبقاء اللغة الفرنسية كلغ

كمـراقبني عـرب أحنـاء العـامل، 14بلد وحكومة كأعضـاء و56دولة، وهي تضم حاليا 12، و اليت تضم 1970
ر مل تنضــم إال أن الــرئيس الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة وقــد أنظمــت إليهــا كــل مــن املغــرب وتــونس، إال أن اجلزائــ

، قمــة كيبــك 2004وقمــة واغــادوغو 2002يشــارك يف قممهــا، قمــة بــريوت فرنســا، وذلــك منــذ قمــة بــريوت 
.3، وذلك يف حماولة فرنسية الستدراج اجلزائر إىل العضوية يف املنظمة ولو بصفة غري مباشرة2008

الـــيت أغلقـــت مـــن بدايـــة ح عـــدد مـــن املؤسســـات الثقافيـــة و التعليميـــةكمـــا عمـــد الفرنســـيون إىل إعـــادة فـــت
.2000جانفي 15األزمة يف اجلزائر، ويف هذا السياق أعيد فتح املركز الثقايف الفرنسي يف 

.239هشام صاغور، املرجع السابق. ص 1
ــــة العــــالم االســــتراتيجيســــامل برقــــوق، "األبعــــاد اإلســــرتاتيجية للسياســــة والثقافيــــة الفرنســــية يف املغــــرب العــــريب". 2 ، اجلزائــــر: مركــــز الدراســــات مجل

.2، ص2008ماي، 03االسرتاتيجية، العدد
جمهول، الفرانكفونية استعمار أم إستخراب. متوفر على املوقع اإللكرتوين:     3
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وفـــتح املدرســـة اجلزائريـــة الدولـــة ببـــاريس 2001أكتـــوبر 21فاقيـــة فـــتح ثانويـــة يف اجلزائـــر جزائريـــة لألعمـــال، وات
، لــدعم إصــالح 2009فيفــري 01، وتوقيــع اتفاقيــة متويــل تتعلــق بتنفيــذ مشــروع صــندوق التضــامن يف 2001

اجلزائريـة وذلـك مـن املدارس العليا اجلزائرية وإنشاء مدرسة عليا للتكنولوجيا ويهدف هـذا إىل دعـم فـروع االمتيـاز 
.1خالل حتسني عروض التكوين وخلق أقسام حتضريية ومؤسسة جديدة للتكوين

ذلك من أجل تطويـق املنطقـة مـن على تفعيل العالقات األوروبية اجلزائرية عرب تفعيل العالقات األوربية املغاربية و 
التدخالت اخلارجية خاصة منها األمريكية.

الجزائرية–ثانيا: العالقات األوروبية 

 يـــع

 تنميــة املبــادالت وضــمان مســتقبل متــوازن للعالقــات التجاريــة و االجتماعيــة بــني األطــراف وحتديــد
شروط التحرير التدرجيي لعمليات تبادل السلع و اخلدمات ورؤوس األموال.

.تشجيع املبادالت البشرية وخاصة فيما يتعلق باإلجراءات اإلدارية


األخرية و اإلحتاد األورويب وكذا الدول العضوية فيه.
2.
مضمون اتفاقية الشراكة األورو جزائرية-2

تضـــمنت اتفاقيـــة الشـــراكة بـــني اجلزائـــر و اإلحتـــاد األورويب عـــدة جوانـــب، اقتصـــادية واجتماعيـــة ثقافيـــة 
وسياســــية وأمنيــــة، كمــــا تضــــمنت أيضــــا ملفــــني جديــــدين ومهــــا ملــــف العــــادة و الشــــؤون الداخليــــة وحريــــة تنقــــل 

األشخاص، ملف مكافحة اإلرهاب وتوابعه.

. متوفر على املوقع اإللكرتوين: 2009فيفري 17جمهول، توقيع اتفاقية بني فرنسا و اجلزائر يف 1
dz.org-http://www.ambafrance
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دي دف االتفاقية امل تصا اإلق يد  لصع لى ا وقعـة بـني اجلزائـر و اإلحتـاد األورويب إىل العمـل علـى حتضـري فع
اجلزائــــر مــــن الناحيــــة االقتصــــادية و السياســــية  واملاليــــة كمرحلــــة أوىل إلقامــــة منطقــــة تبــــادل حــــر بــــني الطــــرفني مث 

إدماجها يف االقتصاد العايل كمرحلة ثانية ويتم هذا عن طريق:
سنة.12اجلمركية على مدى التفكيك اجلمركي وإلغاء احلواجز والتعريفات-
العمــل علــى تأهيــل النســيج الصــناعي وتــدعيم الفالحــة الســتقطاب االســتثمارات األجنبيــة يف -

.1اجلزائر
تشـــــجيع فـــــرص االســـــتثمار األورويب يف اجلزائـــــر ودعـــــم جهـــــود اجلزائـــــر لتحقيـــــق تنميـــــة خـــــارج -

احملروقات.
روبية اجلزائري، تسعى إىل تكـريس احلـوار بـني أما فيما خيص الشق االجتماعي و الثقايف فإن الشراكة األو 

الثقافات و املبادالت اإلنسانية العلمية و التكنولوجية، ذلك اعتمادا على دعـم احلـوار و االحـرتام بـني الثقافـات 
و التكـوين العـام و املهـين وإقامـة تعـاون يف ميـدان اهلجـرة الغـري شـرعية وو األديان وتنمية املواد يف ميادين الرتبية

اا نتيجة للركود التنموي از فر اسية وإ يو سي لسوس اكل ا ملش تمام با .2االه
أمـــا علـــى املســـتوى السياســـي و األمـــين فتعمـــل الشـــراكة علـــى تـــدعيم احلـــوار وإرســـاء الدميقراطيـــة وحقـــوق 
اإلنســان و التســـامح الـــديين و الثقـــايف، وإعطــاء الفرصـــة للجزائـــر بـــأن تتعــاون عســـكريا مـــع االحتـــاد األورويب عـــرب

القوة العسكرية األوروبية اليت مت إنشاءها و اليت تعترب ابنة لبناء احللف العسكري األورويب.
وفيمــا خيــص اجلوانــب اجلديــدة الــيت مشلتهــا االتفاقيــة املوقعــة بــني اإلحتــاد األورويب فــيمكن إمجاهلــا يف أربعــة 
شــوة، دعــم املؤسســات اجلزائريــة لتطبيــق 
القــانون و العدالــة وترســيخ دولــة القــانون، حماربــة اجلرميــة املنظمــة ومكافحــة تبــيض األمــوال و املخــدرات، وقضــايا 

اهلجرة وتنقل األشخاص والتأشرية.
، والــربامج كمــا عمــل االحتــاد األورويب يف إطــار التعــاون املــايل مــع اجلزائــر علــى تأهيــل الــربامج االقتصــادية

) وذلك من أجـل تأهيـل املؤسسـات الصـغرية و 2010-2007مليون أورو يف الفرتة املمتدة من (220بقيمة 
مليــــون أورو، كمــــا يشــــمل التمويــــل أيضــــا 40نــــامج املتوســــطة و الــــيت اســــتفادت مــــن أكــــرب حصــــة مــــن هــــذا الرب 

.261نفس املرجع. ص1
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قطاعــات أخــرى، الفالحــة و الســياحة، التطهــري املــائي الضــروري لرفــع مســتوى تعبئــة املــوارد املائيــة، احملافظــة علــى 
البيئــة، والبحــث العلمــي، تنظــيم قطــاع الصــحة، عصــرنة نظــام الســجون وإعــادة إدمــاج املســاجني، وهــو اهلــدف 

للتكفــل بآثــار املأســاة الوطنيــة وينــدرج هــذا الربنــامج ضــمن األداة اجلديــدة لتمويــل لتعــاون و تعتــربه اجلزائــر مهــم 
.20071الشراكة اليت حتمل حمل برامج ميدا ابتداء من سنة 

-2011مليــون أورو يف الفــرتة املمتــدة مــا بــني (172اســتفادت اجلزائــر أيضــا مــن برنــامج متويــل بقيمــة 
مليـــون أورو، تنميـــة 34)، الـــذي يهـــدف إىل تـــدعيم العديـــد مـــن القطاعـــات، محايـــة البيئـــة خصـــص هلـــا 2013

أورو، دعـــم قطـــاع مليـــون 20مليـــون أورو، دعـــم التنميـــة احملليـــة ملختلـــف جهـــات الـــوطن ب 20اإلرث الثقـــايف 
مليــون أورو، كمــا رقــع اإلحتــاد األورويب 28مليــون أورو، أو دعــم اإلصــالحات يف قطــاع الصــيد 34النقــل ب 

.2مليون أورو5.21اتفاق متويل برنامج دعم قطاع التعليم العايل و البحث العلمي مقدر ب 
عن طريـق وضـع مشـروع جديـد األورويب إىل تدعيم التعاون وتطوير الشراكة األورو جزائريةيسعى اإلحتاد

P3A والـــذي يهـــدف علـــى ختفـــيض نســـبة البطالـــة بـــاجلزائر، وحيتـــوي املشـــروع برنـــاجمني، يتعلـــق األول برنـــامج ،
ت، أمــا الربنــامج الثــاين التوأمــة االقتصــادية و الــيت تقــوم

فريكز على املوافقة التقنية وتبادل املعلومات للمدى القصري.
ويف ما يتعلق باملبادالت التجارية بني اجلزائـر و إلحتـاد األورويب فقـد حـرص اإلحتـاد األورويب علـى احلفـاظ 

ن تعامالتـه التجاريـة مـ%53.78على مكانه كأحد أهم الشركاء يف اجلزائر، حيـث انـه ال يـزال يسـتحوذ علـى 
.20113مع اجلزائر لسنة 

إن فرنســـا املتحمســـة مبشـــروعها األورو متوســـطي تـــرى أن فرصـــها أفضـــل يف حتصـــيل مكاســـب أكثـــر مـــن 

اطق املغاربيــة مبحــور اجلنــوب األورويب خاصــة علــى الصــعيد االقتصــادي، ذلــك أم وختطــط أكثــر لزيــادة ارتبــاط املنــ
الدول األوروبية هي املمون األساسي للسوق اجلزائرية، اليت ترتبط عضويا باقتصاد دول االحتاد األورويب.

مليون أورو لفائدة اجلزائر. متوفر على املوقع اإللكرتوين: 220جمهول، االحتاد األورويب خيصص 1
http://www.djazairess.com/echorouk/24/04/2007

م بوسالن، اجلزائر شريك هام لإلحتاد األورويب. متوفر على املوقع اإللكرتوين: 2
./elmassa/06/06/2010http://www.djazairess.com

األورويب تكشف عن مشروع لتطوير التجارة مع اجلزائر. متوفر على املوقع االلكرتوين:3
.elhiwar/13/05/2009http://www.djazairess.com/
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الفرع الثاني: المنافسة الصينية للواليات المتحدة األمريكية في الجزائر
العـــريب ســـاحة صـــراع علـــى النفـــوذ وحلبـــة منافســـة اقتصـــادية بـــني الواليـــات املتحـــدة بعـــد أن كـــان املغـــرب 

األمريكيـــة وأوروبـــا، داخـــل العـــب جديـــد علـــى خـــط املنافســـة ويتعلـــق األمـــر بالصـــني الـــيت أصـــبحت اليـــوم أحـــد 
1عمالقة العام اقتصاديا وسياسيا وعسكريا

ر على وجه اخلصوص لسببني هامني:ويعود الدخول القوي للصني للمنطقة املغاربية عامة واجلزائ
اندماج الصني الكامل يف احلياة الدوليـة وسـعيها لتوسـع نفوذهـا، حـىت يف املنـاطق الـيت كانـت  غريبـة - 1

.2عنها، من جهة
خاصــة وأنــه يتكــئ علــى %10ومــن جهــة أخــرى فــإن االقتصــاد الصــيين يعــرف منــوا ســريعا يقــارب - 2

يف عــام 33%60%
العديــد مــن الــدول النفطيــة مبــا فيهــا البلــدان اإلفريقيــة خاصــة، كأهــداف ، هلــذا فقــد ركــزت الصــني علــى2020

الغــــاز وعجــــزه عــــن تلبيــــة االحتياجــــات الصــــينية، وكــــذا حمتملــــة يف ظــــل ضــــعف اإلنتــــاج األســــيوي مــــن الــــنفط و
.3استحواذ الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا على اجلزء الكبري من الطاقة اليت تنتجها منطقة الشرق األوسط

هلذا سنحاول يف هذا اجلزء من البحث تسليط الضـوء علـى املنافسـة الصـينية للواليـات املتحـدة األمريكيـة 
أهم بلد إفريقي مصدر للطاقة وأرض خصبة السـتثمارات الشـركات الصـينية، حيـث نتنـاول بالبحـث يف اجلزائر ك

اخللفيــــة التارخييــــة للعالقــــات الصــــينية اجلزائريــــة والــــيت شــــكلت العامــــل السياســــي اإلجيــــايب لتطــــوير العالقــــات بــــني 
ريكيــة مــن النفــوذ االقتصــادي البلــدين، خاصــة االقتصــادية منهــا، األمــر الــذي أثــار ختــوف الواليــات املتحــدة األم

املتزايد للصني يف اجلزائر ويف القارة اإلفريقية ككل يف املساس املباشـر مبصـاحلها االقتصـادية ومنافسـة تواجـدها يف 
املنطقة.

الجزائرية-الخلفية التاريخية للعالقات الصينية -1
االسـتعمار الفرنسـي، حيـث أن أهـم ترجع العالقات الصينية اجلزائرية إىل فـرتة حـرب التحريـر الـوطين ضـد 

رشيد خشانة، الصني تدخل إىل حلبة املنافسة بني أوروبا وأمريكا يف املغرب العريب. متوفر على املوقع االلكرتوين:1
:166608./node/http://web/alqudsK.com

متوفر على املوقع االلكرتوين: .حممود معروف، استكشاف صيين هادئ للمنطقة املغاربية2
? site sect=14/ara/arabic international/detail.html;chhttp:/www.swissinfo

متوفر على املوقع اإللكرتوين: .واشنطن3
/ALABWAB/DERAST5;ORG:siironLINEhttp:/WWW
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، ليمتد االعرتاف الدبلوماسـي إىل الـدعم املـايل و العسـكري 1958اجلزائرية املؤقتة أيام فقط بعد تأسيسها عام 
مليـون دوالر عـام 12و 1958مليـون دوالر عـام 4.9مهـا ماليـا قـدر ب حيث قدمت الصني إىل اجلزائـر دع

مليون فرنك فرنسي نقدا يف نفـس السـنة، ولقـد مثـن وباسـتمرار ممثلـو جبهـة التحريـر الـوطين الـدعم 2و 1959

"لقد أظهرت الصني اسـتعداد كبـريا ملسـاعدتنا يف معركتنـا ضـد االسـتعمار، إننـا إذ نـربح الصـني إىل جانبنـا 
فإنــا نــربح قــوة عظيمــة هائلــة  حيســب هلــا العــامل ألــف حســاب ويبــدي منهــا االســتعمار ختوفــا كبــري أمــا حنــن فــال 

لـق فــإن اجلزائــر لعبـت يف فــرتة السـتينات و الســبعينات الــدور األساسـي يف تعبئــة دول عــامل ومـن هــذا املنط
اجلنــوب بصــفة خاصــة والعــامل ككــل لــدعم اســرتجاع الصــني ملكانتهــا يف األمــم املتحــدة وقــد جتســد هــذا يف ســنة 

، كما واصلت دعمها للوحدة الصينية.1971
جعية لتطوير عالقات الصـداقة و التعـاون بـني اجلزائـر و لقد شكل العامل التارخيي و السياسي خلفية ومر 

علـى الـرئيس الصـيين ردا علـى رسـالة 1999الصني مثلما أكده رئيس اجلمهوريـة السـيد عبـد العزيـز بوتفليقـة يف 

زائريـة الصـينية و العمـل علـى تعزيـز التعـاون الثنـائي " أو أكد لكم يف السـعي معكـم إىل ترقيـة الصـداقة اجل
.1بني البلدين"

كمـا أعطــى العامـل السياســي اإلجيــايب دعمـا قويــا لعالقـات التعــاون اإلقتصــادي و التجـاري بــني البلــدين، 
(بنــاء الطــرق العامــة و املبــاين، الســكك 1980علــى التعــاون يف جمــال املقاومــة ســنة حيــث بعــد أن مت اإلتفــاق

ـــادي  ـــد مـــن املشـــاريع اهلامـــة يف اجلزائر(فنـــدق اهليلتـــون ذو مخســـة جنـــوم، ن احلديديـــة) أشـــرفت الصـــني علـــى العدي
وع نقــل امليــاه اجلوفيــة الضــباط، مطــار اجلزائــر الــدوايل، املبــاين اجلديــدة للــوزارة اخلارجيــة اجلزائريــة، فضــال عــن مشــر 

كلم بني عني صاحل متنراست يف اجلنوب، مشروع بناء الطريق السريع املمتد مـن شـرق اجلزائـر 750على مسافة 
كيلـــومرت والـــذي يعـــد أكـــرب مشـــروع هندســـي يف تـــاريخ اجلزائـــر أشـــرفت عليـــه شـــركة 528

.2مليار دوالر6,25ك احلديدة ووصلت فيه االستثمارات جونغ شني الصينية و الشركة الصينية لبناء السك

.23إمساعيل دبش، املرجع السابق. ص1
جمهول، العالقات الصينية اجلزائرية طويلة األمد تشهد قوة دفع قوية للنمو. متوفر على املوقع اإللكرتوين: 2

.cn/31660/6379205.html:arabic.people.comhttp//
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الصينية يقول يوه يونغ (األستاذ مبكتب دراسات الطاقة: 
و االسـتثمار يف االسـرتاتيجياطي الـنفط "إن الصني باعتبارها دولة تستورد الـنفط، حتتـاج إىل إنشـاء احتيـ

األجنبية"
، كمــا وقعـــت 2002لإلشــارة فقــد فـــازت شــركة صـــينو كيــت مبشـــروع إصــالح حقـــول زارتــني يف أكتـــوبر 

برتو تشينا اتفاقية مع اجلزائر لبناء أول مشروع موحـد للتعـاون اخلـارجي يف جمـال البـرتول 
) NOOCالشــــــركة الصــــــينية (2009يف حــــــوض الشــــــريف، ومنــــــاطق أخــــــرى، لتفــــــوز يف ســــــنة 2003يف 

.1برتخيص التنقيب يف حاسي بري ركايز
ني املرتبـــة الثالثـــة    يف ترتيـــب الـــدول أمـــا فيمـــا يتعلـــق باملبـــادالت التجاريـــة بـــني البلـــدين فقـــد احتلـــت الصـــ

، وتشـــمل 2011مليـــار دوالر ســـنة 4.54العشــر األوائـــل املـــوردة للجزائـــر بعـــد كـــل مـــن إيطاليـــا وفرنســـا بقيمـــة 
و التجهيـزات الكهربائيـة، األقمشـة، األحذيـة، التجهيـزات الواردات الصـينية (التجهيـزات امليكانيكيـة، السـيارات

مليـــار دوالر ، أمـــا فيمـــا 1.5، 2009فيمـــا وصـــلت الصـــادرات اجلزائريـــة للصـــني ســـنة املتعلقـــة بالتكنولوجيـــا)،
مليون دوالر حبسـب السـفارة الصـينية يف اجلزائـر  900يتعلق باالستثمارات الصينية يف اجلزائر فقد قدرت حبوايل 

.2رير البرتولشركة صينية الطرق املباين االتصاالت الطاقة، املياه تك40كما تنشط يف اجلزائر حوايل 
انطالقــا ممــا ســبق نســتنتج أن العالقــات اجلزائريــة الصــينية قــد أصــبحت تكتســي طابعــا اســرتاتيجيا، حيــث 
تتميــز بالثقــة و الــدوام وتــوازن املصــاحل، هلــذا فــإن الواليــات املتحــدة األمريكيــة تســعى للعمــل علــى حتجــيم الــدور 

ذي تسـعى الواليـات املتحـدة األمريكيـة لتحقيقـه لضـمان الصيين يف اجلزائر ويف إفريقيا وهـو اهلـدف األساسـي، الـ
يف املنطقــــة خاصــــة يف ظــــل التنــــافس الــــدويل الشــــديد علــــى مصــــادر الطاقــــة. وعليــــه فــــإن االســــرتاتيجيةمكانتهــــا 

االهتمامات التنني الصيين بثروات القارة اإلفريقية الطبيعية عن كثب رادارات صناع القرار يف واشنطن.

جمهول، العالقات اجلزائرية الصينية. متوفر على املوقع اإللكرتوين: 1
htm»/3n3n2.n/4n/Arabic/2004.cnhttp://www/chinatoday.com

علـى املوقـع جمهول، إحصائيات املركز الوطين لإلعالم واإلحصاء للجمـارك اجلزائريـة، قسـم املبـادالت االقتصـادية للسـفارة الفرنسـية يف اجلزائـر. متـوفر2
اإللكرتوين:

new.asp-/algerie/documentshttp://www/missioneco.org
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خالصة الفصل:
األمريكيــة شــهدت تطــورا كبــريا بعــد أحــداث احلــادي عشــر -يف األخــري إىل أن العالقــات اجلزائريــةنلخــص

مـــن ســـبتمرب، حيـــث تعـــزز التنســـيق األمـــين الثنـــائي بـــني البلـــدين يف فـــرتيت الـــرئيس بـــوش االبـــن، خاصـــة يف جمـــال 

فكـــان تـــأمني الطاقـــة حيظـــى بأمهيـــة كبـــرية يف السياســـة اخلارجيـــة للواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، هلـــذا فـــإن اإلدارة 

التنسيق األمين األمريكي اجلزائري وبوترية كبرية، خاصة أمـام توسـع أما يف عهد الرئيس أوباما فقد تواصل 

اســتطاعت الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن حتــافظ علــى مكانتهــا األوىل كــأول وســتورد للطاقــة مــن اجلزائــر، رغــم
وجود منافسة شديدة من طرف كل من فرنسا و الصني.

األمريكيــة تواجههــا الكثــري مــن العراقيــل الــيت تقــف أمــام -باإلضــافة إىل مــا ســبق فــإن العالقــات اجلزائريــة
ــــة مــــن بينهــــا املنافســــة الفرنســــية والصــــينية  ــــل أمنيــــة، اقتصــــادية،...) وحتــــديات خارجي حتقيقهــــا ألهــــدافها (عراقي

الشديدة.
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الخاتمة:
خنلــص مــن خــالل مــا جــاء يف هــذه الدراســة إىل بعــض النتــائج الــيت متكننــا مــن اإلجابــة علــى اإلشــكالية الــيت متحــور حوهلــا 

البحث تتمثل يف االستنتاجات التالية:

أفـــرزت أحـــداث احلـــادي عشـــر مـــن ســـبتمرب العديـــد مـــن املتغـــريات واملعطيـــات والـــيت جتلـــت بشـــكل لقـــد -
االنفـراد بـالتفوق الزعامـة العامليـة، إذ أصـبح مـا يضـمن هلـا أولويات السياسة األمريكية، وفـقواضح يف إعادة ترتيب 

وكيفيــة حماربتــه  والتصــدي لــه أبــرز القضــايا واملوضــوعات الــيت باتــت تشــغل دهــن صــانع القــرار باإلرهــابمــا يعــرف 
.األمريكية-ريةالعالقات اجلزائكي، كما زاد االهتمام أيضا بتأمني مصادر النفط علىيمر األ

تبعات أحداث احلـادي عشـر مـن سـبتمرب أيضـا ازديـاد االهتمـام األمريكـي بـاملغرب العـريب من لقد كان -
يف ظــل تزايــد التهديــدات اإلرهــابوبــاألخص بــاجلزائر، خاصــة وأن هــذه األخــرية متلــك اخلــربة الواســعة يف مكافحــة 

ـــــا اإلرهابيـــــة غـــــري مســـــبوق بـــــني البلـــــدين مت فيـــــه إدراج اجلزائـــــر يف كـــــل عســـــكريا، األمـــــر الـــــذي أحـــــدث تقاربـــــا أمني
االسرتاجتيات األمنية  والعسكرية، سواء ما تعلـق باسـرتاجتيات الشـرق األوسـط، واملتوسـطية واإلفريقيـة ويتجلـى ذلـك 

عـــرب الصـــحراء، ويف رغبـــة اإلرهـــاباحلـــوار األطلســـي املتوســـطي، أو يف إطـــار مكافحـــة إطـــاريف مشـــاركة اجلزائـــر يف 
واليات األمريكية امللحة يف استضافة اجلزائر ملقر القيادة العسكرية يف إفريقيا والـيت تعتـرب يف اإلسـرتاتيجية األمريكيـة ال

ضرورة أمنية ملحة يف عامل ما بعد احلادي عشر سبتمرب.

11زال مسألة تأمني مصادر الطاقة إحدى األولويـات يف السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة خاصـة بعـد ال ت-
ن االهتمام األمريكـي بـاجلزائر يف جمـال الطاقـة ال يـزال إبتمرب أين اشتد التنافس الدويل حول مصادر الطاقة، هلذا فس

حيظى بأمهية واسعة يف السياسة اخلارجية األمريكية، وهو ما يتجلى يف سعى الواليـات املتحـدة األمريكيـة إىل تعميـق 
مــا تتمتـع بــه اجلزائـر مــن إمكانيـات نفطيــة وغازيـة هائلــة، وذلـك عــن ال الطــاقوي، خاصـةاـ

ات النفطية األمريكية يف املنطقة.طريق زيادة الواردات وتعزيز تواجد الشرك

مجلـــة مـــن العراقيـــل والتحـــديات الداخليـــة يف اجلزائـــر ســـواء أمنيـــة، األمريكيـــة-العالقـــات اجلزائريـــةهتواجـــ-
العالقــات ، خاصــة هــذهمســار اإلحتــاد املغــاريب هــو عرقلــة تطــورمتعلقــة بتوقــف اقتصــادية، سياســية وأخــرى إقليميــة

عي على النمط القطري.اوأن الواليات املتحدة األمريكية تفضل النمط اجلم

منافسة شديدة من جانب كل من فرنسا الـيت تسـعى للحفـاظ األمريكية-العالقات اجلزائريةواجه كما ت-
ــــق الرتكيــــز علــــى امللفــــات االقتصــــادية وطــــ صــــفحة اخلالفــــات يعلــــى مرياثهــــا التقليــــدي، وتعزيــــز وجودهــــا عــــن طري

، اإلفريقيـــةالسياســية، أمــا الصــني وأمــام املنافســة األمريكيــة الشـــديدة هلــا يف الشــرق األوســط جعلــت وجهتهــا القــارة 
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مــن مــواد طبيعيــة هائلــة يف تلبيــة جــزء مــن احتياجــات اقتصــادية املتزايــدة، حيــث وجــدت يف ا تزخــر بــه خاصــة مــع مــ

قتصادي من جهـة والتوسـع األورويب الفرنسـي االقتصـادي يف اجلزائـر والتنـافس إن التوسع األمريكي األمين اال
حول مصـادر الن

ويبقـى اإلسـرائيلية
حلـــف األطلســـي وحتـــت رمحـــة الشـــركات فيمـــا ستصـــبح اجلزائـــر حتـــت الرقابـــة املباشـــرة للعلـــى الـــدول العربيـــة، تفوقهـــا

النفطية األمريكية.
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. األردن: دار أسـامة للنشــر، السياسـة األمريكيـة بـين الدسـتور و القـوى السياسـيةياسـني ، ،العيثـاوي 
2009.

. ترمجــة: (هشــام عبــد اهللا)، بــريوت: الفكــر السياســي األمريكــيريتشــارد ، ،نورتــون و ســتيفنز ،فــريش 
.1991العربية للدراسات والنشر، املؤسسة 

. األردن: دار الفكـــر السياســـي واالســـتراتيجي للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــةعبـــد القـــادر ، ،فهمـــي
.2009الشروق للنشر، 

. ترمجـــة: محــيس امحــد أمـــني، القــاهرة: مركــز األهـــرام نهايـــة التــاريخ وخـــتم البشــر،فوكــو يامــا، فرنســيس 
.1993، 1للرتمجة والنشر، ط

. السياســــة الخارجيــــة األمريكيــــة بــــين مدرســــتين: المحافظيــــة الجديــــدة والواقعيــــةهــــادي ، ،بســـي ق
2008، 1بريوت: دار العربية للعلوم، ط

. السياســـة الخارجيـــة األمريكيـــة بـــين مدرســـتين: المحافظيـــة الجديـــدة و الواقعيـــةهـــادي ، ،قبســـي
.2008بريوت: الدار العربية للعلوم، 

1991. اجلزء الثالث، اجلزائر: دار البعث، الجزائر الجديدةملحمةعمار ، ،قليل 
1. طالشـــرق األوســـط الكبيـــرســـعيد ، ،الالونـــدي 

2005.
. اجلزائر: دار اهلدى للنشر،  بدون سنة نشر.أطلس الجزائر و العالم حممد اهلادي ، ،لعروق  

.1997. املغرب: دار توبقال، متوسطية-المشروع المغاربي والشراكة األوروفتح اهللا ، ،لعلو 
القــاهرة: مكتبــة رســالة فــي األصــولية البروتســتانتية و السياســة الخارجيــة األمريكيــة.مســري ، ،مــرقس 

2001الشروق، 
بوعــات ،اجلزائـر: ديـوان املط2. طاالتجاهـات النظريـة فـي تحليــل العالقـات الدوليـةعـامر ، ،مصـباح 

.2006اجلامعية، 
، القــــــاهرة: دار 1طاالمبراطوريــــــة االمريكيــــــة واالغــــــارة علــــــي العــــــراق.حممــــــد حســــــنني ، ،هيكــــــل

.2004الشروق،
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، القــاهرة: دار الشــروق،   3طاإلمبراطوريــة األمريكيــة و إلغــارة علــى العــراق.حممــد حســنني ، ،هيكــل 
2004  .

بـريوت: الـدار العربيـة .اإلشـكاليات الفكريـة واالسـتراتيجيةسـبتمبر 11عالم ما بعد واد أباه السيد ، 
.2004للعلوم، 

. األردن: دار مكافحـة اإلرهـاب فـي االســتراتيجية األمريكيـة رؤيـة قانونيـة تحليليــةظـاهر ، ،الياسـري 
.2011الثقافة للنشر والتوزيع، 



147

جرائد ومجالت:-ب
، لبنــان: مركــز دراســات مجلــة المســتقبل العربــي"حــول التطــورات يف النظــام العــاملي". ،األتاســي، مجــال 

.  1999، نوفمرب 153الوحدة العربية، العدد 
ـــا  ـــوهم واخلديعـــة،امساعيـــل، حممـــد زكري ـــدويل اجلديـــد بـــني ال ـــيالنظـــام ال ـــان: مركـــز . المســـتقبل العرب ، لبن
.1995دراسات الوحدة العربية، سبتمرب

، واشـــنطن: وكالـــة اإلعـــالم مجلـــة المجـــال"ركـــائز السياســـة اخلارجيـــة األمريكيـــة". ،أولربايـــت، مـــادلني 
.1993، 262األمريكية، العدد 

، اجلزائــر: جريــدة الخبــر"اجلزائــر تعــد العنصــر األساســي ملبــادرة الشــراكة الشــمال إفريقيــة". ،ب، ســهيل 
2012جوان 6يومية جزائرية، العدد غري متوفر، 

مجلــــة العــــالم "األبعــــاد اإلســــرتاتيجية للسياســــة والثقافيــــة الفرنســــية يف املغــــرب العــــريب". ،برقــــوق، ســــامل 
.2008، ماي03، اجلزائر: مركز الدراسات االسرتاتيجية، العدداالستراتيجي

االخـرتاق "الواليات املتحـدة األمريكيـة واملغـرب العـريب مـن االهتمـام االسـرتاتيجي إىل ،بلقزيز، عبد اإلله 
، جــانفي 253، القــاهرة: مركــز الدراســات السياســية واالســرتاتيجية، العــدد مجلــة السياســات الدوليــةالتكتيكــي". 

2000.
"الواليات املتحدة األمريكية واملغرب العريب من االهتمام االسرتاتيجي علـى االخـرتاق ،بلقزيز، عبد اإلله 

.2000، 259دد ، العمجلة المستقبل العربياألمين". القاهرة: 
، مجلـة المسـتقبل العربـي"السياسة اخلارجية األمريكية: كيـف تصـنع ومـن يصـنعها؟". ،جرجيس، فواز 

.2005بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
ــدة ســليمان، "الســفرية األمريكيــة يف بامــاكو تلتقــي مــع الطــرح اجلزائــري يف معاجلــة أزمــة مــايل". ،ح  جري

.2012جوان 13، 6981ائرية، العدد يومية جز ، اجلزائر: الخبر
القــاهرة، ". مجلــة السياســة الدوليــة،الدعســوقي ، أبــو بكــر  "أمريكــا و اإلرهــاب احلــدث و التــداعيات

.  2001. 146العدد 

"املشــهد االقتصـــادي للواليــات املتحــدة األمريكيــة وتداعياتـــه علــى سياســتها اخلارجيـــة". ،زيــاد، حــافظ  
.2000، 306ة العربية، العدد ، بريوت: مركز دراسات الوحدالمستقبل العربيمجلة

،زياد،حــافظ 
.2004، 306، العدد، مجلة المستقبل العربي
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، بــــريوت: مركــــز دراســــات المســــتقبل العربـــيمجلــــةامــــني، "جيوسياســــيو االمربياليـــة املعاصــــرة". ،مســـري
.2004، ماي303لعربية، العدد الوحدة ا

، العـدد مجلـة دراسـات اسـتراتيجية"احلوار األطلسي اجلزائري: مـن أيـن وإىل أيـن؟". ،سنطوح، حسني 
.2006الثاين، اجلزائر: درا اخللدونية للنشر والتوزيع، 

، القــاهرة: مركــز مجلــة السياســة الدوليــة"أنابيــب الطاقــة اجلغرافيــا تقــود السياســة". ،ســيد أمحــد، عــادل 
.  2006، أفريل 164الدراسات السياسية واالسرتاتيجية، العدد 

مجلــــة السياســــية شــــليب، الســــيد أمــــني  "سياســــة إدارة كلينتــــون اخلارجيــــة، إجنــــاز أم فــــراغ إســــرتاتيجي". 
.2001،أبريل، 144، العدد 37، السنة الدولية

، العـــدد السياســـة الدوليـــة"الثابـــت واملتغـــري يف سياســـة الواليـــات املتحـــدة اخلارجيـــة". ،الشـــورجبي، منـــار 
.2005، جويلية 161

، دمشـق: احتـاد الكتـاب مجلـة الفكـر السياسـيصارم ،مسري  "النفط العريب يف االسرتاتيجية األمريكية". 
2003، 18-19العرب، العدد املزدوج 

. القاهرة: مركـز األهـرام للدراسـات مجلة السياسة الدوليةصاحل، عبد اهللا "األزمة التشادية...إىل أين؟". 
2008، أفريل، 172االسرتاتيجية، العدد 

العـدد،الدوليـةالسياسـةمجلـةاملتحـدة". للواليـاتجديـدبنالرئيسزيارة"أبعاد،الرجال، عمر عز
.1985السنة ،81

مجلــــة السياســــة "السياســــة اخلارجيــــة األمريكيــــة وهيكــــل النظــــام الــــدويل اجلديــــد". ،علــــوي، مصــــطفى 
.2003، جويلية 153، القاهرة: مركز األهرام للدراسات والنشر، العدد الدولية

، العـدد جريـدة الخبـر"فتور يف عالقات اجلزائر حبلـف األطلسـي منـذ الثـورة الليبيـة". ،قدادرة ، عاطف 
.2012جويلية 6ر: يومية جزائرية،  متوفر، اجلزائغري 

، القـاهرة: مجلة السياسة الدوليـة"املغرب العريب ومأزق الشراكة مع االحتاد األورويب". ،املديين، توفيق 
.2006، أفريل 164مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية، العدد 

، اجلزائـر: املركـز التقـين مجلـة الجـيشالعامليـة". 
.1993، ماي 385واإلعالم و التوجيه، العدد 

، بــريوت: مجلــة المســتقبل العربــيســليمان، "دولــة األمــن القــومي و صــناعة القــرار األمريكــي". ،منــذر
.2006، مارس 325مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
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، مجلـــة السياســـة الدوليــــة"اجلزائـــر بـــني التكـــتالت الداخليــــة و التـــدخالت اخلارجيـــة". ،مهابـــة، أمحـــد 
.1997، أفريل 128اجلزائر: العدد 

، العـدد مجلة السياسة الدوليةأمحد ، "اجلزائر بني التكتالت الداخلية و التدخالت اخلارجية". ،مهابة
.1997، أفريل 128

الرئاســـة كمؤسســـة لصـــنع القـــرار السياســـي يف السياســـة اخلارجيـــة األمريكيـــة مصـــطفى خليـــل، "،نانســـني 
.1997، القاهرة: مركز األهرام للدراسات، جانفي مجلة السياسة الدوليةوأولوياته". 

.12، ص1994، جويلية 161، العدد جريدة النبأ"الفرصة الساحنة". ،ريتشارد نيكسون،  
، 1143العـدد،المجاهـدمجلـة.الدوليـة"احملافـليفاجلزائريـةالقضـيةصـوت"،هـارون، حممـد السـعيد 

.1982جويلية02
، اجلزائــر: جريــدة الخبــر اليوميــة"اجلماعــة الســلفية إىل القاعـدة بــبالد املغــرب اإلســالمي" . ،يـس، محيــد 

.2007جانفي 27، 1243العدد 
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الرسائل الجامعية:-ج
عالقــــات التعــــاون األمنــــي بــــين الجزائــــر وحلــــف شــــمال األطلســــي األبعــــاد و موســــى ، ،بابــــا عمــــي

. مداخلــة ضــمن: (امللتقــى الــدويل "اجلزائــر واألمــن يف املتوســط"، تنظــيم: قســم العلــوم السياســية، الوكالــة الرهانــات
.2008الوطنية لتنمية البحث العلمي، مركز الشعب للدراسات اإلسرتاتيجية)، جامعة قسنطينة، 

. (حماضــرات غــري منشــورة يف مقيــاس السياســة الخارجيــة الجزائريــة وتحليــل مضــامينهاحممــد ، ،برقــوق 
.2012واإلعالم)، جامعة اجلزائر، السياسة اخلارجية اجلزائرية، كلية العلوم السياسية

لنيــل شــهادة املاجســتري ". (مــذكرة2009-1999حممــد ملــني ، "العالقــات اجلزائريــة الفرنســية ،بوحبيلــة 
يف املنظمات السياسية، كلية العلوم السياسية واإلعـالم، قسـم العلـوم السياسـية والعالقـات الدوليـة)، جامعـة اجلزائـر، 

2010.
أعمر ، "البعد املتوسطي يف سياسة الواليات املتحدة األمريكية واالحتـاد األورويب تنـافس يف اطـار ،بوزيد 

عادة املاجستري يف العالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واالعالم، قسم العلـوم السياسـية تكامل". (مذكرة لنيل ش
.2009والعالقات الدولية)، جامعة اجلزائر،  

.)"1958-1962اجلزائريـة(والثـورةاألمريكيـةاملتحـدةللواليـاتاخلارجيـةالسياسـةليلـى ،"،تيتـة 
).2002التاريخ، جامعة باتنة، قسماإلنسانية،والعلوماآلدابكليةالثورة،يف تاريخماجستري(مذكرة

إبراهيم ، "املغـرب العـريب يف ظـل التوازنـات الدوليـة بعـد احلـرب البـاردة". (مـذكرة لنيـل شـهادة ،تيقمونني 
ليـــة)، الدوليـــة ، كليـــة العلـــوم السياســـية و اإلعـــالم، قســـم العلـــوم السياســـية و العالقـــات الدو املاجســـتري يف العالقـــات

.2005جامعة اجلزائر، 

مراد ، "التنافس الفرنسي األمريكي على منطقة املغرب العريب". (مذكرة لنيـل شـهادة املاجسـتري ،حجاج
ــــوم السياســــية و العالقــــات الدوليــــة)، جامعــــة  ــــوم السياســــية و اإلعــــالم، قســــم العل ــــة، كليــــة العل يف العالقــــات الدولي

.2008اجلزائر،

(مــــذكرة لنيـــل شــــهادة )2002-1992األمريكيـــة (-العالقـــات الجزائريــــةنـــور الــــدين ، ،حشـــود 
. 2003املاجيسرت يف العالقات الدولية لكلية احلقوق العلوم السياسية قسم العلوم السياسية)، جامعة قسنطينة، 
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لنيـــل شــهادة الـــدكتوراه يف أمريكيــة". (مــذكرة-أمينــة ، "التعـــاون والتنــافس يف العالقـــات األورو،ربــاحي 
ت الدوليـــة)، جامعـــة اجلزائـــر، العالقـــات الدوليـــة، كليـــة العلـــوم السياســـية واإلعـــالم، قســـم العلـــوم السياســـية والعالقـــا

2007.
."2001أمســـاء ، "مكانـــة الســـاحل اإلفريقـــي يف االســـرتاتيجية األمريكيـــة بعـــد أحـــداث ســـبتمرب ،رســـويل 

عالقــات الدوليــة، كليــة احلقــوق، قســم العلــوم السياســية و العالقــات الدوليــة)، (مــذكرة لنيــل شــهادة املاجســتري يف ال
.2011جامعة باتنة،

-1990السياســــــة الخارجيــــــة للواليــــــات المتحــــــدة األمريكيــــــة تجــــــاه العــــــراق: حممــــــود ، ،شــــــرقي
االعـالم، قسـم (رسالة لنيل شـهادة دكتـوراه يف العلـوم السياسـية والعالقـات الدوليـة، كليـة العلـوم السياسـية و .2006

.2007العلوم السياسية والعالقات الدولية)، جامعة اجلزائر، 

مصـــطفى ، "السياســـة األمريكيـــة جتـــاه احلركـــات اإلســـالمية". (رســـالة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه يف ،صـــايج 
جلزائر. العالقات الدولية، كلية العلوم السياسة و اإلعالم، قسم العلوم السياسة و العالقات الدولية)، جامعة ا

البعــــد األمنــــي الجزائــــري فــــي منطقــــة الســــاحل والصــــحراء االفريقيــــة (التحــــديات شــــاكر ، ،ظريــــف
ــات) . (مــذكرة لنيــل شــهادة املاجيســتري يف العالقــات الدوليــة، كليــة احلقــوق والعلــوم السياســية، قســم العلــوم والرهان

.            2009السياسية)، جامعة باتنة، 

"السياســة األمريكيــة يف منطقــة مشــال إفريقيــا بعــد احلــرب البــاردة". (مــذكرة لنيــل شــهادة مــوين ، ،عليلــي 
املاجســـتري يف العالقـــات الدوليـــة، كليـــة العلـــوم السياســـية و اإلعـــالم، قســـم العلـــوم السياســـية و العالقـــات الدوليـــة)، 

.رجامعة اجلزائ
الثانيـــة، اجلزائـــر: (كليـــة العلـــوم . الســـنة محاضـــرات ألقيـــت لطلبـــة العلـــوم السياســـيةمـــربوك، ،غضـــبان 

).2000-1999السياسية والعالقات الدولية، جامعو باتنة، 
أمينـــة ، التحـــول الرباغمـــايت يف السياســـة اخلارجيـــة دراســـة يف العوامـــل و املتغـــريات. (رســـالة  لنيـــل ،مزيـــان 

وم السياسـية و العالقـات الدوليـة، شهادة املاجستري يف العالقات الدوليـة، كليـة العلـوم السياسـة و االعـالم قسـم العلـ
).2009جامعة اجلزائر، 
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المواقع االلكترونية:-د
إبـراهيم درويـش، قـراءة يف كتـاب أمريكـا يف مفـرتق الطـرق: الدميقراطيـة و السـلطة، وإرث احملـافظني اجلـدد لفرانسـيس 

متوفر على املوقع اإللكرتوين:.فوكوياما
-/index,php?option=comnation,com-www.arab

content&task=4141&Itimid=67
عـــرض كتـــاب ألريـــن أرمســـرتونغ: املعركـــة مـــن أجـــل اهللا: األصـــولية يف اليهوديـــة و املســـيحية و اإلســـالم: علـــى املوقـــع 

اإللكرتوين:
-?option=comnation,com/index,php-www.arab

content&task=view&id=5700
ت البحثية املؤثرة على السياسة اخلارجية األمريكية. متوفر على املوقع اإللكرتوين:كرمي القاضي، مراكز الدراسا

http://acpss .ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/fil e24.htmI
خالد احلروب، اهلجوم على أمريكا التداعيات الداخلية و اخلارجية. متوفرة على املوقع اإللكرتوين:

Analysis/ 14/09/2001.-/ Casseseera.netAljaz
محدي عبد الرمحان، أبعاد األبعاد األمريكية جتاه إفريقيا. متوفر على املوقع اإللكرتوين:

rabic/dowalia/oplitic4asp.HTML.-iolhttp//www.islamonline.net/
على املوقع اإللكرتوين:أنظر مقال: السياسة اخلارجية األمريكية لباراك أوباما. متوفرة

http:// digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=657085&eid=2920
مركز اجلزيرة للدراسات، واقعية كما يراها أوباما لتجديد الزعامة األمريكية. متوفر على مركز اجلزيرة: 

www.aljazeera.net/ND/exeres/1931D642-58F6-40F-857D
قراءة يف إسرتاتيجية األمن القومي اجلديدة. متوفر على املوقع اإللكرتوين: جماهد الزيات،

http://www.ahram.org.eg/211/2010/06/28/4/27019.aspx
جمهول، تراجع العراق عن اإلسرتاتيجية يف سلم األولويات األمريكية. متوفر على املوقع اإللكرتوين

http://www.ahram.org.eg/211/2010/06/28/4/27019.aspx
جماهد الزيات، قراءة يف إسرتاتيجية األمن القومي األمريكي اجلديدة. متوفر على املوقع اإللكرتوين:

rss_viewer/national_securi/stes/default/files/http://www.whitehouse.gov
ty_strategy.pdf

جمهول، اجلزائر دارسة  عامة  عن  اجلمهورية  اجلزائرية  يف  كتاب  األطلسي.  أنظر  املوقع  االليكرتوين:
www.algerianews.maklobbog.com
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حممــد أمــني ســين، املــدركات االســرتاتيجية األمريكيــة جتــاه اجلزائــر. إدارة بــوش منوذجــا. متــوفر علــى موقــع احلــوار أون 
الين: 

www,elhiwaronline ;com/view/24404/101/2010/01/24 p3
متوفر على املوقع اإللكرتوين: عبد الرحيم محدون ، العالقات اجلزائرية األمريكية تشهد دينامكية جديدة. 

http:/193 .194.78.233/ma ar/stories.php ?story=06/02/9701769
دوالر. متــوفر علــى موقــع جريــدة اجلزائــر نيــوز 1.1حفــيظ صــواليلي، الــنفط اجلزائــري اخلفيــف يــربح رمســا إضــافيا ب

اإللكرتوين:                                         
elkhabre/27/02/2012http://www,djazairess,com/

. متوفر على جريدة اخلرب اإللكرتوين: 2011دوالر سنة 133حفيظ صواليلي، سعر النفط اجلزائري جتاوز 
/20012/01/04http://www,elhkabar,com

شريف عبد الرمحن، الرؤية األمريكية للجزائر من االقتصادي إىل األمين. متوفر على موقع اإللكرتوين:         
arabic/politics/2001/10//article 11.5htmlwww.islam online net./

قفة، التطويق الفرنسي و القفـز األمريكـي مسـات املرحلـة احلـايل يف التعامـل الـدويل مـع املغـرب العـريب. خالد عمر بن
متوفر يف املوقع اإللكرتوين:  

?htm/albayan/2000/07/14/sya/40www.albayan.co.ae
). متوفر على املوقع االليكرتوين: 2000-1990املبادالت التجارية األمريكية اجلزائرية (عبد الرمحان شريف،

release/-trade/statistics/press-/foreignhttp://www.census.gov
:  . متوفر على املوقع االلكرتوينعبد الرمحن شريف، الرؤية األمريكية للجزائر من االقتصادي إىل األمين
./arabic/politics/2001/10//articleslam online nethttp:// www.i

11.5html
مســؤول أمريكــي جمهــول، اإلصــالحات السياســية الــيت أعلــن عنهــا الــرئيس اجلزائــري خطــوة مهمــة لإلمــام. متــوفر يف 

:املوقع اإللكرتوين
/31662/2011/04/16http:// arabic.people.com

وسيلة حملاربة اإلرهاب وتأمني  املوارد النفطية ألمريكا. متوفر على املوقع اإللكرتوين:                                          إدريس ولد خليفة، أفريكوم
?aid=101132./debat/show.art.asphttp/www.ahewar.org

جمهول، العالقات اجلزائرية األمريكية. متوفر على املوقع اإللكرتوين:  
/index.phphttp:/www.marefa.org

حممــد أمــني ســين، املــدركات اإلســرتاتيجية األمريكيــة جتــاه اجلزائــر: إدارة بــوش منوذجــا. متــوفر علــى موقــع احلــوار أون 
الين:     
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/view/24404/101/2010/01/24;comwww,elhiwaronline
جمهول، اجلزائر بلد حموري نتطلع إىل تعاون وثيق معه لبسط اإلستقرار. متوفر على املوقع اإللكرتوين:    

/alfadjr/142182/http://www.djazairess.com
جمهول، املغرب يستضيف منتدى تدعمه أمريكا لإلصالح يف الشرق األوسط. متوفر على املوقع اإللكرتوين: 

?id breve =411//breve.php3Comhttp:/www.tunez ine.
صاحل سامل، الشرق األوسط الكبري: التحدي الغريب و اإلستجابة العربية. متوفر على املوقع اإللكرتوين:

/issue 17/artica14.Asp,comwww. Kabreet. Egypt:http/
على املوقع اإللكرتوين:مليون دوالر. متوفر845جمهول، بيونغ تفوز بطبيعيات من اجلزائر بقيمة 

:/algeriames/07/11/2009http://www.djazaiess/com
عبد الرحيم  محدون، تفكـري يف االسـتفادة مـن اخلـربة األمريكيـة والكوريـة اجلنوبيـة يف تسـري املـوارد املائيـة. متـوفر علـى 

:املوقع اإللكرتوين
 ./afadjerwww.djazairess.comhttp://

اجلزائرية. متوفر على املوقع االلكرتوين: -قسم املبادالت التجارية األمريكيةموقع وزارة اخلارجية األمريكية،
release-tratistics/press-/foreigncensus.govhttp://www.

التطويق الفرنسي و القفز األمريكي مسات املرحلة احلالية يف التعامل الـدويل مـع املغـرب العـريب. بن قفة عمر خالد ،
متوفر يف املوقع اإللكرتوين:  

?htmae/albayan/2000/07/14/sya/40www.albayan.com.
وسيلة حملاربة اإلرهاب وتأمني  املوارد النفطية ألمريكا. متوفر على املوقع اإللكرتوين:                                          ولد خليفة إدريس، أفريكوم

?aid=101132./debat/show.art.asphttp/www.ahewar.org
املوقع اإللكرتوين: جمهول، الواليات املتحدة األمريكية ال تنوي إقامة عسكرية يف اجلزائر. متوفر على

elmassa/2408jhttp://www.d azairess.com/
جمهــول، اجلزائــر رفضــت عرضــا أمريكيــا مبســح جــوي ألراضــيها ينــدرج ضــمن مكافحــة اإلرهــاب. متــوفر علــى املوقــع 

اإللكرتوين: 
5804/ennhar/http://www.djazairess.com

تعاون عسكري مميز مع اجلزائر. متوفر على املوقع التايل: عبد احلفيظ سجال، احللف األطلسي يسعى إىل
/elfajer/23http://www.djazairess.com

جمهول، مائة شركة أمريكية أغلبها يف قطاع الطاقة. متوفر على املوقع اإللكرتوين": 
ar/ecomic/24/20042www.elkhbar.com/
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يف موقع االلكرتوين للسفارة األمريكية يف اجلزائر. جمهول، األوضاع السياسية يف اجلزائر. متوفر
v/g/tipwww.state.go

ــــة األمريكيــــة حــــول حقــــوق اإلنســــان يف اجلزائــــر لســــنة  ــــر عــــن وزارة اخلارجي . متــــوفر يف املوقــــع 1993جمهــــول، تقري
اإللكرتوين: 

;hop/democracy/1993http:/dosfan.lib.edu.ERC
. متـــوفر علـــى املوقـــع االلكـــرتوين 2010األمريكيـــة عـــن وضـــعية حقـــوق اإلنســـان جمهـــول، تقريـــر عـــن وزارة اخلارجيـــة

:للسفارة األمريكية باجلزائر
http//:www.state.gov/g/tip

على املوقع اإللكرتوين: عصام بن الشيخ، السياسة اخلارجية األمريكية يف عهد أوباما جتاه املغرب العريب. متوفر
http:/mostakbaliat.blogspot.com

جمهول، االستثمار يف اجلزائر يعين فرنسا. متوفر على املوقع اإللكرتوين: 
http://www.djazairess/ com/algeriatimes/18348

على موقع اإللكرتوين: الفرنسي باجلزائر. متوفرمليارات يورو حجم اإلستثمار10جمهول، 
/elhewar/2008/11/24http://www/djazairess.com

جمهول، الفرانكفونية استعمار أم إستخراب. متوفر على املوقع اإللكرتوين:     
.:41463? t=/vb/showthread.phphttp:/bayn Online.fr

. متوفر على املوقع اإللكرتوين: 2009فيفري 17جمهول، توقيع اتفاقية بني فرنسا و اجلزائر يف 
dz.org-http://www.ambafrance

مليون أورو لفائدة اجلزائر. متوفر على املوقع اإللكرتوين: 220جمهول، االحتاد األورويب خيصص 
http://www.djazairess.com/echorouk/24/04/2007

م بوسالن، اجلزائر شريك هام لإلحتاد األورويب. متوفر على املوقع اإللكرتوين: 
./elmassa/06/06/2010http://www.djazairess.com

األورويب تكشـــــف عــــن مشـــــروع لتطـــــوير التجــــارة مـــــع اجلزائـــــر. متــــوفر علـــــى املوقـــــع 
االلكرتوين:

.elhiwar/13/05/2009http://www.djazairess.com/
رشيد خشانة، الصني تدخل إىل حلبة املنافسة بني أوروبا وأمريكا يف املغرب العريب. متوفر على املوقع االلكرتوين:

:166608./node/http://web/alqudsK.com
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متوفر على املوقع االلكرتوين: .حممود معروف، استكشاف صيين هادئ للمنطقة املغاربية
? site/ara/arabic international/detail.html;chhttp:/www.swissinfo

sect=14
على املوقع اإللكرتوين: متوفر.

/ALABWAB/DERAST5;ORG:siironLINEhttp:/WWW
جمهول، العالقات الصينية اجلزائرية طويلة األمد تشهد قوة دفع قوية للنمو. متوفر على املوقع اإللكرتوين: 

.cn/31660/6379205.html:arabic.people.comhttp//
متوفر على املوقع اإللكرتوين: جمهول، العالقات اجلزائرية الصينية. 

htm»/3n3n2.n/4n/Arabic/2004.cnhttp://www/chinatoday.com
املبــــادالت االقتصــــادية للســــفارة جمهــــول، إحصــــائيات املركــــز الــــوطين لإلعــــالم واإلحصــــاء للجمــــارك اجلزائريــــة، قســــم
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سبتمبر 11التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية األمريكية اتجاه الجزائر بعد أحداث 
2001

الملخص

،2001ســبتمرب 11تناولـت الدراســة التوجهــات اجلديــدة للسياســة اخلارجيــة األمريكيـة اجتــاه اجلزائــر بعــد أحــداث 
ســبتمرب الــيت شــكلت أهــم منعطــف يف التــاريخ 11فحـدد الفصــل األول السياســة اخلارجيــة األمريكيــة  بعــد أحــداث 

كمــا تضــمن هــذا الفصــل مضــامني ،،األمريكــي و الــدويل 
د أهــــدافها إذ يعتــــرب أمــــن إســــرائيل و نشــــر السياســــة اخلارجيــــة األمريكيــــة مــــن اخللفيــــة الفكريــــة و النظريــــة مــــع حتديــــ

مــع ،و العوامــل املــؤثرة فيهــا مــع رصــد أهــم مؤسســات صــنع القــرار األمريكــي ،الدميقراطيــة و اهليمنــة العامليــة أمههــا 
تسليط الضوء على فرتة بوش وأوباما ونقاط االقرتاب و االختالف يف إسرتاتيجية كل منهما.

حيــــــث تعتــــــرب األمهيــــــة ،ســــــبتمرب 11ت األمريكيــــــة اجلزائريــــــة قبــــــل أحــــــداث تنــــــاول الفصــــــل الثــــــاين واقــــــع العالقــــــا
،مــع حتديــد هـذه العالقــة قبــل ،اجليواسـرتاتيجية أهــم عامـل الــذي جعــل مـن اجلزائــر حمــل اهتمـام السياســة األمريكيـة 

مـــع اســـتعراض التفاعـــل ،أثنـــاء و بعـــد اســـتقالل اجلزائـــر مـــن اجلانـــب السياســـي االقتصـــادي و األمـــين بـــني البلـــدين 
مع تسليط الضوء علـى مبـادرة إيزنسـتات مـع تـونس املغـرب و اجلزائـر و الـيت هـدفت إىل ،األمريكي مع أزمة اجلزائر 
،إال حتقيق االندماج املغاريب 

االقتصادية .

الــث فتنــاول لــب الدراســة و هــو واقــع العالقــة بــني الواليــات املتحــدة األمريكيــة و اجلزائــر بعــد أحــداث أمــا الفصــل الث
الــذي ،أدت إىل تغيــري أولويــات كلتــا البلــدين ،الــيت أفــرزت معطيــات و متغــريات جديــدة ،2001ســبتمرب 11

لوك اخلـارجي للواليـات املتحـدة األمريكيـة  يعترب اإلرهاب الدويل أمهها ليعود العامل الديين كخيار إسـرتاتيجي يف السـ
مع تسليط الضوء عن خمتلف العراقيل و التحديات اليت تواجه العالقات بني البلدين . 



The new trends for the foreign policy of the United
States towards Algeria after 11 September 2001

Summary
This study dealt with trends foreing policy of the unated states towards
Algeria after the events of 11 September 2001 . so the first chapter
define the foreing policy of Unated state after 11 September 2001 .
which was a importante step in the American and international history .
to change ptiorities according to data and the new changes . this chapter
include also the contens of the American foreing policy from the
intellectual and theoretical bachgrand to identify then goals considering
the security of Israel and rise up demorcracy  and the domination of the
domination of the world are the mort  importante theings . including to
the mort importante institutions specialy on bush time and aboma
tolking about divergence and convergence strategie .

- The b second  chapter dealt with the real relation between Algeria and
the United State of American before 11 September 2001 where the
strategie is the American politics . with talking about the relation before
during after the independce of Algeria in political and economic and
security between them

- The third chapter dealt the core of the study and it was the real relation
between Algeria and the unated state of America after the events of 11
September 2011 . including new data and variable led to change
priorities both State which considering the international terrorist as the
mort Importante thring thereligion factor as a strategie choice on the



foreing behavior of unated state of America . and tolking finaly about
the difficulties between the two countries.
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