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رــــــــدیــــــكر و التقـــــــــــالش

:الشكر الجزیل إلى
أستاذنا بن بلعید فرید لقبوله اإلشراف على مذكرتنا هذه ، بما یسط

مذكرة تخرجنا بقبول مناقشة أعضاء لجنة المناقشة الذین شرفوناالسادة 
.لنیل شهادة الماستر

كما نتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة 
بجامعة تیزي وزوا الذین أشرفوا على تأطیرنا منذ مسارنا الجامعي، فلهم 

.منا كل اإلحترام و التقدیر و إلى كافة عمال المكتبة بالقسم
فیكم    أقول للجمیع بارك اهللا



اإلھداء



داء  ــــــــــــإھ
.الطریقإلى كل من مدو أرواحهم جسرا لكي نعبر

.فقدموا دماءهم الزكیة مهرا األعلى عروس الجزائر
البطل الذي شهداء الجزائر األبرار و الذي من بینهم جدي 

رحمته و راجیا اهللا أن یتغمده بواسع" جدي سعید"أفتخر به 
.عظیم مغفرته

إلى الذین أرجو و تعبا لیضمنا راحتي ، إلى الذین سهرا اللیالي 
.أمي و أبي أطال اهللا في عمرهما: رضاهما 

إلى جمیع إخوتي و أخواتي  
.أتمنى لهن التوفیق في حیاتهنو إلى صدیقاتي في الجامعة،

إلى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل من قریب أو من 
.بعید

"صبرینة "





داء  ــــــــــــإھ
من إلىأهدي هذا العمل إلى أعز ما منحني اهللا في هذه الدنیا 

كان لي خیر سند في مشوار حیاتي اللذین لم یبخال علي و 
.والدي العزیزینو إلىعطفهما و نصائحهما 

.جنانهرحمها اهللا و أسكنها فسیح " سعدیة" إلى روح خالتي
.واتيخإخوتي و أإلى كل 

.إلى جمیع األهل و ألحبة
إلى جمیع األساتذة الذین أناروا درب حیاتي  

إلى كل من قدم لي العون و المساعدة و أسدى لي بنصیحة 
جمیع األصدقاء و الزّمالء سواء من قریب أو من بعید إلى 

.بقسم العلوم السیاسیة
.هاو كل عائلتالزمیلة جدي صبرینة إلى 

إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي

"زیـــــــدــــــــــــــــــــی"





:مقدمة

.و األمنلإلستراتجیةاإلطار النظري و المفاهیمي: صل األولالف

مفهوم اإلستراتیجیة :المبحث األول

.ةتعریف اإلستراتیجی: المطلب األول

. ةمبادئ اإلستراتیجی: المطلب الثاني

.ةمقومات اإلستراتیجی: المطلب الثالث

. مفهوم األمن:المبحث الثاني

.تعریف األمن: المطلب األول

.أبعاد و مستویات: المطلب الثاني

.أهمیة األمن:المطلب الثالث

.مقاربات األمنیة للجزائر و الوالیات المتحدة األمریكیةال:المبحث الثالث

.المقاربة الجزائریة:المطلب األول

.المقاربة األمریكیة:المطلب الثاني

الحوار االستراتیجي األمریكي الجزائري:المطلب الثالث

و التغییریةبین االستمرار أوباما تجاه الجزائر إدارةمقاربة:الفصل الثاني



.تأثیر سیاسة بوش االبن على سیاسة أوباما:المبحث األول

.سیاسة إدارة بوش االبن:المطلب األول

.األبیضالنشأة إلى البیت من أوباما:المطلب الثاني

.تجاه الجزائرأوباماإدارةإستراتیجیة:المطلب الثالث

دوافع االهتمام األمریكي بالجزائر:المبحث الثاني

.جیوستراتیجیةدوافع:المطلب األول

.دوافع اقتصادیة:المطلب الثاني

.دوافع سیاسیة أمنیة:المطلب الثالث

.في المنطقةالتهدیدات األمنیة:المبحث الثالث

. اإلرهاب و الجریمة المنظمة:المطلب األول

.)لیبیا ( تداعیات الربیع العربي :المطلب الثاني

. أزمة مالي:المطلب الثالث

و السیناریوهات المستقبلیة التقاربقاتو مع:الفصل الثالث

.البلدینالعالقات بین العراقیل الداخلیة التي تواجه :المبحث األول

.العراقیل في المجال األمني:المطلب األول

.العراقیل في المجال و االقتصادي:المطلب الثاني

.العراقیل السیاسیة: ثالثالمطلب ال



التحدیات الخارجیة التي تواجهها الوالیات المتحدة األمریكیة في :المبحث الثاني

.الجزائر

.تحدي المنافسة الفرنسیة للوالیات المتحدة األمریكیة في الجزائر:المطلب األول

.تحدي المنافسة الصینیة للوالیات المتحدة األمریكیة في الجزائر: المطلب الثاني

.ستقبلیةالسیناریوهات الم: المبحث الثالث

.السیناریو الخطي: المطلب األول

.اإلصالحيالسیناریو: المطلب الثاني

.السیناریو الرادیكالي: المطلب الثالث



:الملخص

یتأسس المضمون العام للدراسة على مبدأ البحث في فك العالقات األمریكیة الجزائریة 

، و التي أفرزت معطیات و متغیرات 2001سبتمبر 11التي شهدت تطورا بعد أحداث 

برز السیاسة الخارجیة لكل من الجزائر و واشنطن، حیث أولویاتصیاغة إلىأدتجدیدة 

من خاللها العامل األمني و بقوة كخیار استراتیجي في السلوك الخارجي األمریكي لمواجهة 

الوقوف في دراستنا عند أهم المحطات في سنحاولو . الدوليباإلرهابما أصبح یعرف 

األمنیة األمریكیة تجاه الجزائر في عهد الرئیس أوباما، حیث تواصل في اإلستراتیجیةتطور 

ألمریكي الجزائري و بوتیرة كبیرة، خاصة أمام توسع و تفاقم سیق األمني فترة حكمه التن

.التهدیدات األمنیة في منطقة الساحل اإلفریقي



المقدمة
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: بالموضوعالتعریف 

العالمي منذ نهایة الحرب في ظل التحوالت الدولیة و اإلقلیمیة  التي عرفها النظام 

حاول تكقوة عظمى مهیمنة على النسق الدولي، األمریكیة الوالیات المتحدة برزت ،الباردة

من خالل إعادة بناء تموقعها ألحادیة و تحقیق مصالحها القومیةإحكام سیطرتها ا

ةو الجزائر خاصو یعد الفضاء المتوسطي عامة. ویةالحیةفي المناطق اإلستراتیجی

الجیواستراتیجي الهامهالموقعكبیرة نظرا أهمیةكتسبت حد المناطق التي إأتعتبر التي 

.تعتبرها واشنطن أنها طاقات آمنةو كذلك توفرها بالموارد الطاقویة و التي

أثبتتإرهابیاوالیات المتحدة األمریكیة اعتداءعرفت ال2001-09-11و بعد أحداث 

تانعكاسإهذا الحدثولدف،عالمیا لیست بمعزل عن التهدیدنه حتى الدولة العظمى أفیه

جدیدة في مسار السیاسة سیاسة عالمیة لتبلور مهدت قتصادیة، سیاسیة و أمنیةت إاو تأثیر 

11و بدایة نظام عالمي یختلف في عالقاته و أولویاته عن عالم ما قبل أحداث الدولیة،

م، فأعلنت كل الدول تعاطفها و دعمها للوالیات المتحدة األمریكیة في الحرب 2001سبتمبر 

الجزائریةثر هذا الحدث تالقت الرؤیة األمریكیة مع الرؤیةو على إ،اإلرهابالشاملة ضد 

في اإلرهابیةاإلجرامیةبضرورة إیجاد أسالیب و حلول مناسبة للقضاء على التنظیمات

في مطلع تجربة سابقة بالتعامل مع الظاهرة اإلرهابیةكانت لها الجزائر أنالعالم، باعتبار

دم من اإلضطرابات و عموقع في منطقة تشهد الكثیر، وأنها تت)العشریة السوداء(التسعینات

أوال في المغرب اإلسالمينظیم القاعدةظهور تبعد خاصة و السیاسي،ياألمنرستقرااإل
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منیة المتصاعدة بوتیرة الالأاألوضاع دفعت هذه ،)داعش(و تنظیم الدولة اإلسالمیة الحقا

بین الجزائرمني التنسیق و التعاون األإلىو اإلقلیمیةكبیرة جدًا على الساحة الدولیة

.ألمني المشتركبمواجهة التهدیدلبلدینلالمصالح المشتركة یرتكز على و واشنطن 

خاللها التي " أوباما"تتمحور حول إستراتیجیة إدارة الدراسة أنضح ما سبق یتمنادا است

نحاول فهم السیاسة الخارجیة األمریكیة إطارو في .نبرز أهم العالقات التي تجمع البلدین

بین الخیار العسكري و الخیار الدبلوماسي و التوجهات تتباین صناع القرار التي وجهة نظر 

األمریكیة المتمحورة حول المقاربة األحادیة من جهة التي تدعو إلى الهیمنة األمریكیة 

دعومن جهة أخرى تتخاذ القرارات، و سیاسة تعددیةالعالم و عدم إشراك حلفائها في إعلى

إطار و یجابي في الشأن الدولي اإلطنخراإلالفوق اإلقلیمیة لإلى تفعیل دور المنظمات 

لاإلعتماد المتبادو الشراكة
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:مبررات اختیار الموضوع_ 

:الموضوع في مبررینهذامجموعة من األسباب و الدوافع وراء اختیارإجمالیمكن 

:مبررات موضوعیة-

تعتبر المتوسط و موقعها الجیواستراتیجي الهام حیثاألهمیة التي تحظى بها منطقة . 1

.أطماع الدول الكبرىمحلا، مما جعلهالثروة النفطیةومنطقة غنیة ب،الممرات البحریةمعبر

األزمة مرورا من ثورات الربیع العربي منبدایةالمنطقة، تشهده التيةالكبیر كیةالحر . 2

.الفشل الدوالتي في المنطقةإلىوصوال في الساحل ،

ئيا، في تطویر التعاون الثنالجزائریة-العالقات األمریكیةلملحوظ في وتیرةالتطور ا. 3

. يقتصادفي الجانبین األمني و اإلال سیما

:ذاتیةمبررات-

میوالت شخصیة و شغف معرفي متأصل بالمواضیع المتعلقة بالقضایا الوطنیة . 1

.التي نحن جزء ال یتجزأ منها

.قتصاديي و اإلاألمریكي بالجزائر خاصة الجانب األمنعن سبب االهتمام التقصي . 2

ما شكل دافعا نحو معالجة الموضوع ،دیمیة لهحداثة الموضوع و قلة المعالجة األكا. 3

. و لما ال محاولة توضیح بعض الجوانب فیه

:ةأدبیات الدراس-

توسطیة و ثوابت ممنطقة الالالعدید من األدبیات السابقة التي تناولت مواضیع حول 
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اإلستراتیجیة األمریكیة في المنطقة مع تعاقب إدارتها، و یمكن أن نورد مجموعة من الكتب  

أولویات السیاسة الخارجیة األمریكیة بعد أحداث 1:و هيفي إطار دراستناااستخدمناهالتي 

الذي ركز على دور المحافظین الجدد خاصة " لشاهر إسماعیل الشاهر" م2001أیلول 11

" ،كما تم االستعانة بمذكرة ماجستیر معنونة "بوش االبن" على قرارات إدارةمع تأثیرهم 

ح سلیم العایب و الذي عرج فیها 2بالدبلوماسیة الجزائریة في القرن اإلفریقي للمترش

نجازاتها على المستوى اإلفریقي و الدولي لسیاسة الخارجیة ومكانتها و أهم إعلى تطور ا

التقاریر 3صریحات الرسمیین من الرؤساء و المسؤولین، و بعض هذا باإلضافة إلى ت

الصادرة عن مراكز الفكر و هیئات رسمیة مختصة بالشؤون العالقات الخارجیة لكل

. و الوالیات المتحدة األمریكیةمن الجزائر

:الدراسةإشكالیة

2008في الجزائر من األمنیة إلدارة أوباما اإلستراتیجیةإشكالیةتعالج هذه الدراسة 

:التالیةاإلشكالیةو من خاللها یمكن طرح 2016إلى

في الفترة الممتدة بین سنتياألمریكیة تجاه الجزائرلإلستراتیجیة ما هي المحاور األساسیة 

؟2016–2008

:كاألتيیمكننا طرح تساؤالت فرعیة و هي المركزیةاإلشكالیةانطالقا من 

، وزارة الثقافة  ، قضایا راھنة  م 2001أیلول 11أولویات السیاسة الخارجیة األمریكیة بعد شاھر إسماعیل الشاھر ، 1
الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص ، شھادة ماجستیر قسم اإلفریقيمنظمة االتحاد إطارالعایب سلیم،الدبلوماسیة الجزائریة في 2
. 2011- 2010سیة و العالقات الدولیة، باتنة، ومابلد

:م، متوفر على الرابط2015، الجزائر، الموفضیة السامیة لالجئین:المصدر 3

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc278b0.html 2016- 10- 08:1226على الساعة 
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سدة إلىوباما األمریكیة تجاه الجزائر منذ وصول أاألمنیةكیف تطورت السیاسة . 1

الحكم ؟

الجزائري ؟األمریكيهو السبب الوحید للتعاون األمنيهل الدافع . 2

التي تواجه واشنطن و الجزائر ؟األمنیةماهي طبیعة التحدیات . 3

العالقات التعاونیة بین الجزائر و واشنطن أمامماهي الصعوبات التي تقف حاجز . 4

المستقبلیة للتعاون بین البلدین ؟تالسیناریوهاو ما هي 

:ةاإلشكالیحدود -

:الحدود الزمنیة

و الذي تزامن مع األزمة م 2016-م2008ما بین " أوباما"إدارةفترة حكم ثیستعرض البح

و التي م 2010م، و األوضاع التي شهدها العالم العربي أواخر 2008العالمیة ةقتصادیاإل

ذلك یضًا أو .یكیة الجزائریة على العالقات األمر أّثرت ، یجابیةلها عدة إنعكاسات سلبیة و إ

، و هذا من خالل إبراز "بوش االبن"إلى العودة إلى فترة حكم إدارة في دراستنا لم یمنع

تأثیر توجهاتها على إدارة أوباما و مدى تأثیر المحافظین الجدد على رسم سیاسة إدارة بوش

.ب التي أعلنتها واشنطن ضد اإلرهابر و الح

:المكانیةالحدود

)جنوب غرب المتوسط(لفضاء المتوسطي لعلى المجال الجغرافي  في دراستناسنركز

. السلم واألمن الدولیینإلىالداعي ةدورها الریادي في المنطقو بالتحدید الجزائر، بحكم
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: فرضیات الدراسة-

رتأینا إلى توظیف إو التساؤالت الفرعیة المنبثقة عنها المركزیة إلشكالیةاستنادا إلى 

:ختیار الفرضیات التالیة إ

.واشنطنالموقع الجیوستراتیجي للجزائر جعل منها محل اهتمام . 1

معها التعاون و إزداد الخطر توسعا ازداداألمنیةكلما زادت مستویات التهدیدات . 2

.ر و الوالیات المتحدة األمریكیةبین الجزائاألمني

األمریكي التعاون الجزائريإلىأدتهو احد األسباب التي اإلرهابیعتبر عامل . 3

.2011سبتمبر 11بعد في المجال األمني خاصة

ساهم في عرقلة التنسیق الثنائي تأثیر النفوذ المتنامي لكل من فرنسا و الصین . 4

. بین الجزائر و واشنطن

:اإلطار المنهجي

من منهجیة، و لذلك اتبعنا أكثر المناهج مالئمة أكادیميبحث علمي أيال یخلو 

1:لدراستنا هذه و المتمثلة في

:المنهج القانوني- 1

قتراب إلو یفترض هذا ا. وانبها القانونیةلدراسة المواقف و العالقات و األنشطة من جیستخدم

وصل إلى شرعیة للتجموعة من المعاییر و الضوابط و القواعد التي تستخدم وجود م

600ص .ھضة العربیةدار الن:بیروتموسوعة المصطلحات السیاسیة و الفلسفیة و الدولیة،الجاسور، كاظم عبد الوھاب 1
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حلیل الوثائقالتصرفات و األفعال من عدمها و یكون االعتماد على هذا المنهج في ت

.ةقیتفاإلو مضامین ا

:المنهج التاریخي

ئق و المجالت كمصادر یقوم المنهج التاریخي على جمع المعلومات التاریخیة و الوثا

للبیانات و یعتمد على عامل الزمن في التحلیل السیاسي لألحداث و دراسة الوقائع أساسیة

ال یكفي سرد األحداث و الوقائع بل یتعدى المر ذلك تقدیم تصورات للظروف المحیطة 

و المتحكمة وتطور الظاهرة محل الحل البحث و كذا محاولة إیجاد القوانین المتحكمة فیها 

و استخالص العالقات الموجودة بین الظاهرة و الظروف التي وجدت فیها، و قد لجأنا إلى 

الدولة الجزائریة أوهذا بهدف رصد األحداث التاریخیة التي مرت بها اإلدارة األمریكیة 

مدى إلىبوش االبن و تطرقنا فیها إدارةحقبة إلىالتعاوني بین البلدین، كما عدنا رساو الم

1.د في سیاسته الخارجیةتأثیر المحافظین الجد

:منھج دراسة الحالة 

إدارة أوباما للحد من التهدیدات األمنیة یتمثل هذا المنهج في دراسة في دراسة مدى مساهمة  

للوصول في األخیر منطقة المتوسط ، و أهم أهدافهالحفاظ على األمن لو تحلیل دوره في 

.في عملیة التنسیق الثنائي مع الجزائراألمریكیة لدور اإلدارةةلخالصة تقییمی

603ص ، مرجع سابقالجاسورھابوبد العكاظم  1

.2005، المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، البعد المتوسطي لألمن الجزائريعبد النور بن عنتر، 2
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:اإلحصائيالمنهج 

ستخدام الطرق الرقمیة و الریاضیة في معالجة و تحلیل البیانات و إعطاء هو عبارة عن إ

1:بة لها، و یتم ذلك عبر عدة مراحلالتفسیرات المنطقیة المناس

.عن الموضوعجمع البیانات اإلحصائیة-أ

.الممكنةشكل منظم و تمثیلها بالطرق عرض هذه البیانات ب-ب

.تحلیل البیانات-ج

.األرقام المجمعة من النتائجما تعنیهتفسیر البیانات من خالل تفسیر -د

:منهج تحلیل المضمون

عبارة عن منهج دراسي مرتبط بمتابعة و قراءة المحتویات التي یتضمنها نص 

معین حیث یسعى إلى تحدید المعاني التي ینطوي علیها نسق اإلتصال موضوعما أو

من المعطیاتو استخدمنا هذا المنهج في دراستنا لتحلیل العدید .بطریقة منطقیة و كمیة

و دراسة الظواهر و األحداث و التقاریر لكشف العوامل المؤثرة، و طبیعتها التي أدت بدخول 

بینهما و هو ما وظف في وثیقة إستراتیجیة األمن القومي الجزائر و واشنطن في تعاون 

وق اإلنسانـــــــــلحالة حق2012و التقریر السنوي لعام 2002للوالیات المتحدة 

زائر،ـــــــــــفي الج

و أیضا لتحلیل الخطابات و الحوارات السیاسیة لمسؤولي البلدین

.مرجع سابق1

121ص .م2006الجامعیة،تالمطبوعابن عكنون دیوان تجاھات النظریة في تحلیل العالقات الدولیة،اإلعامر مصباح، 2
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:ياإلطار النظر

: النظریة الواقعیة-1

حیث تقوم عرق النظریات في العالقات الدولیة ، أحد أتعتبر النظریة الواقعیة من 

باستعمال 2بتفسیر العالقات الدولیة على أساس المصالح الوطنیة، و تحقیق هذه المصلحة

قوتها من خالل تفاعلها مع النظام الدوليةو زیادحفاظعلى الالقوة، فالدولة تسعى 

ز واقع إدارة  الوالیات المتحدة تجاه ابر إلیة، و قد استخدمنا هذه النظریة عبر سیاستها الخارج

1.المنطقة ككل

:النظریة اللیبرالیة-2

إن األمن الجماعي والسالم الدیمقراطي یعتبر من أهم التصورات اللیبرالیة لألمن 

األمن الجماعي و هوحیث یستبدلون مفهوم األمن القومي وهو التصور الواقعي بمفهوم آخر

قلیمیة تعمل على ضمان و الذي یكون عن طریق  ٕ إنشاء منظمات ومؤسسات دولیة وا

یینإذن وجود فاعلین غیر الدول.لدولریقة تعاونیة وتبادلیة بین اوتحقیق األمن والسالم بط

عكس المنظور الواقعي، ویقوم تصورهم على أساس تشكیل تحالف موسع یضم أغلب 

2.الفاعلین في النظام الدولي بقصد مواجهة أي فاعل آخر

.رنظریة صنع القرا-3

ن تؤخذ بعین أمتفحصة بمختلف العناصر التي یجب هي نظریة تقوم على دراسة 

.عامر مصباح،مرجع سابق1
مكتبة شركة كاظمة للنشر و الترجمة و الترجمة : ، الكویتروبرت با لتسفراق، النظریات في العالقات الدولیةجیمس دورتي، 2

307ص.م 1985و التوزیع، 
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عتبار عند تحلیل سیاسة معینة، بالتالي فهي عملیة معقدة و تتم عبر مراحل عدیدة، مما إلا

القرارات إلىعتمدنا على هذه النظریة للعودة إتدقیق في فهمها و تحلیلها، بحیث یتطلب ال

.لقرار في اإلدارة، و البدائل المتاحة لدیهم إزاء منطقة المتوسطالتي یتخذها صناع ا

:اإلطار المفاهیمي

القاعدیة المصطلحاتبحث علمي القیام بضبط أيمن الواجب قبل الشروع في 

1.بعض المفاهیم المرتبطة بموضوعناإلىالتي یعالجها، و قد تطرقنا 

:األمن

وهو زوال الخوف، الطمأنینة، الحفظ، .هو غیاب التهدید على القیم األساسیة في المجتمع

.الثقة، التصدیق، و غیرها من المعاني التي عددها علماء اللغة لألمن

:اإلرهاب

.الخوف و الردع و الفزع و هو من فعل ارهب یرهب، : لغةاإلرهابعرف ی

تعبر في كل العملیات اإلجرامیة :" م1947مم المتحدة فقد عرفته منظمة األ: صطالحاإأما 

ص. 2005، المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، لألمن الجزائريالبعد المتوسطي عبد النور بن عنتر،  1

دیسمبر 09- 07،في الوطن العربي، الندوة العملیة الخمسوناإلرھابتشریعات مكافحة : اإلرھاب، تعریف محمد محي الدین عوض2
. 55ص 1999، الریاض، سنة 1998
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.الموجهة ضد دولة ما، وتسعى إلى خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص أو جماعة

1".معینة 

:الربیع العربي 

نتفاضات و الثوراتوسط موجة من اإلشهد العالم العربي2010دیسمبرأواخرمنذ 

نتقال جه المتعددة، و الدخول في عملیة إإسقاط التسلط في نماذإلىو الهادف ةو الغنی

متوقعة و متعددة1أنظمة دیمقراطیة تتجاوز التسلط، و لو بنجاحات نسبیة و إخفاقات إلى

جتماعیة والسیاسیة إلو مختلفة حسب أوضاع هذه البلدان ومستوي قدرات الجمهور لتكتالت ا

:وظهر مصطلح الربیع العربي ألول مرة في جریدة.الطامحة إلى الدیمقراطیة

The idependant

:اإلدارة

النسق من األشخاص و المتخصصین و الفنیین المنظم بطرقة هرمیة أوهو ذلك الجهاز 

و المباني الحاملة لمعاني رمزیة فرادهأالمتمایز بواسطة األدوار، و المكانة بین كل فرد من 

حد األدوات أهي اإلدارةیعتقد النظام السیاسي أن إذحكومة، أودالة على تمثیل دولة 

تعبر المهمة لتنفیذ برامجه و الحلقة الواصلة بینه و بین المواطنین، و في كثیر من األحیان 

نجاز إفي مواطنیه و مدارة على صورة النظام السیاسي و هیبته و قدراته على التحكاإل

.مرجع السابقمحمد محي الدین عوض- 1
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مصالحهم، كما تعبر عن الرمزیة للدولة، بل أن اإلدارة لها دور كبیر في تثبت رمزیة الدولة 

1.سواء كانوا حاكمین أو محكومینهاالدولة في ذهن رعایاهاوسلوك ألجل

:األزمة

هي فترة أو حالة غیر مستقرة یترتب علیها حدوث نتیجة مؤثرة، و هي تتعلق بالمصیر 

و یهدد بقائها، حیت غالبا ما تتزامن األزمة مع عنصر المفاجأة اإلداري للمنظمة،

مما یتطلب مهارة عالیة إلدارة شؤونها و التصدي لكل شكل من أشكال تهدیدها، كما یمكن 

الة من التوتر، وتعتبر نقطة تحول تتطلب قرار ینتج عنه مواقف جدیدة حیثالقول أنها ح

2.هذه القرارات، تؤثر على كل الفواعل ذات العالقة

:التدخل األجنبي

هو ما یثیر قضایا متعددة، مثل ، و في الداخلهالتدخل الخارجي یقدم إطارا شامال لفكرة تأثیر 

تتضمن حتى مستوى تراجع السیادة المطلقة للدول و تزاید انتشار القوة كمیا و كیفیا، وهي 

3.التدخل العسكري لدواع إنسانیة بصور مختلفة

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم  "2014-2008"، مقاربة اوباما لتسویة األزمة السوریة سلیماني نسیمة ، مودر آسیة 1
.العلوم السیاسیة ، دراسات شرق أوسطیة و إقلیمیة 

، مبادرة الحزب االشتراكي الیمیني لوقف الحرب، االشتراكي ،على مفھوم التدخل االجنبي في الشأن الداخليمنصور القاضي، 2
:الرابط

http://aleshteraky.com/hegac/item/4361 ،مؤتمر فیالدیلفیا ، الثورات العربیة و مستقبل التغییر السیاسي ریم محمد موسى3
.2عبیر جامعة الخرطوم ، قسم العلوم السیاسیة ، ص ثقافة الت- السابع عشر
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:صعوبات الدراسة

به الباحث من صعوبات قد تكون منهجیة أو تقنیة و من خالل مي عمل یقو أال یخلو 

:التحلیل صادفنا عدة عراقیل تكمنالدراسة و 

عتماد جبرنا على اإلألعالقات الجزائریة األمریكیة ما نقص الكتب التي تتحدث عن ا. 1

.المجالتعلى تقاریر مراكز البحوث، و المقاالت و الدوریات، و 

لتعدد التصورات األكادیمیة بین الرؤى الغربیةلمصطلحات نظرا صعوبة تحدید ا. 2

. و نظیرتها المغاربة و العربیة اإلسالمیة

.استمراریة األحداث في المنطقة مما یجعل المواقف تتغیر من حین آلخر. 3

:تقسیم الدراسة

انتهجنا من اجل دراسة موضوعنا و معالجة اإلشكالیة المطروحة و اختیار صحة الفرضیات 

تتمثلبخاتمةو أنهیناها فصل مباحث و مطالب و من كل عطة من ثالث فصول یتفر خ

.في مجموعة إستنتاجات الدراسة

مفهوم اإلستراتیجیة األمنیةلنظري و المفاهیمي اإلطار الإلىفي الفصل األولتطرقنا ف

أهم المبادئ افیهإلستراتیجیة مبرزینقمنا بتعریف اأوالً مفهومین إلىحیث قسمنا المصطلح 

ستراتیجیةتؤدي باإلتطرقنا إلى أهم المتطلبات و المقومات التيو التي تقوم علیها، 

.مادیة و تنظیمیة،بشریةمنهابعض المقوماتإلىشرنا أإلى النجاح و بالتالي 
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براز أهم مستویاته المكونة من المستوى الوطني القوميإلىأشرنا ثانیا  ٕ مفهوم األمن وا

السیاسیة و االجتماعیة و االقتصادیة وإلى األبعاد األمنیةةفإضااإلقلیمي الدولي،و 

المقاربة األمریكیة حیث نجدالمفسرة لألمنكم قمنا بتسلیط الضوء على أهم المقاربات 

عسكریة و بعدها اعتمدت على القوة الذكیة و هي المزج " القائمة على أسالیب أحادیة صلبة 

بین القوة الناعمة و القوة الصلبة، باإلضافة إلى المقاربة الجزائریة التي تبحث عن سبل 

القائمة قاربة الحوار الجزائري األمریكي كما ألحت أخیرا مأشكالهإنسانیة لمعالجة العنف بكل 

.على التنسیق الثنائي في المجاالت االقتصادیة و األمنیة

بوش االبنإدارةعالجنا فیه تأثیر المحافظین سیاسة الذي ویأتي الفصل الثاني

العالقات علىأكثرحیث ركزنا وباما أةباإلشارة إلى أجندّ ، كما قمنا على الرئیس أوباما

الثنائیة بین الوالیات المتحدة األمریكیة و الجزائر في المجالت العسكریة و االقتصادیة 

الجزائرىتأثیرها علأهم التهدیدات األمنیة في المنطقة و مدى إلىو القانونیة، كما اشرنا 

المسار العوائق و التحدیات التي تعرقل أهمالفصل الثالث فقد خصصناه لدراسة أما

.و التي تتمثل في العراقیل الداخلیة المرتبطة بالجوانببین الجزائر و واشنطن، التعاوني

كلالتي تكمن في تحديو التحدیات الخارجیة . األمنیة و اإلقتصادیة و السیاسیة

و أخیرا قمنا بدراسة إستشرافیة . المنافسة الفرنسیة و الصینیة للوالیات المتحدة في الجزائرمن 

: مستقبلیة للعالقات بین البلدین و ذلك من خالل اإلستناد على ثالث سیناریوهات محتملة

ا(السیناریو الخطي  ) بقاء العالقات تكتسي طابعا محدوًد
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)التوجه نحو التحالف الوثیق (اإلصالحي السیناریو

) توتر العالقات بین البلدین(السیناریو الرادیكالي 

و بعدما تم االستعراض المفصل لخطة الدراسة نصل إلى الخاتمة التي یمكننا من خاللها 

ستعراض أهم النتائجإوؤالت التي طرحناها و إثبات صحة الفرضیاتاإلجابة على التسا

.التي توصلت إلیها الدراسة



الفصل األول
اإلطار النظري والمفاھیمي 

لإلستراتیجیة و األمن
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:مقدمة الفصل األول

ة ـــــــــها و إستمرارها إلى إتخاذ إستراتیجیة عسكریـــــــــــــــة لتحقیق بقائــــــتسعى كل دول

ن الخارجیة، حیث أصبح هذا المفهوم ها من مواجهة جملة من التهدیدات الداخلیة و ـــــــــــــــتمّك

.یلعب دور كبیر لدى العدید من المجتمعات 

جتماعیة و السیاسیةإلقتصادیة و اإلن الظروف و األوضاع اإإضافة إلى ذلك ف

و غیرها على الساحتین اإلقلیمیة و الدولیة فرضت نفسها و بشكل حتمي على ارض الواقع 

و اقتضت بالضرورة مواجهة ما أفرزته من مشكالت لها انعكاسات على األمن بدرجات 

متفاوتة فضال عن مواجهة الجریمة في سائر صورها و أشكالها و درجاتها بأسلوب عامي 

ص الذي ترتكب به الجریمة سواء في جانبه سواء في جانبه یواكب النمط العامي المتخص

خاصة ما یعرف بالجریمة ,و في طریقة ارتكابها ووسیلة إتمامها أالمتعلق بفكرة الجریمة ذاتها 

المنظمة أو الجرائم خارج النطاق و جرائم العنف و اإلرهاب التي أصبحت ظاهرة خطیرة 

.تهدد وجود المجتمعات في ذاتها

إن مواجهة تلك المخاطر و التحدیات تتطلب صیاغة خطة ،ا ال شك فیهو مم

التي تعتمد . لها إبعادها و محاورها اإلستراتجیة التي تتمیز بالثبات و االستقرار النفسي

.على منطلقات و مقومات ال غنى عنها حتى تحقق أهدافها المرصودة لها

المقاربة األمریكیة و المقاربة ( المقاربات المفسرة لألمنأهملفصل نا في هذا الكما تناو 

.)الجزائري و مقاربة الحوار اإلستراتیجي األمریكي الجزائري
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جیةتستراإلمفهوم ا: مبحث األول

تعریف اإلستراتجیة: المطلب األول

:لغة

تحقیق و هي خطط  أو طرق توضع ل) strategy(نجلیزیة إلبالنقل الحرفي للكلمة ا

ستخدامات إعتمادا على التخطیط و اإلجراءات األمنیة في إ،هدف معین على المدى البعید

1.المصادر المتوفرة في المدى القصیر

:صطالحاإ

تعني و هي مصطلح عسكري باألساس و،هي التخطیط أو التخطیط بصفة عامة

عقب رة تلك العملیاتإدانو هي في نفس الوقت ف،شوب الحروبنالعملیات عقب و 

.نشوب الحرب

واإلستراتیجیةالذي یعتبر من أوائل المهتمین بموضوع التنظیم تعریف الفرید شاندلیر

ف والغایات األساسیة سواء إعداد األهدا":تمثلاإلستراتیجیةقتصادیة أن إلبالمؤسسة ا

.الغایاتختیار خطط العمل وتخصیص الموارد الضروریة لبلوغ إللمؤسسة أو 

هي عملیة تحدید األهداف والخطط والسیاسات المناسبة للظروف البیئیة : "بایارس تعریف

".التي تعمل في ظلها المنظمة، والتي تتضمن عملیة تحدید وتقویم البدائل المتوفرة 

دار‘ االستخبارات العسكریة و دورھا في تحقیق األمن للدولة في الفقھ اإلسالمي و القانون و الوضع , زكي حسین زیدان1

.    36ص2009الكتاب القانوني كلیة الحقوق 

25ص2013دار الحكمة , المعاصرةاإلستراتجیةالنظریة , حسین عالوي خلیفة2
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قامة دفاعات ضد القوى التنافسیة، أو إیجاد موقع في الصنا: "تعریف بورتر ٕ عة حیث بناء وا

1".تكون القوى أضعف

شاملة تتعلق بتحقیق التوافق خطط مستقبلیة طویلة األجل و :" تعریف بیورسي و روبینسون

".العلیا على تحقیق األهدافاإلدارةو قدرة فسیة ابین البیئة و التناالنسجامو 

:نشأة مفهوم اإلستراتجیة

كبت مسیرته على هذه أاإلنسان و ظواهر الحتمیة في حیاة تعتبر الحرب واحدة من ال

ي هذا المجال قبل األرض و كانت معلما بارزا في تاریخه الطویل و ظهرت بواكیر الملفات ف

على ید بعض العسكریین الصینیین و مؤلفین إغریق و رومان و عرب،مقر20أكثر من 

ألحرب مما نشساسیة و التفصیلیة لو أوروبیین تناولت جمیعا بعض المفاهیم و المبادئ األ

2.عنه فرع جدید من فروع المعرفة السیاسیة و التفصیلیة للحرب

ةمبادئ اإلستراتیجی: المطلب الثاني

ختالفهم إفكان ،من المبادئ اإلستراتجیة العامة حاول العدید من المفكرین وضع عدد

تعریف في فهم في وضع هذه المبادئ أكثر ختالإأكثر من في وضع هذه المبادئ

و لكل ،اإلستراتجیة تالؤمهأنختالف هو و السبب الرئیسي في ذلك اإل،اإلستراتجیة ذاتها

ختیار هذه اإلستراتجیة أو تلك إم مع ظروفها و قد یكون ءا و تتالدولة إستراتجیة تناسبه

یة و بعقل2صائبا في زمان أو مكان معین فاإلستراتجیة تتأثر بعوامل الزمان و المكان 

.مرجع سابق، حسین عالوي1
.العربیة المفتوحة في الدانمارك، كلیة العلوم السیاسیةةاألكادیمیالفكر السیاسي، إلىصالح نیوف، مدخل 2
18،  ص 1999، مجموعة النیل العربیة، القاھرة، 1،ط21عبد الحمید عبد الفتاح المغربیز، اإلستراتیجیة لمواجھة تحدیات القرن 3



اإلطار النظري و المفاھیمي لإلستراتیجیة و األمن: الفصل األول

21

.و غیر ذلك من العواملتهالمخططین و ظروف العصر و تقنی

1:مبادئ اإلستراتجیة في": مفترو قد حدد طال

تجمع القوى-

.ىضد القو ىعمل القو -

.الحل الحاسم عن طریق المعركة في الحل الرئیسي-

:مبادئ8فقد قدم : أما لیدل هارت

.اإلمكاناتمطابقة الهدف مع -

.الهدف و عدم إضاعته و إختیار الخطر األقل توقعامتابعة-

.خط المقاومة األضعفستثمارإ-

.هداف متناوبةأإلى تؤديخط عملیات ختیارإ-

.المرونة في المخطط و التشكیل بحیث یتالءمان مع الظروف-

.عدم الزج بكافة اإلمكانات إذا كان العدو محترسا-

.بنفس الطریقةأوعدم تسدید الهجوم على نفس الخط -

: مبادئ رئیسیة هي3لینین و ستالین فقد حددا ما بالنسبة أ

.تالءم معنوي بین الجیش و الشعب في حرب شاملة-

.صالح نیوف، مرجع سابق 1

. مرجع سابق. زكي حسین زیدان2
.2007خالد بني حمدان، االستراتیجي  و التخطیط االستراتیجي منھج  معاصر، عمان، الباروزي، 3
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.أهمیة حاسمة-

.  ضرورة القیام بإعدادات نفسیة قبل البدء بالعمل العنیف-

:اإلستراتجیةمتطلبات و مقومات : ثالمطلب الثال

ال غنى متطلبات و مقومات فرضرورة تو ،المتقدمومهاهمفلنجاح اإلستراتجیة بیتطلب 

و .وفاء ال صدى لها في الواقعجكلمة 1و بدونها تغدو اإلستراتجیة،عنها في هذا الصدد

أوفالمتطلبات هي دعائم: زم التنبیه إلى أن ثمة فارق بین المتطلبات و المقوماتهنا یل

تكون أنأما المقومات فهي ال تعدو ،ركائز ثابتة ال تتغیر بتغیر الظروف و األحداث

.خرألوقت منلمرونة لتواكب التي توجد مجموعة من العناصر تتسم با

:المتطلبات.1

تتمثل في مجموعة من األفكار األساسیة تعتبر ،تجیة دعائم معینةتحكم اإلسترا

: منطلقات لتحقیق أهداف معینة

2:و تتمثل هذه المتطلبات في

:مبدأ العلمیة: أوال

الخبرات ستفادة منمي القائم على اإللستثناء دائما إلى األساس العاإلبمعنى 

ستخدام العلمي المتطور عند وضع خطط و اإل،دراسة الخطط السابقةالتخصصات وو

1 chalender  David G, « the bcampaigns of napoleon, new york , macmillan, 1966.
.حسین عالوي، مرجع سابق 2

.
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و هذا المبدأ فرضته بالمقابل السمة العلمیة التي غدت مالزمة للجریمة . مواجهة الجریمة

الحدیثة فعالم الجریمة یجتاز مرحلة حاسمة من مراحل التطور المذهل للجریمة الحدیثة

أوائل الستینات من هذا القرن بدأت تعتمد على ذع وقوعها منلجریمة العصریة التي شال

2.التخطیط العلمي الدقیق على نحو لم یسبق له مثیل في التاریخ الجنائي

توازي مع الصبغة العامیة یسیر بالأنالعلمیة ینبغي أبدمو الجدیر بالذكر هنا ان

.ميلعلى التخطیط العتكون علمیة تقوم فالمواجهات یتعین أن نإذ،للجریمة

:مبدأ مركزیة التخطیط ال مركزیة التنفیذ: ثانیا

هجا متكامال یقصد أوال بمركزیة التخطیط ذلك التخطیط المركزي الذي یتیح من

ن التخطیط المركزي یكفل إیجاد التوازن و التنسیق إفو في هذا الصدد، من الناحیة العلمیة

كما ،و كذلك یحقق التنسیق عند التنفیذالضروري بین خطط القطاعات المختلفة 

أن التخطیط المركزي یمكن من مواجهة المشاكل العامة التي ال تدخل في نطاق عمل معینة 

1.أو جهاز معین

طیط یوجد مبدأ أخر یقوم على ال مركزیة التنفیذ بمعنى جانب مبدأ المركزیة التخإلىو 

.ختصاصاإرلفة كل حسب موقعه و قدأن تلقي مسؤولیة التنفیذ على عاتق القطاعات المخت

.مبدأ اإللزامیة و المرونة: ثالثا

لتنفیذ بمخطط تحقیق األهداف عقبلتزام في اإلیعني مبدأ اإللزامیة أي ضرورة او

1 centre d’études d’histoire de la défense, nouveaux regards sur la guerre de trente ans, paris , addim, 1999
.    70العدد األمن العام المصریة،الجریمة العصریة، مزیج رھیب من العنف و التكنولوجیا، مجلة محمد حسین محمود،  2



اإلطار النظري و المفاھیمي لإلستراتیجیة و األمن: الفصل األول

24

ة استجابة إمكانیعلىو العمل،یع األجهزة في المناطق المختلفةإبالغها إلى جمعتمادها و إ

عتمادا على الدراسة التنبؤیة و مدى قابلیة مواجهة أیة مشاكل عند إالخطة للظروف الطارئة 

.التنفیذ

حتماالت بحیث یمكن مواجهة اإل،أن تكون الخطة ذات بدائل مختلفةأما المرونة فهي

نوع التخطیط لمواجهة ختیار إن حریة أجهزة األمن لیست مطلقة في ه أفمن المسلم بالطارئة 

وقتصادیةإلو ابل یتعین أن یكون هذا التخطیط ولید الظروف السیاسیة ،تلك األخطار

ه في یطور التخطیط بحیث یناسب حاجة المجتمع و قدراتأنو ینبغي ،جتماعیة القائمةاإل

هین نها بذلك كسائر الخطط ر أألمن  شان صالحیة الخطة إذلك فظل ما یجد من ظروف و 

ستمرار هذه الصالحیة إن إو شكال و موضوعا لألوضاع التي تصاغ في ظلهابمالءمتها 

ظروف و لم تسایرها ما تغیرت الفإذاستمرار تلك األوضاعإىاألولى علیتوقف بالدرجة

1. و العجز عن مالحقة التطورخفاقفكأنها قد حكمت على نفسها باإل،الخطة بالتغیر

.محمد حسین محمود، مرجع سابق 1

2 santa cruz, « reflexion politique et militairess », la haye ,  beauregard,1771 ,12,vols.
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مبدأ الواقعیة: رابعا

تقدیر و یقصد بهذا المبدأ مدى مالئمة الوسائل و األسالیب للواقع الذي سوف تنفذ فیه 

مثل في تاإلمكانات المتاحة الذي سیتم التنفیذ في حدودها أما الشق األول من المبدأ و الذي ی

طالقات القیادة إفان تقدیر هذه المالئمة من ،األسالیب للواقعالئمة الوسائل و مدى م

حض ترخیصها بال معقب علیها في ذلك إال إذا شاب تقدیرها خطر مؤثر ال مو تخضع ل

2.سبیل لتداركه

ي حدوده فهذا الشق ما الشق الثاني فهو تقدیر اإلمكانات المتاحة الذي سیتم التنفیذ فأ

ذلك أن تنفیذ الوسائل و األسالیب ،رتباط السبب بالنتیجةإأورتباطا وثیقا إیرتبط باألول 

یعتمد بالدرجة األولى على اإلمكانات المتاحة و على قدر هذه اإلمكانات یأتي التنفیذ محققا 

1.أهدافه

:مبدأ المشاركة: خامسا

.م كذلكیقیتالتطویر المستمر القائم على التنظیم الدقیق و إعادة ال

:مقومات اإلستراتجیة.2

و العمل على ،لتزام بهاظریة یلزم بالضرورة اإلاإلستراتجیة تعتبر حقیقتها مفاهیم نإن 

معطیات إلىثم القیام بترجمة تلك الدالالت ،التعرف على ما تحتویه من دالالتمراعاتها و

.في ضوء هذا المطلوب من مهام و المتاح من إمكانات

.محمد حسین محمود، مرجع سابق 1
santa Cruz, OP CIT2
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:بشریةمقومات : أوال

فالوظیفة ،هو محور اإلستراتجیة و ركیزتها هنو یقصد بها هنا رجال األمن بحسبا

األمنیة تتسم باألهمیة و تأتي أهمیتها لیس فحسب في كونها وظیفة متشبعة بل أیضا بالنظر 

ألهمیة إلى حد فهو یؤدي عمله في ظروف تتسم با،لى ظروف أداء رجال األمن لوظیفتهإ

ضروریة التي المعلومات النخراط في الخدمة بهدف إمداد رجل األمن ببالخطورة في اإلما 

كتساب الخبرات و المهارات الفنیةإجاهات المختلفة المتصلة بعمله و تتحقق تنمیة في اإل

هتمام بهذا العنصرإلى اإلالنظربالضرورة من توجیهو اإلداریة و مسؤولیاتها و ما یتطلب

:مقومات مادیة: ثانیا

هو یقصد بها الوسائل و اإلمكانات العملیة الحدیثة التي تمكن رجل األمن من أداء دور 

لیة و تلك المقومات ال تقع تحت حصر كما أنها تختلف من وقت ألخر بل أنها تتباین عافب

یمتد إلى أن هام الذي یجب إبرازه هنا هو أن دور الشرطة یجب من قطاع ألخر و الشيء األ

تحدیات المستقبل تتطلب قدرا كبیرا من رد المجهود الوقائي أو العالجي ذلك أن بعد من مجأ

ا مو في إطارنب الحضارة اآللیة و المیكانیكيالقدرات الفنیة من توفیر كل ما یتصل بجوا

1:ربعة مجاالت هامةأحیثنجازات تكنولوجیة إینا من نن أن یعیمك

.و المواصالتالنقل-

.األسلحة-

.م2000شاكرالعسكري أحمد، مدخل استراتیجي، دار الشرق للنشر و التوزیع، عمان،  1

.زكي حسین زیدان، مرجع سابق2
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.تصالإلوسائل ا-

.لكترونیةاألجهزة اإل-

:مقومات تنظیمیة: ثالثا

أو المنوط تعني المقومات التنظیمیة ضرورة وحدة القیادة لمتابعة كافة األجهزة المشتركة 

األمر الذي یحقق بالتالي وحدة األوامر و التعلیمات لكافة األجهزة و ،تنفیذ اإلستراتجیةلبها 

و األوامر على العكس إذا تعددت القیادة في صدد أمر معین فیؤدي ذلك إلى تعدد القرارات

یقضي إلى تضارب تلك القرارات و تنعكس ألثارها على أداء رجل الذيو التعلیمات األمر

ارات و األوامر و التعلیمات تصدر من القائد أو السلطة القر أنهفمن المسلم ب. األمن

ول عنؤ وهو المسبهو الظروف المحیطةإنما تواجه ظروف و متطلبات العمل،المختصة

.السلطة مصدرة القرارحیدهدف تو و ال. تلك القراراتإصدار

1.یحمل القرار إلى علم رجال األمن بكافة ظروفه من قناة شرعیة واحدةأنو 

:مقومات تشریعیة: رابعا

و نقصد بها القوانین و األنظمة سواء تلك التي تتعلق بشؤون أجهزة األمن أو تلك التي 

فهي قانون , تتعلق بأدائها لعملها و في خصوص التشریعات التي تتعلق بشؤون أجهزة األمن

یة بمختلف قوات األمن العام أو قانون الشرطة التي تقوم على ترتیب األوضاع الوظیف

.2005دار وائل عمان .1،مدخل استراتیجي، طإلستراتیجیة، نظم المعلومات علي الزغبي حسن 1

. 2002، نللنشر و التوزیع األردة، دار العلمیاإلدارة االستراتیجي،غالب یاسین مسعد2
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و التأدیب و غیرها إضافة إلى توفیر الرعایة الصحیة، النقل،التعیین الترقیة،مظاهرها

2.نتهاء خدمتهمإو بعد أهزة األمن سواء كانوا في الخدمة جتماعیة للعاملین في أجاإل

ال الحصر أما بخصوص التشریعات التي تتعلق بأداء األجهزة كاألمن على سبیل المثال

أوربیةتفاقیة العات الجزائیة و غیرها إلى جانب اإلكماأصول المح،قوانین العقوبات: فیها

1.الدولة المتعلقة بمكافحة

تفاقیات التي تستهدف مواجهة المؤثرات العقلیة و غیرها من اإلاإلرهاب و المخدرات أو

الجریمة سواء على النطاق اإلقلیمي أو الدولي باعتبارها تصبح جزء من التشریعات الوطنیة 

قانون ،لى سبیل المثال ال للحصر الجنسیةأما القوانین  التي تقوم على تنفیذها ع

2.قانون اإلقامة و غیرها من القوانین،قانون المرور،الجوازات

.علي الزغیبي حسین، مرجع سابق 1

زكي حسین زیدان، مرجع سلبق 2
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مفهوم األمن: الثانيالمبحث

تعریف األمن: المطلب األول

:لغة

.و العیش في حالة الطمأنینة و زوال الخوف،معناه التخلص من حالة الخوف

:صطالحاإ

لقد تعددت التصورات و الطروحات حول مفهوم األمن، كما تعددت مرجعیات وأشكال 

یجب أن یكون له تعریف معمم وثابت، بل ال بد من تعریفه، إذ هناك من یعتقد أن األمن ال 

ختالف في البیئة األمنیة نابع من اإلختالفو هذا اإلإعادة تعریفه في كل مرة یهدد فیها،

للمفكرین وللحالة موضع التحلیل أیضا واختالف و تجدد التهدیدات األمنیة التي تواجـهها 

همیة القصوى لمفهوم ك و على الرغم من األالدول و الفواعل األخرى في الساحة الدولیة، لذل

تعریفه الجوهري یكمن ألن ستخدامه ،إال أنه یصعب حصره في مفهوم واحد إاألمن وشیوع 

1.في بعده اللغوي 

مین سالمة الدولة من أخطار داخلیة أاألمن بمنظوره التقلیدي ت: "یاليعبد الوهاب الك-

نهیار إأوو خارجیة قد تؤدي بها إلى الوقوع تحت سیطرة أجنبیة نتیجة ضغوط خارجیة 

2"داخلي

.99ص. 2005، المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،البعد المتوسطي لألمن الجزائريعبد النور بن عنتر، 1
131ص 1979, بیروت, الموسوعة السیاسیة المؤسسة العربیة و النشر, الوھاب الكیالي و آخرونعبد2
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و غیاب الخوف من أن یتم ،ات تجاه قیم مكتسبةأیة تهدیدتعني " : رنولد وولفرزأ-

االقتصادي هالرفا،الهویة الثقافیة،الوحدة الترابیة،ستقالل الوطنيو هي اإل, مساس بهاال

1."الحریات األساسیة

األمن ال یقتصر على التحرر من التهدید العسكري : " یعرفه أیضا بطرس غالي-

تد لیشمل و إنما یم،ولة و سیادتها ووحدتها اإلقلیمیةالخارجي و ال یمس فقط سالمة الد

ستقرار الداخلي بقدر ما ن األمن متعلق باإلجتماعي الإلو اقتصادي االستقرار السیاسي و اإل

2"هو مرتبط بالعدوان الخارجي

على 3األمن على أنه العمل) Barry BUZAN) "1998باري بوزان "و یعرف  

التحرر من التهدید وهو قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كیانها المستقل وتماسكها 

نكشافات قد تبرز في أي تعتبرها معادیة، التهدیدات و اإلالوظیفي ضد قوى التغییر التي

، لكن non-militaryعسكریة 3أو غیر Militaryمنطقة من العالم، سواء أكانت عسكریة 

لتصنیف هذه  التهدیدات ضمن نطاق الدراسات األمنیة، یجب وضع مؤشرات محددة والتي 

كالت المنعكسة عن مسار صنع م التفرقة بین التهدیدات األمنیة والمشتمن خاللها ت

ن التهدید موضوعیا هو نفسه من إلتي تعج انعكاسات طبیعیة، ومنه فالسیاسات العامة، وا

ن التهدید له مفهوم ذاتي مرتبط  إفي الواقع فحیث كون كل مناطق العالم معرضة له، لكن

.ھاب الكیالي، مرجع سابقوعبد ال 1

.
:برنامج البحث في األمن المجتمعي على الرابطبرنامج البحث في األمن المجتمعي ،صیاغة األمن المجتمعي،إعادة،غعادل زقا2

http://www.geocities.com/adel. Zeggagh/links.html
ع سابق  مرج: عادل زفاع3
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على نوع اللدولة بناءالسیاسة األمنیة التي تواجه الدولة، وهنا یعرف األمن وتصاغبالحالة

.التهدید ومصدره وحدته

حفاظ األمة على قیمها : األمن على أنه" Walter LIPPMAN"والتر لیبمان "عرف 

ن دخلت حربا لصیانتها ٕ یتبین أن العامل إذ،األساسیة وقدرتها على صیانة هذه القیم حتى وا

1.ألمن على أنه الحفاظ على القیم األساسیة للجماعةل" والتر لیبمان"المحدد في تعریف 

بقاء لكن ما یؤخذ على هذا التعریف هو عدم تحدید مضمون القیم األساسیة، هل هي

هذه  " والتر لیبمان " وقد حدد ..قتصادیة؟ أو الهویة الثقافیة؟إلالدولة؟ أم هي الرفاهیة ا

محاولة الحمایة ضد األحداث التي ": القیمة األساسیة حین عرف األمن القومي على أنه

تهدد نوعیة الحیاة لسكان هذه الدولة، لعل أهم  هذه التهدیدات عدم القدرة على توفیر 

".البیئیةالحاجات اإلنسانیة األساسیة، الكوارث الطبیعیة وتردي األوضاع

األمنو أبعادمستویات: الثانيالمطلب 

مستویات األمن. 1

.المستوى الوطني القومي: أوال

یقصد به الحفاظ على البیئة الداخلیة للدولة من أجل مكافحة أي نوع من أنواع

الخارجي یعني طریقة ىو على المستو .نیف الذي یمس  باستقرار المجتمعالتعبیر الع

رجیة من تهدیدات مختلفة كاإلرهاب تعاملها مع مختلف التأثیرات القادمة من البیئة الخا
1John BAYLIS and Steve SMITH , Globalization of World Politics, second ed. oxford university

press, New york, 2001. p 255
.مرجع نفسه2
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فاألمن على المستوى الداخلي ،التدخل العسكري،راتتجارة المخد،الهجرة غیر الشرعیة

یعني كیفیة تعامل السلطة السیاسیة مع مختلف المؤثرات التي تؤثر علیها من البیئة

التهدیدات : الخارجیة، سواء كانت تستهدف التأثیر المباشر على األمن الوطني مثل

1.الصریحة أو االستعدادات العسكریة 

یرى أصحاب هذه المدرسة أن مصادر التهدید ): التنمویة(المدرسة المعاصرة 

ال یقتصر فقط على التهدید الداخلي و یقدمون نظرة أوسع لمجال األمن القومي الذي یشمل 

.جتماعیة و ثقافیةإا،قتصادیةإبعاد أ

كیفیة تعامل السلطة السیاسیة مع مختلف المؤثرات : فاألمن على المستوى الداخلي یعني

من البیئة الخارجیة، سواء كانت تستهدف التأثیر المباشر على األمن التي تؤثر علیها 

ستعدادات العسكریة ذات النزعة الهجومیة، أو تؤثر التهدیدات الصریحة أو اإل: ني مثلالوط

قضایا الهجرة غیر الشرعیة:(بصفة غیر مباشرة لكن بشكل ملموس على أمن الدولة مثل

، فهو حالة الثقة والطمأنینة نحو حمایة كیان الدولة )الخ...تلوث البیئة، الجریمة المنظمة

والعمل على االستقرار دون خوف، والتي تعتمد عادة على  اإلمكانیات و القدرات الذاتیة  

1.للدولة وعلى قرارها السیاسي

:كمال األسطل، على الرابط.ي، موقع داألمن القوماإلطار النظري لمفھوم كمال األسطل،  1

http://k-astal.com/index.php?action=detail&id 10:15على الساعة 15-06-2016
:
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.اإلقلیميياألمنمستوى :ثانیا

بین الشرقيإبان فترة الحرب الباردة التي عرفت تنافس سیاسيىظهر هذا المستو 

شتد الصراع حول مناطق النفوذ و كل أیدیولوجیة تسعى لتحقیق إعندما ،و الغربي

.مصالحها

مفهوم سیاسي یطلق على السیاسة األمنیة المشتركة "نه أو یعرف األمن اإلقلیمي على

لمواجهة مخاطر التهدیدات الخارجیة ،المشكلة للنظام اإلقلیميلسیاسیة التي تبررها الوحدات ا

1."لإلقلیمالمشتركة

حیث تتوافق السیاسة األمنیة في ،من الدولة اإلقلیمي یعتبر جزءا هاما من سیاستها األمنیةأإن

للدولة ختراق المحیط اإلقلیمي أي رد أیة محاولة إل،مستواها اإلقلیمي مع المعنى العام لألمن

ومن ،ختراق في حالة وقوعه یعتبر تهدیدا لألمن الوطنيحیث أن اإل،خاصة إذا كان مجاال للنفوذ

أهم األمثلة على ذلك نجد التصورات الروسیة لألمن اإلقلیمي بعد سقوط االتحاد السوفیاتي السابق

لذلك فهي ،)ریبالجوار الق(لهاحیث تعتبر روسیا أن الحدود السابقة لالتحاد هي حدود أمنیة 

بحیث یعمل هذا األخیر 2تبدي بعض الحذر فیما یخص مسألة توسیع حلف شمال األطلسي

تحقیق األمن و االستقرار اتصدي المشترك للتهدید ما یكفل لهبإنشاء تكتالت إقلیمیة و ال

.فهذا بطبیعة الحال إذا ما توقفت مصالح و أهداف التكتل ضمن نظام إقلیمي

مجلة السیاسة الدولیة، مركز األھرام للدراسات السیاسیة و : في".األخطار البیئیة ومسؤولیة المجتمع الدولي"مصطفى كمال طلبة، 1
.57- 52، ص ص2006، جانفي 163اإلستراتیجیة ، القاھرة، العدد 

217، ص ص1979، المؤسسة العربیة لألبــحاث، بــیروت، 1ط،اإلستراتیجیة والسیاسة الدولیةإسماعیل صبري مقلد، 2
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:الدوليياألمنىالمستو :ثالثا

نإي یتم في إطار إقلیم معین  فإن كان األمن القومي یعني الدولة و األمن اإلقلیم-

و ظهر هذا المصطلح ألول مرة بعد نهایة الحرب ،الدولي شامل على كل دول العالماألمن 

بعد نهایة و. ى تستطع منع قیام حرب عالمیة أخر فلم،العالمیة مع عصبة األمم المتحدة

2.سم هیئة األمم المتحدةإلثانیة نشأ تنظیم دولي جدید تحت الحرب العالمیة ا

كونه مرتبط بأمن ، التحلیل في الدراسات األمنیةفي یعتبر األمن الدولي من أوسع -

تعاون و التنسیق و یكون األمن الدولي من خالل ال،كل دولة عضو في النسق الدولي

وثائق إداریة ملزمة التطبیق ن وسائل شمل تحتضن و تفنأمن أوسع و أالدولي في إطار 

:كي یتحقق األمن الدولي هناك شروط یجب إتباعها لو .و التنفیذ

.تسویة النزاعات الدولیة بالوسائل السلمیة-1

.عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول-2

.عن المعاهدات المبرمة بین الدول األعضاءاحترام االلتزامات الناشئة -3

1:و األمن الدولي ارتبط بالمنظمات الدولیة واتصف بثالث عناصر

 مجلس األمن(وجود جهاز دولي لردع العدوان.(

 القانون الدولي(وجود تنظیم لتجریم العدوان.(

وجود إجراءات لدحر العدوان_  

مذكرة ، سبتمبر11دراسة الخطاب األمني األمریكي بعد : التنظیر في الدراسات األمنیة لفترة ما بعد الحرب الباردةخالد معمري ، 1
.                                 24، ص 2009باتنة ،لنیل شھادة ماجستیر في العالقات دولیة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، جامعة 

:، على الرابطنحو اعادة صیاغة األمن القومي العربي و مركزاتھمنذر سلیمان، 2
http://www.achr.eu/art381.htm 15:30على الساعة 2016- 06- 20
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:أبعاد األمن.2

:البعد السیاسي.1

یتجسد البعد السیاسي من خالل العالقة بین األمن كمتغیر والعناصر المكونة للدولة 

على وجه التحدید السیادة والوحدة اإلقلیمیة، في إطار هذا البعد یمیل الحفاظ على الوحدة 

ألدنى من األمن كما هو الشأن بالنسبة للمصلحة الوطنیة وهذا یكون بواسطة اإلقلیمیة الحد ا

1الحفاظ على االستقرار على مستوى: جملة من اإلجراءات ذات األوجه المتعددة مثل

العالقات بین مختلف فواعل البیئة الداخلیة بهدف تجنب النزاعات الداخلیة خاصة في الدول 

یتجسد البعد السیاسي من خالل العالقة بین األمن كمتغیر والعناصر :المتعددة عرقیا

المكونة للدولة على وجه التحدید السیادة والوحدة اإلقلیمیة، في إطار هذا البعد یمیل الحفاظ 

على الوحدة اإلقلیمیة الحد األدنى من األمن كما هو الشأن بالنسبة للمصلحة الوطنیة وهذا 

الحفاظ على االستقرار على : إلجراءات ذات األوجه المتعددة مثلیكون بواسطة جملة من ا

مستوى العالقات بین مختلف فواعل البیئة الداخلیة بهدف تجنب النزاعات الداخلیة خاصة 

2.في الدول المتعددة عرقیا

یظهر لنا ولدولةله هو الحفاظ على الكیان السیاسي أكثر الشيء یجب التركیز علی

حدهما داخلي إنه یحتوي على شقان إ) من الدولةأ(البعد المفهوم التقلیدي لألمن من هذا

یر شروط األمن داخل یتعلق بالسالم الداخلي و تماسك أفراد المجتمع و هذا ما یؤكد توف

.مرجع سابق:خالد معمري 1
التحدیات الراھنة والتطلعات المستقبلیة، مركز : األمن العربي: األبعاد الثقافیة واالجتماعیة لألمن القومي العربي، فيمحمد المیلي، 2

.117، ص 1996الدراسات العربي األوربي ، باریس، 
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لة بالدول المجاورة أما الشق الخارجي للبعد السیاسي فیتمحور حول عالقة الدو ،حدود الدولة

بحیث تركز الدولة ،ها الكثیر من المصالح و األطماع قتها فیما بینها تسودعالبفالدول .لها 

و في هنا بالتعامل مع تلك األطماع و المصالح الخارجیة  التي تستهدف مواردها و خیاراتها

األخیر تراعي الدولة مدى تطابق أو تعارض مع مصالحها السیاسیة االقتصادیة 

1.واالجتماعیة

:جتماعيالبعد اإل.2

جتماعیة للدولة و األفراد و هدفه األساسي هو توفیر هتم هذا البعد لألمن بالجوانب اإلی

األمن للمجتمع هذا بدوره الشعور بالوالء إلى الوطن و االهتمام باألفراد في داخل المجتمع 

ن جتماعیة و ذلك بالعمل على ترتیب الفوارق بیإقق مبدأ المساواة و إقامة عدالة هذا ما یح

الطبقات و تطویر الخدمات و هذا البعد یرتبط أیضا بتحریز الوحدة الوطنیة لسالمة الجبهة 

كلما زاد تحقیق األمن ببعده ،اإلحساس بالمصیر المشترك بینهمالداخلیة للدولة فكلما كان

2.جتماعياإل

السیاسیة بعد نهایة یعتبر المتغیر الثقافي من أهم المسائل في الدراسات :د الثقافيعالب.3

أثیر الحرب الباردة حیث یعتبر األكثر حساسیة بین جمیع األبعاد التي سلف ذكرها نظرا لت

صدام "هذا ما أشار إلیه صامویل هینقتون في كتابه و، الثقافة على النظام الدولي

.مرجع سابق: محمد المبلي  1

مجلة المستقبل العربي، مركز دراســات الوحدة العربیة، بیروت، العدد : في". أبعاده ومتطلباتھ: العربياألمن القومي"أحمد ثابت، 2
.167، ص 1995، جویلیة 196
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صدام في األخیر سوف یكون بین الثقافاتالحیث یعتقد هذا األخیر أن " الحضارات

.الكونیةو الحضارات

تجمع المجتمع البعد الثقافي جزء ال یتجزأ من البعد االجتماعي نظرا للعالقة التي -

بحیث یجب إقامة عدالة بین الثقافة العامة و الثقافات الفرعیة لتفادي ،و الثقافة السائدة

.نشوب صراعات داخلیة سوءا طیفیة أو عرقیة

:البعد االقتصادي.4

المناخ المالئم یعني توفیرهقتصادي لألمن في أبسط تفسیراتیمكن القول بأن البعد اإل

دي الذي من شأنه المحافظة على اإلستقرار للبلد وعدم تعرضه لمشاكل قتصالتحقیق النمو اإل

1.خطیرة تهدد أمنهقتصادیة إ

قتصادي له عالقة غیرة ن األمن من بعده اإلأاقعي بنیوي بیرى باري بوزان كو 

بقدرة الدولة علي الوصول إلى األسواق الخارجیة هذا على المستوي العالمي أما على 

المستوي اإلقلیمي

فیعني شدة التنافس بین دول اإلقلیم 

ضمان الرفاهیة و الرخاء ما النقدیون یرون ضرورة القضاء على الفقر وتحجمه من خالل أ

،بیةفالفقر و التخلف هما جذور العصیان و العلیان في الدول الجنو ،لألفراد

.،مرجع سابقأحمد ثابت1



اإلطار النظري و المفاھیمي لإلستراتیجیة و األمن: الفصل األول

38

1.نا ظاهرة الفقر إلى الثورة و التطرف الداخليدحیث تقو 

:مجموعة من العناصر تتمثل فيقتصادي لألمن یتضمن والبعد اإل

یجاد حلول الوسط  ٕ لتفادي التصادم بین مختلف القدرة على التوفیق بین المصالح المتعارضة وا

.المجتمعأطراف

یجاد حلول الوسط  ٕ لتفادي التصادم بین مختلف القدرة على التوفیق بین المصالح المتعارضة وا

.المجتمعأطراف

.اإلنسانیة ورصد تطور وحجم تلك المدخالتوتیرة منتظمة إلشباع الحاجات 

:يالبعد العسكر 

2البعد العسكري على تعریف األمن خالل الحرب الباردة وفي نهایة التسعیناتطغى 

تقریبا، فخالل هذه المرحلة كان األمن لدى مختلف األطراف یعني تجمیع الوسائل والقدرات 

أو العسكریة لمواجهة األخطار الخارجیة سواء كانت تلك األخطار ضربات عسكریة نوویة

حتى هجومات تقلیدیة، وعلیه فقد اعتلى البعد العسكري سلم ترتیبات األولویات، في حین 

األبعاد األخرى مراتب ثانویة، حیث تهدف الدول إلى مضاعفة قدراتها احتلت المظاهر و 

العسكریة سواء الدفاعیة أو الهجومیة بقدر یكفي لمواجهة رغبة الدولة األخرى في تهدید 

أو ر باقي الدول على  انتهاج سیاساتمصالحها الحیویة أو وجودها المادي أو حتى إجبا

مذكرة (، سبتمبر11دراسة الخطاب األمني األمریكي بعد : التنظیر في الدراسات األمنیة لفترة ما بعد الحرب الباردةخالد معمري ، 1
.24، ص )2009،جامعة باتنة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوقلنیل شھادة ماجستیر في العالقات دولیة، 

.مرجع سابق: محمد المیلي2
السیاسیة و مجلة السیاسة الدولیة، مركز األھرام للدراسات : في".األخطار البیئیة ومسؤولیة المجتمع الدولي"مصطفى كمال طلبة، 3

2006، جانفي163اإلستراتیجیة ، القاھرة، العدد 
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العسكري یتضمن مجموعة من اإلجراءات التي تهدف إلى یعتبر القیام بسلوكات معینة، 

تحقیق حد مقبول من األمن، إذ نجد مثال اعتماد منظومات أو برامج للتسلح أین تعمل الدول 

، ومن حیث النوع أو الفعالیة )القوة البشریة واألسلحة(على زیادة قدر القوة من حیث العدد 

كما یمكن أن تتضمن تلك 3،ي تحقیق الردعأ)رفع القوة التدمیریة لألسلحة المكتسبة(

األحالف العسكریة : اإلجراءات الدخول في عضویة منظمات ذات طابع أمني أو دفاعي مثل

2.سواء كانت دائمة أو مؤقتة

.محمد كمال طلبة، مرجع سابق 1

.خالد معمري، مرجع سابق2
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.أهمیة األمن: المطلب الثالث

و ال یستطیع . بتوفیر األمنن تقوم إالأإذ ال یمكن لحیاة البشریة ، كبیرةألمن قیمة ل

.اإلنسان أن یبدع و یطلق قدراته في حالة الخوف

إلیالف قریش إیالفهم رحلة الشتاء و الصیف فلیعبدوا رب هذا البیت : " قال اهللا تعالي

)4-1:قریش". (الذي أطعمهم من جوع و أمنهم من خوف

بحیث جمع , رة الكریمةیعة فالقران أعطى أهمیة كبیرة لألمن كما یظهر في السو الشر 

قتصاد أو إال یمكن بناء نهأة و بین الجوع و الخوف مما یؤكد قتصاد و التجار اإلاهللا بین 

ن الدول إذ نالحظ إفهذا هو الحال في عصر .یر األمن قتصادي إال في  ظل توفإزدهار إ

إذ یرجع ذلك زدهار تعاكسا بدول الجنوب التي تعاني في األمریناإلالمتقدمة حقق األمن و 

1:أساسا إلى األمن التي تعاني منه

.نه ضرورة لیتمكن اإلنسان في ممارسة شعائر دینیةإ-

.نه ضرورة یمارس الناس شؤون حیاتهم المختلفةإ-

.نه ضرورة لیستقیم عیش اإلنسان في صحته البدنیة و النفسیةإ-

.ضرورة لیشعر اإلنسان بالسعادةنه إ-

شھادة لسانس علوم سیاسیة، ،2012-2008اإلستراتیجي األمنیة  األمریكیة اتجاه الجزائر في عھد أوباما بودوح سارة، حدادي، 1
.جامعة ورقلة ، عالقات دولیة 
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.المقاربة األمنیة الجزائریة و الوالیات المتحدة: لمبحث الثالثا

المقاربة األمریكیة:   المطلب األول

الدولي 1من الوضع أصبحت المقاربة األمریكیة لألمن تنطلق،بعد نهایة الحرب الباردة

الثورة التكنولوجیة،فیه مجموعة من المجددات كالتعاونالجدید و هذا الوضع تتحكم 

و هذا إلي جانب التطورات التي عرفها مفهوم األمن ،قتصاديالتنافس اإل،عتماد المتبادلاإل

مع توسیع أبعاده و مستویاته و ما میز الوالیات المتحدة األمریكیة هي قدرتها علي إعادة 

1.م و التكیف المستمر مع البیئة الدولیةتنظی

یة أمنیة جدیدة قائمة علي عدم شرعت الوالیات المتحدة في بلورة نظر 1993في عام 

إستراتجیة االرتباط ما یعرف بواشنطنإدارة لة ما بعد الحرب الباردة أعلنت طمئنان لمرحاإل

و دعم . تحقیق األمن بواسطة الدبلوماسیة الفاعلة و القوة العسكریة المتفوقةإلىالتي ترمي 

1997و في عامالمبادئ الدیمقراطیة في العالمة،الرخاء االقتصادي و ذلك بهدف نشر

أوضحت نظریات الهیمنة و قیادة العالم و تحكیم النظام الدیمقراطي الغربي للوالیات المتحدة 

2.ید من النظریات التي تخدم أمریكاهام العداألمریكیة و ذالك بإس

بادرت الوالیات المتحدة بإیجاد عدو جدید تحت غطاء التهدید اآلتي من الجنوب فهذا 

3.ما أشار إلیه صامویل هتنتغتون في نظریة صدام الحضارات وأحداث

. العربيياإلقلیمالبعد األمني في السیاسة األمریكیة المتوسطیة و انعكاسھ على األمن خیر الدین العایب، 1
في العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزوا ، شھادة ماجستیر، اإلرھابالحلف األطلسي،دراسة حالة إستراتیجیةاألمن التوسطي في تیباني وھیبة، 2

.2014طیة و مغاربیة ،األمن و التعاون، تیزي وزوا كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، دراسات متوس
م2005لعربي، المركز الثقافي ا: ، المرات العربیة2001سبتمبر 11السالم و الغرب بعد أحداث عبد هللا علي العلیان، 3
و ةمجلة العلوم اإلنسانی،"، الفوضى الخالقة ثنائیة األنا و  اآلخر من خالل إشكالیة اإلسالم و الدیمقراطیةسعید الحسین عبدولي4

.03م، ص 2013، جوان 11،عدد ةاالجتماعی
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أحسن دلیل علي ذالك و لقد أعلنت الوالیات المتحدة األمریكیة حرب علي 2001سبتمبر11

ان ما تحتاج الیه الوالیات المتحدة األمریكیة هو :" هنریي كیسنغرفعلى حد تعبیر اإلرهاب 

تهدید واضح معروف ، فبعد انتهاء الحرب الباردة و زوال الخطر السوفییتي فان المهمة 

و أسلحة الدمار الشامل ."هدید و خلقه بالقوة و هو الخطر اإلسالميتطلب احیاء الت

الحل األمثل لتفادي عتبرته وإ 2ستباقیةالوقائیة و اإلهت الحرب المنتشرة في العالم فلذا وج

حافظین الجدد في عهد الرئیس بوش فتیار الم). افغنستان, العراق(سبتمبر 11أحداث  

تحقیق أهدافه لبناء اإلمبراطوریة األمریكیة تحت شعار ستطاع أن یمضي خطوات ابعد من إ

3تبعتها السیاسةلتي إالفوضى الخالقة اإلىباإلضافة.قیادة الحملة الدولیة لمكافحة اإلرهاب

مایكلبرز مفكریها و من أطاألوسا للسیطرة على الشرق الخارجیة األمریكیة من خالل سعیه

هذه الزوبعة أعداؤنالطالما خشي ... یم كل یومنحن ندمر النظام القد:"...یقوللیدین

ینبغي علینا تدمیرهم لنتقدم في ... الؤلفة من االقة الخالقة التي تهدد التي تهدد تقالیدهم

ستعمال إللخیر و محور للشر دون وسیطة و و تقسیم العالم إلى محور4".التاریخیةمهمتنا 

األمر الذي یسمح لهل بتنفیذ . ناضد محور الشر على قاعدة من لیس معنا فهو ضدالقوة

1و تصبغ التهدیدات األمنیة الخاصة بها بصیغة العالمیة،كل العالمستراتجیاتها األمنیة في إ

أضاف جوزیف ناي مصطلح القوة الناعمة في مقال له عام  . كما هو الحال لظاهرة اإلرهاب

اإلیدیولوجیة في جذب اآلخرین بإتباع الوالیات . عندما تناول أهمیة اإلقناع و الثقافة1990

.مرجع سابق: ھادي سعید 1

.مرجع سابق: تیباني وھیبة2
م،2008الدار العربیة للعلوم ناشرون، : ، لبنانالمحافظة الجدیدة و الواقعیة: ، السیاسة الخارجیة األمریكیة بین مدرستینھادي سعید3
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1انه و إن أمكن:"یقول جوزیف ناية ما أنها اقل تكلفة من القوة الصلبالمتحدة األمریكیة ك

ى الكبرى إال انه وى الصلبة من استعمال القوة القو ل لألهداف من من خالل القالوصو

یشكل خطر على أهدافها و تطلعاتها االقتصادیة و السیاسیة و حتى الثقافیة، لذلك على 

وا إلى قوتهم نتبین تبقى قویة فعلى األمریكیین أالوالیات المتحدة األمریكیة إذا أرادت إن

و تتمثل في القدرة على الجمع بین القوة القوة الذكیةإستراتیجیةإلىباإلضافة".الناعمة

.شرنا إلیها في إستراتیجیة واحدة ناجحةقوة الجذب الناعمة كما سبق و إن أالصارمة و 

ق توسعت الوالیات المتحدة األمریكیة في منطقة المتوسط عامة و الجزائر خاصة وف

قتصادیة و حتى عسكریة تسمى من خالله ربط المنطقة ككل إمقاربة متعددة األبعاد سیاسیة 

و هذا ما یظهر ما ،تواجد في المنطقة و ضمان مصالحهابعالقات و شراكة تضمن لها ال

الجزائر،تونس(ل المغاربة الثالث و هو مشروع اقتصادي وجه لدو " ایزنشتات"یعرف بمبادرة 

:إلىو تهدف المبادرة . باستثناء لیبیا و موریتانیا) المغرب

.إلغاء الحواجز التجاریة.1

.حریة التدفقات.2

.تطویر القطاع الخاص و المساهمة في استقرار المنطقة. 3

. مغاربیة-یةمریكالتجارة في إطار منطقة التجارة األتحریر .4

.جع سابقبشكیت خالد، مر 1
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ة األمریكیة بمنطقة البحر األبیض المتوسط عامبرز مثال عن اهتمام الوالیات المتحدة أ. 5

كما انه یجسد التواجد البحري األمریكي في حوض ،هو األساس إلى األسطول السادس

1.و هدفه األساسي هو ضمان المصالح األمریكیة. المتوسط

.المقاربة الجزائریة: المطلب الثاني

الداعمة 2للعنف و اإلرهاب والمنتجةإن الفقر و الجهل و األمیة من األسباب الرئیسیة 

له  فقد أكدت الجزائر في الكثیر من المرات على ضرورة تطویر مقاربة اقتصادیة تضامنیة 

و ذلك من خالل , لمحاربة اإلرهاب العبر لألوطانةاإلنسانیةكما تسمى أیضا بالمقارب

مراعاة الجانب المتعلق بالعنصر البشري أي إقامة مشاریع تنمویة یمكن بواسطتها امتصاص 

و من إحدى النقاط . البطالة و ضمان استقرار السكان و هو ما تفضله الجزائر و تلح علیه

اب و الوقایة منه انه تم التركیز على االیجابیة المهمة في اتفاقیة الجزائر لمكافحة اإلره

و اإلرهاب(حقوق اإلنسان و الشروط الدیمقراطیة و العمل على التفرقة بین المصطلحات 

.)الحركات التحرریة

من األ2إن إدراك صانع القرار الجزائري ألهمیة المقاربة األمنیة التنمویة في تحقیق 

رتأت إلى ضرورة إعتمد على القوة العسكریة فقط بل ن ال تأالسلم داخلیا و إقلیمیا دفعها بو

معالجة األسباب العمیقة أمنته المخاطر و حلها نهائیا و ذلك باعتماد إستراتجیة و مقاربة 

12:ستباقیة و الوقایة و الحل ضد التحدیات التي تواجه البلد و ذلك بمع بین اإلتج

. مرجع سابق: تیباني وھیبة  1

العلومكلیة 3، شھادة ماجستیر في العلوم السیاسیة ،جامعة الجزائر فریقينسانیة في تحقیق األمن في الساحل اإلدور المقاربة اإل،بشكیت خالد2
.2011- 2010السیاسیة و اإلعالم دراسات افریقیة، 
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.ضمان ممارسة الحقوق األساسیة و التمكین لحقوق المواطنة.1

.محاربة التمییز و تشجیع المساواة في الغرب خاصة في مجال التعلیم و العمالة. 2

.تعزیز و تطویر اندماج األقلیات العرفیة و الدینیة.3

عي و السیاسي و الدیني جتماافات و قبول التنوع الثقافي و اإلتعزیز الحوار متعدد الثق.4

مع ضمان التمكین المتكافئ و المشاركة في المجتمع للجمیع تفادیا لنشوب الصراعات 

.الداخلیة و العنف بكافة أشكاله

2:على مجموعة من المرتكزات هيتتمحورعلى مستوى السیاسة الخارجیةماأ

.سیادة الدول و حقها في تقریر مصیرها.1

.عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول. 2

.التسویة السلمیة للنزاعات. 3

.العسكریة أو اإلنسانیةحسن الجوار و عدم التدخل سواء من ناحیة . 4

: التصور المستقبلي للسیاسة الخارجة الجزائریة یعتمد على المبادئ األساسیة التالي

.الدفاع عن السیادة الوطنیة. 1

.تعزیز الهوة الوطنیة. 2

.شكل من أشكال التدخل األجنبيرفض أي . 3

1 arslan chikhaoui ,les paradigmes de la politique étrangère de l Algérie , friedrech stifting.2015
. الحقوق و العلوم ، شھادة ماجستیر قسم اإلفریقيمنظمة االتحاد إطارالعایب سلیم،الدبلوماسیة الجزائریة في 2

. 2011- 2010باتنة، سیة و العالقات الدولیة، ومابلدالسیاسیة، تخصص 
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.أي قاعدة عسكریة خارجیة على أراضیهاإقامةرفض . 4

1.  رفض سیاسة التحالفات و التوافقات العسكریة. 5

.المطلب الثالث الحوار الجزائري األمریكي

ترقیة التعامل سبتمبر في11لمرحلة ما بعد لقد ساهمت التحوالت اإلستراتجیة 

بحیث تمثل ،األمریكي الجزائري في مجال األمني خاصة فیما یتعلق بمكافحة اإلرهاب

یعرف بتنظیم ربة مااحبالنسبة للوالیات المتحدة األمریكیة بمكبیرةالجزائر أهمیة إستراتجیة

ل عام بعد التجربة التي اكتسبتها القاعدة في المغرب اإلسالمي و الجماعات اإلرهابیة بشك

اصة بعد توقیع یجابي خإلاكما تعرف دبلوماسیتها بالحیاد لظاهرة افي مجال مكافحة هذه 

ریتریا و أثیوبیا و محاولة الجزائر إحداث تقارب بین واشنطن و طهران إاتفاق السالم بین 

من هذا المنطق فقد حرصت الوالیات المتحدة ألمریكیة ،ما یتعلق بالملف النووي اإلیرانيفی

ولین ؤ على تعزیز عالقاتها السیاسیة مع الجزائر و ذالك من خالل تكثیف الزیارات للمس

األمریكیین إلى الجزائر و منافسة العدید من القضاة المتعلقة بالتنسیق السیاسي و األمني 

ن الرئیس خاصة بعد تجدید الثقة بین كل م،هاب حقوق اإلنسان و الدیمقراطیةلمكافحة اإلر 

.2004و جورج بوش االبن فيتفلیقة و األمریكي الجزائري عبد العزیز بو 

طبقا للخطة التي رسمتها الوالیات المتحدة األمریكیة لسیاستها الخارجیة المبنیة على 

تنمیة و تطویر مصالحها تعمل إدارة كتابة الدولة للشؤون الخارجیة سواء في عهد هیالري 

arslan chikhaoui ,op cit 1

. ھیبة، مرجع سابقتباني 2
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و جون كیري على تعمیق مضمون زیارات الوفود األمریكیة على مستوى عالأوكلینتون 

عمقت العالقات من خالل إرساء حوار استراتیجي بین البلدین و تنعقد هي زیارات التي

جل بحث كل سبل التعاون الثنائي في جمیع أاته دوریا في الجزائر واشنطن من جلس
بواشنطن حیث تناول األمور 2013كتوبرأو كان أول اجتماع لهذا الحوار في , المجاالت1

نه تم أو تجدر اإلشارة إلى 2014فریلأي یة فو احتضنت الجزائر الدورة الثنائ،العسكریة

ستراتیجي الجزائري األمریكي التي حدد مهامها الكبیر كل من الرئیس رفع الحوار اإل

و قد تم تكریس هذا ،2014وزراء الخارجیة لكال في ىإلى مستو ،وباماأاألمریكي بارك 

بفضل تكثیف ،بواشنطنالل عقد االجتماع األول من خ،2012في الحوار االستراتیجي

.العالقات بین الجزائر و الوالیات المتحدة األمریكیة

2015,الحوار الجزائري األمریكي , فاطمة شمانتل1. 

WWW.DJAIZRESS.COM/ELOYOUMHOURIA/593 30 06 2016 19:00 اعة ى السعل

: نتائج ایجابیة و واعدة، وكالة األنباء الجزائریة، على الرابط: مجھول، الحوار االستراتیجي الجزائري األمریكي2
http://www.aps.dz/ar/algerie/14625 2016-04- 18:4501على الساعة  
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:الفصلمقدمة

كسبت الجزائر دعم المجتمع الدولي بكونها الدولة المحوریة في مكافحة اإلرهاب كما تطورت 

ركزنا في هذا الفصل على حیثمستویات تعاونها األمني مع الوالیات المتحدة األمریكیة

و التي من بینها سیاسة إدارة أوباما تجاه الجزائر سیاسات الرؤساء المتعاقبة لواشنطن 

بحیث حاولنا إلى أهم التأثیرات التي ساهمت في تحدید سیاسته و التي م 2016- 2008

السابق بوش االبن على توجهاته و هذا ما یستعرضه عنوان سمنها تأثیر سیاسة الرئی

مریكي للجزائر التي تتمثل في المبحث الثاني فیتضمن دوافع اإلهتمام األأماالمبحث األول، 

دوافع جغرافیة و اقتصادیة و سیاسیة أمنة، و في األخیر ختمنا الفصل بمبحث ثالث یشمل 

أهم التهدیدات األمنیة التي تهدد المنطقة اإلرهاب، الهجرة غیر الشرعیة، و الجریمة المنظمة 

).و ماليزمة في لیبیا األإلىإضافة 
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.باماو تأثیر سیاسة بوش االبن على سیاسة أ: المبحث األول

.بوشإدارةسیاسة :المطلب األول

ومجموعة 1طائفة ثقافیة تقیم في واشنطن، ال یتجاوز عددهم المائة أو المائتینقصةإنها

من المخططین الذین یریدون أن یبنوا إمبراطوریتهم األمریكیة على الدم والقتل والتنكیل 

رهاب الدولة ٕ ابا نافذین المحافظین الجدد لیسوا ساسة فقط إنما أیضا كتّ ، ووا

2ستراتیجیین و محاربین قدامى، و یصنف فریقهم كمجموعة من الرادیكالیینإو مفكرین 

ستعمال العدواني للقوة العسكریة لتغییر العالم قصد تحقیق مصالح األمریكیینلإلالداعمین

: األوسط فیما یليو قد تمحورت رؤیة هؤالء للسیاسة الخارجیة في العالم و الشرق 

.حیدةة في الساحة الدولیة كقوة عظمى و ن یكون ألمریكا القیادأالمناداة ب-1

التركیز على السیاسات العسكریة و األمنیة كأسالیب أساسیة لتنفیذ الرؤى و األهداف -2

.األمریكیة 

.قائیة للدول التي تمثل تهدیدا محتمال ألمریكا توجیه ضربات و -3

لمدني و المؤسسات و بناء المجتمع ا، قیم الدیمقراطیة و حریة اإلنسانالعمل على نشر-4

.السیاسیة الخارجیة

من إسرائیل أإلسرائیلیة بشكل مفرط ، و حمایة التمركز عند المصلحة األمریكیة ا-5

:،متوفر على الموقع  2007، ، اللجنة العربیة لحقوق اإلنسان"منظرون لخراب العالم "..، المحافظین الجدد علي عبد العال  1

http://www.achr.eu/art230.htm 14–09 -201616:43
35، وزارة الثقافة  ، قضایا راھنة  صم 2001أیلول 11مریكیة بعد أولویات السیاسة الخارجیة األشاھر إسماعیل الشاھر ، 2

كلیة السیاسة الخارجیة األمریكیة ما بعد الحدي عشر من سبتمبر حالة دراسة التدخل األمریكي في أفغانستان ،امیمة جعفر عمر ، 3
العلیاالدراسات 2005: السیاسیة ، الخرطوم كلیة الدراسات القتصادیة و االجتماعیة شعبة العلوم 
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ي المنطقة فالكبرىو سالمتها عن طریق تدخل أمریكي كبیر إلعادة رسم خریطة القوى

. و التحكم في خیراتها

1التأثیرلعلى ارض الواقع من خالأفكارهموقد عمل المحافظین الجدد على تجسید 

، و الحقیقة في ذلك ظهر في فترة حكم الرئیس بوش انع القرار في اإلدارة األمریكیةعلى ص

ضفاء الطابع الدیني على الخطابات السیاسیة و تبني أفكار صامویل هتغتونغ  ٕ االبن وا

ن حیث یرى أن یءه بالسلبیة تجاه العرب و المسلماتسمت آراو حیث طور بیرنالد لویس و

و هذه األفكار تتوافق مع معتقدات المسیحیة  العالم اإلسالمي في حالة صراع مستمرة مع

و تعرف بإستراتیجیة العداء الشدید للعالم اإلسالمي  وكان المحافظین الجدد قد ،جورج بوش

عن ضرورة اعتماد الضربة 1992عام " توحید التخطیط الدفاعي " تحدثوا في و ثیقة 

الكالم نفسه اذضد الدول التي تملك أسلحة الدمار الشامل ، و هPreemptiveالوقائیة 

تالقي أفكار بین فریق المحافظین كومن هنا نستخلص أن هنا. ردده الرئیس بوش االبن 

التعدي ( مم المتحدة الجدد و إدارة جورج بوش باإلضافة إلى رفض التقید بقرارات هیئة األ

وأول ما قامت به إدارة بوش هو اإلعالن بخوض حرب ضد ) .على الشرعیة الدولیة

األمریكیة لفكرة محاربة روجت الوالیات المتحدةو،2001سبتمبر11عد هجمات هاب باإلر 

نطلق أن اإلرهاب اإلرهاب حیث وفرت لنفسها أرضیة جدیدة في التعامل مع اآلخرین ، من م

ن هذه الفكرة تبیح أي تصرفات أمریكیة لمحاربة هذا الخطر بما في ذلك أخطر عالمي، كما 
،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم العلوم "2014-2008"، مودر آسیة ، مقاربة اوباما لتسویة األزمة السوریة سلیماني نسیمة1

16السیاسیة ، دراسات شرق أوسطیة و إقلیمیة ، ص 
.مرجع سابق: شاھر إسماعیل الشاھر2
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مرجعیتها الفكریة كانت إلىبالنظر ،ن اإلدارة األمریكیة الحالیةأغزو دول بعینها ، و نجد 1

من لیس "مبدأ أوتحت شعار طموحها التوسعي و نهجها المنفردتبحث عن أداة فعالة تحقق 

2001عسكري  في افغنستان أكتوبر ،  و أحسن مثال على ذلك التدخل ال" معنا فهو ضدنا

تم 2002تدمیر القوة العسكریة لتنظیم القاعدة و حركة طالبان ، و في مارس ىإلالتي أدت 

و یمثل هذا التدخل تطبیقا إلستراتیجیة ) . ضربة الفرصة( احتالل العراق و اتبع بوش االبن 

، وتكون "الضربة الوقائیة 2"األمن القومي األمریكي و كانت العراق أول ضحیة باستخدام 

حیث نجد المفكر الفرنسي یصنف النموذج . في التحول الدیمقراطياسترشادينموذج 

ظهر مصطلح نشر ولقد .األمریكي للدیمقراطیة و الحریة من أحسن النماذج في العالم

في سبتمبر "أنتوني"3عندما أعلن مستشار األمن القوميالدیمقراطیة و حقوق اإلنسان 

یتوافق مفهوم إذ، سي لواشنطنعن نشر الدیمقراطیة عبر العالم كهدف أسا1994

ة الدیمقراطیة و حمایة حقوق اإلنسان في السیاسة الخارجیة األمریكیة مع التقالید األمریكی

مما جعلها تتورط بالتدخل خارجیا تجاه إلى العالمیة ،إلكمبدأ أخالقي یبرر التوسع و ا

.حقوق اإلنسان و القیم األخالقیةلحمایة

، كلیة السیاسة الخارجیة األمریكیة ما بعد الحدي عشر من سبتمبر حالة دراسة التدخل األمریكي في أفغانستانامیمة جعفر عمر ، 1
.2005: الدراسات العلیا كلیة الدراسات القتصادیة و االجتماعیة شعبة العلوم السیاسیة ، الخرطوم 

.مرجع سابق/ سلیماني نسیمة مدور أسیة2
، متوفر 2011- 10- 12، مواضیع و ابحاث سیاسیة 3514، الحوار المتمدن،ع وق اإلنسان و الدیمقراطیةحقسمیر ابو رركبة ، 3

: على الوقع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=279286
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جرءات التي نكمن في كما قامت الوالیات المتحدة باتخاذ مجموعة من اإل

ما .1االعتراف بتعدد اآلراء والمذاهب واالنتماءات في الشرق األوسط، ثم القیام بانتقاء

یمكن أن یتماشى مع إدماج إسرائیل في المنطقة باعتبار أن هذا اإلدماج یمثل الوسیلة 

ویخلص باري روبین إلى مطالبة الوالیات .الوحیدة الرئیسیة لحمایة المصالح األمریكیة

على النحو الذي 2المتحدة بالقیام بإجراء التقدیرات والتخمینات الواقعیة للموقف، وبالذات 

ب علیه استثناء بعض األطراف والبلدان من مشروع نشر الدیمقراطیة، وتركیز سوف یترت

من أجل تطبیق " دول الممانعة"وتكثیف الضغوط األمریكیة على الدول الشرق أوسطیة 

انه غیاب الدیمقراطیة في الشرق :" الدیمقراطیة و في هذا الصدد صرح جورج بوش 

ریكیة و أن غیاب الدیمقراطیة و التمثیل األوسط یمثل تحدیا للوالیات المتحدة األم

3...".الدیمقراطي في المنطقة أدیا إلى نتائج رهیبة للمنطقة و العالم

أخیرا أسلحة الدمار الشامل التي تعتبر تهدیدا خطرا إذ تصنف هذه األخیرة ضمن ابتكارات 

نأیدي اإلرهابییواحتمال وقوع هذه األسلحة  عالیة التدمیر في عصر التكنولوجیا الحدیثة ،

ن أعلینا :" 2002و یقول جورج بوش في 4، "لكریستیوم" غیر العقالنیین في دراسة مهمة

أو ة و بیولوجیةتسعى للحصول على أسلحة كیماوی.نمنع اإلرهابیین و األنظمة التي 

اإلرهاب أمثال3كما بجدر بالذكر أن هناك أنظمة ترعى " .من العالمأنوویة من تهدید 

ألمریكي و التي أطلقت علیهم االعراق و إیران و كوریا الشمالیة و هذا ما یهدد األمن القومي 

.85، ص 2005دار الساقي، : ، بیروتامبرطوریة المحافظین الجدد ، التضلیل اإلعالمي و حرب العراق ولید الشمیط،1
.2003:، القاھرة 1، مكتب الشروق الدولیة، طالمحافظین الجدد قراءة في خرائط الفكر و الحركةأمیمة عبد اللطیف ، 2
.امیمة جعفر عمر ، مرجع سابق 3
. ، مركز الحضارة للدراسات السیاسیةاإلستراتیجیة األمریكیة العالمیة و استمرار الحرب ضد اإلرھاب"زینت عبد العظیم،4
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سبتمبر 17في هذا ما أدلى به في تصریحه.محور الشرالوالیات المتحدة األمریكیة دول 

بصفة علنیة أنهم یسعون أسلحة الدمار الشامل لقد صرح أعداؤنا :" حیث یقول 2002

و سوف و سوف نبني دفاعات ضد الصواریخ البالیستیة و غیرها من وسائل إطالقها...

نتعاون مع دول أخرى لحرمان و احتواء و تقلیص جهود أعدائنا في الصول على 

."تكنولوجیا خطیرة

مراقبة و ضبط السالح بما إن هذه الخیرة تسبب توتر و في اإلطار المتوسطي هناك مشكلة

و الدول العربیة و إسرائیل من جهةفي المنطقة و تزید من أجواء الشك و عدم الثقة بین

1.جل أخرىأعلى ضفتي المتوسط من 

.البیت األبیضإلىمن النشأة أوباما:المطلب الثاني 

سیرة حیاة تختلف له ، األمریكیةباراك أوباما، الرئیس الرابع واألربعون للوالیات المتحدة

فباراك أوباما هذا االبن الثنائي العرق، ألب . للوالیات المتحدةینسابقباقي الرؤساء العن 

عبر الشهرة القومیةانطلق كالشهب إلى كیني وأم بیضاء من قلب األراضي األمیركیة، 

قبوًال حماسیًا، ألقاه في المؤتمر القومي للحزب الدیمقراطي في ىخطاب سیاسي رئیسي لق

لكن قبل البدء في  مشواره السیاسي وجب علینا العودة إلى أصوله التاریخیة و. 2004العام 

.ةوسیرته الذاتی

.زینت عبد العظیم، مرجع سابق 1

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة و العالقات دراسة حالة االرھاب : األمن المتوسطي في استراتیجیة الحلف األطلسيتیباني وھیبة ، 2
.158ص 2014- 06- 08تیزي وزوا : الدولیة ، دراسات متویطیة و مغاربیة ، األمن و التعاون ،جامعة مولود معمري 

.،مكتب برامج العالم الخارجي ، وزارة الخارجیة األمریكیة"یات المتحدة األمریكیة الرئیس الرابع و األربعون للوالبارك اوباما، "3
:  متوفر على الموقع 2008- 11- 06، دولیات ،، بارك أباما من النشأة الى البیت األبیضدومنیك دیباسكال  4

http://webcache.googleusercontent.com/ على الساعة16:50
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1جزیرة هاواي من أب كیني و أمب1961أوت4أوباما في ولد بارك حسین 

، وبعد سنتین غادر األب من اجل متابعة الدراسات العلیا في هارفورد وبعد ایرلندیة األصل

عندما من عمره ةوباما في السادسأاقتصادي، و كان ذلك عاد إلى كینیا للعمل كأخصائي 

ندونیسي یعمل في صناعة النفط أو هذه المرة من موظف ،تزوجت والدته للمرة الثانیة

، حیث أمضى أوباما أربعة سنوات في الدراسة في العاصمة جاكرتا اندونیسیاإلىنتقلت إو

.و بعدها عاد إلى هونولولو و التحق بمدرسة ثانویة ، حیث عاش مع جدیه 

، یصف أوباما هذه المرحلة في حیاته على أنها )من أبييأحالم( في كتابه األول

ضطراب فترة المراهقة، حیث كان یكافح لفهم إرثه إبعت على قدر أكبر من المعتاد من انط

والذي كان ال یزال حینئذ غیر مألوف ) افریقیة مسلمة و عیشه مع البیض ( العرقي المختلط

كانت مترسخة في الثقافتین السوداء والبیضاء ولعل جذوره التي. نسبیًا في الوالیات المتحدة

ساب أوباما الرؤیة الشاملة التي جاء بها إلى السیاسة بعد عدة تهي التي ساعدت في إك

.سنوات رؤیة تتفهم وجهتي النظر معاً 

سنتین ةنجلس لمدأوكسیدنتال ،في لوس أاواي مرة أخرى للدراسة في جامعة غادر أوباما ه

.1983على شهادة البكالوریوس عام تنقل إلى مدینة نیویورك ، حیث حصلإو بعدها 

و هناك عمل كمنظم مجتمعي بوالیة ایلنوي 1985و انتقل أوباما إلى مدینة شیكاغو 

مرجع یابق : دومینیك دیباسكال 1

، شھادة ماجستیر في العلم السیاسیة ، ."2012-2008:"االسرائیلیة -، ادارة اوباما و عملیة السالم الفلسطینیةلعید فرید بن ب2
75ص 2012ا ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو
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وباما أحتكاك إفقراء و هذا ما استدعت الضرورة بو هي منطقة لألمریكیین األفارقة ال

.بالفقراء و المعوزین

ل إلى سباق عام 2004كان سباق الترشیح لمجلس الشیوخ في إلینوي للعام  قد تحوّ

مفتوح للجمیع في السنة السابقة، وذلك عندما أعلن صاحب المقعد الجمهوري، بیتر فیتز 

بالمائة%53جیرالد، أنه لن یسعى إلى إعادة انتخابه ، وفاز أوباما بحصة 

السیاسیة إلدارة بوش االبن حیث عارض الحرب على كان أوباما ضد التوجهات لقد 

أعلن أوباما ترشحه للرئاسیات بحزبه 2007وصفها بالحرب الغبیة ، و في سنة أین العراق 

ن نسب أوباما كانت في الصدارة في كل مرة أال ، إجانب سبع مترشحینإلىالدیمقراطي 

1:حیث ركز هذا األخیر على موضوعین أساسین 

غییر طریقة واشنطن التقلیدیة في تسییر شؤون البالد ت- 1

تحاد إلالجتماعیة و العرقیة لمناقشة األمریكیین من مختلف الخلفیات اإلیدیولوجیة ا-2

أحسن دلیل على ذلك 2004سویا من اجل الخیر العام و المصلحة العامة و كان خطابه 

" لمتحدة األمریكیةالوالیات ا"فكلهم یمثلون دم التفرقة بین أبناء الوطنععلىحیث حث

.  وباما هو التغییرأو كان شعار 

سعى لتقویة الجبهة الداخلیة و التي تتمثل في مواجهة األزمة بعد فوز المرشح الدیمقراطي-

و الحرص على اد المتضرراتخذ اإلجراءات الالزمة من اجل إنعاش االقتصفاالقتصادیة 

مرجع سابق : فرید بن بلعید1
مرجع سابق : دومینیك دي باسكال2
.سلیماني نسیمة مدور أسیة3
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.هخفض

.استثماراإلو تشجیعأول قانون متعلق باألجر العادل أصدر أوباما 2009في سنة 

مالیین طفل غیر 4و في المجال الصحي اقترح أوباما التأمین الصحي لألطفال لیغطي 

ملیون دوالر إلصالح نظام و برنامج خاص للمصابین 50مؤمن باإلضافة إلى تخصیص 

المجال البیئي قد اقترح تحدید سقف للتلوث لتقلیص بباألمراض المزمنة ، أما فیما یتعلق 

1.و دعم تكنولوجیا الطاقة 2050ت الغازیة إلى غایة بالمائة من االنبعاثا80%

باراك أوباما رسم مسار جدید للسیاسة الخارجیة األمیركیة حاولأما على الصعید الخارجي 

و من مالمح الوالیات المتحدة صفة من إدارة بوش، و تحسین صورة وذلك عقب سنوات عا

:عربي والنظام الدولي بصفة عامةسیاسة أوباما الخارجیة تجاه العالم ال

نسحاب التدریجي من العراق و الجدیر بالذكر انه عارض الهجوم علیها إلوعد أوباما با

یكون مبنیا نأأوباما أرادهم، إلى جانب ذلك نجد الملف النووي اإلیراني الذي 2002في 

على الحوار والحل الدبلوماسي باإلضافة إلى الملف األفغاني و الذي ربطه بالحرب على 

.ستقرار في المنطقةإلجندي لتعزیز ا30000قام بإرسال اإلرهاب حیث 

.تجاه الجزائروباما أإدارة إستراتیجیة : لمطلب الثالث ا

األزمات الدولیة تقع ضمن دائرةغرب العربي حسب المنظور األمریكيأنّ منطقة الموبما 

رة لظاهرة اإلرهاب، فقد استمرّ الرئیس أوباما في تكلیف قائد القوات األمریكیة في  المصّد

في منطقتي شمال أفریقیا والساحل األفریقي ، بمواصلة الدور األمریكي"ر یكومأف"أفریقیا 

.فرید بن بلعید، مرجع سابق 1
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القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، ومواصلة التعاون العسكري واألمني مع لمكافحة تنظیم 

الحرب العالمیة على "في الفعلي، التي أعلن معظمها االنخراط جمیع دول المغرب العربي

لدیها تجربة مسبقة بالتعامل مع هذا التهدید الجدید ، ولم التي بما فیها الجزائر اإلرهاب

الجزائري على المجاالت األمنیة فقط حتى و إن كان هو الطاغي یقتصر التعاون األمریكي 

البلدین إنما هناك نوایا أمریكیة الستغالل النفط الجزائري و یتجلى دلك في العالقة على

1: العدید من المبادرات منها 

:المجال العسكري :أوال

عسكري المستند همیة الجزائر في الخریطة اإلستراتیجیة و بات التعاون الأزدادت إ

ضطرابات التيإلو واشنطن أكثر من ضروري بسبب ابین الجزائردتفاق طویل األمإل

ثورات الربیع العربي و تنظیم الدولة ( ،2المنطقة العربیة على غرار لیبیا و مصر تشهدها

یظهر التعاون بین الجزائر و واشنطن في التنسیق األمني المتبادل ، ) اإلسالمیة أو داعش 

.بین البلدین من خالل الزیارات المتعددة بین مسؤولي البلدین 

قدرة تجهیزات عسكریة للقوة اإلفریقیة قررت الوالیات المتحدة األمریكیة تقدیم مساعدات و 

ویساعد . مدینة جیجل مقرهاهاالتي تحتضن"للقوة اإلفریقیة الجاهزة"إفریقیا إقلیم شمال 

األمریكیون القوة اإلفریقیة الجدیدة في عدة مجاالت أهمها التجهیز والتدریب واالتصاالت 

،مركز الجزیرة للدراسات ،مكة ،على أسس و مرتكزات سیاسة أوباما الخارجیة في والیتیھ األولى و الثانیةفوار جرجس، 1
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/ الرابط

، المركز ؟، السیاسة األمریكیة تجاه منطقة المغرب العربي في عھد باراك اوباما إھمال مقصود ام إرجاء ھادفعصام بن شسخ 2
:العربي للدراسات المستقبلیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة نالجزائر  ، متوفر على الموقع 

http://mostakbaliat.blogspot.com/2010/07/blog-post_31.html 2016_10- 90:4505على الساعة 

 .
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مستشاري خالل لقاء كبیر ة ، لضمان قوة إفریقیة قادرة على التصدي للتهدیدات اإلرهابی

، مع )2009(الرئیس األمریكي، باراك أوباما، لألمن القومي ومكافحة اإلرهاب، جون برینان

وجاءت القوة الجدیدة التي قد تلتحق بها دول في .الرئیس بوتفلیقة وباقي المسؤولین الجزائریین

الساحل اإلفریقي مثل موریتانیا ومالي والنیجر، كبدیل لمشاریع أمنیة وعسكریة سابقة للقیادة 

.1فریقیا إ، بعد التهدیدات اإلرهابیة في منطقة الساحل والصحراء،و شمال “أفریكوم“األمریكیة

ویلیامالمساعدالدولةكاتبمنكلبزیاراتمتبوعةالجزائرإلىبرینانالسیدزیارةوكانت

كارترالسید،)أفریكوم(بإفریقیاالمتحدةالوالیاتقواتقیادةو رئیس).2011-2010(بیرنز

كاتبونائبفیلمانجیفريالسیدإفریقیاوشمالاألوسطللشرقالمساعدالدولةوكاتبهام

الشؤونلمكتبالساميوالمستشارماكسویلریموندالعربي السیدالمغربلمنطقةالدولة

بكتابةاإلرهابمكافحةومنسقآدامزماركالسیدالدولةبةتاكلدىوالعسكریةالسیاسیة

الوالیات المتحدة 2و كان الهدف من المبادرات التي تطلقها . بنجامیندانیالالسیدالدولة

.لتموقعها االستراتیجي الهاماألمریكیة هو إنشاء قاعدة عسكریة في الجزائري نظرا 

.قتصاديإللمجال اا: ثانیا

إن الوالیات المتحدة تحرص بتعزیز عالقاتها الثنائیة مع الجزائر في المجال االقتصادي 

رج جو 2تفاقیات معها فزیارة المبعوث األمریكيإعملت على تنویع و تكثیف إبرام حیث

ن دینامیكیة التعاون أو یمكن القول حسنانطباعا  إأعطت 2011میتشل إلى الجزائر 
قالمة 1945ماي 8، جامعة  2001سبتمبر 11البعد األمني في العالقات الجزائریة األمریكیة بعد احداث بن دیاب أبركان أمیرة ، 1

20132014كلیة الحقوق ، عالقات دولیة و دراسات امنیة ،  
مرجع سابق: عصام بن شیخ 2

.بن دیاب ابركان أمیرة، مرجع سابق 2
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في " عبد اهللا بعلي " هو ما أكده سفیر الجزائر بواشنط الثنائي سمحت بتحقیق تقدم نوعي و

قتصادیة و إلكثر بالنسبة للمسائل السیاسیة اإن العالقات تعرف متانة و قوة أ":تصریحاته

نه تم أو الجدیر بالذكر . "األمنیة و توسعت لتشمل القضایا اإلقلیمیة و الدولیةةالعسكری

.2011و إنتاج األدویة في تفاقیة في المجال الصحي التكنولوجي إالتوقیع على 

11إلى مجال النقل فازت شركة بوینغ األمریكیة لصناعة الطائرات بصفقة تورید ةإضاف

و في سنة . ملیون دوالر 845طائرة للخطوط الجزائریة و شركة طاسیلي ، ما یعادل 

عرفت العالقات األمریكیة الجزائریة انتعاش و تطورا مكثفا وصل األمر إلى إقامة  2012

و قد تمیزت هذه .ین إلعطاء دفعة قویة للشراكة بین البلدین بین البلد"الحوار استراتیجي"

و هذا ما أكده كاتب الدولة ،قتصادیة الرفیعة ت بكثافة الزیارات السیاسیة و اإلالعالقا

مستوى التعاون بین أنإال ،2014األمریكي جون كیري اثر الزیارة التي قام بها سنة 



إدارة أوباما بین التغییر و االستمراریة:                                               الفصل الثاني

62

ضعیفا ، هذا الضعف راجع لتدني االستثمارات البلدین خارج قطاع المحروقات یضل

اجه و األمریكیة خارج القطاع الطاقوي في الجزائر ، باإلضافة إلى المنافسة الشدیدة التي ت

.1الصین و فرنساالوالیات المتحدة من 

.استنادا إلى األرقام التي یصدرها مكتب اإلحصاء األمریكي ، یتضح لنا حجم التبادل-

المبادالت التجاریة بین الوالیات المتحدة األمریكیة و الجزائریة-

:ياألمریكقیمة بالملیون الدوالر

2)2016-2008: ( جدول یوضح صادرات و واردات من إلى الجزائر 

:متوفر على الموقع : وزارة الخارجیة األمریكیة، قسم المبادالت التجاریة األمریكیة الجزائریة : المصدر 1
http://www census.gov/foreign-tratistics/press-release

المیزان التجاري  أ من الجزائر.م.واردات الو ا على الجزائر.م.صادرات الو السنوات

18,111.6- 19,354.8 1,243.2 2008

9,610.0- 10,717.8 1,107.8 2009

13,323.6- 14,597.0 1,194.3 2010

13,012.3- 14,609.3 1,597.0 2011

8,630.2- 9,993.3 1,363.2 2012

2,982.2- 4,830.9 1,848.7 2013

2,012.0- 4,628.9 2,616.9 2014

1,495.8- 3,371.6 1,875.7 2015

146.9- 1,517.7 1,103.2 2016
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1: هم النقاط التي یمكن استخالصها من الجدول أ

ردات األمریكیة بتسع عشرة ملیار و ثالث اسجلت أعلى قیمة للو 2008سنة أننالحظ -

في أواخر أنهاالجدیر بالذكر ) ملیون دوالر 19.354(مائة وأربعة و خمسون ملیون دوالر 

و أربع عشرة و ستة مائةإلىبینما تراجعت قیمة الواردات في عهد أوباما ،عهد بوش االبن

نخفاض الحاد إلى األزمة اإلو یرجع هذا ) ملیون دوالر 14،609،3(تسعة ملیون دوالر 

.2008المالیة التي عصفت بالوالیات المتحدة األمریكیة سنة 

2010لاستمرار ارتفاع قیمة الواردات األمریكیة خال-

عشرة و ستة مائة و تسعة ملیون دوالر حیث وصلت إلى أربع 2011-

تقدر 2011إلى الجزائر سنة بینما صادرات الوالیات المتحدة) ملیون دوالر 14،609،3(

) .ملیار دوالر 1.595.4( ب 

حیث وصلت الى أدنى قیمة سنة 2012من سنة ةتراجع الواردات األمریكیة بدایبدایة-

) ملیون دوالر 3,371( ثالث ملیار و ثالث مائة و واحد و سبعین ملین دوالر 2015

.یكمن السبب في تراجع أسعار النفط 

من صادرات%17بـتعد الوالیات المتحدة األمریكیة أول مستورد من الجزائر-

ن حیث وارداتها من الوالیات المتحدة بـ ـمالثامنةفي المرتبة هذه األخیرة كما تأتي . الجزائر

3.5%2

،شھادة ماستر 2011سبتمبر 11التوجھات الجدیدة للسیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه الجزائر بعد احداث شریف عادل منصف، 1
.2015في العلوم السیاسیة ، خمیس ملیانة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تحلیل السیاسة جوان 

2 arslan chikhaoui ,les paradigmes de la politique étrangère de l Algérie , friedrech stifting.2015



إدارة أوباما بین التغییر و االستمراریة:                                               الفصل الثاني

64

تعتبر الواحدة من إذملیار دوالر 10بأكثر من المیزان التجاري یتأرجح لصالح الجزائر 

نحو الوالیات األربع الممولین للسوق األمریكیة بالنفط و الغاز، لكن عرفت صادرات الجزائر

1ملیون دوالر أمریكي150إلى 120بـ 2008المتحدة تراجعا هائال بدایة 

كة شمال إفریقیا كما قامت الوالیات المتحدة في اإلطار الجماعي إلى إطالق مبادرة شرا-

وتسعى هذه ) . تونس ، الجزائر ، المغرب ( قتصادیة وتشمل كل من جل الفرص اإلأمن 

ن یصبحوا رجال أعمال ، وتشجیع أاعدة المقاولین الشباب منهم على ساألخیرة إلى م

و المنظمات العالمیة و التجاریة على خلق برامج من اجل تعزیز العالقات و دعم وتشجیعهم 

المؤسسات الصغیرة و السعي على تعزیز العالقات األمریكیة المغاربیة المبنیة على تبادل 

2.المنفعة

الجزائر فأكد كاتب الدولة األمریكي المساعد المكلف بالشؤون بأما فیما یتعلق -

الشراكة ائر تعد العنصر األساسي لمبادرة أن الجز " جوزیف فرنادیز"االقتصادیة و الطاقة 

الممتازةل إلى الحلولاوهذا راجع بطبیعة الح.جل الفرص االقتصادیة أیا منالشمال إفریق

على إقامة شركات بین الجامعات الجزائریة و المعاهد العلیا لحّ أو روح المبادرة ، كما 

3.األمریكیة المتخصصة في التكوین 

:التنسیق القانوني

عتبر اتفاقیة تسلیم المجرمین احد مظاهر التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة ت

arslan chikhaoui,op cit 1

.   مرجع سابق: شریف عادل منصف2
،شھادة ماستر 2001سبتمبر 11البعد األمني في العالقات األمریكیة الجزائریة األمریكیة بعد بن دیاب ابركان امیر ، لعور سھیلة ، 3

ص2014- 2012في العلوم السیاسیة ، جامعة قالمة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 
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الجریمة المنظمة و البحث عن مرتكبیها و القبض علیهم ،و الهدف من ذلك هو تطویق كل ب

1تنفیذاأوأنواع الجرائم فمثال قد ترتكب جریمة ما في بلد ما و یفر الجاني  هربا عن القانون 

تسلیم المطلوبین أو المشتبه بهم بتورطهم في جرائم إرهابیة یعد أمرا مهما یربط فانته،لعقوب

یق القانوني هي حادثة و أحسن مثال على التنس. بشكل كبیر بمستوى العالقات بین الدول 

ثر مالحقتهم في قضیة إاألرضي المالیة و التشادیة على نحو" ارتار بن مختالمخ"فرار 

دل على شيء فانه یدل صعوبة المأموریة لهذه إنختطافهم للرهائن األوروبیین ، وهذا إ

1.الدول دون التنسیق مع الوالیات المتحدة األمریكیة 

یبرز األمریكي الجزائري في هذه النقطة من خالل العدید من الندوات خاصة الجزائر التي 

یة لإلرهابیین  في العدید من المناسبات حیث اعتبرته تمویال ألحت على عدم تسلیم الفد

، حیث قامت الجزائر بتنشیط 2لإلرهاب و حافزا لتطویر عملیات االختطاف و زیادة حجمها

أشغالها حول ثمانیة مواضیع رئسیه ستنشط في ثماني  جلسات تسبتمبر تمحور 9-8ندوة 

فیها داخل المؤسسات العقابیة ، تم إشراك و من أبرزها دور القضاء في مكافحة التطرف بما

الهیئات المتعددة اإلقلیمیةممي ومن األطقة الساحل و أعضاء مجلس األكل من بلدان من

لمحة حول المنتدى العالمي لمكافحة اإلرھاب، المنتدى العالمي لمكافحة : ، بیان حقائق من الرئیسین المناوبینفارس عربي1
:على الرابط2012:اإلرھاب ابوظبي

http://iipdigital.usembassy.gov 2016- 10- 19:1011على الساعة 

متوفر على 2012سبتمبر : ،جزایرس، وكالة األنباء الجزائریةواشنطن تعلن عن اطالق المنتدى العالمي لمكافحة االرھابمجھول، 2
2016- 10- 12:االرابط 

http://www.djazairess.com/aps/213896
: ، متوفر على الموقع 2013، سبتمبر تحدید عھد الرئاسة الجزائریة الكندیة الفریق الساحل: مجھول ، المنتدى العامي 3

http://www.numidianews.com/fr/article~26022.html 2016- 10- 15:1013على الساعة 
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1والدولیة .

سبتمبر تم عقد المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب ، و تعتبر كعضو مؤسس 23-22و

النظر البلدین المتشابهة في مجال إعداد إستراتیجیة حیث لعبت دورا هاما في توحید وجهات 

. فدیة مقابلفاالختطافعالة

نشاطات أخرى لهذا المنتدى وتتمثل في ورشة عمل خبراء المنتدى العالمي إلىباإلضافة

إلى ورشة عمل خبراء ةفي الجزائر إضاف2012فریل أ19-18في1لمكافحة اإلرهاب 

المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب حول التحدیات األمنیة العابرة للحدود الدولیة في منطقة 

2.أكتوبر من نفس السنة 18-17جنوب المحیط األطلسي في الرباط 

. مرجع سابق1
2فترسي عربي، مرجع سابق        
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في الجزائراألمریكیةدوافع اإلستراتیجیة : الثانيالمبحث ا

.إستراتیجیةدوافع: المطلب األول

أنقوة الدولة ، و قد ثبت بالمالحظة أویعتبر الموقع الجغرافي عامال حاسما في ضعف 

تركتها 1أثارا في العالقات الدولیة تفوق اآلثار التية موقعهادوال صغیرة تركت بسبب أهمی

ن الدول التي ال تتمتع بمواقع و بالعكس ، فإ. لمساحة و الموارد كبر منها من حیث ادول أ

قل من تلك التي تملك هذه المواقع فهو یؤثر على سیاستها كان لها تأثیر أأهمیةذات 

بیر المجال الحیوي المباشر لسیاسة الدولة ك2الخارجیة من عدة نواحي ، بحیث یحدد إلى حد 

امن الدولة، فالدولة توجه سیاستها إلىالخارجیة ،كما انه یحدد ماهیة التهدیدات الموجهة 

موقع إن، كما إطارهاي فالمنطقة الجغرافیة التي تقع إلىالخارجیة في اغلب الحاالت 

الدولة  في تلك المنطقة یؤثر على سیاستها الخارجیة من خالل تحدید هویة الدولة و نوعیة 

.المباشرة ةالتهدیدات الخارجی

على المستوى البحري فان انحصار الساحل الجزائري  في منطقة المنفصلة المتوسطیة 

نطقة بالغة األهمیة  و ذلك كلم  من سواحله ، جعل من الجزائر م1200على امتداد  

لتحكمها و مراقبتها في عموم مناطق عرض  البحر المتوسط السیما الغربیة منها حیث 

إلى مضیق صقیلیة ، إلى جانب اتصالها الخارجي مع العدید من ةتتحكم في الممرات المؤدی

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس 2001سبتمبر 11العالقات الجزائریة األمریكیة بعد زایدة خنوس،1
54ص 2013ورقلة  . في العلوم السیاسیة  جامعة قادي مرباح 

:، متوفر على الرابط2015محمد محمد ،اھمیة الموقع الجغرافي للجزائر ماي 2
http://mawdoo3.com/ 2016- 10- 15:3015على الساعة 

.  12دار الھدى للنشر ، ص :الھادي لعروق، اطلس الجزائر و العالم ، الجزائر محمد 3
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.الدول حضاریا و تجاریا و امنیا و اجتماعیا 

شمال ، و إلى الدول العربیة خاصةجعل الموقع االستراتیجي من الجزائر معبر لعالم ال

و دول الجنوب عامتا ، كما أفضت الن تكون كذلك منطقة تقاطع و التقاء بین الغرب

في اتجاه ) فرنسا (اتجاه  الشرق  ،و في الشمال  ) الوالیات المتحدة األمریكیة ( 

.1الجنوب و دول الساحل اإلفریقي

تتوسط الجزائر المغرب العربي و تمثل مركز اتصال بین محوریه الشرقي و الغربي 

ورو متوسطیة ،مشروع مشروع الشراكة األ( تقام مشاریع أنل من الصعب و هذا الموقع  جع

تكون الجزائر طرفا فیها ، وكذلك فان منطقة الغرب العربي تحظى أندون ) ایزنستات 

تصریف المنتجات األمریكیة  باهتمام أمریكي على اعتبار المنطقة نقطة ارتكاز و بوابة ل

ملیون 400شخص و اقتحام السوق األوروبیة  2ملیون 80مع وجود أكثر من خاصة

سوق دولیة مفتوحة  إلىالسوق اإلفریقیة ، ممهدة إلىنسمة شماال ،و كذا التوسع جنوبا 

للسلع و المنتجات األمریكیة ، وفي هذا الصدد أكد السفیر األمریكي ادوارد غابرییل في 

بادل الحر مع دول المغرب العربي نهایة التسعینیات القرن الماضي ، بان توقیع اتفاقیات الت

ملیون 500ملیون مستهلك ، بل برها اكبر من ذلك أنها سوق تفوق 70ال یتعلق بسوق من 

2.مستهلك في إشارة الى غزو األسواق األوروبیة  

مرجع سابق : محمد الھادي لعراق 1

، القاھرة ،مركز الدراسات السیاسیة ، مجلة السیاسة الدولیة " أنابیب الطاقة الجغرافیة نقود السیاسة "عادل سید احمد، 2
. 2006، افریل 164و اإلستراتیجیة ، العدد 
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تعد الجزائر بوابة نحو دول الساحل اإلفریقي التي تهتم بها الوالیات المتحدة األمریكیة_ 

إطار العدید من المبادرات مبادرة مكافحة اإلرهاب و دول المنطقة لمكافحة و ذلك في في

اإلرهاب  ، إلى جانب هذا فان هذه المنطقة اي منطقة الساحل اإلفریقي ، و منطقة الخلیج 

العدید من الثروات الطبیعیة خاصتا و إن اإلدارة األمریكیة تتوقع إن الغیني ، تتوفران على 

سنة ةبالمائ15و من وارداتها التي بلغت 2015في سنة ةبالمائ25لى تصل إنتاج النفط إ

2005 .1

إن االهتمام األمریكي بالجزائر ال یخرج عن دائرة مشروع الشرق األوسط الكبیر الذي _ 

كمشروع بدیل ینافس المشروع المتوسطي ألوروبا ، و تعد الجزائر في هذا اإلطار 3تطرحه

الذین یصرحون على ةالنموذج الفعال لصانع القرار  في الوالیات المتحدة األمریكی

.و التربویة و الثقافیة ةاإلصالحات السیاسیة و االقتصادی

.عادل سید أحمد، مرجع سابق 1
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1

https://www.google.dz/search?q=                                        :1االمصدر
2016-08-10:4512على الساعة 

:الجزائرخریطة
توضح العمق اإلستراتیجي
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دوافع اقتصادیة: المطلب الثاني

ل مع بدایة التسعینیات ،تراجع العامتحاد السوفیاتي بعد نهایة الحرب الباردة و انهیار اإل-

االقتصادیة ،حیث نالحظ تصاعد األیدیولوجي  لصالح عوامل أخرى ویتعلق األمر بالعامل

القوة االقتصادیة و التي تنافس القوة العسكریة ،و ما یؤكد ذلك هو تزاید التنافس على 

ركات المتعددة حجم االستثمارات الخارجیة ،بفضل اتساع نشاط الشاالسواق ،و تضاعف

1الجنسیات 

، حیث 1962وجودها في الجزائر منذ عام كان الوالیات المتحدة األمریكیة أنإال -

، وتم العثور على أول حقل 1956تم اكتشاف النفط في الجزائر سنةأناإلشارة إلى بجدر

كما تم في شهر .في جنوب شرق الجزائر" حقل عجیلة"للبترول في الصحراء الجزائریة و هو 

الشهیر ، أكبر حقول البترول في "مسعودحقل حاسي"جوان من العام نفسه اكتشاف 

ونظرا لثراء الصحراء الجزائریة بهذه .نسيصحراء الجزائر، أي في مرحلة االستعمار الفر 

، وتبقى للشمال 2كلم2.171.800الموارد جعلها تكتسي أهمیة كبیرة حیث تبلغ مساحتها 

2.فقط2كلم357.580

، یبلغ االحتیاطي النفطي 2006حسب أحدث التقدیرات لوكالة الطاقة الدولیة لسنة- 

لكن رغم . ،بترتیب الخامس عشر احتیاطي في العالم2ملیار برمیل11.4الجزائري حوالي 

أن االحتیاطات النفطیة المؤكدة في الجزائر ال تضاهي احتیاطات الشرق األوسط ودول 

،المستقبل العربي ،العدد الدیمقراطیة اللیبرالیة في مركبات و توجھات السیاسة األمریكیة إزاء الوطن العربيعامر حسن فیاض ، 1
ص2000،نوفمبر 261

.مرجع سابق، بن دیاب ابركان امیرة 2
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الخلیج خاصة المملكة العربیة السعودیة، إال أن المكانة التي تكسبها الجزائر في السوق 

1:ى عدة أسباب أهمهاالطاقویة العالمیة یمكن إرجاعها إل

في الشرق " اآلمنة"البدیلة عن تلك غیر " اآلمنة"أنها واحد من أهم مصادر النفط .1

.ومن بین أهم المناطق لتنویع الواردات النفطیة مستقبال.األوسط

خاصة في ظل .تمثل الجزائر عضوا نشیطا ومنضبطا داخل منظمة األوبك. 2

.ستكتسبها هاته المنظمة أكثر في المستقبل المنظوراألهمیة التي

هي بحكم موقعها الجیواستراتیجي قریبة من منابع النفط اإلفریقیة المهمة بالنسبة . 3

.للوالیات المتحدة األمریكیة، وسالمتها من سالمة هاته المصادر

في الجزائر، حیث تعد ثالث دولة مصدرة للغاز، الذي یةضخامة االحتیاطیات الغاز .4

.یرى فیه العدید من الخبراء أنه من أهم مصادر الطاقویة في المستقبل

في السوق " سوناطراك"المكانة الدولیة التي تحتلها الشركة البترولیة الجزائریة .5

.الدولیة

وقات، وهذا ما یفسر اهتمام الشركات النفطیة ضخامة االستثمارات في مجال المحر . 6

ألمریكیة بالخصوص، باإلضافة كونه یخدم اإلدارة األمریكیة الحالیة ا، و عامةالعالمیة

).الجماعات النفطیة(المرتبطة بكبرى هذه الشركات 

إستراتیجیة یعتمد علیها یكتسي قطاع المحروقات في الجزائر أهمیة بالغة كونه مادة .7

.االقتصاد الوطني

.عامر حسین فیاض، مرجع سابق 1
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ومن خالل هاته النقاط، سنتبع القدرات الطاقویة التي تمتلكها الجزائر، والتي أصبحت 

فقط بل الروسیة والصینیة 1تجلب اهتمام كبرى الشركات النفطیة العالمیة، لیست األمریكیة 

.، كسوق واعدة في المستقبلواألوروبیة وغیرها

فالجزائر بصفتها قطب بترولي وغازي، فهي تمثل بذلك أحد أطراف السوق النفطیة 

وفنزویال على فوائض كبیرة على هذا النوع من النفط المطلوب بكثرة في العالمیة، وتعكس

من ارتفاع في العالوات و 2006في ذات السیاق استفادت الجزائر عام .السوق الدولیة

مقارنة " صحاري بلند"الخفیفة ، بما في ذلك الرسوم المفروضة على نوعیات النفط

.بحر الشمال" برنت"ب

ملیون برمیل یومیا، وهو ما یمثل نمو بنسبة 1.4وبلغت الطاقة اإلنتاجیة للنفط الجزائري 

وتعتزم الجزائر إنتاج . 2005ملیون برمیل یومیا في بدایة 1.5، و وصل إلى 6.5%

، حیث تتوقع الزیادة في حجم الغاز 2010ملیون برمیل من النفط یومیا بحلول عام 2

ذي یعتبر منتوج اإلحصائیات التي قدمتها النشریة الدولیة المسال والطبیعي، ال

على موقعها اإللكتروني، والتي تعد أحد " میدل ایست ایكونومیك سورفي"المتخصصة 

2005المراجع األساسیة لقراءة تطورات السوق النفطي الدولي، تطورا مستمرا خالل سنة

.الجزائريإلنتاج النفط

و قد استفاد النفط الجزائري من عوامل عدیدة ،من بینها ارتفاع الطلب على النفط الخفیف 

بن عمر دیاب مرجع سابق 1
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس ، 2001سبتمبر 11العالقات الجزائریة االمریكیة بعد احداث فائزة بن شیخ و زبیدة خنوس ، 2

2013- 2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، تخصص عالقات دولیة ، : ورقلة –جلمعة قاصدي مرباح 
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بالنظر لمحدودیة قدرة المصافي األمریكیة على تلبیة حاجیات السوق األمریكي من المواد 

كما ال تتوفر الدول . فئة شتاءاالمشتقة و المواد البترولیة،سواء البنزین صیفا أو وقود التد

إلى 2010ملیار متر مكعب بحلول 85المستقبل إلى المنتجة للنفط كنیجیریا ولیبیا

ویمكن أن تصل احتیاطاتها النفطیة إلى نحو . 2015ملیار متر مكعب بحلول 100

.ملیاربرمیل12.4

ها أیضا بتحسین باإلضافة إلى ما سبق، فإن ارتفاع اإلنتاج الجزائري من النفط سمح ل

دوالر، أي بإضافة ملیار41ملیار دوالر، إلى أكثر من 32المداخیل بصورة معتبرة من 

2005.1ملیارات دوالر مقارنة بسنة 9

، فإن الجزائر من بین " فوغرو روبیر لیمیتد"حسب دراسة لشركة بریطانیة اسمها .2

مجموعة بترولیة دولیة،حیث صنفت في صدارة البلدان 150البلدان التي تحظى بتقدیر 

العشرة األكثر تقدیرا من الشركات البترولیة الدولیة حسب ما نقلته الصحیفة الفرنسیة 

إلى وجود تقییم أفضل في مجال الخطر السیاسي،و مشیرة".بیتروستراتیجي"للطاقة 

أضافت الصحیفة أن الشركة البریطانیة الموجود مقرها ببریطانیا سألت حسب الدراسة 

مجموعة بترولیة ،لتصل 150"انترناشیونال نیو سورفاي"التي نشرتها تحت عنوان 

إلمكانیات إلى أن الجزائر صمن أهم الدول التي تحظى بالتقدیر نظرا ألهمیة ا

البترولیة و الغازیة المحققة ،ونجاح عملیات التنقیب وتقییم محفز في مجال الخطر 

2890، نموذجا ، مجلة الحوار المتمدن ، العدد جزائر ،إدارة بوش، المدركات اإلستراتیجیة اتجاه الیني محمد امین  1

:فائزة بن شیخ، مرجع سابق 2
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.األجانبالسیاسي ، وكذا الحضور الكبیر للمتعاملین

هتمام األمریكي بالجزائر، و باألخص الجماعات النفطیة داخل و مما یزید اإل

،خاصة نائب الرئیس بوش االبن والتي تمثلها بقوة إدارة ألمریكیة،الوالیات المتحدة ا

هي كون أن الجزائر تعد ثالث دولة بعد السعودیة وقطر من حیث " دیك تشیني"

ملیار دوالر ، و هذا ما یحفز صانع القرار األمریكي في 21.4االستثمار النفطي ب

خاصة في ظل اإلدارة الحالیة الجزائریة،-المضي قدما نحو توثیق العالقات األمریكیة

المرتبطة مباشرة بالشركات النفطیة األمریكیة، وتشاركها في توجیه السیاسة الخارجیة 

.وفق مصالحها الذاتیة و القومیة قبل كل شيء

عامجزائریةالالبترولیةالمنتجاتوالخامالنفطمناألمریكیةالوارداتبلغت-

االستهالكنخفاضإإلىذلكیعودوبرمیل،ألف42.014یقدر بما2013

1:منها نذكرعوامللعدةنتیجةذلكاألخیرةالسنواتخاللالنفطمناألمریكي

عاممنذالعالمیةالنفطأسعارمستویاتتصاعدباستمرارتمثلتالتيوالنفطأسعار-

و2004

دوالر150حواليإلىوصولهالغایةالالحقةالسنواتخاللمتتالیةقیاسیةحواجزعبورها

منالثانيالنصففيتنهارأنقبل،2008جوانشهربدایةفيالخفیفللنفطللبرمیل

: الرابط، متوفرادارة جورج بوش نموذجا –المدركات االستراتیجیة األمریكیة تجاه الجزائر مجھول،  1

http://www.arabtimes.com/p 2016 -10 -17 على الساعة 08:45

.مرجع سابق: بني محمد امین2
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.1العالمیة المالیةاألزمةبسبالمذكورالعام

النفطاستهالكانخفاضفيالواضحاألثرلهاكانالتيالعالمیةالمالیةاألزمة-

.المتحدةالوالیاتفي

المذكورةاألزمةقبلبدأقدلالستهالكالتنازلي االتجاهبأنالعلممع،2009عامخاصة

خاصةلألسبابالنفطاستهالكتخفیضإلىتهدفالتيواألمریكیة،الطاقةسیاسات-

ذاتأخرىرأتاعتباإلىباإلضافةالمناخ،تغیرظاهرةوالمستدامة،التنمیةوالطاقةبأمن

.أمریكیةداخلیةانتخابیةأوسیاسیةطبیعة

خاللالنفطمناإلنتاجیةحصصهابخفضقامتقدالجزائرأننجدأخرىجهةومن-

.2008عامي

3.صادراتها النفطیةحجمتراجعإلىأدىممااألوبكةلقرار منظمتطبیقا2009

إلىرئیسیةبدرجةاألخیرةالسنواتخاللالمتحدةللوالیاتواردات النفطانخفاضیعزىو

منذالمتحدةالوالیاتفيالنفطستهالكإعلىطرأالذينخفاضاإل

الغازسوائلإنتاجتزایدكذاولالیثانولالمتزایداالستخدامإلىأیضایعودكما،2005عام

المناطقبخاصةوالخام،النفطمنالمحلياإلنتاجفيالزیادةإلىباإلضافةالطبیعي،

نیوزالجزائرجریدةموقععلىمتوفر.دوالر1.1بإضافیارسمایربحالخفیفالجزائريالنفطصوالیلي،حفیظ1
2016http://www,djazairess,com/elkhabre/27/02/201- 10- 15:2313على الساعة :الرابط

:على الرابط متوفرالجزائر الطاقة و الوالیات المتحدة األمریكیة:المثلث االستراتیجي بن عائشة محمد األمین،2
2016http://www.maqalaty.com/29693.html- 10- 18:1112على الساعة 
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باكنممكنمنالتقلیدیةغیرالنفطمصادرومنالعمق،الفائقةوالعمیقةالمغمورة

.الطاقةاستخدامكفاءةفيتحققالذيالتحسنو

الدافع السیاسي األمني: الثالث المطلب

1اقتصادينظاملبناءالدعوةإلىالدولیةوالمؤتمراتالمنابرخاللمنالجزائرسعت -

وتراجعتزایدبینالالتماثلبتسویةیتعلقفیماخاصةتزانا،إوأكثرةأكثر عدالیكونجدید

فإنهذالىعباإلضافة.الجنوبدولینهكالیزالالذياألمروهواألولیة،الموادأسعار

الفیتوكحقالدولیةالعالقاتعلىتسیطرالتيالمفاهیم2منالعدیدلتغیرسعتالجزائر

ظهورقبلوضعهاتمقدالدوليالقانونقواعدأنمنتنطلقنظرهاوجهةوأنخاصةمثال،

تبنتفقدالدولي،أواإلقلیميسواءوالسلماألمنبإحاللیتعلقفیماأماالثالثالعالمدول

الحدودیةللخالفاتالسلمیةكالتسویةوالنزاعات،تسویة الخالفاتفيالسلميالخطالجزائر

بینالنزاعاتبعضفضفيأسلوب الوساطةعتمادإجانبإلىوتونس،لیبیامنكلمع

هذهألنغیربارزة،المالیةوالسلطاتالطوارقبینالنزاعوتسویةوالعراق،إیرانالدول

السیاسي النظامیعیشهاكانالتيوالشرعیةالهیكلیةاألزمةبسببتراجعتماسرعانالمكانة

بعدهاالجزائردخلت1988أكتوبر5أحداثإلىقادتوالتيالثمانیناتأواخرفيالجزائري

خاصةدولیةعزلةعلیهاوفرضتالداخلي،واالقتتالالعنفمندوامةالتسعیناتفترةفي

ة الحقوق و العلوم السیاسیة و ، كلیمذكرة لنیل شھادة الماجستیر. 2009- 1999العالقات الجزائریة الفرنسیة محمد لمین بوحبیلة ،1
65ص 2010العالم ، قسم العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة ، جامعة الجزائر ، 

شریف عادل منصف ، مرجع سابق 2
:، متوفر على الموقع 2014- 07- 04،جزا یرس ، یوم ، ارث تاریخي عززه اإلیمان بمبادئ اول نوفمبرمجھول 3

http://www.djazairess.com/elmassa/102754 2016 -10-14 على الساعة 11:10
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أنلكن.2والدنیا العلیاالجزائرمصالحعلىوخیمةأثارهاكانتالغربیة،الدولمن

بمجيءالجدیدةاأللفیةمطلعفيواستقرارتحسناشهدتالجزائر،فيالداخلیةاألوضاع

والمحوريالریاديالدوراستعادةعلىعملالذي،1999سنة بوتفلیقةعبدالعزیزالرئیس

1:التالیةالعناصرفيلنایتجلىماوهو.والدولياإلقلیميالمستوىعلىللجزائر

القمةوفي،2000سنةالمتحدةلألممالعامةالجمعیةأشغالفيالجزائرمشاركة-

المتوسطياألطلسيالحوارإلىالجزائرانضمامسنةالمتحدةهیئة األممإلصالحالدولیة

إلىباإلضافةیجریها،كانالتيالبحریةالمناوراتمنالعدیدفيومشاركتها،2000عام

.المتحدةالوالیاتخاصةوالغربیةالدولاستفادة

.اإلرهابمكافحةفيالرائدةتجربتهامناألمریكیة

المتحدةاألممولجنةاإلنسان،حقوقمجلسإنشاءفيأیضاالفعالةالجزائرمشاركة-

.السلملتعزیز

2علىالجزائریةالدبلوماسیةاألداةمساهمة.اإلرهابلمكافحةواضحةإستراتیجیةلضبط

بإبرامتوجوالذي)األریثیرياألثیوبيالنزاع(:النزاعاتمنالعدیدفصفياإلقلیميالمستوى

السودانیةاألزمةفيتسویةمبادرةبسفیرهاممثلةالجزائرقدمتكما2000سنةسالماتفاق

.ماليفيالسابقغریبالكریمعبدالجزائريالسفیرطرفمن2007سنة

إلحالل السلم و األمن في إقلیم كبدال  2006جویلیة 4إن إتفاق الجزائر المبرم في -

.74،ص2006النشر و التوزیع ،الكتبة العصریة و : ،الجزائر1، طالبعد المتوسطي لألمن القومي الجزائريعبدالنور بن عنتر ، 1
ل شھادة 2001سبتمبر11التوجھات الجدیدة للسیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه الجزائر بعد أحداث شریف عادل منصف ، 2

8ص2015جوان:الماستر في العلوم السیاسیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الجزائر 
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لدلیل ملموس على عمق التزام الجزائر بقضایا الساحل التي یمثل في نظرها نطاقا امنیا 

على تصفیة االستعمار 1ومنطقة حیویة  ، و یندرج في هذا المنطق نفسه خوض الجزائر 

ربي اإلسرائیلي ، على أسس عادلةفي الصحراء الغربیة ، و التوصل الى حل النزاع الع

.و نهائیة

م، بإعادة تنشیط 2001أما على الصعید االتحاد المغرب العربي بادرت الجزائر سنة -

. هیاكل و دوالیب هذه المجموعة المغاربیة ووضع حد للجمود الذي شل نشاطها

معلما 2005على الصعید العربي تعتبر قمة الجزائر التي انعقدت في شهر مارس -

ي المشترك و الدلیل على ذلك هو القرارات التي أسفت بارزا في إصالح منظومة العمل العرب

بإلغاء العمل بنظام التصویت باإلجماع  وبإنشاء عدد من المؤسسات الجدیدة ةعنه و المتعلق

2.من البرلمان العربي  اإلسالمي و المن و محكمة العدل العربیة 

لملحوظة خالل السنوات األخیرة مع تداعیات الربیع باإلضافة إلى الحركیة الدبلوماسیة  ا-

و األزمة في الساحل ، حیث ركزت الجزائر على التحوالت 2010العربي ابتدءا من سنة 

3.اإلقلیمیة والجهویة  التي تعرفها مناطق الجوار

األمریكیة إن الجزائر تتحول إلى ةالمعطى األمني یرى منظري اإلستراتیجیإلىاإلضافة ب

2001سبتمبر 11بعد أحداث في الجانب األمني و العسكري خاصةشریك استراتیجي 

و بروز ما یعرف باإلرهاب الدولي و مختلف التهدیدات الالتماثلیة  ، التي شهدت نشاطا 

مرجع سابق : عبد النور بن عنتر 1
،ص2دار الریحانة للكتاب ج: ، الجزائر السیاسة االمریكیة في الجزائر التحوالت الكبرىجمال فرحات ، 2
.                                                                                                                        شرف عادل منصف، مرجع سابق3
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بتنظیم ظهور ما یعرف. متزایدا في منطقة المغرب العربي و منطقة الساحل اإلفریقي 

ما رأت فیه الوالیات المتحدة األمریكیة مساسا و تهدید 2007القاعدة في المغرب اإلسالمي 

1.لمصالحها في هذه المنطقة

إن االهتمام األمریكي بالجزائر یكمن في كون هذه األخیرة عانت من ویالت اإلرهاب  -

ریة تسعى إلى بلورت تفاهم دولي لمكافحة هذه الظاهرة ،وذلك و هو ما جعل السلطات الجزائ

كزء من إستراتیجیة متعددة األطراف لمكافحة اإلرهاب ، لهذا فان واشنطن تحاول االستفادة 

من الخبرة الجزائریة التي اعترف لها بالزیادة في هذا المجال كونه البلد الوحید في المنطقة 

كما عمدت أیضا على إدراجها في العدید من .النظیر الذي عرف الظاهرة و بحجم منقطع 

برامج التدریب التدریب المشترك و التي عرفت تطورات عمیقة منذ (البرامج  كفاعل مهم 

، في إطار عملیة المسعى النشط و كذا يانضمام الجزائر إلى المحور التوسطي األطلس

نب دول عدة من شمال إلى جا2004مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء في مارس 

من خالل ما تطرقنا إلیه في یمكن القول بان الوالیات .إفریقیا و منطقة الساحل اإلفریقي 

المتحدة األمریكیة تسعى إلى تعزیز التعاون و التنسیق األمني مع الجزائر بوجه الخصوص 

2:هداف التالیة و المنطقة عامتا إلى تحقیق الصالح و األ

أنشطة إرهابیة ، خاصة ، الجماعات الموالیة أيمین منطقة الشمال اإلفریقي من تأ-1

لتنظیم القاعدة 

.مرجع سابق: جمال فرحات 1

، شھادة )الجزائر ،تونس، المغرب( األبعاد االستراتیجیة للسیاسة الخارجیة األمریكیة في المغرب العربي اسماعیل بو الوایح، 2
2010ماجستیر ، جامعة الجزائر ،
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الحصول على حصة سوق السالح ألمغاربي ، خاصة الجزائري منه ، و منافسة روسیا -2

.الضخمة التي تبرمها مع الجزائر ، بالخصوص مع ارتفاع أسعار النفط تفقافي الص

كما تسعى الوالیات المتحدة األمریكیة إلى الخصوص على تسهیالت عسكریة بعد إعالن -3

خفض القوات األمریكیة في القارة األوروبیة ، ویتم ذلك في ضوء ترتیبات برامج الشراكة بین 

1ض المتوسطدول جنوب حو و وحلف النات

.مرجع سابق: اسماعیل  بو الوایح 1
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.التهدیدات األمنیة في المنطقة: بحث الثالثمال

.اإلرهاب و الجریمة المنظمة: المطلب األول

.اإلرهاب: أوال

م2001سبتمبر 11تعریف لإلرهاب الوالیات المتحدة منذ أحداث 200كثر من هناك أ

1:و من أهم التعاریف نجد

:الكونغرس األمریكي

بأنه عن قصد، و بدوافع سیاسیة تستهدف به منظمات وطنیة، أو عمالء اإلرهابیعرف 

1.سریون، جماعة غیر محاربة بقصد منه في الغالب التأثیر على مستمعین أو مشاهدین

(FBI):وكالة التحقیقات الفیدیرالیة

غیر مشروع للعنف ضد أشخاص -أو التهدید باستعمال-اإلرهاب هو استعمال

أو ممتلكات لتخویف أو إجبار حكومة أو المدنیین علیهم أو بعضهم لتحقیق أهداف سیاسیة 

. أو اجتماعیة

(CIA):وكالة االستخبارات األمریكیة

اإلرهاب هو تهدید باستعمال العنف:" م تعریف ینص على أن1980قد تبنت في عام 

أو استعمال العنف ألغراض سیاسیة في من قبل أفراد أو جماعات، سواء تعمل ضدها

1 Carole ANDRÉ-DESSORNES, Les États-Unis et la lutte contre le terrorisme international, depuis le
11 septembre 2001

129م، بیروت، ص2002بیروت،1، ط، اإلرھاب الدولي و النظام العالمي الراھنمحمد عزیز 2
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و عندما یكون القصد من تلك األعمال إحداث صدمة، أو فزع، أو ذهول، أو رعب لدى 

أوسع من دائرة ضحایا العمل اإلرهابي المباشر، و قد شمل المجموعة المستهدفة التي تكون 

جماعات یسعى إلى قلب أنظمة حكم محددة، سواء كانت مظالم قوسیةباإلرها

1".أو الجماعات معینة أو بهدف تدمیر نظام دولي كغایة مقصودة لذاتها

فينقالب إإستراتیجیة األمن القومي و حدوث أدت هذه األحداث إلى حتمیة مراجعة 

موازین مفاهیم األمن القومي و زیادة عدد التدخالت األمریكیة في شؤون الدول األخرى 

فان التوظیف األمریكي للخطر اإلرهابي . وكذلك إلى تصاعد العالقة بین الداخلي والخارجي.

عقیدة إستراتیجیتها الجدیدة كعدو عالمي جدید، تأسس علیه سندها اإلیدیولوجي في بناء 

أما . العدو الجدید لألمن القومي األمریكي أعطاها الدافع في تعزیز سلوكها لمواجهة هذا 

ن هذه األحداث كانت بمثابة تأكید على المبادرة الجزائریة التي اتخذتها في هذا إعن الجزائر ف

ش الجزائري ، لینخرط المجال و نادت بها ،و شكلت الحرب على اإلرهاب فرصة هامة للجی

في المساعي الدولیة لمكافحة اإلرهاب و یعرض تجربته السابقة في هذا المجال ، و هذا ما 

وعلى هذا .أدى إلى تطابق وجهات النظر الجزائریة األمریكیة حول اإلرهاب و أخطاره 

اون األمریكيعتبر التعیتعزز التنسیق األمني بین البلدین في إطار مكافحة اإلرهاب  إذ فقد

و المجال دینامیكیاالجزائري في هذا بعادالجزائري في هذا المجال دینامیكیا متعدد األ

بعاد ، و متكامال من الناحیة الجغرافیة ومتعدد األ

. محمد عزیز، مرجع ساق 1

2010، الجزائر الحرب على اإلرھاب، معھد الھقارزیتوت محمد لعربي، 2
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1.المجاالتاألمنیة ، یتم من خالله التفاعل بین البلدین في العدید من 

:تهریب األسلحة:ثانیا

التهریب هو عملیة غیر قانونیة یرتكبها الفرد من أجل إشباع رغباته أو حاجاته الخاصة

نظرًا لنتائجها ةو هي من الجرائم التي یعاقب بها القانون و تندرج ضمن الجرائم االقتصادی

الحدود البریة و البحریة ب غالبا عبر السلبیة على االقتصاد الوطني، و نجد أن األسلحة تهر 

كتشاف عدة ممرات بریة یقوم من خاللها المهربون بتمریر األسلحة بمختلف حیث تم إ

أنواعها و دخیرتها و لكن هذا التهریب ضعیف بالنسبة للموارد األخرى لما یتسم من مخاطر 

2.و مجازف

المشكلة األمنیة تظهر أكثر في الصحراء و هي النقطة التي دعا إلیها ففي الجزائر 

المنبثق عن باالجتماع الحكومي الدولي المعني بمنع الجریمة المنظمة و محاربة اإلرها

راد و تصدیر األسلحة یاالتحاد اإلفریقي عبر تشدید الرقابة عبر الحدود و محاربة است

بشكل عبر مشروع بغیة تقیید و صولها إلى المنظمات الصغیرة، و الدخیرة و المتفجرات 

.اإلرهابیة في الساحل و إفریقیا

و من أهم المسالك التي تتم تهریب األسلحة في منطقة الصحراء الكبرى أو الساحل 

.اإلفریقي

.و لیبیا و الجزائرمن النیجر نحو مالي ثم الجزائر و النیجر مباشرة نح. 1
.مرجع سابق 1

.2003، األھلیة للنشر، عمان، 1،طالمنظمة عبر الحدود العربیةمشروع االتفاقیة العربیة لمكافحة فؤاد سروجي،  2

:م ، على الرابط2015-11-29قاسمي أ، أسلحة خارج الرقابة، جریدة السالم، 3
http://www.essalamonline.com/ara/permalink/40758.html 2016-10-23على الساعة 
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.من القرن اإلفریقي نحو التشاد و من التشاد نحو المناطق األخرى. 2

عملت الجزائر للتصدي لهذه الظاهرة بما أنها تهدد أمنها القومي و أحسن مثال على 

ة إذ تم توقیف العدید من ذلك هو الجهود المبذولة  من طرف األجهزة األمنیة الجزائری

قطع 104اصبع دینامیت و 20محاوالت التهریب، إذ تمكنت من مصالح الدرك من ضبط 

. سالح في عملیات عدیدة قرب الحدود اللیبیة

دعت الجزائر إلى توفیر المساعدات الكافیة للتصدي لظاهرة و تجارة األسلحة خاصة 

ألوضاع في لیبیا و هناك مخاوف إزاء تدفق األسلحة الخفیفة و ذات العیار بعد انهیار ا

1.اللیبیةةالصغیر في منطقة الساحل الواردة من مخزونات األسلح

: غیر شرعیةالهجرة : ثالثا

:غیر لشرعیةتعریف الهجرة 

قد ورد مفهوم الهجرة في العدید من المعاجم ، فقد جاء في معجم المصطلحات الجغرافیة  

كما ورد ، خر لالستقرار فیه بصفة دائمة أو مؤقتةآإلى انتقال األفراد من مكان إلى اً شیر م

صادیة واالجتماعیة باألمم المتحدة في المعجم الدیمغرافي الصادر عن قسم الشئون االقت

شكل من أشكال انتقال السكان من أرض تدعي المكان األصلي ، أو مكان بأنهاهاً تعریف

أو المكان المقصود ، ویتبع ذلك تبدل في محل ،المغادرة إلى أخرى تدعي مكان الوصول

.اإلقامة

قسم العلوم السیاسة و العالقات الدولیة،جامعة الجزائر، المعھد الدبلوماسي و اإلشكالیات الجدیدة لألمن في المتوسط، أمحند برقوق، 1
.العالقات الدولیة

2014، مركز االعالم األمني، مصر، )الضرورة و الحاجة(الھجرة غیر المشروعةدي شعبان، حم2
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للقانون اً انتهاكآخرونالهجرة غیر الشرعیة جریمة ، بینما یعتبرها الباحثینعتبر بعض ی

تعكس الهجرة غیر الشرعیة ضعف سیطرة الدولة أخرىومن وجهة نظر ، بدون ضحایا 

الشرعیة أمر ینبع من القانون الدولي إلضفاء صفة التجریم على شریحة معینة مثل على تلك

للجوء ، بینما تفضل أسواق العمل الدولیة ذوي المهارات العمال الیدویین ، وطالبي حق ا

االقتصادیة إلى الهجرة الوافدة والعالیة ، وفي هذا الصدد ینظر أصحاب السلطة السیاسیة

مات إلى الحد منها  حكو الباعتبارها تهدیدًا محتمًال للسیادة ، والهویة القومیة ، ولذا تسعى 

1.وتقییدها

هي عملیة انتقال األشخاص عبر الحدود، بصفة غیر قانونیة و هذا ةالسریفالهجرة

.راجع ألوضاع متدهورة في بلد األم اقتصادیا و اجتماعیا

:الجزائر مشكلة الالجئین في

ل برج باجي - أدت الحرب المعلنة شمال مالي إلى تدفق الالجئین الفارین من الحرب، حوّ

500000الجئ و ینتظر إلى أن یصل 25000مختار قبلة إذ یقدر حالیا تواجد أزید من 

الجئ، الذي یشكل بدوره عبئ ثقیل على الجزائر و تقدر قیمة إجمالي احتیاجات الالجئین 

حیث اشاد ممثل . م2015ملیون دوالر أمریكي سنة 33.2الجزائر و طالبي اللجوء في

المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، بالدور الذي

تلعبهالجزائر 

.مرجع سابق.حمدي شعبان 1
:م، متوفر على الرابط2015، الجزائر، الموفضیة السامیة لالجئین:المصدر2

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc278b0.html 2016- 10- 08:1226على الساعة 
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نصهار و توغل الجماعات اإلرهابیة مع الالجئین السوریین و هدفهم العبور إلى إ-

.األراضي لیبیا

.)لیبیا(العربي یات الربیع تداع: ب الثانيالمطل

، وكان من 2010أواخرمن تونس في ابتدءاعرفت منطقة المغرب العربي حراكا شعبیا 

سیاسیةبإصالحاتو المطالب تحتجاجااإلموجة إلىتنظم لیبیا سریعا أنالمتوقع 

1حد الصراعات المسلحةإلىالنظام، حیث عرف تصاعد بإسقاطاقتصادیة ثم المطالبة 

فكري الذي استند علیه أساسارتباكا على أكثرحیث كان الموقف األمریكي في البدایة 

لم یكن 2و الذيفي الشرق األوسط للسیاسة األمریكیة" بمبدأ أوباما"أوباما و یعرف

م 2010في القاهرة اثر خطابة الشهیر عام في جوهر جملة األفكار التي القاهرةلیتجاوز 

ي واشنطن انخراطها ضمن قوات حلف الشمال األطلسأعلنتإذلكن األمر لم یدم طویال 

ا في یلیبإلىو هذا اتضح من خالل تبریره التدخل 3"حمایة حقوق المدنیین"تحت غطاء 

یب لمطالب نحن جزئ من تحالف عریض، نحن نستجالیوم :" م، قائال19-03-2011

وبرز ذلك بعد تقویض التدخل من طرف مجلس األمن هذا ما ...". شعب یتعرض للخطر 

الدولیة، و یجدر بالذكر أن تاریخ طابع الشرعیة إلضفاءذریعة حلفائهااتخذته واشنطن و 

على ب، فاتخذت من االنقال4العالقات األمریكیة اللیبیة كان مضطرب مع نظام القدافي

، جامعة ترابلس لیبیا تاریخ مضطرب و مستقبل متلبس: الوالیات المتحدة و لیبیایوسف محمد الصواني، 1
:على الرابط2015مركز الروابط للبحث و الدراسات اإلستراتیجیة، لیبیا،اشكالیة التدخل الدولي في بدر شافعي، 2
:  على الرابط2015،، عبد السالم سیكة،الدبلماسیة امام امتحان األزمة اللیبیة،حسان حویشة، فوزي حوامدي3

http://www.echoroukonline.co 2016- 10- 08:1525:على الساعة
4 Amine Ait-chaalal, les  Etats-Unis face au « printemps arabe » :mise en perspective a partir

tunisienne et égyptien .
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3، امنیا و اقتصادیاةیاإلفریقة مواتیة أمامها، من أجل توسیع نفوذها في القارة النظام فرص

اما الجانب الجزائري اتخذت مجموعة من اإلجراءات 3.و تحجیم دور الصین في المنطقة

الوقائیة خاصة مع انتشار الكم الهائل و العشوائي لألسلحة فلذلك شددت قامت بتشدید 

كما عملت دبلوماسیتها ،لیبیا ومنع تنقلها إلى مالي غبر الصحراءاألمني في حدودها مع 

تحاول فیه التوفیق فیه بین األطراف المتنازعة، و البحث عن سبل سلمیةنشاطا كبیرا

الحوارإلىو التطرق 

.للخروج من دوامة العنف التي تشهدها لیبیا
الدورة السادسة للجنة التشاور بین الجزائر1 محاولة للجزائر اثر اجتماع ظهرت أول -

و تونس عام 2011م، حیث شدد كل من وزیر الشؤون الخارجیة مراد مدلسي و التونسي 

السیاسي بین جمیع األطراف اللیبیة. األمر  الحوار محمد موالي، شددوا فیه على ضرورة

لم تحققه حكومة "الوفاق الوطني" بقیادة السراج، وأمام الالستقرار األمني طالبت هذه  الذي

األخیرة تدخل دولي لحمایة المدنیین في أوت 2014م، و بعد ذلك حثت بعض األطراف 

تدخل الجزائر لفض النزاع في لیبیا باعتبارها القوة اإلقلیمیة المحوریة القادرة على تحمل تلك 

مسؤولیة تلك المهمة، حیث حافظت الجزائر على موقفها المبدئي الذي یرمي الى الحیاد و 

مطالبة الحل السلمي القائم على الحوار بین األطراف المتصارعة التي تؤثر في المشهد 

هذا ما أكده وزیر الشؤون المغاربیة و  السیاسي اللیبي دون استثناء( حفتر و السراج)،3

.مرجع: حسان حوشیة ،فوزي حوامدي 1

: ، على الرابطتموضع القوى السیاسیة في لیبیا و مستقبل الصراع، مركز الجزیرة للدراساتمحمد عبد الواحد، 2
http://studies.aljazeera.net/ar 2016- 10- 08:4526على الساعة 
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االتحاد اإلفریقي و الجامعة العربیة عبد القادر مساهل خالل الندوة الو زاریة التي ترأسها 

اجتماع روما و فیینا إلى مع كاتب الدولة األمریكي، إضافة مناصفة دیسمبر2015- 

.2016

لحفتر: ازدواجیة المواقف و الدعم األجنبي

لكن الحقا  أعلنت مساندتها للوفاق الوطني، كانت قوات حلف شمال األطلسي في البدایة

على ما یبدوا أن تأكد فیه مشاركة القوات الفرنسیة مع اللواء "خلیفة حفتر"، باإلضافة إلى 

فضیحة التسجیالت المسربة التي نشرها موقع میدل ایست أي، في 08-07-2016، التي 

تثبت وجود قوات أمریكیة و بریطانیة و فرنسیة في قاعدة بنینا الجویة جنوب شرق بنغازي 

تعني  في لیبیا ال فازدواجیة المواقف لحلف الناتو لحلف الناتو تكشف أن قضیة االستقرار

الغرب بقدر ما تعنیه السیطرة على ثرواتها النفطیة، و ابرز دلیل على ذلك هوشن
جویة على سرت بحجة اإلرهاب. 1 غارات

الموقف األمریكي حسب النظریة الواقعیة یرتبط أصال بالمصالحة ( النفط و الغاز  -

واشنطن  النفط اللیبي بأي ثمن، فإستراتیجیة2 اللیبي)، فالشركات النفطیة تسعى للوصول إلى

النفط الجدیدة"،  بأمن الطاقة لدرجة جعل بعض الباحثین یصفونها "إمبراطوریة ترتبط أكثر

حیث كانت تستهدف "الهالل وهي التي تمثل جوهر التحرك األمریكي في عصر العولمة.

ملیون برمیل من االحتیاط اللیبي  ملیون دوالر ما یعادل 39 الذي كان ینتج 1.7 النفطي"

یوسف محمد الصواني، مرجع سابق1
:  ، على الرابط2014، الحوار المتمدن، 2011فبرایر 17، السیاسة األمریكیة تجاه لیبیا منذ منال علي2

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=422581&r=0 2016- 10- 12:3025الساعة على



إدارة أوباما بین التغییر و االستمراریة:                                               الفصل الثاني

90

حتى وان كان ذلك ظاهریا یعمل على تحریر التجارة الدولیة و نشر اقتصاد سنة 1989م
السوق.2

اعتبر رئیس اللجنة الجزائریة اإلفریقیة للسلم والمصالحة، أحمد میزاب، أن التدخل العسكري 

الداخلي، محذرا من انعكاسات  األمریكي في لیبیا ال یقدم نتائج ایجابیة وسط تعقیدات المشهد

وخیمة على المدى القریب على دول الجوار وأبرزها وقال في تصریح ل"الفجر" معلقا  تونس،

من  على التدخل األمریكي بحجة مكافحة اإلرهاب في سرت، أنه جاء بناء على طلب2

فایز السراج، لكن قبل 1أن نتحدث عن ضربات عسكریة  حكومة الوفاق الوطني التي یرأسها

محددة كان یجب على اللیبیین أن یكونوا ملتفین حول حكومة واحدة، خصوصا مع تعدد 

أو  األطراف اللیبیة المعرقلة لعملیة التسویة السیاسیة واألمنیة سواء من طرف الملیشیات 

أو حفتر، الذي لم یمنح الشرعیة لحكومة الوفاق، وأیضا تحذیر  القبائل أو برلمان طبرق

أن  مجلس األمن قبل یومین من كارثة إنسانیة تحیط بالبالد، ما یعني في اعتقاد میزاب

المعطیات الداخلیة لحد الساعة ال تقدم نتائج ایجابیة على نجاح التدخل العسكري. من 

من النتاج الكلي من  بالمائة النفطي التي تنتج 50 خالل الخریطة نحاول إبراز منطقة الهالل

. النفط في لیبیا

.مرجع سابق: منال علي 1

Amine Ait-chaalal,op cit
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1

.أزمة مالي: المطلب الثالث

أعلنتها حركة األزواد شمال الحرب األهلیة التي شهدت مالي أزمة داخلیة تتمثل في 

https://www.google.dz/webhp?sourceid:                                                                                         المصدر1
2016-10-12:2324على الساعة 

خر یطة توضح فیه منطقة الهالل النفطي1
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مالي نتیجة التهمیش الذي عانوا منه من طرف الحكومة المالیة، خاصة مع انصهار 

هذا بدوره یهدد األمن مور تتأزم أكثرالجماعات اإلرهابیة مع الحركات المتمردة جعل األ

تتوصل القومي الجزائري فلذا سارعت لتسویة األزمة بعقد مجموعة من من الجوالت التي قد 

1.مخرج بطرق سلمیةإلیجاد

:جزائریةالمسار التفاوضي بین األزواد و الحكومة المالیة بوساطة.1

13/07/2014: الجولة األولى

اإلفریقیة لدول غرب افریقیةتحاد اإلفریقي و المجموعة أقیم بالجزائر یضم كل من اال

تم توقیع المشاركین في اإلسالميو التحاد األوروبي و منظمة التعاون و األمم المتحدة،

مسار الجزائر و وثیقة إطارالحوار المالي على خارطة طریق من اجل المفاوضات في 

2.تتعلق بوقف االقتتال

: الثانیةالجولة 

تمت في الجزائر و الهدف من هذه المفاوضات هي عملیة السالم شمال مالي بین 

من حركة األزواد و تم النقاش فیه حول ثالث مبادئ ) 06(الحكومة المركزیة و قادت الست 

:رئیسیة 

.الترابیة لماليوحدة ال. 1

2012للدراسات، فبرایر ، مركز الجزیرة انفجار الداخل و تداعیات اإلقلیم.. أزمة شمال مالي الحاج ولد براھیم،  1

http://studies.aljazeera.net/ar/report 2016- 10- 14:2626على الساعة 
:   على الرابط2016جزا یرس،افریل المالي بقیادة الجزائر،، كرونولوجیة الحوار مجھول2

www.dgazairaisse.com/ 2016- 10- 11:3025على الساعة 
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1.و التنمیة في مناطق شمال ماليباإلرهامكافحة . 2

.مشاركة الطوارق في الحكومة و المؤسسات الرسمیة. 3

تم في هذه الجولة اتفاقیة تبادل األسرى بین الحكومة المركزیة و الحركات :مالحظة

. األزوادیة

:الجولة الثالثة

:الموضوعات الربع المتعلقة بـطارم في إ2014جرت في دیسمبر 

.ةالمسائل السیاسیة و المؤسساتی. 1

. و الثقافیةة،االجتماعیةالدفاع عن األمن و التنمیة االقتصادی. 2

.المصالحة و العدالة.3

.ةالشؤون اإلنسانی. 4

جدیدة للسلم و الرفاهیة و الحریة أفاقو ساهمت في كل مراحلها بفتح قة شاملة كانت الوثی

مطلب إدراجرفض إلىإضافة. و الكرامة للشعب المالي على حد تعبیر عبد القادر مساهل

2.األزواد من طرف بعض الوسطاءإقلیمتشكیل جیش موازي للجیش النظامي في 

:رابعةالجولة ال

و المصالحة برعایة المبدئيبین أطراف أزمة مالي، على اتفاق السالمالجزائر ت فيوقع

ظیمات وقع على االتفاق ممثلو حكومة باماكو و قادة التن. الجزائر و هیئة األمم المتحدة

.نفس المرجع 1

، على الرابط 2014، جریدة الخبر، اغسطس المالیون یبحثون عن خالصھم في الجزائرمحمد سیدمو، 2
http://www.elkhabar.com/press 2016- 10- 17:1325على الساعة 
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التوقیع الحكومتین األمریكیة و السیاسیة المسلحة للمعارضة شمال مالي، و حضر مراسیم 

1.الفرنسیة 

وقعت رسمیا اتفاق السلم و المصالحة المنبثق من قبل الحكومة المالیة و الحركات 
األزاودیة لشمال مالي في 2015/05/14م.2

بالمعاییر التالیة:3 دبلوماسیة الجزائر وفق بعدها األمني تربط نشاطها

1. سیاسة التضامن و الجوار.

2. القرب الجغرافي و الروابط التاریخیة.

3. عقیدة عدم التدخل العسكري و مبادئها التي تستند على البحث عن حل سیاسي عبر 

الحوار.

4. الألمن المهدد لمنطقة شمال إفریقیا.

2013:4التدخل الفرنسي في مالي. 2

الالعبین الدولیینأكثركانت أنهاإذلم یكن تدخل فرنسا العسكري في مالي مفاجئا، 

للنظام السیاسي في ظل هذا الوضع . 2012انغماسا في األزمة منذ اندالعها اإلقلیمیینو 

المالي، ووفقا للعالقات المتمیزة للدولة الفرنسیة مع األنظمة الحاكمة في دولة مالي، تترسخ 

عقیدة سیاسیة و أمنیة لدى صناع القرار في الحكومة الفرنسیة، بأهمیة الحفاظ على األنظمة 

.مرجع سابق: محمد سیدمو 1

م، على الرابط 2013، المركز العربي لألبحاث و دراسات السیاسات، فبرایر ، أزمة مالي و التدخل األجنبيمجھول2
http://www.dohainstitute.org/release 2016- 10- 14:2325على الساعة 

3arslan chikhaoui, op cit ، المركز العربي للبحوث البعد النیوكولونیالي تجاه افریقیا: الفرنسي في ماليالتدخلعبیر شلیغم، 3
:  م على الرابط2015و الدراسات، 

http://www.acrseg.org/36650 - 2016- 10- 14:4625على الساعة 
.
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السیاسیة لدولة ماليعلى الساحة لها، فان أي أیة تغیرات یمكن أن تطرأ القائمة التابعة

ة لیتعارض مع مصالحها، ما تحتم بالتدخل السریع و العاجل الستعادة األوضاع و الحیلو 

العتبارات یكون لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر على فرنسا،أندون حدوث تغیرات یمكن 

ازدادت أهمیة المنطقة بعد اكتشاف إذعدیدة األمنیة منها و الثقافیة خاصة االقتصادیة،

النفطیة و الغازیة و المعدنیة، كبیرة حسب تحملها من الثروات الثروات الباطنیة و ما

1.الخبراء، و التي تتواجد على المقربة من األراضي الموریتانیة

.عبر شلغم، مرجع سابق 1
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خالصة الفصل:

لقد سعى أوباما خالل إدارته و راء تصحیح ما أفسده بوش اإلبن الذي كان یعتمد على 

اإلنفرادیة في اتخاذ القرار  ، حیث عرفت سدة حكمه العدید من التدخالت العسكریة، فلهذا 

الفهم المتعدد األطراف و التعاون الدبلوماسي خالفه أوباما في توجهاته إذ اعتمد على

جیة التي تتمتع بها و نظرا إلى هتمام األمریكي بالجزائر إلى األهمیة الجیوستراتیاإلیعود

عملت إستراتیجیة واشنطن إذالدبلوماسي في تسویة النزاعات إقلیمیا و قاریا ودولیا ، هادور 

بالتعامل مع الجزائر على أساس تعاون حیث شهدت تطورا ملحوظ في اآلونة األخیرة 

الحوار " فقد تواصل التنسیق األمني األمریكي الجزائري  بوتیرة كبیرة وصل إلى حد 

انب و أما التعاون في الج.التهدیدات األمنیة في المنطقة إلىهذا راجع و ، " اإلستراتیجي

المجال الطاقوي فالوالیات المتحدة األمریكیة ال تزال األولى في یرتكز على قتصادي اإل

.الصین و فرنسامنكل رغم وجود منافسین ،النفط من الجزائرداستیرا

لقد أثرت التهدیدات األمنیة في المنطقة على مسار األمني األمریكي الجزائري حیث 

إتسعت هذه األخیرة كل من واشنطن و الجزائر التعاون من أجل التصدي للتهدیدات 

المشتركة. 



الثالثالفصل 
معوقات التقارب األمریكي 
الجزائري  و السیناریوھات 

المستقبلیة 
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:مقدمة الفصل

في بكسبت الجزائر دعم المجتمع الدولي لكونها الدولة المحوریة في مكافحة اإلرها

الساحل كما تطورت مستویات تعاونها األمني مع الوالیات المتحدة و هو ما تم التطرق إلیه 

في الفصل السابق، أما في هذا الفصل فیتم التركیز على العراقیل و التحدیات التي تواجه 

العالقات بین الجزائر و واشنطن و التي تتمثل في العراقیل الداخلیة المرتبطة بالجوانب 

یة و االقتصادیة و السیاسیة و هو ما یستعرضه المبحث األول، أما المبحث الثاني األمن

فیعالج أبعاد المنافسة الدولیة للوالیات المتحدة األمریكیة في الجزائر باعتبارها أحد أهم 

التحدیات التي تواجه التقارب األمریكي الجزائري، خاصة فیما یعرف بالمنافسة الفرنسیة

ما سنحاول ختام هذا الفصل بمبحث ثالث و أخیر بقیامنا بدراسة استشرافي ك. و الصینیة

.مستقبلیة للعالقات بین البلدین و ذلك من خالل االستناد على ثالث سیناریوهات محتملة

ً.بقاء العالقات تكتسي طابعا محدودا: السیناریو الخطي-

.  التوجه نحو التحالف الوثیق: السیناریو اإلصالحي-
.توتر العالقات بین البلدین: السیناریو الرادیكالي-



.معوقات التقارب و السیناریوھات المستقبلیة:                                        الفصل الثالث

99

البلدین العراقیل الداخلیة التي تواجه العالقات بین : األولالمبحث

.و العسكرياألمنيالعراقیل في المجال : األولالمطلب 

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة تعمل الجزائر :األجنبيدخل العسكري ترفض ال: أوال

) ةالجریمة المنظم،اإلرهاب(علي مكافحة جمیع التحدیات اإلفریقيجاهدة مع الدول الساحل 

د الوالیات فقسیالذياألمرو هو األجنبيستقرار في المنظمة و منع التدخل إللتحقیق ا

1جل تحقیق أهدافها االستراجیةأمبررها للتواجد هناك من األمریكیةالمتحدة 

اإلفریقيقیادة عسكریة للتنسیق العسكري بالجزائر و دول الساحل إنشاءفالجزائر عملت علي 

منع 2010أوت13-12و ذلك في اجتماع اإلفریقياألمنبرعایة محافظة مجلس السلم و 

مریكياألالجزائریة قرار ابتعاد النائب من الحضور و قررت وزارة الدفاع األمریكيفیه الوفد 

:بالقول

من المنطقة بنفسها أل الساحل و الجزائر على التكفل بجتماع یعكس حرص دو إلن هذا اإ" 

"عسكري فیهاأجنبيتدخل إليدون حاجة 

و اتخذ من تمنراست 2010افریل21األربعاءحیز التنفیذ یوم : و دخلت خطة تمنراست

.2مدینة لها

متوفر في .سمات المرحلة الحالیة في التعامل الدولي مع المغرب العربياألمریكيالتطویق الفرنسي و القفز , عمر خالدبن فقة 1

www.albayan.comالرابطـ 2016-10- 14:1416على الساعة

115أسماء رسولي ص  2
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مام األحداث أو الدبلوماسیة و العسكریة خاصة كما واصلت الجزائر جهودها السیاسیة

تدخل أيو ذلك بالتنسیق مع دول الساحل اإلفریقي بهدف منع ،التي شهدنها مالياألخیرة

یا و الوالیات المتحدة یسمح بالتدخل في المنطقة و ذلك بالتعاون مع الصین و روس

ما فیما یتعلق بالجهود العسكریة فقد تم إقرار خطة أمنیة لمواجهة هذا اإلضرابأ،األمریكیة

:األمني و التي تضمنت العناصر التالیة

زواد و كل من الجزائر شددة علي الحدود المشتركة بین األاتخاذ إجراءات امن م-1

الجهادیةالسلفیةمسلحي الجماعات تسللو موریتانیا و بوركینافاسو و النیجر و ذلك لمنع 

.اإلقلیملكل األسلحةووصول اإلرهابیة

.مقاتلآلف40تخصیص و تجهیز قوات عسكریة قوامها -2

درارأوالیتي أقصىجندي و دركي في آلف25وضع قوة عسكریة جزائریة قوامها -3

) لف مقاتلأ20(و هو ما قامت به موریتانیا الحدود مع مالي و النیجرىو تمنراست عل

"1.االزوادإقلیمتكثیف الرقابة الجویة علي إلىباإلضافة

فریكومألالجزائر و قاعدة ا: ثانیا

حیث حدد ،فوق ترابهاأجنبيتواجد عسكري أليا القاطع ضهالجزائر مرارا عن رفلقد عبرت 

وزیر الخارجیة السید مراد مدلسي الموقف الرسمي الذي كان قد عبر عنه سلفه وزیر 

:متوفرعلى الرابطافریكوم و سیلة لمحاربة االرھاب و تأیید الموارد النفطیة األمریكیة, ولد خلیفة ادریس 1

:101132? Aidwww.ahenvar.org/debat/show.art.avep 2016- 10-16-15:1216على الساعة
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سیادة الجزائر ال تقبل المساومة و لو أنمستند علي ،رجیة الجزائریة السید محمد بجاويالخا

.1اإلرهابفالجزائر لدیها قدرة كافیة لمحاربة ،اإلرهابحتى بحجة مكافحة 

و تمكین خبراء األمریكیةالصناعیة األقمارالجوي أمام فتح مجالهاكما رفضت الجزائر

األراضيستقبال و توجیه داخل ع قواعد و شبكات مراقبة و محطات إمن وضنأمیركیی

و ذلك الن الوالیات المتحدة ستعمالها ألغراض خفیة،یكون إأنمن الجزائریة تخوفا

2تعتمد علي أنظمة لها قدرة تحدید مواقع تحت األرضاألمریكیة

األمریكیةستضافة القاعدة العسكریة سبق فان مسألة الرفض الجزائري إلنطالقا مماإ

في تجسید أهدافهااألمریكیةأهم العراقیل التي  ستواجه السیاسة الخارجیة تعدمكو أفری

.اإلفریقيو مصالحها القومیة خاصة مع تزاید التهدیدات األمنیة في منطقة الساحل 

.في المتوسطإلسرائیلیة االجزائر و المناورات : ثالثا

رب أقامت دوریاته في غإذالتعاون معه،بإیقافاألطلسيأبلغت الجزائر قیادة الحلف 

ریة الجزائریة و إخضاعها للتفتیش خاصة و أن اسرائیل حوض المتوسط بإیقاف السفن التجا

: الرابطمتوفر علي, الوالیات المتحدة االمریكیة ال تنوي اقامة عسكریة في الجزائر, مجھول1

www.dajairess.com/elmassa2408g 2016- 10- 12:2317على الساعة 

:   كتوفرعلى الرابطمتوفر , اإلرھابیندرج ضمن مكافحة ألراضیھاالجزائر رفضت عرضا أمریكیا بمسح جوي ،مجھول3

www. Djairess.com/ennahar/5804 2016- 10- 13:1517على الساعة 
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األمر الذي أثار حفیظة قامت باقاف سفینة جزائریة موجهة لسوریا و أخضعتها للتفتیش،

:أول مستوي و ذلك من خاللت بخفض التنسیق مع سفن الناتو إلىالجزائر و هدد

العاملة غرب حوض المتوسطه السفن وقف تبادل المعلومات بین البحریة الجزائریة و هذ

ائریة ألي تهدیدو في حالة تعرض سفن الشحن الجز سلكیة،الالتصاالت و إیقاف اإل

1.نه سوف یتم إیقاف التعاون األمني بصفة كلیةأو تفتیش جدید فإ

الدور دة األمریكیة خاصة و ال تراهن علىهو األمر الذي ال ترحب به الوالیات المتحو 

الجزائري الفعال في مكافحة اإلرهاب في المتوسط و الساحل اإلفریقي و تصف التعاون 

المصالح الغربیة العدید من الهجمات ب مع الجزائر بالممتاز خاصة و أنه جلاألمني 

.اإلرهابیة

العراقیل في المجال االقتصادي:المطلب الثاني

انسلختالتي جز رغم سیاسة االنفتاحاقتصادیة بطیئة و قطاع خاص عاإصالحات: أوال

الهیكلياإلصالحلبرامج تطبیقها قتصاد العالمي و إللللولوج المغاربةالجزائر و الدول إلیها

قتصادي و الخصخصة الرأسمالیة تظل بطیئة التحرر اإلوتیرة عملیةأنإالدیاتهااقتصإل

قتصادیة و كذلك نوعیة المؤسسات لجهة التنوع في الفعالیات اإلىو محددة كما أنها ال ترق

: طالرابمتوفر علي،الحلف االطلسي یسعیا لي تعاون عسكري ممیز مع الجزائر, عبد الحفیظ سجال1

www.djairess.com/elfajr/23 2016- 10- 15:3017على الساعة 
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ضعف من القیام ألقطاع الخاص في الجزائر ما یزال اأنإلىباإلضافةالمطروح تخصیصها 

.1بعملیة التحرر

األجنبيستثمار البیروقراطیة الجزائریة تنهك اإل:ثانیا

أنإال، ستثمار في العدید من المجاالتإلتتمتع الجزائر بتنوع جغرافي هائل یفتح المجال ل

حیث تلعب , األجنبیةستقطاب االستثمارات إجل أطبیعیة لوحدها غیر كافیة من المحددات ال

التي خاصة فیما یتعلق بالبیروقراطیة،و المؤسساتیة دورا في هذا المجالالعوامل السیاسیة 

ندرو أمارك "یقول ،المحروقاتفي خارجاألمریكیةستثمارات تعد السبب الرئیسي لضعف اإل

في األمریكیةقتصادیة في سفارة الوالیات المتحدة إلالشؤون السیاسیة و امدیر لجنة" شابیر

بكل تأكید هي الثقلر،مشكلتنا في الجزائ: "مساء الجزائرلجریدةذلك في حوارالجزائر

"البیروقراطي حتي المستثمر

2".البیروقراطیةالجزائري یعاني من 

.ستقرار التشریعات و القوانینإعدم : ثالثا

في الجزائر خارج األمریكيكعامل معرقل للتواجد االقتصادي البیروقراطیةإلىباإلضافة

نائب تواجه الشركات حسب السید كریم حسني أخرىن هناك عراقیل إالمحروقات فقطاع

198توفیق المسبقي ص 1

176اسماعیل بو الروایح ص  2
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شریعات الجزائریة و وضوحهافي التستقرار للتجارة و هي عدم اإلاألمریكیةرئیس الغرفة 

تمتد من ثالثة األجلتعمل على وضع خطط طویلة ستثمارباإلالمهمة  األمریكیةفالشركات 

ستقرار التشریعات و القوانین فهناك العدید إإلىبحاجة عشرة سنوات ما یجعلهاإلىسنوات 

هلة سیر و س،الضریبةاإلعفاءات،قانون المالیة( بها الشركات تقوم من المسائل التي 

.1)و حمایة الملكیة الفكریةاألرباحستثمارات تمویل اإل

و الثقافةاإلعالمدور : رابعا

ستهالكیة للجمعیات حیث تلعب دورا بارزا في التقاربالثقافة في تشكیل العملیة اإلإن

األسواقتتفوق علي غیرها في األوروبیةو التباعد التجاري و هو ما یجعل المنتجات 

خاصة الفرنسیة و االیطالیة األوروبیةو الجزائریة بسبب سهولة التعامل مع العادات المغاربة

.ربياألمغجانب العامل النفسي لدي الرأي العام إلى

بعد المسافات بین البلدین: خامسا

و هو ما یؤدي باهظةكلفة النأفات عائقا في التواصل التجاري خاصة و ایشكل بعد المس

بمیزات تنافسیة ىتحضأنكما ال یمكن للمنتجات المغربیة ،تقلیص فرص المنافسةإلى

.2ستهالكیةاإلأذواقهفي مجتمع ال تعرف عن میوله و 

:   متوفر علي الرابط، حالة شركة أمریكیة أغلبھا في قطاع الطاقة, جھولم1

www.elkhabar.com/ar/economic/24/20042 2016- 10- 09:451على الساعة 

447أمینة رباحي ص 2
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العراقیل السیاسیة: لب الثالثالمط

لة الدیمقراطیةأمس: أوال

ت حالة من لدخأنهاإال،ذ االستقالل تجربة تحول دیمقراطيلقد عاشت الجزائر من

في مسار التحول نحو تنتكاسة التي حدثو ذلك بعد اإلالثمانیناتمنذ نهایة المأزومالتحول 

فوز أمامو تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة لقطع الطریق االنتخاباتإلغاءثرإالدیمقراطیة 

.السیاسیة المعارضةاألحزابكبر أحد أ

تهیبحث عن شرعیة سیاسیة تبرر ممارسزائريو النظام السیاسي الجاألزمةو منذ بدایة 

رؤیة نظام سیاسي مستقرىفي الخارج علالدولیینو اإلقلیمینو یفتح شركاءه ،في الداخل

بالقبول الشعبي من خالل بناء یحظىیتوافق و قیم المنظومة الغربیة المهیمنة و متعاونو 

.الدیمقراطیة

أسعارنهیار إام السیاسي الجزائري الناتجة عن التي عرفها النظ1988أكتوبرأحداثإن

ائري المعتمد قتصاد الجز في اإلحقیقةأزمةما خلف ،في منتصف الثمانیناتالبترول

دستوریة األبعادفي الجزائر لتصبح متعددة األزمةو قد تطورت هذه ،عائدات البترولىعل

نفجار الشارع إذروتها باألزمةووصلت هذه ،و ثقافیة،جتماعیةإ،سیاسیة،قتصادیةإ

.1السائدةاألوضاعىتعبیرا منه عل1988أكتوبرالجزائري في 

.63ص2000سبتمبر , 259العدد, مجلة المستقبل العربي, "المجتع المدني في الجزائر" ایمن ابراھیم السوتي 1
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ىطیر عملیة التحول علألتكآلیة23/02/1989دستور إقرارتم األزمةو في ظل هذه 

الكالم أصبحو تحدید مدي مجاالت هذا االنتفاخ و من هذا التاریخ لتعددياالنظام 

.1لقوي المجتمع المدنياألكبرفي الجزائر الهم اإلنسانعن الدیمقراطیة و حقوق 

ستور في ظل الد1991نهایة إلي1989ما بین الممتدةو لقد عرفت الجزائر في الفترة 

التشریعیة التي فاز بها حزب 1991انتخابات دیسمبرأنغیر ،الجدید حالة من الدیمقراطیة

الدور الثاني لیتم فیها إلغاءمعارض و تم فیها إسالميو هو حزب نقاذإللاإلسالمیةالجبهة 

عتقال إحالة الطوارئ في البالد و إعالنكلیا بتدخل المؤسسة العسكریة و إلغائهابعد 

بدایة مرحلة جدیدة تمیزت علي بلحاج و عباس المدني لتكون اإلسالمیةزعیمي الجبهة 

ري النظام السیاسي الجزائأنو بات واضحا ،لدحدیثة المو توریة الشرعیة الدسنهیار إأساسا ب

منأحفظ النظام العام و ضمان ىأصبح عاجزا عل،نتقالیةو من خالل مؤسساته اإل

األمریكانتبني األزمةحل ىالجزائریین علینلو المسؤ عجز أمامالمواطنین و حقوقو

و قد دعمت ،و توسیع القاعدة السیاسیة،الوطنياإلجماعموقفا یساند مسعى الحوار و 

الحوار و ربطت هذه إلىدعيالذي " الیمین زروال"الرئیساألمریكیةالوالیات المتحدة 

و موافقة و مواصلة الحوار من اجل المصالحةكل الحساسیات السیاسیة إشراكعلي األخیرة

االقتصادي و تحریر التجارة الخارجیة و القطیعة مع كل االنتفاخهذه المساعي بمزید من 

69ص، مرجع ةسابق،نور الدین حشود 1
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ي قدما في ضالمإلىالجزائریة األمریكیةالقدیمة كما دعمت الوالیات المتحدة الممارسات

برنامج التصحیح الهیكلي المدعوم في صندوق النقد الدولي و من ثم ضمان توجیه الجزائر 

.1اللیبرالیةالمنظومةنحو 

عبد العزیز بوتفلیقة بقیت المتر شحو التي فاز بها 1999خابات الرئاسیة غایة االنتإلىو 

ل یالستة قبرشحینتالمخطوات الجزائر نحو الدیمقراطیة متعثرة خصوصا بعد انسحاب 

.نتخاباتاإل

لمن خال,ستقرار السیاسياإلإلىبالعودة 2005الى1999و لقد تمیزت الفترة الممتدة من 

في ظل 17/04/1999نتخابات الرئاسیة في بوتفلیقة سدة الحكم بعد اإللرئیس االءإعت

أولىستقرار و اإلاألمنلة ألذلك شغلت مس،المتدهورةاألمنیةالظروف السیاسیة و 

الذي 13/06/1999قانون الوئام في أصدرالسیاسیة للرئیس حیث األجندةفي األولویات

.21995حل محل قانون الرحمة لعام 

لسان الناطق الرسمي ىفقد جاء عل،بخصوص هذه االنتخاباتاألمریكیةو عند ردود الفعل 

تؤكد شفافیة األجانبللمالحظین األولیةأن المالحظات ،األمریكیةلكاتب الدولة الخارجیة 

114/176ص ,2008,الجزائر, 3جامعة الجزائر, رسالة دكتورة منشورة, مستقبل النظام السیاسي الجزائري" , محمد بوضیاف 1

.241عبد العزیز لزهر ص  2
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علي ارتیاحه لنزاهة االنتخابات و التي األمریكيالرئیس أعربكما ،المسار االنتخابي

.باتجاه الدیمقراطیة في الجزائرلة جدیدةاعتبرها مرح

األهمیةمحطة تاریخیة بالغة شكلتو التي 2004و في رئاسیات افریل 

ما دفع ،زائدة في بناء المسار الدیمقراطيالجزائر قد خطت خطوة أنو التي برهنت للعالم 

بالتحول اإلشادةإلىرأسها جامعة الدول العربیة ىدول و المنظمات و علالعدید من ال

.الجزائرالدیمقراطي الذي انتهجت

جتماعیة و الثقافیةاإل،السیاسیة،قتصادیةاإلاإلصالحاتلقد انتهجت الجزائر في ظل 

تحقیق تنمیة مستدامة متكاملة إلىسیاسة متعددة الجوانب تهدف في مجملها 2001من 

و هذا ما تجسده مبادرة الرئیس المجتمعنتقاالتبإهتمام أكثر و اإلاإلنسانهدفها 

2011فریل أي فلألمةعنها في خطابها الشهیر أعلنتعبد العزیز بوتفلیقة التي 

الوطنیة الشاملة و تعمیق المسار الدیمقراطي اإلصالحاتیز سیاسة عز و المتمحورة حول ت

.1و المواطناإلنسانو حقوق و حریة 

)04/05/2014(،االحزاب السیاسیة و الحریة الدیمقراطیة في, نور الدین ثنیو1

www.ahrvaj.ong/debat/show-art-asp? Aid=9562 2016- 10- 10:5018على الساعة 
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.اإلنسانمسألة حقوق : ثانیا

األخیرةفي الجزائر و التي عرفت تحسنا كبیرا خالل السنوات اإلنسانبالنسبة لوضعیة حقوق 

في التي شرعت الجزائرلإلصالحفقد أدت الحركات السیاسیة ،بسبب تراجع مستوى العنف

یة حقوق هیاكل و مؤسسات لحمایة و ترقإرساءإلي1989منذ اعتماد دستور إحداثها

خصوصا بعد اإلنسانقوق و التوقیع علي مختلف االتفاقیات الدولیة الخاصة بحاإلنسان

اإلنسانووضعیة حقوق , اعتماد التعددیة السیاسیة لتكریس مسار االنتقال نحو الدیمقراطیة

.بشكل عاماإلنسانالحریات الفردیة و حقوق ،قدما كبیرا في مجال حریة التعبیرتشهد ت

اإلنسانالرئیس بوتفلیقة الذي دعي المنظمات الغیر الحكومیة لحقوق ءيمجفمع 

هذه المرحلة التي أنخاصة " األحمرأمنیستي و بعثات الصلیب "برز هذه المنظمات أو من 

صعوبات تقد شهد1999لىا1992الجزائري الممتدة من مر بها التاریخ السیاسي 

حیث تم تسجیل , اإلنسانعلي مسار حقوق أثرتشكلت عقبات خطیرة , و معوقات كثیرة

اإلرهابفي الجزائر و شهدت تدهورا كبیرا نظرا لتسارع ظاهرة اإلنساننتهاكات لحقوق إ

نطالقا إفي الجزائر اإلنسانو عموما یمكن رصد وضعیة حقوق ،و تفاقم العنف المسلح

:ةمن التقاریر التالی

لقد 1993في الجزائر سنة اإلنسانعن وضعیة حقوق األمریكیةتقریر وزارة الخارجیة -أ

التي ألحداثنتكاسة قویة نظرا إعرفت اإلنسانن حقوق أب1993سجل التقریر السنوي لعام
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واكبت عملیة تطبیق التعددیة للسیاسة و مسار التحول الدیمقراطي مثل توقیف المسار 

.حالة الطوارئ لتسییر البالدإعالناالنتخابي و 

ستعمالإإلىستقرار و اإلاألمنىالجیش و الدرك الوطني بالحفاظ عللجوء الشرطة و -

الضرب بالصدمات الكهربائیة(و المعتقلین األسرىتعذیب حتىالمعاملة القاسیة و والقوة

ة التي طالت االغتیاالت الواسعإليباإلضافة) كیماویةمبللة بمواد بأقمشةخنق الضحایا 

800و قد تم تسجیل 1992كاغتیال الرئیس محمد بوضیاف في ،المواطنین السیاسیین

ىإلباإلضافةهذه المعسكرات بإغالقالحكومة تعهداترغم 1993حالة اعتقال سنة 

.المرأةحقوق انتهاك

علي المستوي الداخلي الذي عاشته الجزائر في تلك الفترة اإلرهابالتطور الرهیب لظاهرة -

بالسلب علي مسار حمایة و ترفیه و حقوق أثرتانتهاكاتو أمنیةإضراباتإليأدي

.1اإلنسان

2010في الجزائر عام اإلنسانحول وضعیة حقوق األمریكیةتقریر وزیر الخارجیة -ب

و بدرجة كبیرة أعاقالذي األمر،معیاتعلي حریة التجمع و تكوین جاستمرار القیود-

.السیاسیةاألحزابنشاط 

135ص مرجع سابق: لمیاء مخلوفي 1
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الذین اختفوا في التسعینات و في معالجةاألشخاصاستمرار الفشل في تحدید مصیر -

.مطالب اسر الضحایا 

.1الحكومياألداءافیة في شفالنتشار الفساد و تفشي البیروقراطیة و محدودیة إ-

2012و حمایتها في الجزائر عاماإلنسانحقوق ةیقستشاریة لتر تقریر اللجنة الوطنیة اإل-ج

:تقریر المالحظات التالیةالتضمنت 

.بشكل عاماإلنسانق و حقو ،الحریات الفردیة، التعبیرحریةالتقدم في مجال 

.المرأةحد كبیر في مسألة النهوض بحقوق إليیجابیا إریر تقدما قسجل الت-

األطفالخاصة بالنسبة لفئة اإلنسانمراجعة قانون العقوبات الذي سیعزز حمایة حقوق -

.من خالل حمایتهم من بعض الجرائم كاالختطاف و التحرش الجنسي

.2"للمفقودینأساسيقانون إعداد"قتراح إالمفقودین و األشخاصعن اإلرهابییننزع صفة 

اإلنسانة الدیمقراطیة و مصفوفة حقوق ن وضعیة مسألأو عموما ما یمكن القول ب

كما أن مسألة الدیمقراطیة،ستقرار العنف و لو بدرجة متفاوتةإفي الجزائر تمكنت في 

.جل تحقیق مصلحتهاأمن األمریكیةمجرد وسیلة للسیاسة إلىما هي اإلنسانو حقوق 

:الحوارالمتمدن، على الرابط، الجزائر تحدیات و افاقاالصالحات السیاسیة في , عبد الغفور مرارقة 1

www.democracy.Ahram.org-eg/vi/fromt-print-aspsc 2016- 10- 15:1315على الساعة 

17- 14ص ) 2012:الجزائر(حالة حقوق االنسان في الجزائر، ‘ 2012التحریر السنوي , للجنة االستشاریة حقوق االنسان و حمایتھا1
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.المغربيتحاد فشل اإل : ثالثا

تفضل الوالیات المتحدة النمط الجماعي علي النمط القطري في التعامل مع البلدان المغاربیة 

التي قامت األمنیةقتصادیة و اإلاألطرافو هو ما تجلي في مختلف المبادرات المتعددة 

عرقلة تطور إلىو هو ما یؤدي اآلنعر لحد ثمازال متلمغاربيااالتحاد أنغیر ،بطرحها

تعثر التجربة التكاملیة أسبابرجع تو , مع جمیع الدول المغاربیةألمریكیةاالعالقات 

ثقةاللرئیسیة هي اأسبابثالثة إلىلمسارياالمغاربیة حسب الباحث محمد العربي 

داخل الكتل المغاربیة الصریحة الثالث تطرح العدید من التساؤالتالالءاتفهذه ،تواصلالال

من " یقینالظاهرة ال" هو نافع لجاره مفید لهما أنىتجعل كل قطر یر التي " ثقة الحقیقة ال" 

الذي تفرضه ظواهر غلق " تواصلالمسألة ال"و مصیر مؤسساته لمغاربياالمشروع جدوى

التي تسبب األسبابالحدود و الخالفات الشكلیة و تراجع التعاون االقتصادي و غیرها من 

.1في التشویش علي الوحدة المغاربیة

مركز االھرام للدراسات االستراتجیة و عقیدة امنیة في : القاھرة.مجلة السیاسة الدولیة...." االزمة", عبد هللا صالح1
.مرجع سابق 2
.سلیم العایب، مرجع سابق3
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مواقف البلدین من القضایا ذات االهتمام المشترك: رابعا

.قضیة الصحراء الغربیة:أوال

نزاعات لدول غیر متوازنة جغرافیا , وحداته التي خلفت ورائهاستقاللإلقد شكل المغرب منذ 

عامال في حدوث تسویة مشاكلها الحدودیة و ضمان استقرارهاإليو كان سعي كل دولة 

غربیة نتیجة للمطالب الم) حرب الرمال(مواجهات حیث كان النزاع بین الجزائر و المغرب

ىالقات علنعكس في توتر هذه العإىالذاألمرالموریتانیة،بضم بعض المطالب الجزائریة

هما أساسیتیننقطتین و قد تمحور النزاع حول لمغاربياتحاد و البناء الوحدوي مسارات اإل

.1حدود و قضیة الصحراء الغربیةالمشاكل 

و تحدها من الشرق الجزائر إفریقیاكلم و تقع غرب 266تبلغ مساحة الصحراء الغربیة 

تعتبر وهي. من الغرباألطلسيو المغرب من الشمال و المحیط من الجنوبموریتانیاو 

هتمام الدولي بقضیة و لقد تزاید اإل،ملیار طن12ي عالمي من الفوسفات ثاني احتیاطأكثر

فشكلت موضع خالف نظرا لتضارب المصالح بین األخیرةالصحراء الغربیة خالل السنوات 

.المغرب و الجزائر

مرجع سابق, علي حمادة بورعة 1

عبد هللا صالح، مرجع سابق2
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األمریكیة البد من فهم العالقات الجزائریة ىم تأثیر قضیة الصحراء الغربیة علو لفه

1.القضیةو مواقف البلدین منالعالقات الجزائریة المغاربیة 

:الموقف الجزائري)1

فظلت تؤكد مرارا 06/03/1976ي عتراف بالجمهوریة الصحراویة فاإلإلىبادرت الجزائر 

االستعمار و هو ما تراه تطالب بتصفیةأنهاإذلیست طرف في النزاع الصحراوي أنهاىعل

و تستند الجزائر في ،الحل السلمي لهبإیجادالدولیین فهي مهمته األمنلم و سمهدد لل

تقریر المصیر و مساندة الحركات (الخارجیة دبلوماسیتهاموقفها بناءا علي مبادئ 

1)التحرریة

كما أكدت الجزائر ،ما المغرب و جبهة البولیساریوهة الطرفان المعنیان مباشرة بالقضیأن

و هدفها هو تطبیق الشرعیة الدولیة كما سبق ،ال أطماع لها في الصحراء الغربیةبأنه

.سلفاإلیهااإلشارة

لقد التزمت الجزائر بدعم الشعب الصحراوي في سبیل تحقیق استقالله و كان الدعم الجزائري 

ستفتاء تقریر الجزائر و بشكل رسمي تأییدها إلأعلنتحیث ،دبلوماسیا و مالیااألوجهمتجدد

الجمهوریة العربیة " ـعترف بإو دعمت جبهة البولیساریو و المصیر في الصحراء الغربیة 

دیمقراطیة المعلنة من جانب واحد و هو الموقف الذي یري فیه المغرب تحدیا الصحراویة ال

.  سلیم العایب، مرجع سابق1

www.bchaib.net/nasndex-php 2 optinm=com.content.andrew=123/30 2016- 10- 10:5018على الساعة 
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اإلستراتجیةالجنوبیة و في هذا البیان فان أراضیهیعتبر الصحراء الغربیة جزء من ألنه

:و هيأساسیةمبادئ أربعلي الجزائریة لدعم القضیة الصحراویة ترتكز ع

.الصحراويالمصیر للشعبتطالب الجزائر و تؤید مبدأ تقریر -أ

قضیة الصحراء الغربیة قضیة تحرریة و تعتبر الجزائر الحرب الدائرة في المنطقة -ب

.و االستقرار فیهالألمنتهدیدا 

.مطامع في ثروتهاأوالصحراویة األراضيلیس للجزائر مطالب توسعیة في -ج

.1دبلوماسیتهامساندة الحركات التحرریة من مبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة و -4

:بيالموقف المغر )2

ستقالل علي الفاسي بتحقیق خریطة المغرب طالب زعیم اإل1955غرب و منذ سنة الم

تكثیف بضرورة 25/02/1958یوم ةراحصثم جاء محمد الخامس الذي طالب , الكبیر

1961لب خالل دستور و تكرس المط،المغربإلىسترجاع الصحراء الغربیة الجهود إل

نقطة توتر حاسمة 1976ن الصحراء جزء ال یتجزأ من المغرب و تعتبر سنة أبأكدحیث 

.عتراف الجزائر بالجمهوریة العربیة الصحراویةإإلىحیث أدت 

رسالة ماجستر غیر منشورة، الحدود و قضیة الصحراءأزمةتطور العالقات الجزائریة المغربیة من خالل ،حیمصطفي صا 1

102ص 200الجزائرو, 3جامعة الجزائر
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بیان لوزارة نزاع الصحراوي فقد جاء في ما زاد التأكید للمغرب بأن الجزائر طرف في ال

نزاع األصلالنزاع حول الصحراء هو في أنو هي ن هناك حقیقة جلیة أالخارجیة المغربیة ب

تأخیر في حل أيعن ةمسؤولأنهاىو قد حمل هذا البیان الجزائر علمغربي جزائري

:ربیة للمغرب و هيو عن المبررات المغربیة و التي تقتضي بتبعیة الصحراء الغ،القضیة

وفق طروحات عالل القاسي صاحب خریطة لإلقلیمالتاریخ المشترك و االمتداد الجغرافي -1

.1955المغرب الكبیر

.و الحقوق التاریخیة المشتركة،الصلة الدینیة-2

هز الوحدة إلىلذلك سیؤدي التخلي عنها ،الوطني علي مغربیة الصحراءاإلجماع-3

.الوطنیة المغربیة

إلىبین الجزائر و المغرب في جوانب عدة وصلت و قد ساهم هذا النزاع في توتر العالقة

علیها بغلق الحدود لترد الجزائریینفرض التأشیرة من طرف الحكومة المغربیة علي الجزائر 

.11994و ذلك في سنة 

الوالیات ىفهي تحتل حیزا كبیرا لد،من قضیة الصحراء الغربیةاألمریكيو عن الموقف 

دخل سلمي و دائمإیجادإلىتعهدت بمواصلة دعم الجهود الرامیة ،األمریكیةالمتحدة 

الثابتة األمریكیةلقضیة الصحراء الغربیة و تماشیا مع السیاسة األطرافو مقبول من البلدان 

103ص.سابقمرجع : جمصطفي صای 1
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ه دعم في بیان واضح مفادأكدتاألمریكیةن الوالیات المتحدة إف،سنوات عدیدةىمدىعل

ي علي مخطط الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع الذي دام طویال في أالمقترح المغربي 

یعتبره مكسبا المغربأنالإجدیدا األمریكيو جوهریا ال یحمل الموقف . 1الصحراء الغربیة

بمنح المناطق الصحراویة المتنازع علیها مع جبهة 2007دعما لمبادرته في بأنهیرى ألنه

منذ األمریكیةاإلدارةحكما ذاتیا موسعا تحت السیادة المغربیة والتي تستخدم , البولیساریو

فهي األساساالبن التعابیر نفسها فهو موقف معقد و غامض و علي هذا عهد الرئیس بوش

یب جدا من التصور موقفها قر أنتحاول انتهاج سیاسة متزنة تجاه المغرب و الجزائر رغم 

.ةویالمغربي للتس

القضیة الفلسطینیة: ثانیا

حیث ،تعتبر القضیة الفلسطینیة أكثر القضایا التي تشكل خالف كبیر بین الجزائر وواشنطن

هو إنماو خرالیرا من حین غمتأولیس سطحیا إسرائیللصالح األمریكينحیاز اإلأننجد 

فحیث نجد ،الدولة العبریةة الثانیة و قیام منذ نهایة الحرب العالمی،موقف استراتیجي ثابت

الذي یرفضه الشيءدولته المستقلة و هو إقامةالجزائر تدعم حق الشعب الفلسطیني في أن

.األمریكیةالمدعمون من طرف الوالیات المتحدة سرائیلیوناإل

الوالیات المتحدة االمریكیة تساند الموقف المغربي في قضیة الصحراء في, ابو بكرانغیر 1

)09/05/2014( www.Libapress.com/details-12910-htem 2016- 10- 16:1219على الساعة 
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التي شغلت األبرزالجوانب التي تجعل من القضیة الفلسطینیة القضیة إلياإلشارةو تجدر 

:اإلسالميو ما تزال تشغل العالم العربي و 

.و بركتها و مركزها في قلوب المسلمینبقدسیتهارضاألطبیعة -1

التي تسعي , و بروحه االحتاللیة التوسعیة،التاریخیةطبیعة العدو بادعاءاته العقائدیة و -2
1.و مقدساتهأرضهفي األصلیةحقوقه إلغاءلطرد الشعب الفلسطیني و 

اإلسالمیةاألمةتمزیق إلىالذي یهدف أساسا اإلسرائیلي- طبیعة التحالف الغربي-3
هذا فان أكبر مشكلة ىو علرى تدور في فلك التبعیة للقوي الكبمفككة إبقائهاو إضعافهاو 

.إلسرائیلمشروط أالاألمریكيتواجه العالقات الجزائریة مع واشنطن هي الدعم 

مركز الزیتونة للدراسات و : ،  بیروتالمعاصرةالقضیة الفلسطینسة و خلفیاتھا التاریخیة و تطوراتھا محسن محمد الصالح، 1

.114، ص2012اإلستسارات،
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في الجزائراألمریكیةالتحدیات الخارجیة التي تواجهها الوالیات المتحدة : المبحث الثاني
في الجزائراألمریكیةمنافسة الفرنسیة للوالیات المتحدة التحدي : األولالمطلب 

من فرنسا هو الوضع األمریكیةالذي یأتي للوالیات المتحدة األساسيالتحدي إن 

حد مواقع نفوذها أي تحاول الحفاظ علي الفرنسیة و هاإلستراتجیةالدفاعي الذي تبدو علیه 

التقلیدیة في المغرب العربي عامة و الجزائر علي وجه الخصوص بما یخدم مصالحها

خاصة األصعدةمختلف ىدید من السیاسات  و المبادرات علالعإطالقو ذلك من خالل 

بشكل جماعي تحت لواء االتحاد أوالعالقات الثنائیةطارإفي اتصادیة منها سواءقاإل

لتأكید رغبتها في سعىتو لكنها مع ذلك ،متوسطیةوروطار الشراكة األإفي ،األوروبي

.مع دول المغرب العربينفراديإنفوذها بشكل ىعلاإلبقاء

.النفوذ الفرنسي في الجزائر-1

1:ثالث عوامل هیكلیةإلىیعود ترسخ النفوذ الفرنسي في الجزائر 

و التي ترجع جذوره ،نسیة في الجزائر و المغرب العربيمتداد التاریخي للمصالح الفر اإل-

.ریك قوي للمنطقةشالقرن التاسع عشرة و هو ما یفسر بقاء فرنسا كإلى

السلطة و الثروة في المغرب العربيالنخب السیاسیة و االقتصادیة الماسكة بزمام -

.ذات والءات قویة لفرنسافرانكفونیةهي نخب 

: القاھرة،"و المغرب العربي من االھتمام االستراتیجي علي االحتراف االمنياألمریكیةتحدة مالوالیات ال" ،زیز قبلاإللھعبد 1

44ص259,200العدد ,مجلة المستقبل العربي
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فمازلت اللغة الفرنسیة , تركز سلطات فرنسا في المنطقة علي التبعیة الثقافیة و اللغویة-

1اإلنتاجو سائر مرافق اإلدارةمهمة في التعلیم و 

إلسقاطاألمریكیةسعي الوالیات المتحدة إضعافهذه العوامل الهیكلیة سوف تعمل علي إن

.تأثیر فرنسا في الجزائر 

الصعید السیاسي شهدت توترا كبیرا ىالعالقات الجزائریة الفرنسیة علو یمكن القول أن

فرنساضخلیفة رفىساركوزي علنیكوالخاصة في عهد الرئیس 

اإلجراءاتىعلهاحتجاجاتإباإلضافة،ستعمارإللجرائمها في الجزائر و تمجیدها عتراف باإل

قتصاد الوطني و منها سلسلة التشریعات التي الحكومة الجزائریة لحمایة اإلأقرتهاالتي 

درجة إليأن هذا التوتر لم یتطور إال2010-2009تضمنها قانون المالیة التكمیلي لسنة

بدل العالقات ،ستقرار الدائمقواعد اإلإرساءلهذا عملت فرنسا علي ،الدبلوماسیةالقطیعة 

خاصة،قتصادیةاإلالفاتالمىو ذلك بالتركیز عل،تي تبقي رهینة العالقات السیاسیةال

سوق للكأول ممول قتصادیة في المنطقةتحافظ علي مكانتها اإلأنستطاعت إأنهاو 

األوروبیةو بعض الدول األمریكیةالوالیات المتحدة ىعلائریة لعدة سنوات متقدمة بذلكالجز 

.ألمانیاسبانیا و إیطالیا وإك

مرجع سابق 1
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.النفوذ االقتصادي الفرنسي في الجزائر-2

قتصادیة و التجاریة مع الجزائر منذ حصول رصت فرنسا علي تفعیل عالقاتها اإلح

این 1970خاصة سنة األساسيقتصادي فقد ضلت الشریك اإل،علي االستقاللاألخیرةهذه 

في استغالل المحروقات حیث األوليالدولة أیضاأنهاكما ،%53.3نسبةىاستحوذت عل

%53.3تحصلت علي ثلثي العقود المبرمة رغم تراجع التبادالت التجاریة بین البلدین من 

یة التي تبنتها الجزائر ما بین بسبب السیاسة االقتصاد1980سنة %14.4إلى 1970سنة 

واردات الجزائر و هي تسعي للحفاظ علي مكانها رغم المنافسة إجماليمن %24و 22%

.1و ایطالیاأمریكاالشدیدة من 

ىالجزائر علدات المالیة حیث حصلت عن طریق المساعإلیهاستمالة إىعملت فرنسا عل

ك ملیار فرن21و علي ) 1969-1963(ملیون دوالر في الفترة الممتدة ما بین 280مبلغ 

ملیون فرنك بین الوكالة 15كما تم توقیع قرض بقیمة ،)1984-1970(في الفترة الممتدة 

نجاز إىو هو ما ساعد عل1999لجزائري في الفرنسیة للتنمیة و القرض الشعبي ا

جزء من الدیون الجزائریة للیتم بعدها تطوی،تصادیة التي باشر بها الجزائرقإلااإلصالحات

ورو و سمیت هذه المبادرة أملیار 3.5ت حیث تقدر بستثماراإلدي فرنسا علي شكل 

ملیون 280إلىیورواملیون 111ستثمار الفرنسي في الجزائر و الذي بدأ بمبلغ بمخطط اإل

82حشود صنور الدین  1
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اإلستراتجیةإطارو ضمت 1بدایة المخطط 2005كون تیورواملیار 2إلىلیصل یوروا

عت شجالجزائرفي األمریكيالتواجد بإیجادتفویض منطقة نفوذها إلىالفرنسیة الرامیة 

بأهمیة كبیرة ىیحضخاصة في قطاع المحروقات الذي ،ستثمارات في جمیع القطاعاتاإل

فتم توقیع عقد بین الشركة الفرنسیة العالمیة توتال و شركة أركو،ركات الفرنسیةالشىلد

حقل روض البغلإنتاجسام إنقمن أسهم %40حصلت بموجبه علي 1999زائر عام الج

ملیون 89نتربوز الفرنسیة بعقدأفقد ظفرت شركة ،ستغالل حقول الغازإاهیك عن عقود ن

في حقل تیمیمون الغازي سنة دولة170ستثمرت شركة توتال إ،لتطویر حقل مزن الجنات

بقیمةطراكاسونمع بترو كیمیاءمركب إلنشاءتفاق شراكة إبإبرامكما قامت ،2007

ملیار دوالر و قد حصلت احدي الشركات الفرنسیة علي ترخیص حقل منطقة أجنبت في 3

2في العالمتالمحزونامن أكبر یعد اطات الغاز الذي یو ذلك من أجل تطویر احت2009

العدید ىتفاق علخاصة بعد اإلنتعاشا ملحوظا إعالقات الفرنسیة الجزائریة تعرف بدأت ال

رانوهبمصانع الزجاج ،سمنتفي اإل) شركة الفارجاستثمار (من المشاریع بین البلدین 

بالالالسكر بین إنتاجو )الدولیةربوتان(مع شركة الحلیبإلنتاجشركة "غویانلسان "أن 

338ص 2010دار الكتاب الحدیث : القاھرة.،في الجزائاألوروبيالسیاسة الخارجیة لالتحاد ، ھشام صاغور 1

38ص128,1997العدد،ت الخارجیة مجلة السیاسة الولیةالداخلیة و التدخالالتكتالتالجزائر بین ،مھابة أحمد 2
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ي اترامو 14مصنع تركیب قطارات الترامواي لشركة األلتوم ،یون یونو شركة كریستیان 

.ياترامو 20ىال

إلىباإلضافة) رونو(مشروع تركیب السیارات ،)اأكس(قبل مجموعة فرع التأمینات منإقامة

و أخیرا تسویة ،وكتوسع هذه البنمشاریعالبنوك الفرنسیة و ضد ملف الغرامات القضائیة 

كربونات (لالثنینوضعیة الغرفة الفرنسیة للتجارة و الصناعة بناء مصنع للتكبیر البخاري 

1.لمنطقة أرزیو بمشاركة توتال) الهیدروجین المشبع

شركة فرنسیة ساهمت 300هذه المشاریع المنجزة تنشط في الجزائر حوالي إلىباإلضافةو 

أما فیما یتعلق بالتبادل 2غیر مباشرةفلأ100وظیفة مباشرة و لفأ30إیجادفي 

في قائمة ممولي الجزائر بقیمة األوليالتجاري بین البلدین فقد حافظت فرنسا علي مكانتها 

حیث بلغت تخطیطها لسوق الصادرات الجزائریة نسبة 2011ملیار دوالر سنة 7.02

مع فرنسا التي مازلت تستحوذ ارنةبالمقملیار دوالر و هي نسبة ضعیفة 15.12

حتلت إواردات الفرنسیة من الجزائر فقد أما فیما یتعلق بال،الصادرات في الجزائرالسوقى عل

و قد سبقتها كل من الوالیات ،2011ملیار دوالر سنة 6.616قیمة الرابعة بالمرتبةفرنسا 

:متوفر علي الرابطا،االستثمار في الجزائر یعني فرنسجھول، م1

www.djarairess/com/algeriadtama/18348

:متوفر علي الرابطملیار یورو حجم االستثمار الفرنسي بالجزائر،10, مجھول2

www.djairess.com/elthenvar/2008/11/24 2016 -10 -20 على الساعة 16:30



.معوقات التقارب و السیناریوھات المستقبلیة:                                        الفصل الثالث

124

الثانیة رتبةملیار دوالر فیما كانت الم15.248بقیمة األوليالمرتبةفي األمریكیةالمتحدة 

1.ملیار دوالر7.185الثالثة بقیمة المرتبةسبانیا في إملیار دوالر و 9.887بقیمة إلیطالیا

:العالقات الثقافیة الفرنسیة الجزائریة-3

ىالجزائر و ذلك من خالل الحصول علتكریس وجودها الثقافي في ىعلفرنسالقد عملت

غرار كل من ىعل،ستقالل و النصوص المرفقة لهااإلمتیازات تعاقدیة في ظل معاهدة إ

دئ حول التعاون الثقافي المرفق االمبإعالنتونس و المغرب تحصلت فرنسا بحكم 

2430ثانویة و 18و مرافق بحوث 5ملكیة الحق في ىعل) 2(المادة یفیانإتفاقیات إلل

التعلیم ىعلإصرارهاكان إذاو ،عبر كل التراب الجزائريئي موزعة بتداإمؤسسة تعلیم 

2و سیاسیةإداریةاللغة الفرنسیة كلغة إلبقاءالفرنسي في المدارس فهو كان 

أسست فرنسا منطقة ،ستعمرتهاإني مع جمیع الدول التي و لتعمیق التعاون الثقافي و الف

بلد و حكومة 56دولة و هي التي تضم حالیا 12و التي تضم ،1970عام الفرانكفونیة

كل من المغرب و تونس إلیهانضمت إالعالم و قد أنحاءعبر كمراقیب14كأعضاء و 

قممها، قمة بیروت الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة شارك في أنإالم ضالجزائر لم تنأنإال

239المرجع السابق ص ,ھشام صاغور  1

مركز : الجزائر, مجلة العالم االستراتیجي، "السیاسیة و الثقافیة الفرنسیة في المغرب العربياألبعاد اإلستراتجیة , سالم برقوق2

2ص 2008ماي , 3العدد, الدراسات اإلستراتجیة
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ة فرنسیةو ذلك في محاول،2008قمة كیبك , 2004وغادوغو و قمة2002فرنسا

1.العضویة في المنظمة الوصیفة الغیر المباشرةإلىستدراج الجزائر إل

أغلقتالتي فتح عدد من المؤسسات الثقافیة و التعلیمیة إعادةإلىكما عمد الفرنسیون 

15فتح المركز الثقافي الفرنسي في أعیدفي الجزائر و في هذا السیاق األزمةمن بدایة 

.2000جانفي 

إنشاء( تفاقیات إثقافي بین البلدین تم توقیع عدة جل تكریس التعاون في المجال الأو من 

و فتح ،2001أكتوبر21تفاقیة فتح ثانویة في الجزائر و اإللألعمالمدرسة علیا جزائریة 

تفاقیة تمویل تتعلق بتنفیذ مشروع صندوق إع و توقی2001المدرسة الجزائریة الدولیة بباریس 

مدرسة علیا إنشاءالمدارس العلیا الجزائریة و إصالحلدعم 2009فیفري 1التضامن في 

متیاز الجزائریة و ذلك من خالل تحسین عروض دعم فروع اإلإلىو یهدف هذا للتكنولوجیا 

2التكوین و خلق أقسام تحضیریة و مؤسسة جدیدة للتكوین

:الرابطمتوفر علي , الفرانكفونیة استعمار ام استحزاب, مجھول1

www.bayn.online.fr/vb/show thrread.php?t=41 463 2016- 10- 12:2015على الساعة 

:الرابطمتوفر علي, 2009فیفري 17توقیع اتفاقیة بین فرنسا و الجزائر في , مجھول2

www.ambafrance.dz.org 2016- 10- 13:5115على الساعة 
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توطید عالقاتهما الثنائیة مع الجزائر في جمیع المجاالت فقد ىعمل فرنسا علإلىباإلضافة

األوروبیةالجزائریة عبر تفعیل العالقات األوروبیةتفعیل العالقات على عملت فرنسا 

1.األمریكیةالمغاربیة و ذلك من أجل تطویق المنطقة من التدخالت الخارجیة خاصة منها 

.في الجزائراألمریكیةالمنافسة الصینیة للوالیات المتحدة :الثانيالمطلب 

قتصادیة بین الوالیات إالنفوذ و حلبة منافسة ىكان المغرب العربي ساحة صراع علبعد ما

و هو الصین التي الأدخل العب جدید علي خط المنافسة ،أوروباو األمریكیةالمتحدة 

2قتصادیا و سیاسیا و عسكریاإحد عمالقة العالم أالیوم أصبحت

:همالسبینو یعود الدخول القوي للصین لمنطقة المغاربة عامة و الجزائر خاصة 

حتي في المناطق التي ،ة الدولیة و سعیها لتوسیع نفوذهاالصین الكامل في الحیاإدماج-1

3كانت غریبة عنها من جهة

نه أخاصة و %10ب سریعا یقار ا و قتصاد الصیني یعرف نمن اإلإفأخريمن جهة و -2

حتیاجاتها إمن (%30رتها منذ یتو و التي یتوقع أن تزداد ،للطاقةحاجة كبیرةىیتكي عل

لهذا فقد ركزت الصین علي العدید من الدول النفطیة ،2020في عام %60علي ) الحالیة

260المرجع السابق ص, ھشام صاغور 1

.مرجع  سابق2

:الرابطعلىمتوفرالصین التدخل الي حلبة المنافسة بین أوروبا و أمریكا في المغرب العربي, رشید حسانة3

http://roeb/alqudst.com/rode/:166607
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من النفط األسیوياإلنتاجكأهداف محتملة في ظل ضعف ،خاصةاإلفریقیةبما فیها البلدان 

و األمریكیةالوالیات المتحدة ستحواذإو كذا ،حتیاجات الصینیةجزه عن تلبیة اإلو الغاز و ع

1األوسطعلي الجزء الكبیر من الطاقة الكبیرة التي تنتجها منطقة الشرق أوروبا

لهذا سنحاول في هذا الجزء من البحث تسلیط الضوء علي المنافسة الصینیة للوالیات 

ستثمارات مصدر للطاقة و أرض خصبة إلإفریقيفي الجزائر كأهم بلد األمریكیةمتحدة ال

خاصة ،التاریخیة للعالقات بین البلدینحیث نتناول بالبحث الخلفیة،الشركات الصینیة

قتصادي من النفوذ اإلاألمریكیةتخوف الوالیات المتحدة أثارالذي األمر،قتصادیة منهااإل

ككل في المساس بمصالحها االقتصادیة اإلفریقیةالمتزاید للصین في الجزائر و في القارة 

.و مناقشة تواجدها في المنطقة

الجزائریة-الخلفیة التاریخیة للعالقات الصینیة*

ستعمار الفرنسي ضد اإلفترة حرب التحریر الوطنيإلىترجع العالقات الصینیة الجزائریة 

دولة أولكانت أنهالهذا الكفاح في عالم الجنوب جاء من الصین كما تأییدأهمأنحیث 

لیمتد 1958غیر عربیة تعترف بالحكومة الجزائریة المؤقتة أیام فقط بعد تأسیسها عام 

:متوفر في الموقع التاليھل یشكل الحضور الصیني في افریقیا تھدید لمصالح واشنطن، مجھول1

www.suronline:org/albawab/derast5 2016- 10- 08:1522على الساعة 

:الرابطمحمود معروف استكشاف صیني مبادئ للنقطة المغاربیة متوفر علي2

www.snssnfa:ch/ara/arabic 2016- 10- 17:1221على الساعة 
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الدعم المالي و العسكري حیث قدمت الصین للجزائر دعمها مالیا إلىالدبلوماسيعتراف اإل

ملیون فرنك 9و 1959ملیون دوالر عم 12و 1958عام ملیون دوالر 4.9قدر ب 

فرنسي نقدا من نفس السنة و لقد شن باستمرار ممثلو جبهة التحریر الوطني الدعم و 

1:تم التعبیر عنه في مجلة المجاهدماهوللجزائرالمساندة الصینیة 

نربح الصینإذستعمار بیرا لمساعدتنا في معركتنا ضد اإلستعدادا كإالصین أظهرتلقد "

ستعمار و یبدي منها اإلجانبنا في تاریخ قوة عظیمة هائلة یحسب لها العالم ألف حساب إلى

.هذه القوة ألننا نعلم أنها موجهة ضد االستعمارلنخافأما نحن كبیراتخوفا 

ن الجزائر لعبت في فترة الستینات و السبعینات الدور األساسي إق فلو من هذا المنط

سترجاع الصین لمكانتها إب بصفة خاصة و العالم ككل لدعم ي تعبئة دول عالم الجنو ف

.كما واصلت دعمها للوحدة الصینیة،1971متحدة و قد تجسد هذا في سنة الاألممفي 

لقد شكل العامل التاریخي و السیاسي خلفیة و مرجعیة لتطویر عالقات الصداقة و التعاون 

1999عبد العزیز بوتفلیقة في رئیس الجمهوریةأكدهبین الجزائر و الصین مثلما 

:بمناسبة انتخابه رئیسا للجمهوریةاألخیرالرئیس الصیني ردا علي رسالة تهنئة من هذا ىعل

تعزیزترقیة الصداقة الجزائریة الصینیة و العمل علي إليفي السعي معكم أؤكد لكم"

."التعاون الثنائي بین البلدین

23المرجع السابق ص ،اعیل دیش إسم 1
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قتصادي و التجاري بین بي دعما قویا لعالقات التعاون اإلالعامل السیاسي االیجاأعطىكما 

بناء الطرق ( 1980مة سنة لتفاق علي التعاون في مجال المقاحیث بعد أن تم اال،البلدین

شاریع العامة العدید من المىأشرفت الصین عل،)امة و المباني و السكك الحدیدیةالع

المباني ،مطار الجزائر الدولي،ادي الضباطن،تون ذو خمسة نجومهیلفندق (في الجزائر 

لسریع الممتد بین شرق الجزائر الجدیدة للوزارة الخارجیة فضال عن مشروع بناء الطریق ا

كلم و الذي یعد أكبر مشروع هندسي في تاریخ الجزائر أشرقت 528غربها و الذي یبلغ إلى

بناء السكك الحدیدیة ووصل فیه علیه شركة جونغ شین الصینیة و الشركة الصینیة ل

1.رملیار دوال6.25ستثماراإلإلى

هتمام العدید من إالمجال الطاقوي في الجزائر بىیحضجانب التعاون في مجال المقاولة ىلإ

الصین باعتبارها دولة إن":بمكتب دراسات الطاقةاألستاذالشركات الصینیة یقول یوه یونغ 

أما الجزائر فهي ،خارج البلدستثمار في بناء قاعدة توفیر النفطإلو ااإلستراتجیةتستورد

."األجنبیةالنفط و جذب االستثمارات إنتاجرفع قدرتها علي إلىتحتاج

أكتوبرحقول زارتین في إصالحكیت بمشروع صینیةفقد فازت شركة لإلشارة

مشروع أولاتفاقیة مع الجزائر لبناء بترو شیناكما وقعت المجموعة الصینیة للبترول 2002

العالقات الصینیة الجزائریة طویلة األمد تشھد قوة دفع قویة للنمو ،مجھول 1
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أخريناطق و م،في حوض الشریف2003ل البترول في موحد للتعاون الخارجي في مجا

1یص التنقیب في حاسي بیر ركایز بترخالشركة2009لتفوز في سنة 

حتلت الصین المرتبة الثانیة في ترتیب إبدالت التجاریة بین البلدین فقد أما فیما یتعلق بالم

ملیار دوالر 4.54الموردة للجزائر بعد كل من ایطالیا و فرنسا بقیمة األوائلالدول العشر 

السیارات و التجهیزات ،المیكانیكیةتجهیز ( و تشمل الواردات الصینیة 2011سنة 

فیما وصلت الصادرات ) بالتكنولوجیاالتجهیزات المتعلقة ،األحذیة،األقمشة،ةالكهربائی

ستثمارات الصینیة أما فیما یتعلق باإل،ملیار دوالر1.5إلي2009الجزائریة الصینیة سنة 

تصاالت اإل،المباني،طرقشركة صینیة ال40في الجزائر كما تنشط في الجزائر حوالي 

2تكریر البترول،المیاه،الطاقة

ة الصینیة قد أصبحت تكتسي طابعا العالقات الجزائریإننطالقا مما سبق نستنتج إ

األمریكیةلهذا فان الوالیات المتحدة ،بالثقة و الدوام و توازن المصالححیث تتمیز،ستراتجیاإ

الذي تسعي األساسيو هو الهدف ریقیافإتسعي للعمل علي تحجیم الدور الصیني و في 

:مرجع السابق، متوفر على الرابط 1

www.chnatoday.com 2016- 10- 08:4522على الساعة 

قیم المبادالت االقتصادیة للسفارة الفرنسیة في الجزائر, ، إحصائیات المركز الوطني إلعالم و اإلحصاء للجمارك الجزائریةمجھول 2

:متوفر على الرابط

www.missionco.org/algerie/document-new-asp 2016- 10- 10:1122على الساعة 
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في المنطقة خاصة في ظل اإلستراتجیةلتحقیقه لضمان مكانتها األمریكیةالوالیات المتحدة 

.التنافس الدولي الشدید علي مصادر الطاقة
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.السیناریوهات المستقبلیة: المبحث األول

غلب األحوال تقود أصعب المسائل تعقیدا، و التي في أیعتبر التنبؤ بالمستقبل من 

الباحث لحالة من عدم الیقین، و على الرغم من ذلك ستتناول دراستنا في هذا الشأن عدد من 

السیناریوهات و التحدیات المستقبلیة التي تواجه التعاون األمني بین الجزائر و الوالیات 

.المتحدة األمریكیة

هذا التعاون البد من الطرق و لكن قبل البدأ في عرض هذه السیناریوهات المقترحة ل

.الى تعریف وجیز للسیناریو

»هو مجموعة التنبؤات المشروطة  :السیناریو conditional forecaste »

؟، أي ماذا یمكن أن یحدث في ظل توفر شروط...فتراض ماذا لوالتي تنطلق من إ

و حقائق معینة، إذن هو تصور ذهني و فكري لكافة الحاالت المحتملة الوقوع بعیدًا عن 

1.الرغبة فیه

و كما قلنا في السابق بغیة التنبؤ بمستقبل التعاون األمني بین الجزائر و واشنطن تطرقنا 

فتراض بقاء عالقات التعاون محدودة ینطلق من إ. إلى ثالث سیناریوهاتفي دراستنا 

ات فینطلق من فكرة زیادة و نمو العالقأما السیناریو اإلصالحي. و هو السیناریو الخطي

على المستوى األمني و تطورها الى تحالف استراتیجي وثیق بین البلدین، أما السیناریو 

، رسالة ماستر، جامعة "یة منذ فترة حكم حزب العدالة و التنمیةالمحدد األمني في العالقات التركیة اإلسرائیل" حنان بولسنة ، یاسمن قروي، 1

.                                       2013قالمة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، دراسات أمنیة، 
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نحو تتجه تحول في العالقات بین الطرفین، اذالثالث و األخیر فهو یفرض حدوث تغییر و 

.لتنافس أو القطیعة بینهماالتوتر و ا

.السیناریو الخطي:المطلب األول

ستمرار اضر، و یعني بدوره إا على استقرار الماضي و الحیتعلق هذا السیناریو بناء

التعاون في المستقبل دون تعرضنا إلى أي تغیرات مما یضفي نوعا من السكون على 

هما األمنیة تولیا أهمیة كبیرة عالقتاألوضاع، فاإلستراتیجیة الجزائریة و األمریكیة و في

ا، و من مستقرار منطقة المغرب العربي و الساحل اإلفریقي كنفوذ استراتیجي لمصالحهإل

هتمام بالمنطقة یضل على نفس الوتیرة ما الحالي، أي اإلعلى وضعهاالمتوقع أن یستمر 

ف التعاون و ما هتمام، حسب ما تقتضیه مصالح طر حالیة دون تهمیش أو اشتداد في اإلال

1:تعكسه من مواقف و بذلك نجد أن السیناریو الخطي ینطلق من مسلمات رئیسة وهي

:بقاء نفس مستوى التهدید اإلرهابي على الوضع القائم في منطقة الساحل:أوال

یعتمد هذا المتغیر على نقطة مهمة أن بدایة تراجع تأثیر القاعدة ال یعني هزیمتها

2ن تعدد من أسالیب عملیاتها و تكتیكاتها و تقوم بتغیرات وأأو زوالها بل هناك احتمال

" باإلرهابیین الجدد"تعدیالت على مستوى بناء التنظیم و ما یدعم هذه الفكرة قضیة ما یعرف 

.  عدد سابقأسماء رسولي،1
المنطقة المغربیة، رسالة ماستر ، تأثیر علىو اإلرھابمریكي الجزائري في الحرب على مریم براھیمي، التعاون األمني األ2

.224، ص 2012منشورة، جامعة تیبازا، حقوق و علو سیاسیة، 
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الذین ال یمكن الشك في أمرهم، و قاموا من خالل التغیرات و األحداث الدولیة برفع نسبة 

ات و توجیه الغضب الشعبي اتجاه الوالیات المتحدة األمریكیة ردًا على سیاستها بعد المعاد

1.القاعدة أسامة بن الدنتنظیم م یو مقتل زع11-09-2001

أن جماعة تنظیم " دانیال بن جامین" اإلرهابیرى المنسق في الحرب األمریكیة على

ى االستقرار في المنطقة، من تهدید القاعدة في المغرب اإلسالمي تحمل تهدیدًا اقل عل

القاعدة األم في أفغنستان و الیمن، و جماعة التنظیم في الساحل اإلفریقي ال یمكنها أن 

على تكون بمستوى و قدرة تنظیم القاعدة الرئیسي فهي لحد اآلن لم تتمكن من الحصول

يو تقسیم فعلمن طرف سكان المنطقة و لم تسطع أن تشكل صراعا إثني أو طائفي أدعم

كما قامت به القاعدة في العراق و بذلك فالجماعة اإلرهابیة في الصحراء الكبرى لن تكون 

2.محركا رئیسیا لعالقات واشنطن مع شركائها و حلفائها في المنطقة

تي ترتكز و ال2على مستوى التعاون األمني الجزائري األمریكيتثر أن هناك صعوبات أكما 

من الطبیعة الجغرافیة القاسیة و التضاریس الصعبة لشمال بتداءالداخلیة إعلى الصعوبات 

.مریم براھیمي، مرجع سابق 1

.224مرجع سابق ص 2
:، على الرابطیةالدبلوماسیة الجزائرمجھول، 3

www.echaab.net/ar/.ltml 14-05-12 12:30على الساعة 



.معوقات التقارب و السیناریوھات المستقبلیة:                                        الفصل الثالث

135

إفریقیاعدد من دول شمالو غیاب األمن فيرستقراافریقیة، كما أن مشكلة عدم اإل

.و الصحراء و الساحل یؤثر على مستوى التعاون األمني بین البلدین في المنطقة

.ئري و األمریكيتوجهات النظامین الجزا:ثانیا

نه یقوم على نقطة أن هناك تعاون مهم بین البلدین، و في نفس هذا المتغیر فإإلىبالنسبة 

الوقت حذر و ذلك بسبب خالفاتهما على مستوى منظورهما للقارة االفریقة و مشاكلها

بغض و طرق التعامل و التسویة معها، أبرزها قضیة الصحراء الغربیة لكن تبقى الجزائر 

النظر على الوجهة األمریكیة الداعمة للطرح المغربي بالحكم الذاتي إلقلیم الصحراء الغربیة 

و دعمها و دعمها الالشروط للممارسات اإلسرائیلیة ضد الشعب الفلسطیني، كما تخص 

واشنطن على توجهات الجزائر الداعمة للحق في السیادة الكاملة للشعب الصحراوي 

و الفلسطیني من جهة و رفضها المطلق ألي تواجد عسكري أجنبي على أراضیها أو في 

السفیر "دافید بریس"ككل، و في هذا الصدد و في ندوة صحفیة نشطها إفریقیاشمال 

األمریكي بالجزائر حیث اظهر مأخذ الوالیات المتحدة األمریكیة من موقف الجزائر الرافض 

و ًا بما اسماه الحساسیة الجزائریة اتجاه أي تواجد عسكريالستقبال قواعد عسكریة مثیر 

1.أرجعه إلى األبعاد التاریخیة الخاصة بالجزائر

.مرجع سابق  1

.210مریم براھیمي، مرجع سابق ص 2
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:الساحل اإلفریقيمنطقة نوع من ستقرار في تحقیق اإلمساهمة الجزائر :ثالثا

الدور الذي تقوم به الجزائر بالتنسیق مع دول الجوار في منطقة الساحل جعلها تطوق من 

انتشار األزمات في الساحل اإلفریقي، خاصة تلك المرتبطة بحدودها الجنوبیة، بذلك خلق 

. نوع من االستقرار في المنطقة، دون وجود أي تدخل أجنبي فیها و یظهر دور الجزائر الرائد

ا عن الوصایة على سبیل الخارجیة مع دول المنطقة فقط، فنجدبرعایتها لعدة لقاءات بعیًد

و التي 2010-04-21و التي دخلت حیز التنفیذ یوم االربعاء " ة تمنراستخط"المثال 

تتضمن قرارًا مشتركًا بإنشاء مركز قیادة للتنسیق األمني و العسكري المشترك و التعاون في 

2مجال العتاد العسكري و التكوین، كما تقتضي تسییر دوریات عسكریة في مناطق حدود

ة اإلرهابیة، كما استطاعت الجزائر أن تكون وراء الالئحة مشتركة لمراقبة تحركات المجموع

األممیة التي تجرم دفع الفدیة لإلرهابیین لقاء االفراج عن الرهائن، و ذلك من أجل تخفیف 

هذا 11في المنطقة، و تولدةمنابع األموال، التي تتغذى علیها نشاطات التنظیمات اإلرهابی

عن مؤتمرات عقدها مجموعة من الخبراء في محاربة القتراح الجزائري حول تجریم الفدیة 

الذي اإلرهابمصادر تمویل اإلرهاب في إطار المركز اإلفریقي للدراسات و البحوث حول 

رت، في مؤتمر س2009-7تجاه اإلفریقي بالجزائر، ثم طورت الالئحة داخل االهیوجد مقر 

-12-17وى مجلس األمن في لیخرج بالقرار بمنع الفدیة مقابل تحریر الرهائن على مست

.مرجع سابق  1
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تندرج أساسا في سیاق الخطوات هذا النشاط الكثیف للجزائر و المبادرات و الخطط2009

ستباقیة لمنع أي تدخل أجنبي في منطقة الساحل و الصحراء، كما عرف النشاط اإل

قلیمیةحركیة ملحوظة بسبب التحوالت اإل2013-2012الدبلوماسي في الجزائر خالل 

جهویة و التي عرفتها مناطق الجوار التي شهدت ما یطلق علیه الربیع العربي، شهدت و ال

م بسبب إدراج الوالیات األمریكیة 2010العالقات الجزائریة األمریكیة توترًا في أواخر سنة 

الجزائر ضمن القائمة السوداء للدول التي تتضمن خطرًا إرهابیا على المطارات األمریكیة

ب إخضاعها إلجراءات تفتیش خاصة، و هو ما أثار غضب الجزائر، التي ردت و التي وج

، كما احتجت لدى الكونغرس ابحزم على هذه اإلجراءات بالمعاملة بالمثل في مطاراته

ط على واشنطن من خالل األمریكي حول هذه السیاسة، و طالبت بإلغائها عن طریق الضغ

ه حینما یان ما عادت األوضاع إلى ما كانت علقتصادیة في الجزائر، لكن سرعمصالحها اإل

1.جراءات األمنیةألغت اإلدارة األمریكیة هذه اإل

.يالحصالسیناریو اإل: المطلب الثاني

هناك خللأناكتشفت الوالیات المتحدة األمریكیة 2001سبتمبر 11بعد أحداث 

في ظل التحدیات الجدیدة مع وجود زعامتها الخطر یهدد و یالحق أنفي أمنها القومي و 

فاعلین جدد من غیر الدولة على الساحة الدولیة، لذا كان توجهها نحو المزید من سیاسات 

.97ص .2011رسالة ماجستیر جامعة باتنة، حقوق و علوم سیاسیة، الدوائر الجیوسیاسة لألمن الجزائري،حمزة، حسام  1
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التنسیق و التبادل و التدریب على المستوى السیاسي و األمني و لذا یعتقد بعض محللي 

األمریكیة سوف یسیر السیاسة الخارجة و العالقات الدولیة، أن مستقبل العالقات الجزائریة 

:1نحو التقدم في إطار التفاهم و التعاون الوثیق و یتوجهون في تأكید هذه الفكرة من خالل

.تفاقم التهدیدات األمنیة في منطقة المغرب العربي والساحل:أوال

هتمام كل من الجزائر و واشنطنساحل أزماتي إههذا الوضع غیر السوي باعتبار جسد

باستغالل عدة أبعاد تتمیز بها المنطقة، و بإمكانها أن تشكل  وسیلة لتقویة وحتم علیها 

الروابط بینهما، و بالتنسیق مع دول الساحل لمواجهة أخطار  التهدیدات األمنیة الموجودة 

ظل تقارب و جهات النظر بینهما بزیادة فمستوى التعاون األمني األمریكي الجزائري زاد في

هذا ما أشار إلیه الوزیر الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربیة ، ويبالتهدید اإلرها

إن تنظیم القاعدة :" إلى تعقد الوضع األمني في المنطقة قائال" عبد القادر مساهل"اإلفریقیة 

ا حقیقیًا و واقعیا في منطقة الساحل، خاصة بعد  في بالد المغرب اإلسالمي یمثل تهدیًد

الوالیات 2و یبدو أیضا أن " یة مع جماعات الجریمة المنظمةتحالف الجماعات اإلرهاب

المتحدة األمریكیة ال تعرقل أي عالقات قویة و تقارب مصالح الجزائر الداعمة عالقات قویة 

مرم براھیمي، مرجع سابق  1

.حسام حمزة، مرجع سابق2
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و تقارب بین الدول المغاربیة، ألن ذلك یخدم مصالحها، و یتوافق أیضا مع مصالح الجزائر 

كما أن واشنطن زادت من 1ربة التهدیدات الموجودةالداعمة للتعامل في إطار إقلیمي لمحا

إلى 2002مساعداتها المالیة للجزائر لمحاربة خطر اإلرهاب و قدرت في الفترة ما بین 

ملیون دوالر و جاءت في إطار كون الجزائر الشریك المهم في الحرب 374.3بـ 2007

ى المستوى السیاسيعلى اإلرهاب احدث سقوط النظامین التونسي و الللیبي ضعفا عل

طویلة إلعادة بناء ما تم تهدیمه السیما الجیش اللیبي الذي و العسكري و یتطلب فترة زمنیة 

على حمایة غیر قادر كان ثاني أكبر جیش في شمال إفریقا بعد الجزائر  أصبح متشتتا

إقلیم لیبیا، في هذا المدى الزمني یصبح التركیز أكثر على عالقات القوة مع الجزائر باعتماد 

التعاون األمني بینهماالوالیات المتحدة األمریكیة علیها و بذلك توسیع مجال 

كثف تنظیم القاعدة نشاطاته اإلجرامیة في كل بقاع العالم 2001سبتمبر 11بعد أحداث 

ال و تسجل الساحة الدولیة حدثا إرهابیا خطیرا اد من حجم األمن، فال یمر یوم إز مما

غتیال طف الطائرات، تفجیر السیارات في أحیاء شعبیة أو مؤسسات حكومیة إلمحاولة خ

المسؤولین، اختطاف الرهائن و زادت القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي كثافة عملیاتها 

عصابات الجریمة المنظمة و تهریب المخدرات و تجارة أیضا السیما بعد تحالفها مع

لدى افتتاحیة ألعمال مؤتمر " مراد مدلسي"أكده وزیر الخارجیة ااألسلحة و هذا و هذا م

.حسام حمزة مرجع سابق 1

.اسماء رسولي، مرجع سابق2
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ببالجزائر العاصمة، عندما صرح بأن اإلرها2010التنسیق بین دول الساحل في مارس 

تعد مصدر تمویل من عتاد و مؤونة شهد تطورات   خطیرة، و تحالفاته مع الجریمة المنظمة 

نفجارلخطر القادم من مالي و القابل لإلكما أن ايللقاعدة هي بالد المغرب اإلسالم

صالح األمریكیة في المنطقة  مما سینتج نتائج و خیمة على األمن لقومي الجزائري و على ال

و اختطاف 2013- 01-16عتداء على منشأ الغاز بتغنتورین في ة اإلربجو ما ت

" كریس ستیفر" البلوملسیین الجزائریین السبعة في نالي، و اغتیال السفیر األمریكي

.  مثال حي على زیادة تهدید التنظیمات اإلرهابیة في الساحل2012-09-11یوم 

.زیادة الزیارات المتبادلة على أعلى مستوى من المسؤولین: ثانیا

بین 1یف و تبادل الزیارات للمسؤولین على أعلى مستوىو یتضح هذا في كثرة تكث

البلدین، ابتداًءا بالزیارة الرسمیة و التي قام بها الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة بعد 

و بعد نجاح سیاسة 2001-11- 05دعوة من الرئیس الجزائري جورج بوش االبن له في

بد العزیز بوتفلیقة و باركته فیها واشنطن الوئام المدني التي انتهجها الرئیس الجزائري ع

و األمن رستثاب االستقراالمناسب و الفعال الذي یبقى على إو رأت فیها الحل 

في الجزائر،زیارة الرئیس بوتفلیقة جاءت بعد أقل من شهرین من تاریخ هجمات 

. 76حسم حمزة،مرجع سابق ص  1

: علي رموش، زیارة مسؤولین امریكیین الى الجزائر، جریدة الرائد، متوفر على الرابط2
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، و المكتب الفیدیرالي (cia)كزیةبرات المر ا، و طلبت منه آنذاك وكالة المخ11-09-2001

)للتحقیقات fbi)و مجلس األمن القومي األمریكیة.(nsa) عون الجزائر و خبرتها في مجال

.مكافحة اإلرهاب

سؤولین األمریكیین بزیارة الجزائر على غرار زیارة وزیر الخارجیة مكما قام العدید من ال

العدید من أرواح إنقاذلجزائر في او الذي أكد على دور 2003األمریكي كولین باول في 

للجزائر " كوند لیزا رایس"األمریكیین إضافة إلى زیارة  كاتبة الدولة األمریكیة 

بعد مغادرة " دافید بیرس"یر األمریكي في الجزائر آنذاك و أعقب السف2008-07-06في 

تصریحًا أكد فیه على أن زیارة ثانیة الدولة األمریكیة دلیل على أن الجزائر تلعب دور " رایس"

هاما و محوریا بالمنطقة إلى جانب كونها بلد متعاون في مجال مكافحة اإلرهاب، و كذا 

، زیارة 2009في أكتوبر " جیفري فلتما"ق األدنى زیارة مساعد وزیر الخارجیة لشؤون الشر 

دیفید "، وقائد القوات البریة األفریكوم اللواء2010في دیسمبر " ریموندمایوس" وزیر البحریة 

" هوغ

1. 2010دیسمبر 

. على رمش ، مرجع سابق 1

مریم براھیم، مرجع سابق2
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نائب المساعد الوزیر الدفاع المكلف بالشؤون األمن الدولي، جوزیف مالك میالن

م 2010" دانییل بنجامین"ق مكافحة اإلرهاب في وزارة الخارجیة أو منس2010في  نوفمبر

كما م 2010"جانیت سندرس"ونائب مساعد وزیر الخارجیة لشؤون الخلیج و المغرب العربي 

بین البلدین "الحوار استراتیجي"وصل األمر إلى إقامة  ملحوظاتطورا عرفت العالقات 

ف الزیارات السیاسیةیكثتت بقد تمیزت هذه العالقاو .إلعطاء دفعة قویة للشراكة بین البلدین 

و هذا ما أكده كاتب الدولة األمریكي جون كیري اثر الزیارة التي قام .قتصادیة الرفیعة و اإل

و من جهة أخرى زیارة العدید من المسؤولین الجزائریین إلى الوالیات .2014بها سنة 

.المتحدة األمریكیة

)تدهور العالقات( .السیناریو الرادیكالي: نيالمطلب لثا

ستمرار و تطور العالقات حتمال إر الطرح السابق و رؤیة البعض عن إعلى غرا

الجزائریة األمریكیة و انعكاس هذا على كل من الدولتین و على منطقة المغرب ككل، هناك 

التعاون األمني بینهمامن الجهة المقابلة من یشكك في قدرة الطرفین على زیادة وتطویر 

ر التعاون األمني سااألمریكیة على مةو ذلك لسیطرة الموقع المتفوق و هو الوالیات المتحد
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و یتجهوناآلخرو التي من أجل مصلحتها ال تقیم أي اعتبار لعالقاتها مع الطرف 

1:في تأكید هذه الفكرة من خالل

.التغیرات اإلقلیمیة في الساحل اإلفریقي:والأ

، و ظهور 2011بعد موجة الحراك الشعبي التي عرفتها منطقة المغرب العربي مطلع سنة 

أنظمة جدیدة في الحكم فهناك مكانة اعتماد الوالیات المتحدة األمریكیة علیها في حربها 

. التقلیدي المغرب العربيالجدیدة ضد اإلرهاب، و أیضا تكثیف تعاونها أكثر مع حلیفها

خاصة بعد الزیارات المتكررة للمسؤولین األمریكان لها و إشادتهم بالعالقات الجیدة و الوطیدة

.التي تربط البلدین في كل المجاالت

لیبیا یسیر الطوارق في مالي بمساندة القبائل الطوارقیة الموجودة في الجزائر أنحتمال إن إ

نفصالي و استقالل ذاتي و تكوین دولة لهم في الصحراء ثر بحكم إ، للمطالبة أكموریتانیا

اتجاه 2012ارق مالي الكبرى مازال واردا السیما بعد التمرد الخطیر الذي قادوه طو 

تهامهم لها بتهمیشهم من الحیاة السیاسیة و إقصائهم من حقوقهم المدنیة كذلك حكومتهم، و إ

"بالفوضى البناءة" مهم في إطار ما یسمى الوالیات المتحدة األمریكیة دععتستطی

1و تجسد مشروع الشرق األوسط الكبیر القائم على تفتیت الدول إلى أقلیات ضعیفة و

: ،على الرابط، الدور الریادي للجزائر في تسویة النزاعات الداخلیة في ماليمحمد دخوش 1

http:// www.abaaed.com/ara/sujts 14:23على الساعة 2010- 10- 25على الساعة 
48، ص )2012دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر( ،قیادة افریكوم األمریكیة حرب باردة ام تسلحعبد القادر الخادمي، 2



.معوقات التقارب و السیناریوھات المستقبلیة:                                        الفصل الثالث

144

نشرته جریدة 2012موالیة اإلدارة األمریكیة، و هذا ما أشار إلیه تقریر أطلق في أواخر 

أسمته خریطة جدیدة للعالم بع لها، عما امركز الدراسات تعن التایمز األمریكیة، نقال

العربي یتم فیه تقسیم دول عربیة إلى دویالت من بینها الجزائر و تشكل دولة الطوارق 

الكبرى،هذا األمر الذي یولد توترًا على مستقبل التعاون األمریكي الجزائري و في ظل 

لة محاوالت حادة من الجزائر لتمكین الطوارق في مالي من الحصول على حقوقهم الكام

و توجت هذه الوساطة التي اشرف 2006بادرت الى تنظیم وساطة على أعلى مستوى 

تحت اسم تحالف 2006-07-04علیها الرئیس بوتفلیقة إلى التوقیع على اتفاق سالم في 

ماي إلى التوقیع من اجل التغییر، كما قامت الجزائر أیضا بتوقیع اتفاق توقیف القتال 23

، أما بخصوص األزمة المالیة 2008-07-27ن الطرفین في بعد تجدد االشتباكات بی

إال لحصري إلیجاد تسویة سلمیة لألزمة،كانت الجزائر الراعي ا2012األخیرة في جانفي 

أنها فشلت بعد التدخل العسكري الفرنسي و خروج الوضع عن السیطرة، و تثبیت كل 

اهتمام الجزائر بقضیة الطوراق األطراف بمطالبها، و هذه المبادرات الجزائریة توضح مدى 

.في المنطقة

الوالیات المتحدة األمریكیة امتیازات عسكریة كما أن دولة مالي أبدت إستعدادها لمنح

، شھادة ماستر التوجھات الجدیدة للسیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه ایران و انعكاساتھا على دول المنطقة قاسم اسماء امینة ، 1

85ص ، 2012في العلوم السیاسیة ، جامعة خمیس ملیانة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جوان 
.مرجع سابقعبد القادر لخادمي، 2
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شمال البالد، بهدف مراقبة قبائل الطوارق و هذا ما یبدو من خالل محاوالت ربط القضیة 

هم باإلرهاب، و بالتالي وضع الجزائر في حرج كبیر في المنطقة، و احتمال التارقیة و تمرد

التدخل العسكري األمریكي عن طریق إقامة قاعدة عسكریة في شمال مالي، و التي أعلنت 

هذه القیادة التي أثارت . م من اجل إدارة عملیاتها ضد تنظیم القاعدة2002عنها منذ سنة 

اء األوربیین و األفارقة، حیث أكدوا على أنها تجسید الكثیر من الجدل من بعض الخبر 

1. لعسكرة العالقات األمریكیة اإلفریقیة و انعكاس االمبریالیة المفرطة

. تراجع خطر التهدیدات األمنیة في الساحل: ثانیا

حول " الیكسیس أرایف"من خالل رأي بعض المحللین الجزائریین و األمریكیین، تقریر 

األمریكیة بشكل كبیر–الوضع في الجزائر أشار إلى ارتكاز العالقات الجزائریة 

في محاربة شریك إستراتیجي على التعاون األمني و محاربة اإلرهاب، فتعتبر الجزائر

ة بتنظیم القاعدة، كما لها وزن مهم في االتحاد اإلفریقي، كما خصت الجماعات ذات الصل

ات لدیها و هناك تبادل الوالیات المتحدة األمریكیة العسكریین الجزائریین بالقیام بتدریب

بین البلدین حول التهدیدات اإلرهابیة، ومن هنا یعد المتغیر األمني يستخباراتمعلوماتي إ

2.البلدین و بزواله ستتراجع هذه العالقاتبین مهما في مسار التعاون 

221-219مریم براھیمي، مرجع سابق ص 1

. 221مرجع سابق، ص 2
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أن تنظیم القاعدة في بالد المغرب قد فشل :" جان بیار فیلیو"في تنظیم القاعدةیرى الخبیر

في محاولة التحول إلى تنظیم إرهابي إقلیمي واسع في شمال إفریقیا بسبب الحصار الذي 

اطاته اإلرهابیة، وهذا ما یعكس أقامه علیه الجیش الجزائري و قطعه لمصادر التمویل نش

فأثارت مصادر جزائریة انه ما بین أواخر ةزیادة عدد القتلى في صفوف الجماعات اإلرهابی

من كبیراسترجع عددإرهابیا و إ37لجیش الجزائري على قضى ا2014إلى2013

مستقلة ى قواعدمن الدخیرة و األسلحة، كما أن الشبكات اإلرهابیة في تونس و لیبیا تعمل عل

غتیال عن تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي،بدأ تنظیم القاعدة  یشهد ضعفا بعد إ

أبرز قادته على غرار أبو مصعب داوود، عبد الحمید أبو زید، و دخول 

1.الخبرة و المعرفة الجیدة

.توجهات النظامین الجزائري و األمریكي: ثالثا

رفي و أن العالقات بین البلدین ال بین الجزائر و واشنطن ظون األمنياعتبار التعاإن

ختالف في المواقف و المصالح على غرار قضیة فلسطین، و قضیة تسودها الثقة بسبب اإل

استقالل الصحراء الغربیة، على الرغم من األشواط الكبیرة التي قطعها التعاون األمني 

افضة قطعیًا ألي تواجد عسكري أجنبي الجزائر التزال ر أنإالاألمریكي الجزائري، 

ا یتخوف منه على أراضیها، و على طول حدودها مع الدول المجاورة تراه استعمارًا جدیًد

.224مرجع سابق ص  1

.مرجع سابققاسم أسماء امینة،2
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كما یدرك الطرف األمریكي موقف الجزائر و هذا ما أشار إلیه السكرتیر المساعد في 

خالل زیارته للعاصمة الجزائریة في نوفمبر " بیتر رودمان"البنتاغون المكلف باألمن الدولي 

،بأن الوالیات المتحدة األمریكیة ال ترید إقامة قاعدة عسكریة في الجزائر بل تهتم فقط 2006

و ینطلق المحللون بأن " االستراتیجیة و العسكریة، و التدریب و تبادل المعلوماتبالشراكة

رغبة واشنطن في إقامة القاعدة مع رفض الجزائریین الحتضانها سیكون نقطة خالف بین 

.النظامین و سیقلص من مستوى التعاون بینهما

قتني أسلحتها و أهم كما أن الجزائر التزال ترفض الشروط التي تضعها واشنطن لكل من ی

دد سلفاتي ال یجب أن تخرج عن اإلطار المحلهذه الشروط المراقبة البعدیة إلستعماالتها 

و هذا " درون"عن معدات متطورة و طائرات بدون طیار تثعلما أن بعض المصادر تحد

شرط العتاد یساعد كثیرًا في عملیات مكافحة اإلرهاب و رأى العدید من المحللین السیاسیین، 

المراقبة البعدیة على األسلحة الذي تفرضه واشنطن على الجزائر بحجة ضمان موازین القوى 

بمنطقة المغرب العربي، یخفى في الواقع رفض أمریكي واضح لدعم قدرات للجیش الجزائري 

الجزائر في الفترة األخیرة إلى تكثیف تعاونها كیة متطورة تكنولوجیا و هو ما دعابأسلحة أمری

1.روسیاعسكري مع شریكها التقلیديال

. مرجع سابق 1
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:خالصة الفصل الثالث

عترضتها مجموعة من المعوقاتات المتحدة األمریكیة و الجزائر إالتقارب بین الوالیإن

منها قتصادي و السیاسي، و التي نجد لیة سواء المجال األمني و اإلو العراقیل منها الداخ

هتمام طیة و حقوق اإلنسان و أیضا مواقف البلدین من القضایا ذات اإلمسألة الدیمقرا

لى یة، و القضیة الفلسطینیة، إضافة إالمشترك و التي كان أبرزها قضیة الصحراء الغرب

حد متغیراتها التقلیدیة تبار هذه األخیرة كانت أتحدي كل من الصین و فرنسا خاصة على اع

ستقبل حاجز أمام بزیادة فرص التقارب بین الجزائر و واشنطن أما بالنسبة لمو بذلك ستقف 

سیناریو خطي ببقاء التعاون : فیه على ثالث سیناریوهاتدعتماالتعاون بین البلدین تم اإل

األمني على الوضع الراهن و القائم على مكاسب التعاون بین البلدین، أما السیناریو 

أما السیناریو الثالث ت التعاون الذي سیحصل علیه البلدین، إلصالحي فیقوم على إیجابیا

. و إقلیمیةیةالرادیكالي فیفرض تراجع التعاون لوجود خالفات بین البلدین حول قضایا دول



الخاتمة
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:الخاتمة

ستنتاجات التي تمكننافي هذه الدراسة بعض النتائج و اإلنلخص من خالل ما جاء 

:التي تمحور حولها البحث لتتمثل في النقاط التالیةاإلشكالیةعلى اإلجابةمن 

یعتبر مفهوم األمن مثل المفاهیم األخرى في حقل العالقات الدولیة التي تتمیز -

بین المختصین حول معناها، و لوقت طویل سیطرت المقاربة اإلجماعبغموضها و غیاب 

.التقلیدیة الواقعیة على مفهوم األمن باختزاله في المجال العسكري

11إن الجدل الزال قائمًا إلى حد اآلن في حقل الدراسات األمنیة خاصة بعد أحداث -

على المفهوم الحفاظإلىالتصورات الواقعیة الهادفة اشتد النقاش بین إذم، 2001سبتمبر 

متالك األسلحة النوویة، و و إكاإلرهابالراهن تو لقامع تكییفه مع قضایا لألمنالضیق 

.ضرورة توسیع حقل و مفهوم األمنإلىالداعیة نها غنكوببین تصورات منظري مدرسة 

هتمام األمریكي بالمغرب العربي د اإلم ازدیا2001سبتمبر 11أحداثلقد كان من نتائج -

في اإلرهابألخیرة تملك الخبرة الواسعة في مكافحة اهذه أنالجزائر، خاصة و باألخص

منیا عسكریا غیر مسبوق بین حدث تقاربا أ، األمر الذي أاإلرهابیةظل تزاید التهدیدات 

و العسكریة، سواء ما تعلق األمنیةستراتیجیات الجزائر في كل اإلإدراجالبلدین تم فیه 

.اإلفریقیةجیات الشرق األوسط و المتوسطیة و باستراتی

یمس الجمیع هو ما قاد الجزائر و واشنطن أصبحزیادة التهدید المشترك الذي إن-

منطقة شهدتهلخلق فضاء من التعاون من أجل التصدي للتهدیدات المشتركة خاصة بعد ما
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و الجریمة المنظمة في ظل التقارب بین اإلرهابمن مخاطر اإلفریقيالصحراء و الساحل 

، و كذا تنظیم القاعدة اإلفریقيالمسلحة و الناشطة بالساحل اإلرهابیةالمجموعات 

.إفریقیاالناشطة بغرب اإلرهابیةو الجماعات 

ت الجزائریة األمریكیة بشقها األمني و العسكري، تمثلت في تطویر العالقات االعالقإن-

.الثنائیة فیما بینهما من خالل ترقیة التعاون تبادل المعلومات و االستخبارات

في مجال الطاقة الیزال یحظي بأهمیة واسعة في السیاسة اهتمام األمریكي بالجزائرإن-

تعمیق عالقاتها إلىیتجلى في سعي الوالیات المتحدة األمریكیة ریكیة و هو ماالخارجیة األم

نفطیة و غازیة إمكانیاتمع الجزائر في المجال الطاقوي، خاصة ما تتمتع به الجزائر من 

هائلة و ذلك عن طریق زیادة الواردات و تعزیز التواجد الشركات النفطیة األمریكیة في 

. المنطقة

و تحدي المنافسة الفرنسیة و الصینیة في اإلنسانتشكل مسألة الدیمقراطیة و حقوق -

الجزائر، إضافة إلى قضیة الصحراء الغربیة و القضیة الفلسطینیة إحدى أهم القضایا التي 

.قرب بین البلدیناتعیق مسار الت

ن سیناریو ي األمریكي فإبالنسبة للسیناریوهات مستقبل التعاون األمني الجزائر -

نطالقا من الظروف الدولیة الراهنة و سیاسات البلدین مستبعد إ) تدهور العالقات(دیكالي الرا

في ظل أهمیة هذا التعاون، فالوالیات المتحدة األمریكیة تعتبر الجزائر طرفا معادیا و العكس 

هو أمر مستبعد، على األقل على المدى القریب لبلدین تعتبر سیاستهما الخارجیة برغماتیة 
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حتماالت قد هذا السیناریو یقوم على إأنر، كما على تعزیز المكاسب و تقلیل الخسائمتقو 

لراهن على تحدث أو ال تحدث، في حین یقوم كل من سیناریو التحسن و بقاء الوضع ا

.مسار التقارب الذي بدا یظهر بوضوح مع بدایة القرن الحادي و العشرین
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الملخص



Agzul :

Asebded n usatal amatu n tezrwat-agi, d anadi ɣef uksangal n
wassaɣen isenflan yennernan ger Marikan d Lezzayer, ladɣa si
tedyant n 11 di ctember 2001, tin d-yefkan afaris amaynut d ubeddel
deg-s, tin yellan d ales d usileɣ i wazal n tsartit n berra ama i
Lezzayer ama di Wacinṭun, anida tamsalt n laman dtamsalt i
ittwafernen s wafud meqqren, dtasnarayt ara yilin d tisudas
(dtaseratijit) deg tɣara n berra n Marikan i temḥaddit mgal ayen i
wumi neqqar « Arebrab agerɣlan ».

Deg tezrawt-agi ad neɛreḍ ad awen-d-nefk azal d usenerni i
temsal n tsudas n laman n Marikan i tmurt n Lezzayer di tallit n
uselway Ubama, anda ikemmel rnu yessmed s wudem igerrzen di
tallit unbeḍ-ines, ladɣa lxuf dtugza yella s waṭas di tama n saḥel n
Tefriqt.



Abstract
The general content of the study is based on the principle of Us-

Aalgerian relations have evolved since the events of 11 september
2011, whche events have generated new data that need to establish
pstablishh priorities in foreing polics of algeria and washington.

The security parameter has indeed become a strategic option in
the foreign action US to face what is now called international
terrorisem.

We will try to address in our studdy the different stage of the
evolution of  american security strategy in respecte of Algeria during
OBAMA’s term durin which security coordination has increased
because of the threats in the sahel region of africa.
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