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ȶࡧȄȰǻࡧ ǸʊɦȆȉࡧȈ Ȇȿ Ƿַࡧ șࡧɼࡧ ݰ ݬ ɱࡧȄȰǻࡧȲɼȳɔɦȆȉࡧȈ Ȇȿ Ƿۚܣࡧ ɏ ȯ ȕַࡧ Ȉࡧ ȲࡧȆʆ

ɝࡧ ȍȸ Ȗۘܣࡧ ɦȄࡧȈ ȲȆȣ ȗɦȄࡧɽ ɸࡧɪ ȼ ɘɦȄࡧɰ ǸȉࡧȆɮǾȄȮࡧʎɲȳɟȰࡧɪ ȉ֗ࡧ ș ɨȼ ɗ

.النجاح

إذا نسیت ال تنساني...یا رب 



دیرــــــــكر و تقـــــــــش

آسيا لعمرانياألستاذة المشرفةأتقدم بالشكر إلى

كما ال أنسى الشكر الكبير لكل أساتذتي الذين ساهموا في 

تكويني على مستوى قسم العلوم السياسية جامعة مولود معمري 

وزوزيتيبوالية 

كما أتقدم بالشكر و التقدير إلى كل من مدني يد المساعدة من 

تمام عملنا المتواضعإلقريب أو من بعيد 
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ɪࡧ Ʉ ɘɦȄࡧȆɮɺɦࡧɰ Ȇɠࡧɰ Ȅȱ ɨɦȄࡧɵ ʈȵʈȵɐɦȄࡧʅ ȯ ɦȄɼࡧʄڲǻࡧɑɃ Ȅɽ ȗםȄࡧɪ ɮɐɦȄࡧȄȱ ɸࡧʅ ȯ ɸǷ

Ȇɸȳɮɏ דࡧࡩʏࡧ ɤࡧ Ȇɇ ǷࡧʎȖȯ ȡ ۘܣࡧɼࡧǻڲʄࡧ ɦɽ ɘɇ ȱࡧ ɳɭࡧʏڴɮɏ əࡧȲȆɮțࡧ Ɉ ɛࡧʏ؈فࡧࡩȍɡɦȄ

ȓȿࡧ Ȇȫ ɔȿ؈فȄࡧɼࡧȍɟ؈فȄࡧ ɻȗɨǾȆɏࡧ ɪࡧ ɠࡧɼࡧȳȿ Ȇɱࡧɚ ɼȳȸ ɭࡧʏڴȍɜȗȸ ڊʏࡧȄם ɼȴࡧʄڲǻ

ȓɳɨʊɦࡧɼࡧȆʊɨʊɭ

ʎȖɽࡧ ȫ ǻࡧʄڲǻ:֗ࡧ ȒȲȆȿ ֗ࡧ ɯ ʊɡȧ ֗ࡧ Ȓȯ ʈȳɗ֗ࡧ ȯ ʊɐȷ ֗ࡧ ȓɨʊɦ֗ࡧ ȯ ʊȣ ɭࡧȆɳɟֺ ɭࡧɼ֗ࡧ ɬ؈فȷ

ɰ Ȇɮȝɏ ɔɀ؈فࡧ ɦȄ

Ȕ ȆȬ ȉࡧȓɨǾȆɏ ɪࡧ ɠࡧɼࡧȓɭȆȷ Ƿ؈فࡧɔɀ ɦȄࡧɯ ɰࡧɼࡧȉȄٔڈ Ȇʊɗɽ ȿ ۘܣࡧ ȫ ǷࡧȠ ɼȴࡧʄڲǻ

Ȅ؈فȍɟࡧɼࡧȄ؈فɔȿ ɬֺࡧ ȷ ɽ ȉࡧȓɨǾȆɏ ɪࡧ ɠࡧɼ֗ࡧ ȳɮɏ Ƿ֗ࡧ ȯ ɮȨ ɭࡧɼ

ȓɨǾȆɏࡧ ɪࡧ ɠࡧɼࡧȶ ֺ ʊɓ ȆȫڲʏࡧȆʊɱǵࡧɼࡧ ȳɮɏࡧɼࡧǴȆɳȉǷࡧ Ƿ֗ࡧ ȯ ɮȨ ɭ֗ࡧ ȯ ɮȧ ǷࡧʏڲȆȫ ǻڲʄࡧ

غزالوي 

ȓɳʆفȿ ɔɀ؈فȒࡧ ɦȄࡧɼࡧȆ٬ڈȆɳȉǷࡧɼࡧȆɺȡ ɼȴࡧɼࡧȓɮɇ Ȇɗۘܣࡧ ɦȆȫ ǻڲʄࡧ

ǻɐȷڲʄࡧ ɽ ȉ֗ࡧ ȓɮʊɐɲࡧȹ ʋʆȆɭ֗ࡧ ʏࡩɽ ȿ ʅࡧ ȮȆɭ֗ࡧ ȓɨʊɜɏ ʅࡧ ɼַȵɓ ۘܣࡧ ɜʆȯ ȿࡧيȴɼ؈فɗࡧȯ

ʎȖɽ ɏ Ȇȡ ֗ࡧ ȒȮȲɼࡧȆْڈȫ ǷࡧɼȓȨ ʊȎȿ ȯࡧ Ȼ Ȅȳȉ֗ࡧ ȓʊٱڈȮ

ȓʊɦɼȯ ɦȄࡧȔ Ȇɛֺ ɐɦȄࡧɼࡧȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄࡧɬɽ ɨɐɦȄࡧɯ ȸ ɜȉࡧʎȖȱ ȕȆȷ Ƿࡧɼࡧʎ ǿֺ ɭȴࡧɪ ɠࡧʄڲǻ

ɬֺ ȷ ɽ ȉࡧɖ ȳɐʇࡧɵ ɭࡧɪ ɠࡧʄڲǻȓɳʊɸȆɠ

علجیة
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ۗܣࡧ ɱȆȡ șࡧǻڲʄࡧ ɘɛɼۘܣࡧ ɦȄࡧʅ Ȇȿ ʅࡧ Ȳɽ ɨɗࡧʎɭǷࡧʄڲǻࡧɑɃ Ȅɽ ȗםȄࡧɪ ɮɐɦȄࡧȄȱ ɸࡧʅ ȯ ɸǷ

ȓɳʊɮȷࡧ ʎȖȯࡧ ȡ ȯࡧɼࡧ ɳȧ ǷࡧȵʈȵɐɦȄࡧʅ ȯ ɦȄɼۜܢࡧ ɰࡧɲǷؠ ǷࡧɰɼȮۜܣࡧ ȄȲȯ؟ ɦȄࡧʅ ȲȆȸ ɭࡧʏࡩ

Ȇɸȳɮɏ דࡧࡩʏࡧ ɤࡧ Ȇɇ Ƿ

ʎȖȄɽࡧ ȫ ǻࡧʄڲǻ:֗ࡧ Ȇʊɨʊɦࡧɼࡧȯ ɳȨ ɭǷ֗ࡧ ȒȲɽ ɨɗ֗ࡧ ȓɮʊȸ ɲ֗ࡧ ȓʊɨʊȷ ֗ࡧ Ȓ؈فɀ ɱ֗ࡧ ȓɳʊɮȷ

ʎ Ȗɽ ɏ Ȇȡ ȓɨǾȆɏࡧ ɪࡧ ɠࡧɼ֗ࡧ ɰ ȷ؈ ȆʈɼࡧȄȯ ɳʊɨʊɭࡧɰ ɟֺ؈ Ȅם

ɰ Ȇͧ ȴࡧȓɨǾȆɏ ɪࡧ ɠࡧɼࡧȶ ȆʆȆɭ؈فࡧɔɀ ɦȄࡧȆٔڈȉǻࡧɼࡧɰ Ȇʈȴۘܣࡧ ȫ ǷࡧȠ ɼȴࡧʄڲǻ

Ƚ Ɉ ʊݰ ȓɨǾȆɏࡧȉݏ ɪࡧ ɠɼࡧȶ ȆɱǷ؈فࡧɔɀ ɦȄࡧȆٔڈȉǻɼࡧɤ Ȇɮɟۘܣࡧ ȫ ǷࡧȠ ɼȴࡧʄڲǻ.

ʅࡧ Ȇȿ ȓɨǾȆɏࡧ ɪࡧ ɠࡧʄڲǻ:֗ࡧ ȯ ʊȣ ɭ֗ࡧ ʏڴɏ ֗ࡧ ȳɄ ݵ ֗ࡧݍ ʏֺڲʊȡ ֗ࡧ ɵ ȸ ȧ Ƿ֗ࡧ ȯ ʊɮȧ Ȇȫڲʏࡧ

ș ʆȯ ɐȸ ȖࡧɼࡧȒȳʈȴۘܣࡧ ɦȆȫ ֗ࡧɼࡧ ɰ ȸ؈ Ւȧ ֗ࡧ ɬֺ ɏɽ ȉ

�ʅȴȆɈ ɳɗۘܣࡧ ɜʆȯ ȿ ɪࡧǻǾȆɐɦȄڲʄࡧ ɠࡧɼࡧȓɨʊɮȡ ȫْڈȆࡧ Ƿࡧɼࡧȓɳʋɳțɬֺ ȷ ɽ ȉࡧȓɨȓɳʊɸȆɠ

ȓɨǾȆɐɦȄࡧɪ ɠࡧɼࡧȳȿ Ȇɱࡧɚ ɼȳȸ ɭࡧʄڲǻ

ȓʊɦɼȯ ɦȄࡧȔ Ȇɛֺ ɐɦȄࡧɼࡧȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄࡧɬɽ ɨɐɦȄࡧɯ ȸ ɜȉࡧʎȖȱ ȕȆȷ Ƿࡧɼࡧʎ ǿֺ ɭȴࡧɪ ɠࡧʄڲǻ

ʎȖɽ ɏ Ȇȡ ɖࡧ ȳɐʇࡧɵ ɭࡧɪ ɠࡧʄڲǻࡧɼȓʊٱڈȮ

دیهیة
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:مقدمة 

بعد نهایة الحرب الباردة و بروز الوالیات المتحدة األمریكیة كطرف منتصر في هذه 

المرحلة دفع هذا التحول إلى إعادة النظر في مفهوم األمن الذي كان یشمل في مفهومه 

حلة عدة مضامین سیاسیة، اقتصادیةالتقلیدي الطابع العسكري، لیشمل بعد هذه المر 

.اجتماعیة و بیئیة

هذا التغیر ارتبط أساسا بفعل تحول طبیعة التهدیدات ضد أمن الدول و التي ظهرت 

.بشكل جدید عابر للحدود و القارات كاإلرهاب، الجریمة المنظمة، الهجرة غیر الشرعیة

و قد تجلت إشكالیة األمن كحقیقة فرضت نفسها مع تنامي ظاهرة اإلرهاب خاصة بعد 

إلى جانب الثورات الشعبیة في معظم دول العالم العربي منذ نهایة 2001بتمبرس11أحداث 

.، كل هذا جعل من البعد األمني یحتل الصدارة في سیاسات الدول2010

و في هذا السیاق سعت الوالیات المتحدة األمریكیة إلى إیجاد نظام جدید یحمي العالم 

دولیة و هي ظاهرة اإلرهاب ، و لتحقیق من النزاعات الدولیة و وضع حد ألهمیة قضیة 

.ذلك أبرمت عدة اتفاقیات مع عدة دول خاصة الدول المتوسطیة و على قائمتها الجزائر

و باعتبار الجزائر ذات خبرة عالیة في مكافحة اإلرهاب في مطلع التسعینات تماثلت 

في ضرورة 2001رؤیتها مع الرؤیة األمریكیة خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

.إیجاد حلول للقضاء على هذه الظاهرة
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:أهمیة الدراسة 

یندرج موضوع األمن ضمت أهم القضایا العالمیة التي وقعت علیه العدید من الدراسات 

و النقاشات، و هذا نظرا لتحّول مفهوم األمن الذي كان في فترة الحرب الباردة یركز على 

اجتماعیة سیاسیة، اقتصادیة،بعد ذلك لیشمل عّدة قضایا المفهوم العسكري التقلیدي و تحّوله 

و تمكن أهمیة الموضوع في معرفة طبیعة العالقات .2001سبتمبر 11خاصة بعد أحداث 

.الجزائریة األمریكیة خاصة في المجال األمني

 مبّررات اختیار الموضوع:

:ترجع أسباب اختبار الموضوع إلى عّدة أسباب تتمثل فیما یلي 

یة لماألسباب الع:

نظرا لقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بسبب وجود فارق كبیر بین أكبر قوة 

عالمیة متمثلة في الوالیات المتحدة األمریكیة و الدولة الجزائریة التي هي من دول العالم 

.الثالث

ي إلى جانب البعد المتوسطي الذي أخذ دورا هاما و متزایدا في الخطاب السیاس

.الجزائري، و اعترف به كدائرة مستقلة و شرعیة شأنها الدوائر األخرى المغاربیة و اإلفریقیة
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 العلمیةاألسباب:

نظرا ألهمیة منطقة المتوسط بالنسبة لالنشغاالت األمنیة األمریكیة خاصة و انعكاسه 

حقیقة على الضفة الجنوبیة و حكوماتها في إطار محاولة تكوین نظرة أو فهم إلدراك 

.العالقات الجزائریة األمریكیة حول قضایا األمن في إطار اتفاقیات التعاون و الشراكة

 الدراسةإشكالیة:

بما أن موضوع الدراسة یتمحور حول إدراك و فهم االستراتیجیة األمنیة األمریكیة مع 

صیاغة إشكالیة الجزائر من خالل االتفاقیات األمنیة و الزیارات المتبادلة بین الدولتین، فإن

:البحث ستكون في السؤال المركزي التالي 

–شكل محور التعاون في العالقات الجزائریة تیمكن للقضایا األمنیة أن ىإلى أي مد

األمریكیة ؟

:و یندرج تحت هذه االشكالیة مجموعة تساؤالت فرعیة تدور حول 

تجاهل أكبر بؤرة ظل في كیف یمكن الحدیث عن تصور أمني أمریكي متوسطي -

صراع و عدم استقرار في المنطقة المتوسطیة ؟

ما مدى تأثیر الدور األمریكي في تعاونه مع الجزائر حول القضایا األمنیة ؟-

ما هو موقع الجزائر في مسیرتها التعاونیة مع الوالیات المتحدة ؟-
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الموجودة بین و هل یمكن تحقیق رهانات متكاملة و مشتركة رغم الفوارق الكبیرة 

الدولتین ؟

 فرضیات الدراسة:

إن محاولة اإلجابة عن التساؤالت المطروحة تستدعي وضع جملة من الفرضیات 

:كاآلتيستكون صیاغتها 

.إن طبیعة التهدیدات األمنیة الجدیدة تفرض ضرورة التعاون الجزائري األمریكي-

.ظاهرة اإلرهابالدول فیما بینها سهلت عملیة القضاء علىتكلما تعاون-

.كلما زادت ظاهرة اإلرهاب في منطقة الساحل كلما اهتمت بذلك الوالیات المتحدة-

 النطاق الزمني للدراسة:

المجال الزمني للدراسة یتحدد بعد الحرب الباردة ببروز الوالیات المتحدة كطرف 

منتصر أمام االتحاد السوفیاتي إلى یومنا هذا، و أدى هذا التحول إلى إعادة النظر في 

مفهوم األمن لیشمل عدة مضامین و برزت أهمیة و ضرورة أمن الدول و حمایة سیادتها بعد 

تمبر، و كذا التحوالت اإلقلیمیة التي عرفتها منطقة الساحل أحداث الحادي عشر من سب

لذلك .اإلفریقي و التي تعتبر منطقة ذو أهمیة كبیرة كون المصالح األمریكیة متواجدة فیها

أعلنت الوالیات المتحدة الحرب على اإلرهاب و طلبت المساعدة من كل دول العالم للتصدي 
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خبرة في مكافحة اإلرهاب في مطلع التسعینات ساندت لهذه الظاهرة، و باعتبار الجزائر ذو 

.الجزائر كثیرا للقضاء على اإلرهاب

 أدبیات الدراسة:

مریم براهیمي، التعاون األمني األمریكي الجزائري في الحرب على اإلرهاب و تأثیره -

.على المنطقة المغاربیة و تناولنا من خالله التعاون األمني بین البلدین

1942/1962معمر العایب، العالقات الفرنسیة األمریكیة و المسألة الجزائریة -

.األمریكیة–وتناولنا من خالله تاریخ العالقات الجزائریة 

و تناولنا فیه 2004–1992نور الدین حشود، العالقات الجزائریة األمریكیة،  -

.األمریكي–التعاون الجزائري 

تقسیم الدراسة

للفصل االول المتمثل في التحول في مفھوم تم تقسیم الدراسة الى ثالث فصول فبالنسبة

االمن بعد الحرب الباردة تضمن مبحثین حیث تناول المبحث االول مفھوم االمن و 

مستویاتھ  اما المبحث الثاني مقاربات فكریة و نظریة في دراسة مفھوم االمن و الفصل 

قات الجزائریة االمریكیة تضمن مبحثین و یتعلق المبحث الثاني تمثل في واقع العال

االول في تطور العالقات الجزائریة االمریكیة و المبحث الثاني احداث الحادي عشرمن

سبتمبرومظاھر التعاون االمني الجزائري االمریكي اما الفصل الثالث یتمثل في مستقبل 

االقلیمیة الراھنة و تضمن التعاون االمني الجزائري االمریكي في ظل التحوالت 

بحث االول تمثل في دورالوالیات المتحدة و الجزائر في مكافحة االرھاب ممبحثین فال
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في منطقة الساحل االفریقي اما المبحث الثاني تضمن اتجاھات مستقبلیة للعالقات االمنیة 

الجزائریة االمریكیة

 المقاربة المنهجیة:

منهجیة مركبة تراوحت بین المنهج التاریخي فرضت طبیعة الموضوع االعتماد على

الذي یتم توظیفه في تتبع الخلفیة التاریخیة للمراحل المختلفة للسیاسة األمریكیة اتجاه منطقة 

هذا الل اتفاقیات و مبادرات التعاونشمال افریقیا بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة من خ

الجزائري، ثم فهم األسباب و األحداث التي من جهة و التحوالت في البناء األمني األمریكي 

كما تم توظیف المنهج الوصفي .تتحكم في العالقات األمریكیة الجزائریة من جهة أخرى

.و الجزائر في مكافحة اإلرهاباألمریكیةالتحلیلي، و بذلك إلبراز دور الوالیات المتحدة 

 اإلطار المفاهیمي:

o األمن:

العدید من المفاهیم التي یصعب الوصول إلى تحدید یعتبر مفهوم األمن شأنه شأن

.مفهوم واحد و شامل و ذلك نظرا الختالف وجهات نظر المفكرین و الباحثین

تناولت الدراسات و معاجم اللغة العربیة و األجنبیة كلمة األمن، فجعلته مرادفا 

أو الغزو أو للطمأنینة أو نقیضا للخوف، و یتعلق استخدامها عادة بالتحرر من الخطر 

Boothملیة التحرر تلك وصفها كل من بوثفع.الخوف و هذه المفردات لیست مترادفة
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إال إذا امتنعوا و المجموعات تحقیق األمن المستقرال یمكن لألفراد "بأنه Wheelerرلویو 

.1"عن حرمان اآلخرین منه، و یتحقق ذلك إذا نظر إلى األمن على أنه عملیة تحرر

.2هو ذلك الموقف المترتب على الحالة و الناتج عن غیاب حقیقي للخطرفاألمن إذن 

األمن من األمان واألمانة "و جاء في المجلد األول من لسان العرب إلبن منظور أن 

من، وأمنت غیري من األمن و األمان و األمن ضد الخوف، أمن فالن  یأمن "وقد أهت فأنا 

.3"األمن:أمنا و أمنا و األمنة 

فلیعبدوا رّب :"ر األمن كذلك في النصوص القرآنیة في سورة قریش في قوله تعالى و ذك

.4"هذا البیت الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف

»أما مفهوم األمن في اللغة الفرنسیة جاء في قاموس  Le petit Robert :هوأنه «

م وجود خطر یهدده مادیا حالة ذهنیة تعطي الثقة بالشعور باألمان و االطمئنان للفرد بعد"

.5"ومعنویا

1
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر لم القوىس)القوة(متوسط بین ثالثیة األمن بناء المبادرات األمنیة في البحر األبیض الزاوي رابح، 

، 2014–2013، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، "قسم العلوم السیاسیة"في العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، كلیة الحقوق، 
.17ص 

2
الدول العربیة، ، مجلة الشؤون العربیة، تونس، األمانة العامة بجامعة"األمن القومي العربي، درایة في األصول"الدین ھالل ، .د

.7، ص 1984
3

، 2011المجلد األول، الطبعة السابعة، بیروت ، دار صادر، ، لسان العرب،أبو الفضل، جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور

.162ص 
4

.4–3قرآن كریم، سورة قریش، اآلیة 

5
Le nouveau petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris :

Paul Robert, 2009, P 2339.
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العمل على التحرر من التهدید لیس فقط على "عّرف األمن على أنه "وزانبباري "و 

مستوى الدولة، بل شمل البعد العسكري، البعد السیاسي، البعد االقتصادي، البعد االجتماعي 

.1"و البعد البیئي

»"ون بیرتونجل"أما بالنسبة  John Burton یرى أن األمن تغیر تعریفه مع الثورة

المعلوماتیة ولم یعد یعرف بأعداد القوات التي یمكن نشرها في اللحظة المناسبة بل القدرة 

.2على الحصول أو منع الحصول على مصادر المعلومات المهمة

:و األمن إما أن یكون 

د أو التخریب أو اإلجراءات التي یتخذها المقرر لحمایة نفسه من التجسس أو الترص-

.المباغتة

الحالة الناجمة من إیجاد و إدامة اإلجراءات الحمویة اتجاه األعمال و التأثیرات -

.المعادیة

الحالة التي تمنع األشخاص غیر المخولین من الحصول على المعلومات الرسمیة -

.بالنسبة للمواد السریة

.تهتخریبان هجمات العدو و نیرانه و حمایة المواد التنمویة و المنشآت التنمویة م-

الجزء الوقائي من نشاط مكافحة االستخبارات و یشمل أمن األشخاص و المعلومات -

.1والمنشآت و المواد العائدة للدولة

1
Burry Buzan, People, States and Fear : an agenda for international studies in the post cold war

bia, 2eed, Boulder Rienner Publishers, 1991, pp 18 – 19 .
2

.48ـ ص 2004، نوفمبر 100مجلة شؤون األوساط، العدد ،"العولمةالدولیة في تحوالت السیاسة محمود حیدر، 
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تصرفات یسعى المجتمع عن طریقها إلى حفظ حقه "على أنه "جرهنري كیسن"وعّرفه 

.2"في البقاء

.لألمن فلم یحدد نوع التصرفات و مرتكزات البقاءجر عمم في تقدیم تعریف نسفك

o اإلرهاب:

.یعتبر مصطلح اإلرهاب من المفاهیم التي یصعب الوصول إلى تحدید تعریف محد له

جاء في لسان العرب، اإلرهاب من رهب، یرهب و رهبا بمعنى ":اإلرهاب لغة -

.3"بمعنى أخافه و فزعهوترهب غیره إذا توعده، و أرهبه و استرهبه...خاف

"و وردت كلمة اإلرهاب و الرهبة بمعنى الخشیة من اهللا و تقواه، و قال تعالى  یا :

.4"رهبونیفبني إسرائیل أذكروا نعمتي أنعمت علیكم و أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم و أیاي

Terreurمشتقة من عبارة  Terrorismeاإلرهاب في اللغة الفرنسیة یعنيأما

.5ومعناه الرعب

1
مذكرة نسل شھادة ،2012–2008، االستراتیجیة األمنیة األمریكیة اتجاه الجزائر في عھد أوباما ، حدادي إیمانسارة بودوح

–2012قلة، ورامعة قاصدي مرباح، ، ج"السیاسیةقسم العلوم "لیسانس في العلوم السیاسیة وا لعالقات الدولیة، كلیة الحقوق ،
.12، ص 2013

2
في مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات ،"دولة األمن القومي و صناعة الفرار األمریكي، تفسیرات و مفاھیم"مندر سلیمان، 

.120،ص 2006لمارس 325، العدد 28الوحدة العربیة، سنة 
3

.437–436، بیروت، دار صادرة، ص 3، ط1، مج ، لسان العربأبو الفضل ابن منظور

4
.52،ص )2012دار الكتاب الحدیث، :القاھرة (السیاسة الدولیة و القانون الدولي، مكافحة اإلرھاب الجويحكیم غریب، 

5
شر دار الكتاب القانوني للن:مصر (المسؤولیة الدولیة الجنائیة و المدنیة عن جرائم اإلرھاب الدوليطارق عبد العزیز حمدي، 

.19، ص )2008
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مجموعة أعمال :على أنه Oxfordعّرفه قاموس أكسفورد  :اإلرهاب اصطالحا -

یاسیة، و كلمة العنف الصادرة عن مجموعات سیاسیة لتحقیق أغراض و غایات س

.1ي شخص یحاول أن یدعم آراءه باإلكراه أو التهدید أو الترویعااإلرهاب تشیر إلى 

o الجریمة المنظمة:

لذي یوصف به الظاهرة اإلجرامیة حیث یكون من خلفها جماعة اهي اصطالحا 

، و هي السلوك الذي 2معنیة تستخدم العنف أساسا لنشاطها اإلجرامي، و تهدف إلى الربح

ك میها، أو هي األفعال التي تنتهیخّل بقواعد القانون الدولي و اإلضرار بالمصالح التي یح

.3بالمصالح الدولیة التي یحمیها هذا القانونمبادئ القانون العام و تضر 

o اإلستراتیجیة:

وهي التعامل بصورة صحیحة مع األحداثهي أسلوب تفكیر و عمل یجیز لصاحبها

.4فن یزاولها السیاسیون، االقتصادي لتحقیق أهداف معینة

o التعاون:

إقامة نوع هو محاولة تقریب سیاسات أو مجاالت متعددة بطریقة ال تؤدي حتما إلى 

من البناء المؤسساتي، فالغرض هو تحقیق اتفاق في میدان أو میادین معنیة و ذلك لبلوغ 

.1أهداف محددة، و لیست بالضرورة مشتركة

1
.32، ص )1998دائرة المطبوعات للنشر، ط ، :عمان (اإلرھاب في العالمین العربي و الغربيأحمد یونس التل، 

2
، 1دار الشروق، ط:مصر (، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ماھیتھ و وسائل مكافحتھا حولیا و عربیامحمود شریف بسیوني، 

.11، ص )2004
3

.63، ص 2004، 1دراسة مقارنة، اإلسكندریة، دار الفكر الجماعي، طالجریمة المنظمة،محمد صالح العدلي، 

4
.13، ص 2008حسن بوقرة، التكامل في العالقات الدولیة، جامعة الجزائر ،مخبر البحوث و الدراسات في العالقات الدولیة، 
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o الهجرة غیر الشرعیة:

هي ظاهرة عالمیة موجودة في الدول المتقدمة كالوالیات المتحدة األمریكیة و اإلتحاد 

النامیة بآسیا كدول الخلیج و دول المشرق و المغرب العربي، و هي األوروبي أو في الدول 

االتجاه نحو الضفة الشمالیة للبحر المتوسط بدون وثائق رسمیة عبر قوارب الموت بتأشیرات 

كتشاف العالم مزورة و الذهاب للسیاحة بدون رجعة أو لتحقیق طموحات شخصیة، أو ال

.2عایة اإلعالمیةداألخر المنمق، بال

1
.سابق الذكرنفس المرجع ،العدليمحمد صالح

2
www.aldjazira.net:اھرة الھجرة غیر الشرعیة ظ
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الفصل األول 
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لقد ارتبط مفهوم األمن بالدولة القومیة في القرن السادس عشر إذ ظهر مصطلح األمن 

ثم ظهرت بعده عدة مصطلحات مثل المصلحة 1648القومي و ارتبط بمعاهدة واستفالیا 

و استخدم مفهوم األمن استخداما رسمیا بعد الحرب العالمیة...القومیة، اإلرادة الوطنیة

التي جداتتراجعة مقاربة األمن نظرا للمسة أعیدت مردة، و مع بدایة نهایة الحرب الباالثانی

.فرضتها العولمة

یاته، أما و یتضمن هذا الفصل مبحثین، یعالج المبحث األول مفهوم األمن و مستو 

.مقاربات الفكریة في دراسة مفهوم األمنالالمبحث الثاني یعالج 
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مفهوم األمن و مستویاته:األولالمبحث 

یعتبر مفهوم األمن من المفاهیم التي سیطرت على دراسة العالقات الدولیة، حیث أخذ 

ختلفت امجال الدراسات السیاسیة، و لقد حیزا كبیرا من طرف الباحثین و المفكرین في

الباردة وجهات نظر المفكرین في توضیح و ضبط مفهوم األمن، ففي فترة ما قبل الحرب 

كانت السیاسة األمنیة للدول تعتمد على المتغیرات العسكریة، أما بعد الحرب الباردة فرضت 

.دات السیاسة األمنیة الجدیدةدعلى الدول إجراء تغییرات على محالمتغیرات الجدیدة

و في هذا المبحث سنحاول ضبط مفهوم األمن من خالل التطور التاریخي له و تحدید 

.مستویاته

التطور التاریخي لمفهوم األمن:لمطلب األولا

بقائه حاول اإلنسان الحفاظ على یعتبر مفهوم األمن قدیم قدم اإلنسانیة، فمنذ القدم

فجوهر األمن ظهر في .كل الوسائل للحفاظ على أمنهاستخدمظروف معیشته، و وتحسین

.سلوك اإلنسان في الحضارات القدیمة

فیها اإلنسان ملیئة بالمخاطر و التحدیات المختلفة لكن رغم كانت البیئة التي عاش 

.1هذه المخاطر حاول إشباع كل حاجاته

.31، ص )1984دار الموقف العربي، :مصر(المعاصرنظریة األمن القومي و التطور حامد ربیع، 1
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من هنا نفهم أن البحث عن األمن و الصراع من أجل البقاء هو شيء فطري في 

.1أن أهم الدوافع لإلنسان هو دافع البقاء"أبرهام ماسلو"اإلنسان، فحسب العالم النفسي 

اإلنسان زادت حاجاته لتحقیق األمن، فاإلنسان في القدیم عاش في مع تطور حیاة 

القبائل و العشائر لرغبة الجماعات اإلنسانیة في إحداث تجمع و تكتل من أجل حمایة حیاة 

ولة المدینة التي قسمت إلى طبقاتثم ظهرا في اإلغریق دو .الفرد في إطار هذا التجمع

لحاجات الضروریة، فطبقة الجنود مهمتها تكمن في لكل طبقة مهمتها في توفیر األمن و ا

التصدي للعدوان الخارجي أما طبقة العمال و الفالحین مهمتها تكمن في توفیر المأكل 

.لضمان البقاء

أین 1648"استفالیاو "أت الدولة القومیة إثر عقد صلح و في القرن السابع عشر نش

Nationalظهر األمن القومي  Security الذي یعني قدرة الدولة على حمایة أراضیها

وقیمها من أي خطر عسكري، و كانت قوة الدولة إلى غایة نهایة الحرب الباردة تتلخص في 

.2قوتها اإلستراتیجیة

و مفهوم األمن في فترة الحرب الباردة یرتكز على الدولة إلقامة التوازن اإلستراتیجي 

للفرد الذي یمثل أساس المجتمعات و األمم، و مقولة تماماهفي البیئة الدولیة دون إعارة أي 

ضّد النظرة المثالیة التي ترى أن األمن الوطني یتحقق "الغایة تبرر الوسیلة"، "يلمیكیاف"

:في الموقع "مفھوم األمن القومي العراقي"، عبد الوھاب الجبوري1

http://www.alwatanvoice.com/arabic/php.40833.

في موقع ،"بحوث و دراسات في مفھوم األمن القومي"، سحر مھدي2

:http://www.alitmal.com/paper.php.nom.news=22433
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و منذ ظهور الدولة القومیة استمر الصراع .صالح الدولمبواسطة تحقیق انسجام بین 

وضع قوانین تنظم ىالعات بأمس الحاجة مجتموالتنافس بین المجتمعات، و كانت هذه ال

.الدولة و تضمنت األمن و االستقرار في مختلف المیادین

لوضع حّد للحروب 1815ثم جاء عصر المؤتمرات و هذا ما ظهر في مؤتمر فیینا 

.1والصراعات و إقرار مبدأ المساواة بین الدول

في العدید من المدارس وبعد عصبة األمم و هیئة األمم المتحدة ظهر األمن جلیا 

الفكریة التي بحثت في ماهیة و ركزت في دراساتها لمفهوم األمن على كیفیة صیاغة األمن 

.2و تجنب الحروب

بعد الحرب الباردة عرف مفهوم األمن عّدة تحوالت، فعلى مستوى العالقات بین الدول 

یخیة صراعیة و دخول عصر والنظام الدولي أدى سقوط اإلتحاد السوفیاتي إلى نهایة فترة تار 

العولمة، و مع التطور التكنولوجي الذي شهده عالم ما بعد الحرب الباردة أصبحت 

واحدة بل تعّدت ذلك بظهور المنظمات ةالتفاعالت في المجتمع الدولي ال تقتصر على دول

الحكومیة اإلقلیمیة و المنظمات الدولیة الحكومیة، أین أصبح للفرد مكانة في مسرح 

تفاعالت الدولیة ،إضافة إلى توسیع المفهوم لیمتد إلى القضایا االقتصادیة البیئیة ال

.3والمجتمعیة

37، ص )1988جوان (، 52، بیروت، ع ، استراتیجیا"تحلیل ظاھرة األمن القومي"عبد المنعم المشاط، .د1
مؤسسة األبحاث :بیروت (، 2، ط، اإلستراتیجیة و السیاسة الدولیة و المفاھیم و الحقائقإسماعیل صبري مقال2

.257، ص )1985م ،  .م.العربیة ش
.30منذر سلیمان، مرجع سابق الذكر، ص 3
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في األخیر نستخلص أن مفهوم األمن قد تأثر بالتطور الذي عرفته حقوق اإلنسان 

على مختلف األصعدة، مما أضفى صفة الشمول علیه بارتباطه باإلنسان فأصبح للفرد مكانة 

دولیة إلى جانب الدولة التي كانت من قبل الفاعل الوحید، و بعد أن أصبح في الساحة ال

خطر التهدیدات على الدولة و الفرد لیست االفرد و الدولة الفاعلین األساسیین نجد أن

.تهدیدات مسلحة بل لها ُبعد مرتبط بعالقة اإلنسان بمحیطه االجتماعي و الطبیعي

مستویات األمن:المطلب الثاني

:یشمل مفهوم األمن عّدة مستویات تتمثل فیما یلي 

الفردياألمن :أوال 

األمن الفردي یعّبر عن شعور الفرد باألمن و االستقرار و إحساس األفراد باألمن هو 

إحساس اجتماعي عام مرتبط باألمن الوطني، كما یتوقف األمن الفردي على شعور الفرد 

.1ه أو حریاتهبغیاب التهدید على حیاته و ممتلكات

ضمنت الدولة أمنها الوطني من هنا یتبّین أن أمن الفرد متعلق باألمن الوطني فكلما 

.تهدید خارجي، ضمن الفرد أمنه على حیاته و ممتلكاتهيمن أ

.39عبد المنعم المشاط، مرجع سابق الذكر، ص 1
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األمن الوطني :ثانیا 

لسیادة هي التي تضم شعبا و سلطة هو أمن الدولة بالمعنى الضّیق، فالدولة ذات ا

و أي سیاسة أمنیة تتخذها  تهدف بالضرورة إلى الحفاظ على استقالل و سیادة كل ٕاقلیماو 

.1وحدة دولیة من وحدات النظام الدولي

من هنا یتبّین أنه على الدولة أن تسخر كل طاقاتها في خدمة شعبها و حمایة اقلیمها 

.من أي خطر خارجي

األمن القومي :ثالثا 

لدولة المرتبط بأمن عّدة دول یربطها مثال االنتماء عّبر عن المعنى الشامل ألمن ا

القومي و الوالء المشترك كمثال األمة العربیة، و یعّرف صباح محمود األمن القومي على 

أنه تلك الحالة من االستقرار التي یجب، و بالتالي فإنه كلما تكتلت و تجمعت األمم 

ضمت تقرار الدولیین كلما حافظت و االسالشعوب و سخرت كل طاقاتها في تحقیق األمن و و 

.الستقرار و الطمأنینةاوباألمان وطنه كل دولة سیادتها و شعر الفرد داخل 

.27، ص )1996:القاھرة (ابراھیم مصطفى، المعجم الوسیط، معجم اللغة العربیة، 1
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المبحث الثاني  مقاربات نظریة لدراسة مفهوم األمن

تعددت النظریات وتطورت عبر مراحل مختلفة لتفسر وتحلل الظواهر األمنیة وتمثلت 

التقلیدیة التي تشمل الواقعیة التقلیدیة، والواقعیة الجدیدة، الواقعیة تلك النظریات في المقاربات 

أما المقاربات الحدیثة .الدفاعیة، الواقعیة التعاونیة، الواقعیة العدوانیة والمقاربة الفیدرالیة

تشمل المقاربة البنائیة و النقدیة، ومن خالل هذا المبحث سنحاول دراسة كل مقاربة 

.بالتفصیل

األمن في المقاربات التقلیدیة:األولالمطلب 

تشمل المقاربات التقلیدیة كل من المقاربة الواقعیة و اللیبرالیة

مفهوم األمن من منظور المقاربة الواقعیة :أوال 

 الواقعیة التقلیدیة:

وضویة النظام الدولي، أي غیاب سلطة مركزیة و مشتركة فهذه المقاربة تركز على 

التنافسیة بین الدول و نجد كذلك الدول تسعى لتطویر قدراتها العسكریة من تنظم العالقات 

.أجل الدفاع أو من أجل زیادة نفوذها

.بفعل األنانیة و غیاب الثقة التي تمیز العالقات بین الدول:الشك و الریبة -

.یرتبط استقرار أو عدم استقرار النظام الدولي أساسا ببنیته-

.عقالني و یبقى تحقیق األمن من بین أولویاتها الثابتةالدول هي فاعل وحدوي و -
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إذن هذه المقاربة ترى بأن الدول تركز على الموارد المادیة و المصلحة و باعتبار 

األمن مصلحة أولیة تتحد في إطار القوة، فكلما كانت الدولة قویة كلما زادت قدرتها على 

.مواجهة التهدیدات األمنیة

زیة بین العالقات الدولیة تجد كل دولة نفسها في خطر بسبب و في غیاب سلطة مرك

سعي كل دولة إلى استخدام القوة ضّد دولة أخرى خاصة القوة العسكریة و ینتج عن ذلك ما 

Johnجون هرز"سماه  Hertez" بالمأزق األمني أو المعضلة األمنیةSecurity

Dilemma.وطنیة أي تحقیق األمن الوطني و هنا نقصد بالمعضلة األمنیة أمن الدولة ال

.1بحمایة قیمة المركزیة ضّد أي تهدید عسكري

 الواقعیة الجدیدة:

:تستند هذه المقاربة على مجموعة من الفرضیات 

.النظام الدولي هو نظم فوضوي-

.وجود قدرات عسكریة للحفاظ على السادة-

ولي و تؤدي إلى على كل دولة أن تكون متیقظة ألن الریبة متأصلة في النظام الد-

.فقدان الثقة

من أجل ضمان كل دولة استقاللها و الحفاظ على سیادتها البّد من وجود قوة -

.دفاعیة

، 2001سبتمبر 11وذ للقوى الفاعلة بالمتوسط بعد أحداث األمن الجزائري في إطار استراتیجیات النفجالل حدادي، 1

، جامعة مولود "قسم العلوم السیاسیة"مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، كلیة الحقوق، 
.26–25، ص ص ، 2015–2014معمري، تیزي وزو، 
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القومي أو انعدامه یتعلق ببنیة النظام الدولي لذا یسمى أنصارها بالواقعیونمنفاألإذن 

.1"ویوناالبنی

 الدفاعیةالواقعیة:

فإنه هذه المقاربة تستند على مجموعة من "األمنمعضلة "انطالقا من فكرة جون هرز 

:الفرضیات و هي كاآلتي 

عندما یشعر القادة السیاسیون بأنهم مهّددین یلجؤون إلى استخدام الدبلوماسیة -

.العدوانیة و اإلستراتیجیة الهجومیة

عند وجود أي خطر خارجي یهدد أي دولة تقوم الحكومة یتجند إمكانیاتها العسكریة -

.االقتصادیة و البشریة

.كلما تحقق األمن كلما تلجأ الدولة للمفاوضات لالعتراف لها بهذه المیزة-

:و انطالقا من هذه الفرضیات هناك مجموعة من الحجج تدعمها 

بما أن بنى السیاسة الدولیة تمنع البحث عن األمن المطلق، فإن هذا یقلل من الشك -

The)توازن التهدیدمنطلق (و الریبة في اتخاذ القرار  Balance of the

threatlogic.

.األخذ بالحسبان التوزیع النسبي للسلطات، أي القدرات التي یملكها الخصم-

بما أن القادة السیاسیون هم من یوجهوا السیاسات، فإن هذا یعطي البعد اإلنساني -

.1للسیاسة الدولیة، مما یجعلها تتحلى بالمنطقة و الواقعیة

.27نفس المرجع، ص 1
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على وجودها لذالك الدفاعالواقعیة الدفاعیة فاألمن یتجلى في بقاء الدولة و إذن حسب 

.تسعى إلى بناء قوة عسكریة ذات طابع دفاعي

 التعاونیةالواقعیة:

حسب هذه المقاربة على الدول أن تتعاون من أجل تحقیق مكاسب مشتركة و یعتبر 

هذه المقاربة، فاألمن یتحقق عندما األمن التعاوني أحد المسائل األساسیة التي تبحث فیها 

صلح، لكن العائق الموجود في هذه في مجال مراقبة الةا بینها خاصتتعاون الدول فیم

.2المقاربة حسب أنصارها هو الغش و المكاسب النسبیة

 الهجومیةالواقعیة:

:ترتكز هذه المقاربة على فرضیات هي كاآلتي 

.الكبرى أن تتحمل مسؤولیتها الواسعةتشترط بنى السیاسة الدولیة، على القوى-

.القوة قبل كل شيء-

بروز قوة جدیدة هي ظاهرة طبیعیة ال تؤدي حتما إلى المواجهة إذا تمت إدارة فترة -

، أن 3التحول بشكل جّید ألن الدول في مرحلة االنحطاط تقل ارتباطاتها الدولیة

.س تهدید سواء داخلي أو خارجيسیشمل منطقة بعیدا عن أ

.27، ص جالل حدادي، نفس المرجع1
.28–28نفس المرجع، ص ص، 2
.7، ص )1981جامعة بغداد :بغداد (،"األمن القومي العربي"صباح محمود محمد، .د3
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الجوار الجغرافي و لدیها مقومات األمن القومي مرتبط بأمن الدول التي یربطها ف

.عادات مشتركةو 

األمن اإلقلیمي :رابعا

الدولي، و لقیام یرتبط األمن اإلقلیمي بنظام األقالیم و األقالیم الفرعیة في النظام 

الجغرافي، وجود دولة م الفرعیة یفترض توفر بعض الشروط من بینها الجواراألقالیم و النظ

كما علیا، و كذا وجود تفاعالت سیاسیةإقلیمیة مركزیة و وجود إجماع قومي على األهداف ال

یتعلق األمن اإلقلیمي بدور الدولة اإلقلیمیة المركزیة في تأكید الهویة المشتركة لدول 

، السیما ما األعضاء في نظام إقلیمي و العمل على التوصل إلى إجماع حول القضایا العلیا

.1یتعلق بتحدید مصادر التهدید و تحدید األعداء و األصدقاء

من هنا فإن األمن اإلقلیمي یرتكز على وجود دولة إقلیمیة مركزیة تتفق مع األقالیم 

ة المتعلقة خاصة بأمن هذه الفرعیة في النظام الدولي، حیث تسعى إلى تحقیق أهداف مشترك

.و توحید الجهود في التصدي ألي خطر یهددهاقالیماال

األمن الدولي :خامسا

یعتبر مسؤولیة جماعیة تتقاسمها جمیع األمم و الشعوب و المنظمات الدولیة و تسعى 

عتبر األمن الدولي نظام یعمل به و ألجله بین یالنزاعات الدولیة بطرق سلمیة، و إلى حل 

.39عبد المنعم المشاط، مرجع سابق الذكر، ص 1
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و بهدف الوصول إلى تحقیق األمن التزاما بمیثاقهاالدول األعضاء في األمم المتحدة 

.1االستقرار الدولیینو 

إذن هذه المقاربة تركز على القوى الكبرى حیث لها تأثیر كبیر في السیاسة الدولیة، أما 

بالنسبة للدول الضعیفة تكون تابعة لهذه القوى حیث تركز على القوة للتعامل مع بنیة النظام 

.ن جهة و تحقیق الهیمنة على الدول األخرى من جهة أخرىالدولي الفوضوي م

لیةااللیبر مفهوم األمن من منظور المقاربة :ثانیا 

:تستند هذه المقاربة في تحلیلها لألمن على المسلمات التالیة 

تشجیع التقارب بین الدول عن طریق تشجیع التبادل و العمل المتعدد األطراف من -

.الصراعأجل التخفیف من حّدة 

.تتزاید مكاسب التعاون بالنسبة للدول بمؤسسة األمن و تقلیل خطر التظلیل و الغش-

حسب نظریة السالم الدیمقراطي، كلما زاد انتشار القیم الدیمقراطیة في العالم كلما -

.بوجود الدیمقراطیة تقل الصراعاتيلك إلى تحقیق المزید من السلم، أأدى ذ

نظریة االعتماد (الخاصة تندرج في المصلحة العامة تجعل التجارة من المصلحة -

).المتبادل كل طرف بحاجة إلى الطرف اآلخر

:الموقع نظام األمن التقلیدي في القانون الدولي العام في،خلیل حسین1

.1982.html-post-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog
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إذن یسلم مؤدیا المؤسسات اللیبرالیة باستمرار أهمیة القوة العسكریة في العالقات 

الدولیة لكن بوسع هذه المؤسسات أن توفر إطار التعاون، فإذا كانت ال تمنع الحروب فإن 

.یق مخاوف الغشبوسعها تحق

لعقالني التفسیري للواقع ارتكزت كذلك المقاربات التقلیدیة لألمن على التصور ا

أي كلها اعتبرت بأن واقع العالقات الدولیة هو معطى ثابت ال یمكن تغییره، و إنما الدولي،

.1یدهقنیجب تفسیره، و تطویر آلیات التعامل معه، و هذا ما حاولت المقاربات الحدیثة ت

مفهوم األمن في المقاربات الحدیثة:المطلب الثاني

من حیث ظهرت تهدیدات أمنیة شكل واقع ما بعد الحرب الباردة تغییر في مفهوم اال

جدیدة، و ظهور فواعل جدیدة إلى جانب الدول على غرار المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر 

التقلیدیة و تمثلت في المقاربة الحكومیة، كما ظهرت طروحات حدیثة كّرد على المقاربات 

.2البنائیة و النقدیة

مفهوم األمن من منظور المقاربة البنائیة :أّوال 

Nicolasنیكوال أونیف"ظهرت هذه المقاربة في الثمانینات و یعتبر  Onyf" من لأو

عالم من ضعفنا  "م في كتابه 1989على هذه المقاربة سنة "البنائیة"أطلق مصطلح 

World of our making."

.30–29،ص ص، المرجع السابق الذكرالل حدادي، ج1
.30نفس المرجع، ص 2



الباردةالحرببعداألمنمفھومفيالتحول:األولالفصل

26

ترى هذه المقاربة بأن العالم هو عبارة عن بناء اجتماعي، فسلوك الدول في النظام 

الدولي هو محصلة لتفاعل مجموعة من العناصر المهمة على غرار الهویة و األفكار 

عالقات الدولیة في الجانب الماديالمرتبطة بكل دولة، فحسب هذه المقاربة ال یمكن حصر ال

فهوم األمن حیث طرحوا ذهب إلیها أنصار االتجاه الواقعي و البنائیون في تحلیلهم لمكما

.1بق الواقع الفكر أم العكسیسهل :سؤال 

حسب البنائیون هو مسألة إدراك أي صناع القرار هم من یعطي معنى للتهدیدات 

التهدیدات، فإذن األمنیة و انعكاساتها على األمن، و كذلك الطریقة المناسبة لمواجهة هذه

معضلة األمن لیست ظاهرة حسیة تجریبیة و إنما هي تصور عقلي، حیث یرى ألكسندر 

Alexander"ت نداو  Wendet" تحت عنوان الفوضى 1992في دراسته الصادرة سنة ،

هو قبل كل شيء "ى بأن األمن هي ما تصنعه الدول البناء االجتماعي لسیاسة القوة، و یر 

".تفعلهید الدول أنر ما ت

:و ترتكز هذه المقاربة على مجموعة من المسلمات و هي كاآلتي 

وضة لیست معطى موضوعي بنى النظام الدولي هي نتاج تفاعل اجتماعي، و الف-

.لكنها بناء ذاتيو

الشروط المادیة لیست وحدها من یحدد األمن، و إنما لألفكار و المعاییر دور في -

.ذلك

.32–31نفس المرجع، ص ص، 1
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مهم في بناء الخطاب األمني عن طریق المفاوضات النخب السیاسة لها دور -

.وتبادل الحجج، و یتحول مفهوم األمن و یتغیر بتغیر أسالیب التفكیر

طریق التفاعل االجتماعي و انطالقا من المقاربة البنائیة فاألمن یتم بنائه عن 

عى إلى لقائم و تسكما أن هذه المقاربة تنطلق من الوضع ا.المعاییر و الخطابلألفكار،

أم أنها تمزج بین أفكار المقاربات التقلیدیة ".الهوة األمنیة"طلق علیها بجسر یتغییره و لذلك 

.1بإنطالقها من الواقع و المقاربات التأملیة التي تنطلق من الفكر في تفسیرها للوضع األمني

مفهوم األمن من منظور المقاربة النقدیة:ثانیا 

اقترحت هذه المقاربة عدة تعدیالت بعد انتقادها العدید من عناصر النظریات التقلیدیة 

:یليو هذه التعدیالت تمثلت فیما 

.جعل اإلنسان الهدف األساسي لألمن-

ادة بناء الخطاب األمني باعتماد منهجیة نقدیة لتفویض المسلمات التي بنى علیها یإ-

للسلم م تدعویب أمني جدید من خالل نشر قرة خطاالخطاب األمني التقلیدي و بلو 

.بدال من الحرب

إدراج دور المرأة في بناء المقاربات األمنیة ألن عدم المساواة بین الرجل و المرأة -

.من بین أسباب الآلمن

.یشمل أمن اإلنسانلتوسیع مفهوم األمن -

.32نفس المرجع، ص 1
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:و من خصائص المقاربة النقدیة 

   العالمیةUniversalist:حول األمن ینطلق من الخبرات اأي أن بحثن

.لتجارب اإلنسانیة عموما و الهدف هو تحقیق األمن العالميوا

  المعیاریةNormative: تبحث في ما یجب أن یكون من خالل عدم تسلیمها

.بالمنطلقات الفكریة التي بنى علیها أنصار االتجاه التقلیدي في تحلیلهم باألمن

  االنعتاق أو التحررEncamcipatory: أي تحرر اإلنسان من كل أشكال

.قهیمن و الدولة ما هي إال أداة لتحقالتهدید، فاإلنسان عندهم هو غایة األ

 التدرجیةProgressive:ن طریق نشر القیم و تشجیع التغییر یكون تدریجیا ع

.ياألمن اإلنسانتي تهدف إلى خدمة ات السالممار 

  النقدCritical:منیةاعتماد منهجیة نقدیة في تحلیل المسائل اال.

  القطعیةInclusive:1أي أن األفكار تتمیز بالنسبیة و كل شيء قابل للنقد.

.32نفس المرجع، ص 1
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:خالصة الفصل 

یمكن قیاس مفهوم األمن من خالل مستویاته وأبعاده المختلفة، وقد عرف عدة تحوالت 

بالبیئة األمنیة الدولیة، و مع تطوره ظهرت العدید من النظریات و تغیرات عبر التاریخ متأثرا 

.لتفسر األمن تفسیرا علمیا ودقیقا

ومع ظهور العولمة وما عرفته العالقات الدولیة من تغیرات خاصة مع التطورات البیئیة 

الدولیة وبروز مختلف التهدیدات التي تهدد البشریة برزت العدید من الجهود لمواجهتها 

.ولة التصدي لهاومحا
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العالقات الجزائریة األمریكیة لیست ولیدة الیوم بل تمتد جذورها إلى قرون ماضیة، و لقد 

.1776ظهر العمق التاریخي بین البلدین یعد نیل الوالیات المتحدة األمریكیة استقاللها عام 

بعد نهایة الحرب الباردة ظهرت تطورات و تحوالت في النظام الدولي عقب سقوط 

المعسكر الشرقي المتمثل في اإلتحاد السوفیاتي و إقرار الوالیات المتحدة األمریكیة بالزعامة 

الدولیة، ما أرسى مفاهیم جدیدة في العالقات الدولیة، و التي من بینها العالقات الجزائریة 

و في هذا الفصل سنتناول تطور العالقات الجزائریة األمریكیة و فهم المسار .األمریكیة

العالقات التاریخي بینهما الذي یحتوي على مبحثین حیث یعالج المبحث األول تطور 

و مظاهر التعاون األمني 2001سبتمبر 11لمبحث الثاني أحداث الجزائریة األمریكیة وا

.الجزائري األمریكي
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األول تطور العالقات الجزائریة األمریكیةالمبحث 

بالرجوع إلى جذور العالقات الجزائریة األمریكیة فإن الجمهوریة األمریكیة كانت عبارة 

عن مستعمرات تناضل لحریتها و أصبحت دولة ذات أطماع في السیطرة البحریة، و هو 

ا الخارجیة خاصة مع واقع یفرض على أغلب المجتمعات اإلقلیمیة من خالل تطویر عالقاته

الجزائر باعتبار أن الجزائر هي أولى الدول التي اعترفت باستقالل الوالیات المتحدة 

، فكیف تمّیزت بدایة هذه العالقات؟1776األمریكیة سنة 

–1776(لمحة تاریخیة عن العالقات الجزائریة األمریكیة :المطلب األول

1830(

أقوى الدول في حوض البحر األبیض المتوسط، كانت الجزائر في العهد العثماني من

كما كانت تحتل مكانة خاصة في دولة الخالفة العثمانیة، إذ كانت تتمتع باستقالل كامل 

دول العالم بل هي أول دولة اعترفت بط عالقات سیاسیة و تجاریة مع أغلمّكنها من رب

، و بالثورة األمریكیة بعد استقاللها عن التاج البریطاني 1789بحكومة الثورة الفرنسیة عام 

، و أبرمت عشرات "أیالة الجزائر"، و كانت االسم الحقیقي للدولة الجزائریة هو 1776عام 

.1المعاهدات مع ول العالم

1
.248، ص )1985دار البعث، :الجزائر (،1830، شخصیة الجزائر الدولیة و ھیبتھا العالمیة قبل سنة مولود قاسم نایت بلقاسم
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ة األمریكیة و التي جعلت من التجارة الخارجیة إحدى بمجرد انطالق المسیرة التنموی

ركائزها األولى و الكبرى وحدت أمامها دولة قویة تسیطر على أهم الطرق البحریة و على 

رأسها مركز التجارة العالمیة آنذاك و كذلك منطقة البحر األبیض المتوسط و هذه الدولة هي 

.الجزائر العثمانیة بأسطولها العسكري القوي

فحاولت الوالیات المتحدة أن تتقرب للجزائر لكن بمجرد ضعف هذا األسطول عادت 

العالقات للتوتر، و سارعت الوالیات المتحدة لتملص و التخلص من التزاماتها المالیة 

والضریبیة، و لفهم تطور العالقة ما بین الجزائر و الوالیات المتحدة یمكن اإلشارة إلى 

:یةالتالالمراحل التاریخیة 

 االحتالل البریطاني ألمریكا:األولىالمرحلة

خالل هذه المرحلة كانت أمریكا مستعمرة بریطانیة تابعة سیاسیا و اقتصادیا للتاج 

االنجلیزي، بالتالي كانت العالقة مع أمریكا منطویة تحت العالقات الجزائریة البریطانیة تتم 

.بواسطتها و من خاللها

 حروب االستقاللمرحلة:المرحلة الثانیة

ین، و یرى خر خالل هذه المرحلة وقفت الجزائر إلى جانب بریطانیا حسب بعض المؤ 

آخرون أن الجزائر لم تتخذ قرارا في هذا الشأن و لم تتحیز لجانب دون آخر، ألن المسألة لم 

عن تین أو لبعدها الشدیدبیة داخلیة أو مسألة بین دولتین صلیتكن تعنیها فهي مسألة بریطانی

حدودها السیاسیة و هذا هو ظاهر ما یجنح إلیه القنصل األمریكي من خالل مذكراته، فهو 
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فیما بین الدولتین إال االتصاالتیعتبر العالقات  األمریكیة الجزائریة حدیثة عهد و لم تبدأ 

كما یؤدي هذا االتجاه مسارعة الجزائر إلى االعتراف باستقالل الوالیات المتحدة.1783بعد 

األمریكیة، و وقوف الجزائر إلى جانب بریطانیا في حربها ضد أمریكا ال یمكن أن تلومها 

على ذلك ألن الظروف كانت تشیر و تدفع التخاذ هذا الموقف و على رأسها عالقاتها مع 

، التي كانت لم تظهر بعد طبیعة العالقة بینهما 1بریطانیا كانت حمیمة على خالف أمریكا 

الجغرافي بین الوالیات المتحدة و الجزائر كانت یستدعي بدوره عدم االهتمام إلى جانب البعد

.بهذه الدولة على حساب دولة قریبة منها بریطانیا

 مرحلة استقالل الوالیات المتحدة األمریكیة :المرحلة الثالثة

سارعت الجزائر إلى االعتراف بالوالیات المتحدة كدولة مستقلة و كاملة الحقوق بل 

، إثر حرب االستقالل التي خاضتها ضد 1776تعتبر الجزائر أول الدول اعترافا بها سنة 

.2)1783–1775(بریطانیا 

 1783ما بعد االستقالل مباشرة :الرابعةالمرحلة:

األمریكیة استقاللها عن بریطانیا، كانت سفنها تمر عبر قبل إعالن الوالیات المتحدة 

المتوسط تحمل رایات بریطانیة و جوازاتها و لكن بعد االستقالل، فقدت استخدامها للرخص 

البریطاني، فأصبحت السفن األمریكیة مهددة بما یعرف بالقرصنة و ذلك من طرف دول 

عدم المساس و التعرض لسفن الدول المغرب العربي و على رأسها الجزائر و التي تتعهد ب

1
.25، ص )1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، :الجزائر (، ولیام شارب قنصل أمریكا في الجزائر،إسماعیل العربي

2
.26نفس المرجع ، ص 
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التي توقع معها معاهدة السلم و دفع ضریبة سنویة، و هي أول معاهدة صداقة بین البلدین 

.أول رئیس للوالیات المتحدة األمریكیة"جورج واشنطن"، في عهد الرئیس 1795سنة 

حاول األمریكیین إیجاد حل لمرور سفنهم عبر المتوسط و تفادي خطر نفي حی

بیة كانت على القرصنة حیث قام الكونغرس األمریكي بعقد عدة معاهدات مع الدول األور 

ن مضمونها في الحمایة ضد خطر القرصنة مثلما تقوم بها مكشكل نصوص و فقرات ی

.بریطانیا قبال

فرنسا و هولندا معاهدتي :عقدت الوالیات المتحدة األمریكیة مع كل من الدول األوربیة 

على التوالي، تضمنت ضرورة تدخل فرنسا )1782–1778(لصداقة في التجارة و ا

محاولة الثالثة لها فقرة مماثلة في الوهولندا الحمایة التجارة األمریكیة و سفنها، و فشلت 

معاهدة مع بریطانیا، فكل المحاوالت الثالث باءت بالفشل، في حین قامت فرنسا بتقدیم 

الوالیات المتحدة األمریكیة و الجزائر، بنفس الهدف و هو حمایة مساعدة إلقامة معاهدة بین 

"دوسارتین"سفنها و ذلك في ظل مفاوضات متعبة لألمریكیین حسب وزیر البحریة الفرنسیة 

.17831و استمر الحال على ما هو إلى غایة مارس 

تیاز تم عقد معاهدة بین الجزائر و اسبانیا تسمح للسفن الجزائریة باج1785و في 

جبل طارق، مما أقلق األمریكیین من هذه المعاهدة  و جعلها ُتعقد مهمتهم، بعد فترة استولت 

الجزائر على سفینتین أمریكیتین في عرض المحیط األطلسي و أسرت ركابها ما جعل التجارة 

1
الشركة الوطنیة للنشر :، الجزائر 1816–1776العالقات الدبلوماسیة بین دول المغرب و الوالیات المتحدة ، إسماعیل العربي

.53، ص 1978والتوزیع، 
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األمریكیة في البحر المتوسط مستحیلة، كما اعتبر األمریكیون مشكلة األسطول الجزائري 

وطنیة و قامت حملة كبیرة في الرأي العام األمریكي من أجل تحریر أسراهم المتواجدین كارثة

في الجزائر، و إذا كانت السفن األمریكیة تجد نوعا من المساعدة و الحمایة من طرف 

األسطول البرتغالي، الذي كان في حرب مع الجزائر بفضل مراقبته لمضیق جبل طارق 

، فإن توسط بریطانیا بین الجزائر و البرتغال لعقد هدنة بین ومنعه مرورا سفن الجزائریة

تسمح لألسطول الجزائري بالمرور األطلسي، قد عقد مشكلة الوالیات 1793الطرفین سنة 

.المتحدة األمریكیة ما اضطرها في الدخول في مفاوضات و الوساطات مباشرة مع الجزائر

"...ولیام شالر"یقول السفیر األمریكي  كذا ظهر التفاوض مع الجزائر، و منع و ه"

أعمال أخرى للقرصنة هو الوسیلة الوحیدة أمام حكومتهم و قد اتخذت إجراءات طبقا لدلك، 

بونة من قبل الرئیس الوالیات الوزیر األمریكي في لش"هامفري"و لهذه الغایة كّلف الكولونیل

جوزیف "لذلك كّلف جزائر و تبعاالمتحدة األمریكیة بالدخول في مفاوضات مع ال

و صادق علیها 1795في نوفمبر  *بالذهاب إلى اإلیالة بعقد معاهدة الصلح"الدسنندو 

و عن "الداي بابا حسین"و أمضاها عن الجانب الجزائري 1796مارس 2الكونغرس في 

و قد حررت بالعربة أصال ".جوزیف دونالدسن"الوالیات المتحدة األمریكیة المبعوث الخاص 

:رت هذه المعاهدة حول ثالث نقاط رئیسیة هي و دا

إطالق سراح األسرى األمریكیین.1

.إقامة سلم دائم مع الجزائر.2



األمریكیةالجزائریةالعالقاتواقع:الثانيالفصل

37

.1توسط الجزائر إلبرام معاهدتین مع تونس و طرابلس.3

ألف دوالر 725و في إطار تعهدت الوالیات المتحدة األمریكیة بأن تدفع للجزائر مبلغ 

دوالر و تدفع كذلك ما 12000األمریكیین و غرامة سنویة مقدارها في مقابل فدیة األسرى 

جرى علیه  ُعرف الدبلوماسیة الجزائریة من أموال و مقتنیات ثمینة على سبیل المثال هدایا 

و ِمَنح، و كذلك وعد الداي الجزائر من جانبه بأن یساعد الوالیات المتحدة األمریكیة على 

ع كل من طرابلس و إیالة تونس، و لقد كانت التكلفة الوصول إلى عقد معاهدات صلح م

یة تعادل أو تفوق الملیون دوالر الحقیقیة لمعاهدة الصلح بالنسبة للوالیات المتحدة األمریك

الكارثیة بسبب الدیون الخارجیة هي قیمة في غایة االرتفاع إذ تطرنا إلى كالتها المالیةو 

االستقالل و ضعف الدولة الحدیثة النشأة تنظیمیا ضعفها االقتصادي المزري بسبب حرب و 

و أن أمریكا وجدت صعوبة في جمع هذه 1795و إداریا الراجح أن المعاهدة تمت سنة 

.1796سنة "بارلول ویج"األموال و لكن دفعتها بواسطة مفاوضها 

 أن و بقیت مطالب الجزائر تزداد و تتفاقم كلما تطورت التجارة األمریكیة و ازدهرت إال

وصلت في حس األمریكیین إلى درجة ال ُتطاق،  و لو یكن لهم مفرا و ال بدیال من دفع هذه 

.2الضرائب و الغرامات

1
.54نفس المرجع ،ص 

2
.240مولود قاسم نایت بلقاسم، المرجع السابق الذكر، ص 
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 1810مرحلة التوتر :المرحلة الخامسة

خالل حروب نابلیون تغیرت أوضاع الدول األوروبیة سواء من حیث سیاستها أو من 

تصاعد قوة فرنسا(و كبیر حیث اقتصادها، فقد تغیر میزان القوة بشكل مفاجئ 

كما عرفت ).بریطانیا و بعض الدول القدیمة مثل النمسا، هولندا، اسبانیا و البرتغالروسیا،

و عجزا مالیا نتیجة تكالیف الحروب النابلیونیة مما دفع كل الدول األوربیة ضعفا اقتصادیا 

هذه الدول إلى التوقف عن وضع ضرائبها و غراماتها للجزائر، أمریكا بدورها دخلت خالل 

هذه الفترة في حرب مع بریطانیا ما جعلها تعرف نفس الظروف المالیة و االقتصادیة التي 

مستحقة، بعد ذلك مباشرة أعلن الداي الجزائر عرفتها أوروبا، فتوقفت عن دفع ضریبتها ال

.1الحرب على الوالیات المتحدة األمریكیة

و لقد اعتبر األمریكیون هذا اإلعالن بمثابة العدوان المتعمد و زعموا أن من وراء هذا 

"ولیام شالر"القرار یهود الجزائر هم الذین یضحوا الداي به یقول  : لقد اتخذت السلطات "

هذا اإلجراء بناءا على نصیحة بعض الیهود الذین كانوا یتمتعون بخطوة كبیرة لدى الجزائریة 

الداي في تلك اآلونة و الذین كانوا على رأس شركة تجاریة خطیرة الشأن، فقد أخبر الیهود 

الداي بمدى اتساع نطاق التجارة األمریكیة و كیف أن األمریكیین یتحملون بدون امتعاض 

تقوم بها سفن الدول المتحاربة ضدهم، و استنتجوا من ذلك بطبیعة أعمال القرصنة التي

الحال أن الجزائر تستطیع أن تقوم بنفس األعمال، بحیث سینتهي األمر بخضوع الوالیات 

1
.245اسماعیل العربي، المرجع السابق الذكر، ص 
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المتحدة األمریكیة، و بحصول اإلیالة على مبلغ كبیر من المال في مقابل تجدید معاهدات 

".السالم

حرب مع الجزائر فاضطرت إلى محاولة مهادنتها لم تكن أمریكا تستطیع خوض 

ذخیرة و العتاد الحربي، أرسلت هذه السفینة في میناء لمحملة با"اللغاني"وأرسلت سفینة 

، ولكن حمولتها كانت ناقصة عن القیمة المتفق علیها بین 1812جوان 17الجزائر یوم 

ا النقص الذي اعتبره عدم الوفاء الطرفین، أبنى الداي غضبا شدیدا و انزعاجا كبیرا بسبب هذ

بالعهود و المواثیق، و مما واد غضب الداي أن علم أن نفس السفینة قد أنزلت الشحنة 

رأى .مماثلة كملك المغرب و أنها كانت محملة ببعض األغراض األخرى ألفراد و شركات

بمغادرة الذي في هذا التصرف إهانة شخصیة و لدولة الجزائر فأمر القنصلیة األمریكي 

األراضي الجزائریة رفقة عائلته و جمیع الرعایا األمریكیین و أمهلهم حوالي أسبوعا واحدا إلى 

.م1812جوان 25غایة 

ألقى األسطول الجزائري القبض عدى سفینة أمریكیة و 1812تصف سبتمبر نو في م

أسراها لكن حاولت الحكومة األمریكیة استخدام الفدیة 1813أسرى جمیع من علیها و في 

أن الداي رفض قد یتهم و قال أنهم أهم عنده "شالر"المحاولة باءت بالفشل، یزعم القنصل 

.1من أي مبلغ مالي مهما عظم

1
.258نفس المرجع، ص 
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مرحلة التفوق األمریكي:مرحلة السادسة ال

تمیزت هذه الفترة باختالف و إعالن الحرب على الوالیات المتحدة األمریكیة و رّد 

، فقام 1815فیفري 23الكونغرس بإعالن الحرب على الجزائر في الرئیس األمریكي و 

استشهد الرایس حمیدو رفقة (1815بغارة على الجزائر في جوان "الكومندور ستیفن دیكاتور"

و من المالحظ أن هذه الفترة تم فتح األسطول الجزائري في الوقت نفسه عدة )بحارا30

:عدد غیر قلیل من البلدان على رأسها جبهات و في شتى المناطق و الجهات و ضد 

و لعل الذي ساعد األسطول ...هولندا، السوید و دول الشمال، اسبانیا و الدویالت االیطالیة

الجزائري على مجابهة جمیع هذه الدول في آن واحد دون أن یتأثر هو انشغالهم بحرب 

1814التي كّلفتهم أسنانیا و مالیا، و لكن بانتهاء هذه الحروب ابتداء من سنة "نیو نابل"

تغیر من اتجاهها و من شكلها و حّدتها -األوروبیة و األمریكیة –بدأت المواقف الغربیة 

و بدأ التخطیط الفعلي لمحاربة الجزائر و تحطیم أسطولها بانهزامه ألنه كان یخوض حروبا 

الدانمرك و روسیا في نفس الوقت یا و اسبانیا، و هولندا و بروسیا وضد كل من بریطان

و في هذه الحروب .من جهة أخرى، فقد تم عقد الصلح بین الوالیات المتحدة و بریطانیاو 

تمكنت السفن األمریكیة من أسر سفینتین جزائر یبیت و أرادوا الدخول في مفاوضات بحثوا 

اء الضریبة السنویة و إطراق سراح األمریكیین و دفع فیها عن امتیازات خاصة، مثل إلغ

تعویض، و في األخیر وافق الجانب الجزائري على هذه المعاهدة الجدیدة مع بعض 
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و الرئیس األمریكي "الداي عمر"لتكون المعاهدة الثانیة بین البلدین وقعها كل من 1التعدیالت

، و عدلت هذه 26/12/1815،  و صادق علیها الرئیس األمریكي في 26/12/1815في 

22المعاهدة بإلغاء بناء الدولة، بذلك المعاهدة الثالثة بین البلدین، و انتهت المفاوضات في 

بسبب إهمال و سهوا في مجلس 1822فیفري 01، و وقعت في 1816دیسمبر 23–

م استطاعت أوروبا أن تمنع الرق1815"فیینا"الشیوخ و تجدر اإلشارة أنه في مؤتمر 

و لكن بریطانیا بقوتها و نفوذها كما حاولت جاهدة أن تحرك ظاهرة القرصنة .األسود

وجه 1818"شبیلایكسال"محافظة على مصالحها حالت دون تلك باإلضافة إلى الحس و 

المؤتمر رسالة تحذیر الذي حول القرصنة البحریة، و رفض التهدید عندما بدأت فرنسا 

و بتوصیة الرئیس 1815ألف مع الجزائر في سنة 20تحضیر أجواء لحملتها كلف 

العمل على إلغاء معاهدة الجزائر –مجلس الشیوح –قرر الكونغرس "مادیصون"األمریكي 

نهائي عن دفع أّي ضریبة، كما قرر إعالن الحرب على الجزائر و إرسال قطع بحریة 

.كیةللمتوسط لترغم الداي على توقیع معاهدة الصلح وفق الشروط األمری

"Bainbridgeبینبریج"ن لهذه كل من القبطا"مادیصون"عّین الرئیس األمریكي 

و كذا )10(قائدین لألسطول لتكون من عشر قطع "Decatureدیكاتور"والقبطان 

.ألجل حوض المفاوضات مع إیالة الجزائر"ولیام شالر"القنصل العام

1
www.algeriachannel.net/2012/11/02:في الموقع 1824-1816مذكرات ولیام شارلر القنصل األمریكي في الجزائر 
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م، و دخل المتوسط 1815ماي 15انطلق األسطول األمریكي من میناء نیویورك یوم 

Capرأس جات "بالبارجة الجزائري قرب التقىمن ذات الشهر 16شهر جوان، و في 

Jet" و بعد مقاومة شدیدة ألقت "حمیدو"و التي كان یقودها القائد الجزائري المشهور الرئیس ،

جوان وصل 20ى السفینة و أسرت جمیع طاقمها، و في یوم القوات األمریكیة القبض عل

األسطول األمریكي إلى عرض البحر المقابل للجزائر العاصمة التي كانت یومها شبه فارغي 

بسبب انتقال أغلب سكان العاصمة إلى مساكن البوادي، و تنقل (من جّل سكانها و حامیتها 

ائب و اإلتاوات و كذا غیاب جّل قطع حامیتها للمناطق الداخلیة لجمع الزكاة و الضر 

كل ذلك دفع الداي ).األسطول الجزائري الذي كان من مهام عرض المتوسط و األطلسي

إلى المسارعة للتوقیع على معاهدة الصلح وفق الشروط و البنود التي وضعها المفضون 

.1األمریكي

""شالر"یقول القنصل األحداث، و نظرا لقد أخذ األسطول الجزائري على غرة بهذه:

ألن أسطولهم كان یتجول في عرض البحر في تلك األثناء، فقد قبلوا، تقریبا جمیع الشروط 

..."التي أملیناها علیم، و بدون مناقشة

قنصال "ولیام شالر"جوان، و بعدها مباشرة ثم تعیین 30تم التوقیع على المعاهدة یوم 

ائر و جّددت هذه المعاهدة و بنفس الشروط تقریبا عاما للوالیات المتحدة األمریكیة في الجز 

بالده، في المفاوضات التي سبقت هذه المعاهدة إلى "شالر"م، و مّثل1815دیسمبر 23في 

1
.5، ص 1892الشركة الوطنیة لنشر و التوزیع، الجزائر، ، 1827–1707تاریخ الجزائر بین عبد الحفیظ دحداح، 
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القائد األعلى للقوات األمریكیة في "I.Chaunceyإسحاق تشونسي"جانب الیهودي 

.1المتوسط

الجزائر و الوالیات المتحدة األمریكیة كانت هذه األهم المحطات في تاریخ العالقة بین 

، و قد علق دلیل الوثائق األمریكیة الرسمیة الذي صدر 1830–1776خالل الفترة ما بین 

على هذه المعاهدات الثالثة بأنها أصبحت غیر ذات موضوع أي ملغاة، و ذلك 1978في 

.بسبب دخول االستعمار الفرنسي للجزائر

أتسنت في البدایة 1830إلى 1776الجزائریة األمریكیة و خالصة القول أن العالقة

18و نهایة القرن 16بتفوق الجزائر، حیث استطاعت الجزائر في الفترة الممتدة بین القرن 

دى معظم الدول امن اكتساب هیبة نتیجة لتفوقها الحربي في البحر المتوسط، و هذا ما

)ترا، إیطالیا، دول شمال أوروبافرنسا، إنجل(األوروبیة إلى إقامة عالقات دبلوماسیة معها 

و إلى اكتساب مودتها بحیث كانت الجزائر الدولة الوحیدة التي التزمت الدول البحریة 

یدفع إتاوات )الوالیات المتحدة األمریكیة، انجلترا، فرنسا، الدانمرك، هولندا، نابولي، سردینیا(

ة أثناء مرورها في البحر المتوسطالقرصنسنویة لها مقابل حمایة سفنها من سائر عملیات 

و قد ظلت اسبانیا الوحیدة التي ال یوجد بینها و بین الجزائر معاهدة سالم بین استمرار 

وقعت الدولتان صلحا اشتراط أحد بنود )1792(في عام ناالحتالل االسباني لمیناء وهرا

ها قنصا إسبانیا جدید واستمرت باإلضافة إلى التزامها بتقدیم هدایا إلى الجزائر وصادق علی

1
.السابق الذكرالمرجع.مذكرات ولیام شارلر
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حیث أخذت في 19السیادة البحریة للجزائر في حوض المتوسط الغربي حتى بدایة القرن 

و ذلك بالتفوق الوالیات المتحدة األمریكیة و هذا یعود إلى قیام الثورة الصناعیة في .الضعف

و ظهور تقارب أوربا بامتالك الدول األوروبیة أساطیل تفوقت على األسطول الجزائري

، موضوع مشاریع أوربیة استعماریة الحتالل الجزائر ")1807(تسلت "األوروبي ینبعج صلح 

مما سّهل نجاح الحملة الفرنسیة "افارینن"ف أسطولها نتیجة تحطمه في معركة ضعو 

، فكیف ستصبح العالقة بین الجزائر و الوالیات المتحدة 1830الحتالل الجزائر عام 

).1962–1830(ترة االستعمار الفرنسي األمریكیة ف

1830(فلقد تمیزت العالقات الجزائریة األمریكیة خالل االستعمار الفرنسي الجزائري 

بدخول االستعمار الفرنسي الجزائر بعد حادثة المروحة 1830في جویلیة )1962–

خالل مجموعة من الشهیرة و سیكون التركیز على أهم النقاط التي میزت هذه الفترة، و ذلك 

:التساؤالت 

ما هو الموقف األمریكي من الثورة الجزائري و حق الشعب الجزائري في تقریر مصیره؟ 

.؟1962جویلیة 05و ما موقفها من االستقالل في 

بغزة و الجزائر في حین واصل ملك فرنسا "جورج واشنطن"ح الرئیس األمریكي نص

محاصرة الجزائر بأسطول دولي ما أدى إلى استسالمها و اعتبرت "فرسون یجاستوم"
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الوالیات المتحدة أن التواجد الفرنسي بالجزائر یضمن مصالح غربیة و العمل العسكري و 

.1"الدبلوماسي إلسماع صوت القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة

الدولي و ذلك من أجل الحصول على فعرفت فترة بعد الحرب العالمیة الثانیة التنافس 

جهة نو االتحاد السوفیاتي من جهة و ممناطق النفوذ ما بین الوالیات المتحدة األمریكیة

.2أخرى اعتبرت فرنسا الثورة الجزائریة حركة تمردیة

تمیزت باعتبار الوالیات المتحدة األمریكیة أن الجزائر )1954–1830(و في فترة 

ها دون سیادة ما أدى إلى غیاب عالقات متبادلة بینها و بین الجزائر في أرضا فرنسیة و أن

حین سعت الوالیات المتحدة في سیاستها الخارجیة غلى مساندة حركات التحرر و حركة 

بمصر و المقاومة الشعبیة هي الجزائر و من جهة أخرى 1952جویلیة 23ضباط األحرار 

.3)الحلف األطلسي(حها في المنطقة الثورة الجزائریة تعتبر تهدیدا، لمصال

بالنسبة لإلدارة األمریكیة أمر مفاجئ و لقد 1954الصورة الجزائریة في اندالعشكل 

أكدت التقاریر األمریكیة أن الجزائریین غیر مهیئین لتنظیم الثورة ضد الوجود الفرنسي و لقد 

ماهي إال 1954فاتح نوفمبر سایرت التقاریر األمریكیة الطرح الفرنسي القائل أن أحداث ال

أحداث عصابات موجهه من أیدي خارجیة لصالح الشیوعیة و القومیة العربیة، و بمقدور 

1
، ص 2008، طبع المؤسسة، الوطنیة التصال، الجزائر، 1، ط1954–1830، جزائر الجزائریین، تاریخ الجزائر شمحفوظ قدا

.10–9ص ، 
2

، مذكرة لنیل ماجستیر، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، جامعة 2004–1992العالقات الجزائر األمریكیة نور الدین حشود، 

.20، ص 2005شوري قسنطینة،  من
3

، ص 2003،دار ھومھ، الجزائر 1962–1954السیاسة العربیة و المواقف الدولیة تجاه الثورة الجزائریة اسماعیل دبش، 

176.
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فرنسا استعادت الهدوء في الجزائر و مع الوقت لجأت فرنسا للمزید من الدعم العسكري 

الفرنسي للحلف األطلسي في حین أكدت الوالیات المتحدة األمریكیة الدعم األمریكي للوجود 

بالجزائر، هذا التصریح شكل نقطة بدایة للسیاسة األمریكیة تجاه الثورة الجزائریة ، و لقیت 

80فرنسا الدعم األمریكي العسكري قامت بتزویدها بأحداث الطائرات و المروحیات حوالي 

من العتاد العسكري ضد الجزائریین من صنع أمریكي، أما على الصعید دبلوماسي عملت %

عرقلة القضیة الجزائریة في الجمعیة العامة لهیئة األمم المتحدة بحجة أن المسألة على 

.1الجزائریة هي مسألة فرنسیة داخلیة

"في حدیثه 1957عام "جون كیندي"في حین قال  إن جمیع المواقف التي اتخذها :

ن أحرار ممثلونا في واشنطن، و باریس و األمم المتحدة كانت مؤلمة، و تركنا الفرنسیی

.2یتعلمون العتاد األمریكي ضد الثوار الجزائریین

 الجهود الجزائریة لحل قضیتها و التغیر في الوقف األمریكي:

أصبحت المسألة الجزائریة ذات اهتمام عالمي خاصة بعد اندالع الثورة فیها و إدراجها 

في حین ساندت اإلدارة األمریكیة بكل 1955سبتمبر 30في الدورة العاشرة لألمم المتحدة 

(...، و دعمت الرأي الفرنسي القائل 1956–1995حزم فرنسا خالل شيء  بأن النزاع :

1
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتورة في 1962–1942العالقات الفرنسیة األمریكیة و المسألة الجزائریة معمر العایب، 

2008تاریخ الحدیث و المعاصر، كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة و العلوم االجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة أب بكر بلقاید، تلمسان، ال
.156–155–154، ص صص،  2009–

2
Nasreddineaboucarbi, the question of Algeria :American attitude and politics 1954 – 1962.

“Memoire de master, university of manchers”, 1985, p 100.
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ما أدى باللجنة السیاسیة ...)دولیا بل أمر داخلي یخص فرنسا وحدهاالجزائري لیس أمر 

.1بعدك إدراج القضیة الجزائریة في جدول أعمالها1955سبتمبر 22لألمم المتحدة بتاریخ 

تغیرت المواقف األمریكیة تجاه الثورة و ذلك بضغط أعضاء مجلس 1957ابتداء 

حق تقریر مصیره و ظهر ذلك بتصویت الشیوخ علیها و ذلك بضرورة مساندة الشعب في

الوالیات المتحدة األمریكیة لصالح الثورة في الدورتین الحادي عشر و الثانیة عشر لألمم 

.19572و شهر دیسمبر 1957المتحدة المنعقدین في شهر جانفي 

و أثناء الدورة الثالثة عشر نوقشت القضیة الجزائریة و كاد ذلك بطلب الكتلة 

دولة أفروأسیویة بطلب إلى الجمعیة العامة ألجل 24ة و في هذه الدورة تقدمت األفروأسیوی

، و قد ذكرت المجموعة بالقرارات المتحدة 1958دیسمبر 09مناقشة القضیة الجزائریة في 

.سابقا و أن الوضع في الجزائر یزداد سوءا و أن فرنسا لم تطبق قرارات الهیئة

حق الجزائریین في االستقالل و إلى استعداد دولة مشروع اقتراح إلى 17قدمت 

35الحكومة المؤقتة للدخول في مفاوضات مع الحكومة الفرنسیة، و أقر للمشروع بأغلبیة 

عضوا عن التصویت، و خالل هذه الدورة استطاع 18صوتا مع امتناع 18صوتا مقابل 

لحكومة المؤقتة، و من الوفد الجزائري في األمم المتحدة أن یحقق األهداف التي رسمتها ا

1
.184معمر العایب، المرجع السابق الذكر، ص 

2
.21نور الدین حشود، المرجع سابق الذكر، ص 
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بینها االعتراف بها و لو ضمنیا في المؤسسة العالمیة و االعتراف بدق الشعب الجزائري في 

.1االستقالل و وجوب التفاوض بین الطرفین

سجل تصدي الحلف األطلسي حیث وجد نفسه 1959و في الدورة الرابعة عشر سنة 

به على الموقف الفرنسي الذي لم یعد قادرا هذه المرة محاصرا، و لم یجد بین یدیه ما یدافع

على التهرب من مسؤولیاته، لكن هذا الوضع لم یستمر طویال حیث ستواجه هذه القرارات رد 

.فعل دبلوماسي مؤید للقضیة الجزائریة

سجل غیاب الوفد الفرنسي، و كان ذلك 1960و في الدورة الخامسة عشر سنة 

خاصة بعد تصویت األمم المتحدة على مساندة القضیة انتصار حقیقي للقضیة الجزائریة 

الجزائریة حیث تبنت بهذا الصوت كثیرا من المبادئ التي تكافح، من أجلها الثورة الجزائریة 

بحق الشعب الجزائري في االستقالل، و كما نادت بوجوب المحافظة على الوحدة الترابیة 

.2للقطر الجزائري

من أهم الدورات بالنسبة 1961دیسمبر –في نوفمبر و تعتبر الدورة السیاسة عشر 

ألنها تمیزت بسیر المشكلة الجزائریة إلى حلها النهائي خاصة بعد إخفاق –للقضیة الجزائریة 

اعترف الشعب الفرنسي 1961ماي 20، و في 1961جوان 13"إیفیان"مفاوضات 

السیاسي بالنسبة للجمهوریة بحق اختیار الجزائریین بشأن مصیرهم1961ینایر 8باستفتاء 

.الفرنسیة

1
)2011، ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر:دار (المرجعیات التاریخیة للدولة الجزائریة الحدیثة،عبد الحمید زوزو، 

.240،ص 
2

.22نور الدین حشود، المرجع سابق الذكر، ص 
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ثم 1962مارس 19، و في 1962مارس 18و قد انتهت هذه المحادثات یوم 

االتفاق على وقف إطالق النار، و قد كان ذلك بدایة للمرحلة االنتقالیة للثورة الجزائریة یوم 

1962ویلیة ج03إلى غایة تنظیم االستفتاء الذي أعلن عن نتائجه یوم 1962مارس 18

.1حیث صوت الشعب الجزائري لصالح االستقالل

العشریة (موقف الوالیات المتحدة األمریكیة من األزمة الجزائریة:المطلب الثاني

)السوداء

تبنت الوالیات المتحدة األمریكیة موقف مغایر للموقف الفرنسي إزاء األزمة لقد

كما دعمت المؤسسة .1992الجزائریة، فلقد دعمت فرنسا االنقالب على الدیمقراطیة في 

، بینما لإلنقاذا معادیا من الجبهة اإلسالمیة العسكریة الحاكمة في عهد زوال و وقفت موقف

تدعو إلى تسویة و فك الخالف القائم بین الجیش و اإلسالمیین كانت اإلدارة األمریكیة 

بطرق سلمیة، كما أیدت كذلك الحوار الوطني و أكدت على أهمیة في الوصول إلى اتفاق 

.مشترك و الهدنة بین الجهتین

و لقد عرفت السیاسة األمریكیة اتجاه األزمة الجزائریة عدى تطورات مّرت بثالث 

، و الثانیة مرحلة التفاعل و الدعوة )1992–1990(حلة الحذر مراحل مهمة أولها مر 

1
.249عبد الحمید زوزو، المرجع سابق الذكر ص 
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، أما المرحلة الثالثة هي مرحلة التحول و دعم )1996–1993(للجوار مع اإلسالمیین 

).2010–1996(السلطة في الجزائر 

 1992–1990مرحلة الحذر :أوال

تمیزت هذه المرحلة بعدم إبداء أي اهتمام من قیل الوالیات المتحدة األمریكیة و قد

:و هذا راجع إلى األسباب التالیة .الوضع القائم في الجزائراتجاه

.انشغال الوالیات المتحدة األمریكیة بإدارة أزمة الخلیج الثانیة-

تبار أن الجزائر من اعتبرت واشنطن أن األزمة الجزائریة هو من اختصاص فرنسا باع-

مستعمرات فرنسا لذلك ترى الوالیات المتحدة األمریكیة أن فرنسا أولى من یدرك، وبفهم 

.تعقیدات اإلدارة الجزائریة

و في هذه المرحلة اعتبرت الوالیات المتحدة األمریكیة أن لفرنسا دور في اندالع األزمة 

.1الجزائریة

معادي للمجلس األعلى للدولة باستثناء دعوة غیر بدي اإلدارة األمریكیة أي موقف تلم 

إزاء السلطة الجزائریة بعد توقیف المسار االنتخابي، لقد "جورج بوش"صریحة أبدنها غدارة 

لجیان في خطابه حول "إدوارد دیبیر"أكد كاتب الدولة األمریكیة لشؤون الشرق األوسط، 

لجیان أن الوالیات المتحدة "دیبیر"الحركة اإلسالمیة عامة و حالة الجزائر خاصة، یرى 

العالم، و لكن استعمال الدین األمریكیة تحترم اإلسالم كأخرى أكبر الدیانات في 

1
.156–155الھالل للنشر و التوزیع، ص ص، :لبنان ،1ثمن التغییر األزمة الجزائریة، طنور الدین مانع، 
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عنیفة غیر مقبول، و أكد كذلك أن الوالیات المتحدة األمریكیة تعارفي استعمال ضراعأل

.1المسار الدیمقراطي لضرب الدیمقراطیة

ت به اإلدارة األمریكیة عطل نشاط الجبهة اإلسالمیة و نظرا للموقف الحذر الذي التزم

ة في الوالیات المتحدة األمریكیةبالدوائر اإلسالمیتاالتجاهاقاذ في الخارج إلى تكثیف لإلن

و في مقدمتها المجلس اإلسالمي األمریكي الذي أبدى تعاطفه اتجاه الجبهة اإلسالمیة 

بوش السلطة العسكریة في الجزائر بمثابة عدم لإلنقاذ، و كان یرى أن الدعم الضمني إلدارة

احترام للمسار االنتخابي و لحقوق اإلنسان، و أمام هذا الجدل الحامل بین الدوائر األكادیمیة 

ملتزمة بموقف حذر "بیل كلینتون"و الرسمیة األمریكیة مع ملف األزمة الجزائریة، بقیت إدارة 

.2ةغلب علیه الترقب و نقص التصریحات الرسمی

دخلت في عالقات سیاسیة مع الوالیات المتحدة 1962بعد استقالل الجزائر في 

األمریكیة التي وقفت إلى جانبها و ساندتها السترجاع سیادتها الوطنیة، و في فترة حكم 

ة خالفات سبب مساندة شهدت العالقات الجزائریة األمریكیة عد"بن بلة"الرئیس الجزائري 

.الشمالیةیتنامالجزائر للف

تحسنت األوضاع حیث أرسل رسالة إلى الرئیس "نهواري بومدی"أما في فترة الرئیس 

.و طلب منه توطید العالقات بین البلدین في كل المجاالت"جونسون"األمریكي 

1
.163–160نفس المرجع، ص ص، 

2
.30–25، ص ص ، 2002دار الجیل الجدید للنشر، :، الجزائر 1، طالجزائریة و السیاسیة الخارجیةاألزمة ر، ذسمیر خی
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و شهدت العالقة بین البلدین تحسنا خاصة "نهواري بومدی"ذا ما حدث خالل فترة و ه

.على الصعید االقتصادي

لكن فیما یعد قطعت الجزائر عالقاتها مع واشنطن بسبب الدعم المطلق إلسرائیل في 

.1967حرب 

مع "هواري بومدین"عادت العالقات من جدید بین الرئیس الجزائري 1974و في 

.الوالیات المتحدة األمریكیة ألن للجزائر دور في حل قضیة الشرق األوسط

قام بزیارة رسمیة إلى واشنطن1985جدید، و في و خالل فترة الرئیس الشاذلي بن 

في سیاسته الخارجیة لذلك فتحت الجزائر صفحة جدیدة مع باالعتدالو لقد اتسم 

.واشنطن

و من خالل هذه الفترات یمكن أن نستخلص أن العالقات الجزائریة األمریكیة اتسمت 

.1ف في التوجهاتباالعتدال في بعض المحطات و اختلفت في محطات أخرى بسبب اختال

 1996–1993مرحلة التفاعل و الدعوة للحوار مع اإلسالمیین :ثانیا

هذه المرحلة بتغییر الوالیات المتحدة األمریكیة موقفها من موقف الترقب و تمیزت

الحذر إلى بدایة التفاعل و الدعوة للحوار مع اإلسالمیین الذین ینبذون العنف و یرغبون 

لقد غیرت الوالیات المتحدة األمریكیة موقفا في هذه المرحلة ألنها  لم.المشاركة في الحكومة

1
.29–25–24نور الدین حشود، المرجع السابق الذكر، ص صص، 
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رة السلطة في الجزائر على قسم الوضع لصالحها أمام العملیات المسلحة تكن واثقة في قد

.المدعمة بتحرك األوساط اإلسالمیة في الخارج

و في إدارة كلینتون بدأ التیار الحواري الغالب أمام تیار المراجعة مع كل اإلسالمیین 

ستعداد الحتمال تولي دون تمییز یطرح إمكانیة التعامل مع األحزاب اإلسالمیة المعتدلة و اال

–1993و كانت إدارة الدولة األمریكیة خالل سنتي .اإلسالمیین السلطة في الجزائر

.األكثر تأبیدا لخیار الحوار مع المعارضة1994

Edwardیرليشإدوارد "و حسب  Shirley" فإن الوالیات المتحدة األمریكیة بیانتها

نظام اإلسالمي المعتدل في المنطقة  یعتبر كخطوة هذه السیاسیة و تقربها من الجزائر من ال

.1تمهیدیة للوصول إلى عالقات حیدة مع التیار اإلسالمي المعتدل في العالم

، فالخلفیة السیاسیة للوالیات المتحدة األمریكیة من تولي "روبیرت بیلترو"و حسب 

اإلسالمیین السلطة في الجزائر هو خوفا من عودة سیناریو فوز األصولیة الرادیكالیة في 

لذلك انتهجت الوالیات المتحدة األمریكیة سیاسة .مصر، المغرب، تونس، و في الجزائر

و ظهر ذلك في ندوة روما بحضور .جزائرالحوار لتفادي وقوع مثل هذا السیناریو في ال

بعض أحزاب المعارضة و شخصیات وطنیة بمشاركة قیادات من الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ 

.1995جانفي 13أما اللقاء الثاني یوم .1994نوفمبر 22–21حیث كان للقاء أول في 

1
.163–160نور الدین مانع، مرجع سابق الذكر، ص ص، 
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حلة إلى تعزیز و یمكن إرجاع في سبب إسرار الوالیات المتحدة األمریكیة في هذه المر 

:سیاسته الحوار إزاء األزمة الجزائریة إلى 

تخوف أمریكا من بروز قوة نوویة في الجزائر و المنطقة المغاربیة، فالوالیات المتحدة -

األمریكیة ترى الثراء على من اإلسالمیین المتعادلین غلى جانب قوى سیاسیة دیمقراطیة 

.سوف یمنع بروز هذه القوة النوویة

بعد الجغرافي بین الجزائر و الوالیات المتحدة فهذا السیناریو ال یؤثر على بحكم ال-

المصالح األمریكیة فهو یجمع من المبادئ الدیمقراطیة اإلسالمیة و السلطة األمریكیة في 

حول صرامة "تونغصامویل هنت"ا نص إلى ما تحدث عنه و هن.دول المشرق العربي

.لسیاسيالحضارات و االحتكاك مع اإلسالم ا

ترى اإلدارة األمریكیة أن في حالة إشراك اإلسالمیین المعتدلین في السلطة سیؤدي -

.1ذلك إلى تفادي انفجار االجتماعي محتمل

 2010–1996مرحلة التحول و دعم السلطة في الجزائر :ثالثا

تمثل هذه المرحلة تحول في السیاسة األمریكیة إزاء األزمة الجزائریة، حیث خففت

.الوالیات المتحدة األمریكیة انتقاداتها و انتهجت موقف أكثر ایجابیة مع السلطة الجزائریة

بعد ما فشلت الوالیات المتحدة األمریكیة في التأثیر الدبلوماسي على النظام السیاسي 

في الجزائر و إدارك أن النقص كان في الدعم االقتصادي و العسكري و نقص حركة 

1
.30–25سمیر خیدر، مرجع سابق الذكر، ص 
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ة الجزائریة حرصت اإلدارة األمریكیة في هذه المرحلة على فتح قنوات االتصال مع الحكوم

االتصال و الحوار مع الحكومة الجزائریة و توسیع المجال الدبلوماسي و العسكري و 

.االقتصادي

:و یعود سبب تحول و دعم اإلدارة األمریكیة للسلطة في الجزائر في هذه المرحلة إلى 

تفاقم العملیات اإلرهابیة المسلحة التي شكلت ضغط على اإلدارة األمریكیة لنزع -

.شرعیة المعارضة عنها

.ضعف واشنطن في حسم الوضع لصالحها في الجزائر أمام الجماعات المسلحة-

شددت اإلدارة األمریكیة 1994یعد اكتشاف النفط و الغاز بالصحراء الجزائریة في -

و انطالق 1995وماسیة ایجابیة مع السلطة في الجزائر، و في على انتهاج سیاسة دبل

مسار برشلونة للشراكة األورو متوسطیة ساهم ذلك في تعجیل تحویل الوالیات المتحدة 

.1األمریكیة نحو االهتمام أكبر سوق المنافسة في الجزائر

و مظاهر التعاون األمني 2001سبتمبر 11أحداث :المبحث الثاني

الجزائري األمریكي

هجوما عنیفا على منشآتها 2001سبتمبر 11شهدت الوالیات المتحدة األمریكیة یوم 

داخل حدودها الجغرافیة مما أدى إلى ظهور انعكاسات على المستوى األمني و السیاسیة، 

1
.30–25نفس المرجع، ص ص، 
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وقفت إلى جانبها الدولة الجزائریة"الحرب على اإلرهاب"في حین أعلنت الحكومة األمریكیة 

و شمل دول العالم لمحاربة التهدید العالمي، و الذي أصبح محور االهتمام لكال الدولتین 

الجزائریة و األمریكیة في حین دخلت في شكل جدید من التعاون األمني،  فقد وصف 

إلى توسیع التعاون مع جمیع الدولالرئیس األمریكي بوش أنها حرب لن نخرسها و أدى 

11هاجس األمني، سنتناول في هذا المبحث طبیعة أحداث و ذلك من أجل مواجهة ال

.الذي بعض سمة جدیدة للعالقات الجزائریة األمریكیة2001سبتمبر 

و انعكاساته على العالقات 2001سبتمبر 11واقع أحداث :المطلب األول

.الجزائریة األمریكیة

11ي یوم الثالثاء فهي مجموعة من الهجمات شاهدتها الوالیات المتحدة األمریكیة

م تحویل أربع طائرات نقل مدني تجاریة و توجیهها لتصطدم بأهداف ت، 2001سبتمبر 

صباحا بتوقیف 46:8محددة نجحت في ذلك ثالث منها، و تمت أول هجمة حولي 

"بمنهاتن"نیویورك، حیث اصطدمت إحدى الطائرات بالبرج الشمالي من مركز التجارة الدولیة 

طائرة أخرى بمبنى البرج الجنوبياصطدمت03:9بع ساعة حوالي الساعة و یعدها بر 

وبعد ما یزید على نصف الساعة، اصطدمت طائرة أخرى بمبنى البرج الجنوبي، و بعد ما 

مقر وزارة الدفاع *''البنتاغون"یزید على نصف الساعة، اصطدمت طائرة ثالثة بمبنى 
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بهدف رابع لكنها تحطمت 1من المفترض لها أن تصطدماألمریكیة بینما الطائرة الرابعة كان 

ئر مادیة و بشریة و معنویة فادحةقبل الوصل للهدف، خلفت وراءها هذه التفجیرات خسا

مفقودا إال أن العدد اإلجمالي لضحایا االعتداءات 24ضحیة و 2973سقط نتیجتها 

.2قتیال2343هو 2002فیفري 19نیویورك وفق 

ذلك بإعالنها ییرات كبیرة في السیاسة األمریكیة عقب األحداث، و في حین حدثت تغ

.هنا أیضا"صدام حسین"و إسقاط نظام الحرب على العراق

ساعة على األحداث، أعلن حلف شمال األطلسي أن الهجمة على 24و بعد أقل من 

.3أي دولة عضو في الحلف هو بمثابة هجوم على كافة الدول التسع عشرة األعضاء

أسامة بن "ي حین وجهت الوالیات المتحدة األمریكیة إلى تنظیم القاعدة و زعیمها ف

تعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة و حلفائها عمال إرهابیا 2001سبتمبر 11، فأحداث "الدن

"في بثه التلفزیوني "جورج بوش"و هذا ما أكده الرئیس  إن هذه الهجمات على نیویورك و :

، و قال "الیات المتحدة األمریكیة تشهد مأساة وطنیةو ا إرهابیا و أن الواشنطن هو هجوم

1
.65،ص 2006، سبتمبر 102، مجلة العلم، عدد 2001سبتمبر 11، أحداث دهنعامر ھنا

خمس حلقات متشاركة في :ألف موظف و یمتد اسمھ من شكلھ المبتكر 23ھو أكبر مبنى إداري في العالم و یعمل فیھ یومیا .*
اك، ھو إذن مكن على الضفة األخرى من نھر یوتاموقع غیر بعید عن البیت األبیض لالمركز، لكل منھا خمسة أضالع، و قد بني في

.بنغتون في والیة فیرجینیا المجاورةلال یقع في واشنطن بنفسھا بل ھي أر
2

.27، ص 2002، دار التحوین، دمشق، 1، طالخدیعة الرھبیة2001سبتمبر 11تییري میسان ،

3
، ص ص، 2004، دار الكتاب العربیـ مصر، 1ط، )األسباب و النتائج(لعرب في الحرب علىالعراق ، سقوط اأحمد طھ خلق هللا.د

41–42.
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"أیضا في مكافحة اإلرهاب  إنه في حالة إشارة أصابع االتهام إلى بعض اإلرهابیین فإنه :

1"من الحكمة أن تسییر في الطریق الذي تأتي منه الید و الذراع و الشخص الذي یمدها

تحقیقات فیدرالیة مسؤولیة الخاطفین في حین أكد وزیر و بعد أیام من الحادثة أظهرت 

من رعایا اإلمارات 2سعودیا و 15الخارجیة األمریكیة أن الحادثة فیها قراصنة الجو تضم 

المتشبه به في "أسامة بن الدن"العربیة المتحدة و أحد اللبنانیین و مصري لهم عالقة بـ 

بالهجمات و السعي للحصول على أدلة، و في الضلوع"بن الدن"الهجمات اتهمت أمریكا 

"على الحادثة فقال 2عّلق"بن الدن"لكن  و لم یذكر أنه –إنه یثني على فاعلي العملیة :

في "الوالیةبل قال أنه لوالیة إسالمیة و ال یمكنه تنفیذ أي عمل إال بإذن إمام–مسؤول عنها 

آلجال زمنیة غیر محددة و التعقب حین قدم المباحث الفیدرالیة قانون یسمح باعتقاالت 

الدولي ألي تنظیم و وقفت إلى جانبها الكثیر من الدول منها الجزائر ، و أقل من سنة 

.3شخص3000اعتقلت الوالیات المتحدة األمریكیة ما یناهز 

-2001سبتمبر 11في حین سیتم استعراض هنا سمات أو خصائص التي مّیزت 

:-األعمال اإلرهابیة 

 استهدف الهجوم الدولة القویة في العالم المهنیة اقتصادیا و سیاسیا، مما أدى إلى

.تجنید المجتمع الدولي بكل مؤسساته و تعبئة الرأي العام و قدرتها الفائقة

1
Noel Koch, « Hearings on terrorism interagency conflicts in combating international terrorism. US

congress senate committee on governmental affairs report, 2006, p 124 .
2

.11–10–9تییري میسان، المرجع السابق الذكر، ص صص، 

3
، دار 2و 1، ط ط 2001سبتمبر 11عولمة القھر الوالیات المتحدة و العرب و المسلمون قبل و بعد أحداث جالل أمین، .د

.111–110، ص ص، 2005الشروق، القاھرة، 
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الهجوم أصاب مواقع حیویة و استراتیجیة ما یعني انهیار المزاعم العسكریة.

یس دولة ذات سیادة لشن الحرب ضدها عدم تحدید العدو أو منفذ الهجومات فهو ل

.من طرف الوالیات المتحدة، بل هو جماعات نشطة ما یصعب القضاء بها

 تشكیل الوالیات المتحدة األمریكیة تحالف دولي ضد اإلرهاب و توفیر غطاء

.1الشرعیة الدولیة لحملها على اإلرهاب

:األمریكیة على العالقات الجزائریة 2001سبتمبر 11انعكاسات 

سبتمبر 11لقد اتخذت اإلدارة األمریكیة مجموعة من التدابیر خاصة بعد أحداث 

و ما حمله من تغییرات جدیدة على الساحة الدولیة و سعیها من أجل أخذ إجراءات 2001

أمنیة لتحقیق مصالحها عبر العالم و إبراز قوتها كدولة مهیمنة و توسیع نفوذها و ذلك من 

"االبنجورج بوش "ها الجدیدة في ما قاله خالل رسالت : و ذلك "من لیس معنا فهو ضدنا"

بإعالن الحرب على التهدیدات الجدیدة التي تواجه العالم و القضاء على الجماعات 

.اإلسالمیة المتطرفة

، كان هناك "البنتاغون"مقر 2001سبتمبر 11في 77و عندما ضربت الرحلة 

، رئیس المخابرات الجزائریة المعرفة اختصارا "توفیق"دعو الم"محمد مدین"الجنرال 

« DRS .1من الهجوماألمریكیینالذي نجى هو و من معه من الجنراالت الجزائریین و «

1
، رسالة مقدمة 2001سبتمبر 11للسیاسیة الخارجیة األمریكیة تجاه الجزائر بعد أحداث التوجھات الجدیدة شریف عادل منصف، 

ھادة ماستر في العلوم السیاسیة، تخصص تحلیل السیاسیة الخارجیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، شلنیل 
.41–40، ص ص،  2015جامعة الجیاللي بونعامة، خمیس ملیانة، جوان 
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الجزائریة –هذا الحدث العالمي كان مخرجا قویا غیر من توجه العالقات األمریكیة 

وجعلها تأخذ بعد استمر على مدار التسعینات القرن الماضي، فالجزائر عملت على استنكار 

االعتداءات الوحشیة و قال في "بوتفلیقة"، حیث أذن الرئیس 2001سبتمبر 11هجومات 

""بوش"رسالة  ت والشعب الجزائري باالعتداءات الوحشیة التي ضربت الشعب لقد صدم:

، و أعلن استعداده للتعاون في جمیع المجاالت األمنیة و العسكریة في الحملة ضد "األمریكي

.2اإلرهاب

مجموعة من اإلجراءات فیما "جورج بوش"أصدرت اإلدارة األمریكیة في عهد الرئیس 

قبل كات اإلرهابیة في بیئتها األصلیةتعني التصدي للحر ، و التي "بالحرب االستباقیة"یعرف 

2002/2006أن تمتد إلى الدول الغربیة فأعلنت عن إستراتیجیة األمن القومي األمریكي 

وركز فیها بوش االبن على تدمیر المنظمات اإلرهابیة ذات االمتدادات العالمیة و العمل 

ك بالدعم المادي على وقف العملیات و التخطیطات اإلرهابیین و ذل

و عمل الوالیات المتحدة على دعم المجتمع الدولي في حالة تعرض ألي تهدید و العمل 

على التعاون في مكافحة اإلرهاب و استعداد الوالیات المتحدة لالستفادة من تجارب اآلخر 

.3تین و إشراكهم بالتجربة األمریكیة

1
:ي ف، الجزائر و الحرب على اإلرھاب محمد العربي زیتو

http://www.aljazeera.net/opinions/pays/de7bge1c-83f0-4f97-adzff0580-26c (2014/03/06).

2
تونس ،دار (یوروك و واشنطن و انعكاساتھا االقلیمیة و الدولیةنتداعیات تفجیرات –ب ضد اإلرھاب الحرمحمد سالمة النجال، 

.13، ص 2009، )النشر و التوزیع
3

التحدیات األمنیة لسیاسیة الخارجیة األمریكیة في الشرق األوسط، مرحلة ما بعد أمین المشاقبة، و سعد شاكر شبلي، 

.132–130، ص ص، )2009دار حامد، :القاھرة (1990/2008، الحربالباردة
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التها مع الدول العربیة خاصة الجزائر و قد أدى ذلك إلى تعزیز الوالیات المتحدة تعام

كیم "تعتبر مدرسة في مكافحة اإلرهاب وجب التعلم منها فقد وصفها وزیر الدولة البریطاني 

، و ذلك من خالل مشروع "بوتفلیقة"، فساندت اصطالحات الرئیس 20051"هاولز

ها القنصلیة كما فتحت مكانت.المصالحة الوطنیة الذي ساهم في أمن و إرجاعه بالجزائر

، مما أدى لتعزیز التعاون بینهما، في حین بدأت الدولتین مجموعة 05/11/2005بالجزائر 

أبرزها زیارة "واشنطن"و "الجزائر"من االتصاالت و تبادل الزیارات بین المسؤولیة البلدین 

ریكیة في إطار نائب القوات األم"كوندلیزا رایس"كاتبة الدولة الخارجیة األمریكیة آنذاك 

أحمد قاید "بزیارة إلى الجزائر كان في استقباله اللواء 2005–06–15بأوروبا یوم 

".صالح

06/06/2005في إطار التعاون بین جیشي البلدین رست أیضا بمیناء الجزائر في 

US)وحدة من حراس الشواطئ األمریكیة  GG BEUR) أیام مكن من 3هذا التوقف دام

، إضافة إلى زیارة كل من وزیري 2دات القوات البحریة الجزائریةإجراء تمارین مع وح

تبادال 4/2014و 3یوم "جون كیري"و 2012سنة "هیالري كلینتون"الخارجیة األمریكیة 

المزید من سبل الشراكة األمنیة و البحث المسائل اإلقلیمیة و "بوتفلیقة"فیها مع الرئیس 

، بزیارة إلى الوالیات المتحدة األمریكیة كما كان أهمها الدولیة عام قام مسئولون جزائریون

1
:في سبتمبر أبرز كابوس التسعینات في الجزائر11دون كاتب، 

http://www.essalmoline.com/ara/êrmalinbe/1539.html (2014/03/06).

2
.7–5، ص ص، )2005(، 504، مجلة الجیش الجزائر، العدد "قائد القوات األمریكیة بأوربا"ائب أمال، ن
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كما تم تشكیل لوبي جزائري ".مراد مدلسي"و وزیر الخارجیة "بوتفلیقة"زیارة الرئیس 

بالكونغرس األمریكي، و هي أول تجربة جزائریة أمام هیئة لتشریع و صناعة القرار في 

الوالیات المتحدة األمریكیة و أوكل لها تطویر العالقات الثنائیة و تعزیزها و مهمة األعضاء 

لعمل على تنشیط عالقاتها مع الوالیات المتحدة المشكلین لها ترقیة صورة الجزائر و ا

.1األمریكیة و الدفاع عن مصالحها

دعمت أمریكا في حملتها 2001سبتمبر 11فالجزائر و بعد هذا الحدث العالمي 

و بذلك حصلت من واشنطن و حلفائها األوروبیین على "الحرب الدائمة على اإلرهاب"

یلیة، طائرات بدون طیار هذه األخیرة لللرؤیة المعدات عسكریة عالیة الثقة مثل منظار 

.16/01/2013یوم "بعین أمیناس"استعملت في الهجوم اإلرهابي 

و كذلك في إطار التعاون االستراتیجي، ستتبادل الجزائر مع الوالیات المتحدة األمریكیة 

عد تحالفها مع معلومات استخباري على الجماعة السلفیة للدعوة و القتال و التي حولت فیما ب

تحت قیادة 2007تنظیمات إرهابیة أخرى إلى قاعدة الجهاد في بالد المغرب اإلسالمي سنة 

، هذا الشكل عن التنظیمات اإلرهابیة عانت منه الجزائر في التسعینات "عبد الملك درودكال"

ألف قتیل غالبیتهم المدنین200ن وخلف وراءه حسب إحصائیات رسمیة ما ال یقال ع

شردین والیتامى، والمهاجرین و المفقودین، إضافة إلى دمار المنشآت االقتصادیة الم

1
، الجزائر، 03، رسالة ماستر منشورة، جامعة الجزائر 2001سبتمبر 11العالقات الجزائریة األمریكیة بعد أحداث ریمة خالم، 

.70، ص 2012
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ة حیث قدرت یوالتجاریة و االجتماعیة وتدمیر البنیة التحتیة من جسور و سكك حدید

.1الخسائر بعشرات الملیارات من الدوالرات

إلجراءات حدث توتر في العالقات الجزائریة األمریكیة حول ا2010و في أواخر سنة 

األمینة التي اتخذتها واشنطن حیث أدرجت مواطنین جزائریین في قائمة الدول الذین 

كیة، هذا اإلجراء األمني لواشنطنیخضعون لتفتیش استثنائي في المطارات و الموانئ األمری

السفیر األمریكي لدى "مراد مدلسي"نددت به الجزائر و استدعى خاللها وزیر الخارجیة 

، و أعرب له عن استمطار الجزائر و رفضها لهذا القرار، ثم قابلته "دیفید بیرس"الجزائر 

الجزائر بالمعاملة بالمثل لكن هذا اإلجراء األمني لم یدم طویال و سرعان ما زال التوتر 

.2وألغت الوالیات المتحدة إجراءات التفتیش االستثنائیة على الجزائر

عل العالم في صورة مغایرة و شكلت إلى ج2001سبتمبر 11لقد أدت هجمات 

لما تملكه من إمكانیات اقتصادیةمجموعة من التغیرات على العالم بأكمله فدولة قویة

سیاسیة، العسكریة و االقتصادیة، المالیة غیر معزولة عن التهدید و استهداف أمنها القومي 

11ع الدول بعد أحداث في حین أصبح اإلرهاب تهدیدا كبیرا لمعیشتها و تحدیا حقیقیا لجمی

و ذلك بانفجار أبراج مركز التجارة العالمي في نیویورك و ما تبعها من 2001سبتمبر 

1
، )2005القاھرة، دار العالء للكتب، (2005–2000في السیاسة الخارجیة األمریكیة ، أمریكا و العالم متابعاتيلبالسید أمین ش

.55ص 
2

الحادي عشر سبتمبر في السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة األمریكیة اتجاه منطقة الشرق ة، لجیوعبأبو بكر المبروك بشیر أ

.6ص )2012أكتوبر، (، 274، مجلة المتمدن، العدد 2001/2008األوسط 
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، في حین أید الرئیس 1الكبرى21تغییرات جدیدة، دخلت الجزائر أولى أزمات القرن 

التحالف الدولي ضد اإلرهاب و العمل على تصدي هذا الخطر و العمل على "بوتفلیقة"

عالقاتها و استراتجیاتها األمنیة مع واشنطن، و ذلك من خالل مجموعة من تعزیز 

اإلجراءات األمریكیة من أجل القبض على المشتبه في ارتكاب جرائم نیویورك و واشنطن، 

وذلك بالحصول على المساعدات أمریكیة لتصدي التهدید الكبیر اإلرهاب و ما یحمله من 

ة المغرب العربي التي أصبحت محل االهتمام تحدیات جدیدة و ضمان استقرار منطق

.األمریكي

2001سبتمبر 11التهدیدات األمنیة الجدیدة بعد أحداث :المطلب الثاني

أصبح العالم له نظرة مغایرة لما عرفه من متغیرات في 2001سبتمبر 11منذ أحداث 

القومي للجزائر المجتمع الدولي و بروز تحدیات أمنیة و نخاطر هذا أثر على األمن 

وواشنطن، وهذا ما یفرض السیاسات األمنیة و وضع إستراتیجیة أمنیة و سیاسیة مع التركیز 

على أبعاد مختلفة لتصدي ظاهرة اإلرهاب و الجریمة المنظمة و غیرها من تهدیدات صلبة، 

:فنجد 

:اإلرهاب -أ

1
.212، ص )2002دار النھضة، مصر للطباعة و النشر و التوزیع، :القاھرة (، العالم على حافة الھاویةعبد المنعم سعید، 
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هواري –س الراحل تمیزت العالقات الثنائیة الجزائریة األمریكیة في فترة حكم الرئی

بتوتر في الجانب السیاسي على عكس العالقات االقتصادیة التي كانت جیدة، –بومدین 

وفي هذا اإلطار فتركز على الجانب السیاسي و توضیحه بعد نهایة الحرب الباردة، و أهم 

اضطرابات سیاسیة عرفتها 1995إلى 1992ما حملته من متغیرات شهدت فترة ما بین 

في الدور الثاني من االنتخابات التشریعیة التي أدخلت الوالیات المتحدة في مأزق الجزائر 

من جهة توقیف المسار االنتخابي عمل غیر مشروع و منافس "ولیام كونت"حیث اعتبر 

لمبادئ الدیمقراطیة، و من جهة أخرى كانت الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ من أكبر المتقدین 

بسبب ما عرفته العراق من تدخل الوالیات المتحدة األمریكیة في و هذا.لإلدارة األمریكیة

شؤونها الداخلیة و غزوها، و هذا ما جعلها في موقف صعب كونها من الدول التي تنادي 

بالدیمقراطیة لذلك وقفت ضد معارضي المسار االنتخابي و وصول الجبهة اإلسالمیة 

.1للحكم

أمام الجبهة اإلسالمیة التي تقف إلى جانبها و لكن وجدت الوالیات المتحدة نفسها 

معارضة و متقدة لها في غزوها للعراق، و في إطار هذا الموقف أبقت الوالیات المتحدة 

األمریكیة على اتصاالت سریة مع قادات الجبهة اإلسالمیة المتواجدة في المالیات المتحدة 

.األمریكیة و أوروبا

1
.32نور الدین حشود، مرجع سابق الذكر، ص 
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إلقلیمیة و هذا نظرا أنها لم تقف إلى جانب الوالیات عرفت الجزائر تراجع في مكانتها ا

.المتحدة لضرب العراق بل أبدت عن رفضها لذلك

و في هذه الفترة بدأت الظروف األمنیة تتدهور في الجزائر و هذا راجع إلى اختیار 

لجبهة اإلسالمیة الدخول في حروب و رفع السالح و استخدام لغة العنف للتعبیر عن 

.مطالبها

أن ظاهرة اإلسالم السیاسي تشكل "جورج بوش األب"ما في الوالیات المتحدة فیرى أ

خطر على مصالحهم و أهدافهم و السعي إلى رسم في سیاستها الخارجیة، و في هذا الصدد 

"1991في عام "إدوارد جیرجیان"قال إن الوالیات المتحدة لیس لها ما تضمره لإلسالم :

ة و ترتاب من الذین یستعملون الدین لتغطیة أهدافهم اإلرهابیة، إن كأحد المعتقدات العالمی

.1"معركتنا الحقیقیة هي ضد اإلرهاب و العنف و عدم التسامح

تغیرت الرؤى و ذلك من خالل ارتكازه على االقتصاد "بیل كلینتون"في عهد الرئیس 

اإلدالء بأي تصریح وتشجیع العالقات في هذا الجنب على حساب األبعاد األمنیة و عدم 

.یمثل التدخل في الشؤون الداخلیة بالجزائر

8من "سانت ایجیدو"تم إصدار وثیقة روما برعایة المنطقة الكاثولیكیة 1995و في 

:هیئات هي 8جانفي ثم بذلك حضور 13إلى 

ممثل الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق اإلنسان

1
.33نفس المرجع، ص 
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جبهة التحریر الوطني

تراكیةجبهة القوى االش

الجبة اإلسالمیة لإلنقاذ.

الحركة من أجل الدیمقراطیة في الجزائر.

حزب العمال.

حزب النهضة اإلسالمیة.

حزب أصول الغد.

دعمت الوالیات المتحدة األمریكیة هذه المبادرة رغم أنها انتقدتها المؤسسة العسكریة 

الجزائر ردت یرفضها لهذه التي اعتبرتها مسؤولة أمام الوضع المتدهور في الجزائر، لكن 

.1المبادرة و اعتبرتها تدخال أجنبیا في شؤونها الداخلیة

إلى الحكم تغیرت العالقات "یمین زروال"بوصل 1998إلى 1995و في فترة 

الجزائریة األمریكیة حیث وقفت الوالیات المتحدة األمریكیة ضد الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ، و 

غیرت الوالیات المتحدة موقفها اتجاه 1996للجزائر، و في سنة ذلك لحضرها لبیع األسلحة

، و عدم قبولها من طرف الجزائر و استهداف المدنین من "روما"الجزائر بسبب فشل وثیقة

طرف الجماعات المسلحة و لقد أثر تفجیر برج التجارة العالمي من طرف اإلرهاب في تغییر 

.موقف الوالیات المتحدة اتجاه الجزائر

1
.33نور الدین حشود، مرجع سابق الذكر، ص 
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لجزائرامساندة وحلیفةو انطالقا من هذا أصبحت الوالیات المتحدة األمریكیة

.1بمثابة دولة محوریة فترى أن استقرار الجزائر هو استقرار المنطقة ككلرتهافاعتب

"وي جاء فیه في تقریره السن"بیل كلینتون"و تأكیدا على ذلك بتصریح  تم هنحن ن:

.2"ل إفریقیاباستقرار و ازدهار منطقة شما

1999رغم الجهود الجزائریة في تبلك الفترة إال أنها اعتبرت دولة فاشلة، و في سنة 

منیة مكثفة بین الجزائر و واشنطنعرفت الفترة التنسیق السیاسي و نشاطات دبلوماسیة و أ

الذي شغل منصب وزیر الخارجیة 1999للحكم في أفریل"بوتفلیقة"بدایة بوصول الرئیس 

.یسعى من أجل تعزیز عالقاته الدبلوماسیة مع الدول الغربیة1978–1965

في "بیل كلینتون"و الرئیس األمریكي "بوتفلیقة"التقى الرئیس 1999جویلیة 25في 

ري، جنازة الملك الحسن الثاني في الرباط في حین أخذ فكرة إیجابیة حول الرئیس الجزائ

زیز التعاون بین البلدین واشنطن فأرسل الرئیس بیل كلینتون رسالة یدعو من خاللها لتع

.الجزائر التي تخدم مصالح مشتركة

و لقد شهدت العالقات الجزائریة األمریكیة دینامیكیة سیاسیة و نشاطات دبلوماسیة 

تمتد إلى الوساطة إلطالق بینهما نظرا للدور الجزائري في تجربتها الدبلوماسیة متوازنة التي

.3سراح الرهائن األمریكیین بطهران

1
.36–35نفس المرجع، ص ص، 

2
La Tribune, 19 Janvier 2000.

3
.37–36نور الدین حشود، مرجع سابق الذكر، ص ص ، 
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الذي تتبنى نفس سیاسة الرئیس السابق للوالیات المتحدة "جورج بوش االبن"و في عهد 

األمریكیة و االلتزام بعدم إبداء أي مبادرة مع الجزائر، و ذلك تجنبا ألي تدخل في شؤونها 

المتحدة األمریكیة أي ضرر یمس بها و مصالحها الداخلیة و ذلك یعود بتجنب الوالیات

وأیضا االستفادة من التحول من النهج االشتراكي إلى اللیبرالي الذي شاهدته الجزائر منذ 

.التسعینات

في "جورج بوش"و "بوتفلیقة"جویلیة حصل اجتماع بین الرئیس الجزائري 11و في 

دیة و تعزیز التعاون االقتصادي بینهما، نیویورك و تم فیه فتح و مناقشة الملفات االقتصا

بأن سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة اتجاه الجزائر یجب أن تحدد في "جورج بوش"ورأى 

مجالس إدارة الشركات األمریكیة الكبرى العاملة في مجال النفط في الصحراء الجزائریة 

.وفضل عدم مناقشة الجانب األمني في الجزائر

و الذي آلت بتحدیات جدیدة 2001سبتمبر 11للتغیرات التي آلت تفجیرات و نظرا 

في الساحة الدولیة، فلقد أعادت صیاغة اإلستراتیجیة األمریكیة على كل دول العالم و ذلك 

بالتركیز على الجانب األمني و رؤیتها أن الجزائر هي من الدول المتضررة من اإلرهاب 

.1سیق الجهود الدولیة لمحاربتهبدرجة األولى، لذلك دعتها لتن

حیث قام بزیارته 2001سبتمبر 11أول رئیس عربي یدین هجمات "بوتفلیقة"یعتبر 

االهتمام، "جورج بوش"جویلیة من نفس السنة في إطار هذا اللقاء لم یظهر 12الثانیة في 

1
.39–38نفس المرجع، ص ص، 
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"مقولته لكن حنكة الرئیس الجزائري ظهرت في بنار اإلرهاب تو تإن الجزائر التي اك:

لعشریة كاملة تحس ما أحاط ببلدكم و لیس لها إال أن تكون متضامنة مع  الوالیات المتحدة 

.1األمریكیة

هذا ما جعل الوالیات المتحدة تدخل في نقاش جدي و إیجابي مع الجزائر في إطار 

لت فخر كما سجلت الدبلوماسیة الجزائریة نقطة مهمة و نا.التنسیق السیاسي یسن البلدین

"لوكاربي"الوالیات المتحدة األمریكیة بسبب الدور الذي لعبته في قبول طرابلس تسویة ملف 

إلى "بوتفلیقة"كما أیدت الوالیات المتحدة األمریكیة فكرة الرئیس .وقبولها دفع التعویضات

.2خصوصیة االقتصار و االنفتاح على العالم الخارجي

"بقوله "كامیرون هیوم"زائر و أید ذلك السفیر األمریكي بالج إن الجزائریین هم الذین :

علیهم أن ینسوا و یغفروا إذا نجح مسعى الوئام سنحترمه، و الوالیات المتحدة األمریكیة في 

أبدى بشكره وامتنانه "بوتفلیقة"والرئیس3"أفضل موقع لتشجیع التغیرات االیجابیة في الجزائر

.لهذا الدعم األمریكي

یمكن القول أنه رغم االضطرابات و عدم الثبات و عدم االستقرار الذي في األخیر

عرفته العالقات الجزائریة األمریكیة التي تطرقنا إلیها في المبحث الثاني من الفصل الثاني 

إلى الحكم، و عن طریق فكرته حول المصالحة "عبد العزیز بوتفلیقة"إال أن بوصول الرئیس 

1
.30/12/2003، 53، العدد أسبوعیة األیام السیاسیة

2
.40–39نور الدین حشود، مرجع سابق الذكر، ص ص ، 

3
El Watan, 21/06/2000.
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، یمكن القول أنه قد أقنع الوالیات المتحدة األمریكیة في سیر إلى الوطنیة و الوئام المدني

نتائج ایجابیة تعود بالنفع لكال البلدین خاصة في المجال األمني في مكافحة اإلرهاب وٕاعادة 

ترتیب الشؤون اإلقلیمیة للمنطقة على مستویات متنوعة و تعاملها مع الظاهرة بشكلیها 

شخصا 327000في تقریر لها أن نحو "ومستناالكو "أكدت صحیفة.مني و السیاسياأل

، و هو ضعف عدد 2014قتلوا من هجمات إرهابیة من جمیع أنحاء العالم خالل عام 

أكثر من 2015فیما یتوقع أن ترتفع حصیلة قتلى اإلرهاب لعام 2013ضحایا في عام 

جراء عملیات شخصا9929العام الماضي و كانت العراق البلد األكثر تضررا حیث قتل 

.إرهابیة، و یعاني ذلك البلد أعلى عدد من الهجمات و أكبر عدد من عملیات إرهابیة

أعمدة الهجمات اإلرهابیة في الدول الغربیة

.صحیفة اإلكونومست:المصدر
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دولة في العام وفاة واحد 67وتیرة الهجمات اإلرهابیة في العالم إذ شهدت تتصاعد

.2013دولة فقط في عام 59على أقل جراء اإلرهاب، مقارنة بـ 

، حینما دعى 2014كما ارتفعت الهجمات اإلرهابیة ضد الدول الغربیة منذ سبتمبر 

ي العملیات العسكریة المتحدث باسم تنظیم داعش إلى شن هجمات ضد الدول المشاركة ف

ضد التنظیم في سوریا و العراق،  إال أن معظم هذه الهجمات تم إحباطها على الرغم من 

52,9ارتفاع أعداد الهجمات التي لم یتم إفشاله و تقد الدراسة الكلفة االقتصادیة لإلرهاب بـ 

.2000ملیار دوالر، و هي كلفة على اإلطالق، و زادت عشرة أضعاف منذ عام 

:منحنى ضحایا اإلرهاب في العالم

.صحیفة اإلكونومست:المصدر
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:الجریمة المنظمة -ب

تشكل الجریمة المنظمة أخطر أنماط الجرائم في العصور الحدیثة و آثارها ال تقتصر 

على الدولة أو الدول التي ترتكب فیها بل تتجاوز الحدود اإلقلیمیة للدولة الواحدة، في حین 

القومي الجزائري األمریكي في حین، هناك من یرى أن الجریمة المنظمة هي كل تهدد األمن

فعل یشكل إخالال بالنظام و االستقرار االجتماعي، حیث یتعین من االختصاص فیها قضائیا 

.1إلى جمیع الدول المعنیة، و لیس فقط دول اإلقلیم التي نفذت فیه الجریمة

مة متنوعة و معقدة من األنشطة اإلجرامیة و حسب معظم الخبراء، فالجریمة المنظ

والسریعة متعلقة بالعدید من السلع و الخدمات غیر المشروعة و تستهدف اكتساب القوة 

.2والنفوذ

فالجریمة المنظمة لها أسالیب متعددة منها تهریب األسلحة و االتجار بها و بالمخدرات 

یة السریة، االتجار بالبشر و األعضاء، و غسیل األموال و تزویر والوثائق و الهویات، الهجر 

الخ...سرقة السیارات

فزاد هذا الخطر خاصة بعد وجود عالقة بینها و بین اإلرهاب فهما تعبیرا عن عنف 

منظم تقوده مجموعات أو منظمات إرهابیة ذات قدرات و إمكانات تنظیمیة كبیرة التي تتسم 

، 4ح اإلرهاب جزء من الجریمة المنظمةو بذلك یصب.3بالتخطیط معتمدة على إحداث الرعب

1
.145، ص 2005، الجزائر، 1المطبوعات الجامعیة، طتاری، دوالقانون الدولي المعاصر، معجم في عمر سعد هللا

2
.130،ص 2005، عمان، 16، دار الثقافة وا لتوزیع، الجریمة المنظمةماروك نصر الدین، 

3
...."بث الرعب في أوساط السكان و خلق انعدام األمن"مكرر من قانون العقوبات 87م 2و ھو ما جاء في ق 

4
.308،ص 2004، دار المطبوعات الجامعیة، بدون طبعة، بدون بلد، ، اإلرھاب و البنیان القانوني للجریمةإمام حسانین عطا هللا
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خاصة بظهور عالقة بینها المتواجد في منطقة الساحل اإلفریقي لما تحمله من بعد إقلیمي 

في المنطقة تهدد األمن العام و القومي في حین أن الجزائر تعد دولة محوریة على الصعید 

.اإلفریقي و المتوسطي

نامي التهدیدات الالتماثلیة التي لها انعكاسات فتتفاعل الجزائر في عمقها الجنوبي و ت

رة اإلفریقیة و الهجرة غیر شرعیةعلى دول اإلقلیم خاصة ما یتعلق بتجارة السالح في القا

.والفشل الدوالتي و الهشاشة و التخلف التنموي و تجارة المخدرات

تعتبر أصبحت التهدیدات اإلقلیمیة تشكل خطر على األمن القومي الجزائري التي 

تهدیدات عابرة للحدود و على رأسها ظاهرة اإلرهاب التي تخترق أمینا كل دول المغرب 

العربي، و دول الساحل االفریقي إذ استطاعت التغلغل و السیطرة على دول الهشة لتكون 

، فهنا تظهران )التهدیدات الصلبة(خلفیة لنشاطها اإلجرامي بالتحالف مع الجریمة المنظمة 

المنطقة له عالقة مع تجارة السالح في الساحل اإلفریقي و غیرها، في حین اإلرهاب في

كلما زادت تدفقات األسلحة زاد التطرق و التمرد و العصیان و االنفالت األمني و هو ما 

نزاعات المسلحة و الحروب و الفقریؤدي إلى الهجرة السریة و الالجئین هروبا من جحیم ال

ي الدولة الفاشلة و التي تعد المصدر الرئیسي لكل التهدیدات و هذه عناصر كلها تجتمع ف

والمخاطر، و بذلك تعتبر دول الساحل اإلفریقي الحلقة المفقودة ألمن دول الجوار وأكبر 

.1تحدي لألمن الوطني الجزائري

1
:تأثیر التھدیدات االقلیمیة على األمن في الجزائر ي، لالعبد القادر عبد

http://lad1.handle.net/123456789/591 (2014 - 05 - 29 ).
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حیث 2009درات في إفریقیا في دیسمبر و لقد عقد اجتماع المن حول االتجار بالمخ

"بأن "ماریا كوستاأنطونیو"صّرح  المخدرات ال تعني فقط الجریمة المنظمة بل أن :

اإلرهابیین و المنظمات التي هي ضد الحكومة في الساحل اإلفریقي تستعمل إیرادات 

.1المخدرات في تمویل عملیاتها و شراء التجهیزات و الدفع لعناصرهم التي تقوم بالعملیات

و حروب الجیل الرابع،و في منطقة الساحل اإلفریقي في حین أن التهدیدات الالتماثلیة أ

التي ظهرت في بدایات السبعینات مجسدة، في حركات أو قوافل التهریب ولقد تطورت مع 

ظهور األزمات السیاسیة و الداخلیة فیما بین معظم الدول اإلفریقیة وبدایة المشكلة األمنیة 

الهشة تتم فیها عبور األشخاص و كل كانت عبر الحدود الطبیعیة هذه الشبكة الجغرافیة 

أنواع البضائع بكل حریة مع ضعف الدولة و غیاب سلطتها المادیة، كانت صور تهریب 

الماس، الكاكاو و العاج و الخشب و المسلحة و حتى البترول عبر محاور حدود غانا، 

د نمو سنویا طوغو و غیرها من دول افریقیة، في حین تبلغ النشاطات اإلجرامیة العابر الحدو 

ملیون دوالر، فالمتاجرة 7ملیون دوالر حیث نصیب االستغالل الجنسي یقدر بـ 32بمعدل 

ألف طفل تمت المتاجرة فیهم عبر أقالیم تلك 200بالبشر في منطقة إفریقیا إلى حوالي 

1
رسالة ماجستر منشورة ، ، 2001سبتمبر 11مكانة الساحل االفریقي في االستراتیجیة األمریكیة بعد أحداث أسماء رسولي، 

.84، ص 2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
* conflits asymétriques guerres de quatrième génération.
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، و تبلغ نسبة كبیرة من كمیات الكوكایین، الهروین في الجزائر1نالدول وحتى و السودا

.هلوسةمالصرتفعة باإلضافة إلى اإلقرانسب م

ففي حصیلة لمصالح الشرطة الجزائریة وصلت مصالح األمن الوطني في فترة شهر 

غ من 150أطنان من مخدر القنب الهندي و 10أكثر من 2012إلى أوت 2012مارس 

كما هناك عدة عملیات .ألف قرص مهلوس90كغ من الكوكایین و 5,996الهروین و 

.2تهریب للمواشي و المواد الغذائیة و كل هذا تهدید خطیر على األمن الجزائري

من المخدرات صدرت في أوروبا مصدرها %27أما بالنسبة للمخدرات فتعد نسبة 

ملیار دوالر فیه تزید تجارة المخدرات في المنطقة في السنوات 1,8افریقیا، أي ما یقدر بـ 

مات التهریب یشتغل ضعف الدولة لتمریر الكوكایین نحو األخیرة، یعتمد على نشاط منظ

.3شمال افریقیا و جزء أوروبا و حتى الشرق األوسط

:الشرعیةالهجرة غیر -ت

مثل جرائم ةالعولمة تفاقمت هذه المشكلفي المتغیرات الدولیة الحالیة و انعكاسات 

أمن و التي تؤدي إلى تشجیع العمل المخدرات، اإلرهاب الدولي التي جاءت نتیجة لحالة الال

الجریمة بباقي المهددات األخرى كاإلرهاب غیر الرسمي و شبكات تمریر الهجرة و عالقاتها 

1
Amado philip de Andrés, « west Africa under attack : Drugs, organized, crime and terrorism as the

new threats to global security », united nation office on drugs and crime, Unisci, discussion
papaers.no. 016 (Janeary 2008), pp 203-2007.

2
.53، ص )2012أكتوبر (، 110الشرطة، عدد دون كاتب، مجلة 

3
، تخصص دراسات التعاون األمني األمریكي الجزائري في الحرب على اإلرھاب و تأثیره على المنطقة المغاربیةمریم براھیمي، 

قسم العلوم "سیة، مغاربیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستر في العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیا
.45، ص 2012، 2011، جامعة بسكرة، "السیاسیة و العالقات الدولیة
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المنظمة التي سبقنا أن تطرقنا إلیها في حین أصبحت تشكل تهدید أمني الستقرار الدول من 

»في كتابه JufHuysmds"جیف هایسمانز"جهة و تهدید أمني كما یشیر إلى ذلك  The

politics of insecurity : Fear, Migration and asyeumewithe EU »

قد نقلت المتوسط و خاصة صفته الجنوبیة إلى 2001سبتمبر 11إن أحداث 

االهتمام األمریكي حیث أصبح اإلرهاب و الهجرة من أكثر العوامل حساسیة على األمن 

.1الدولي

القة بالجریمة المنظمة التي تسعى الجماعات في إطارها فالهجرة الغیر شرعیة لها ع

%2، 1998في تهریب المخدرات و المتاجرة فیها حیث شكل أنشاط غیر المشروع سنة 

من الناتج اإلجمالي العالمي حسب تقدیرات صندوق النقد الدولي، كما أن العائدات المالیة 

و االستفادة من ظاهرة الهجرة غیر ملیار دوالر سنویا500–300للمخدرات تقدر ما بین 

.2شرعیة

ظهرت مجموعة من موجات الهجرة غیر الشرعیة في منطقة الساحل اإلفریقي إلى دول 

الجوار، فهناك من یهاجر من أجل البحث عن االستقرار، ثم العودة من أجل االستثمار 

ه توجهات المهاجرین وهذا ما نجد.3وهناك من یهاجر من أجل االستقرار النهائي دون العودة

1
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ،2010–1995البعد األمني للھجرة غیر شرعیة في إطار العالقات األورو مغاربیة و، تفایزة خ

اتیجیة األمنیة، كلیة العلوم السیاسیة و اإلعالم، معھد ماجستیر في العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، تخصص الدراسات االستر
.41، ص 2011–2010، 03العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، جامعة الجزائر 

2
، ص 2008، ملتقى، جامعة قسنطینة، جیةستراتاھومین من جھة النظر الجیوإشكالیة تحدید المف:الدفاع و األمنمحمد غربي، 

.257–256ص ،  
3

Maxime Tandonnet, Migrations : La nouvelle vague questions contemporaine (Paris : l’harmattan,

2003), p6.
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–أو خارج المنطقة إلى أوروبا –داخلیة –في منطقة الساحل اإلفریقي سواء داخل المنطقة 

و التي ظهرت بشكل كبیر بعد التسعینات و على غرار النزاعات واالضطرابات –خارجیة 

ونة السیاسیة التي تعرفها دول المنطقة ظهرت الهجرة الغیر الشرعیة التي تفاقمت في اآل

األخیرة إلى الدول المجاورة و ارتفاع نسب ما یعرف بالالجئین على طول حدود دول 

الجزائر(دول الشمال اإلفریقي ، و لقد توسعت ظاهرة الهجرة الغیر الشرعیة إلى1المنطقة

من الكامیرون و أنغوال و مالي و غیرها من الدول المتضررة التي تعاني )تونس، المغرب

.2استقرار السیاسي و ذلك بالبحث عن األمن و حیاة أفضلالال

)الهشة–الدولة الفاشلة (أزمتي لیبیا و مالي -ث

تعتبر الجزائر من الدول المجاورة لكل من لیبیا و مالي و هذا لما تعرفه كلتا الدولتین 

من اضطراب سیاسي و حالة عدم االستقرار فلیبیا تعرف توتر اجتماعي، و االنقسام 

كذلك في مالي التي .2011لسیاسي و الدیني و انهیار السلم االجتماعي خاصة فیفري ا

و كل هذا راجع إلى الفشل الدوالتیفي 2012تعرف تفاقم األوضاع األمنیة و ذلك في جانفي 

دول الساحل اإلفریقي و سقوط األنظمة السیاسیة في لیبیا و دول أخرى مثل مصر وتونس و 

هدیدات الصلبة، و بما أن الجزائر أصبحت مهددة من طرف مصادر ظهور مجموعة من الت

1
»:لمزید من التفاصیل راجع  Les dynamiques migrations quest : Africains vers Afrique du Nord »

www.atlas-questafrique.org/spip=php?article/05#nn1.
2
Hillil Nicaise, « les migrations mythes, réalités et actualités,

.8-df.1www.cerapimades.org/vendredisducerap/les migrationmythes2crealitésetactualités.p
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توجه في دول الجوار أدركت الدولیة أن أمنها و استقرارها ال یتحقق بمجرد تأمین إقلیمها 

سیاسیة القریبة منها و حتى البعیدة بسبب تنامي -الجغرافي بل یتعدى إلى الفضاءات الجیو

منیة، إذ لم یعد البعد الجغرافي عن التهدید یضمن الفواعل غیر الدولیة في الحركات األ

الحمایة المطلوبة لألمن، و أصبح من غیر الممكن تحقیق أمن قومي بالنسبة للدولة دون 

ضمان حد أدنى من االستقرار و التوازن الجیوسیاسیین في األقالیم و الدول المجاورة ، في 

تى و لو تم تحقق التعاون في مجال حین وجدت الجزائر نفسها في مأزق أمني كبیر ألنه ح

.مكافحة التهدیدات في اتفاقیات ثنائیة أو متعددة األطراف ال یمكن تطبیقه على أرض الواقع

و یرجع ذلك إلى ضعف المنظومة المؤسساتیة و انعدام القدرات المالیة و العسكریة 

أمن جیرانها عن طریق لدول الساحل االفریقي، و هذا ما جعل الجزائر تتحمل تكلفة أمنها و 

.1مساعدات لهذه الدول

فالجزائر تمیزت عالقاتها األمنیة بجوارها اإلقلیمي بعده اهتمامات و لقاءات األطراف 

.2013، و تجاوزت ذلك في 2012لقاء لسنة 60ما یقارب 

"افيدالق"لقد تعززت العالقات األمنیة اللیبیة الجزائریة و بدایة الحراك السیاسي ضد 

وستحافظ الجزائر على عالقاتها اإلستراتیجیة بتونس و اتفاقیات مع لیبیا في شقها األمني 

بتبادل المعلومات األمنیة و التعاون االستخباراتي في ظل مطالبة لیبیا و تونس باالستفادة 

من الخبرات الجزائریة االحترافیة و على المستوى اإلفریقي بشكل عام ستبقى الجزائر حجر 

1
، ، و انعكاساتھ على األمن القومي الجزائري2010تدخل القوى عبر حلف الشمال األطلسي في األزمة اللیبیة "ھشام بسباس، 

.122–121، ص ص، 2010–2009، قالمة، 1945ماي 08ر منشورة، جامعة رسالة ماست
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كاز باعتبارها  تحاول حل األزمات في العمق اإلفریقي و االنشغال بالقضایا األمنیة االرت

.المحلیة

إن استبطأت الدور الجزائري في القضاء الجیو سیاسي الساحل اإلفریقي خصوصا مع 

تنامي التهدیدات األمنیة في المنطقة، یجعلنا في أمس الحاجة لمقاربة الدور الجزائر األمني 

»ق اإلفریقي تجاه العم RoleApproch ، فهو معطي استراتیجي مهم في علم الجغرافیا «

.1السیاسیة

إن التحرك الدبلوماسي األمني الجزائري تحكمه مجموعة محركات باعتبارها تدیر عملیة 

Gestionباللغة التعقید  d’un processus trop compliqué

ألزمة مالي في بالد المغرب العربي من فالتأثیر اإلقلیمي المباشر هو النشاط اإلرهابي

جدید حیث تحولت مالي إلى نقطة ارتكاز للتنظیمات اإلرهابیة في شمال إفریقیا سواء من 

خالل تأمینها مالذا آمنا لإلرهابیین أو نقطة انطالق لهم كما تصاعدت المخاطر و زعزعة 

طقة كما شكلت عودة المرتزقة األمن اإلقلیمي مع زیادة انتشار األسلحة التي تدفقت على المن

.2من ذوي الخبرة العسكریة

ظهر هناك تعاون من لیبیا مدعمة لقدرات الجماعات المسلحة "افيدالق"بانهیار نظام 

في نیجیریا "بوكو حرام"وهناك أدلة على التعاون بین القاعدة بالمغرب اإلسالمي و جماعة 

باإلضافة إلى نافقهم الجریمة المنظمة .ةكانت مسؤولة عن عدد متزاید من الهجمات العنیف

1
Mehdi Taje, Introduction à la géopolitque, unversitévitruelle de tunis, 2008, p 07.

2
صیاغة نھج أوروبي جدید و تعبئة البحوث األوروبیة من أجل السیاسات التنمیة، :التغلب على الھشاشة في افریقیا سعیداب، 

.16، ص 2009
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فقد أفسح عدم االستقرار في مالي المجال أمام المهاجرین للتحرك بحریة أكبر في بلد متورط 

أصال في الشبكات اإلقلیمیة و العالمیة لالتجار غیر المشروع بالمخدرات و األسلحة 

.یا و الجزائر والمغربواألشخاص، و یرتبط على وجه الخصوص بتهریب المهاجرین في لیب

انیایات بتنظیم العملیات عبر مساحات واسعة من شمال موریطیلیشو قامت هذه الم

)نب و السیارات و تجارة المخدراتاختطاف األجا(ومالي و النیجر و جنوب الجزائر 

ءهریب الكولومبیة للمخدرات و زعماوخاصة بعد عقد اجتماع في غینیا بین عصابات الت

.20121"كارنیجي"مثل تقاریر منظمة 2010ات و ذلك في أواخر أكتوبر المیلیشی

»و في دراسة غیر مسبوقة أجرتها یومیة الوطن المكتوبة بالفرنسیة  El Watan »

أشارت إلى حجم التحدیات األمنیة التي تواجهها الجزائر، إذ ارتفعت میزانیتها للدفاع و األمن 

20)ملیار دوالر 20إلى قیمة  Milliard de Dollars)2.

)2009–2010(القدرات العسكریة لدول الساحل اإلفریقي :01جدول رقم 

االنفاق العسكري بالملیون دوالرحجم القوات العسكریةالدولة 

1470005600الجزائر

23350436تشاد

7750174مالي

15870115موریطانیا

11200110بوركینا فاسو

530053,1نیجر

1
.353، ص 2013/2012التقریر االستراتیجي العربي لسنة 

2
El Watan, Lundi 30/12/2013, p 04.
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التقریر السنوي للتسلح و األمن العالمي، مركز الدراسات االستراتیجیة :المصدر 

)بتصرف(2010لندن، 

تطور میزانیة الدفاع بالجزائر:02الجدول رقم 

2004200520062007200820092010201120122013

2,62,82,93,23,95,15,66,89,911

El:المصدر  WAtan, Lundi 30/12/2013 p 3

التنسیق األمني بین الجزائر و واشنطن:المطلب الثالث 

المنعطف الرئیسي في السیاسة الخارجیة األمریكیة، 2001سبتمبر 11شكلت أحداث 

و ذلك تماشیا مع التحوالت الجدیدة التي أفرزتها هذه األحداث في العالقات الدولیة و ضمان 

الحفاظ على أمنها القومي األمریكي، و أي تهدید یعتبر خرق مصالحها اإلستراتیجیة و 

للمواثیق الدولیة و أسلم و األمن الدولیین، و ال بد من توافق كل اإلرادات للتصدي لها و كل 

.ساكت عنها یعد مناصرا و داعما لها

كانت هناك ردة فعل للجماعة 2001سبتمبر 12و في الیوم الثاني و ذلك بتاریخ 

28بتاریخ 1373و القرار 1368القرار :و ذلك بإصدار لقوانین من مجلس األمن الدولیة

2001سبتمبر 11، و ذلك من أجل مكافحة اإلرهاب في حین أن أحداث 2001سبتمبر 

، *كرست قطیعة في مسار الفكر االستراتیجي األمریكي بالتخلي عن المقاربة االنعزالیة

".الحرب على اإلرهابوتبني عقدیة استراتیجیة ركیزتها 
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ى عّبر عنهفالوالیات المتحدة هي الوحیدة التي تضمن السالم العالمي و القوة العظم

الوحیدة اإلستراتیجیة األمریكیة "القوة العظمى"في بدایة التسعینات في كتابة "برجنسكي"

ألمریكي فیما للسیادة و تأمین القرن األمریكي الجدید في صیغة كتبت عن إعادة بناء الدفاع ا

.یتعلق باإلستراتیجیة و القوات العسكریة في حین تلعب الدور القیادي في الساحة الدولیة

حرصت الوالیات المتحدة األمریكیة على تعزیز 2001سبتمبر 11و بعد أحداث 

عالقاتها السیاسیة مع الجزائر من خالل مناقشة العدید من القضایا المتعلقة بالتنسیق األمني 

.1"سیاسي لمكافحة اإلرهاب، حقوق اإلنسان و الدیمقراطیةو ال

و تكثیف الزیارات بین البلدین باعتبار أن الجزائر كانت من هذه الظاهرة و ال تزال 

جورج "، و یؤكد هذا االعتراف بالدور الجزائري ما جاء به الرئیس األمریكي 2تعاني منها

42، بمناسبة الذكرى 03/07/2004في "بوتفلیقة"في الرسالة التي بعثها للرئیس "دیلیو

.3"أمریكا تواصل الرهان بصفتها شریكا في مكافحة اإلرهاب"لالستقالل الوطني و جاء فیها 

:و یتمظهر التنسیق األمني بین البلدین من خالل 

:التنسیق بین البلدین في إطار مكافحة اإلرهاب -أ

1
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في العولمة السیاسیة العولمة و االھاب الدولي بین آلیة التفكیك و التركیبي، نوداد غزال

الدولیة،جامعة لحاج لخضر، باتنة، عالقات، قسم العلوم السیاسیة و التخصص عالقات دولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
.203–201–200، ص صص، 2009/2010

الذاتي االقتصادي فیھا متحدة األمریكیة لالنفصال الجغرافي و االیدیولوجي لألزمة األمریكیة و االكتفاءمقاربة تبنتھا الوالیات ال*
.1823عام )1825–1817(دأ أمریكا لألمریكیین الذي تبناه جیمس مونرو مبتكریس ل

2
.204وداد غزالني، المرجع السابق الذكر، ص 

3
Rachid Oufkir, « redéploiement militaire américain, l’Afrique du nord après le 11/09/2001 »,

mémoire de master 2 , Institut des études européennes, 2006, p 6.
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ن األمني وفق سیاسات أمنیة و ذلك تسعى الجزائر و واشنطن إلى تعزیز التعاو 

، في حین عانت الجزائر من جهة أخرى 1بالتركیز على الهاجس األمني بقوة لدى األمریكیین

اإلرهاب و هذا أدى إلى االهتمام األمني األمریكي ، و كملت الجزائر منذ التسعینات 

راط في باالهتمام بمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد أمنها القومي و ذلك باالنخ

اإلستراتیجیةمتعددة األطراف لمكافحة اإلرهاب، و ذلك بسعیها في االنضمام في المحور 

2001سبتمبر 11المتوسطي األطلسي و مبادرة مكافحة اإلرهاب، فالجزائر مباشرة بعد 

في الكلمة التي ألقاها أمام"بوتفلیقة"قامت بإدانة الهجمات اإلرهابیة بما صّرح الرئیس 

سبتمبر، و هذا ما أكده سفیر 22بتاریخ "us-abcمال الجزائري األمریكيمجلس األع

.2و ذلك بتضامن الشعب الجزائري مع األمریكي"درمانیریتشارد ا"مریكي بالجزائر السید األ

إلى الرئاسة "االبنجورج بوش "اعتمدت الوالیات المتحدة األمریكیة إستراتیجیة بوصول 

في البیت األبیض إذ كشف عن تغییر في اإلستراتیجیة األمریكیة في نطاق بسط الهیمنة 

20و هو ما أكده في "الحرب الوقائیة"األمریكیة على العالم و ذلك من خالل دبلوماسیته 

و مشروعیة توظیفها، فهنا اعتمدت الوالیات المتحدة األمریكیة في نظرتها 2002سبتمبر 

الساحة الدولیة معطیات جدیدة، فمنها الحرب لیس على اإلرهاب فقط و إنما على كل على

من یلجأ إلیه من دول و منظمات مهما كانت طبیعتها فإن إعالن الحرب األمریكیة جاء دون 

.1373–1368عدو محدد فالقادرین الصادرین عن مجلس األمن 

1
، 2005النشر و التوزیع، المكتبة العصریة للطباعة و:، الجزائر األزمة الراھنة و األمن القومي الجزائريعبد النور بن عنتر، 

.76ص 
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اإلستراتیجیة األمن "ملة تحت عنوان في أول وثیقة شا"االبنجورج بوش "و لقد أكد 

سبتمبر 11، و التحول الجذري خاصة بعد هجمات "القومي للوالیات المتحدة األمریكیة

.1"هم تحول عن السیاسة السابقة و التي كانت على أساس الردع و االحتواء2001

"في حین وردا في الوثیقة  إحباط إن على الوالیات المتحدة أن تحتفظ بقدراتها على:

كان هذا سواءكل مبادرة یقوم بها أو یفكر في القیام بها أي عدو من أعدائها للنیل من قوتها 

العدو دولة أو غیرها كالشبكات اإلرهابیة، و أن تنتزع منه القدرة على فرض إرادته علیها أو 

خصومنا و ة الكبرى التي تردع جمیعفي العالم، بل ستبقى قوتنا القو على حفائنا أو أصدقائنا

تشل قدراتهم سواء كانوا خصوصا بالفعل، أو خصوما محتملین أو من أولئك الذین تسابق 

.2إلى التسلح لیصبحوا معادلین لنا أو أقوى من قوة الوالیات المتحدة األمریكیة

فالحرب على اإلرهاب التي تقودها الوالیات المتحدة هي الحملة العسكریة بمشاركة 

فة تهدف إلى القضاء على اإلرهاب و الدول الدائمة له و بدأت بعد بعض الدول المتحال

التي كان لتنظیم القاعدة دور فیها وصفها العدید بأنها حرب 2001سبتمبر 11هجمات 

.خطیرة غیر واضحة المعالم و متعددة األهداف

التخلي عن مصطلح "باراك أوباما"قررت إدارة الرئیس األمریكي 2010في ماي 

و التركیز على ما یوصف باإلرهاب الداخلي، و ذلك في "ب على اإلرهابالحر "

استراتیجیاتها الجدیدة لألمن القومي و نصت الوثیقة أن الوالیات المتحدة لیس في حالة حرب 

1
.296–295ي، المرجع السابق الذكر، ص ص، نوداد غزال

2
"المعھد العربي لحقوق اإلنسانمجلة"تحوالت العالقات الدولیة و تداعیاتھا على العالم العربي، "عبد هللا تركماني، .د

.13–12، ص ص ، )2003ویلیةج(
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، بل هي حرب على شبكة محددة هي تنظیم "اإلسالم"أو على "اإلرهاب"عالمیة على 

.القاعدة و اإلرهابیین المرتبطین به

بالضرورة وقف استخدام األسالیب القاسیة ضد اإلرهاب وتواصل "أوباما"في حین یرى 

.الخطاب مع العالم االسالمي و حذف كلمة الحرب على اإلرهاب في إرادته

الذي عمم اإلرهاب واتهم الجماعات اإلسالمیة فأوباما یتفادى في "بوش"خالفا مع 

ستخدامه الصراع المسند في حین قال في بث ، و ا1خطاباته عبارة الحرب على اإلرهاب

"...التلیفزیونیة "سي آن آن"تلیفزیوني على شبكة  من األهمیة الشدیدة بمكان بالنسبة لنا :

أن ذلك أن أمامنا معركة أو حربا ضد الهجمات االرهابیة ال تمثل المجتمع العربي أو 

"...و أضاف "المجتمع اإلسالمي األوسع نطاقا فاظ أهمیة في هذا الوضع، ألن تكون لألل:

أحد األسالیب التي ستمكننا من الفوز بهذا الصراع سیكون من خالل معركة القلوب و 

فهل سیدخل في التقید باإلستراتیجیة األمریكیة ضد اإلرهاب في عهد الجدید "العقول

.2"لألوباما

الرئیسیة للحرب فإن األهداف *و استنادا على منشورات معهد الدراسات اإلستراتیجیة

:على اإلرهاب یمكن تلخیصها بالنطاق التالیة 

 قطع المالذ لآلمن لإلرهابیین للحیلولة دون إنشاء معسكرات تدریب أو ترتیب

.للمجموعات اإلرهابیة

1
.274الذكر، ص ي، المرجع السابقنوداد غزال

2
.نفس المرجع

.1958معھد بریطاني تأسس عام .*
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إلقاء القبض على المشتبهین بانتمائهم إلى مجامیع إرهابیة

المراقبة والتفتیشالحصول على المعلومات بطرق مختلفة االستجواب و أتنصت و.

تحسین مستوى أدى أجهزة المخابرات الخارجیة و أمن الداخلي

 تقلیل أو قطع الدعم من المواطنین المتعاطفین لما یسمى بالمجموعات اإلرهابیة عن

.طریق تحسین المستوى المعیشي و توفیر فرص العمل

جامعین االستعمال الكثیف ألجهزة أتنصت لكي یكون اعتماد بما یسمى بالم

.اإلرهابیة على الوسائل البدائیة، البطیئة ي التواصل و نقل المعلومات

 إقامة عالقات دبلوماسیة متینة مع حكومات الدول التي تشكل جبهة للحرب ضد

.1اإلرهاب

و هذه النقاط المذكورة من قبل المعهد تظهر بوضوح نوع الصراع من حیث الجهود 

ة شعبیة یجب التنسیق بینهما، و بالرغم من صعوبة تحدید عسكریة و استخباراتیة و دبلوماسی

ساحة لهذه الحرب إال أن الوالیات المتحدة األمریكیة اعتبرت هذه المناطق كجبهات لما 

.یسمى بالحرب على اإلرهاب

جنوب آسیا و بالتحدید أفغانستان و باكستان.

الشرق األوسط.

جمهوریات االتحاد السوفیاتي سابقا.

1
:ویكیبیدیا –الحرب على اإلرھاب

BBC news/Middle East/Hunt on for yemenijaiblbreakers. 07/10/2001.
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جنوب شرق آسیا و التحدید فلیبین و تایلند و أندونیسیا.

 نو كینیا وا لصومال و السوداإفریقیا و بالتحدید جیبوتي و اثیوبیا و اریتریا

.1وجمهوریة تنزانیا المتحدة

بذلت الوالیات المتحدة األمریكیة جهود كبیرة في العمل على االعتقال على المشتبهین 

"جورج ولكر بوش"به و قاموا باإلجماع توصل مجلس الشیوخ األمریكي على منح الرئیس 

ملیار دوالر و مساعدة خطوط الطیارات 20ملیار دوالر لحملة الحرب على اإلرهاب و 40

، و تم إلقاء القبض على 2001سبتمبر 11القتصادیة عقب أحداث األمریكیة في أزمتها ا

USAالمشتبهین و تم تمریر قانون  PatriotAct الذي منح صالحیات واسعة لألجهزة

یونیو 09األمنیة في جمیع أشكال االعتقال و التعذیب و قد دافع جورج بوش وصرح في 

.2م من خالیا لمنظمة القاعدةمشتبها بهم ه400، و بفضله تم إلقاء القبض على 2005

في حین عملت الحرب على اإلرهاب على نتائج منعت من تكوین كتل سیاسیة 

وعسكریة ذات نفوذ و العمل على نشر الدیمقراطیة سیؤدي إلى االستقرار و القضاء على 

اإلرهاب فالحرب على اإلرهاب هو عامل رئیسي في عسر شوكة معاقل اإلرهاب و قطع 

ي حین ستمنع حدوث أعمال إرهابیة في الوالیات المتحدة و تحقیق نتیجة مثل اتصاالتهم ف

1
:الحرب على اإلرھاب

Islam and the west (including Manhattan), Martin Krammer on the Middle East, 07/10/2001.
2

.السابق الذكرالمرجع 
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االنتخابات في أفغانستان و العراق و محاكمة صدام حسین، و تخلي لیبیا عن برامجها في 

.1السالح النووي من لبنان و االنتخابات في مصر و السعودیة

رهاب بانخراط الجیش الجزائري أما الجزائر فلقد اعتمدت مبادرات في مجال مكافحة اإل

في المساعي الدولیة لمكافحة اإلرهاب و هذا نظرا لما عانته الجزائر سابقا في هذا المجال، 

في "*ولیام بیرتیر"و عملت على تبادل المعلومات االستخباراتیة بین الجیشین و زیارتین 

رات الرسمیة بین ، و ارتفعت عدد الزیا20022دیسمبر 09، و الثانیة في 2002و 2001

و ذلك في إطار التنسیق 2003زیارة لسنة 200المسؤولین الجزائریین و األمریكیین حوالي 

.3االستراتیجي في مكافحة اإلرهاب واسعي للدیمقراطیة عبد العالم

في حین وصف فرانسیس تایلور منسق مكافحة اإلرهاب بالخارجیة األمریكیة التعاون 

لمجال االستخباراتي العسكري بالرائع و في حین صرحت السیدة الجزائري األمریكي في ا

11األمریكیة بأن العالقات الجزائریة بین الجیشین ممتازة و تعززت بعد "جانیت آندرسون"

منها بحسب وصف من وزیر بریطاني للحلفاء الجدد في .4، و بدأت قبل ذلك2001سبتمبر 

"**.شمال افریقیا

1
:الحرب على اإلرھاب

http://www.conerpunch.org/rajiva12-05-2005.html (07/10/2001) .

2
.47نور الدین حشود، المرجع السابق الذكر، ص 

.الدولة المكلف بالشرق األوسط للجزائرمساعد .*
3

، مذكرة لنیل 2001سبتمبر 11البعد األمني في العالقات الجزائریة األمریكیة بعد أحداث أمیرة بن دیاب أبركان و سھیلة لعور، 

العلوم السیاسیة، ، في العلوم السیاسیة، تخصص عالقات دولیة و دراسات أمنیة، كلیة الحقوق و)ل م د(شھادة الماستر نظام جدید 
.60، ص 2014–2013قسم العلوم السیاسیة، عنابة، 

4
.48نور الدین حشود، المرجع السابق الذكر، ص 

.2005تصریح وزیر الدولة البریطاني كیم ھاولو، و البارونة ساسموتز في .**
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و ذلك أنها جزء ال مریكیةاألالتعاون مع الوالیات المتحدة سعت الجزائر إلى تعزیز 

یتجزأ من الحرب العالمیة على اإلرهاب و تنفیذ سیاسات أمریكیة عبر العالم حیث قال 

، و من مظاهر "أن الجزائر هي أكبر حلیف ألمریكا خارج الحلف األطلسي:"جورج بوش"

:التعاون 

 االشتراك في المناورات العسكریة التي تجریها القوى الغربیة ضمن الحلف األطلسي

.بمشاركة اسرائلیة

 المساهمة في احتالل الصومال التي شاركت فیه الجزائر بنقل قوات إثیوبیة وأوغندیة

و إضافة إلى الخدمات األمنیة األخرى منها في استنطاق أفراد "*مقدیشو"إلى 

.بممارسة اإلرهابمتهمین أمریكیا 

توتیر منطقة الساحل و الصحراء لتبریر الوجود االستخباري و العسكري األمریكي.

 20071العمل على إنشاء أفریكوم نهایة عام.

بكثرة الزیارات بین 2010و لقد مّیز العالقات الثنائیة بین الجزائر و واشنطن في 

ل التنسیق األمني و االستخباراتي وأیضا المسؤولون و صفقات تزوید الجزائر بالسالح و تفعی

تجریم مسألة دفع الفدیة و السعي لتطویر، و تأهیل قدرات رجال األمن الجزائریین و تى في 

، و قد ذكر إلى 2007ستة ضباط جزائریین في أسقطت المقاومة الصومالیة احدى الطائرات النقل العسكري الجزائري فقتل فیھا.*
الرئیس الصومالي شریف و كان یومھا ال یزال معارض أن الصومالیین اساؤوا جدا عندما اكتشفوا أن الطائرة التي أسقطوھا كانت 

.جزائریة و ذلك أنھم ما كانوا یعتقدون أن الجزائر الثورة ستشارك في احتالل بلد شقیق
1

یة رزائر لتسھیل عملیات الترحیل القسشار السویسري دیك مارتي في تقریره عن التسھیالت التي قدمتھا الجأورده المستبما حس

.16التي تنفذھا المخابرات األمریكیة، ص 

http://assembly.coe.int/committecdoxs/2006/2006-06-06Ejdoc162006PartII.final.pdf.
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مكافحة الجریمة المنظمة، و أیضا السعي للتدخل األجنبي في منطقة الساحل وذلك بمساندة 

.1الجزائر

:الحوار األطلسي المتوسطي التنسیق األمني بین البلدین في إطار مبادرة -ب

سعى الحلف األطلسي إلى إقامة حوار مع الدول المتوسطیة كمبدأ 1994في عام 

لتعزیز التعاون مع المتوسط و ذلك بمشاركة مصر، المغرب، تونس، إسرائیل ثم انضمت 

ف و تعتبر الجزائر حلیفا استراتیجیا هاما مع الحل2000األردن، موریتانیا ثم الجزائر عام 

.األطلسي و هذا نظرا لموقعها الجغرافي المهم

تعرضت الوالیات المتحدة األمریكیة لتحول في 2001سبتمبر 11بعد أحداث 

دول جنوب (إستراتیجیة الحلف األطلسي مكنته من استقطاب العدید من دول القوس الجنوبیة 

لحة الدمار الشامل ، و كشفت تهدیدات خطیرة مثل اإلرهاب، أس)المتوسط، و الشرق األوسط

و قد فرض الحلف استحداث الهیاكل العسكریة للتعامل مع التهدیدات في حین تسعى الحوار 

األطلسي المتوسطي إلى تعزیز التعاون األمني بین البلدین و ذلك بتبادل الزیارات و التنسیق 

.2االستخباراتي

ففي فیفري )2003،  2001(نشطت الزیارات بین الجزائر و واشنطن خاصة في 

بزیارة للجزائر تبعتها "توانر فاكارلو نجیا"برئاسة العقد قام وفد من الحلف األطلسي 2002

1
:في في تعزیز التنسیق األمني بین الجزائر و واشنطن2010م سھام مسیعد، العا

http://www.djaziress.com/alahrar/19779: (28/12/2010).

2
.162، ص 2010مركز الدراسات و االستراتیجیة، :، مصر 2، طشمال األطلنطي في بیئة أمنیة مغایرةحلف عماد جاد، 
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الذي أكد العالقات بین البلدین "سیدني مورغان"لالقیادة الجنوبیة بقیادة األمیرازیارة وفد 

.1مستمرة

3سبتمبر تقام كل 11بعد "وردفأكتیف ان"الجزائري، في مناورات ة الجیشو مشارك

أشهر في البحر المتوسط و ذلك من أجل مكافحة الجماعات اإلرهابیة و أیضا التنسیق 

و شاركت الجزائر في اجتماعا ،2002نوفمبر "براغ"العسكري ضد اإلرهاب الدولي في 

.2002في ماي األیسلندیة"افیالیهكدا"

، في جنوب ایطالیا 2008في أفریل "فیونیكس"مشاركة البحریة الجزائریة في تدریبات 

یقودها األسطول األمریكي السادس بهدف تحسین التقنیات و اإلمكانیات البحریة و مشاركة 

»:الجزائر في عملیة المسعى النشاط  Active endeavour تضمها الحلف في إطار «

.2ة اإلرهاب في المنطقةالحوار المتوسطي لمحارب

قامت الجزائر بمناورات عسكریة مشتركة مع قوات حلف الناتو حیث قال قائد قوات 

البحریة األمریكیة أن الجزائر تشریك استثنائي بالنسبة للوالیات المتحدة في "یوأس كویست"

حربها الشاملة على اإلرهاب وسعي التعاون العسكري بین الشركاء منطلق من مصالح 

.مشتركة ترتكز على التخطیط للمیزانیة الممنوحة للقطاع العسكري و دفع المستوى العسكري

ملیون دوالر و تلك من 35صرفت وزارة الدفاع األمریكیة ما یقدر 2009في سنة 

قامت الوالیات 2005أجل الدخول في عالقات عسكریة مهمة مع الجزائر، و في سنة 

1
.61أمیرة بن دیاب أبركان، و سھلیة لعور، المرجع السابق الذكر، ص 

2
.62نفس المرجع، ص 
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بإطالق ما یسمى الحوار العسكري من أجل التدریب و رفع المتحدة األمریكیة و الجزائر 

كما شاركت في المبادرة األمریكیة لمحاربة اإلرهاب عبر .المستوى العسكري للجیش الجزائري

.الصحراء

إن القاعدة "قال متحدث رسمي باسم وزارة الخارجیة األمریكیة 2009سبتمبر 29في 

في شمال افریقیا قد أعطتنا فرصة لزیادة و تقویة روابطنا مع الجزائر ألن تواجد الجماعات 

1"المسلحة یمثل تهدیدا مشتركا لكلینا

« Al Quaida in North Africa gave us an opportunity to boost our ties

with Algeria, because the presence of militant groups represents a

cOmmon challenge for both of us ».

ه تم صیاغة تقریر مرار التهدیدات التي تواجه مصالحفي حین أن الحلف الناتو الست

و یشیر "ضمان األمن و الماركة الفعالة...2010حلف شمال األطلسي لعام "حمل عنوان 

تحدیات كبیرة 2020إلى أن الحلف سیواجه حتى 2010المفهوم االستراتیجي الجدید لعام 

نافس و الوطنیة، العرقیة و الدینیة، التاإلقلیمیةالصراعات كانتشارمنها زیادة التهدیدات 

الخ سیسعى ...على رأسها النفط، الهجرة الغیر شرعیة، تدهور البیئةاإلستراتیجیةعلى الموارد 

إلى تعزیز التعاون األمني و ذلك بصد التهدیدات و اعتبار الجزائر شریك استراتیجي هام في 

1
.166–165، ص ص، الذكرمریم براھیمي، المرجع السابق
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مكافحتها خاصة اإلرهاب إلى جانب انجاز مناورات مشتركة بین البلدین و تعزیز الزیارات

.1بینهما

التنسیق بین البلدین في إطار مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء:ثالثا 

TS.C T.P : Trans-Sahara counter terrorism partnership

والصحراء اإلفریقیة بحكم تضاریسها الصعبة منطقة إستراتیجیة *تعتبر منطقة الساحل

"جونز لتجمع الجماعات اإلرهابیة المتطرفة في حین قال  یجب علینا أن نذهب حیث یوجد :

.2"اإلرهابیون

كامتداد لمبادرة بأن الساحل 2005أنشئت مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء سنة 

في حین كانت تعرف المبادرة باسم مبادرة عموم الساحل 2004Pan-Sahelجانفي 10

لجزائر و اشتغال و جعل تم استبدالها بهذه التسمیة لكلن بشكل أوسع بانضمام ا2002

1
ر ف العلوم ستیمذكر لنیل الماجظاھرة االھاب،:ي في استراتیجیة الحلف األطلسي، دراسة حالة األمن المتوسطوھیبة تباني، 

قسم العلوما لسیاسیة والالعقات (دراسات متوسطیة و مغاربیة، األمن و التعاون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة :السیاسیة تخصص 
.126، ص 2014اسیة، مولود معمري، تیزي وزو، ، مدرسة الدكتوره في القانون وا لعلوم السی)الدولیة

منطقة شبھ جافة تقع بین الصحراء الكبرى في الشمال و السافاتا في الجنوب و یمتد غربا من السنغال عبر موریطانیا، مالي، .*
.و حتى اثیوبیانالنیجر شماال نیجر تشادالسودابوركنا فاسو،

2
.82مریم براھیمي، المرجع السابق الذكر، ص 
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المغرب و نیجیریا و تونس مراقتین في هذه المبادرة، و تم إعادة تسمیتها بمبادرة الشراكة 

:، و تهدف إلى 20081لمكافحة اإلرهاب عبر الصحراء في 

مكافحة مختلف التهدیدات التماثلیة في المنطقة من خالل خبراء عسكریین أمریكیین

ابزیادة قدرات مكافحة اإلره.

التنسیق بین قوات األمن في المنطقة.

 دعم الحكم الدیمقراطي و إضعاف اإلیدیولوجیات اإلرهابیة من خالل تحسین

.اإلطارات العلمیة

 ثنائیة بین دول المنطقة و الوالیات المتحدة (العمل على تعزیز العالقات العسكریة

.)األمریكیة

 الشراكة مثل الجزائر و المملكة إطارااللتقاء بین قادة العسكریة لدول المنطقة في

.2المغربیة

»تعتبر الجزائر المفتاح  Key State فإدراجها في هذه الشراكة و ذلك من أجل «

تحقیق التنسیق األمني مع الوالیات المتحدة األمریكیة للقضاء على الجماعات اإلرهابیة 

المتطرفة و تحقیق أمنها المحلي و األمن على حدودها حیث عملت الجزائر على خلق 

".رزاق الباراعبد ال"التعاون مع دول الساحل و أدى التعاون إلى القاء القبض على 

1
.133ي، المرجع السابق الذكر، ص لسورأسماء 

2
في مبادر أمریكیة لمكافحة اإلرھاب عبر الصحراءسامي القمحاوي، 

http://www.ahram.org/archive/2005/07/31rep4.html (2014/04/05).
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شهدت الجزائر الكثیر من النشاطات الدبلوماسیة و تبادل الزیارات الرسمیة 2006ففي 

ملیون دوالر في السنة 500، و تجسدا لهذه المبادرة أقرت الوالیات المتحدة نسبة 1العسكریة

ملیون في السنة، و العمل على إجراء مناورات 100بمعدل 2010–2005ما بین 

:مرتین في السنة، كان من أهمها عسكریة 

 هار فیش مال إفریقیا و غی2005مناورة جوان.

 في مالي2007أوت.

في حین تم إنشاء قاعدة عسكریة أمریكیة في إفریقیا و ذلك نظرا لتعاظم التهدیدات 

من طریق الرئیس جورج 2007فیفري 6اإلرهابیة في إفریقیا و تم اإلعالن عن إنشاءها في 

تشمل كل  دول إفریقیا عدا مصر مقرها "أفریكوم"مىو یطلق علیها تسشولكر بو 

مقر لها و ذلك بفشل محاوالت إقامتها في بلد مغاربي أول دول الساحل اإلفریقي "شتوتغارت"

"محمد بجاوي"و یقول وزیر الخارجیة الجزائري األسبق  : إن الجزائر ترفض إقامة قاعدة "

قاللها في حین تسعى عسكریة أجنبیة عن أرضها، ألن ذلك یتعارض مع سیادتها و است

لتقویة الروابط األمنیة مع الدول اإلفریقیة و العملیات العسكریة و القدرة على صد اإلرهاب و 

.2"هي منهجیة تعكس األمن الوقائي و نشر الدیمقراطیة و حقوق اإلنسان

1
.64أمیرة بن دیاب أبركان، و سھیلة لعور، المرجع السابق الذكر، ص 

2
.108–107شریف عادل منصف، المرجع السابق الذكر، ص ص، 



األمریكیةالجزائریةالعالقاتواقع:الثانيالفصل

97

:خالصة الفصل 

یة حیث ضإلى قرون مالیوم بل تمتد جذورها العالقات الجزائریة األمریكیة لیست ولیدة ا

"جورج واشنطن"في عهد الرئیس 1795تم توقیع على أول معاهدة صداقة بین البلدین سنة 

و ظلت العالقات بینهما منذ ذلك الوقت جیدة، و على ما تجلى المسار التاریخي الذي 

.تناولناه و مّیز العالقات بین الجزائر و واشنطن

لتي فرضها النظام الدولي الجدید أرسى مفاهیم و في ظل التطورات الدولیة الراهنة ا

جدیدة أدى بالجزائر إلى تبني رؤیة جدیدة تسایر التطورات و تنویع عالقات التعاون مع 

مختلف الشركاء وفقا لمبدأ البراغماتیة، التعاون یخدم المصالح المشتركة، فبعد أن انحصر 

بإدراك الوالیات المتحدة أن 2001سبتمبر 11التعاون في المجال االقتصادي أصبح بعد 

اإلرهاب عابر الحدود في حین أن هذه األحداث أعطت ثقة أكبر القتراح الجزائر لخلق 

إجماع دولتي حول مكافحة اإلرهاب خاصة ما عانت منه الجزائر ما قبل التسعینات، و بناء 
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اإلرهاب، وٕانشاء تصور جهوي لمكافحة الظاهرة و من خالل تبني االتفاقیة اإلفریقیة لمكافحة

المركز اإلفریقي لدراسات حول اإلرهاب مقره الجزائر و دخول الجزائر في الحوار المتوسطي 

، هذا الحوار الذي سیفتح لها أبواب مخازن األسلحة األمریكیة 2000مارس 8األطلسي في 

د أحداث و األوروبیة و یمكن القول أن العالقات الجزائریة األمریكیة أخذت مسارا جدیدا بع

خاصة في زیادة التفاعل السیاسي بین الدولتین و ذلك من أجل تحقیق 2001سبتمبر 11

األمن القومي عبر التحالف لمكافحة اإلرهاب الدولي و السعي وفق إستراتیجیة متینة، وتفعیل 

التي"أفریكوم"الحوار بإعطاء دفع جدیدة للتعاون و تقدیم المساعدات المالیة، وكذلك مبادرة 

.تعتبر منهجیة تعكس األمن الوقائي و تقویة الروابط األمنیة بینهما



الفصل الثالث



ة الراهنةاألمریكي في ظل التحوالت اإلقلیمی–الفصل الثالث مستقبل التعاون األمني الجزائري 

100

نظرا للتحوالت التي عرفها العالم خاصة في ظل التحوالت اإلقلیمیة الراهنة و تزاید 

مستوى التهدید اإلرهابي في منطقة الساحل اإلفریقي حاولت كل الدول التدخل للقضاء على 

وٕاعالنها ،2001یكیة الحادي عشر من سبتمبر الظاهرة، و تعتبر الوالیات المتحدة األمر هذه 

الحرب على اإلرهاب أینما كان و خاصة أینما تواجدت مصالحها، و نجد كذلك الجزائر 

و لكل دولة إستراتیجیتها وآللیتها .التسعیناتعصاحبة الخبرة في مكافحة اإلرهاب في مطل

.في مكافحة التهدیدات اإلرهابیة بكل أشكالها

ل كبیر فیما نطقة الساحل اإلفریقي شكل ذلك جدنظرا لألوضاع التي تشهدها مو

األمریكیة، حول ما إذا ستبقى العالقة كما هي قائمة –یخص مستقبل العالقات الجزائریة 

.ت أم أنها ستتحول و تتغیرقبل هذه التحوال

و یتضمن هذا الفصل مبحثین، حیث یعالج المبحث األول دور كل من الجزائر 

والوالیات المتحدة األمریكیة في مكافحة االرهاب في منطقة الساحل االفریقي، أما المبحث 

.الثاني یعالج االتجاهات المستقبلیة للعالقات األمنیة الجزائریة األمریكیة
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في مكافحة اإلرهاب الجزائردور الوالیات المتحدة األمریكیة و :بحث األولالم

.في منطقة الساحل اإلفریقي

ها العالم عامة و العالقات الدولیة خاصة غیرت العدید من نظرا للتحوالت التي عرف

الدول أولویاتها و استراتیجیاتها للحفاظ على سیادتها و حمایة شعبها و أرضها خاصة بعد 

، و انتشار ظاهرة اإلرهاب في كل مناطق العالم 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

الفاشلة و الضعیفة كمنطقة الساحل اإلفریقي، فعملت الوالیات المتحدة الدولخاصة في

األمریكیة على مساعدة منطقة الساحل و مّد یّد العون مادیا بتقدیم مبالغ مالیة و ساندتها  

.اعتبارها دولة ذات خبرة في مكافحة اإلرهابفي ذلك الجزائر ب

و من خالل هذا المبحث سنعالج كل من اإلستراتیجیة الجزائریة و األمریكیة في 

.مكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل االفریقي

اإلستراتیجیة األمریكیة في مكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل :المطب األول

.اإلفریقي

الكبرى اإلفریقیة من أكبر صحاري العالم بمساحة تقدر بـ تعد منطقة الصحراء 

لمحیط األطلسي حتى البحر كلم من ا4830، حیث تمتد على ²كلم9065000

و تشمل الصحراء .كلم داخل منطقة الساحل اإلفریقي1930وتمتد جنوبا بعمق األحمر،
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جزء من مناطق جنوب المغرب وموریتانیا و الصحراء الغربیة و النیجر و مصر :الكبرى 

.و تونس والجزائر و الجزء الشمالي لمالي و تشاد و السودان

أما منطقة الساحل اإلفریقي فهي منطقة شبه جافة تقع بین الصحراء الكبرى في 

السینیغال و موریتانیا مرورا بمالي والنیجر سافانا في الجنوب، وتمتد غربا منالشمال وال

.ال نیجریا و تشاد و السودان وٕاثیوبیا شرقاوبوركینا فاسو و شم

كما یستعمل مصطلح الساحل اإلفریقي للداللة على الدول المنطویة تحت تجمع 

تشاد و النیجر و مالي و بوركینا :و تضم CILSSاللجنة ما بین الدول لمكافحة الجفاف 

.1*لرأس األخضرافاسو و موریتانیا و السینغال و غامبیا و غینیا و

و تعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق فقرا بسبب الحروب و قسوة المناخ، كما أن 

دول هذه المنطقة من أكثر الدول تخلفا، إلى جانب التنوع اإلثني و العرقي و الدیني الذي 

أحدث فوضى في المنطقة، كما نجد أن االستعمار قد وضع حدود مصطنعة بین دول هذه 

ول في صراعات و خالفات كما حدث مع أزمة الطوارق في المنطقة حیث دخلت هذه الد

.2مالي و النیجر و أزمة شمال مالي

ھي دولة في قارة افریقیا، تتكون من أرخبیل من الجزر الواقعة غرب سواحل شمال افریقیا، تقع جزر الرأس :الرأس األخضر .*
"برایا"و بھا مدینة كلم من سواحل السنغال في المحیط األطلنطي، و تعتبر سانتاغو من أكبر و أھم الجزر 570األخضر على بعد 

.العاصمة
1

، مذكرة مكملة مقدمة لنسل شھادة الماجستیر یة االقلیمیة و انعكاساتھا على األمن الوطني الجزائريئالبیالتحوالتسلیم بوسكین،

ص ،2011–2010في العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، تخصص عالقات دولیة و استراتیجیة، جامعة محند خیضر، بسكرة، 
175.

2
.176نفس المرجع، ص 
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خریطة توضح منطقة الساحل اإلفریقي

http://www.google.com/searchالجریمة المنظمة في الجزائر:المصدر ?q=

األوضاع السیاسیة األمنیة لمنطقة الساحل اإلفریقي مرتبطة أساسا بالدولة الفاشلة أما

:أهمهاالتي أفرزت مجموعة من المعضالت األمنیة و من 

عدم االستقرار السیاسي الذي برز بوضوح بعد نهایة الحرب الباردة، إذ كانت الكثیر -

األجنبیة، فظهرت هشاشة هذه من األنظمة السیاسیة في إفریقیا تعتمد على المساعدات 

.األنظمة بوضوح

یضاف إلى عنصر الحرب الباردة قضیة التحول الدیمقراطي في هذه الدول التي كانت 

إضافة إلى غیاب الرؤیة الواضحة للمعارضة .تحافظ على االستقرار بواسطة التسلط و القمع

لجماعات االعدید منلسلطة أحیانا، مما شجعأدى إلى حدوث صراعات داخلیة و فراغ في ا

للمحاربة على استیالء الحكم و الثروات في هذه الدول، و یمكن اإلشارة إلى مشاكل أخرى 
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مثل سوء اإلدارة و الفساد  المدیونیة، هذه األخیرة التي یعتبرها العدید من المحللین من أهم 

.التحدیات التي تواجه مسارات التنمیة للدول اإلفریقیة الضعیفة

لدول الساحل على غرار كل من تشاد و النیجر هناك ضعف في اإلطار العام بالنسبة

.3للدولة على مستوى الترابط االجتماعي و االستقرار السیاسي

هنا نفهم أن بناء الدولة الوطنیة أحد األوجه الرئیسیة للمشكلة األمنیة التي تعاني من

.منها دول الساحل اإلفریقي و هذا راجع إلى الحدود الجغرافیة المتوارثة عن االستعمار

ین المؤسسة العسكریة و السیاسیة إلى جانب العجز التنموي و مشكلة بالعالقة -

.4لتمرد المرتبطة بالمشكلة االثنیة و القبلیةالحروب األهلیة و حركات ا

إلى جانب الحروب األهلیة و العجز التنموي و التخلف نجد ظاهرة اإلرهاب التي -

رسمت المزید من االهتمام بهذه المنطقة و أصبح للساحل خصوصیة لكونه إلى ما ینتج 

فیتعلق بتهدید هذه عنها في مناطق العبور من جرائم منظمة السرقة، التزویر، أما الثاني 

األخیرة للدول وجهة للمهاجرین، خاصة منها دول جنوب أوروبا التي تعد الوجهة األولى 

.5للمهاجرین الشرعیین من الساحل االفریقي

نجد كذلك أزمة الطوارق خاصة بمنطقة الساحل اإلفریقي، و برزت مشكلة الطوارق -

إقلیم منطقة الساحل اإلفریقي في منطقة شمال النیجر أكثر من أي منطقة أخرى ضمن 

3
ة لنیل شھادة الماستر ممذكرة مقددور الوالیات المتحدة األمریكیة في مكافحة اإلرھاب في منطقة الساحل االفریقي، فایزة بن شیخ، 

، ص 2015–2014ي المیدان، فرع العلوم السیاسة، تخصص، دراسات أمنیة و استراتیجیة، جامع قاصدي مرباح، ورقلة، مأكادی
35.

4
.36نفس المرجع، ص 

5
.163سلیم بوسكین، مرجع سابق الذكر، ص 
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وتعود أسباب تمردهم إلى سوء األوضاع المعیشیة هذا من جهة، و من جهة أخرى نجد 

.6الصراع بین الحكومة كجهاز حدیث و بین تنظیم االثنیة الطرقیة كتنظیم تقلیدي تاریخي

http://www.google.com/searchالجریمة المنظمة في الجزائر:المصدر ?q=

غّیرت الوالیات المتحدة األمریكیة من 2001بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر -

هذه الظاهرة إلى استراتیجیاتها، و كانت أولویاتها هي مكافحة ظاهرة اإلرهاب و منع وصول 

ة، و من بین هذه فضعیاطق أین توجد الدول الفاشلة و الكثیرا على المنركزتالعالمیة، و 

االفریقي فأین ظهر الدور األمریكي في مكافحة اإلرهاب في الساحل الدول منطقة الساحل 

.اإلفریقي ؟

6
.37فایزة بن شیخ، مرجع سابق الذكر، ص 
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لقد تطور االهتمام األمریكي بمنطقة الساحل اإلفریقي خاصة بعد أحداث الحادي 

و الحرب األمریكیة على اإلرهاب في القارة اإلفریقیة تعكس نمو 2001عشر من سبتمبر 

فإذن األمن في إفریقیا .ة أین تتمركز المصالح األمریكیةالجماعات اإلرهابیة في كامل القار 

.إحدى أولویات الحرب األمریكیة على اإلرهاب

لقد عرفت إفریقیا خالل التسعینات نشاط للجماعات اإلرهابیة و خاصة  منطقة ممتدة 

.7یمكنها أن تشكل مأوى لإلرهابیین الفارین من أفغانستان و العراق

لدینیین كالجماعة السلفیة للدعوة و القتال و التي أصبحت كما ظهر المتطرفین ا

تعرف بتنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، و قد تمكنت هذه الشبكات و التنظیمات 

اإلرهابیة من االستفادة من انعدام األمن في منطقة الساحل اإلفریقي و فشل الدول فیه مما 

ى العالقات التعاونیة مع الطوارق و باقي القبائل كما أن حفاظها عل.وفر لها المكان اآلمن

ساعدها على العمل في المنطقة خاصة وأن مصلحتهم واحدة في عدم تدخل أجهزة أمن 

الدولة، كذلك اتساع مساحة  الساحل اإلفریقي وهشاشة حدوده وعدم قدرة الدول على مراقبتها 

لة تنقلهم عبر اإلقلیم الساحلي ساهم إلى حد كبیر في تواجد اإلرهابیین في المنطقة وسهو 

.8الصحراوي

7
Cherif Dris, « Etats unis et Afrique sahel – Saharienne : agenda energetique et sécuritaire », dans :

abdennourBenantar. Les états-unis et le maghrebregim d’interet, alger : CREAD, 2007, p 54.
8

.39فایزة بن شیخ، مرجع سابق الذكر، ص 
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http://www.google.com/searchالجریمة المنظمة في الجزائر:المصدر ?q=

و تعد كذلك الجریمة المنظمة من أخطر التهدیدات األمنیة في الساحل اإلفریقي، ولقد 

كذلك الدول عرفت تطورا ملحوظا في السنوات األخیرة فأصبحت تهدد أمن دول الساحل و 

المجاورة لها كالجزائر و المغرب و حتى أن التهدید ینتقل إلى أوروبا، و لقد عّرفها االنتبربول 

"أنها  جمعیة أو مجموعة من األشخاص یشتركون في نشاط غیر مشروع ومستمر من أجل :

.9"الهدف األول المتمثل في تحقیق األرباح بغض النظر عن الحدود الدولیة

األخرى التي تهدد كذلك منطقة الساحل اإلفریقي الهجرة غیر الشرعیة أما المعضلة

ین، األول یتعلق بكونها تعد هجرة الموت حیث یذهب ضحیتها دالتي تعد بمثابة خطر ذو ح

اآلالف كل سنة باإلضافة في شرق افریقیا و التي كانت تتم عبر جماعات وافدة من عناصر 

9
Philippe Marchesin, les nouvelles menaces : les relations nord-sud des années 1980 à nos jours,

Paris : Karathala, 2001, p 43.



ة الراهنةاألمریكي في ظل التحوالت اإلقلیمی–الفصل الثالث مستقبل التعاون األمني الجزائري 

108

مؤیدین لفكرها، و بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تة و جذبإرهابیة هاجرت إلى القار 

برزت جماعات وضعتها الوالیات المتحدة األمریكیة ضمن القوائم اإلرهابیة، و منها شباب 

المجاهدین في الصومال و جماعة بوكو حرام في نیجریا، فكانت الجناح العسكري للمحاكم 

ولم تتحول إلى العمل .2008–2006في الصومال خالل الفترة من عام اإلسالمیة

أما الثانیة فقد ظهرت في شمال نیجیریا في صیف .2009االرهابي إال في دیسمبر 

.10م2009

اعتبرت اإلدارة األمریكیة أن افریقیا بكل ما تعانیه من عوامل عدم االستقرار و الفشل 

لساحل، و جاء یمكن أن تشكل مالجئ آمنة للعناصر و التنظیمات االرهابیة خاصة منطقة ا

"قائال "جورج بوش"في خطاب الرئیس األمریكي  إن حرصنا على اإلرهاب و إن كانت :

ستبدأ من القاعدة إال أنها ال تنتهي عندها، إنها لن تنتهي حتى یتم الوصول إلى كل جماعة 

.11"ارهابیة في العالم و هزیمتها

تكزت مصالح األمریكیة ار وباعتبار منطقة الساحل االفریقي منطقة تتواجد فیها ال

جیتها على استخدام القوة الصلبة و تتمحور على استخدام القوة الوالیات المتحدة في استرات

العسكریة واعتمدت في ذلك على الجیش األمریكي و قوات الدول الحلیفة لها التي تعتمد 

بسیط داخل الدول التي تشهد نمو الجماعات استباقیة وعلى تمركز عسكريتعلى ضربا

10
45نفس المرجع، ص 

11
.نفس المرجع
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االرهابیة، و خیر مثال على استخدام الوالیات المتحدة للقوة الصلبة من أجل مكافحة 

.12االرهاب هو الحرب على القاعدة في أفغانستان و العراق

استخدمت كذلك القوة الناعمة سواء على مستوى الدول أو الشعوب باستخدام 

عة فیها، و تعمد في ذلك تبستراتیجیة المأطراف دولیة داعمة للحرب و لالالدبلوماسیة لكسب 

على المساعدات االقتصادیة و التنویة و التدریبیة للدول التي تعاني من ضعف على 

مالییر5بموافقة الكونقریس على تخصیص "براك أوباما"حیث قام الرئیس .المستوى األمني

هة اإلرهاب ومن بین الدول التي منحت لها دوالر لتدریب قوات أجنبیة في مواج

.13مساعدات تدریبیة نذكر الصومال و مالي

إلى جانب هذه المساعدات قامت الوالیات المتحدة األمریكیة بردع خطر اإلرهاب بطرح 

:عدة مبادرات أهمها 

 مبادرة بان الساحلL’initiative Pan-Sahel:

الوالیات المتحدة األمریكیة عامل بناء القدرات المحلیة للدول كعامل أساسي في اتخذت

.مكافحة اإلرهاب ألن أكثر الدول في منطقة الساحل دول ضعیفة و فاشلة

12
.52المرجع، ص نفس 

13
:وزارة الخارجیة األمریكیة، متوفر على الرابط 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/textraus/2016/08//20160811305420.html
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لمالحقة اإلرهابیین في افریقیا خاصة 2004جانفي 10و هذه المبادرة أعلن عنها في 

لمنطقة من أجل تحسین أمن حدودها و ذلك عن في األراضي غیر المراقبة و مساعدة دول ا

)مالي، النیجر ،تشاد، و موریتانیا(طریق تدریب جیوش الدول التي مستها المبادرة 

400، و نشر منهم "الفریق المعادي لإلرهاب"جندي تحت إسم 500و ذلك بإرسال 

.ملیون دوالر7,75في المنطقة الحدودیة بین النیجر و تشاد و قدرت میزانیة هذه المبادرة بـ

Victor"و في إطار هذه المبادرة قال العقید األمریكي  Nelson" المسؤول عن برنامج

مبادرة بان الساحل أداة مهمة في الحرب على االرهاب، و فعلت الكثیر "بأن "بان الساحل"

.14"تجاهلها إلى حد كبیر في الماضيتلتعزیز العالقات في المنطقة كما 

جل مكافحة االرهاب عبر الصحراء الشراكة من أ:

"بان الساحل"لمبادرة ةمكافحة اإلرهاب عبر الصحراء تكملتعتبر الشراكة من أجل 

ت فیها دول المغرب العربي إلى الدول األربعة السابقة الذكر جو أجدر 2005أنشئت عام 

).مالي، النیجر، تشاد و موریتانیا(

استراتیجیة متعددة األوجه و متعددة "و عّرفت الوزارة الخارجیة هذه المبادرة على أنها 

السنوات تهدف إلى هزیمة التنظیمات االرهابیة من خالل تعزیز الحكم الدیمقراطي و ترسیخ 

14
.120سابق الذكر، ص عولي، مرجسأسماء ر
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قدرات التعاون بین قوات األمن في المنطقة، و تعزیز الحكم الدیمقراطي و تشویه سمعة 

.15"یز العالقات العسكریة الثنائیة بین الدول و الوالیات المتحدةاإلرهاب و تعز 

من خالل هذه المبادرة حاولت اإلدارة األمریكیة توسیع و تحسین الجانب التنموي، كما 

لتقویة جهود مكافحة اإلرهاب، كما اهتمت كذلك ةقامت بالجمع بین القوة الصلبة و الناعم

در قتر، و ملیون دوال500میزانیة هذه المبادرة بـ بالجانب الصحي و التعلیمي، و قدرت

المیزانیة المحددة في إطار الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة في الجانب الصحي و التعلیمي 

.2005أول تطبیقات هذه المبادرة في عام *و تمثل فلینتلوك.16%40بـ

 قیادة افریقیا األفریكوم:

نظرا لعدم مقدرة دول الساحل االفریقي في السیطرة على ظاهرة اإلرهاب فكرت الوالیات 

2007فیفري 6مریكیة في انشاء قیادة عسكریة افریقیة و التي أعلن عنها في المتحدة اال

.17و تضم كل دول القارة ما عدى مصر"جورج ولكر بوش"من قبل الرئیس األمریكي 

15
.102نفس المرجع، ص 

16
Antonin Tasseron, Quels enserignents de l’approche américaine au Sahel ? (21-09-2016) 12h32, in

intelligence.com-http://sahrl

ھي عملیات عسكریة مشتركة بین كل من الوالیات المتحدة (FlintlockManeuvers)مناورات فیلنتلوك أو باإلنجلیزیة .*
و تنظمھا سنویا قیادة العملیات الخاصة في القیادة  2005األمریكیة، كندا، فرنسا، الجزائر، المغرب، تشاد، نیجیریا، و مالي منذ عام 

ھدف تطویر قدرات جیوش الدول المشاركة في حملة و یشارك فیھا ألف عسكري من عشرین بلدا و تقام ب)أفریكوم(األمریكیة 
.مواجھة اإلرھاب

17
.56فایزة بن شیخ، مرجع سابق الذكر، ص 
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:الرسمیة إلفریكوم الخلفیات و األهداف 

Ryanریان هنري "حسب  Henry" مساعد وزیر الدفاع لشؤون التخطیط و السیاسات

أن الهدف الرئیسي من إنشاء هذه القاعدة هو خلق و تنمیة بیئة مستقرة في القارة االفریقیة 

تشجع على اقامة مجتمعات مدنیة و العمل على تحسین ظروف مستوى معیشة شعوب 

.القارة

من مساحة %35اف المسؤول العسكري األمریكي أن افریقیا التي تمثل مساحتها وأض

ان من عدد سكان العالم تزداد أهمیتها و أنه قد ح%25العالم و یبلغ عدد سكانها نسبة 

.ي و تدرك هذه األهمیةالوقت للوالیات المتحدة أن تع

في المساعدة في القضاء على ن كذلك مهمة القیادة العسكریة االفریقیة الجدیدة مكو ت

.النزاعات و تأمین بیئة أمنیة مستقرة تكون قادرة على هزیمة الشبكات و التنظیمات االرهابیة

إن شعوب القارة االفریقیة یرون أن هذه القارة كیان جغرافي و ثقافي و سیاسي واحد 

ن تبني نفس نظرة وأنهم ینتمون إلى قارة واحدة لذلك حرصت القیادة العسكریة األمریكیة ع

.18أبناء و شعوب القارة

:األسباب الحقیقیة ألفریكوم 

إن األحداث االرهابیة التي شاهدتها منطقة شرق افریقیا من تفجیر سفارتي الوالیات 

م و من بعدها تفجیر السفینة الحربیة األمریكیة في خلیج 1998المتحدة في نیروبي في عام 

18
:في الموقع قیادة عسكریة أمریكیة جدیدة الفریقیا:أفریكوم یحي عبد المھدي، 

www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohadedat/12//873.html
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تنظیم القاعدة في القرن االفریقي، نّبهت الوالیات المتحدة ، و تزاید نشاط 2000عام "عدن"

.تي أمریكي كثیف في المنطقةاإلى ضرورة وجود عسكري و استخبار 

و من ثم كان تفعیل الوجود العسكري في جیبوتي تجاوبا مع هذه الضربان، و بعد 

تخطیط أصبح الهاجس األمني العامل األكثر تأثیرا في 2001الحادي عشر من سبتمبر 

."بوش"إدارة إلستراتیجیةالموجه اإلرهابالسیاسات األمریكیة، و باتت الحرب على 

تخوف اإلدارة األمریكیة من تزاید األصولیة االسالمیة في بلدان غرب افریقیا مثل 

كسبب لضرورة وجود إفریقیافي اإلرهابجریا باإلضافة إلى مجابهة النیجر و شمال نی

القیادة العسكریة الجدیدة، فإن النظام اللیبي رغم كل مظاهر التطبیع األخیرة مع الوالیات 

.المتحدة ما یزال سبب لقلق اإلدارة األمریكیة

النفوذ االقتصادي و التجاري و االهتمام الصیني المتزاید بمختلف أنحاء افریقیا یظل 

اإلدارة األمریكیة، و من الدوافع التي أجبرت أمریكا على من العوامل الرئیسیة لقلق كذلك

.19إعادة صیاغة سیاستها اتجاه القارة االفریقیة

بإفریقیاو ینكر المسؤولون األمریكیون أن احد اسباب إنشاء قاعدة عسكریة خاصة 

ابات هو تأمین واستقرار التنقیب على النفط والمعادن في القارة االفریقیة، فقد شكلت االضطر 

، خطر لدولة تعتمد 2003التي تكررت في دخول النفط في منطقة دلتا بالنیجر منذ عام 

19
.مرجع سابق الذكر،قیادة عسكریة أمریكیة جدیدة الفریقیا:أفریكوم یحي عبد المھدي، 
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بشكل كبیر على نفط هذا االقلیم، ویمكن تفهم ذلك في ضوء تقاریر استراتیجیة أمریكیة تتوقع 

.من احتیاجات الوالیات المتحدة من النفط%25أن تلّبي القارة االفریقیة 

ن المتوقع أن یكون احد مراكز انتشار القوات العسكریة األمریكیة و في هذا السیاق یمك

.20في القارة هو خلیج فینا

.االستراتیجیة الجزائریة في مكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل:المطلب الثاني

ظاهرة اإلرهاب في منطقة الساحل االفریقي النتشارنظرا للتطور الخطیر والسریع 

عملت الكثیر من الدول على توحید جهودها للتصدي لهذه الظاهرة، و تعتبر الجزائر إحدى 

هذه الدول التي قامت بوضع مشاریع و استراتیجیات و مبادرات لوضع حد للجریمة المنظمة 

:و القضاء على المنظمات االرهابیة، و تظهر جهود الجزائر في 

 1999اتفاقیة الجزائر لمكافحة اإلرهاب عام:

صادق على هذا المشروع وزراء العدل للدول االفریقیة باإلجماع و أصبحت هذه 

االتفاقیة ساریة المفعول بعد اقرارها و التصدیق علیها خالل دورتي مجلس وزراء المنظمة و 

.حكوماتها، و تم عقدها في الجزائر

:إلىوسعت الجزائر من خالل هذه االتفاقیة 

20
.نفس المرجع 
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تعاون بین الدول لمكافحة مختلف الجرائم المنتقلة عبر قتوحید الجهود و خل-

.الحدود

.عملت على تطویر أسالیب المراقبة البریة، البحریة، والجویة-

التنسیق بین الدول االفریقیة في المیدان القضائي و تبادل المعلومات و الخبرات-

العملیات االرهابیة بعد الحادي عشر من سبتمبر عامال في تغییر التعامل شكلت 

ولة لها خبرة دمریكیة ألن الجزائر برزت كأكبر الغربي مع الجزائر خاصة الوالیات المتحدة األ

.21في مكافحة اإلرهاب

Planو من أهم القرارات التي خرجت بها هذه االتفاقیة هو مخطط التحرك  d’action

قویة اإلمكانات المتاحة عن طریق التعاون غیر الحكومي لمكافحة مختلف تسمح بالذي ی

.الجرائم

 إنشاء الجزائر للمركز االفریقي للدراسات و البحث حول االرهاب مع دول افریقیا:

یقیا من أجل البحث عن طرق حدیثة لقد قامت الجزائر بالتنسیق و التعاون مع دول افر 

و مقره 2004هذا المركز في اكتوبر ءب، فقامت  الجزائر بإنشاة اإلرهاعصریة لمكافحو 

:الجزائر، وسعت الجزائر من خالله إلى 

مساعدة دول األعضاء على تنمیة االستراتیجیات و الطاقة لمنع و التصدي لظاهرة -

.اإلرهاب

21
.215، مرجع سابق الذكر، ص عبد النور بن عنتر
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ركز هذا المركز على اقامة عالقات و تعزیز التعاون مع المجتمع الدولي في إدارة -

.األبحاث و الدراسات و جمع المعلومات و نشرها

في الجهات الخمسة للقارة، بهدف القضاء 2010إنشاء قوة افریقیة احتیاطیة في -

خبیرا افریقیا من 40زار الجزائر حوالي 2010على اآلفة العابرة لألوطان، و في 

الئمة أجل مناقشة مسألة مكافحة اإلرهاب و تحدید النقاط الهشة و الحلول الم

.22لمواجهة هذه الظاهرة الخطیرة

 اقامة المشاریع التنمویة:

تبنت الجزائر رؤیة تقوم على سیاسة وقائیة بتوفیر البدیل االقتصادي و االجتماعي 

:الجزائریة في اإلجراءات التالیةةیماإلقلیأراضیها و تمثلت المقاربة للطوارق الموجودین على 

رى و مدن في جنوبها و ترقیة معیشتهم ومحاولة ققامت الجزائر بجمع الطوارق في-

إدماجهم في الحیاة السیاسیة و االجتماعیة، كما قامت بتقدیم مساعدات لهم و توفیر 

.الشروط الضروریة حتى تمكنهم من العودة إلى بلدانهم

و وفرت )وتیمیمونجانت، عین قزام، تین زواتین(قامت ببناء مراكز عبور في مدن -

.الضروریة للحیاة من غذاء، تغطیة صحیة و بناء مدارس لألطفالالشروط 

22
، تخصص مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في العلوم السیاسیةالدور االقلیمي للجزائر في مكافحة اإلرھاب، یوسف نوي، 

.54،ص 2015–2014أنظمة سیاسة مقارنة و حكومة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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إنشاء الطریق العابر للصحراء الذي شكل همزة وصل بین الجزائر وجیرانها في -

یسمح باستكمال المحور يملیار دینار جزائر 64تكلفته بـ الجنوب، قدرت

.االستراتیجي لتنمیة الجنوب و تطویره

.الحدودیة بین الجزائر و مالي و النیجرقامت بمشروع تنمیة المناطق -

بتجهیز ملیار و نصف ملیار فرنك افریقي 2007قیام الجزائر و مالي سنة -

FCFA غاو، تمبكتو، كیدال(من أجل تنمیة مناطق الشمال.(

"تودیني"ومالي حول التنفیذ عن البترول في حوض "سونطراك"اتفاق بین شركة -

حث عن قواعد متطرفي اإلسالم السیاسیین وقبول الطوارق المساعدة في الب

.23الجزائریین

اتجاهات مستقبلیة للعالقات األمنیة الجزائریة األمریكي:المبحث الثاني

الدراسات ألن التنبؤ بالمستقبل یمكن أن عبعتبر الدراسات المستقبلیة من أصت

إرادة الباحث أقوى ى قوصول إلى حالة عدم الیقین لكن تبیعرض الباحث رغم اجتهاده إلى ال

من الخوف في عدم الوصول إلى نتائج ایجابیة خاصة عندما یكون الموضوع جد مهم 

.كموضوعنا المتعلق بالتنبؤ بالعالقات األمنیة الجزائریة األمریكیة

23
.57–56نفس المرجع ، ص ص، 
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و من خالل هذا المبحث سنتطرق إلى ثالث سیناریوهات لفهم مستقبل التعاون 

لة في السیناریو األول، فهو السیناریو الخطي الذي األمریكي المتمث–األمني الجزائري 

أما السیناریو الثاني هو .األمریكیة تبقى على الوضع القائم-الجزائریة یفترض أن العالقات 

السیناریو االصالحي الذي ینطلق من فكرة زیادة تطور و نمو في العالقات بین البلدین و 

.رادیكالي نحو التوتر و التنافس بین البلدینالسیناریو الثالث یفترض حدوث تغییر و تحول

)خطي(سیناریو البقاء على الوضع القائم :المطلب األول

ینطلق السیناریو الخطي بناءا على استقراء الماضي و الحاضر، و نظرا ألهمیة 

منطقة المغرب العربي و الساحل االفریقي كانت االستراتیجیة األمنیة  الجزائریة و األمریكیة 

قائمة على الحفاظ على استقرار هذه المنطقة ألن كل من مصالح البلدین موجودة فیها، لذلك 

.ا لمتوقع أن یستمر الوضع قائم فیما یخص ضمان استقرار هذه المنطقةمن

و للتوضیح أكثر سنتطرق إلى متغیر هو بقاء مستوى التهدید اإلرهابي على الوضع 

ال یعني أنا لقاعدة "أسامة بن الدن"من مقتل زعیم القاعدة القائم في منطقة الساحل، فالبرغم 

"باإلرهابیین الجدد"قد تراجعت أو انهزت و الدلیل على ذلك ظهور قضیة ما یعرف 
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إذن القاعدة یمكن أن تقوم بتعدیالت و تغییرات على مستوى التنظیم وفقا لما یخدم 

"تونللي هام"2001سبتمبر 11نة أحداث مصالحها، و في هذا السیاق قال نائب رئیس لج

" .24"أحد یعرف ما إذا كنا في حالة فوز أو خسارة للحربال :

و ما یؤثر كذلك على مستوى التعاون األمني بین البلدین في المنطقة هي الطبیعة 

تضاریس الصعبة، كما تعرف العدید من دول شمال الوالقاسیة لهذه المنطقة ةالجغرافی

.المنار و انتشار القیا عدم االستقر افری

نجد كذلك متغیر آخر هو أن التوجهات الجزائریة و األمریكیة تساهم كثیرا في الحفاظ 

على العالقات األمنیة الجزائریة األمریكیة، حیث نجد الجزائر رافضة و ضد الفكرة األمریكیة 

ارسات  الداعمة للطرح المغربي بالحكم الذاتي إلقلیم الصحراء الغربیة و دعمها للمم

اإلسرائیلیة ضد الشعب الفلسطیني و من جهة أخرى رفضت الجزائر لتواجد أي قاعدة 

عسكریة في ترابها لكن أرجعت الوالیات المتحدة األمریكیة رفض الجزائر لتواجد أي قاعدة 

واشنطن ضد توجهات بالمقابلنجدو .رئعسكریة في وطنها إلى أبعاد تاریخیة تخص الجزا

.25للحق في السیادة الكاملة للشعب الصحراويالجزائر الداعمة

األمریكیة توترا بسبب –عرفت العالقات األمنیة الجزائریة 2010في أواخر سنة 

إدراج واشنطن الجزائر بین الدول التي تخضع للتفتیش في مطاراتها و هو األمر الذي 

24
.224مریم براھیمي، مرجع سابق الذكر، ص 

25
:في الموقع الدبلوماسیة الجزائریة

http://www.echaab.net/ar/html
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شتركة بین البلدین أغضب الجزائر و قابلتها بالمثل في مطاراتها، لكن نظرا للمصالح الم

.26ألغت اإلدارة األمریكیة هذه اإلجراءات األمنیة

–من هنا نفهم أن رغم التوترات و الخالفات التي عرفتها العالقات األمنیة الجزائریة 

األمریكیة إال أن استراتیجیة كال من البلدین في الحفاظ على استقرار منطقة المغرب العربي 

قائمة ألن مصلحة كل من الجزائر و واشنطن موجودة في هذه و الساحل االفریقي ال زالت

.المنطقة

)متفائل(سیناریو التوجه نحو التحالف الوثیق :الثانيالمطلب 

دخلت الوالیات المتحدة في أزمة بسبب ظهور فواعل 2001سبتمبر 11بعد أحدث 

جدیدة على الساحة الدولیة، لذا كان توجهها نحو المزید من سیاسات التنسیق و التبادل على 

لذا فإن مستقبل العالقات الجزائریة األمریكیة فیها تفاؤل كبیر منياألالمستوى السیاسي و 

لف وثیق، كون التهدیدات األمنیة في المغرب العربي و الساحل في الوصول إلى تحا

الروابط االفریقي یهدد كال البلدین و انطالقا من هذا الوضع حاولت اإلدارة األمریكیة تقویة 

عاون األمني األمریكي الجزائريمع زیادة التهدید اإلرهابي زاد التفبینها وبین دول الساحل، 

عتبر أكبر جیش في شمال افریقیا لذلك اعتبرته واشنطن خاصة وأن الجیش الجزائري ی

.الشریك المهم في الحرب على اإلرهاب

26
.201مریم براھیمي، مرجع سابق الذكر، ص 
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ملیون 374,3بـ 2007إلى 2002فزادت من مساعداتها المالیة للجزائر في الفترة 

دوالر، و ما زاد من اهتمام الوالیات المتحدة بالجزائر و توسیع مجال التعاون األمني معها 

بعد جیشظامین التونسي و اللیبي السیما أن الجیش اللیبي كان ثاني أكبرهو سقوط الن

.27الجزائر

تفاقمت كذلك األعمال االجرامیة و زاد تنظیم 2001سبتمبر 11وبعد أحداث 

ل القاعدة اإلرهابیة ما أدى إلى زیادة الالأمن في كل أنحاء العالم، و شهدت العدید من الدو 

ق الشعوب حیث زادت القاعدة اإلرهابیة في بالد المغرب حمرتكبة في سیناریوهات اجرامیة

االسالمي، كثافة خاصة بعد تحالفها مع عصابات الجریمة المنظمة و تهریب المخدرات وهذا 

وزیر الخارجیة الجزائریة عند افتتاحه ألعمال مؤتمر التنسیق بین "مراد مدلسي"ما اشار إلیه 

.الجزائر العاصمةب2010دول الساحل في مارس 

كشفت تحریات جزائریة بتمنراست و التي أسفرت عن اغتیال 2010في نهایة جوان 

عنصر من حرس الحدود الجزائریة عن تورط تنظیم القاعدة فیه، و كان بغرض تسهیل 12

قناطیر من الكیف المعالج إلى داخل التراب الجزائري، كما أن الخطر القادم 7عملیة تهریب 

سینتج عنه نتائج و خیمة على األمن القومي الجزائري، و كذا زیادة التهدیدات من مالي

16االرهابیة في الساحل االفریقي، و بدون أن ننسى ما حدث في منشأة الغاز بتقنتورین في 

كریس "ال السفیر األمریكي یاغتو اختطاف الدبلوماسیین الجزائریین في مالي و 2013جانفي 

27
.47، أمیرة، لعور سھیلة، مرجع سابق الذكر، ص نبن دیاب أبركا
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،و اختطاف األجانب و احتجازهم من أجل الحصول على 2012ر سبتمب11في "ستفنز

.فدیة

لكن أمام هذه األوضاع أخذت الوالیات المتحدة بعین االعتبار مذكرة الجزائر حول 

تحریم دفع الفدیة للمختطفین و ذلك باعتبار الجزائر أحد األعضاء المؤسسین للمنتدى 

رمطان"هذا ما صّرح به وزیر الخارجیة و 2011العالمي لمكافحة اإلرهاب الذي أسس في 

ركائها في شأن تواصل تنسیقها و تعاونها مع في حدیث صحفي، أنه على الجزائر"لعمامرة

.28مكافحة اإلرهاب

األمریكیة تحالفات أخرى تمثلت في زیادة الزیارات –شهدت كذلك العالقات الجزائریة 

عبد العزیز "التي انتهجها الرئیس الجزائري "الوئام المدني"بین البلدین فبعد نجاح سیاسة 

بدعوة بوتفلیقة و لقد كانت الزیارة الرسمیة "جورج بوش"قام الرئیس األمریكي "بوتفلیقة

أین باركته واشنطن 2001جانفي 5في مریكیةاألللرئیس بوتفلیقة إلى الوالیات المتحدة 

ة العون باعتبارها ذات خبرة في مجال النتهاجه هذه السیاسة، كما طلبت منه اإلدارة األمریكی

.29مكافحة اإلرهاب

قام وزیر 2013قام كذلك العدید من المسؤولین األمریكیین بزیارة الجزائر، ففي 

زارت كاتبة الدولة 2008جویلیة 06بزیارة الجزائر، أما في "كولن باول"الخارجیة األمریكي 

28
:في األمن یشیر إلى مذكرة الجزائر ضد دفع الفدیة لإلرھابیینمجلس

http://www.mostakbaliat.blog.spot.com/2010/07/blog.spot31.html
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.99بن دیاب أبركان أمیرة، لعور سھیلة، مرجع سابق الذكر، ص 



ة الراهنةاألمریكي في ظل التحوالت اإلقلیمی–الفصل الثالث مستقبل التعاون األمني الجزائري 

123

زار النائب المساعد لوزیر الدفاع في 2010لیة الجزائر، و في جوی"كوندیلزا رایس"األمریكیة 

.الجزائر"دانییل بنجامین"الوزارة الخارجیة 

)متشائم(سیناریو توتر العالقات بین البلدین :المطلب الثالث

لقد رأینا في السیناریو اإلصالحي تعاون كل من الجزائر و الوالیات المتحدة األمریكیة

ات المتبادلة بین البلدین، لكن ال یجب أن ننسى الفارق ر في مكافحة اإلرهاب، و كذا الزیا

في العالممهیمنةالةین، فالوالیات المتحدة تبقى القو الكبیر الموجود بین البلدین في كل المیاد

رض سیطرتها على منطقة شمال فمن حیث تملك معابر تجاریة و موانئ بحریة تمكنها

absoluteعلى أساس الهیمنة المطلقة إستراتیجیةفهي تتبنى ،إفریقیا hygeneny فأین

هذا ینطبق أیضا على يلو كان ذلك على حساب حلفائها، أتوجد مصالحها تفرض قوتها و

كما .أساطیلهاالجزائر، لذلك ال تزال الوالیات المتحدة تصر على إنشاء قواعد ثابتة و نشر 

الحال في الخلیج و أفغانستان، لكن الجزائر رفضت ألي تواجد عسكریة في أراضیها هو

.30ألنه تهددي لسادتها الوطنیة بصفة خاصة و تهدید لشمال افریقیا بصفة عامة

و هذا السیناریو ینطلق أیضا من التغیرات االقلیمیة التي شهدها الساحل االفریقي في 

بمساندة القبائل الطوارقیةليیسیر الطوارق في مااحتمال أن فهناك 2011مطلع سنة 

30
.100بن دیاب أبركان أمیرة، لعور سھیلة، مرجع سابق الذكر، ص 
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31، لیبیا و موریتانیا للمطالبة أكثر بحكم انفصالي و استقالل ذاتيلجزائرلموجودة في اا

اتجاه 2012وتكوین دولة لهم، و هذا ما ورد خاصة بعد التمرد الذي قادوه طوارق مالي في 

.حكوماتهم

بتفتیت "بالفوضى البناءة"م في إطار ما یسمى فهنا یمكن للوالیات المتحدة أن تدعه

الدول إلى أقلیات موالیة لإلدارة األمریكیة، و هذا ما ستطبقه واشنطن على الدول العربیة 

بتقسیمها إلى دویالت، و من بینها الجزائر و هذا ما سیؤثر سلبا على مستقبل التعاون 

.األمني الجزائري األمریكي

الجزائر قدر اإلمكان من تجنب وقوع هذا تالخطیرة حاولأمام هذه األحداث 

تعل نزاع الطوارق في ماليشرت الجزائر بتنظیم وساطة عندما اباد2006السیناریو، ففي 

حیث قام بالتوقیع على "عبد العزیز بوتفلیقة"ة أشرف علیها الرئیس الجزائري طاوهذه الوس

أیضا بتوقیع اتفاق توقیف قام2008جویلیة 27، وفي 2006جویلیة 4اتفاق سالمة في 

ن رغم إبداء الجزائر اهتمامها بقضیة الطوارق ، لك32بعد تجدد االشتباكات بین الطرفینالقتال

في المنطقة ومحاولة حل مشاكلها إال أن دولة مالي أبدت استعدادها لمنح الوالیات المتحدة 

دارة األمریكیة، وأخرج الجزائر بهذا امتیازات عسكریة شمال البالد وهذا ما ترغب به اإل

.الموقف رغم العالقات التعاونیة التي تربط الجزائر بالوالیات المتحدة، وذلك لفترة طویلة

31
.219مرجع سابق الذكر، ص مریم براھیمي، 
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.101بن دیاب أبركان أمیرة، لعور سھیلة، ص 
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األمریكیة بأن إصرار الوالیات المتحدة على –و العالقات األمنیة الجزائریة لیرى محل

طلقا سیكون ذلك نقطة خالف اقامة قاعدة عسكریة في الجزائر ورفض الجزائر لذلك رفضا م

لى أن الجزائر ال امستوى التعاون بینهما، باإلضافة بین البلدین و هذا ما سیؤدي إلى تقلص 

زالت ترفض الشروط التي تضعها واشنطن لكل من یقتني أسلحتها، لذلك لجأت الجزائر إلى 

یقة غیر مباشرة شریكها التقلیدي روسیا وتكثیف تعاونها العسكري بما أن أمریكا ترفض بطر 

.33تزوید الجزائر بأسلحة متطورة تكنولوجیا

تقبل العالقات األمنیة الجزائریةمسفیهاإنطالقا من السیناریوهات التي درسنا وتتبعنا

العقات األمنیة بین البلدینعلب الاألمریكیة یمكن أن نقول أن سیناریو بقاء الوضع الراهن یغ

ادل المعلومات والتدریبات العسكریة وتزوید الوالیات و یرتكز على مستوى التعاون في تب

حة من أجل مواجهة الخطر اإلرهابي المتحدة األمریكیة الجزائر بمبالغ مالیة، وبعض األسل

كذلك نجد الوضع القائم فیما یخص فكرة مساندة الوالیات المتحدة إلسرائیل في احتالل 

اسرار الجزائر على عدم قیام أي قاعدة فلسطین و كذلك قضیة الصحراء الغربیة إلى جانب 

.عسكریة في بلدها ألن ذلك سیهدد سیادتها الوطنیة و مصالح شعبها

33
.103نفس المرجع، ص 
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:خالصة الفصل 

لقد أثرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر على العالم بصفة عامة وعلى الوالیات 

إلرهاب المتحدة األمریكیة بصفة خاصة و بعد هذه األحداث أعلنت واشنطن الحرب على ا

تتواجد نركزت على بعض المناطق أیرهاباإلعدة دول العالم، وفي حربها على بمسا

مصالحها كمنطقة الساحل االفریقي، فكانت استراتیجیاتها في مكافحة هذه الظاهرة في منطقة 

.لشراكة من أجل مكافحة اإلرهاب عبر الصحراءوا، "بان الساحل"من خالل مبادرة الساحل

هذه المنطقة حاولت العدید من الدول توحید جهودها للقضاء على ظاهرة ونظرا ألهمیة

نها من و ااالرهاب و التحدي للجماعات االرهابیة، فكانت الجزائر احدى هذه الدول وظهر تع

من أجل التنسیق بین الدول االفریقیة وخلق تعاون بینها 1999خالل اتفاقیة قامت بها سنة 

و قامت كذلك بإنشاء مركز افریقیا للدراسات والبحث حول للقضاء على مختلف الجرائم، 

كما قامت بتنظیم مشاریع تنمویة لتحسین الظروف المعیشیة لدول المنطقة خاصة .اإلرهاب

.الطوارق

األمریكیة خاصة فیما یخص مكافحة –رأى المحللون أن مستقبل العالقات الجزائریة 

ما هي و ذلك بمواصلة تعاون البدلین في اإلرهاب في منطقة الساحل االفریقي ستبقى ك

م اختالف كال البلدین حول بعض القضایا كقضیة الصحراء غالقضاء على هذه الظاهرة ر 

.الغربیة، القضیة الفلسطینیة و كذلك إقامة قاعدة عسكریة في الجزائر
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:خاتمة

بالبحث في الباردةاألمریكیة بعد الحرب–الدراسة مسألة العالقات الجزائریة ولتتنا

أي موضوع و القدرة في التحكم لفهم صوىثنائیة، باعتبارها ذات أهمیة قجذور العالقات ال

األمني بین البلدینیز التنسیق وكذلك تم التطرق إلى أهم النقاط التي ساهمت في تعز فیه

اإلرهاب الدولي من أجل أهم ما میز التنسیق األمني بینهما هو التحالف لمكافحة ظاهرة و 

.لحة القومیةصتحقیق الم

ما زاد من تعمیق العالقة بین البلدین هو دور الوساطة الذي لعبته الجزائر في انهاء

ت التطورات الدولیة التي عرفها النظام الدولي الجدید سببا زین األمریكیین، أدجمعاناة المحت

مفاهیم جدید في العالقات الدولیة مما دفع الجزائر و الوالیات المتحدة األمریكیة إرساءفي 

.إلى تبني رؤیة جدیدة تسایر هذه التطورات و ذلك بإقامة عالقات التعاون و الشراكة

بر نقطة تحول في السیاسات األمریكیة و لقد مثلت أحداث الحادي عشر من سبتم

اتجاه العالم و قامت بإعادة تشكیل العالقات الدولیة بشكل جدید خاصة مع الجزائر التي 

كانت أول دولة متضررة لما یسمى اإلرهاب، و ذلك باعتماد القوة كمبدأ أساسي في العالقات 

ة بحجة الحرب على اإلرهاب لداخلیالدولیة باإلضافة إلقرار مبدأ التدخل في شؤون الدول ا

تشهدنا عالمیا لم یسبق لها أن ماة تضغیره، و في هذا اإلطار عرفت الوالیات المتحدو 

مثیال له و ما عرفته من تعزیز عالقاتها مع الجزائر وفق استراتیجیة أمنیة قائمة على 

ة الوالیات المتحدة نفسها المسؤولت لندین و وفق مصالح مشتركة حیث أعالتنسیق بین البل
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الوحیدة عن مكافحة اإلرهاب و حددت جملة مبادئ جدیدة في العالقات الدولیة كان أبرزها 

إعالن حرب وقائیة تشنها في أي مكان في العالم ترى فیه تهدیدا ألمنها و استخدام كل 

مة و استحداث قیم السیاسیة القائنظمةاألیها التدخل العسكري و تغییر فل، بما الوسائ

شر و تكریس قاعدة جدیدة في العالقات تصف الدول على أساسها الخیر و الأخالقیة 

".من لیس معنا فهو ضدنا"الدولیة هي 

و في السیاق ذاته تكاملت الجهود الدولیة مع الوالیات المتحدة لمحاربة اإلرهاب حیث 

حق التحلیق للطائرات دولة 39دولة مساعدات عسكریة علیها و منحت 136عرضت 

23دولة حق الهبوط لهذه الطائرات، وافقت 76العسكریة األمریكیة في أجوائها و منحت 

.دولة على استضافة القوات األمریكیة و مساعدتها في المجهود الحربي

في مكافحة جیةاإلستراتیدول ذات األهمیة النكما وضعت واشنطن الجزائر من بی

هذا الرأي في التصریحات األمریكیة الرسمیة المختلفة داث، و أكداإلرهاب بعد هذه األح

ن في المحاور مكیة و األمنیة بالنسبة لواشنطن، تالمنصبة في أهمیة الجزائر االستراتیج

متنوعة، و تعاملها مع الظاهرة بشكلیها إقلیمیةالمتعددة التي تقودها الجزائر على مستویات 

لمصالحة أساة الوطنیة إلى مرحلة السلم وااألمني و السیاسي، حیث انتقلت من مرحلة الم

للدراسات و البحوث حول ظاهرة اإلرهاب، ما اإلفریقيالوطنیة إلى جانب احتضانها للمركز 

رها و ور المشترك، إلى جانب دجعلها تكون محل تقارب أمني لفهم الظاهرة بالدراسات و التشا

بفضل تجربتها الدبلوماسیة في السبعینات، مرورا اإلسالميالمتمیز داخل منظمة المؤتمر 
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بالحل السلمي لقضیة الطائرة الكویتیة المختطفة التي حطت بمطار الجزائر في منتصف 

یة خصوصا مع لقوى استغاللها في أزماتها الدولانات و كلها تجارب تأمل الكثیر منالثمانی

عن قیام دولتها ن ة و القضیة الفلسطینیة التي أعلالملف النووي اإلیراني و األزمة العراقی

القرار األمریكي على الجزائر للعب أدوار الوساطة بین لجزائر، كما یمكن أن یراهن صانعوبا

لف األطلسي و الدولیة فمتوسطیا تعد الجزائر شریكا استراتجیا هاما مع الحاإلقلیمیةالقوى 

المتداداتها البحریة على البحر األبیض المتوسط، و كحلقة بین جنوب أوروبا و شمال 

التي تهتم بها واشنطن اإلفریقينحو دول الساحل إستراتیجیة، و باعتبارها أیضا بوابة إفریقیا

".بان الساحل"مبادرة إطارفي 

الحرب عسكریا و انتقالها لكن كل هذه األحداث أكدت على مفهوم جدید و هو عولمة 

آخر، و هذا ما یؤكد على مواصلة الوالیات المتحدة مسیرتها األحادیة و قامت لىكان إمن م

.بدعایة تروج لحربها و هیمنتها على العالم

المستویات بالعنصریة على كافة 2001سبتمبر 11و اتسم الخطاب األمریكي بعد 

أوو المسلمین اإلسالمتشویه صورة اولةو محعي و الثقافيتماخاصة على المستوى االج

م الحاكمة، و أظهرت الوالیات المتحدة الرغبة ظتغییر النعلى المستوى السیاسي بمحاولة

ا، بما یتناسب مع تحقیق مصالحها  استخدمت مصطلحات مثل في تقسیم العالم وفقا لرؤیته

.هیمنة األحادیة األمریكیةشر كورقة ضغط إقناع العالم بسیاستها و تكریس المحور ال
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محكوما بأساس ىاألمریكي یبق–األمني الجزائري و بالنسبة لسیناریوهات مستقبل التعاون 

لقائم هو األمن العسكري الذي قام علیه التحالف، فعلیه فالسیناریو الخطي ببقاء الوضع ا

.األمریكیة-األمنیة  الجزائریة  عالقاتفي مسار الحالمرج
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