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حل اإفريقي ع أثر اإستراتيجي اأمريكي في  منطق الس
د عشر من سبتمبر  العاق اأمريكي الجزائري بعد أحداث الح

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اه الرمن الرحيم
 



  

 

 

 

 شكر وعرفان

مد الشكر ا الذي القدير العلي وحد ه وأخرا أوا كثرا وا  إمام وفق

،السياسية العلوم قسم أساتذة لكافة موصول والشكر  العمل هذا  

خالد معمري امشرف لأستاذ خاصة بصفة الشكر إجزال من ابد م  

ة أعضاء وباقي اقشة اللج اقشن رئيسا ام . وم  
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 ملخص : 

طقة الساحل اأفريقي  اإسراتيجيةهدف هذ الدراسة إ تسليط الضوء على  ا م اأمريكية 
وات  والصحراء  ضوء التوازنات والصراعات الدولية ال باتت تشهدها القارة اأفريقية خال الس
طقة  زائري  ما مكن أن يعتر حديقة خلفية ها  ام ث الدور ا اأخرة، كما تسعى الدراسة إ 

هما ةاأمريكي اإسراتيجية ظل هذ  طلقات دوافع اهتمام كل م ديد م طقة ، و  الساحل اأفريقي.م

ا أن مرحلة     ادي عشر من سبتمر  وتوصل وات عميقة   عرفت 2001ما بعد أحداث ا
ضارات فيما  أهالت الراب  العاقات الدولية حيث أعادت هذ اأحداث إحياء فرضيات صدام ا

ورغم ما فيما قد يتبادر من أن هذ اهجمات قد أحدثت زلزاا  السياسة على مقوات هاية التاريخ، 
ارجية اأمريكية  أها أعادت ترتيب  إاأن اأمر م يكن كذلك  الواقع ، فليس هذ اأحداث  إا

دد من  ارجية  ظل حكم احافظن ا سلم أولويات الواية امتحدة اأمريكية وتوجهات سياستها ا
رب على  مهورين حيث أصبحت ا  قمة أولوياها بعد ما كانت قد تراجعت لصا  اإرهابا

تون ، قضايا التحول الدمقراطي والتعاون ااقتصادي على عهد حكم الدمقر  اطين  فري الرئيس كل
ال مكافحة اإرهاب م يكن  وسع الوايات امتحدة اأمريكية  رة متطاولة   زائر  ومع امتاك ا
زائر مقتصرا  الفا اسراتيجيا  حرها على اإرهاب وم يعد ااهتمام اأمريكي با اهل ما كان ليمثل 

ا فط حيث اتضح مع الوقت أنه مكن ااعتماد  وإمداداتل الطاقة على التعاون ااقتصادي   ال
زائر كشريك  ارجية اأمريكية  اسراتيجيعلى  ا  إفريقيا  كثر من القضايا ال هم السياسة ا

طق الساحل اإفريقي والصحراء.  خاصة  م
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Abstract: 

This study aims to shed the light on the American strategy towards the 

Sahel and Africa in light of the international balances and conflicts that 

have been taking place in the African continent in recent years. The study 

also seeks to study the Algerian role in what can be considered as a back 

garden in the region under this American strategy, and identify the 

starting points of interest for each of the Sahel African region . 

 We have reached the conclusion that the post-September 11, 2001 events 

witnessed profound changes in international relations These events 

revived the assumptions of the clash of civilizations as the dust settled on 

the end-of- history arguments, and despite the fact that these attacks may 

have caused an earthquake in US foreign policy. In fact, these events 

have rearranged the United States; priorities and foreign policy 

orientations under neo conservative Republicans, where the war on 

terrorism has become a top priority after it has retreated in favor of 

democratization issues and economic cooperation under the rule of 

Democrats in the periods of President Clinton With Algeria possessing 

extensive counterterrorism expertise, the United States was unable to 

ignore what was to be a strategic alliance in its war on terror, and US 

interest in Algeria was no longer limited to economic cooperation in 

energy and oil supplies. It became clear over time that Algeria could be 

relied upon as aStrategic partner in many issues of interest to US foreign 

policy inAfrica, especially in the African Sahel and the Sahara. 
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 مقدمة:
ادي عشر من سبتمر أ وما خلفته من دمار شامل على الوايات امتحدة إ  2001دت هجمات ا

ارجية اأمريكية مواجهه هذ  الظاهرة. وتعد اهجمات ال استهدفت أكر أعادة هيكله السياسة ا

تاجون(إحدى أهم وأبرز  ة اأمريكية ااقتصادية )مركز التجارة العامي(، والعسكرية )الب رموز اهيم

ارجية للوايات امتحدة  موعة من التغرات  السياسة الداخلية وا العوامل ال سامت  إحداث 

ها ا فيذ هذ التغرات على حد سواء، و تار ديث، وقد وفرت اهجمات فرصة كبرة أمام اإدارة لت

اكمة لإدراك والسلوك اأمريكي.  سواء على صعيد تطور اأفكار ا

ادي عشر من سبتمر  تزايد اهتمام الوايات امتحدة اأمريكية بالقارة اإفريقية بوضوح بعد أحداث ا

ألفن وواحد ، وتركز اهتمامها أكثر بشمال القارة وصحراء الساحل اإفريقي ، مل ااهتمام جوانب 

ية واقتصادية وسياسية  د التعاون بقضايا التحول الدمقراطي  ا تبدأعدة مرابطة أم تهي ع طقة وا ت م

ظمة  رمة ام ال مكافحة اإرهاب وا سيق اأم   ال الطاقة مرورا بالت ااقتصادي خاصة  

ظامية .  واهجرة غر ال

زائر واسعة العقد  القارة  وتكتسب أميتها من عوامل عدة طبيعية وسياسية واقتصادية  اإفريقيةمثل ا

ية كما م   اأمريكية وسع الوايات امتحدة  م يكن ،  اإرهابتلك خرة متطاولة  مكافحة وتار

، حيث م بعد ااهتمام اأمريكي اإرهاب  حرها على ليمثل حليفا اسراتيجيا  ما كان اهل 

فط و  زائر با ال الطاقة وإمدادات ال نه مكن مع الوقت أ اتضحمقتصرا على التعاون ااقتصادي  

زائر كشريك ااعتماد على ارجية اأمريكية هم  كثر من القضايا ال  ا فالطريق إ  السياسة ا

زائر ، القارة القارة اإفريقية  عمق  فوذ  ناءتال لطاما  مر حتما عر ا كاهلها ، اأور على   بثقل ال
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زافا صارت تتطلع إ شريك أمر  يكي التفت إليها أخرا خاصة مع وصول الرئيس " تبعية واستغاا واست

 باراك أوباما " كأول رئيس من أصول افريقية .

ره أهمي أسب اختي ع  ض  :الم

ادي عشر من سبتمر  ارجية اأمريكية خاصة  فرة ما بعد أحداث ا م، 2001ظى السياسة ا

ال العلوم السياسية والعاقات الدولية، ليس فقط ما متاز به من تعقيد  باهتمام كبر من الباحثن  

  اأمريكيةدة للدور القيادي الذي مثله الوايات امتح -وخاصة–وكثافة وتشابك، ولكن أيضا 

 السياسة العامية.

طقة الساحل  والصحراء نقطة امتداد جغرافية وحضارية، وعلى قدر كبر من اأمية  اإفريقيتعتر م

، نظرا لتواصلها مع مال إفريقيا، إفريقيا ما وراء الصحراء، ما أنتج اهتماما متزايدا وكبرا ها اإسراتيجية

اصة ف اء على لدى القوى الكرى، و ي، والوايات امتحدة اأمريكية ب رنسا بااعتماد على احّدد التار

تة، ودول أخرى صاعدة تسعى  اء على معطيات اقتصادية  امعيار الواقعي، إضافة إ الصن، ب

فوذ  عمق القارة اإفريقية.  لتحقيق ال

زائر مثل  لفية  القارة  إحدىلطاما كانت ا كم التاريخ،  اإفريقيةحدائق فرنسا ا ان م تكن أمها 

زائر كرافد مهم   ع اليوم، فقد تزايد ااهتمام اأمريكي با ا  اأمريكية اإسراتيجيةوان التاريخ يص

ثا  اإفريقيةالقارة  طق الساحل والصحراء خصوصا، فكانت هذ الدراسة  ا م عن اأمية عموما و

سبة للوايات امتحدة  اإسراتيجية يطها اإقليمي بال زائر    ظل التوجهات  اأمريكيةال مثلها ا

امعية ال تعا  ادي عشر من سبتمر إثراء للمكتبة ا ارجية بعد أحداث ا ديدة للسياستها ا ا

اول اموضوع.  نقصا فادحا  امصادر وامراجع ال تت
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 :اإشكالية

طقة الساحل   اأمريكية اإسراتيجية أثر هدف هذ الدراسة إ تسليط الضوء على         م

وات  فريقياإ  ضوء التوازنات والصراعات الدولية ال باتت تشهدها القارة اأفريقية خال الس

ادي عشر من سبتمر، اأخرة زائرية بعد أحداث ا كما تسعى الدراسة إ   على العاقات اأمريكية ا

طقة  ظل هذ  زائري  ما مكن أن يعتر حديقة خلفية ها  ام  اإسراتيجيةث الدور ا

طلقاتاأمريكية ديد م هما  و ، و طقة دوافع اهتمام كل م تسعى الدراسة الساحل اأفريقي. وعليه م

  إ اإجابة عن التساؤات التالية:

طقة الساحل   اأمريكية اإسراتيجيةإ أي مدى أثرت  - اأمريكية على العاقات  اإفريقيم

زائرية ادي عشر من سبتمر؟ ا  بعد أحداث ا

 ية:لإجابة على هذ اإشكاات تفرض طبيعة اموضوع اإجابة على اأسئلة الفرعية اآت

ارجية  - ديدة  السياسة ا ادي عشر من سبتمر؟ اأمريكيةما هي أهم التوجهات ا  بعد أحداث ا

طق الساحل  -  والصحراء؟ اإفريقيما هي أسباب ااهتمام اأمريكي م

طق الساحل  اأمريكية اإسراتيجيةماهي وسائل وآليات  -  والصحراء؟ اإفريقيا م

طقة؟ اأمريكية اإسراتيجيةما هي الصعوبات والتحديات ال تواجه  -   ام

ادي عشر من سبتمر؟  - زائرية قبل ا  كيف كانت العاقات اأمريكية ا

سبة للوايات امتحدة - يوسراتيجية للجزائر بال وكيف انعكست إسراتيجيتها للساحل  ما هي اأمية ا

 ؟البلدين على امستوين اأم وااقتصادي على طبيعة التعاون بن
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ا هذ اأسئلة على ملة من الفرضيات:  يل

طق اأمريكية اإسراتيجية -  .الشاملة حاربة اإرهاب  إسراتيجيتهاجزء من  اإفريقيالساحل  ة م

طق اإسراتيجيةهدف  - فط  اإمدادتأمن استمرار  إالساحل  ةاأمريكية  م  .اإفريقيبال

طق اأمريكية اإسراتيجيةهدف  - فوذ  إ اإفريقيالساحل  ة م  الصي امتزايد.اأورو و اصرة ال

ادي عشر من سبتمر باارتباك والردد  اأمريكيةاتسمت العاقات  - زائرية  الفرة ال سبقت ا ا

 .إفريقياواانسحاب لصا نفوذ القوى التقليدية  

ية. - ية والتار يوسراتيجية من ملة من العوامل الطبيعية وااقتصادية واأم زائر أميتها ا  تستمد ا

زائر من دائرة ااهام  - ال مكافحته. إتصدير اإرهاب بخرجت ا  دائرة الشريك ااسراتيجي  

زائرية إ در -          جة الشراكة نتيجة العوامل وامعوقات الداخلية.م ترق العاقات ااقتصادية اأمريكية ا

د الدراس :  حد

اول موضوع الدراسة  طق الساحل  اإسراتيجيةيت ا م زائر  اإفريقياأمريكية  والصحراء ومكانة ا

طقة وبطبيعة اإسراتيجية هذ  دد من حيث امدى بدراسة مظاهر التواجد اأمريكي  ام ، فهو 

يا من خال تركيز  اأمريكيةالعاقة بن الوايات امتحدة  دد زم يطها اإقليمي، كما هو  زائر   وا

ادي عشر من سبتمر  ع من الرجو  إام، 2001البحث على فرة ما بعد أحداث ا  إع أن هذا م م

ية السابقة ال شكلت خلفية امشهد اليوم.  بعض احطات التار
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دراس جي ل ر المن  :اإط

هج خاص   ث علمي أو دراسة أكادمية م ة امشكلة ال تطرحها، هدف من  هتبعتلكل   معا

هج يعرف على أنه " الطريقة ال يتبعها الباحث  دراسته للمشكلة  خاها الوصول إ نتائج، فام

قيقة "                                                     1. اكتشاف ا

هج، فالظواهر ا لسياسية و ااجتماعية هي ظواهر معقدة فرضت طبيعة اموضوع استخدام أكثر من م

هج واحد ا،هذا  ومركبة متعددة اأبعاد وامتغرات ما يصعب من مهمة دراستها اعتمادا على م  إ دفع

مع ودراسة امعطيات أكثر اعتماد  هج الوصفي التحليلي، الذي يقوم  ها ام هج م  كماودراستها  من م

هج امقارن لفهم ومقارنة برامج أهم الفاعلن  السياسة  الواقع العملي ووصفها كما و  هي  نوعا، وام

ليل احتوى لتفسر بعض التوجهات أنا  بعض مفاصل هذا البحث إ  ارجية اأمريكية، وقد                             .ا

 :أدبي الدراس

اولت  اث والدراسات ال ت طق  إفريقيااأمريكية  عموم  اإسراتيجيةتوجد عديد اأ و م

اص على دراسة  اإفريقيالساحل  ا ا صوص ولكن م نقف  حدود اطاع والصحراء على وجه ا

زائر ودورها  هذ  يطها اإقليمي، غر  اإسراتيجيةسلطت الضوء ما يكفي على مكانة ا ضمن 

اصر ا م نعمد دراسات سلطت الضوء على بعض ع رب  ان اث تتعلق با وأبعاد هذا الدور ضمن أ

ارجية اأمريكية كما فعل اأستاذان، أمن البار و  طقة امغاربية  السياسة ا على اإرهاب أو مكانة ام

ر البسكري،  كتاهما اموسوم ،الصادر : "مكانة المغرب العربي في السياسة الخارجية اأمريكية"م

امعية ال 2001نونية مصر العام عن مكتبة الوفاء القا ا عديد امذكرات والرسائل ا م، كما وقع  أيدي

                                                           
مود :  -بوحوش عمار1 مد  هج البحث العلميالذنيبات  ار، م  . 20، 1989، عمان،  اأردن  مكتبة ام
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ارجي اأمريكي، اأمر الذي  صر الطاقة  توجيه السلوك ا اول دور البعد ااقتصادي خاصة ع تت

صعب البحث  اموضوع حيث م ااعتماد على الكثر من الدراسات وامقاات العلمية وخاصة على 

ارجية و التجارة اأمريكيتن، إضافة ا وكالة ااستخبارات امركزية  التقارير الصادرة عن وزاري ا

ادي عشر من سبتمر قد الدو بعد ا دوق ال  .وص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل اأول

اأمريكية بعد أحداث الحادي السياسة الخارجية 

سقيةعشر من سبتمبر  : اأطر الفكرية والمؤسسية وال
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ية ال  لفية التار ملة من اأسباب أوها ا ارجية اأمريكية عملية بالغة التعقيد  تعتر دراسة السياسة ا

سدت فيه ليرالية القرن الثامن عشر من خال  ظام الدستوري اأمريكي الذي  يرتكز عليها ال

 1 1787اأحداث اهامة ال وقعت  اجتماع " فيادلفيا " العام 

اقضات ال تطبع اجتمع اأمريكي م ثالثا الطابع امؤسساي الذي تتخذ وثا اعة عملية نيها ملة الت ص

أهداف ومصا  تداخل يل عليه من معا ااستقالية إا أن  ما  ذاها ال ورغم حد  القرار 

 الفصل  اأنظمة القائمة على ميز ة الرقابة امتبادلة ال م العملية بالبطء نتيجساأطراف الفاعلة فيه ي

اعة القرار  إ، يضاف 2الشديد بن السلطات وع العوامل امتدخلة  عملية ص ملة هذ اأسباب ت

فسية لصانع  سق الدو إضافة إ البيئة ال ارجي امرتبط بال ارجية خاصة العامل ا امتعلق بالسياسة ا

ارجية اأمريكية واأطر وامسارات ال القرار لكن قبل مباشرة دراسة  ددات ومبادئ السياسة ا

اعة القرار ي ارجية بتتخذها عملية ص ظرية امفسرة للسياسة ا دوا من امفيد فهم بعض امقاربات ال

ارجية ظاهرة قابلة للوصف والتفسر العلمي وبالتا فمن اممكن إخضاعها  اأمريكية، فالسياسة 

 .علمية عن طريق اماحظة والتجريب وامقارنةللدراسة ال

ارجية للوحدات   ، هي ذلك العلم الذي يع بواقع السلوكيات ا ارجية كحقل معر إن السياسة ا

ارجية ا ئالدولية واستقرا بؤ، وبالتا فإن السياسة ا اهج العلمية من أجل التفسر والت ها بإستخدام ام

 .اقات الدولية ، وقد عرفها العديد من الباحثن تعريفات عديدةمكن فصلها عن نظرية الع

 

                                                           

شر امعرفة والثقافة العامية ،  المتحدة اأمريكيةنظام الحكم في الوايات اري الويتز ، 1 معية امصرية ل ، ترمة جابر سعيد عوض ، ا
 .09، ص  1996القاهرة ، 

ر البسكري ، 2  ، مكتبة الوفاء القانونية ، مكانة المغرب العربي في السياسة الخارجية للوايات المتحدة اأمريكيةأمن البار وم
درية ،  .09 ، ص 2014ااسك
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 فهي حسب دانيال باب: 

 اأهداف المباشرة لمجموع اأفعال التي تتخذها الدولة من  أجل إنجاز أهداف"

 1جية " سياستها الخار 

ت تومبسون    : ويعرفها "كي

ظرة " ظرة اإيديولوجية، وال التحليلية، أما اأولى فتفترض السياسة الخارجية هي ال

عها الدول تجا العالم الخارجي هي تعبيرات عن المعتقدات  أن السياسات التي تص

ف السياسة ية السائدة وتص الخارجية ديمقراطية  السياسية ااجتماعية والدي

واستبدادية وتحررية واشتراكية ومحبة للسام أو  عدوانية ، أما الثانية فتفترض أن 

ها : تقاليد الدولة التاريخية، وموقعها الجغرافي  للسياسة الخارجية عدة مقومات م

ية وأهداف اأمن وحاجاته  2. "والمصلحة الوط

 ويعرفها " كورت " على أها : 

ة للدولة بالطرق السلمية التي ا برنامج ال" ه تحقيق أفضل الظروف الممك غاية م

 "الحرب حد تصل 

 

 

                                                           

شر والتوزيع 1 ززائر ، قرطبة لل ارجية  العام الثالث ، دراسة حالة امملكة العربية السعودية ، ا ليل السياسة ا ، عامر مصباح ، 
 . 92، ص 2007

ت تومبيسون ، 2 يه مؤسسة فرانكن ، نظريات السياسة الخارجية ومعظاتهاكي  .459، ص1996، بروت، م
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 : تعر عن اهأويضيف 

 1"مجموع المبادئ التي في ظلها تدار العاقات الدولية مع الدول اأخرى"  

 : هرمان " تشارلز :" ويقول

كومة أو   ارجية من السلوكيات الرمية امتميزة ال يتبعها صانعوا القرار الرميون  ا تألف السياسة ا

ارجية "م وال يتصدرون هوهمن مثل  2ا التأثر  سلوك الوحدات الدولية ا

ياسة مع علماء السياسة بشكل عام و العاقات الدولية بشكل خاص، أا تعريف متفق عليه للس

ارجية ما يعكس تعقد الظاهرة من ناحية وتعدد أبعادها من ناحية أخرى  .ا

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 kurt, How foreign policy is made New York, 1999, 12 

ش والتوزيع ، عمان ،  2 ارجية ، دار الزهران لل عيمي ، السياسة ا  .20، ص2008مر أمد ال
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                      الفكري للسياسة الخارجية اأمريكية اإطارالمبحث اأول :
 محددات السياسة الخارجية اأمريكيةالمطلب اأول : 

ارجية  كم من وهي مكن تسميته بالثوابت  السياسة ا ظر عمن يتسلم ا اأمريكية، بغض ال

ل اتفاق بن  مهورين أو الدمقراطين وترتبط عامة بإسراتيجي الدفاع وااقتصاد، مثل  الغالب  ا

زبن، ورغم اا ة، و الواقع تا لفية الفكرية كما الوسائل تعرف اختافات بي فاق  الغايات إا أن ا

ارجيةالسياس فهممكن ا  خال التيارات امتحكمة فيها، يوجد تياران مثان من  إادقيق بشكل  ة ا

تلفان ارجية اأمريكية   من حيث اأهداف والوسائل : السياسة ا

، فهي  يرون: التيار اأول ظام الرأما  ظامة  عسكريةقوة بأن الوايات امتحدة اأمريكية مثل مساوئ ال

 هذا التيار مثليزائفة " نعوم تشومسكي " هو أحد أبرز وذات سياسية ليرالية 

ري   :التيار الثاني سكي " و"ه ارجية اأمريكية ك " بر مثله عديد من ساموا  وضع السياسة ا

ة وبأن عليها أن تد جر " من يعتقدون بان الوايات امتحدة اأمريكية ليست غر قابلة للهيم ير كس

سبية   1.على ميع الصعد ااقتصادية والدمغرافية والعسكرية انفجار يعرفه   عامقوها ال

اوب على  فيذا من خال الت مهوري ت زبان الدمقراطي وا ارجية ا وفيما يتجاذب تسطر السياسة ا

كم ورغم اتفاقهما  ا-سيادة ا طوط العامة ها،  -كما أسلف اهن د  خلفية امشهد  ا ا

ارجية اأمريكية، ا مركزاهمايساعد فهم  ليل سليم للسياسة ا افظ يدعوا إ تكريس ا على 

ذلك  كتابات  ددة ومثل ذلك من خال الوسائل اأهداف، ئاقالوايات امتحدة اأمريكية كقوة 

                                                           

ارجية اأمريكية بعد أحداث 1 ، اهيئة العامة السورية للكتاب ،  2001سبتمر  11شاهر اماعيل الشاهر ، أولويات السياسة ا
 . 08، ص 2009



ي بعد  ري والمؤسسي والنسقي  الفصل اأو                   السياسي الخارجي اأمري مبر: اأطر الف  سب

 

 6 

بان ظهور الوايات امتحدة اأمريكية كقوة  ؤاءه"روبرت كاغان" و"وليام كريستول"، حيث يعتقد 

سد صورة حاملة هائية وبان عليها أن   . عقانية هجومية ا وعاقلة ا يتواءم مع أهدافها ال
1 

ا  خرط  ثاا ، الذي ي ا التوا ارجية اأمريكية هو اا ن يكمن  خلفية امشهد احدد للسياسة ا

ثله الوايات امتحدة اأمريكية ما هي قوة إمراطورية قائمة، إا أنه يدعوا إ رير الوضع القائم الذي م

ري لويس " مؤسس  رثل دور القوي ام لة الذي يشارك القوى اأخرى إدارة العام كما قال. " ه

 قبل عقود من أن على الوايات امتحدة أا تكون اأقوى فقط بل عليها أن تكون اأفضل للعام، تامال

بأ  كتابه م يدي " الذي ت بوط اإمراطورية ه صعود وهبوط الدول الكرى ""ثل هذا التيار "بول ك

زاف مواردها تبعا  نتيجة  اأمريكية غرا البالغ واست ذلك "مانويل فارلشتاين" ، وكلذلك ااتساع ا

هاية احتومة  إ إشارة  "السام اأمريكي انتهى" :"اية العام كما نعرفههالذي يقول  مؤلفه " ال

 .رت وراء أطروحات احافظنللوايات امتحدة  حال ا
2                           

ن الجدد   فظ ا : المح  : أ

على عكس احافظن التقليدين الذين ساموا بالقسط اأوفر  تكريس التوجه اانفعا للوايات 

راط  مشاريع  مية فإن  البامتحدة اأمريكية واانكفاء على الذات واا دالتحتية والت  داحافظن ا

يعد من صميم أولويات  إن التدخل  شؤون الدول اأخرى رفضوا كل أشكال العزلة عن العام بل

 اأمن القومي اأمريكي، لتحقيق اإسراتيجية 

                                                           

 . 8امرجع ، ص نفس1
 .07نفس امرجع ، ص 2
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تكريس الدور القيادي  الوايات امتحدة اأمريكية، فإذا كان مبدأ مونرو إعانا أمريكيا  ال تتوخى 

ا بعدم التدخل اأورو أو غر  وبية على السواء   صر ان ف1شؤون القارة اأمريكية الشمالية وا

ة  دد نسفوا هذا امبدأ من اأساس  صورة نزعة تدخلية صر  .احافظن ا

اخ عام تطبعه  ظمات الدولية غر ذات جدوى  ظل م دد بأن القانون الدو وام يعتقد احافظون ا

سيطرهم على  إحكاماأزمات من أهم وسائلهم  بافتعالالفوضى لذا فقد كان تكريس هذ الفوضى 

 : اقة ، يقول جوزيف شومبيرخوضاع وأن بعض اأخاقي تساعد فإن الفوضى قد تكون اأ

 2"إن اابتكار هو وليد عملية التدمير الخاق "

لفية اليهودية ليوشراوس الذي هاجر إ  دد على يد امفكر اأما ذي ا تأسيس تيار احافظن ا

دد الفعلي  اإدارات اأمريكية 1938عام الوايات امتحدة عام اأمريكية  ، بدأ وجود احافظن ا

يات غر أن نفوذهم تكرس أكثر مع وصول جورج بوش  كم، وبغض  اابنامتعاقبة من السبعي إ ا

سبة هم كان تكريس مكانة  ظر عن الوسائل ال استخدمها هذا التيار فإن اهدف الرئيس بال ال

 .وتشكيل العام وفق رؤيتها باستخدام قوها امتعاظمة الوايات امتحدة كقطب أوحد

دد شبكة هائلة من مراكز الفكر الرأي  نسج  امؤثرة : معهد أمريكان  موسائا إعااحافظون ا

ديد، معهد هيدسونانربرايز   ...جورنال، ناشيونال ريفيو،وول سريت  ، مشروع القرن اأمريكي ا

 :ليو شراوس أفكارم احافظون هاستل

                                                           

شر ، الرياض ،  1 ،  1987عبد الفتاح حسن أبو عليه ، تاريخ اأمريكين والتكوين السياسي للوايات امتحدة اأأمريكية ، دار امريخ لل
 .99ص
يل شهادة اماجستر   2 رب الباردة ، مذكرة ل ية  فرة ما بعد ا ا أمريكا الات ارجية اأامريكية  العلوم عطري اميلود ، السياسة ا

ة ،   . 23، ص  2007/2008السياسية والعاقات الدولية ، جامعة بات
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خبة باعتبارهم أكثر  دورعلى  التأكيد  - قيقة اأساسية للمجتمع والتاريخ  على  قدرةال  .مثل ا

 استخدام الدين للسيطرة على العامة وفرضه عليهم -

قيقة - بيلة من أجل ماية ا داع وإطاق اأكاذيب ال  1. ا

زب  دد  الغالب على ا زبسب احافظون ا مهوري رغم تواجدهم أيضا  ا  الدمقراطي ا

ط يث مثل لوي ية يهودية مسيحية  سبة هم اإسام قون من خلفيات دي طر السياسي بال اأول ا

حوا الذي  يهدد الوايات امتحدة اأمريكية، ورغم بدايات هذا التيار اليسارية إا أن مظهراته اأخرة ت

و الراديكالية  ن القوات ااستياء اأمريكي فالوايات امتحدة اأمريكية بصفتها إمراطورية أكثر  مؤم

 2. الشر  العام  اجتثاث ر مسؤولة عن ا

رجي اأمريكي : س الخ ني : البعد الديني في السي  ث

لرا من ديد عقيدهم الروتستانتية امضطهدة  ا دد إ العام ا " آل ستيوارت"  مل امهاجرون ا

ها بالطقوس  سيةبسبب أفكارها الثورية خاصة ما تعلق م كمطالبتهم بالتخلي عن إشارة الصليب   الك

وتية، ولدت الوايات امتحدة اأمريكية إذن  حضن الروتستانتية امتحررة من القيود  الرابيةوكذا  الكه

أن العمل هو امبدأ اأقدس  العقيدة اأمريكية اأرستقراطية ال طبعت  العصر اأورو الوسيط وبدأ 

ديدة يقول كالفن :   ا

ة أن هذا  " مادام المرء ا يستطيع أن يضمن بعمله الصالح موقعه في الج

 "اإلهيمكتوب سلفا، فالثراء قابل أن يكون عامة ااصطفاء 

                                                           

 . 14شاهر إماعيل الشاهر ، امرج سابق الذكر ، ص  1
 . 41، الدار العربية للعلوم ، بروت ، ص 11/09/2001أبا ، عام مابعد  السيد ولد 2
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وياتفامتاك الثروة هدف وعاقة الغ بالفقر عاقة مساعدات  اولة  ومع اجة إ  مباشرة بدون ا

ديدة كان هو العمل جفهم أسباب الفقر  حد ذاها ف ديدة على اأرض ا وهر الروتستانتية ا

 .ض ضمن إطار من التسامح الدي وتقرير مبدأ خصوصية العاقة بن العبد وربهر باأ

ديدة لسيطرها على كامل أراضيها ضمن عدك  م  ة حروب داخلية خاضها ن استكمال الدولة ا

دد من  اء القوة الوافدون ا ارجي حيث امتحدة اأمريكية داخليا  تالذاتية للواياب أصبح التوسع ا

تيجة  تمية القادمة، وك طوة ا امية قوة ااقتصاديةللا ت الوايات امتحدة  امت سياسة اأمريكية تب

ية على ثالوث ) سخارجية تعك ها القومية امب اء مالدين، التجارة، الثروة (، و مصا  إمراطوريةكن اآن ب

ن  ح تشمل متد عظيمة  طن،  "جون آدمز قال " كماغر امؤم الرئيس اأمريكي الثا بعد جورج واش

مريكي  كتابه البحري اأم ا بأس من إعادة تفسر مبدأ مونرو حيث يقول أ.ت. ماهان الكابن 

The interest of American in sea power  

شر نفوذها التجاري في أنحاء اأرض "  على المتحدة اأمريكية أن ت

المتحدة رفض أي الوايات مونرو يوجب على  إن مبدأ. .الوايات كلها.

  مهمة ، وأداء وحدها  اأمر محكوم بالمصلحة القومية العليا ..آخرنفوذ 

بغي ممثلة  ، المتحدةفالوايات  .. جاهزا للحربيكون  للبلدان كهذ ي

 العدالة"  للمسيح، ملك
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رس اأمريكي القرن العشرين ما يليتويفت   :ح الكو

حن  العالمية أن تكون  على التجارة" ملىتجارتها وستكون كذلك، ف  س

ا، وسوف ترسم  ي أسطوا على قدر عظمت ا التجارية، وستب البحار بأساطيل

ا  فسها وترفع علم ات كبيرة تحكم نفسها ب ا التجارية مستوط معالم طرقات

ا وسوف تعمل و  حة تجارت ا على أج ا فسوف تتابع عمل ا.. أما مؤسسات أجل

ظام اأمريكي والحضارة والع لم اأمريكيان يبلغ القانون اأمريكي وال

عمة اه"  يباقر الشواطئ الدامية والمعزولة حتى اآن ستسطع   1ب

امسيحية هي الديانة اأو  الوايات امتحدة اأمريكية وامذهب الرئيس هو امذهب الروتستان 

ها  ها الرئيس  قاعدة م يشذ ع يدي  إاوأكر طوائفها هي الطائفة امعمدانية ال يأي م جون ك

1961-1963. 

الدستور اأمريكي يفصل الدين عن الدولة ضمن مبدأ الفصل العام حيث: ا يوجد دين رمي وا   إن

زانة  ية من ا ع الدولة عن مويل أي مؤسسة دي يسة رمية ) توماس جيفرسون، الرئيس الرابع ( ومت ك

ية من امال العام ية كمبدأ بروتستان  ةللفر داني امتداداد هذا و يع 2العامة وا مول امدارس الدي الدي

ارجية اأمريكية كلما وصل رئيس متدين كما ا تبدوا العديد  ولكن تأثر الدين ظل ماثا  السياسة ا

ا يبدوا من  ها ماعات الصهيونية امسيحية وه من ماعات امصا بعيدة عن هذا امعطى خاصة م

اعة السياسة امفيد اإشارة إ ام قيقي  ص بالغة ال تعطي الدور اليهودي أكثر من حجمه ا

ارجية اأمريكية خاصة  اأدبيات العربية واإسامية فمع أقرارنا هذا الدور إا أنه يظل جزءا من  ا

                                                           

 . 16نفس امرجع ،ص 1

 . 19شاهر اماعيل الشاهر ، امرجع سابق الذكر ، ص 2
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د  خلفيته امبادئ الروتستانتية ال تأسست عليها الوايات ام تحدة امشهد وليس كل امشهد الذي 

ائية مقدسة.  ةوالفر دانيوهي العمل لتحصيل الثروة   كث

يسة والدولة م   ورغم ما يبدوا من أها علمانية أمريكية خالصة  فإن ما نظر له على أنه فصل بن الك

ية  هما ضمن مسعى لدمج الشخصيتن الدي ة ذاتية بي يكن كذلك  الواقع إما كان عملية مصا

اءن  كيان مثل والسياسية لأمريكي على اأمريكي ، ويبدوا التعديل الذي أقر الكونغرس  ااستث

ة   واضحا 1789الدستور س

تص بالعبادة :  قوق فيما    ذلك حيث ملت وثيقة ا

ص على إضفاء صفة الرسمية على  ا يسن الكونغرس أي قانون ي

ع حدية ممارسة دين"  "دين ما، وا يم

هذا التعديل  فظالدين من الدولة عكس ما قد توحي به  للوهلة اأو وقد ح وهي مادة  ماية

ية داخليا وخارجيا ولعل  وعا كبرا  الديانات من التورط  حروب دي اجتمع اأمريكي الذي يشهد ت

اع الدولة عن التمويل وتكريس اإعفاء الضريي  ية  مع امت رية اممارسة الدي ساهم السماح الدستوري 

ائس وامدارس  ية م اانتشار القطري للك ا .  يدنوجعل اجتمع اأمريكي  االدي  1كأكثر الشعوب تدي

 

 

                                                           

ارجية اامريكية ، مركز الروابط للبحوث والدراسات ااسراتيجية ، اأحد ،  1 ية للسياسة ا   3012hعصام عبد الشا ، اأصول الدي
 ،http://rawabetcenter.com/archives/8678 
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 مبادئ السياسة الخارجية اأمريكية و أهدافهاالمطلب الثاني : 
الة امستقبلية ال يطمح صانع القرار مدعوما بالقدرات التأثرية لدولته إ ترتيبها  اهدف هو تلك ا

 استقراء أجرا الباحث امصري من " مر مرقص ، خارج حدودها السياسية خدمة مصلحتها القومية 

ارجية اأمريكية طيلة القرن العشرين من خال دراسة  فرة حكم كل رئيس على  تائج السياسة ا " ل

اصر التالية : حدي ية اأمريكية تعرفت من خال الع  ، وجد أن امصلحة الوط

ارجي. -  قيق اأمن ضد التهديد ا

 . ااقتصادي للمواطنتأمن الرفا  -

ظام الرأما -   .دعم وانتشار ال

ارجية للحكومات اأخرى. -  التأثر على السياسات ا

موذج اأمريكي.  -  1مساعدة اأمم اأخرى بغرض تب ال

 : الغالب كان التدخل العسكري الوسيلة اأهم لتحقيق هذ اأهداف إا أن التحدي اأكر كان 

ا نستطيع أن نحول  اختبارأن  " التاريخ للوايات المتحدة سيكون في ما إذا ك

ا إلى معايير دولية مقبولة  ا المتفوقة حاليا إلى توافق دولي في الرأي، ومبادئ قوت

 على نطاق واسع "

جر . ري  كس  2كما يقول جوزف ناي نقا عن ه

                                                           

 18فراس امهتدي ، امرج السابق نفسه ، ص 1

مد توفيق البجرمي ، العبيكان ، الرياض ،  مفارقة القوة اأمريكيةجوزف ناي ، 2  .238، ص 2003، تعريب 
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ارجية اأمريك اكمة السياسة ا اك أربعة أهداف مكن  مية و امبادئ.  :ية إليهاه  1القوة، السام، الت

رب أو التدخل العسكري احدود وحاات الدفاع والعمليات العسكرية  القوة: -1 وتشمل حاات ا

 . ظمات الدولية وا القانون الدو  السرية، وا تثق الوايات امتحدة اأمريكية كثرا   ام

ديث عن   إهائه إاتقليل عملية الصراع ا  ا  يهدف :السام2 - سب الرؤية اأمريكية فإن ا و

ديث عن العام امثا  رب   إماالسام ا يع ا  .اإقرار بأنه يوجد الكثر لفعله لتقليل فرص ا

مية3- ارجية اأمريكية ولطاما كان احرك ها  من حيث الدافع ااقتصادي :الت أهم أهداف السياسة ا

ماية تدفقات البرول أو لتأمن مصا الشركات العابرة للقارات اطق سواء   . عديد ام

ريات، الدمقراطية وهي ملة القيم واأفكار ال مثل اموروث اأمريكي والذي   :المبادئ ه كا تدافع ع

" ال تشرك فيها ميع  بأهاتلك القيم اأمريكية أوباما   كيعرف باراحيث  نسانيةاإو الكرامة 

 2"  اإنسانيةكافة موع   إليهاالشعوب، وتسعى 

اعمة وتقدم   وتتوسل الوايات امتحدة اأمريكية لتحقيق ذلك ملة من الوسائل لعل أمها القوة ال

اصل  تب امبادئ والقيم امبشر  امساعدات للدول الصديقة  مقابل التقدم أمريكيا، وأكثر ها ا

ة(ومبادئ ولسن اأربعة عشر  1789 1918من دستور فيادلفيا ةامبادئ مأخوذهذ   )1918س

اسبة فوز  ال ساهم تشكل الثقافة اأمريكية عر الزمان  تبلورها، ولعل خطاب باراك أوباما م

 :امبادئ بالعهدة الثانية يستلهم هذ

                                                           

معة ، 1 ارجية اأمريكية ، ا طوط العريضة للسياسيات ا  43h20  ،http://www.masralarabia.comمد شعيب ، ا

زيرة للدراسات ،  أسس ومرتكزات سياسة أوباما الخارجية في وايته الثانيةواز جرجس ، ف2  . 04، ص 31/01/2013، تقرير مركز ا
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ا نعتقد أن تحقيق اأمن والسلم ا يتطلب حربًا دائمة"  " نحن اأمريكيين ا زل

سوف تبقى أمريكا حجر الرواية في كل تحالف قوي ، وسوف نعمل على تجديد 

ا على معالجة اأزمات حول العالم أنه ا  تلك المؤسسات التي تزيد من قدرات

اك عالم أكثر سلما ميكون  أنأحد حول العالم من مصلحته  أمريكا وسوف  ثله

ندعم الديمقراطية من آسيا إلى إفريقيا ومن أمريكا إلى الشرق اأوسط ان 

ا يجران ون بالحرية لما على التحرك من أجل هؤاء الذين يحضميرنا ومصالح

ويجب أن نكون مصدرا لأمل كل ضعيف وفقير ليس بدافع التكرم والصدقة 

 1 " طلب الحفاظ على مبادئ مثل العدالة والكرامة اإنسانيةتولكن أن السام ت

 

 

 

 

 

 

                                                           
 حمد شعيب ، امرج سابق ذكره .1
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 اإطار المؤسسي للسياسة الخارجية اأمريكيةالمبحث الثاني: 
اهات السياسة ا ارجية، ومن خاها مكن توقع ا ية هي اهدف اأساسي للسياسة ا مصلحة الوط

ارجية والتفاعات ظام الدولية داخل  ا اء  قضايا  فان  ذلك ومع  ال الة اأمريكية قد مثل ااستث ا

ة مكن أن ظامي السياسي هي من  أواإدارة   داخل تكون التوازنات السياسية الداخلية ، معي داخل ال

ة طقة معي ا م ارجي ا  .توجه السلوك السياسي ا

ارجية اأمريكية وما هي العوامل ا ع القرار  السياسة ا                               مؤثرة  ذلك ؟فكيف يتم ص

عالمطلب اأول :   القرار في السياسة الخارجية اأمريكية مؤسسات ص

ع القرار التوصل إ صيغة أو اختيار بديل من بديلن أو أكثر باعتبار أن البديل هو   يقصد بعملية ص

قيق اأه ا  م مع اإمكانات امتاحة ئداف امسطرة بالتوااأكثر قدرة على حل امشكلة القائمة  ا

ع ،  1رار القدرة على اختيار سلوك معن من بن ملة من البدائل السلوكيةق وبعبارة أخرى يع ص

فيذ القرار  يضاف إ ذلك عملية  فيذ مثل جزءا  ت اذ القرار م مباشرة لت حد ذاته فضبط آليات ا

د البعض  جزأا يت ع القرار ع مد السيد سليم :من عملية ص د   وع

" مجموعة القواعد واأساليب التي يستعملها المشاركون في هياكل القرار 

لتفضيل بديل معين أو لتقويم ااختيارات المتاحة والتوفيق بين اختافات الرأي 

 2في مجموعة اتخاذ القرار " 

                                                           

 .26، ص 1971، دار امعارف ، القاهرة ،  العلوم السلوكية في التطبيق ااداريعلي السلمي ، 1

هضة امصرية ، القاهرة ، تحيل السياسة الخارجية  مد السيد سليم ، 2   .473، ص  1977، مكتبة ال
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ارجية  اعة يتخذ القرار  السياسة ا اأمريكية ضمن ستة مستويات رئيسة مثل اإطار امؤسسي لص

اذ القرار سواء كانت هذ اأطر أو القواعد رمية أم غر رمية أي  القرار أو هي ملة القواعد امتفق ا

شأ وتتغر من موقف  إ آخر اذ القرار أم ت د موقف ا  . ما إذا كانت هذ اأطر معروفة سلفا ع

ع السياسة الخارجية اأمريكية:الق -1                                                                     وات الرسمية في ص

هاز  رس وا ظام السياسي اأمريكي من ثاثة مؤسسات دستورية رئيسة هي الرئاسة والكو يتألف ال

 القضائي ومارس وظائفها باستقال تام وشديد 

طوي على كادر إداري   :الرئيس  -أ يتمتع بسلطات تشريعية واسعة وهو ليس فردا واحدا إما مؤسسة ت

اسبا  األفيضخم يتجاوز  مهورية حيث له أن يستعن من يرا م ت السلطة امباشرة لرئيس ا موظف 

كم ومثل أوا  طاقم امساعدين أو السكرترين، يستمد وايته مباش رة من مساعدته   شؤون ا

ق  ت واية اأخر الرقابية مع متعه  ه، رغم أنه يقع  رس لذا  فانه مستقل ماما  ع الشعب مثل الكو

رس ال قد مثل تعديا على مبدأ ااستقالية بن السلطات كما توجد عديد  الفيتو  وجه قرارات الكو

سن أداء ا رس من أمها حق اقراح القوانن وحق الوسائل والطرق ال تتيح للرئيس امسامة   لكو

 ااعراض عليها .

ارجية، ويقوم بإبرام  ملة فإن الرئيس هو القائد اأعلى للقوات امسلحة واحدد لرنامج السياسة ا و ا

رب بيد  ااتفاقيات و وامعاهدات الدولية ويقوم بالتفاوض بشأئها ويعن ويعتمدهم، ورغم أن قرار ا

رب على كوريا / ترومانالك وها دون الرجوع إليه ) قرار ا  1950 ونغرس  إا أن بعض الرؤساء أعل
1. 

 

                                                           

 . 40عطري اميلود ، مرجع سابق ذكر ، ص1
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 الكونغرس :  -ب

ظام السياسي  مثل  لس الشيوخ اأمريكي يتألف  من اهيئة التشريعية  ال واب و لس من ال لسن 

يا ، له ملة من ااختصاصات  اجاات الدستورية والتشريعية ر دستو اأو  وهو امؤسسة 

 .والدبلوماسية والرقابية 

لس الشيوخ هو  أحكاموفق مجلس الشيوخ : - عل  لسالدستور،  مهورية ما  سياسي لرئيس ا

ماء انتة، وا شك أن متدخل أصا  اختصاصات الرئيس مه المن موافقته على بعض امسائل 

ارجية، فإن للمجلس أن يرفض   ريةئيس إ حزب اأغلبية يكفل الر  أكثر، وفيما يتعلق بالسياسة ا

 .1اتفاقية دوليه ما و اأخرة ا تعد نافذة إا موافقة ثلثي أعضائه 

واب : ام وقد كان قانون  مجلس ال ارجية يتصاعد بعد حرب فيت بدأ دور  صياغة السياسة ا

رب الذي أصدر عام  يدخل   اإسراتيجيةدفعا للرئيس للرجوع إليه  القرارات  " 1973سلطات ا

ه تعطيل الكثر من مشاريع الرئيس ويهيمن على  رب  كما مك  هذا اإطار،فبيد  قرار إعان ا

ارجية وااستخبارات وا   اإسراتيجيةاللجان عديد  ة امساعدات ا ارجية و ة العاقات ا كلج

رب إا موافقته ومع ذلك فإن الرئاسة ما متلكه من  فيذ قرارات ا  أرمادتفرض  الضرائب الازمة لت

و أمن القومي إدارية وأجهزة استشارية ومؤسسات غر رمية استشارية   البيت اأبيض كمجلس ا

ارجية . ال السياسة ا رس   افسي للكو د من الدور الت ارجية والدفاع، سامت  ا  وزاري ا

 

                                                           

ظم السياسية في أوروبا الغربية والوايات المتحدة اأمريكيةحافظ علوان مادي ،   1 ، 2001دار وائل ،عمان،  1، ، ط ،   ال
266. 
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اعة السياسة الخارجية اأمريكية2- وات غير الرسمية في ص  :الق
 :وزارة الخارجية –أ 

فيذ  بارتباطاتتعتر مركزا رئيسا للمعلومات والوظائف امتعلقة  ارج، مهمتها ت الوايات امتحدة  ا

ارجيةقرارات السياسة  كومة ويتفاوض  ا وهو مسؤول أمام الرئيس  بامهاويرأسها كاتب دولة مثل ا

ظم برامج   .1امساعدات مباشرة، كما ي

ارجية أغرا ارجية ما يلي  ضتقوم وزارة ا فيذ السياسة ا  :ت

ارجية  • اصة بإدارة السياسة ا صيص اموارد ا تلف الوكاات وتدير عملية  سيق بن   قيادة عملية الت

بية و • كومات اأج ارج ونقل سياساها إ ا ظمات .مثيل الوايات امتحدة اأمريكية  ا  ام

سيق • فيذ  ومساندة ت الزيارات الرمية وتقوم بأداء الفعاليات الدولية للوكاات اأمريكية اأخرى وت

 .الدبلوماسيةامهام 

اقشة •   .ااتفاقيات وامعاهدات حول ااتفاقيات امختلفة وإعدادم

  : وزارة الدفاع -ب 

قيق على  مثل امؤسسة  العسكرية، وتقع عاتقها مهمة ضمان أمن الوايات اأمريكية داخليا و

ارجية على امستوى الدو  حيث مثل  وجود جيش نظامي قوي  الضامن   طموحات سياساها ا

 2الرئيس  السياسة الدولية وامهام اإسراتيجية . 

                                                           

  40عطري اميلود ، مرجع سابق ذكر ، ص1

ارجية اأمريكية ، اأكادمية العربية امفتوحة ، الدمارك ، ص2 ع القرار السياسة ا  .118سام علي أمد امشهدا ، ص
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لس اأمن القومي   يشارك كاتب الدولة لشؤون الدفاع ورئيس هيئة اأركان العامة  اجتماعات 

ا ارجية، ويتمثل دورها اأبرز  مع قشللمسامة  م يارات والبدائل امتعلقة بالسياسة ا ة وبلورة ا

افسة  ارجية  هذا امعلومات والبيانات ووضعها أمام الرئيس خاصة وكثرا ما تدخل  م مع وزارة ا

اء ااجتماعات ال ت  1.سياسة اأمن القومي  لتحديد  عقد الوكااتاجال خاصة أث

 :مجلس اأمن القومي -ج 

ة  انشأ سيق أنشطة  1947مقتضى قانون اأمن القومي الذي صدر س  عهد الرئيس ترومان، دور ت

مهورية، ويضم كاتب الدولة للدفاع، وكاتب  ية باأمن القومي، يرأسه رئيس ا امصا وامؤسسات امع

فيذي مستشار رئيس ا مهورية لشؤون الدولة للخارجية ورئيس هيئة اأركان العامة ويدير مكتبه الت

اعة القرار اأمن القومي، يضطلع مهام استشارية  ديد   السياسة ال ص ارجية إضافة إ  ا

ال الدفاع والتوجهات ااقتصادية الكرى  هة  وهو هذالرامج ذات الطابع ااسراتيجي   امكانة ا

ارجية للوايات امت ية ا اط ما رسم السياسات اأم حدة وقد طغى عليه وجهات نظر الرئيس كما ام

 .2اانسحاب من العراق ( )حدث  فرة باراك أوباما اأو 

 :وكالة المخابرات المركزية -د

ارجية اأمريكية تتعلق أساسا بتزويد دوائر القرار بكافة أدوار  ها ملة  ع السياسة ا هامة  ص

ططات امعلومات العسكرية والسياسة ااقتصادية  فيذ  ارج لت إضافة إ القيام بالعمليات السرية  ا

مهورية وأحيانا بدون علمه   .ذات أهداف سياسية بأمر من رئيس ا
                                                           

رب ضد ا1 وان ا ت ع تاغون  رب والقرار من داخل الب ارهاب ، تعريب سامي بعقلي ، مؤسسة اانتشار دوجاس.ج.فايث ، ا
 . 08، ص  2010العر ، بروت ، 

ارجية اامريكية ، دراسة مقارنة بن عهدي بوش و أوباما ، امركز  2 لس اأمن القومي اامريكي  السياسة ا سن ، دور  ياسر عبد ا
معة ،   .H ،http://www.acrseg.org/11264 28 20العر للبحوث والدراسات ، ا
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ع القرار في السياسة الخارجية اأمريكية  المطلب الثاني : العوامل المؤثرة في عملية ص

 ن:السياسيا نازبالح -أ

زب  اأمريكية وعادة ما يتب مواقف سياسية داعمة للرخاء ااقتصادي الدمقراطي أقدم اأحزاب يعد ا

كومة ارجية ز السياسات ااقتصادية ويشجع ا  وتدخل ا ب التوجه الدبلوماسي  حل امشاكل ا

يز لبديا عن التدخل العسكري  ه الداخلي وكذا  هلحقوق امدنية والليرالية عامة ميزة  توجويعد 

ارجية و خاته تد كرى للقانون الدو وامؤسسات الدولية الدبلوماسية وااقتصادية والثقافية مية   أيو ا

مهوري برؤية أكثر مولية تؤمن بدور أمى للوايات امتحدة اأمريكية  العام  زب ا  حن يتميز ا

ة التحديات ال تربص ها  كما ومسؤوليات واسعة تعتمد على القوة العسكرية كخيار أول  مواجه

ا أمن   1. إسرائيليبدي التزاما واضحا 

 :مؤسسات الفكر والرأي -ب

ظامتعتر هذ امؤسسات ظاهرة أمريكية بامتياز ساهم  انتشارها طبيعة    إضافةالسياسي الامركزي  ال

ماعات ورؤوس  اأحزابدور   إ ياة السياسية  اأموالوا اص  تفعيل ا  اأمريكيةوحيوية القطاع ا

راط بصفة مباشرة  العمليات السياسية والقرارات  ما مك ن الفاعلن  هذ امؤسسات من اا

ارجية ، حيث تعتر مثابة خزان  اإسراتيجية ديدة وتسعى  لأفكارالداخلية وا كومات  إا مد ا

راء وا ياة السياسية ااقتصادية باأطر وا يةلتقارير فيما يتعلق بكافة مستويات ا للدولة ومن  واأم

ارجية والدفاع ميزانية  تص بشؤون السياسة ا أمثلتها : مؤسسة راند كوبرويشن وهي مؤسسة عماقة 

 مليون دوار وموارد بشرية تتجاوز الشعرة آاف موظف. ةامائتتجاوز 
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اعي ال -ج  :عسكريالمركب الص

بة عسكرية وبروقراطية  الف  مع  إداريةيرى رايت ميلز أن القرار السياسي اأمريكي هو نتاج 

اعات الكرى  اعي  اإسراتيجيةأصحاب الص ، تؤلف مجموعها ما يصطلح عليه ميلز بامركب الص

 ويرى انطو سامبسون : 1العسكري البروقراطي ، 

اعية الكبرى مرتبط  حد كبير بمعادلة  إلى" أن مستقبل الشركات الص

تاغون وأجهزة القوات المسلحة  معقدة تتداخل فيها استراتيجيات الب

اأمريكية الجوية والبرية  البحرية،  ومصالح زعماء الكونجرس ، زعماء 

اعية الكبرى."  ية ونقابات العمال في تلك المركبات الص  2الجمعيات المه

 :الجماعات الضاغطة  -د

تلفة ذات مصا مشركة ولتحقيق هذ امصا تعمل على الضغط أو التأثر على  موعات  عبارة عن 

ع القرار  هم وقد كان ما ص وع العرقي والدي الذي يدم مصا ع اجتمع اأمريكي الدور اأبرز طبللت

ماعات وال إ ذلك العدد اهائل من يضاف الصهيو مثل اللو من  لوبيات  نشوء مثل هذ ا

قابات  ريات وحقوق  العماليةال ية ومعيات اجتمع امد ال تتخذ من ماية ا ادات امه واا

فاظ على البيئة أهدافا  رئيسة.  3اإنسان وا

 

                                                           

، مركز الكاشف للدراسات ااسراتيجية ، مارس  مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الوايات المتحدة اأمريكيةدونالد أ.آبلسون ،  1
 . 07، ص 2007

2 Antthony Sampson ,la foire aux armes,p119. 
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 :وسائل اإعام والرأي العام -ه

خب   اء الرأي العام كما ال تعتر وسائل اإعام امختلفة من العوامل امهمة جدا  عملية تشكيل وب

دما تقوم بتوجيه الرأي العام ما  اكمة حيث مكن لوسائل اإعام أن تقوم بدور غر دمقراطي ع ا

ها القيام بدور دمقراطي ما دام يتوافق اكمة كما مك خب ا ت تعر عن وجهات نظر مع تطلعات ال

ماهر ويتمثل دورها اأبرز  نقل امعلومات إ الشعب اأمريكي وقيادته السياسية من خال  ا

القضايا الكثرة ال تشغل بال الرأي العام داخليا  و إصدار التقارير حول السلوك السياسي للمسؤولن 

 :قول توماس جيفرسونوخارجيا  فهي الوسيط بن الرأي العام وصانع القرار، ي

ا حكومة  أنإذا ترك لي حرية تقريرها إن كان يجب " تكون ل

صحف بدون حكومة ، فإني سوف ا أتو  أوبدون صحف 

1"  لحظة واحدة في أن اختار الوضع الثاني
 

سق الدولي2-   :العامل الخارجي أو ال

موعة  سق  كل وحدة تؤثر أن  من الوحدات امرابطة مطيا من خال العملية التفاعلية مع يقصد بال

بؤ تو  مكن ماحظته تفاعل خال  سلوك الوحدات اأخرى وتتأثر بسلوكها ، من   .لاتهمفسر والت

ية أو الرا سق على أربعة أبعاد الوحدات أو الفواعل م الب طوي ال تلف ال ة بيوي الوحدات تبعا ميز 

ية رمية كانت أو عر  اظمة للب ية فلكيفية توزيع امقدرات ودرجة الرابط م امؤسسات أو ملة القواعد ال

رب   .الدو  جالباردة واانفرا م العمليات السياسية ويقصد ها العملية التفاعلية  حد ذاها كا
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كم ا مكن أن يكون فع اا إذا كان من مارسونه مفصولن عن الواقع يذهب " دنيس روس " إ أن ا

ا حتما حول  ات مثا، سوف حتما ما يسيء توجيه ظام الدو للثماني ، فالتمسك بافراضات تائم ال

ارجية . ا ا  1ب أن تكون عليه سياسات

ول إ اأحادية القطبية  ظام الدو حيث  رب الباردة تغرا  بيئة وطبيعة ال  حيث عرفت هاية ا

ساهم ذلك  تعزيز اأدوار ال تقوم ما أمريكا على امستوى الدو إن على صعيد اأهداف أو على 

الدول وال م تكن   من غرصعيد الوسائل واأدوات، إا أن اأمر ترافق مع ظهور فواعل جديدة 

ظمات جغالب اأحيان على نفس امو  ارجية اأمريكية كام ظمات غر  اإرهابيةة مع السياسة ا وام

كومية امهتمة  ال ماية البيئة، يضاف إ ذلك الشركات ا اشطة   قوق اإنسان أو تلك ال

سيات و ااستقطابات امستجدة  م ة اأمريكية من مثل التحالفات العماقة متعددة ا واجهة اهيم

ها كمجموعة دول الريكس  اأمر الذي ساهم بشكل واضح   ة خاصة ااقتصادية م ة وغر امعل امعل

ارجية اأمريكية الكرى   .بعدا تعاونيا وإعطائهاالتأثر على توجهات السياسة ا

فسية لصانع القرار-3  :أثر البيئة ال

 دراسة أجراها " لويد ايردج " على ستة وثاثن أمريكيا لعبوا أدوارا رئيسة  السياسة اأمريكية ما 

وجد أن رؤساء الوايات امتحدة تأرجحوا بن دافعن نفسين أثرا بشكل مباشر  1898-1968بن 

تماعية " حيث مثل الدافع على قراراهما  وما "السيطرة على امرؤوسن" و "اانفتاح على البيئة ااج

زعة الصراعية ، ومثل الثا السياسات التعاونية ف وال ،يضاف إ 2اأول السياسات  ال يكتشفها الع

زعة  از واحرام الذات وال اجة إ اإ اجة إ اانتماء وا و القوة وا ذلك ملة دوافع أخرى كالدافع 
                                                           

اس شيبا ، 1 يل شهادة  السياسة الخارجية اأمريكية تجا الشرق اأوسط خال ادارتي جورش بوش اأب واابن اي ،  مذكرة ل
ة ،   .54، ص 2009/2010اماجستر ، جامعة بات
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فسية للقائد  و السيطرة وهي ملة الدوافع ال  شأ عن البيئة ال وال تعتر الوسيط الذي  السياسةت

يوية سواءا  الداخلية  تج من خاله امتغرات اموضوعية الب فسية من  أوت ارجية حيث تتألف البيئة ال ا

م يارات، بي ا يرى ملة العقائد والتصورات واإدراكات ال تتيح للقائد السياسي إمكانية امفاضلة بن ا

اعة القرار كون القائد  ارجية أن شخصية الفرد ليست عاما مهما  ص بعض الباحثن  السياسة ا

قد فمع  ددا سلفا ولكن هذا الرأي ا يصمد أمام ال هاية يؤدي دورا وظيفيا مؤسسيا  السياسي  ال

  ظهور الثورة السلوكية كتيار جديد .

ليل العاقات الدولية  أ     فسية هي   صبح الفرد هو وحدة التحليل اأساسية وأصبحت البيئة ال

بؤ بأي سلوك سياسي مكن  مواجهة الفرضيات العقانية ال قام عليها  لفية امثلى للتفسر والت ا

سائر. افع وتقليل ا ع القرار ال تقوم على زيادة ام  التحليل الكاسيكي لعملية ص
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سقي للسياسة الخارجية اأمريكية بعد أحداث  اإطار:المبحث الثالث  11/9ال
ادي عشر من سبتمر ول  2001 مثلت أحداث ا ،  داخليا وخارجياالسياسة اأمريكية  نقطة 

ا وتعاطفا عامين م تعهدم هذا اليوم عرفت الوايات امتحدة ت نفسها فورا تضام ا من قبل فأعل

كم عام ما بعدامسؤولة الوحيدة عن  ديدة ال سوف   مكافحة اإرهاب وقدرت ملة القواعد ا

ر،11/09/2001 وري ا روب الوقائية و ا فهو ضدنا " "والشر بدأ عهد ا  من ليس مع

ارجية اأمريكية فقد كان ها تأثر حاسم  11/09أحداث أدت   إ أسرع تغير  تاريخ السياسة ا

ا شكلت سلوك ر اأمريكين حول العام ومكانتهم فيه، وما ا شك فيه أهودائم على طريقة تفك

                                                      .وخارجياالوايات امتحدة داخليا 

 المطلب اأول : أولويات السياسة الخارجية  اأمريكية

ارجية اأمريكية بعد اأحداث مع خطاب جورج بوش اا  بن  بدأت تتشكل أو مامح السياسة ا

ا فهو  ضّدنا" م مع إصدار لوثيقة اأمن القومي  20/09/2001 ، حن أعلن أن "من ليس مع

مبدأ الضربة  امسماة "إسراتيجية اأمن القومي للوايات امتحدة اأمريكية" ال أدخلت 2002 سبتمر

ول دون وقوع العسكرية ااستباقية  العقيدة الدفاعية اأمريكية كاجتهاد  أية أعمال إرهابية وقائي 

ب عزله االشعب مع تقسيم العتستهدف اأمريكي  ورين: خر مثله الوايات امتحدة وشرير  م إ 

تسعى شاملة ضمن إسراتيجية ، 1لتوجهوالقضاء عليه، كانت حربا العراق وأفغانستان جزءا من هذا ا

ة  إرهاب الدو أو مثل هديدا لقيم لملة تلإطاحة بأي حكم ترى الوايات امتحدة بأنه حاض

 . الدمقراطية وااستقرار العامي
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ادي عشر سبتمر  حت تعريف إعادة  البالغ اأثر كان اأحداث ا ية اأمريكية كما م امصلحة الوط

ارجية اأمريكية  السعي تأبعادا أخرى أشكال وآليات الصراع الدو ولأول مرة  ركز السياسة ا

 .لتحقيق هدف أوحد وهو مكافحة اإرهاب

ل السحري الذي أ  مةلسحق أية مقاو  ررد الوايات امتحدة اأمريكية بامملقد كان هذا اهدف هو ا

ضارات   ت السيطرة امباشرة ها ، ما مثل انتعاشا مقوات صراع  ا ظام معوم  ة  ل عامية مك

 مواجهة امأزق الذي تسببت فيه مقوات هاية التاريخ . 

روب اأمريكية ذات الدوافع اإنسانية  وسع ت الوايات امتحدة من التدخل العسكر فقد أضحت ا

ها حاجة أمريكية يقول " كولن باول"مثل حاجة دولية أكث  : ر م

 "إن حاجة العالم للديمقراطية ونبذ اإرهاب تدعونا أن تكون خارج حدودنا"

 كما عمدت إ توظيف امؤسسات الدولية إضفاء الشرعية على تدخاها.

دد  اإدارة اأمريكية خاصة  فري حكم بوش اابن  الدور اأبرز  لقد كان لتغول احافظن ا

صار و  ية على العقوبات ااقتصادية وا إسراتيجية الوايات امتحدة  حرها على اإرهاب امب

 التدخات العسكرية .

ته أو دمقراطية خالصة، فقد كان هم تكن  دوافع الوايات امتحدة  حر  ا على اإرهاب إنسانية 

طقة سيضمن البعد ااقتصادي ماثا   خلفية امش يوسياسية للم ارطة ا هد، حيث إعادة تشكيل ا

فط الازم اقتصادياها من خال  :ها استمرار اإمداد بال
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فطي هدف رفع اأسعار ما له من آثار تضخمية تؤدي إ   - معارضة أي خفض  حجم اإنتاج ال

 الركود  ااقتصاد العامي.

فط من خال السيطرة على الصعيدين امد والعسكري.احافظة على استمرار اإمداد  -  بال

ارجية اأمريكية مع التقاليد اأمريكية      يتوافق مفهوم الدمقراطية وماية حقوق اإنسان  السياسة ا

ماية هذ القيم وقد أخذ هذا التدخل  كمبدأ أخاقي يرر التوسع ما جعلها تبادر بالتدخل خارجيا 

رب  غداة اأحداث تلف كثرا عن ما كان سائدا خال ا تلفة اقتصادية وعسكرية م تكن  أشكاا 

كم حصل تغير على مستوى الوسائل حيث ظهر ما بات يعرف بالقوة  يء أوباما إ ا الباردة ومع 

اعمة كوسيلة للتأثر قوامها الغمر اإعامي والثقا كما أعطيت للوسائل ااقتصادية أدوارا أكر   ال

ظر على اأنشطة التجارية  كالربط بن التحول إ الدمقراطية وامعونات ااقتصادية أو فرض ا

ميد اأصول ضمن إسراتيجية هدف إ ضرورة تقليل ااعتماد على القوة والتورط  وااستثمارات و

ارجي  مع السماح للفاعلن احلين بتطوير  مسؤولياهم  بدرجة أكر  ية إضافة مشكاهم  ءإزاا اأم

طقة من أجل الدمقراطية والتغير السياسي امية  ام اهات ال  1.إ تشجيع اا

ارجيةلعل أهم     الذي توطد التحالف هو  11/09أحداث  داأمريكية بع ول عرفته السياسة ا

دد واستدعاء  ور أكثر بن اليمن الدي والسياسي  صورة احافظن ا ضارات و مقوات صدام ا

يل ع سد ذلك خاصة  خطابات جورش بوش الشر واأنظمة امارقة وامفردات ال  لى الاهوت ، 

                                                           

ارجية اأمريكية ما بعد  1 رطوم ،  11/09اميمة جعفر ، السياسة ا ، دراسة حالة التدخل اأمريكي  افغانستان ، ماجستر  العاقة الدولية ، ا
 .  78، ص  2005ماي 
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ظى مباركة الرب، خطاب اابن ال م تكن  تلقي للشرعية اأمية باا  ما دامت السياسة اأمريكية 

ارجية اأمريكية طيلة فر   .1ومن خلفه رموز إدارته من احافظن اابنة حكم بوش ظل ميزا  للسياسة ا

ارجية اأمريكية بعد     ديث عن تغير كبر  السياسة ا وهر  11/09 احصلة  يصعب ا هة ا

رب على  اإرهاب أولوية الوايات  ديث عن إعادة ترتيب  اأولويات حيث أصبحت ا وإما مكن ا

كما زاد ااهتمام بتأمن مصادر الطاقة إضافة إ مساعي نشر الدمقراطية وماية حقوق   اأوامتحدة 

ظمة   اإنسان مساع ترافقت بانتقادات شديدة لراجع دور اأمم امتحدة مع دعوات أمريكية بإصاح ام

 .ح تضطلع مهامها على أكمل وجه

                         وش اابن وأوباماالمطلب الثاني : السياسة الخارجية اأمريكية بين ب
 جورج بوش اابن:

هو ابن الرئيس اأمريكي اأسبق جورج هاربرت ولكر بوش اأب الذي حكم الوايات امتحدة بن   

ظام 1989-1993 رب الباردة وإعان قيام ال ، الفرة ال شهدت إسدال الستار عن فصول ا

ديد الذي كرس ريادة الوايات امتحدة وتسيدها على العام، كانت بدايات بوش ااب ن العامي ا

ة  1994السياسية متأخرة نسبيا بعد توليه العام  صب حاكم واية تكساس، ولد س و تر 1946م

فط بواية تكساس واأم الصارمة  ميز جو عائلي  ال ال شغل بأعماله   الغياب امستمر لأب ام

حدر من خلفية عس ائها، ي ف  التعامل مع أب أت إ الع ازمة ال طاما  رط ا كرية حيث ا

ات القرن اماضي، اعتاد اإفراط  شرب الكحول ما كان له بالغ اأثر   وية  سبعي بالقوات ا

ة  و تو ملف العاقات مع القساوسة 1989حياته العملية واأسرية، شارك  ملة أبيه  اانتخابية س

در اليمن الدي  والوعاظ امسيحين وتعبئتهم للتصويت لصا أبيه فأكتشف مع التجربة عمق 

                                                           

 .27فراس امهتدي ، مرجع سابق الذكر ، ص 1
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ية خافية طيلة فرة حكمه لواية تكساس م للوايات  وب، م تكن اللمسة الدي الصاعد خاصة  ا

اسم  وصول بوش  كم امتحدة احقا، كما كان للخطاب الدي الدور ا حيث شكلت اابن إ ا

دا  قويا لبو الطائفة  ية س ةالدي .ألفن  شفي انتخابات س
1 

مهورية خمثلت  ارجية عاما لفية جورج بوش ا امتحدة طيلة فرة للوايات حاما  توجيه السياسة ا

رة الطويلة خاصة العسكرية "دونالد رامسفيلد فقد اختار وايته،  مهورين من ذوي ا بوش إدارته من ا

ارجية و  و"" وزيرا للدفاع،  م وزيرة  لأمن القومي  مستشارة" رايس "كوندوليزا كولن باول" وزير ا

ارجية ارجية اأمريكية من  ا دد الدور اأبرز  توجيه السياسة ا احقا ، وقد كان للمحافظن ا

 ،  2خال ثالوث الدين ، التجارة ، العسكر 

ية على رأس أهداف اإدارة خاصة بعد أحداث ا    ادي عشر من بعدما  أصبحت اأولوية اأم

ظيما  ديد، امشروع الذي أعطى اأولوية للقوات امسلحة ت سبتمر من خال مشروع القرن اأمريكي ا

ية بعيدا عن  ارج هو امصلحة الوط ا، مع التأكيد على أن مرجعية التدخل العسكري  ا دث وهيكلة و

ارجية اأمريكية  عهد س تون.ااعتبارات اإنسانية ال ميزت ا  لفه كلي

ادي عشر من سبتمر أضحى اإرهاب الدو هو العدو اأول للوايات امتحدة ما     بعد أحداث ا

ة  الوثيقة  2002حدا إ إعادة اأمن القومي من خال وثيقة إسراتيجية اأمن القومي اأمريكي لس

، أسلحة الدمار الشامل واأنظمة امار  قة أكر خطر يهدد الوايات امتحدة ال اعترت اإرهاب الدو

مل العبء. لفاء   ب التصدي له بشكل وقائي مع ضرورة إشراك ا  والذي 

                                                           

يلين وأثرهم ، مركز الزيتونة للدراسات وااستشارات ، تونس 1  مد عارف زكاء اه ، الدين والسياسة  أمريكا : صعود امسيحين اا
 .136، ص 2007، 

رب ااهلية ا ما بعد سبتمر ، مكتبة الشؤون الدولية ، مر مرقس ، اامراطورية اأمريكية : ثاثة الثروة ، الدين ، القوة ، من  2 ا
 .92، ص  2003القاهرة ، 
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رب على اإرهاب ) أفغانستان ( وتأديب  م تغفل الوايات امتحدة  تدخاها العسكرية  إطار ا

ؤول دون انتشار  ها ااقتصادي من خال العمل الدمار الشامل )العر  أسلحةاأنظمة امارقة وا اق( أم

على استغال الفائض العسكري والثقا للتحكم  ااقتصاد العامي وضمان استمرار إمدادات الطاقة 

فط(. ظر إ خلفية بوش اابن العملية )ال  بال

ولت من دولة اأمن   اصة فان الوايات امتحدة خال فري حكم بوش اابن  و ا

ادي عشر من سبتمر.ااقتصا تون(  إ دولة اأمن القومي خاصة بعد أحداث ا  دي)كلي

فاز اوباما  باانتخابات الرئاسية اأمريكية نتيجة اضمحال شعبية جورج بوش اابن ورفض سياساته 

ارجيةالداخلية   وااستياء العام من حر العراق وأفغانستان وانفجار اأزمة امالية. وا

ية ماما عجد تراج دد  السياسة اأمريكية وم تكن خلفية اوباما دي  يقول عن جد  ،دور احافظن ا

"كان يعتبر نفسه بوهيميا ويعتبر عددا من اليهود الذين قابلهم أصدقائه وفي محاولته 

ظم ، كان يدرج أسماء اأسرة في ااجتماع المحلي   إلىالوحيدة للدخول  الدين الم

يستخدمون جميع  نلتوحيدييا   للمتبعين لمذهب وحدة الكون، كانت تروقه فكرة أن

 1".نصوص اأديان العظيمة وكان يقول، كما لو أن لديك خمسة أديان في دين واحد

طابة ورغم مابدا للوهلة اأو من أنه قطع مع  قوقية بالثقة والكاريزما وا ميز أوباما نتيجة خلفيته ا

ارجية لدى  إالسياسات السابقة أهدافا ووسائا ، إا أن خطابه أعاد  اأذهان فورا معام السياسة ا

اقض أو  احظ هذا الت طاب والواقع سلفه ، حرب كونية ضد اإرهاب، كثرا ما س اازدواجية بن ا

                                                           

داوي للتعليم والثقافة ،  ، أحام من أبي قصة عرق وارثباراك أوباما  1 يب السيد مغر وامان عبد الغ ، مؤسسة ه ، ترمة هبة 
 .36، ص 2011



ي بعد  ري والمؤسسي والنسقي  الفصل اأو                   السياسي الخارجي اأمري مبر: اأطر الف  سب

 

 31 

رب على اإرهاب،  فأوباما الذي سحب القوات اأمريكية من العراق ، هو نفسه الذي أعلن مواصلة ا

ركز أوباما طيلة فرة حكمه على انسحاب الوايات امتحدة من أكثر الشائكة على الساحة الدولية 

 1. ةغر تفاعليحيث ميزت بكوها 

هج الذي ته إدارة بوش من احافظن، فشلت إدارة أوباما  توقع اأحداث أو اختيارها أو  عكس ام تب

ماعي من خال التحالفات بكثر  ميزتتوجيهها كما  ارجية  عهد أوباما بركيزها على العمل ا ا

احات على مستوى اأداء  ارجيمن الردد واإحجام، وما قد يعتر البعض  بعض اآخر قد يعتر ال ا

ووي مع إيران موذج جيد.  فشا ذريعا وااتفاق ال

سبة له  هاية رئيس دمقراطي مثل السياسة الداخلية أولوية بال و كل اأحوال فراك أوباما هو  ال

، أما  ماء واإصاح ااقتصادي والسياسي وحقوق اإنسان والقانون الدو باإضافة إ قضايا ال

ارجي لول الدبلوماسية ورفض التدخل أهم ماها.سياسته ا  ة فكانت براغماتية واقعية مثل ا

ارجيعرفت الوايات امتحدة  فرة حكم باراك اوباما اأو تقليص تدخلها  نتيجة للتحديات  ا

ااقتصادية ال واجهتها من ناحية ومن ناحية أخرى فقد ساهم اكتشافها احتياطات طاقوية جديدة 

هج التعددي  د من تطلعها إ نفط ما وراء البحار، يضاف إ ذلك ال هامة كالغاز الصخري  ا

ي باعتبار أمريكا امسئول اأول على الراغماي الذي اعتمد باراك أوباما والقائم على دور أخاقي وصائ

 2اأمن والسلم وااستقرار العامي وحقوق اإنسان .

                                                           

ارجية للرئيس أوباما ،  1 اقض  السياسة ا غ ، الت -www.washingtoninstitute.org/ar/policyمايكل سي

analysis/view/the-paradox-in-the-forreign-policy 

مركز ، ا 3/2013، سياسات عربية ، العدد اأول ، ، أهداف الوايات المتحدة واستراتيجياتها في العالم العربيمروان بشارة  2
اث ودراسة السياسات ، قطر ، ص  .22العر لأ
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طقفي  ةاإستراتيجية اأمريكيالمبحث اأول:مظاهر         اإفريقيالساحل  ةم
طقة الساحل اإفريقيالمطلب اأول:   أسس اإستراتيجية اأمريكية في م

ارجية  طقتا الساحل اإفريقي والصحراء متعان مكانة مهّمة  توجهات السياسة ا م تكن م

اأمريكية، غر أّن التحديات ال رافقت عام ما بعد سقوط امعسكر الشيوعي أظهرهما بوصفهما 

تجتان لأزمات، من ف طقتان م مية حقيقية، وفشل م لف، وعدم استقرار سياسي، وغياب ت قر، و

دما تعرضت  ها القومي ع ديثة، حيث استشعرت اإدارة اأمريكية هذ امخاطر على أم الدولة ا

زانيا  عام  يا وت ظيم القاعدة، وسيستمر هذا 1998سفارتاها  كٍل من كي م هجمات إرهابية من ت

صو  طقة بعد أحداث اانشغال اأم  م، وما تا ذلك من تغر جذري  2001سبتمر 11ص ام

طن للقيام مراجعات شاملة، اقتضت إعادة  ية للوايات امتحدة اأمريكية، سعت معها واش العقيدة اأم

ها القومي، ففي وثيقة اأمن القومي لعام  مواجهة التهديدات  التأكيد علىم ّم 2002تعريف أم

ها بلدان الساحل اإفريقي.وامخاطر ا  متأتية من الدول الفاشلة، خاصة م

ب أن تركز على أمن اأفارقة وفق  اإسراتيجيةحيث أكدت الوثيقة أّن  ية للوايات امتحدة  اأم

طق التعاون  ائية وامتعددة  ااستخباراتم اإدارة  إسراتيجية، غر أّن 1على أساس من ااتفاقيات الث

طقة خصوصا، 2006ة لعام اأمريكي يعتمد على الشراكة مع »م ركزت على أن أمن القارة عموما وام

 .2«اأفارقة لتعزيز الدول الهّشة والفاشلة، وتعزيز الديمقراطية

                                                           

1 The White House, The National Security Strategy of the United States of America, 

September 2002.  http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf(09د، 30سا و
22/3/2018.) 

 
2 The White House, The National Security Strategy of the United States of America, March 

2006.  https://www.state.gov/documents/organization/64884.pdf (0922/3/2018د، 30سا و.) 
 

http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/64884.pdf%20(09سا%20و30د،%2022/3/2018).
https://www.state.gov/documents/organization/64884.pdf%20(09سا%20و30د،%2022/3/2018).
https://www.state.gov/documents/organization/64884.pdf%20(09سا%20و30د،%2022/3/2018).
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طقة الساحل مرّد إ كوها مصدرا   إإضافة  ذلك، فإن تزايد ااهتمام اأمريكي بالقارة اإفريقية وم

تلف امعادن  ضب ففضا عن  تضن ثروات ا ت جما هائا  مهما للموارد الطبيعية، حيث تعد م

ة من ذهب وماس ويورانيوم وفوسفات أصبحت  فط تل موقعا  مهّما   خريطة إ إفريقياالثمي نتاج ال

ة اإفريقية للطاقة فإّن  تص به 2005من اإنتاج العامي عام  ةامائ 11العامي، فبحسب اللج م 

سب تقديرات مؤمر اأمم امتحدة للتجارة  ام،  فط ا القارة اإفريقية، كما أّن احتياطي القارة من ال

مية، قّدر بـ  ام، ويتمركز  ةائام  8مليار برميل، أي ما نسبته  80والت مل ااحتياطي العامي ا من 

طقة البحرات العظمى، باإضافة إ مال  طق غرب إفريقيا وم فط  إفريقيا بشكل أساسي  م ال

اجة  1إفريقيا اطق  ها وتأمن خطوط  إوهذ ام فك تتجدد وتتعاظم  اإمدادتأمي اطر ا ت ضد 

دود وفشل ا ظمة مع اإرهاب الدو خاصة مع انفات ا رمة ام الف ا لدول وانتشار اأسلحة و

 .اإفريقيةذلك ضعف امؤسسات أو غياها ماما نتيجة الطبيعة القبلية أغلب اجتمعات  إيضاف 

ن:  اإسراتيجيةتقوم  طقة الساحل اإفريقي والصحراء على مرتكزين اث اأمريكية حاربة اإرهاب  م

بالصلبة ال القوة  اعمة ال تعتمد على اأبعاد  ت أساسا على القوة امادية العسكرية والقوة ال

انااقتصادية والثقافية حيث يقول مستشار الرئيس اأمريكي السابق "  ":جون بري

اإن من أهم مبادئ "   ا  إستراتيجيت اسب، حيث إن هي استخدام المقترب الم

ا نعتمد  نعتبر التهديدات المختلفة تتطلب وسائل مختلفة، وعليه وحتى وإن ك

ا  اسبة، بالطريقة  لنستخدم الوسائعلى كل مواردنا في محاربة القاعدة، فإن الم

اسب بدقة كبيرة." اسبة، وفي المكان الم 2الم
 

                                                           

افس الدو  إفريقيا:اأهداف.. والوسائل، 1 اوي: الت س  1103 – 109،ص29، العدد المجلة العربية للعلوم السياسيةسن ا
طقة الساحل اإفريقي والصحراءالمطلب ااول: مرتكزات ااستراتيجية اأمريكية   لمحاربة اإرهاب في م

يكوس، 2   .102، مركز الدراسات ااشراكية، ص ااستراتيجية الكبرى لإمبراطورية اأمريكيةأليكس كالي



ق الساحل اإفريقي بعد أحدا                الثاني                  الفصل ي في من راتيجي اأمري  9/اإس
 

 35 

 .لحرب على اإرهابأوا: استخدام القوة الصلبة في ا

تعتمد على توظيف القوة العسكرية امباشرة للقضاء على اجموعات اإرهابية، وتتمثل هذ القوة 

يش اأمريكي إضافة إ قوات الدول امتحالفة مع الوايات امتحدة  حرها  العسكرية خاصة  ا

امسامة الفعالة للوايات امتحدة  إباعتبارها مستهدفة أيضا هذ الظاهرة حيث تشر مصادر 

ملة الفرنسية على "اإرهاب"  ما   لس اأمن الدو  2014-12-20اأمريكية  ا عر 

سيق والتعاون مع القوى  طقة عر الت من خال الدعم اللوجس والسياسي تعزيزا لسياستها  ام

ر  ي وا –وعلى رأسها فرنسا ال م تكن  إفريقياة الطويلة  اأوروبية ذات اإرث ااستعماري التار

طقة  -رغم هذا امي  م فظها على الدور اأمريكي امت ي نقودهافي  كما تعتمد الوايات . 1التار

فيذ ضربات استباقية  غياب التمركز العسكري امباشر  الدول ال تشهد  صوص على ت امتحدة با

امي مضطرد لتلك  تشرة ت ت إشراف مباشر للقيادات العسكرية اأمريكية ام ماعات امتطرفة وذلك  ا

رب على  رب على اإرهاب وقد شكلت ا عر العام مع ااعتماد على دول اميدان كشركاء  ا

ديدة بعد فشل ساح الردع وااحتواء كما تعمد  اإسراتيجيةالعراق ااختبار اأول هذ العقيدة  ا

رب الوقائية وال تع  إسراتيجيةاستخدام  إالوايات امتحدة  امفهوم اأمريكي ضرب العدو  وفقا

وله   خطر داهم. إ قواعد قبل 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

ان لبدي، 1 طقة الساحل اإفريقيح ية اأوروبية في م ة وتأثيرها على ااستراتيجية اأم يل شهادة ، مذ التحوات الدولية الراه كرة ل
مد خيضر، بسكرة،   .161، ص 2015-2014اماجستر  العلوم السياسية والعاقات الدولية، جامعة 
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اعمة في الحرب على اإرهاب.  ثانيا: استخدام القوة ال

طي للدراساتبيتر فام يرى الدكتور ل اأم أن  ، مدير برنامج أفريقيا مجلس اأطل ااعتماد على ا

ظر ويذكر بأن  :فقط يتسم بقصر ال

ظيمات اإرهابية في إقليم الساحل " مواجهة هذ الموجة العاتية من تفشي الت

دولة تتسم بأعلى  25دولة من بين  13الذي يضم -اإفريقي وغرب إفريقيا 

اأكبر درجة من درجات مخاطر الفشل وستة بلدان من بين السبع عشرة دولة 

أعمق تشمل تحسين نظم  إستراتيجيةتستدعي  -حيث عدم ااستقرار نم

يالحكم وتوفير الخدمات والسلع   توتطويرا اقتصاديا ناأساسية للمواط

طقة". ظيمات اإرهابية في الم  1وفرص العمل لتقليص إغراءات اانضمام للت

اعمة  السياسة  تجة للقوة ال شأ اموارد ام هالقيم ال تعر، إ حد   نمالدولية ت ظمة أو  اكبر ع م

بلد ما  ثقافته و اأمثلة ال تضرها مارساته الداخلية والسياسية،و الطريقة ال يعا ها عاقته مع 

د  اعمة واستخدامها أحيانا ولكن اآخرين. وقد  كومات أن من الصعب السيطرة على القوة ال ا

 .هاذلك ا يقلل أميت

ارجية الفرنسي اأسبق،  ر "وزير ا  :ن اأمريكين أقوياء أهم يستطيعونأوقد احظ "برنار كوش

                                                           

ظيمات اإرهاب في الساحل "تستدعي استراتيجية أعمق"، مد ماضي،1 ، 2014-03-26 مواجهة ت
https://www.swissinfo.ch/ara/وب-آمن-ماذ ظيمات-_مواجهة-الكرى-الصحراء-ج --الساحل--اإرهاب-ت

 (.25/3/2018د، 10سا و09)38186692/-مقأع-اسراتيجية-تستدعي
 

https://www.swissinfo.ch/ara/ملاذ-آمن-جنوب-الصحراء-الكبرى-_مواجهة-تنظيمات-الإرهاب-في-الساحل--تستدعي-استراتيجية-أعمق-/%2038186692
https://www.swissinfo.ch/ara/ملاذ-آمن-جنوب-الصحراء-الكبرى-_مواجهة-تنظيمات-الإرهاب-في-الساحل--تستدعي-استراتيجية-أعمق-/%2038186692
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إتقانهم للصور العالمية عن  لالطلبة بفض ورغباتهم"الهام أحام اآخرين 
والتلفزيون،ونظرا أن أعدادا كبيرة من الطلبة من بلدان أخرى  مطريقا أفا

 1"يأتون إلى الوايات المتحدة استكمال دارساتهم لهذ اأسباب

اعمة بأها:  عر ف جوزف ناي، أستاذ العاقات الدولية القوة ال

ة على التأثير في أمم أخرى وتوجيه خياراتها  "هي في جوهرها قدرة أمة معي

ادا  ظومة  اجاذبية نظامه إلىالعامة، وذلك است ااجتماعي والثقافي وم

 2قيمها ومؤسساتها بدل ااعتماد على اإكرا والتهديد"

اعمة لدولة ما على ثاثة موارد، هي: ثقافته وال تتمثل  اصر الثقافية القادرة على ترتكز القوة ال  الع

ارج(،  دما يطبقها بإخاص  الداخل وا اجتذاب أفراد وشعوب الدول اأخرى، وقيمها السياسية )ع

وية أخاقية. دما يراها اآخرون مشروعة وذات سلطة مع ارجية ع  3وسياساته ا

اعمة أمية هي الثقافية والسياسية وااج اعمة ا إن أكثر ميادين القوة ال تماعية، إا أن أساليب القوة ال

اعات واأذواتبقى دائما هي نفسها، بل تتبدل حسب الظروف وامعطيات وتطور  ، وتعمد القوى قالق

اعمة والقوة الصلبة، فمن أجل كسب السام، يتعن على الوايات  الدولية إ امزاوجة بن القوة ال

اعمة، كما أظهرت براعتها  مارسة القوة  امتحدة اأمريكية أن تظهر براعة كبرة  مارسة القوة ال

ال طلق ه رب ضد اإرهاب. ووفق هذا ام ك من يرى أن بعض امواقف ال تواجهها الصلبة، لكسب ا

اعمة والقوة الصلبة وهذا ما مكن أن نطلق عليه القوة الذكية  ةعليها امزاوجالدولة تفرض  بن القوة ال

                                                           

جاح في السياسة الدولية،جوزف. ناياابن 1 اعمة، وسيلة ال مد توفيق البجرمي، العبيكان  القوة ال  29، ص2004ترمة د. 

طقةاياد خلف عمر الكعود2 فيذ اهداف السياسة الخارجية اأمريكية في الم اعمة ودورها في ت ، مدكرة العربية ، استراتيجية القوة ال
 .23، ص 2016ماجستر  العلوم السياسية، جامعة الشرق اأوسط، اأردن، 

 .32جوزف. ناي اابن، امرجع السابق نفسه، ص 3
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د  موعة من اأدوات للوصول  إال تست اأهداف من خال القوتن  إقاعدة من اموارد وا 

يث تشكل  اعمة،  اسبا مواجهة هديدات اليوم غر التقليدية. اإطار الصلبة وال  1م

 : 2يقول ناي 

اعمة  "بات بمقدور دولة كالوايات المتحدة اأميركية أن تحصل بالقوة ال

تائج ذاتها التي تريدها السياسة الدولية، أن الدول  في أو الرخوة، على ال

، إعجابا  إتباعاأخرى غالبا ما تريد اللحاق بها، أو  نموذجها أو تقليد

موذج والقيم، أو تطلعا من لدنها إدراك  بقيمها،أو تقليدا صرفا لذات ال

 3مستوى ازدهارها ورفاهيتها وانفتاحها".

اذبية، على ما ذهب إليه  : الثقافة الشعبية، الدبلوماسية العامة نايوهذ ا ، مكن نشرها بطرق ش

م ظمات الدولية،  اصة، ام اعمة هي جعل وا ل الشركات وامؤسسات التجارية، ووفقها له فالقوة ال

اذبية الثقافية والقيم السياسية. ويرىأنتاآخرين يريدون ما تريد  وية مثل ا  ، من خال امصادر امع

ة وبان معضلة  جوزف ناي بأن الوايات امتحدة بفضل هذ القيم  الصدارة مستقبا دون هيم

 .الثقافية وااقتصادية وامؤسسية تحدة هي  مشكاها الداخليةالوايات ام

 

 

 

                                                           

 .37-36امرجع السابق نفسه، ص، اياد خلف عمر الكعود1
لس ااستخبارات الوط 2 اأمركي اأسبق، ومساعد وزير الدفاع  عهد اأدمرال جوزيف ناي عميد جامعة هارفارد الشهر، ورئيس 

. تون اأو  إدارة كلي
زيرة نت.  )أوباما وأطروحة "القوة الذكية"اليحياوي،  ى3  https://goo.gl/SctjFM(.25/3/2018د، 30سا و09، ا
 

https://goo.gl/SctjFM
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طقة الساحل اإفريقيفي اأمريكية  اإستراتيجيةووسائل  : آلياتالمطلب الثاني  م
ا الساحل اإفريقي ، صياغة سلسلة من  حاولت الوايات امتحدة اأمريكية،  خطوة مهّمة 

ية من أجل  ائية والتعددية، امبادرات اأم ها ااقتصادية، مرّكزة  ذلك على العاقات الث تأمن مصا

ية، على غرار  طقة ال تواجه الكثر من التحديات اأم سيق اأم والعسكري مع دول ام من خال الت

ظامية. ، واهجرة غر ال امية واإرهاب الدو ظمة امت رمة ام  نشاطات ا

(Initiative Pan-sahel-IPS) : مبادرة بان ساحلأوا   

طقة إ ماذ آمن لإرهاب العامي، أطلق غداة التفجرات  ول ام ع  هدف إ إنشاء تعاون عملياي م

حو مانية 2001سبتمر  11اإرهابية ال استهدفت اأمن القومي اأمريكي   ، ميزانية قدرت ب

يجر، لتعزيز قدراها  1ماين دوار طقة، تشاد وما وموريتانيا وال موجهة لتكوين وتدريب جيوش دول ام

ماعات اإرهابية. اذ أراضيها كقواعد خلفية للخايا وا ع ا   مكافحة اإرهاب وم

يش اأمريكي   امسؤول عن برنامج بان ساحل:فيكتور نلسن يقول العقيد  ا

اة مهمة في الحرب ضد اإرهاب وفعلت الكثير "مبادرة بان ساحل هي أد

اها  يالعاقات فلتعزيز  ا تجاهل طقة ك حد كبير في الماضي وخاصة  إلىم

ا من قبل إنه إذا اشتدت  يجر وتشاد..فقد قل بين الجزائر ومالي، ال

 حتماً  الضغوط على اإرهابيين في كٍل من أفغانستان وباكستان،فإنهم

طقة الساحل اإفريقي والمغرب العربي"سيبحثون عن أماكن  2جديدة، كم
 

                                                           

افس ت اایجیتاستراميلة عاق،1 طقة الدولت  340ص  2014-12/ 19عدد مجلة العلوم ااجتماعية اء،لصحروالساحلاليفيم
 

ية اأمريكية،عربــي بومدين،  2 دسة اأم  تقدير موقف، الساحل اإفريقي ضمن اله
http://www.qiraatafrican.com/home/new/دسة-ضمن-اإفريقي-الساحل ية-اه -اأم

 (25/3/2018د، 20سا و11ساعة ااطاع:  )sthash.5PzMuREI.QohLC9qP.dpbs#اأمريكية

http://www.qiraatafrican.com/home/new/الساحل-الإفريقي-ضمن-الهندسة-الأمنية-الأمريكية#sthash.5PzMuREI.QohLC9qP.dpbs
http://www.qiraatafrican.com/home/new/الساحل-الإفريقي-ضمن-الهندسة-الأمنية-الأمريكية#sthash.5PzMuREI.QohLC9qP.dpbs
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غر امراقبة، حيث أشار  اإفريقيةم ماحقة اإرهابين  اأراضي 2004م اإعان عن امبادرة  

ظمة والتجارة غر الشرعية   إالقائد اأعلى للقيادة اأوروبية جيمس ل. جونس،  رمة ام امي ا ت

طقة الساحل اإفر  ية م مل كل هذ اأعباء اأم ها  يقي، تعد هذ الدول من أفقر دول العام وا مك

طقة بشكل عام. ا مساعدها  تامن حدودها وتأمن ام  مفردها، إذ علي

 ثانيا: الشراكة ما أجل مكافحة اإرهاب عبر الصحراء

TSCTP: Trans-Sahara Counter Terrorism Partnership 

م امتدادا مبادرة 2005الشراكة من أجل مكافحة اإرهاب عر الصحراء ال أطلقت عام مثل مبادرة 

امس من تقارير  بان ساحل مع توسيع نطاقها ليشمل دول امغرب العر الكبر حيث يعرفها الفصل ا

ة  ارجية اأمريكية لس  :م بأها2006الدول حول اإرهاب لوزارة ا

وات، تهدف  متعددة اأوجه إستراتيجية" ظيمات  إلىومتعددة الس هزيمة الت

اإرهابية من خال تعزيز القدرات  اإقليمية لمكافحة اإرهاب، وترسيخ قدرات 

طقة، وتعزيز الحكم الديمقراطي وتشويه سمعة  التعاون بين قوات اأمن في الم

ائية بين الدول والوايات المتحدة  1"اإرهاب وتعزيز العاقات العسكرية الث

مع بن  حاولت اإدارة اأمريكية من خال مبادرة الشراكة من أجل مكافحة اإرهاب عر الصحراء ا

اعمة فعمدت   وإضعاف الدمقراطيةتقوية جهود مكافحة اإرهاب ودعم نشر  إالقوة الصلبة والقوة ال

مس مئة مليون دوار ما  سن برامج التعليم ورصدت للمبادرة حوا ا اأيديولوجيات امتطرفة عر 

مسن مليون 2013و 2007بن  مية الدولية على حوا ا ، ميزانية استحوذت الوكالة اأمريكية للت

                                                                                                                                                                      

 
 1 ، يل شهادة اماجستر  ،2001سبتمبر  11بعد أحداث  اأمريكية اإستراتيجيةفي  اإفريقيمكانة الساحل أماء رسو مذكرة ل

ة،  ضر، بات اج   .102، ص 2011-2010 العلوم السياسية، جامعة ا
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ة  ها س غر أن ما يعاب  م موجهة لدعم التعليم وبرامج الصحة وغرها من القطاعات،2012دوار م

على امبادرة تركيزها على العسكرة حيث مثلت ميزانية اجهود العسكري حوا الثاثة أرباع اميزانية 

وات  عدم فاعلية هذا اجهود العسكري حيث بقى  إإضافة  2008و  2007، 2006الكلية س

طقة فضا عن شيوع روح التمرد داخله و  يش اما أضعف جيش  ام مثاله اانقاب الذي قاد ا

ود   هوي دفعت هذ اانتقادات الوايات امتحدة  2012مارس  21ج سيق ا  إوغياب الت

م، اأمر الذي م 2012تقليص مستحقات قسم الدفاع مقارنة بباقي اأقسام خاصة مع مطلع العام 

جح  التخفيف من التوجه العام  طقة نتيجة اشتدادي افس اأورو اأمريكي الذي  و عسكرة ام الت

 1أفريكوم. إفريقيا  اأمريكيةالقيادة العسكرية  إنشاء إدفع بالوايات امتحدة 

رة، وخلق بيئة عامية خالية من التطرف والتقليل من  هدف هذ امبادرة للحفاظ على اجتمعات ا

لسيطرة على اإرهاب داخل حدودها مكن اأمم الشريكة من ا إالدعم اأيديولوجي، وتسعى 

بكفاءة من خال عمليات التدريب للقوات الرية وتعزيز القدرات ووضع آليات للتبادل اإقليمي 

مية امستدامة عر الصحراء.  للمعلومات كما تعتر امبادرة جزءا من عملية الت

 إفريقياثالثا: القيادة العسكرية اأمريكية في 

Les commandements des forces américaines en Afrique AFRICOM 

ذ الرئيس اأمريكي السابق جورج دبليو  أفريكوم: هي القيادة العسكرية اأمريكية  إفريقيا، ال ا

م، كي تكون مركزا  مستقا  للقيادة العسكرية 2007فيفري العام  السادس منبوش قرارا  بإنشائها  

فيذ الرامج امتعلقة باأمن وااستقرار.  اأمريكية  القارة اإفريقية، يتوّ مهّمة ت

 ويعود تأسيس أفريكوم إ أمرين مهّمن:

                                                           

 .340ميلة عاق، امرجع السابق نفسه، ص 1

 



ق الساحل اإفريقي بعد أحدا                الثاني                  الفصل ي في من راتيجي اأمري  9/اإس
 

 42 

افس مع أوروبا وآسيا  إفريقيا، خصوصا   إسعي الوايات امتحدة اأمريكية للدخول  - 1 دائرة الت

فط واليورانيوم.  مع تزايد اإقبال على اموارد الطبيعية،  مقدمتها: ال

ذ اهجوم امزدوج على سفاري  - 2 تزايد اأخطار ال هّدد السفارات والشركات اأمريكية  إفريقيا م

ة اأمريكية )كول(  1998دار السام عام الوايات امتحدة اأمريكية  نرو و  م، م تفجر السفي

ة  شاط اإرها  القرن اإفريقي. إم، إضافة 2000خليج عدن بالبحر اأمر س  1تزايد ال

ارجية  :جاء  كلمة كلوديا آنياسو، مديرة مكتب الدبلوماسية العامة والشؤون العامة إفريقيا  وزارة ا

من  ةاإستراتيجي إفريقيام بأهمية ــا بدأت وزارة الدفاع بالتسليـعامن ـ"بعد خمسي

ي إفريقياا احتياجات ــخصيص ةة مكرسعسكريخال إنشاء قيادة  ة، ولن ــاأم

عسكرية أخرى  قيادات من خال ثاث إفريقيايكون لزاما عليها أن تتعامل مع 

وقيادة ،CENTCOMوالقيادة الوسطى ،EUCOMهي القيادة اأوروبية 

 PACOM."2الهادئ طالمحي

، موضحا أن 2007فيفري  7أعلن الرئيس اأمريكي جورج بوش اابن قرار إنشاء قيادة أفريكوم  

قيق اأمن   إالقيادة هدف  ، وخلق فرص جديدة للشراكة معها  إفريقياتقوية التعاون من أجل 

طقة وكذا نشر الدمقراطية، والسعي  مية  إما يتعلق بتحقيق السام واأمن  ام رفع مستويات الت

أمية رفع قدرات هذ الدول  ما يتعلق محاربة اإرهاب  إ، مشرا اإنسانوااستقرار واحرام حقوق 

ارة اأسلحة  ظمة و رمة ام  وهريب امخدرات وغرها.وا

                                                           

ة افريقية، قاعدة عسكرية أمريكية جديدة إفريقياخري عبد الرزاق جاسم، 1 ، المجلة العربية للعلوم السياسية: فرصة أمريكية ومح
 .99ص  2009، 21العدد 

 .90-89خري عبد الرزاق جاسم، امرجع السابق نفسه، ص 2
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يعكس مسارعة الوايات امتحدة لرتيب وجودها العسكري  إفريقيا من خال افريكوم هواجسها 

ها وال مثل ربع احتياجاها،  ها ااستثمارية خاصة الطاقوية م امتعلقة محاربة اإرهاب وماية مصا

فط  إإضافة  فوذ الصي امتزايد حيث تعتر بكن امستورد الرئيس لل وثالث  اإفريقيسعيها احتواء ال

طن وباريس. اري إفريقيا بعد واش  1شريك 

وب  يث صرحت ج واجهت عملية البحث عن مقٍر لقيادة إفريقيا معارضة من أغلبية القادة اأفارقة، 

اوي( وزير إفريقيا أها لن تتعاون مع أفريكوم،  مد  اد اإفريقي،  حن صرح ) ا اا وأنه قرار يتب

بية على أراضيها، ولقد أعربت  زائر لن تقبل إقامة قواعد عسكرية أج زائري اأسبق أّن ا ارجية ا ا

ديدة   بقية دول امغرب العر بوضوح عن رفضها  أن يكون مقر القيادة العسكرية اأمريكية ا

. امقابل، وعلى الرغم من هذ امعارضة، فقد صرحت بعض اأنظمة اإفريقية عن رغبتها  جوارها

يا ااستوائية،  غال، وغانا، وناميبيا، وساوتومي وبرنسيب، وغي ، والس ها:ما استضافة امقّر، نذكر م

اصة ليبريا ال كانت اأكثر ماسة استقبال امقّر، و يا، وجيبوي، و تضن شتوتغارت بأمانيا مقر وكي

 2قيادة إفريقيا بصفة مؤقتة.

طق الساحل  ذ طابعا  اإفريقيجسدت اآليات الثاث ااهتمام اأمريكي م والصحراء، والذي ا

يا عسكريا  احصلة غر أن اأهداف    اأمريكيةالوايات امتحدة  إليهاال تصبوا  اإسراتيجيةأم

اول صانع القرار  ظل التحديات ال تواجه امشروع خاصة مع رفض دول  طقة ا تبدوا  مت ام

طقة للتواجد العسكري اأمريكي، إضافة  ية   إام ها التار افسة خاصة م دور القوى الكرى ام

سبفرغم أن  عامة. وإفريقياالساحل  اء  هي أكر ركس تيلرسن الوايات امتحدة  مساهم  ب

                                                           

طقة الساحل اافريقيفايزة بن الشيخ، 1 يل شهادة اماسر  دور الوايات المتحدة اأمريكية في مكافحة اإرهاب في م ، مذكرة ل
 .38، ص 2015-2014العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 عربــي بومدين، امرجع السابق نفسه.  2
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ال  ال حفظ السام  أفريقيا، وتقوم بتدريب ونشر ودعم القوات ال توفر الدعم   القدرات  

ققه ذلك اأمن ويتيح  مكافحة اإرهاب، وتزيل األغام اأرضية، وتيسر اانتقال السلمي للسلطة. ما 

دمات إ تاج إليها وصول اإمدادات الصحية والغذائية وغرها من ا اطق ال  أن ما ميز  أا ،ام

ديات عابرة  اأفريقيةالتحديات ال تعرفها القارة  صوص أها  طق الساحل والصحراء با عامة وم

طقة، اهيار تام مؤسسات الدولة، انتشار مرعب للفقر واأوبئة،  للحدود، فوضى عارمة تشهدها ام

ظمة واهيار حكم الق رمة ام ظامية.ا يد اأطفال، اهجرة غر ال ار بالبشر و امخدرات،   1انون، اا
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طق ةاإستراتيجية اأمريكيتواجه  يلتحديات التا المبحث الثاني:  الساحل ةفي م
اطق امهّمشة، اسراتيجيا ، واقتصاديا  وسياسيا  طيلة  طقة الساحل اإفريقي واحدة من ام لطاما كانت م

رب الباردة، وهو مو ااقتصادي امتدنية وزيادة عبء  حقبة ا اء من خال معدات ال ما يتضح 

ارجية وتدهور اأوضاع ااجتماعية والسياسية وااجتماعية،إا أّن التطورات ال شهدها  الديون ا

طقة خال العقدين اأخرين جعلها تكتسب قيمة  سبة مختلف القوى الكرى وعلى  إسراتيجيةام بال

رأسها الوايات امتحدة اأمريكية، وأعطتها مكانة هامة  خضم التوازنات والصراعات الدولية ال 

ظى بأمية كرى ضمن أولويات واهتمامات القوى  طقة  تشهدها القارة اإفريقية وبذلك أصبحت ام

ي   فوذ التار طقة مثل فرنسا وبريطانيا، والقوى الكرى خاصة الوايات الدولية التقليدية ذات ال ام

 .اإفريقيةال ما فتئت تبحث عن موطئ قدم ها  القارة  نوالصن والياباامتحدة اأمريكية 

رب الباردة م تكن الوايات امتحدة تو أمية خاصة لقضايا وشؤون القارة  عامة  اإفريقية فرة ا

طق الصحر  قيق أربعة وم اهها على  صوص وكانت تركز  سياستها  اء والساحل على وجه ا

طقة وهي ليف  ام ي ا فوذ اأورو التار  :أهداف بااعتماد على ال

 –احتواء امد الشيوعي.  

ماية خطوط التجارة البحرية.  – 

ام.   إضمان الوصول  اطق التعدين وامواد ا م – 

الليرالية والدمقراطية.دعم ونشر القيم  – 

ديد القائم  إا      ظام العامي ا أن تغر واقع العاقات الدولية بعد اهيار امعسكر الشرقي وظهور ال

افسة على القارة  مراجعة سياسة  إأدى  اإفريقيةعلى اأحادية القطبية م احقا تزايد حدة ام

طقة وإعادة تعريف اأهداف واأولويات على ضوء اإدارات اأمريكية امتعاقبة بإعادة قرا ءة متغرات ام
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ديدة ال فرضتها ظهور فواعل جديدة من غر الدول مارس اكراهاها على واقع العاقات  التحديات ا

ديدة ال إنب عليها اأمن القومي اأمريكي خاصة بعد    11/09.1الدولية، وعلى ضوء اأسس ا

طقةالمطلب اأول:  افس الدولي على م  الساحل اإفريقي الت

ا  ارجية اأمريكية  خاصة بعد زيارة وزير التجارة اأمريكي  إفريقيامثلت بداية امراجعات للسياسة ا

ة  دما قال1998ويليام مايكل دا لبعض دول القارة س  :م ع

تمثل الحدود اأخيرة للمصدرين والمستثمرين  إفريقيا"... إن 

اأمريكيين، وفيها إمكانيات كبيرة وواعدة،ولقد سبق أن ترك رجال 

طقة  اإفريقيةاأعمال والمال اأمريكيون اأسواق  لزمن طويل لتكون م

ا اأوروبيين" افسي  2نفوذ لم

ارجية مادلن أولرايت، حيث قررت   زياراها أن التحالفات ااقتصادية  دىإحوهو ما أكدته وزيرة ا

سبة للقرن القادم ديدة ستكون هي التحالفات العسكرية بال  3. ا

طق الساحل والصحراء خصوصا مرد  كوها   إإن تزايد ااهتمام اأمريكي بالقارة اإفريقية عموما وم

تله عل اسم الذي  فط العامي، حيث  إنتاجى خريطة مصدرا رئيسا للموارد الطبيعية باعتبار اموقع ا ال

ة اإفريقية للطاقة  سب اللج م،  حن أن 2005من اإنتاج العامي عام  ةبامائ 11بلغ إنتاجها 

مية يبلغ  ام تبعا لتقديرات مؤمر اأمم امتحدة للتجارة والت فط ا من  ةبامائ 8احتياطي القارة من ال

فط   ام، ويتمركز احتياطي ال طق  إفريقيابشكل خاص  غرب  إفريقياااحتياطي العامي ا وم

                                                           

اوي، امرجع السابق نفسه، ص 1 س  .107سن ا
 

 .78( ص 2007)القاهرة، مركز البحوث والدراسات اافريقية،  2007-2006ااسراتيجي اافريقي، التقرير  2 
 
 .78مرجع السابق نفسه، صا 3
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فط 3البحرات العظمى ومال افريقيا بقربه من اأسواق اأوروبية واأمريكية على  اإفريقي،متاز ال

ليجي، فضا عن كونه  بعضه ا يتبع سلة أوبك، فط ا تجة له   أنكما   السواء مقارنة بال الدول ام

افس والصراع على السلطة ما يسهل اخراقها إأغلبها تعا أزمات مردها   .الت

افس على القارة  ي التقليدي كفرنسا ال  اإفريقيةتت فوذ التار ها القوى ذات ال موعة من القوى م

ها ااستعماري وارتباط دوها بفرنسا ثقافيا من  إفريقياتعتر  كم تار طقة نفوذ طبيعية وحديقة خلفية  م

ط بفضل ااستثمارات  خال رابطة الدول الفرنكوفونية، ومن جانب آخر دخلت الصن على ا

قيب  إالتحتية إضافة  والب اإنشاءاتالضخمة خاصة الشركات امختصة   اكتساحها سوق الت

صوها على عقود  امغرب وعقود أخرى ح قيب على اليورانيوم  يث كسرت ااحتكار الفرنسي للت

طقة بكونه امتداد براغماي  فط  تشاد والسودان وموريتانيا ومتاز امد الصي  ام قيب عن ال للت

لوا  الغالب من أي تبعات سياسية وهو ما يفضله حكام القارة. ت   1اقتصادي 

اأمريكية  القارة، خصوصا بعد تزايد  اإسراتيجيةلطاما كانت اأهداف ااقتصادية  طليعة 

اعية  القارة  تجاها الص فطية فيها، حيث هدفت إ فتح أسواق جديدة لتصريف م ااكتشافات ال

ية التحتية. فالوايات امتحدة تسعى عر  ال الب اأفريقية باإضافة إ وجود فرص هائلة لاستثمار  

فط اأفريقي إ فط العامية، ما يسهل عليها التحكم  زوناتإحكام سيطرها على  السيطرة على ال ال

اد اأورو والصن. افسة خصوصا اا   اقتصاديات الدول الكرى ام

 

 

 

                                                           

في على، 1 افس الدولي، خالد ح فط اإفريقي: بؤرة جديدة للت  .86، ص 2006، أبريل 164عدد السياسة الدولية،ال



ق الساحل اإفريقي بعد أحدا                الثاني                  الفصل ي في من راتيجي اأمري  9/اإس
 

 48 

ارجية اأمريكي السابقركس تلرسون يقول   :وزير ا

يرتبط أمن بلدنا وازدهار ااقتصادي بأفريقيا على نحو لم يسبق له مثيل. 

 "قم ذلك أكثر في العقود القادمة لأسباب التاليةوسيتفا

، ستمثل أفريقيا 2030أوًا: التحول الديموغرافي الرئيسي. بحلول العام 

، من المتوقع أن 2050حوالي ربع القوى العاملة في العالم. وبحلول العام 

هم  2.5يتضاعف عدد سكان القارة إلى أكثر من  % 70مليار شخص، م

 عمرهم. نالثاثين مدون 

ك الدولي أّن ستة من  وثانياً: تشهد أفريقيا نموًا اقتصاديًا كبيرًا. ويقّدر الب

1أفريقية. نالعام ستكو نمواً في العالم هذا  تاقتصادياأسرع عشر 
  

اور:  فط اأفريقي عر أربعة  ا ال ركت الوايات امتحدة   ولتأمن مصادر الطاقة من القارة اأفريقية، 

اري من خال دعم التبادل التجاري بن الطرفن حيث ارتفع إما التبادل التجاري الكلي  اأول: 

دائرة مكتب التحليل ااقتصاد التابع لبن الوايات امتحدة والبلدان اأفريقية فبحسب تقرير أصدرته 

وايات امتحدة والدول اأفريقية التجارة الدولية  وزارة التجارة اأمريكية حول التبادل التجاري بن ال

فضت صادرات الوايات امتحدة  مليار دوار أي ما  35.3حوا  إم 2017العام  إفريقيا إا

مليار دوار  43.1حوا  إمقارنة بالعام السابق  حن ارتفعت ورادها من القارة  ةامائ 1.7نسبته

اريا ب مقارنة بالعام الساب 21.7أي ما نسبته  مليار دوار مقارنة بفائض  7.8ق  مسجلة عجزا 

 82فائضا تراوح ما بن  اإفريقيالتجاري  نسجل اميزام. 2016مليون دوار العام  519قدر ب 

 م.2013و  2008مليار دوار ما بن عامي  9مليار و 
                                                           

 امرجع السابق نفسه. ،ركس تلرسون1
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مليار دوار، أقل  57.5م حوا 2016العام  إفريقياكما بلغت ااستثمارات امباشرة اأمريكية  

 4.4امباشرة  الوايات امتحدة حوا  اإفريقيةمقارنة بالعام السابق، ااستثمارات  ةامائ  3وا 

 1مقارنة بالعام السابق. ةامائ  1.5مليار دوار بزيادة 

ذ عهد   ةالليرالية خاصسياسي يتمثل  رفع شعار نشر الدمقراطية وحقوق اإنسان والقيم  الثاني: م

تون حيث قام  عهدته اأو بزيارة مطولة  استمرت أكثر من عشرة أيام وألقى  اإفريقيةالقارة  إكلي

وما مثله من  الدمقراطية غانا و غرها من الدول ال ملتها الزيارة، خطابات عكست خلفية الرجل 

امؤسسات وماية الطفولة وترقية  إبادل وسيادة القانون وااحتكام قيم ليرالية تبشر مبادئ ااعتماد امت

ب حاكمة متشبعة  إالوايات امتحدة على السعي  إسراتيجيةامرأة وغرها. حيث ارتكزت  تشكيل 

ها   اأمريكيةبالقيم  ظور اأمريكي. إفريقياحفاظا على مصا  2ودعما للسلم واأمن الدولين وفق ام

يتمثل  تعزيز التواجد العسكري اأمريكي  أفريقيا، حيث عقدت الوايات امتحدة عدة لثالث:ا  

ائية مع كل من إريريا وجيبوي وإثيوبيا  ديسمر  ، اتفاقيات تسمح للجيش 2002اتفاقيات ث

طقة القرن  ركة  م رية ا ة ال ما فتئت تقوم ه اإفريقياأمريكي  ظيمات مواجهة القرص ا الت

تضن  .  حن  دب والتجارة الدولية بالتا اإرهابية لضمان أمن البحر اأمر وماية مضيق باب ام

جيبوي القاعدة العسكرية اأمريكية الدائمة والرئيسية  القرن اأفريقي، كما تتوفر القوات اأمريكية 

وب  دا يتيح فرصة مراقبة ج فط، باإضافة إ حصوها السودان،  على موقع  أوغ حيث توجد آبار ال

اطق  يا، إريريا، ليبريا. كما تتواجد  الساحل والصحراء،   على تسهيات  م تلفة من القارة، كي

                                                           

: 2017دائرة التجارة الدولية  وزارة التجارة اأمريكية، تقرير، التحليل ااقتصاد التابع ل مكتب1 سا 10ساعة ااطاع: ، 
 2/4/2018sheet.cfm?Area=499https://www.bea.gov/international/factsheet/factد،15و
 
اوي، امرجع السابق نفسه، ص 2 س  .111سن ا

https://www.bea.gov/international/factsheet/factsheet.cfm?Area=499
https://www.bea.gov/international/factsheet/factsheet.cfm?Area=499
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يجر، وذلك  صورة تعاون عسكري مختلف اأشكال والصيغ مع كل من موريتانيا والتشاد وما وال

 ت ذريعة مكافحة اإرهاب. 

تو " الذي أطلق بل  اإفريقيةن اإشارة أيضا إ برنامج "فرقة عمليات امساعدة والتدريب مك  نكلي

ود أفارقة  قوات حفظ   إالسام اأمية. إضافة  واستمر  عهد بوش والذي يهدف إ إشراك ج

 1هاب.عمليات تتصل مراقبة البعثات والتدريبات اللوجستية وماية الاجئن ومكافحة اإر 

مليون دوار كمساعدات إنسانية مكافحة اجاعة  533رصدت الوايات امتحدة ، إنساالرابع: 

وب السودان  امة عن الصراعات  الصومال وج وانعدام اأمن الغذائي وتلبية ااحتياجات اأخرى ال

اطق من  وع امقلقة  هذ ام رة تشاد. إّن مستويات ا ع اإنسان إ حد كبر وإثيوبيا وحوض  ص

اس إنتاج احاصيل  دلع الصراعات ويفر السكان من ديارهم. و ظل هذ الظروف، ا يستطيع ال إذ ت

صول على الغذاء والتعليم والرعاي فاف إة الصحية، إضافة وكثرا  ما يفقدون إمكانية ا الطويل. ا  

امي حول نفوذ الصن عاميا، تتجه حيث تطورت  اإفريقيةالقارة  إبكن  أنظار وسط القلق امت

ية  ي  إااهتمامات الصي ارية خاصة  ميدان ااستثمار والطاقة وهي ال كان ها وجود تار مساع 

يات القرن اماضي من خال التضامن العقائدي لدعم الوجود الشيوعي  القارة. يات وسبعي   ستي

امية  إأدى توسع ااقتصاد الصي معدات مو متسارعة  اجة امت  إازدياد الطلب على الطاقة وا

، فكان لزاما توجيه اأنظار   إاموارد  ظل عجز اإنتاج احلي على الوفاء بالتزامات ااقتصاد الوط

ارج للبحث عن مصادر بديلة. حيث باتت الصن أكر مستهلك للطاق م 2004ة بداية من العام ا

 ةامائ  60 إ ةامائ  33بعد الوايات امتحدة ومن امتوقع أن يرتفع استهاكها من الطاقة من 

                                                           

اوي، امرجع السابق نفسه، ص 1 س  .112سن ا
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ية من الطاقة. كما  إفريقيام حيث مثل الطاقة امتأتية من 2020لول العام  حوا ربع الواردات الصي

مليار  107 إوسجل التبادل التجاري قفزة وصلت  أصبحت الشريك التجاري اأول للعديد من دوها

م ما مثل عشرة أضعاف عما كان عليه الوضع بداية األفية واحتلت بذلك امرتبة 2009دوار العام 

اري بعد الوايات امتحدة وفرنسا.  1الثالثة كشريك 

امي  القارة  جيم دور الصن امت حيث  إفريقياصوص  كيةاأمري اإسراتيجيةزوايا  إحدىشكل 

ارجية  ديسمر  لس العاقات ا م تقريرا حذر فيه الوايات امتحدة من مواجهة 2005أصدر 

فط من  انب الصي تتعلق بإمدادات ال طن  إفريقياضارية من ا انتهاج أسلوب اسراتيجي  إداعيا واش

تتزايد، خاصة بسبب  اإسراتيجية إفريقياأمية  ا القارة باستثمار امزيد من اموارد وقال اجلس إن

ظور  اوز أسلوب التعامل من م  2، واعتبارها شريكا.إنساالطاقة، وأنه يتعن على الوايات امتحدة 

ت القوى اأوروبية من ااستياء على  إ اإفريقيةتعود العاقات اأوروبية     عهود طويلة، فقد مك

اعتمد اأوروبيون على  إفريقيام، واستمرار الوجود اأورو  1885القارة وتقسيمها بعد مؤمر برلن 

اد  وغرهم من الفاعلن كدول امغرب العر  إفريقياواجموعة ااقتصادية لدول غرب  اإفريقياا

ه ها  القارة ح لضمان أم فاظ على مصا ت هذ القوى اأوروبية من ا م الطاقوي، و حن مك

ائية القطبية ال تراجعت فيها مكانة أوروبا التقليدية، فقد راعت الوايات امتحدة   اأمريكية ظل الث

طقة مراعاة للتوافق  العاق ية  ام اطق نفوذهم التار  اأوروبية.  -ات اأمريكيةمصا حلفائها  م

ديد، تشكلت بيئة جديدة أثرت  طبيعة العاقة بن الطرفن  صورة  ظام العامي ا و ظل ال

افسة الشديدة من جانب القوى ااقتصادية الصاعدة مثل  ة اأمريكية وام اطر أمها اهيم ديات و

                                                           

 .343ميلة عاق، امرجع السابق نفسه، ص 1
 .102خري عبد الرازق جاسم، امرجع السابق نفسه، ص 2
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أ الدول اأوروبية  ز عاقاها مع دول القارة على عدة مستويات مستفيدة تعزي إالصن واليابان، ما أ

ي والثقا الطويل.   من اإرث التار

ولث ومؤمر القمة الفرنسية  -تتشكل هذ العاقات وفقا أكثر من شبكة أو إطار كرابطة الكوم

اد اأورو بعض اأطر اأخرى امتعددة اأطراف ك "اتفاقية لومي" ال ربطت اا إاإفريقية إضافة 

ها الدول  إفريقياودول   صورة  اإفريقيةوالبحر الكاريي واحيط اهادي وهي ااتفاقية ال استفادت م

مية مع استخدامها أداة لفرض شروط اقتصادية تتعلق باإصاح  معونات مالية موجهة أغراض الت

شر الدمقراطية واحرام حقوق   1وحكم القانون. اإنساناهيكلي وأخرى سياسية ترتبط ب

ظمة التجارة العامية وسياسات   كمه قواعد م ة وفق نظام معوم  و ظل اإصرار اأمريكي على اهيم

اد اأورو  هت دول اا سيات ا ث  إامؤسسات امالية العامية وقوانن الشركات متعددة ا

  "  22أشكال جديدة للمحافظة على نفوذها  القارة فتم التوقيع بداية األفية على "اتفاقية كوتو

سجم 2000نوفمر  ارية ت اربة الفقر وإعادة التفاوض من جديد على قواعد  م، م الركيز فيها على 

ظمة التجارة العامية وتراعي  نفس اآن مصا الدو  . اإفريقيةل مع توجيهات م   حدها اأد

اد اأورو من جهة موقعها  سبة لا وض امتوسط بال وبية  ونتيجة لأمية البالغة لدول الضفة ا

وب، خاصة اانفجار السكا  ااسراتيجي وشساعة سوقها، فضا عن التحديات القادمة من ا

ه من هديدات مرتبطة باهجرة غر  ية واستفحال لدوله وما تولد ع ظامية فضا عن التهديدات اأم ال

ظمة  رمة ام الف ا ارة الرقيق و ماعات اإرهابية وكذا تفشي اجاعات واأوبئة و التطرف وانتشار ا

ائية أو  اد اأورو للدخول  شراكات ث رب، فقد سعى اا ار اأسلحة وامخدرات وأمراء ا مع 

ياة وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وح متعددة ملت ميع مياد رغم اانتقادات  إنسانيةين ا

                                                           

اوي، امرجع السابق نفسه، ص 1 س  .114سن ا
 



ق الساحل اإفريقي بعد أحدا                الثاني                  الفصل ي في من راتيجي اأمري  9/اإس
 

 53 

اد،  ية لدول اا اموجهة هذ اأشكال من الشراكة ال كانت نابعة  امقام اأول من اهواجس اأم

فط  ها ااقتصادي من خال عملها على احافظة على حصتها من ال ها السياسي اإفريقيأم من  وأم

. ها ظامية  موط ظمة والتهريب واهجرة غر ال رمة ام اصرة اإرهاب وا 1خال 
                                               

تي تواجه  تهديدات ا ثاني: ا مطلب ا ساحل اأفريقي. اإستراتيجيةا ية في ا  اأمري

اطق  طقة الساحل اأفريقي من بن أكثر ام العام ال تشهد حالة غر مسبوقة من اانفات  تعد م

، نتيجة جموعة من العوامل وال مكن حصرها  ثاث أبعاد وهي  :اأم

طقة   -1 ا  وقاعدة  مااجموعات اإرهابية  ام طقة الساحل ماذا  آم  .هخلفية لعملياتجعل م

ارة اأسلحة. -2 ارة البشر وامخدرات، واهجرة غر الشرعية، و ظمة، و رمة ام  انتشار ا

طقة. -3 يوي والوظيفي للدولة  ام  الفشل الب

 :أوا: التهديدات اإرهابية

وب الصحراء"، وال  على الرغم من عوامل الضعف الذاي ال تتسم ها دول الساحل اإفريقي "ج

ية ال عكستها تطورات دول  أهلتها لتدخل غالبيتها  إطار الدول الفاشلة، جاءت التأثرات اأم

" خال زائر م ليبيا احقا بعد انتفاضات "الربيع العر العقدين اأخرين  الشمال اإفريقي خاصة ا

اٍء  طقة إ ف ولت هذ ام ية واإنسانية ال تعيشها هذ الدول. فقد  لتضاعف من التهديدات اأم

ظيم القاعدة  باد امغرب اإسامي الذي  خلفٍي للجماعات اإرهابية  الشمال اإفريقي، خاصة  ت

ماعة السلفية للدعوة والقتال ا ذ صيف تعود أصوله إ ا زائرية، والذي انتشر  الصحراء الكرى م

                                                           

اوي،1 س  .115امرجع السابق نفسه، ص  سن ا
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يجر 2003 ذ هذا التاريخ؛ حيث كان موريتانيا وال ، وبدأ  استهداف دول الساحل والصحراء م

ظيم بعد خروجه عن إطار احلي عقب الغزو اأمريكي للعراق صيب اأكر من هجمات الت 1.ال
 

امي التيارات اإ تزايد التعليم الدي خاصة بعدم مكن اإسامين من  إرهابية يرجع عدد من احللن ت

يد على امتداد مدن دول الساحل حيث  السيطرة على الشمال اما وذلك من خال شبكات التج

ية ذات طابع خري  يد عر أكثر من أربعة آاف مدرسة ومعهد ومؤسسة دي شط وسطاء التج ي

كسقوط نظام القذا وامخاوف من سقوط ترسانته العسكرية ذلك عوامل أخرى   إودعوي. يضاف 

طأ، إضافة  زائر  إ اأيدي ا ظيم الدولة اإسامية  العراق والشام "داعش" ليبيا وا ظهور فرع ت

امي التهديدات ال مثلها ماعة "بوكو حرام"  الغرب اإفريقي خاصة بعد إعان وائها  دون إغفال ت

ظيم   2القاعدة.لت

ظمة وتجارة الساحانتشا: ثانيا  :ر الجريمة الم

ظمة على أها رمة ام ظمة بأها تعّرف ا رمة ام  :تعرف ا

"مؤسسة غير أيديولوجية تضم عددا من اأشخاص في حراك اجتماعي مغلق 

ظم هرميا، تستغل نشاطات شرعية وغير شرعية من اجل بسط القوة  وم

 الحصول على مكاسب مادية وغير مادية في الغالب"والسيطرة من أجل 

در اإشارة   قطة  ظمة واإرهاب فاأو تطور نشاطها بعد هاية  إو هذ ال رمة ام الفرق بن ا

رب الباردة وا هدف  قيق  إا التأثر على الرأي العام وهدفه الرئيس كما جاء  التعريف هو 

                                                           

ليم،    مد   أمرة1   ،السياسة الدولية،نذر اانهيار: تأثير ااضطرابات الداخلية على اأمن اإقليمي للساحل والصحراءعبد ا
  http://www.siyassa.org.eg/News/3430.aspx .(4/4/2018د، 30سا و12)
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ظيمها  الصعبامكاسب امادية وغر امادية، كما انه من  اصرها لتعقد ت سرية ال تعمل ها، التتبع ع

ف   إالتأثر على الرأي العام احلي والعامي وغالبا ما يلجأ  إأما اإرهاب فيهدف بالدرجة اأو  الع

قيق اأهداف ال وضعها وال  الغالب تكو   1ن أهدافا سياسية.كوسيلة من أجل 

ااٍت من أمها  وات اأخرة عدة  ية  الس ظمة العابرة للحدود الوط شاطات اإجرامية ام تشمل ال

ٍة واخراٍق غر مشروٍع أنظمة الغر  اسوب من قرص غسيل اأموال ذات امصدر غر امشروع، وجرائم ا

هم، من خال تقليد الرامج أو نسخها أو  ار باأشخاص، وبرا صب والتزوير، وااّ تدمرها، وجرائم ال

ار غر امشروع  ار باأسلحة احظورة أو بامخدرات وهريب اآثار، وااّ شاطات اإرهابية، واّا وال

ماعات اإجرامية. رائم ال ترتكبها ا  2باأعضاء البشرية، وغر ذلك من ا

ظمة ال تقودها رمة ام طقة، خاصة  أصبحت ا شبكات التهريب مصدر خطر حقيقي على دول ام

ية مؤسسية كبرة ذات ارتباط بأطراف خارجية فاعلة. وتشر تقارير  وأّن هذ الشبكات أصبحت متاز بب

و و  ةامائ  40 إ 30 اأمم امتحدة إ أّن  طقة،و  ةامائ  27من امخدرات مر عر هذ ام

طقة الساحل والصحراء بقيمة إمالية قدرها  من امخدرات ال مت مصادرها  أوربا كان مصدرها م

ظمة يشكل مصدرا  من مصادر عدم  8,1 رمة ام امي ا مليار دوار أمريكي. إضافة إ ذلك فإّن ت

طقة. دودية بن دول ام اطق ا  3ااستقرار خاصة على ام

 

 

                                                           

. https://www.academia.edu طقة مروك كاهي،  1 :ة، جديدت تحدياوقديمة ت عااإفريقي: صرالساحل ام  

 
2  ، طقة الساحل، الواقع وامستقبل، امركز الدمقراطي العر طق الا أمن  م حفيان عبد الوهاب، عوامل وم

http://democraticac.de/?p=468581 (144/4/2018د،41سا) 
3 : ة: تعقيدات غياب اأمن  الساحل والصحراء،  ، معضلة مزم عصام عبد الشا

https://platform.almanhal.com/Files/2/58419(144/4/2018د، 01وسا) 

https://platform.almanhal.com/Files/2/58419(14ساو01د،%204/4/2018)
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ظامية. : الهجرة غيرثالثا  ال

صوص موضوع اهجرة  دول امغرب العر  اإحصائياتتشر  أن الرغبة  اهجرة  إال أجريت 

د  د عن الطلبة  %19 امغرب موجودة ع شيطن وهي أعلى ع سبةمن السكان ال  1.%54 ب

هدف البحث عن الّرزق أو اماذ آمن أو لتحسن اأوضاع  ناأهل والوطتع اهجرة الّرحيل وترك 

تلف من اقتصادية أو اجتماعية أو  إالثقافية والعلمية للفرد، أي هدف  افع ومقاصد  قيق م

زاعات  ة أساسا  من ال ا أي عن ميع مظاهر التخويف والرهيب ال تة متعلقة بال لتحقيق غاية إنسانية 

روب اأهلية، ف اأخرى، وقد  وا ها عدة  أطلقأو غرها من مظاهر الع على اهجرة غر الشرعية م

مية  سب امؤمر الدو للسكان والت م، وهي اهجرة غر 1994تسميات فهي اهجرة بدون وثائق 

سب امؤمر الدو للهجرة  بانكوك.  2القانونية 

ا وإن   اها جغرافيا معي و واهجرة عامة ا تعرف ا وب  اهها من ا كان اماحظ  العقود اأخرة ا

اطق الفقر وعدم  ط واضح وهو اانتقال من م ضع  ها دائما  و الغرب، لك الشمال ومن الشرق 

ية واأكثر أمانا، ومكن القول بأن اهجرة غر الشرعية   إااستقرار  اطق الغ عموما  إفريقياام

طق الساحل والصحر  طي غربا وم اء بشكل خاص كان مر عر البحر امتوسط ماا وعر ساحل ااطل

 3و بعضها عر القرن اإفريقي شرقا.

ظامية، و  ، وذلك ِلما ها من انعكاسات احد من أكر امعضات ااجتماعيةمثل ظاهرة اهجرة غر ال

ية  ااقتصادية سلبية على اأوضاع واجتمعات،وقد توّلدت عن هذ  للدولوااجتماعية والثقافية واأم

رائم أمها ما يعرف بعصابات التهريب البشري وال تعّرف على أها:  الظاهرة العديد من ا

                                                           

زيرة نت،  1  https://goo.gl/8v1zgGد( 44ساو13) :أسباب اهجرة غر الشرعية إ أوروبا، ا
ليم بن مشري، 2  .98، ص 7/2011، عددلة الفكر، ماهية الهجرة غير الشرعيةعبد ا
ان لبدي، امرجع السابق نفسه، ص 3  .105ح
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"تدبير الدخول غير المشروع لشخٍص ما أو عّدة أشخاص إلى دولٍة أخرى 

ًا له، أو ا يُعُد من المقيمين الّدائمين فيها، من أجل الحصول  ليست موط

فعة أخرى،من دون ب فعة مالية أو م طريقة مباشرة أو غير مباشرة على م

ية وصحية خال عملية التهريب." ةتقديم أي  1ضمانات أم

يوي والوظيفي للدولة.رابعا  : الفشل الب

طقة الساحل  و  اإفريقيتتسم نظم دول م اك   29والصحراء بكوها  معظمها أنظمة عسكرية، فه

رئيس دولة عن طريق اانقابات  70م إقصاء 2004و 1984دولة افريقية شهدت بن عامي 

اكمة ال  خبة العسكرية ا العسكرية. ويربط العديد من احللن بن السلوك العدوا للدولة، وطبيعة ال

روب لت إتسعى  خب العسكرية  التوسع وا تها على السلطة السياسية، وكذلك تأثر ال رير هيم

فيذها،  و الركيز على اأداة العسكرية كأسلوب لت ارجية  جانب غياب  إتوجيه السياسة ا

تمع مد حقيقي وتاشي تام لقواعد العمل  كم الراشد وغياب  امؤسسات وغياب سلطة القانون وا

ضبط  اعة القرار السياسي داخليا  اأمر ظل غياب كلي للمعارضة السياسية السياسي ام الذي يركز ص

اكمة، ما يؤدي  اكمة على  إوخارجيا  أيدي الطغمة ا خب ا طغيان اإدراكات الشخصية لل

ارجي للدولة.  2السلوك ا

وعة داخل مكون ا ماعات والقبائل امت لدولة، خاصة تلك ال كما فشل أكثر هذ الدول  إدماج ا

اكم وسعت إ معارضته، وح الدخول معه  صراع مسلح، ففي ما  ظام ا على  –م تبد تأييدا  لل

غرافية، ظهرت عدة جبهات عسكرية  –سبيل امثال  اطق وكر مساحتها ا ونتيجة لتهميش بعض ام

بهات حركة ال طقة. ومن هذ ا قوق سكان ام ركة الشعبية وسياسية تطالب  طوارق للمقاومة، وا
                                                           

 نفسه.حفيان عبد الوهاب، امرجع السابق 1

، امرجع السابق نفسه.2  عصام عبد الشا
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ركات أزمة حقيقية للحكومة امركزية   بهة اإسامية العربية أزواد، حيث شكلت هذ ا أزواد، وا

.  :، وعموما فإن هذ الدول تشرك  ملة من خصائص لعل أبرزها1ما

صول على عائدات ضخمة من الضرائب.   –ا ملك هذ الدول القدرة على تعبئة اموارد الداخلية وا

مية البشرية.   فاض معدات الت  –ا

سبة مساحتها  فاض الكثافة السكانية بال .اإماليةا – 

ية التحتية امادية وغر  هضعف الب .اامادية م – 

ارجية.تركز الصا .دراتوتراكم الديون ا – 

شوب نزاعات مسلحة. 2خطر التعرض ال – 

                                                           

 مروك كاهي، امرجع السابق نفسه.1
 حفيان عبد الوهاب، امرجع السابق نفسه.2
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                  السياق التطوري للعاقات اأمريكية الجزائرية المبحث اأول :
 1962-1958 مابين  المطلب اأول : العاقات اأمريكية الجزائرية

زائرية قبل هذ الفرة،           رغم أن الوايات امتحدة اأمريكية كان ها أدوارا عدة على اأرض ا

زائر أول من اعرف به، إا أن  ذ استقال الوايات امتحدة الذي كانت ا ذرة م أدوارا وعامات 

زائرية راج كومة امؤقتة اختيارنا هذ الفرة كبداية فعلية للعاقات اأمريكية ا ع إ أن قيام ا

ة زائرية خاصة بعد أحداث ساقية   1958س ا امسألة ا كانت بداية التحول  اموقف اأمريكي 

( بعدما م يعد مقدور اإدارة اأمريكية أا تتدخل بعد أن أصبحت 18/12/1958سيدي يوسف )

رط رب إليهما ، حيث ا ت الوايات امتحدة اأمريكية  مساع تونس وامغرب مهددتن بامتداد ا

لحلة اأزمة الفرنسية التونسية ال نتجت عن هذ اأحداث كما استغلت إصرار الرئيس  ميدة 

اف ضمن إطار اإقليمي  زائرية  الدفع مشروع حل ا ل امسألة ا بيب بورقيبة على أن يشمل ا ا

ت امتحدة يضم : بريطانيا وايطاليا واسبانيا وتركيا. وتونس من خال إنشاء حلف متوسطي تقود الوايا

يكس  كومة الفرنسية برئاسة في زائر مع شراكة مغاربية فرنسية، امشروع الذي عرض على ا وامغرب وا

زائرية ما يتماشى مع رغباها إا أن قبول هذا امشروع  عايار حيث وافقت عليه على أمل امشكلة حل ا

كمحط عجل  بسقو  1كومته ووصول اليمن امتطرف إ ا
. 

زائرية خاصة بعد بداية ظهور ت عقيداهما م يكن  وسع اإدارة اأمريكية غض الطرف عن امسألة ا

ها رب بطريقة تضمن مصا على اإقليم حيث بدا أن للوايات امتحدة اأمريكية مصلحة  إهاء ا

                                                           
المسأل الجزائري 1 رنسي اأمريكي  صري ، العاق ال ي من ريخ  6-4معمر الع راه في الت دة الدكت ح لنيل ش ، أطر

صر  المع يد ، ص /الحديث  بكر بلق مع أب  .، ج
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ارجية وفدا عن جبهة التحرير الوط   طقة وكان استقبال موظفن سامن من كتابه الدولة ا  ام

زائرية  جانفي  ا 58ا زائر.بداية مراجعة الوايات امتحدة لسياستها  1 ا
 

كانت الوايات امتحدة اأمريكية متحمسة للمفاوضات بن الطرفن حيث اعترت إعان الرئيس 

مثابة خطوة  الطريق  16/09/1959استفتاء شعي  تصريح له  يوم   إجراءالفرنسي شارل ديغول 

ار   اسبة وقف إطاق ال زائري م ئة إ الشعب ا يدي برسالة ه الصحيح كما بعث الرئيس  جون ك

د إعان ااستقال .18/03/1962 زائرية  فرة 2وكذلك فعل ع بعد أن كان قد تب امسألة ا

في معارضته إدارة ايزهاور  تقلد لعضوية زب الدمقراطي، حيث م يكن  لس الشيوخ عن ا

اسبة 1957وتوجهها الداعم لاستعمار الفرنسي، فكان خطابه  الكونغرس  الثا من جويلية  م م

دما قال: زائرية مفاجئا للفرنسين ولإدارة اأمريكية ع  زيارة وفد عن الثورة ا

ظر  أن الوايات المتحدة اأمريكية نفسها نالت استقالها بوسائل  ىإل"أنه بال

ا واضحة ومؤيدة استقال الجزائر بدا من عرقلة  بغي أن تكون سياست ثورية ي

فقدان  إلىالشعب الجزائري في استرجاع سيادته وذلك حتى لو أدى اأمر 

دت أكثر من  فق  ةأربعمائصداقة فرنسا )..( إن فرنسا قد ج ألف مقاتل وت

مبالغ طائلة من المال وتتلف كثيرا من العتاد الحربي في محاولة إخضاع الثورة 

الجزائرية والتي أصبحت السبب الرئيس في ضعف الجمهورية الفرنسية ومعها 

 3الحلف اأطلسي من جهة أخرى "

                                                           

 .229نفس امرجع ، ص1
زائرية اأمريكية 2 ة ، 2001-1992حشود نور الدين ، العاقات ا طي يل شهادة اماجستر ، جامعة قس  . 21، ص 2005، مذكرة ل
اصري ، مرج سابق الذكر ، ص 3  . 192معمر العايب م
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عض الدول الصغرة   حن بقيت اإدارة اأمريكية مرددة بن الطرفن حيث مارست ضغوطا على ب

معية العامة للدورة الرابعة عشر لأمم امتحدة  سبتمر/ديسمر  م، للتصويت ضد القرار 1958ا

يابة عن الكتلة اأفروآسيوية، القرار الذي " يستعجل الطرفن  دوب الباكستا بال امقدم من طرف ام

ادثات لتقرير البدء بأسرع ما م ين للدخول   ، امع زائري  تقرير مصر فيذ حق الشعب ا كن  ت

ار". ورغم الدور اأمريكي الذي رفض القرار إا أنه حصل على  ما  ذلك شروط وقف إطاق ال

د التصويت على  د التصويت عليه فقرة بفقرة، غر أنه ما لبث أن رفض ع أغلبية ثلثي اأصوات ع

هاية  موعه نتيجة للضغوط ال مارسها الوفد تراجع العديد من اأعضاء  إالفرنسي وال أدت  ال

اولة لتهدئة  والتصويت بالرفض رغم أن الوايات امتحدة ذاها م تعارض القرار  ااجتماع العام  

ا واضحا ومستمرا من الوايات  زائري، موقف أثار حفيظة الفرنسين الذي كانوا يتوقعون تضام الطرف ا

 1ال أبان موقفها عن ضعف وتردد واضحن. امتحدة

دما  السيئو اانطباع  إم ما لبثت أن سعت اإدارة اأمريكية  الذي أحدثه تذبذب موقفها ع

 :م، بالتصريح1959جوان  29مدير وكالة أنباء الوايات امتحدة اإداء  جورج آلن  إعهدت 

رال  ا عرض الج البواسل*، والوايات المتحدة تؤيد صلح  -ديغول-" لقد حيي

زاع المقيم " رال ديغول من غير تحفظ وذلك لوضع حد لل  2الج

                                                           

ي الجزائريجبهة التحرير بسام العسلي، 1 فائس، بروت، ص الوط  .171، دار ال
 .171بسام العسلي، امرجع السابق نفسه، ص 2
زائر من خال قانون  * كجزء ا يتجزأ  فرنسا، امبدأ الذي رفضته جبهة   1958جانفي  31بعدما فشلت سياسة ديغول  إدماج ا

وضية عر ما أما "سلم الشجعان"، و " ا أتفاوض مع رجال غر الثوار"، التحرير الوط بشكلحاسم، عمد ديغول ا إظهار نوايا تفا
كومة امؤقتة على التفاوض من موقف ضعف.  لكي يفصل العسكري عن السياسي ويرغم ا
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حرصت الوايات امتحدة على التفريق بن امعونات العسكرية امقدمة من طرفها لصا حلف مال 

اسباها تقريرا  اسبة اأطلسي وما بن مبيعاها من الساح لصا فرنسا، حيث وضع ديوان  سريا م

ة ارجية  الكونغرس اأمريكي شهر فراير  حادثة ساقية سيدي يوسف، أحيل على  الشؤون ا

لف مال اأطلسي ويؤكد فيه أن كميات  1958 ، أوضح فيه حسابات امسامة اأمريكية امخصصة 

ها وبن إكبرة من اأسلحة أرسلتها فرنسا  عقد بي زائر رغم ااتفاق ام يقضي  الوايات امتحدة ا

زائر. دية للتمييز بن الوجود الفرنسي واأطلسي  ا اولة م تكن   1بإرجاع فائض اأسلحة  

ت  رب الباردة بن امعسكرين الشرقي والغر وظهور العام الثالث كتكتل جديد تب  ظل اشتــداد ا

لس اأمن القومي لشهر  ــزائر كرستها توصيات تقرير  ا ا ــدة اأمريكيــة سياسة جديدة  الوايات 

وات  1959نوفمر  كومة والذي اقتــرح على اإدارة اأمريكية تشجيع فتح ق التواصل بن اجاهدين وا

كومة  إالفرنسية من أجل الوصول  اد طرف ثالث مسهل مثل أساسا  ا ار وإ وقف إطاق ال

بيب بورقيبة 2. التونسية وا
 

ة   زائر بعد س ا ا ظر إ هذ 1958اصطدمت السياسة اأمريكية  دار الديغولية ال كانت ت

ظر إ مال حلف اأطلسي كذراع أمريكية تصادر على القرار السياسة بعن الريبة ك ما كانت ت

زائرية  اد حل للمسألة ا كم وجه ديغول جهود إ ذ وصوله إ ا زائر  فلك  يبقياأورو فم ا

قيقية  العام تعم ع فرنسا من اخذ مكانتها ا زائرية م ل فرنسا، لقد كان ديغول يعتقد بأن امشكلة ا

صوص  طقة ودفعت مواقفه الراديكالية  اهضة للوايات امتحدة  ام على تب سياسة خارجية م

حلف مال اأطلسي بالوايات امتحدة اأمريكية إ مباركة أكثر مشاريعه ال سعت إ احتواء الثورة 

                                                           

 .187بسام العسلي، امرجع السابق نفسه، ص 1
2jean maurice herman , pour les besoins de leur politique arabe , les americains la france de 

prendre contacte avec le FLN ,liberation-france,19/4/1958. 
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ة" طي زائرية كمشروع "سلم الشجعان" ومشروع "قس ت هدف بالدرجة و ال رأت فيها  سياسا ا

هائي الذي  ل ال اأو إ إضعاف موقف جبهة التحرير الوط التفاوضي ولكن  إطار يضمن ا

حت  الضغوط ال مارسها  1هدف  إليه الوايات امتحدة، حل عادل وليرا كما صرح " أيزهاور "

ق تقرير امصر للشعب ديغول على اإدارة اأمريكية  دفع اأخرة لتب الطرح الفرنس ي القاضي 

اد السوفياي " زائري بعد ضمان امصا الفرنسية حيث كان لتصريح ديغول الشهر من أن اا هو ا

زائر  جزء أوروبا وأنه إلى من سيعود القارة عاجا أو آجا ا ا " بعيد اأثر على اموقف اأمريكي 

د من نفوذها مستقبا .  وا

 2001-1962مابين المطلب الثاني: العاقات اأمريكية الجزائرية 
ظومات العامية واإقليمية وتقاطعات تصدر  ورية الدور اأمريكي  أغلب ام زائرية عن  العاقات ا

زائر ها ا  .امصا السياسة واإسراتيجية اأمريكية مع كثر من القوى اإقليمية وم

زائري حيث مكن متابعة هذ اأمريكية من تعاملت اإدارة  تعددت احاور ال خاها مع الطرف ا

رص الوايات امتحدة اأمريكية على تأمن اإالعاقة من خال اح فط ور ااقتصادي امتعلق  مداد بال

زائري واحور ااسراتيجي الذي تسعى من خاله  زائر دائرة الدول احور  لإ إدخاا سبة ها  ا ية بال

اك احور اأم الذي   التعاطي مع العديد من القضايا الشائكة  اأقاليم كقضية الصحراء الغربية م ه

ماعات  اأمريكيكرس ااهتمام  رب على ا زائر خاصة  فرة ا امسلحة م احقا   اإساميةبا

رب على   الدو .  اإرهابا

                                                           

اصري ، مرج سابق الذكر ، ص 1  .242معمر العايب م
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زائر  فرة م تل مكانة  تكن ا رب الباردة  ارجية اأمريكية نتيجة اموقف ا مهمة  السياسية ا

اء الثورة  مراحلها اأو  لئامما زائرية هديدا حيث كانت ترى  ، لفرنسا أث لف الثورة ا مباشرا 

مطية طيلة حكم  ، واستمرت هذ1شمال اأطلسي وبأن الشيوعية هي من تقف وراءها ال ظرة ال ال

ركات التحرر ووقوفلإدارة صداع مستمر  صدرالرئيس بن بله الذي مثل م  هاأمريكية بسبب مساندته 

زائر عن طريق اإعانات  اوات اأمريكين احتواء امد ااشراكي  ا عن ااقتصادية م  وجه 

، شديدين بامتعاض ومعارضة قوبلت متحدة الزيارة ال اطريق دعوة الرئيس بن بله نفسه لزيارة الوايات 

دثت الدايلي نيوز استضافة متعاطف شيوعي يعد ضربا من أن عن  09/10/1962يوم حيث  

ون رغم أن  موذج اأمريكي بله الرئيس بن ا زيارته لكوبا  درجة معاتبة كاسرو  إأبدى إعجابه بال

ياز الكبر إمن يوما  طن . السوفياي ونصحه بإهاء التوتر بعد اا  2مع واش

زائرية مبكرا   كومة ا زائري لديها 29/02/1962رغم اعراف الوايات امتحدة با إا أن السفر ا

ة وهو ما اعترته يومها الوايات امتحدة راديكالية  05/03/1963يصل ح م  أي بعد أكثر من س

زائر  مرحلة حكم  معاداة  ا ا ارجية اأمريكية  الغرب، لقد كان للردد الذي شاب السياسة ا

صوص  الرئيس بن بله رغم ما أبدا اأخر من تفتح على الغرب وعلى الوايات امتحدة على وجه ا

زائرية بعد اغتيالهجإ در  يدي على أحد أكر الشوارع العاصمة ا ، كان هذا 3 ة إطاق اسم الرئيس ك

زائرية احقا،  د بالغ اأثر على التوجهات السياسية الرد وااقتصادية واإيديولوجية الكرى للدولة ا

ركات التحر  ثاثية توجهات تبلورت من خال خيارات إسراتيجية  ية عر العام ر اأبعاد: التضامن مع ا

امية والوقوف  وجه اامريالي ها الثورة الفيت ية، ظل بن بله مثل وم ة وتقوية ااستقال والسيادة الوط

                                                           

 . 177نور الدين حشود ، مرجع سابق الذكر ، ص  1

ر ، 2  . 12/01/2011ميد عبد القادر ، بن بلة كان مصدر قلق لأمريكين ، ا
زائر : التحوات الكرى 3 زائر ، ص 1989-1962فرحات مال ، السياسة اأمريكية  ا انة للكتاب ، ا  . 19، دار الر
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معتقدة بأن  1965 جوان ا إ الرحيب بانقاب العقيد بومدين قلقا  لإدارة اأمريكية ما حدا ه

زائرية " كفيل بوضع حدذلك   زائر اإيديولوجية  أن بومدين حافظ على  ، إا"للمغامرة ا مع خيارات ا

راط مفتوحا ااقتصادي التعاون اإبقاء على باب  وب - حوار الشمالواا اء ج نظام  هدف ب

زائرية اأمريكية على الصعيد ااقتصادي  جيدة جدا رغم ما اقتصادي عامي ، لقد كانت العاقات ا

اسبة هشا ،  1973و  1967بن  ااإسرائيلي مر عالصراع القطع العاقات ا من توتر وصل حد م

اأمريكية خاصة بعد زيارة الرئيس هواري بومدين  اإدارة إليهالفرة ال كان للجزائر فيها دورا مهما لفت 

اسبة انعقاد دورة اأمم امتحدة ا تإ الوايا ئيس ن استقبل الر يحول امواد اأولية أ اصةامتحدة م

زائري  البيت اأبيض.  1ا

زائر والوايات امتحدة اأمريكية متذبذبة حيث رغم ترحيب اإدارة  لطاما كانت العاقات بن ا

زائرية امستقلة  اأمريكية اد السوفياي رغم  إابالدولة ا أن خيار الرئيس هواري بومدين التقارب مع اا

ياز الرمي، فرض على اإدارة اأمريكية تص إعان زائر عدم اا زائر ضمن امعسكر ا يف ا

م بن الدول العربية والكيان الصهيو 1967أيام عام  الستةما عجلت به حرب  إالشيوعي، إضافة 

تلف الدول من فيهم من  زائر واستقباها للمعارضن من  من قطع للعاقات الدبلوماسية من طرف ا

شطاء اأمريكوتعترهم الوايات امتحدة اأمريكية إرهابين )كارلوس ين(.-، ال  اتي

زائر  إومع وصول الرئيس الشاذ بن جديد  ايدة نسبيا، لعبت ا ا من توجهات  كم مع ما تب ا

 ظل حكمه أدوارا متقدمة  العاقة مع الوايات امتحدة اأمريكية خاصة بعد الدور الذي 

رير رهائن السفارة اأمريكية  طهر  ه اضطلعت به   م، م ما لبث أن ألقت امسألة 1981ان س

                                                           

زائرية اأمريكية بعد أحداث ب1 يل شهادة اماسر   11/09/2001ن دياب أبركان أمرة ولعور سهيلة ، البعد اأام  العاقات ا ، مذكرة ل
 . 33، ص  2013/2014ية ، قامة ، العلوم السياس
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الصحراوية بظاها على العاقات بن البلدين حيث م تفلح جهود كاتب الدولة للخارجية السيد 

زائرية. زاع يأخذ بعن ااعتبار التحفظات ا  1جيمس بيكر  حل سلمي لل

زائرية  فرة الرئيس الشاذ بن اتسمت  خاصة بعد جديد بااعتدال والتوازن العاقات اأمريكية ا

ة  زائرية  وساطتها لتحرير الرهائن اأمريكين  السفارة اأمريكية بطهران س اح الدبلوماسية ا

زائرية للعب دور أساسي على الصعيدين اإقليمي والدو الدبلوماسيةتطلع ، و إطار 1979   ، ا

اقشة عديد القضايا على رأسها الصراع العر  إالشاذ  زيارةكانت  اإسرائيلي  -الوايات امتحدة م

أي  ان وكذا امشكلة الصحراوية ال حرصت الوايات امتحدة ال رب العراقية اإيرانية واأوضاع  لب وا

صوصها على تب سياسة أي على  فس حفاظا  ال زائر وامغربعلى بال ها مع ا  2.مصا

زائرية   ية ا رب  بالامبااةميزت مرحلة بداية اأزمة اأم مهورية وقتها انشغاها  اإدارة اأمريكية ا

ليج الثانية من ناحية و  ال اختصاصتقديرها بأن إدارة اأزملا زائرية تدخل   فرنسا لاعتبارات  ة ا

غرافية والثقافية وااجتماعية امعروفة غر ية وا عها من التعبر عن امتعاضها لتوقيف التار  أن ذلك م م

اف للدمقراطية، موقف بدا أنه كان موجها لاستهاك اإعامي فقد سارع  امسار اانتخا واعتبار م

ارجية آنذاك "ادوارد  إ التأكيد على أن الوايات 1991يان" عام ججر احقا امتحدث باسم ا

يا عدم ثقة  ئل من يريد استعمال امسار الدمقراطي لعرقلة الدمقراطية مبدامتحدة اأمريكية تعارض ك

يش زائر وارتياحا كبرا لتدخل ا وايا الدمقراطية لإسام السياسي  ا .ال
3 

                                                           

1 Jean François Daguzan. La politique étrangère de l’Algérie: le temps de l’aventure? 
Politique étrangère 3:2015 p37.  

 
 .34نفس امرجع ، ص 2
  .37نفس امرجع ، ص 3
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كم  الوايات امتحدة اأمريكية بقيادة الرئيس  عرف  تون تفاعايء الدمقراطين إ ا أكثر مع  كلي

زائرية ، حيث   1996-1993ما بن وتوسع نطاقها امسلحة العمليات اشتداد خاصة مع  اأزمة ا

زائري ظام ا ت اإدارة اأمريكية موقفا أكثر وضوحا واصطفافا مع ال وار واانفتاح  مع تب الدعوة إ ا

راط  مزيد  وااقتصادية من اإصاحات السياسية على اإسامين وتب مقاربات أكثر دمقراطية واا

كم واحرام حقوق اإنسان، تكرست هذ امطالب خاصة مع وصول الرئيس اليامن زروال إ  ا

ته من احتواء أنصار اإسام السياسي امعتدل  ما 1995عام كم شرعية أكثر مك أكسب نظام ا

سد  ا ، خاصة اأمريكي، الدعم الذي  بهة عتقال القياوحشد الدعم الغر اإسامية دي  ا

تون ذلإنقا نظر  إ" أنور هدام " امقيم على الراب اأمريكي وكذا  رسالة الدعم ال بعث ها كلي

زائري اليمن زر  السياسية والتأكيد على أن  باإصاحات لالتعجي إال دعا فيها  1995وال عام ا

ورية وان استقر  زائر دولة  طقة وللمصا اأمريكية .ا  1ارها مهم للم

 

 

 

                                                           

زائر بعد 1 ا ا ارجية اأمريكية ا لو ، السياسة ا زائر ،  11/09/2001أحداث ميا   . 96،  2001، مذكرة اماسر ، جامعة ا
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اأمريكية  اإستراتيجية التعاون اأمريكي الجزائري في ظلمستويات :المبحث الثاني
طقة الساحل                                                                     في م
يالجيوسياسي  مستوى المطلب اأول : ال  .للتعاون  واأم

طقة مال إفريقيا ككل، حيث تتمتع موقع جغرا  زائر أميتها  من اأمية اإسراتيجية م تستمد ا

مواجهة أوروبا على الضفة الشمالية، م البعد اافريقى  إمتميز  ثاثي اأبعاد، بدئا  بالبعد امتوسطي 

وبا إضافة إ البعد العر اأمازيغي  ضارية الضاربة   التاريخ وتكمن اأمية  بامتداداتهج ا

طقة الساحل اإفريقي ال  يوسراتيجية  كوها بوابة  إفريقيا ال تربط حوض البحر امتوسط  م ا

زائر تقع   دما يتعلق اأمر بالسلم واأمن العامين ومن ناحية اخرى فان ا تكتسي أمية بالغة خاصة ع

طقة  مواجهة مباشرة ل دول حلف مال اأطلسي حيث أن أي وضع غر مستقر مكن أن تشهد ام

زائر على سواحل  زائر  خصوصا سيكون له أثر امباشر على هذ الدول، كما أن توفر ا عموما وا

ظامية .   طويلة يرشحها للقيام بأدوار مهمة خاصة  مواجهة اهجرة غر ال

رب الباردة برزت ع زائر بعد هاية ا دة عوامل إقليمية ودولية سامت  زيادة ااهتمام اأمريكي با

ية  الباد وتوجسها من قيام دولة إسامية على شاكلة الدولة  خاصة بعد تفجر اأزمة السياسية واأم

طقة.إيراناإسامية    ، مع ما مثله ذلك من هديد للمصا اأمريكية  ام

طقة امغاربية:للوايات امتحدة اأ  مريكية نوعن من امصا السياسية  ام

ف  حرها ضد س ر امتم اإرهابكافحة مامصا امرتبطة 1- وراء إيديولوجيات راديكالية تتوسل الع

طقة .  الوجود اأمريكي  ام

وب   -2 فوذ غرب امتوسط وج اطق ال ها مصا التواجد  أوروباامصا اأمريكية م خاصة م

سيق ااسراتيجي .  العسكري والت
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ا ت زائر وه طقة صحراء الساحل اأفريقي، من مكمحطة ومهمة على صعيد ااهتمام اأمريكي   رز ا

ية  وجهة ادي عشر من سبتمر نظر أم رها على  وإعانخاصة بعد أحداث ا الوايات امتحدة 

اصة  القاعدة إنشاءالف دو ضد ومثل خطو لتشكيل اإرهاب وسعيها   بإفريقياالعسكرية ا

ة " ة  2007اأفريكوم" س من مقرها امؤقت بشتوتغارت بأمانيا  2008وانطاق عملها أواخر س

خطوة حامة  سعي الوايات امتحدة ا التواجد الفعلي  افريقيا انطاقا من أرض مغاربية وهو ما 

سيق اأم احلي بن الدول   ضا جزائريا  صورة مبادرات جزائرية لقي مقاومة ورف بديلة هدف إ الت

ية حيث عملت على  ركات   إنشاءامع سيق  وب هدف ت راست  إ ا مركز قيادي اقليمي  م

طط موحد مكافحة  طقة ضمن  ظامية  اإرهابجيوش دول ام ظمة واهجرة غر ال رمة ام  1.وا

زاعات كما ا يتب جيشها عقيدة تدخلية ومن  ل اأزمات وال ي  زائر التدخل العسكري اأج ترفض ا

موية مكافحة  يها مقاربات ت يوسراتيجية من خال تب زائر ا ا تكمن أمية ا ظمة  اإرهابه رمة ام وا

ظامة فكان ها دور  تأسيس ودعم ومرافقة "مب مية واهجرة غر ال ديدة من أجل ت ادرة الشراكة ا

غالامبادرة ال  NEPAD "نيباد افريقيا وب إفريقيا وهدف إ و  سامت فيها كل من الس زائر وج ا

اد سبل لدمج إفريقيا  ااقتصاد تفصل جسر اهوة ال  إفريقيا عن الدول امتقدمة والعمل على إ

كم الراشد مقابل زيادة  وحجم ااستثمارات من امساعدات العامي وهي مثابة عقد لتكريس مبادئ ا

 2.طرف الدول امتقدمة 

                                                           

زيرة للدراسات ، 1 ية  الساحل اافريقي ، مركز ا ا التطورات اأم زائرية ا ية قوي ، ااسراتيجية ا   07، ص  03/07/2012بوح
 
يل شهادة اماجستر  العلوم السياسية ، جامعة ب2 اد اافريقي ، مذكرة ل ظمة اا زائرية  اطار م ة ، العايب سليم ، الديبلوماسية ا ات

 .  117، ص  2010/2011
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ارجي خال  فاظ على القارة درءا للتدخل ا زائر على ا زاحلحلة حرصت ا عات واحتوائها سلميا ال

زاعات،  كللية عن طريق آليات إفريقية سامت  تأسيسها واضطاعها بأدوارها باستقالية   الوقاية من ال

ية مكافحة  ظمات الدولية والدول امع ظمة الوحدة اأفريقية بالشراكة مع عديد ام وهي آلية من آليات م

ظمة واه رمة ام ظامية كالوايات امتحدة ، هذ اآلية ال تطورت ظواهر اإرهاب الدو وا جرة غر ال

وها  "احقا إ ظمة الوحدة اإفريقية و اد لس السلم واأمن اإفريقي"  إطار إصاح م إ اا

ظمة ال تعد شريكا رئيسا للوايات امتحدة  القارة اإفريقية اإفريقي انطاقا  زائر وهي ام  1.من ا

زائر أول  زائر سياسة انفتاحيه على الوايات امتحدة اأمريكية والدول الغربية، كما كانت ا انتهجت ا

تدى  ها ام اسبات الدولية، من بي من حذر من الصفة عر القومية لظاهرة اإرهاب، وذلك  كل ام

تظم العامي ضد اإرهاب، بصفتها عضوا فاعل فيه موعة العم كما ت ل حول تعزيز القدرات ضمن 

طقة الساحل عاوة على تقدمها دعما لوجستيا لعمليات حفظ السام  على مكافحة اإرهاب  م

اد اأفريقي  .ال تقوم ها اأمم امتحدة واا

ارجية اأمريكية  جاء  تقرير  سق مكافحة اإرهاب الصادر عن ا م، 2005أبريل  27مكتب م

زائر واصلت  هود الوايات امتحدة  مكافحة اإرهاب وأظهرت دعمها الشامل أن ا دعمها القوي 

ماعة السلفية  للحرب العامية على اإرهاب حيث حققت مكاسب مثرة لإعجاب ضد كل من ا

يا(للدعوة والقتال واجموعة اإسامية امسلحة )  باعتقال قادة هذ اجموعات )نبيل صحراوي ونورا

 .2004آخرين خال عام 400وضياف وعبد الرزاق البارا( إضافة ا اعتقال أكثر من الدين ب

زائر  ماعات اإرهابية  ا زائر من دول الساحل يعانون من أنشطة ا  حن ا يزال جران ا

ماعة السلفية للدعوة  ديد ا امسلحة وغرها من نشاطات التهريب واختطاف اأجانب خاصة بعد 
                                                           

 .  140نفس امصدر ، ص 1
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سيق والقت يطها اإقليمي، ت زائر و سيق بن ا ظيم القاعدة العامي ما عزز أشكال الت ال واءها لت

ماعة السلفية للدعوة  تكلل بالقبض على عمار صايفي، امعروف أيضا  باسم عبد الرزاق البارا، زعيم ا

زائر عام  32والقتال امسؤول عن اختطاف  ة أوروبية  ا التعاون مع ، من خال 2003رهي

زائر بعد أن احتجزته حركة الدمقراطية والعدل ال شاديةتالسلطات ال  شادية أشهر.توالليبية، وعاد إ ا

اد اإفريقي حول مكافحة اإرهاب وم افتتاح مركز  زائر مؤمر ا رفيع امستوى لا كما استضافت ا

اد  رب ضد للدراسات والبحوث هدف تسهيل تبادل ام اإفريقياا علومات والتدريب  إطار ا

زائر مشروع قانون لتجرم أنشطة غسل اأموال مع دخول وحدة اإرهاب انب اما اقرحت ا . و ا

اد  دمة.  اإفريقيااستخبارات امالية التابعة لا 1ا
 

طقة الساحل. حيث ا ماعة السلفية للدعوة والقتال نشاطها إقليميا   م رطت  عمليات وسعت ا

كومة اأمريكية مبادرة  إهريب واسعة إضافة  فيذ عدة هجمات،تقديرا هذا التهديد، أنشأت ا ت

ظور إقليمي  مكافحة اإرهاب عر الصحراء حيث هدف هذ امبادرة إ مكافحة اإرهاب من م

ي ش اأمريكي  تقييم التهديد وتعزيز التعاون بن البلدان امغاربية. ح اآن، ساعدت امبادرة ا

كومة الوايات امتحدة مساعدة تلك الدول   اإرها بشكل أكثر دقة داخل الدول امشاركة، ومح 

ييد تلك التهديدات.  2تركيز جهودها على 

                                                           

ارجية اأمريكية الصادر  تقرير 1 سق مكافحة اإرهاب الصادر عن ا م، 2005 أبريل 27مكتب م
:https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/45392.htm 

ارجية اأمريكية الصادر  تقرير 2 سق مكافحة اإرهاب الصادر عن ا : م، 2006أبريل  28مكتب م
44.htmhttps://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2005/643 

 

https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2005/64344.htm
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2005/64344.htm
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ماعات اإرهابية، وضرب أيديولوجيتها  زائر  احتواء التهديد اإرها باستهداف قيادات ا حت ا و

تلف شبكات  ت من احتواء  ادوتدمر قدراها القتالية، كما مك احلية ال م تشكيلها  تونس  اإس

 .ودول الساحل اأفريقي خاصة  ما

ماعة السلفية للدعوة  ظيم القاعدة  امغرب اإسامي )ا زائر  مكافحة اإرهاب، بت اح ا أدى 

طرق جديدة لتمويل اهجمات كعمليات ااختطاف وطلب الفدية. والقتال سابقا( إ البحث عن 

زائرية  عملية اختطاف داخل  55حالة من حواجز الطرق امزيفة و 16حيث سجلت وسائل اإعام ا

ظيم القاعدة  امغرب اإسامي فقط، حيث شهدت  سب كل هذ اأساليب إ ت زائر. م ُت ا

زائر مو رمة ا ظيم القاعدة  امغرب  اأشكال من ا ظمة بشكل متسارع. كما قام إرهابيون  ت ام

تار بامختار بدور نشط  التهريب اإقليمي لتمويل اإرهاب.  اإسامي مثل 

زائرية  كومة ا على الرغم من تصاعد نشاط القاعدة  امغرب اإسامي  تلك الفرة، إا أن ا

هد امطول ضد التهديدات اإرهابية الداخلية والقوات امسلحة ظلت قادرة  على التعامل مع ا

رب على اإرهاب. حيث م يقتصر التعاون اأم على 1واستمرت  كوها حليف ا موثوق ا به  ا

طقة، خاصة   مكافحة اإرهاب فقط، بل أيضا، مل زاعات  ام لول السلمية والسياسية لل دعم ا

ل اأزمة السياسية  مال ما وليبيا، و زائرية  طن واجتمع الدو للوساطة ا سد ذلك  دعم واش

، وإقامة حوار شامل بن اأطراف الليبية إهاء حالة الفوضى واانقسام  .ما

                                                           

ارجية اأمريكية الصادر تقرير 1 سق مكافحة اإرهاب الصادر عن ا  :م، 2007أبريل  30مكتب م

https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2006/82733.htm 

 

https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2006/82733.htm
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2006/82733.htm
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زائرية ظلت هي احور اأساسي    كومة ا لقاعدة  باد امغرب لعلى الرغم من أن مصا ا

طف للحصول على فدية وعمليات موسعة  اإسامي، فقد اضطرت اجموعة إ اللجوء إ عمليات ا

زائر طقة الساحل. ما دفع ا هود  احافل الدولية إدانة دفع الفدية لإرهابين.  م  لقيادة ا

زائر جهودها إنشاء آلية إقليمية للتعامل مع القاعدة  باد امغرب اإسامي      البلدان واصلت ا

ارجية اإقليمين، ورؤساء اأركان، ورؤساء  فصلة لوزراء ا وها. وعقدت ثاثة اجتماعات م الواقعة ج

طق الساحل والصحراء حيث استضافت  طر اإرهاب  م سيق ااستجابة  اقشة ت ااستخبارات م

زائرية كومة ا يش من ما2009 أوت  ا يجر لوضع م اجتماعا لقادة أركان ا  وليبيا وموريتانيا وال

وبية. وم موجب  راست ا ة م اسراتيجية إقليمية مكافحة اإرهاب وإنشاء مركز قيادة إقليمي  مدي

ة  زائر وتضم ما وموريتانيا 2010هذ ااجتماعات إطاق مبادرة دول اميدان س ، وتقودها ا

يجر، وأنشأت فيما بعد مركزا  لتبادل  زائر العاصمة يهدف إ توفر وال امعلومات ااستخبارية  ا

راست.  امعلومات مركز القيادة  م

ع اهجمات اإرهابية ضد  بية اأخرى م كومات اأج زائر مع الوايات امتحدة وا تعاونت ا

زائر  أبريل / نيسان، ما  اأجانب. حيث وقعت الوايات امتحدة معاهدة تعاون قانو متبادلة مع ا

زائر والوايات امتحدة. كما  قدمت الوايات امتحدة دورات أوجد إطار ا للتعاون القانو امتزايد بن ا

قد  مارك حول جرائم اإنرنت وهريب ال زائرية والقضاة وموظفي ا تدريبية متعددة للشرطة ا

 وتكتيكات مكافحة اإرهاب. 
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طقة الشرق اأوسط ومال أفريقيا"* وهي هيئة إقليمية تعمل  موعة العمل اما م زائر عضو  " ا

موعة  اص ها من قبل تلك اهيئة  على غرار " "**، وقد اعتمد تقرير التقييم امتبادل ا العمل اما

زائر تشريعات لتجميد اأصول 2010اجتماعها العام الذي عقدته  ديسمر م، ا توجد لدى ا

حها سلطة القيام بذلك. ها تؤكد أن تصديقها على اتفاقيات مويل اإرهاب الدو م  1اإرهابية ولك

تدى العامي مكافحة اإرهاب"، حيث شاركت  نوفمر    زائر عضو مؤسس  "ام م  2011ا

تدى، واجتمع مسؤولون من وزارة ارجيةرئاسة واستضافة ااجتماع اأول جموعة الساحل التابعة للم  ا

دود وإنفاذ القانون ومكاف 30من أكثر من  ظمة دولية وناقشوا مراقبة ا حة مويل اإرهابكما دولة وم

زائر وما وموريتانيا  ارجية والدفاع من ا زائر مؤمرا  للشراكة  سبتمر موظفي وزارة ا استضافت ا

مية من  يجر، وانضم إليهم مسؤولو مكافحة اإرهاب والت اقشة  20وال ظمات دولية م دولة أخرى وم

طق الساحل  مية  م  2اافريقي والصحراء.قضايا إنفاذ القانون والت

ة        زائري بداية من س " على اأمن ا م بعد اإعان عن 2013بدأت تظهر تأثرات "الربيع العر

تار بامختار عن انفصال  2012تأسيس كتيبة "اموقعون بالدماء" أواخر عام  ، على إثر إعان قائدها 

ظيم القاعدة  با د امغرب اإسامي، وهو اانفصال الذي جاء بعد كتيبته الرئيسية "املثمون" عن ت

ظيم القاعدة  باد امغرب اإسامي قرارا بعزله عن قيادة الكتيبة، ونتيجة لانفات  إصدار قيادة ت

                                                           

طقة الشرق اأوسط موعة العمل اما م موعة عمل حكومية عربية ومال أفريقيا *   من أجل مكافحة غسل اأموال ومويل اإرهاب.: 

موعة العمل اما موعة عمل حكومية دولية **   من أجل مكافحة غسل اأموال ومويل اإرهاب: 

ارجية اأمريكية الصادر  تقرير 1 سق مكافحة اإرهاب الصادر عن ا : م، 2011أوت  18مكتب م
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2010/170257.htm  

 

ارجية اأمريكية الصادر  تقرير 2 سق مكافحة اإرهاب الصادر عن ا : م، 2012جويلية  31مكتب م
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195544.htm 

https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195544.htm
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195544.htm
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دود مع ليبيا بعد سقوط نظام العقيد، وكانت أول فذها كتيبة "اموقعون بالدماء"  الذي عرفته ا عملية ت

اير  16الفرنسي  ما الذي بدأ قبلها بأيام كما أعلن قادة اهجوم.  احتجاجا على التدخل ي

ية( 2013 تورين )مشروع مشرك بن شركات جزائرية وبريطانية ونرو شأة غاز تيج ظيم م ، هاجم الت

زائر وم احتجاز أكثر من  وب شرق ا اس"  ج شخص كرهائن مدة أربعة  800بالقرب من "إن أم

ن أمريكين، م احقا عملية اختطاف  39ل امهامون أيام، وقت هم ثاثة مواط بية، من بي ة أج رهي

هاد. تها حركة التوحيد وا ، العملية ال تب زائرين مال ما  واعدام الدبلوماسين ا

زائر  مبادرة الدفاع  قيا ، ال تضم مسة بلدان أوروبية ومس دول مال أفري5+  5كما تشارك ا

زائري ونظر الليي  ية  غرب البحر اأبيض امتوسط. واجتمع رئيس الوزراء ا ة القضايا اأم معا

اير  لتعزيز اأمن على طول حدودما امشركة للحد من تدفق اأسلحة  2013والتونسي  ي

طقة ظمة خال الصحراء و م رمة ام  1الساحل. وامخدرات وا

زائر من طقة  عام  زادت ا هود الدبلوماسية حاربة اإرهاب  ام فاظ على 2014ا ، مع ا

وار الوط الشامل للمجموعات وامسؤولن امالين،  سياستها العسكرية غر التدخلية، كما سهلت ا

سيق مع اأمم امتحدة وعملت على دعم جهود اأمم امتحدة للتوصل إ  حل والشركاء اإقليمين بالت

طقة الساحل من خال مبادرة شرطة  إسياسي  ليبيا. إضافة  اد اأورو  م دعم جهود اا

وار اأوروبية  طقة الساحل. وإسراتيجيةا مية  م اد اأورو لأمن والت  2اا

 

                                                           

ارجية اأمريكية الصادر  افريل تقرير 1 : ، 2014مكتب مكافحة اإرهاب الصادر عن ا
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224823.htm 

 امرجع السابق نفسه. 2
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اطر التهديد اإرها للجزائر،  امي  ظهر هذا ساهم عدم ااستقرار السياسي واأم اإقليمي  ت

افة الذي أعلن واء للدولة اإسامية  العراق  د ا ظيم ج اء مع تأسيس ت التهديد واضحا 

ظيم القاعدة  باد امغرب اإسامي عام  م.يضاف ا 2014والشام "داعش" بعد انشقاقه عن ت

ار بالبشر وامخدرات  الساحل ظمة، واا رمة ام  .ذلك انتشار اأسلحة وا

دودي ا يزال مثل أولوية قصوى للحماية من تسلل امهربن  زائرية أن اأمن ا كومة ا أكدت ا

م، عقد الرئيس بوتفليقة اجتماعا  للمجلس اأعلى 2014واإرهابين من الدول اجاورة. سبتمر 

شاط  دود، وتوسيع عمليات البحث لكشف وإعاقة ال ، وزيادة امع باأمن لزيادة أمن ا اإرها

دود. وملت هذ سيق مع البلدان اجاورة بشأن أمن ا زائر، وتعزيز الت وب ا  القوات  ج

شلت  اطق حدودية عسكرية مغلقة، ومراكز مراقبة جديدة  الشرق، وتعزيز ماية م التدابر،إقامة م

ولوجيات  دود، وتك ظم الطاقة، ومرافق دائمة إضافية إدارة مراقبة ا مراقبة جوية جديدة، وترقيات ل

دود مع تونس وليبيا وما وموريتانيا وامغرب. عززت أجهزة  ااتصاات، ونشر قوات إضافية على ا

زائرية التعاون اأم  اأسلحة.  تدفق من للحد التونسين نظرائهم معإنفاذ القانون والقوات امسلحة ا

ية التدابر وملت دودية اأم دود طول على ودوريات جديدة مشركة تفتيش قاطن ا  وتبادل ا

 1وامعدات. التدريب وبرامج امعلومات

 

 

                                                           

يف الصادر تقرير 1 ارجية اأمريكية الصادر  افريل مكتب مكافحة اإرهاب والتطرف الع : ، 2015عن ا
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2014/239407.htm 

https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2014/239407.htm
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2014/239407.htm
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ظيم الدولة اإسامية مؤكدة على  زائرية اانضمام إ التحالف الدو مواجهة ت كومة ا رفضت ا

اص بعدم التدخل  شؤون الدول ذات السيادة. ومع ذلك،  زائر "امبدأ اأساسي" ا فقد دعمت ا

ظيم الدولة اإسامية بطرق أخرى، مثل تبادل امعلومات ااستخبارية،  هود امبذولة مواجهة ت بفعالية ا

اء القدرات مع الدول اجاورة.  وتدريب اأئمة، وبرامج ب

ية داخل حدودها والدفاع عن التهديدات ال  لتعزيز قدرها على التعامل بفعالية مع التحديات اأم

زائرية  برنامج "دعم مكافحة اإرهاب" ) ( ATAتواجه ااستقرار اإقليمي، شاركت الشرطة ا

(.كما IIJوسيادة القانون ) اأمريكي وغرها من الدورات التدريبية ال يقدمها امعهد الدو للعدالة

تدى الع ت رعاية ام زائر العديد من ورش العمل ال أجريت  امي مكافحة اإرهاب استضافت ا

(GCTF سن أمن (.هذ الرامج والدورات والورش ال ُصممت لتعزيز قدرات التحقيق والتحري و

طرة.وركز "برنامج دعم  اء قدرة ااستجابة للحوادث ا ع اإرهابين أو العمليات اإرهابية وب دود وم ا

ائي التابع لوزارة العدل اأمريكية على ال(TAPالتدريب" ) دود والتحقيق ا طب الشرعي وأمن ا

رمة.  ومع اأدلة  مسرح ا

يف" على قيمة الرقابة  زائرية استجابة "لرنامج البيت اأبيض مكافحة التطرف الع كومة ا أكدت ا

توى الصلوات وتكرم اأئمة بطريقة تعزز التسا ، ما  ذلك تدريب اأئمة و كومية للتعليم الدي مح ا

اطر استخدام الدين اأهداف السياسية كما تقوم بشكل مباشر بتعين  ين إ  سس الزعماء الدي و

ة  لس أعلى للفتوى" و"مرصد" س م، مواجهة 2016وتدريب ودفع رواتب اأئمة، إضافة ا انشاء "

 .غريبة على البيئة اأفكار امتطرفة العابرة لأوطان  صورة الوهابية والفكر الداعشي والقيم ال

زائر    هود الدبلوماسية والوساطة القوية لتعزيز السام واأمن اإقليمين، اذ ترى ا زائر ا كما واصلت ا

ل اأكثر   ماعي "ضمن اجموعة اإفريقية" هو ا  ميع امشاكل امطروحة  إفريقيا أّن التحرك ا
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لول امتفق عليها ضمن إطار كفاءة واأقوى فاعلية والذي يعطي الشرعية  وااستدامة مختلف ا

وار  اإفريقيمؤسسات العمل  ه ا امشرك دون إقصاء أي طرف من اأطراف. ومثاله ما مخض ع

 ، الوط الشامل للمجموعات امالية اإقليمية والشركاء اإقليمين من توقيع اتفاق السام  ما

سيق مع اأمم امتحدة، است ماعات الليبية للتوصل إ حل سياسي.  وبالت ادثات بن ا زائر  ضافت ا

مية واأمن اقشة سياسات الت تديات الساحل الصحراوي م زائر  العديد من م وتطور  كما شاركت ا

اد  وإسراتيجية اإرهاب اإقليمي وإضفاء الطابع العملي على اهيكل اأفريقي للسلم واأمن اا

طقة الساحل.اأورو لأ مية  م  1من والت

طق الصحراء  زائر  م د أن التعاون اأم بن الوايات امتحدة وا من خال هذ التقارير 

م، حيث صرح السكرتر امساعد  وزارة 2010والساحل اإفريقي بلغ مستويات عالية خاصة بعد 

ارجية اأمريكية امكلف بشؤون الشرق اأوسط  زائر عام  جيفري فلتمانا  أول زيارة له ا ا

طقة، كما أشار 2010 زائر صوت مهم  ام فاظ على السام  إم، بأن ا زائر امهم  ا دور ا

ا امبادرات اأمريكية اموجهة  زائر  ساسية ا واأمن  افريقيا، مشرا ا تفهم الوايات امتحدة 

طق الساحل والصحراء خصوصا، ومؤكدا على احرام اإدارة  إفريقياما ومال للقارة اإفريقية عمو  وم

طقة حيث أها ليست بوارد أن تضع نفسها  مكان هذ الدول  تسير  اأمريكية لسيادة دول ام

ية واإقليمية، يقول  :شؤوها الداخلية، اأم

                                                           

ارجية اأمريكية الصادر  تقرير 1 يف الصادر عن ا : م، 2015مكتب مكافحة اإرهاب والتطرف الع
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2015/257517.htm 
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طرحته خال لقاء "نحن ندعم الجزائر في عملياتها ضد اإرهاب وخاصة ما 

وي أخذ مكانة الدول في  راست..ونحن ا ن ا ناف من عدم  إقليمهاتم لك

 1ااستقرار في هذ الدول".

زائر حوارا عسكريا مشركا لتعزيز 2005بداية من عام  م، أطلقت الوايات امتحدة اأمريكية وا

التبادل والتعاون والتدريبات امشركة عر برنامج مكافحة اإرهاب عر الصحراء وهو برنامج تدير وزارة 

ارجية اأمريكية ويهدف  سيق  إا كومات اإقليمية والت يف، سن قدرات ا مواجهة التطرف الع

ائي امباشر مع الوايات امتحدة  زائر هذا الرنامج ومشاركتها فيه اا أها تفضل التعاون الث ورغم دعم ا

طقة. زائر كقوة إقليمية فاعلة  ام  ال تقدر أمية ا

الصحراء من خال تعمل الوايات امتحدة اأمريكية كدولة مشاركة  برنامج مكافحة اإرهاب عر 

ية  حرها ضد القاعدة  باد امغرب  هيز ومساعدة القوى الوط اصة على تدريب و قواها ا

زائر امعلومات مع ااستخبارات  طقة الساحل اإفريقي، كما تتبادل ا زائر و م وب ا اإسامي ج

زائري دما يتعلق اأمر باإرهابين ذوي اأصول ا ة، ولدعم جهود مكافحة اإرهاب أدرج اأمريكية ع

ظيم القاعدة  باد امغرب اإسامي   زانة اأمريكية ت بية التابع لوزارة ا مكتب مراقبة اأصول اأج

ظيم عاميك اتو امتوسطي و ت زائر  حوار حلف ال لف البحرية.اورات م، إضافة ا مشاركة ا  ا

ائيةسعت إدارة أوباما إ توسيع وتع وار ااسراتيجي  زيز العاقات الث زائر كقوة إقليمية عر ا مع ا

ائي الذي بدأ  عام  اير عام  2012الث  إن  2013م، وخال اهجوم اإرها الذي وقع  ي

تون آنذاك أنه: ارجية كلي اس، صرحت وزيرة ا   أم

                                                           

يل شهادة اماجستر 1 طقة امغاربية، مذكرة ل رب على اإرهاب وتأثر على ام زائري  ا ، مرم براهيمي، التعاون اأم اأمريكي ا
مد خيضر، بسكرة،   .168، ص 2012-2011جامعة 
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ا في مكافحة اإرهاب مع  "من الضروري للغاية توسيع نطاق تعميق تعاون

ا على استعداد  طقة..لقد أوضحت لرئيس الوزراء أن الجزائر وجميع دول الم

 1لمواصلة تعزيز دعم مكافحة اإرهاب الذي نقدمه بالفعل."

بية، ولديها إنفاق عسكري ضخم، ورغم أن  زائر تتوفّر على احتياطيات ضخمة من العمات اأج ا

مسة والعشرين عاما  مكافحة اإرهاب، وها نفوذ   وقوات أمن ملك خرة قتالية عالية تربو على ا

طقة باع سيج ااجتماعي لقبائل ام ظمات اإقليمية والدولية من خال تغلغلها  ال تبارها الداعم ام

ي للطوارق، حيث كان لزاما عليها استخدام قوها العسكرية ونفوذها السياسي لتعزيز ااستقرار  التار

طق الصحراء والساحل، غر أن  ماعات اإرهابية  م هود اإقليمية حاربة ا سيق ا اإقليمي وت

زائر ح اآن ا تع        ادل قدراها. اموارد العسكرية ال استخدمتها ا

ز تبدوا          ارجية ا بن ااعراف ها كدولة إقليمية قائدة، و  ائرية مزّقة بن رغبة الباد السياسة ا

عدم قدرها على استخدام اأدوات امؤثّرة والفّعالة امتاحة ها للحفاظ على ااستقرار  حديقتها 

لفية.  2ا

سابق  التجّسس امضاد  وكالة اأمن القومي، عن جهاز  وكتب جون شاندلر، وهو ضابط

زائري، قائا  إنه   :ااستخبارات العسكرية ا

 

                                                           

1 Alexis Arieff, Algeria: Current Issues, Congressional Research Service, November 18, 

2013, p13. 
ي للشرق اأوسط، دراسة،  2 ، مركز كار زائر والصراع  ما  .2012-10-23أنور بوخرص، ا
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دما يتعّلق اأمر  "يمكن القول إنه جهاز ااستخبارات اأكثر فّعالية في العالم ع

ظيم القاعدة. كما أنه على اأرجح اأكثر قسوة".  1بمكافحة ت

زائر روبرت فورد  برقية دبلوماسية  العام كما كتب السفر   :م2008اأمركي السابق  ا

ون اارتياب، لكن  "مجموعة من اأشخاص حاّدي الطباع والمصابين بج

ظيم القاعدة في المغرب اإسامي."  أهميتها ضرورية في مكافحة ت

زائر وأميتها  يوية، غر  سراتيجيةاإيرز معظم احللن نقاط القوة اأساسية  ا طقة ا مصر هذ ام

ون اارتياب ومبهما ،  أهم يشعرون باإحباط بسبب امدى الذي تبدوا فيه الباد شريكا  هشا  ومصابا  

ظيم القاعدة خارج حدودها، وهي ترّر تلك القرارات  زائر توجيه قدراها اهجومية ضد ت فقد رفضت ا

زائرية  عدم التدخل بالعقيدة الراسخة للدولة ين اأمركين الذين ا  ،2ا ح أن امسؤولن اأم

زائر على أخذ زمام الزعامة اإقليمية، غر واثقن من أن الباد  دهم  ضرورة وقدرة ا خاف ع

زائر كقوة إقليمية لفي، حيث صّور ضابط كبر  قيادة "أفريكوم" ا ائها ا  مستعّدة إدارة شؤون ف

جم القضية، إذ مكن أن تكون الباد   تلف وفقا   مرّددة يصعب فهم تطّلعاها وتصرّفاها أها 

طقة الساحل،  بعض اأحيان مفيدة جدا   دعم عمليات تبادل امعلومات وامراقبة اأمركية  م

يوية حول أ جب بعض امعلومات ا ها غر متعاونة  أحيان أخرى، حيث  ظيم القاعدة ولك نشطة ت

                                                           

1  John Schindler, “The Ugly Truth about Algeria,” The National Interest, 10 July 
2012: http://nationalinterest.org/commentary/the-ugly-truth-about-algeria-71462 

 
2 Ian Black, WikiLeaks cables: Algeria goes from security joke to US ally in Maghreb, 

 

http://nationalinterest.org/commentary/the-ugly-truth-about-algeria-71462
https://www.theguardian.com/profile/ianblack
https://www.theguardian.com/profile/ianblack
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تفعل شيئا  يذكر لرصد ومراقبة خطوط اإمداد اللوجس للجماعات امتطرّفة   امغرب اإسامي، وا

طقة الساحل.  1امسلحة  م

زائر      زائريون هذ ااّهامات ويرون فيها انتقاصا من التضحيات ال تقوم ها ا يستهجن امسؤولون ا

سبة لأمن القومي الوط  طقة ال تكتسي أمية بالغة بال طقة الساحل اإفريقي، ام للقيام بدورها  م

زائر قّدمت أكثر من أي ب قيق اأمن بعيدا عن اإماءات، ويؤكدون أن ا لد آخر لدعم هدف 

فظاها وقلقها من اانزاق  د  مل ا طقة، وا يسع اجتمع الدو إا أن يأخذ على  والسام  ام

قع مكن أن تكون له آثار كارثّية على استقرار الداخلي.           2إ مست

 المستوى ااقتصادي للتعاون.المطلب الثاني: 

طقة امغاربية عموما بثروات   تزخر  وعة طبيعية وبشرية، تتميز تونس وامغرب بأمية قطاعي كثرة ام ومت

زائر بثرواهما تتميز ليبيا  والسياحة فيما الزراعة  الدولتان على احتياطات غازية شتمل تالطاقوية حيث وا

 13." مليار مر مكعب وما يزيد عن مسة مليارات طن من ااحتياطات البرولية آافترابيا عن ستة 

يات مع تزايد وترة ااكتشافات اضاعف ا تصف التسعي زائر بداية من م هتمام ااقتصادي اأمريكي با

درج هذا ضمن  1996 -1997البرولية  الفرة ما بن عامي  اقة أمريكية أمن الطا اإسراتيجيةوي

ليج العر ، يقول احلل  طقة ا ر قزوين مرورا م  البحر اأبيض امتوسط وال متد من امغرب ا 

ل :   السياسي الفرنسي برنارد رافي

                                                           

 أنور بوخرص، امرجع السابق نفسه. 1

 أنور بوخرص، امرجع السابق نفسه2

مية امستدامة والشراكة امتوازنة ، امؤم 3 اد امغار : اإمكانات امتاحة لإسراتيجية البديلة لتحقيق الت ي ، اا  ر الدوصا الصا
ية والتكامل ااقتصادي ، عمان اأردن ،   . 338، ص  22/09/2004-20حول التجارة العربية البي
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يات والقرن  وات التسعي "القضية اإستراتيجية اأمريكية الحقيقية لس

من % 50الواحد والعشرين هي التحكم في الرهانات الطاقوية ، إذ أن 

احتياجات ااقتصاد اأمريكي تعتمد على البترول وهذا ااعتماد 

سيزداد بشكل أساسي وهو ما يتوقف على استيراداتها من المواد اأولية 

خاص البترول، هذ التبعية ذات الطبيعة اإستراتيجية تستدعي  وبشكل

من الوايات المتحدة اأمريكية دراسة جيوستراتيجية شاملة للتحكم في 

هذ الرهانات الطاقوية، هذ اإستراتيجية تكرسها جهود مؤسسات 

الطاقة المرتبطة بمؤسسات ااستثمار والقروض وتدعمها الحكومة 

يات المتحدة اأمريكية تريد بصفة أساسية وملحة  في اأمريكية فالوا

افسيها ) أوروبا، اليابان  الذين يفتقدون بدورهم لموارد  (مواجهة م

طقة  -الطاقة  اعي والم ظام الص مراقبة المورد الطاقوي ااستراتيجي لل

وب المتوسط.. " طقة ج ة لتحقيق هذا الهدف هي م  1المعي

طقة مال أفريقيا قامت ها شركات أمريكية  أن  تشر اإحصائيات إ  نصف ااكتشافات البرولية  م

دمات اأمريكية إضافة ما تتيحه من فرص  سبة للسلع وا زائر سوقا استهاكية واعدة بال كما مثل ا

ولوجيا ااتصاات والسياحة والفاحة . اعة الصيدانية وتك  لاستثمار  عديد اجاات كالص

طقة ،حيث عملت لقد  ركزت الوايات امتحدة على دبلوماسية التجارة الدولية كأداة ااخراق  ام

والثروات الطبيعية  ااسراتيجياإدارات  امتعاقبة على تأسيس شراكة أمريكية مغاربية استثمار اموقع 

                                                           

1.Bernard ravenat , " l'algerie entre la france et les Etats-unis " NAQD , N12 (printemps été 1999) p 

163.  
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ثمارات اأمريكية وخطوط التجارة وذلك من خال إطاق مبادرات اقتصادية هدف إ رفع حجم ااست

مركية والقانونية،  واجز ا طقة ككتلة اقتصادية موحدة تعتمد على إجراء إصاحات وإزالة ا  ام

ظرة اأمريكية  وا  ال زائر ال رأت فيها  ها ا ة وم طقة امعي مبادرات اقت ترحيبا من دول تعتمد ام

طقة عسكري إ اعت طقة من اعتبارها نفوذ م تما، اأمر الذي يقتضي للم بارها شريكا اقتصاديا 

زائري، يقول  ها ااقتصاد ا طقة م ديثية لصا اقتصاديات  ام راط الوايات امتحدة  عملية  ا

لس تامز :  ارجية خدمة  لوس ا  "وولر راسل ميد" كبر الباحثن مجلس العاقات ا

احية ااقتصادية فان الجزائر تبحث عن انخراط في العالم  "من ال

ه يعاني أيضا من  واقتصادها ا يحمل فقط اثار الحرب على اارهاب ولك

مية ااقتصادية ااشتراكية : بالرغم من أن احتياط  وات من الت عواقب س

فط يجب  إنتاجهامليار دوار بسبب  33 إلىالجزائر يصل  من الغاز وال

لتطوير اقتصاد حديث ، ونجاح هذ العملية  إصاحات إجراءعليها 

 1اانتقالية يجب أن يكون جزءا من الديبلوماسية اأمريكية ".

زائري، حيث توفر حوا     فط هو احرك لاقتصاد ا اتج 36٪ من اإيرادات العامة،و69ال ٪ من ال

،و زا .2٪ من عائدات التصدير92احلي اإما الغاز الطبيعي   ئر لديها عاشر أكر احتياطي منفا

فطي، وهي سادس أكر مصدر للغاز  العام ااحتياطي العام،وتقع سادسة عشر من حيث ، غر 3ال

                                                           

د : نظرة أمريكي لمستقبل ،  1 سطلتر راسل ميد ، جزائر با قي  . 4، العدد  4/4/، الخميس   الشر اأ

2 CRs calculations N13/49 based on Algerian statistics in International Monetary Fund, 

Algeria: Statistical Appendix, February 2013.  

 
3
 CIA World Fact book, updated October 28, 2013. 
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ية باموارد  الشرق  اتج احلي اإما ليس مرتفعا  مثل بعض الدول اأخرى الغ أن نصيب الفرد من ال

سي لعدد السكان الذي فاق ال  م.ومتلك العديد من 2013مليون عام  38اأوسط نتيجة ارتفاع ال

قيب ما  ذلك ال مد أوروبا بالغاز الطبيعي، كما وأها تتوسع  عمليا اأنابيبخطوط  ت الت

قدي  قيب عن الغاز الصخري. عززت أسعار الطاقة العامية امرتفعة خال العقد اماضي ااحتياطي ال الت

اء، وخففت معدات البطالة إ حد ما، ومحت للجزائر  مو ااقتصادي، وأدت إ طفرة الب وال

ارجية إ  اتج احلي اإما2فض ديوها ا  ، وهو رقم ضعيف للغاية بامعاير العامية.٪ من ال

قد الدو ومقر الوايات امتحدة     دوق ال زائري  حن  اأمريكيةأشاد ص باستقرار ااقتصاد ا

اخ اأعمال السيئ، ما  ذلك سوق عمل جامدة  أعرب عن قلقه إزاء بطء خلق الوظائف، وم

ي الذي يعتر سبه وحواجز أمام ااستثمار اأج ،وماحظة "من بين اأكثر تقييًدا في العالم" 

ذ عام  كومي واأجور العامة(،  2011مستويات عالية من اإنفاق ااجتماعي م )مثل الدعم ا

زائر على موقف حذر إزاء  فقات العامة.  حن حافظت ا فطي وال واعتماد ااقتصاد على الريع ال

، معتمدة بشك ظام اما الدو تقدون إ غياب ال مية. يشر ام ل متزايد على التمويل احلي لتمويل الت

ديث متمثا  نظام البورصة إضافة  كي إالسوق اما ا متخلف،فضا عن الفشل   نظام ب

كومة امستمر  ااقتصاد العقبة الكأداء ال تواجه  ااندماج  ااقتصاد العامي، حيث يبقى تدخل ا

ز  ظمة التجارة العامية ال تعتمد فيه على الدعم اأمريكي.ا  ائر  سبيل انضمامها م

فط    زائرية، ويركز ااستثمار اأمريكي  قطاع ال تعتر الوايات امتحدة أكر سوق للصادرات ا

ارية موجب "نظام اأفضليات امعمم"، و يوليو  زائر فوائد  ، وقعت 2001والغاز. حيث تتلقى ا

زائر اتفاقية إطار للتجارة وااستثمار. و عام  زائر والوايات 2007الوايات امتحدة وا م، وقعت ا

اء  اك خططا واضحة لب ووية، وإن م تكن ه امتحدة اتفاقية للتعاون  ااستخدام السلمي للطاقة ال
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زائر  زائر. فيما بلغ إما واردات الوايات امتحدة من ا مليارات  10مفاعل نووي أمريكي  ا

دود، توسعت  1.4ا م،  حن بلغ إما صادراه2012دوار  عام  مليار دوار. على نطاق 

اعات  دمات امالية واأدوية والص العاقات ااقتصادية أيضا إ ما وراء قطاع الطاقة، لتشمل ا

اأخرى. ومع ذلك، يواصل امستثمرون اأمريكيون مواجهة العقبات البروقراطية والسياسية، حيث 

ارجية القيود امفروض زائر  عدة تقارير أصدرها خاصة انتقدت وزارة ا ي  ا ة على ااستثمار اأج

وات اأخرة مع تطبيق قاعدة  تلف الشركات  49/51 الس ال تبقي سيادة رأس امال الوط على 

فط والغاز لعام  قانونفرغم وامؤسسات،  م، قلل من احتكار شركة الطاقة 2005ال

كومية،سوناطراك، وفتح القطاع بية. غر أن قانون  ا اصة واأج م، فرض على 2006لاستثمارات ا

ح سوناطراك حصة  ديدة إضافة ا مشاريع 51الشركات الدولية أن م قيب ا ٪  أية مشاريع الت

ة  قل ذات الصلة. وطالبت تشريعات ماثلة س م، اأجانب الذين يفوزون بعقود إنشاءات 2010ال

لين، وقد أدت هذ التغيرات ااستثمار  مشاريع مشر  ي   إكة مع شركاء  نفور ااستثمار اأج

ماية ااستثمار احلي. زائري بأن وضع مثل هذ الشروط ضروري  ملة، وفيما جادل صانع القرار ا  ا

ارجية اأمريكية  تقريرها   "قوانين ااستثمار والتصريحات الصادرة عنم، أن:2012العام  قالت ا

. م استدركت أوائل العام "1تعزز انطباع الحكومة التي تحولت نحو القومية ااقتصادية كبار القادة

سبة للشركات الدولية التي تفكر في ااستثمار المباشر في الجزائر قد م بأن:2013 اخ بال "الم

أن مؤشرات التغيير  إااستقر، وعلى الرغم من أن القطاع العام ا يزال يهيمن على ااقتصاد 

 .2إيجابية"

                                                           

1 State Department, “2012 Investment Climate Statement—Algeria,” June 2012. 
  Algeria Country Commercial Guide, Algeria - Market Overview, 

In:https://www.export.gov/article?id=Algeria-Market-Overview 

https://www.export.gov/article?id=Algeria-Market-Overview
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Market-Overview
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زائرية، وتعتر  ودة العالية بسمعة جيدة  السوق ا تجات الوايات امتحدة اأمريكية ذات ا تتمتع م

زائر  استراد   دمات ما بعد البيع ونقل امعرفة.وتستمر ا الشركات اأمريكية رائدة فيما يتعلق 

تجات الزراعية وا مواد الغذائية نتيجة ارتفاع الطلب احلي مقارنة بتد اإنتاج كميات كبرة من ام

د من وارداها من خال نظام للرخيص  كومة بدأت  ا الزراعي  الباد،وعلى الرغم من أن ا

اولة لدعم اإنتاج احلي.  صص   أن دوا مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا حافظت على  إاوا

ة اا اري رئيس للجزائر  نطاق واسع من القطاعات من خال اتفاقية هيم اد اأورو كشريك 

فيذ  عام  زائر، ال دخلت حيز الت اد اأورو وا م، كما تتمتع الشركات 2005الشراكة بن اا

ضور متزايد. ية   1الصي

زائر ال يبلغ عدد سكاها على الرغم من هذ العقبات، فإن قاعدة ااستهاك الكبرة        41 ا

ص السلع  فطية تقدم مصدري الوايات امتحدة فرص مبيعات كبرة فيما  مليون نسمة وثروها ال

اء، وتشمل  ولوجيا العالية، وامعدات الطبية، وتوليد الطاقة، والزراعة، وخدمات الب ااستهاكية، والتك

سبة للوايات امتحدة ما يلي:القطاعات الواعدة لأعمال وااستثمار  زائر بال       ا

 :القطاع الزراعي -1

وا        زائري )تقديرات عام  10يساهم القطاع الزراعي  اتج احلي اإما ا بامائة من ال

زائر حوا  14( ويعمل به ما ا يقل عن 2014 زائرين. حيث تبلغ مساحة ا بامائة من السكان ا

ة للزراعة، ما مثل حوا  8.4 من مساحة سطحها  امائة  3.5مليون هكتار من اأراضي الصا

                                                                                                                                                                      

 

1 Algeria Country Commercial Guide, Algeria - Market Overview, 

In:https://www.export.gov/article?id=Algeria-Market-Overview 

 

https://www.export.gov/article?id=Algeria-Market-Overview
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Market-Overview
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صص حوا  . وتعتمد  معظمها على ميا اأمطار،  موع اأراضي  51اإما  امائة من 

بوب والبقول، وأغلبها زراعات فردية وذات نطاق  قلية، معظمها من ا ة للزراعة للمحاصيل ا الصا

سي  1صغر ا يتجاوز البضعة هكتارات لكل مزرعة. زائر  ويعزى التحسن ال اإنتاجية الزراعية  ا

مية زراعية طموحة نفذها وزارة الفاحة بداية من عام  وات اأخرة بشكل رئيسي إ خطة ت  الس

مية واإنتاج الزراعي. مشيا مع هذا الرنامج، م إعادة توجيه  2000 مية  إسراتيجيةلتعزيز الت الت

ديدة  العديد من اجااتلتعكس أولويات ال 2008الزراعية  أغسطس   سياسة ا

سن استهاك اموارد امائية وكذلك  شيط اموارد الطبيعية و ما  ذلك تكثيف اإنتاج الزراعي، وت

زائر ما قيمته  مليار دوار من السلع الزراعية واأغذية  9.33مبادرات سامة اأغذية. وفيما تستورد ا

ويا  وتعد واحدة من أكر ال تجات األبان  2.39دول امستوردة للقمح  العام )س مليار دوار( وم

اد اأورو امورد الرئيسي للجزائر، حيث مثل ما يقرب من  1.16)   45مليار دوار(. يعتر اا

مليون دوار من امواد الغذائية والزراعية إ  200امائة من الواردات، وتصدر الوايات امتحدة حوا 

زائرية للوايات امتحدة أقل من مليون دوار، خاصة التمور.  زائر. ويبلغ إما الصادرات الزراعية ا ا

2وهذا على الرغم من انتهاج الدولة لسياسة زراعية ال من امفرض أن تؤدي إ زيادة اإنتاج احلي.
 

 :الرعاية الصحية -2

دمات الطبية امتطورة، مثل جراحات العيون التصحيحية       ا ا زائريون بشكل افت  تزايد وعي ا

تجات  ولوجيا وام ظر إ التك راحة التجميلية، حيث غالب ا ما ُي ان البانورامية، وا بالليزر، أشعة اأس
                                                           

1    Algeria Country Commercial Guide, Algeria - Agricultural Sector, In: 

https://www.export.gov/article?id=Algeria-Agricultural-Sector 

 

 مرجع السابق نفسه.ا

https://www.export.gov/article?id=Algeria-Agricultural-Sector
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صب اهتمام اأمريكين خاص ة فيما يتعلق بامعدات واللوازم اأمريكية على أها ذات جودة عالية وي

اء امستشفيات والعيادات  الطبية، ما  ذلك التشخيص، والصور، وامعدات امخترية، تصميم وب

خفضة الكثافة. راحة التجميلية م اصة، برامج وحلول إدارة امكاتب وامستشفيات، إضافة ا ا  1ا

ولوجيات ااتصال -3  :اإعام وتك

ولوجيا امعلومات وااتصاات كما يتزاي        ولوجيا ونقل امعرفة  قطاع تك زائرين بالتك د اهتمام ا

ازل  ه حفظ السجات. ا تزال معدات انتشار اإنرنت  ام كومية بتحديث ورقم هتم الوزارات ا

ال اأعمال يقدر بأكثر من  10أقل من   امائة. قامت  40 امائة، لكن استخدام اإنرنت  

زائر  يل الرابع كما تفكر ا يل الثالث وتستعد قريبا لانتقال ا ا شر وتوسيع خدمات ا زائر ب ا

ودة  اء الباد لتوفر خدمات هاتفية وإنرنت عالية ا جديا  إنشاء شبكة ألياف بصرية  ميع أ

 2وموثوقة وسريعة وفعالة من حيث التكلفة.

فط والغ -4  :ازال

زائر هي أكر دولة  إفريقيا والعام العر وتبلغ مساحتها اإمالية          مليون كيلومر  2.38ا

ظمة الدول امصدرة للبرول )أوبك(، ولديها ثا  مربع. البلد غ باموارد الطبيعية. وهي عضو  م

العام  إنتاجهاللغاز، حيث بلغ أكر احتياطي من الغاز الطبيعي  العام، وهي سادس أكر مصدر 

 700تريليون قدم مكعبة إضافة على احتياطي غزير من الغاز الصخري يفوق ال  2.9م حوا 2011

                                                           

Alegria Country Commercial Guide, Alegria - Healthcare, 

In:https://www.export.gov/article?id=Algeria-healthcare 

 

Algeria Country Commercial Guide,Algeria-Information and Communications 

Technology,In:https://www.export.gov/article?id=Algeria-Information-and-Communications-
Technology 

https://www.export.gov/article?id=Algeria-healthcare
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Information-and-Communications-Technology
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Information-and-Communications-Technology
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تل امرتبة  فط امؤكدة، ا  16تريليون قدم مكعبة وتقع  امرتبة الثالثة عاميا. كما   احتياطيات ال

زائر غر مستكشفة إ حد كبر، وه بية استثمار  مشاريع تزال ا اك فرص واعدة للشركات اأج

ية امملوكة للدولة "سوناطراك"، أكر شركة  إفريقيا فط الوط قيب مشركة. ومتلك شركة ال و 1ت  ،

فط الدولية 80 ما مثل شركات ال زائر، بي سبة امتبقية.  امائة من إما إنتاج احروقات  ا  ال

ى التحتية والموارد المائيةاأشغال  -5  : العمومية والب

ية عميقة ومدمرة م تؤثر فقط على معظم اهياكل       زائر طويا من أزمة سياسية ومالية وأم عانت ا

تية جديد، ركزت  ية  عت أيضا على مدى عقد من الزمن تطوير مشاريع ب ها م اأساسية القائمة ولك

كومة على الطرق، وأنظمة ال اء امستشفيات، ا ديدية، وترقية امطارات، واإسكان العام، وب سكك ا

ية التحتية  سور، كجزء من برنامج تطوير الب اء ا اء السدود، وب قل، والكهرباء، وب ، وال ة اميا ومعا

مليار دوار. م تكن الشركات اأمريكية قادرة على ااستفادة من هذ الفرص،  286الذي تبلغ قيمته 

ه  زائرية امبهمة والبطيئة، و جزء م كومية ا افسة الشديدة  إويرجع ذلك جزئيا إ البروقراطية ا ام

خفضة التكلفة  طقة، ومع ذلك،  ومائمةللصن ال متاز بشركاها م سياساها اقتصاديات دول ام

زائرية مؤخر ا للحصول على مساعدة من السفارة اأم كومة ا ريكية  جذب امزيد من سعت ا

 2الشركات اأمريكية إ السوق.

 
                                                           

1 Algeria Country Commercial Guide,Algeria - Oil and Gas - Hydrocarbons, In: 

Hydrocarbons-Gas-and-Oil-https://www.export.gov/article?id=Algeria 
2 Algeria Country Commercial Guide, Algeria - Public Works, Infrastructure 

Development, and Water Resources, In: 

https://www.export.gov/article?id=Algeria-Public-Works-Infrastructure-Development-

and-Water-Resources 

 

https://www.export.gov/article?id=Algeria-Oil-and-Gas-Hydrocarbons
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Oil-and-Gas-Hydrocarbons
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Public-Works-Infrastructure-Development-and-Water-Resources
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Public-Works-Infrastructure-Development-and-Water-Resources
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 :السامة واأمن-6

ا     اح  لول السامة واأمن، وقد حققت الشركات اأمريكية  زائر بلد غ يواصل إعطاء اأولوية  ا

اها ملموسا للحلول  وات الثاثة اماضية ا زائر على مدى الس كبر ا  هذا القطاع، حيث أظهرت ا

ال السامة واأ درج الفرص   اات السامة واأمن. وت زائر ضمن الفئات اأمريكية   من  ا

 الرئيسية التالية: 

يجر وليبيا وتونس. /أ  رصد وماية حدودها الواسعة مع جراها، امغرب وموريتانيا وما وال

فط والغاز الطبيعي وامرافق امرتبطة  /ب  ها.ماية آاف اأميال من خطوط أنابيب وحقول ال

ية الت /ج كومية والب  لبحرية. احتية ونقاط الدخول الرئيسية إ البلد مثل امطارات واموانئ ماية امبا ا

زائرية./ د كومية ا ماية الوكاات ا ولوجيات امراقبة وااعراض   1تك

 

                                                           

1 Algeria Country Commercial Guide,Algeria - Safety and SecurityIn: 

https://www.export.gov/article?id=Algeria-Safety-and-Security 

 

https://www.export.gov/article?id=Algeria-Safety-and-Security
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 نتائج :
ّرد معرفة ودراسة، إما باتت ضرورة، تفرضها       ارجية اأمريكية وفهمها  م تعد دراسة السياسة ا

تها على العام، وثقل تأثرها  اجريات واأحداث على الساحة الدولية، خاصة  امسائل  آثار هيم

كم  الدمقراطي، وإظهار احرام امتعلقة بقضايا ااقتصاد واانفتاح ااقتصادي، وتشجيع ماذج ا

ارجية اأمريكية بتبّيها قضايا اأمن   قوق اإنسان  العام. كما مّيزت السياسة ا ظومة الدولية  ام

ما يكون ذلك  11العام، خصوصا  بعد أحداث  هود اإقليمية والدولية، حي سبتمر، من خال دعم ا

د هذ اإسراتيجية على ااعتقاد بأّن الوجود العسكري اأمريكي امتقّدم ما زال هو  مائما ، وتست

دد من القوى الكرى. افسن ا ارجية اأمريكية أمام ام  احدد اأول للسياسة ا

ارجية      طقتا الساحل اإفريقي والصحراء متعان مكانة مهّمة  توجهات السياسة ا م تكن م

 رافقت عام ما بعد سقوط امعسكر الشيوعي أظهرهما بوصفهما اأمريكية، غر أّن التحديات ال

مية حقيقية، وفشل  لف، وعدم استقرار سياسي، وغياب ت تجتان لأزمات، من فقر، و طقتان م م

دما تعرضت  ها القومي ع ديثة، حيث استشعرت اإدارة اأمريكية هذ امخاطر على أم الدولة ا

يا زانيا  عام  سفارتاها  كٍل من كي ظيم القاعدة، وسيستمر هذا 1998وت م هجمات إرهابية من ت

طقة بعد أحداث  صوص ام  م.2001سبتمر 11اانشغال اأم 

طقة الساحل مرّد إ كوها      إضافة ا ذلك، فإن تزايد ااهتمام اأمريكي بالقارة اإفريقية وم

تلف  مصدرا  مهما للموارد الطبيعية، حيث تعد ضب فضا عن  تضن ثروات ا ت جما هائا  م

تل موقعا  مهّما   خريطة إنتاج  ة من ذهب وماس ويورانيوم وفوسفات أصبحت افريقيا  امعادن الثمي

طقة البحرات  طق غرب إفريقيا وم فط  إفريقيا بشكل أساسي  م فط العامي، ويتمركز ال ال
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اطر العظمى، باإضافة إ مال  ها وتأمن خطوط اإمداد ضد  اجة ا تأمي اطق  إفريقيا، وهذ ام

رمة  الف ا دود وفشل الدول وانتشار اأسلحة و فك تتجدد وتتعاظم خاصة مع انفات ا ا ت

ظمة مع اإرهاب الدو يضاف إ ذلك ضعف امؤسسات أو غياها ماما نتيجة الطبيعة القبلية  ام

 معات اافريقية.أغلب اجت

ن:  اإسراتيجيةتقوم  طقة الساحل اإفريقي والصحراء على مرتكزين اث اأمريكية حاربة اإرهاب  م

يش اأمريكي إضافة إ قوات الدول  ب أساسا على القوة امادية العسكرية خاصة ا القوة الصلبة ال ت

اعمة  اإقليميةون مع القوى الغربية امتحالفة مع الوايات امتحدة وبالتعا وامرتكز الثا يتمثل  القوة ال

اعمة لدولة ما على ثاثة موارد، هي:  ال تعتمد على اأبعاد ااقتصادية والثقافية، و ترتكز القوة ال

اصر الثقافية القادرة على اجتذاب أفراد وشعوب الدول اأخرى، وقيمها  ثقافته وال تتمثل  الع

ارجية إذا كانت مشروعة وذات أهداف إنسانية.السياسي وعمدت الوايات امتحدة أيضا ة وسياساته ا

د ا قاعدة من اموارد ا  اعمة والقوة الصلبة أو ما يسمى بالقوة الذكية ال تست امزاوجة بن القوة ال

موعة من اأدوات للوصول  اع إوا  يث تشكل اطارا اأهداف من خال القوتن الصلبة وال مة، 

اسبا مواجهة هديدات اليوم غر التقليدية.  م

ها ااقتصادية، مرّكزة   صاغت الوايات امتحدة     ية من أجل تأمن مصا ملة من امبادرات اأم

طقة ال تواجه  سيق اأم والعسكري مع دول ام ائية والتعددية، من خال الت ذلك على العاقات الث

، واهجرة غر ال امية واإرهاب الدو ظمة امت رمة ام ية، على غرار نشاطات ا كثر من التحديات اأم

ظامية ولعل اهم هذ امبادرات، مبادرة  ول  وال ساحل-بانال ع  سعت إ إنشاء تعاون عملياي م

طقة إ ماذ آمن لإرهاب العامي،وهي مبادرة موجهة لتكوين وتدري طقة، تشاد وما ام ب جيوش ام

اذ أراضيها كقواعد خلفية ع ا يجر، لتعزيز قدراها  مكافحة اإرهاب وم  له .  وموريتانيا وال
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م 2005ال أطلقت عام ، الشراكة ما أجل مكافحة اإرهاب عبر الصحراءإضافة ا مبادرة     

، وتعتر امتدادا مبادرة بان ساحل مع توسيع نطاقها ليشمل اسراتيجية متعددة اأوجه دول امغرب العر

ظيمات اإرهابية من خال تعزيز القدرات، اإقليمية مكافحة  وات، هدف ا هزمة الت ومتعددة الس

كم طقة، وتعزيز ا الدمقراطي وتشويه معة اإرهاب  اإرهاب، وترسيخ التعاون بن قوات اأمن  ام

ارجية  سب تقرير ا ائية بن الدول وأمريكا  ة  اأمريكيةوتعزيز العاقات العسكرية الث  م.2006لس

دودية هذ امبادرات ما دفع الوايات  طقة أظهر  ية امختلفة  ام غر أن تفاقم التحديات اأم

ة ، أفريكوم إفريقياادة العسكرية اأمريكية  ا إطاق مشروع القي اأمريكيةامتحدة  بداية من س

قيق اأمن  2007 ، وخلق فرص جديدة إفريقيام، القيادة هدف ا تقوية التعاون من أجل 

طقة وكذا نشر الدمقراطية، والسعي ا رفع  للشراكة معها  ما يتعلق بتحقيق السام واأمن  ام

مية وااست ، ورفع قدرات هذ الدول  ما يتعلق محاربة اإنسانقرار واحرام حقوق مستويات الت

ارة اأسلحة وهريب امخدرات وغرها، كما جاء  تصريح الرئيس  ظمة و رمة ام اإرهاب وا

 اأمريكي جورج بوش اابن.

طق الساحل والصحراء وامخ      ية  م اوف من تأثر هذ يرى عديد الباحثن أن التهديدات اأم

طقة  التهديدات على اأمن القومي اأمريكي ليست هي الدافع الوحيد وراء ااهتمام اأمريكي هذ ام

ها ااقتصادية  وف من تأثرات هذ التهديدات على مصا طقة وما  واإسراتيجيةبقدر ما هو ا  ام

افسة  ل م طقة خليج غانا ال تعتر   شديدة من طرف كل من الصن وفرنسا.جاورها خصوصا م

ادي عشر من سبتمر باارتباك   زائرية  امرحلة السابقة أحداث ا اتسمت العاقات اأمريكية ا

اقض الذي يرجع  كثر من  فوذ الفرنسي كما امتازت بكثر من الت والردد واانسحاب لصا ال
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ارجية اأمريكية وال هدف إ افتكاك مزيد امصا تفاصيله إ الراغماتية ال ميز السياسة  ا

اقض والردد   ا رصد هذا الت طقة حيث مك اإسراتيجية على امستوين السياسي وااقتصادي  ام

ارجية اأمريكية مع السياسات الفرنسية  ثاثة مراحل مهمة، اأو خال الثورة التحريرية فرغم ماهي ا

زائر ودعمها دبلوماسيا وعسكريا إاّ خاصة الدي ها  ا فظت على جرائم فرنسا إ درجة  أهاغولية م

زائرية ومثل مرحلة حكم الرئيس بن بلة أكثر مرحلة جسدت  اهام الفرنسين ها بالوقوف وراء الثورة ا

موذج اأمريكي وميله إ  زائر حيث م تتمكن من استثمار إعجاب الرئيس بال ا ا الردد اأمريكي 

يكي جزائري مبكر يصب  مصلحة البلدين كما عانت السياسة على الغرب  بعث حوار أمر  اانفتاح

ديدها بتوقيف امسار الدمقراطي  ا فرغم ت ية ارتباكا بي وات اأزمة اأم زائر س ا ا ارجية اأمريكية  ا

ية مبدأ دمقراطي  سبيل التحقيق  ات إا أها عرت عن رفضها استخدام ماعات دي مع بداية التسعي

ما تعرب عن قلقها من تقارير استخباراتية غايا يش  وإعاميةت "غر دمقراطية"، وبي تشر إ تورط ا

 .ازر إبادة ماعية ترسل رسائل الدعم للرئيس زروال وقادة مؤسسته العسكرية 

زائر  سبة للوايات امتحدة اأمريكية من ملة من العوامل أميتهاتستمد ا يوسراتيجية بال الطبيعية  ا

ية طقة  إفباإضافة  ،  وااقتصادية واأم غرا ااسراتيجي كبوابة اإفريقية خاصة م موقعها ا

لفية لإرهاب الدو فهي تعتر إحدى أغ الدول  اإفريقيالساحل  ال مثل إحدى القواعد ا

سعة كأكر بلد أفريقي يؤهلها إ أن بالثروات الطبيعية الطاقوية وامعدنية، كما إن تربعها على مساحة شا

طوط التجارية خاصة مع توفرها على سواحل متد على مسافة أكثر من ألفن  تسيطر على عديد ا

فاض  زائري  اج اأمريكيالتعاون  مستوى ومئتن كيلومر ، ورغم ا ال ااقتصادي خارج احروقات ا

 .اأمريكية اتجتا مكن أن مثل سوقا واعدة للمإا أه
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ادي عشر من سبتمر بعد عرفت مرحلة ما   وات عميقة  العاقات الدولية  2001أحداث ا

ضارات أهالت الراب على مقوات هاية  فيما  حيث أعادت هذ اأحداث إحياء فرضيات صدام ا

ارجية اأمريكية هجمات قد أحدثت زلزاا  السيالتاريخ، ورغم ما فيما قد يتبادر من أن هذ ا اسة ا

أها أعادت ترتيب سلم أولويات الواية  إاا أن اأمر م يكن كذلك  الواقع ، فليس هذ اأحداث 

مهورين حيث  دد من ا ارجية  ظل حكم احافظن ا امتحدة اأمريكية وتوجهات سياستها ا

رب على  تراجعت لصا قضايا التحول نت قد  قمة أولوياها بعد ما كا اإرهابأصبحت ا

تون ، ومع امتاك  الدمقراطي والتعاون ااقتصادي على عهد حكم الدمقراطين  فري الرئيس كل

ال مكافحة  رة متطاولة   زائر  اهل ما   اإرهابا م يكن  وسع الوايات امتحدة اأمريكية 

الفا اسراتيجيا  حرها ع زائر مقتصرا على  اإرهابلى كان ليمثل  وم يعد ااهتمام اأمريكي با

ال الطاقة  فط حيث اتضح مع الوقت أنه مكن ااعتماد على   وإمداداتالتعاون ااقتصادي   ال

زائر كشريك  ارجية اأمريكية . اسراتيجيا   كثر من القضايا ال هم السياسة ا

زائر سياسة       زائر أول من  انفتاحيه على الوايات امتحدة انتهجت ا والدول الغربية، كما كانت ا

تدى  ها ام اسبات الدولية، من بي ابر وام حذر من الصفة العابرة لأوطان لظاهرة اإرهاب،  ميع ام

طقة الساحل موعة العمل حول تعزيز القدرات على مكافحة اإرهاب  م  العامي ضد اإرهاب، و 

اد اأفريقي  .عاوة على تقدمها دعما لوجستيا لعمليات حفظ السام ال تقوم ها اأمم امتحدة واا

طق الصحراء والساحل اإفريقي مستويات    زائر  م بلغ التعاون اأم بن الوايات امتحدة وا

طقة، وتتمتع 2010عالية خاصة بعد  زائر صوت مهم  ام م، وترى الوايات امتحدة اأمريكية بأن ا

فاظ على السام واأمن  افريقيا، ولطاما أكد ت الوايات امتحدة تفهمها بدور شديد التأثر  ا

طق الساحل.  ا امبادرات اأمريكية اموجهة للقارة اإفريقية عموما ومال افريقيا وم زائر  ساسية ا
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هود الوايات امتحدة  مكافحة اإرهاب وأظهرت دعمها  وفيما زائر دعمها القوي  واصلت ا

هود الدبلوماسية والوساطة  الشامل للحرب العامية على اإرهاب حرصت على التأكيد على أن دعم ا

ل  ماعي "ضمن اجموعة اإفريقية" هو ا القوية لتعزيز السام واأمن اإقليمين، من خال التحرك ا

ميع امشاكل امطروحة  إفريقيا والذي يعطي الشرعية وااستدامة  اأكثر كفاءة واأقوى فاعلية 

لول امتفق   .امشرك دون إقصاء أي طرف اإفريقيعليها ضمن إطار مؤسسات العمل  مختلف ا



 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة امصادر وامراجع



المراجع  قائمة المصادر 

 

 101 

 قائمة المصادر والمراجع:
 المراجع باللغة العربية : -/1

 الكتب : -

ر  -1 ارجية للوايات امتحدة اأمريكية، أمن البار وم البسكري ، مكانة امغرب العر  السياسة ا

درية ،  . 2014مكتبة الوفاء القانونية ، ااسك

 ، الدار العربية للعلوم ، بروت.  11/09/2001السيد ولد أبا ، عام مابعد   - 2

ظمة اا -3 زائرية  اطار م يل شهادة العايب سليم ، الديبلوماسية ا اد اافريقي ، مذكرة ل

ة ،   .2010/2011اماجستر  العلوم السياسية ، جامعة بات

يكوس، ااسراتيجية الكرى لإمراطورية اأمريكية، مركز الدراسات ااشراكية. -25  أليكس كالي

يب السيد مغر وا -20 مان عبد الغ ، باراك أوباما ، أحام من أ قصة عرق وارث ، ترمة هبة 

داوي للتعليم والثقافة ،   . 2011مؤسسة ه

فائس، بروت. -23 زائري، دار ال  بسام العسلي، جبهة التحرير الوط ا

ظم السياسية  أوروبــا الغربية والوايــــــات امتحدة اأمريكيـــة ،  الطبعة  -28 حـــافظ علوان مادي ،  ال

 .2001 اأو ، دار وائل ،عمان،

مد توفيق -24 جاح  السياسة الدولية، ترمة د.  اعمة، وسيلة ال جوزف. ناي اابن القوة ال

 .2004البجرمي، العبيكان 
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ارجية اأمريكية ، اأكادمية العربية امفتوحة  -30 ع القرار السياسة ا سام علي أمد امشهدا ، ص

 ، الدمارك.

عيمي ، ا   -31 ش والتوزيع ، عمان ، مر أمد ال ارجية ، دار الزهران لل   2008لسياسة ا

رب ااهلية ا ما بعد  -32 مر مرقص ، اامراطورية اأمريكية : ثاثة الثروة ، الدين ، القوة ، من ا

 .2003سبتمر ، مكتبة الشؤون الدولية ، القاهرة ، 

ارجي -11 ،  2001سبتمر  11ة اأمريكية بعد أحداث شاهر اماعيل الشاهر ، أولويات السياسة ا

 .2009اهيئة العامة السورية للكتاب ، 

مية  -12 اد امغار : اإمكانات امتاحة لإسراتيجية البديلة لتحقيق الت ي ، اا صا الصا

ية والتكامل  ااقتصادي ، عمان امستدامة والشراكة امتوازنة ، امؤمر الدو حول التجارة العربية البي

 .22/09/2004اأردن ، 

ارجية  العام الثالث ، دراسة حالة امملكة العربية السعودية ،  -13 ليل السياسة ا عامر مصباح ، 

شر والتوزيع ،  ززائر ، قرطبة لل  .2007ا

اأأمريكية ، عبد الفتاح حسن أبو عليه ، تاريخ اأمريكين والتكوين السياسي للوايات امتحدة  -15

شر ، الرياض ،   1987دار امريخ لل

 .1971علي السلمي ، العلوم السلوكية  التطبيق ااداري ، دار امعارف ، القاهرة ،  -16

زائر : التحوات الكرى  -17 انة  1989-1962فرحات مال ، السياسة اأمريكية  ا ، دار الر

زائر  للكتاب ، ا
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ت تومبيسون ،   -18 ارجية ومعظاها، بروت، مؤسسة فرانكن ، كي  .1996نظريات السياسة ا

معية  -19 كم  الوايات امتحدة اأمريكية ، ترمة جابر سعيد عوض ، ا اري الويتز ، نظام ا

شر امعرفة والثقافة العامية ، القاهرة ،   .1996امصرية ل

ارجية  -21 يل السياسة ا هضة امصرية ، القاهرة ، مد السيد سليم ،   .1977، مكتبة ال

يلين وأثرهم ، مركز  -22 مد عارف زكاء اه ، الدين والسياسة  أمريكا : صعود امسيحين اا

 .2007الزيتونة للدراسات وااستشارات ، تونس ، 

هج البحث العلمي، عمان،  اأردن  مكتبة -بوحوش عمار -26 مود : م مد  ار،  الذنيبات  ام

1989. 

مــد توفيق البجرمــي ، العبيكــان ، الريــاض،  -27 جوزف نــاي ، مفارقة القوة اأمريكيــة ، تعريب 

2003. 

رب ضد اارهاب ،  -29 وان ا ت ع تاغون  رب والقرار من داخل الب دوجاس.ج.فايث ، ا

 .2010تعريب سامي بعقلي ، مؤسسة اانتشار العر ، بروت ، 

 المذكرات : 

، مكانة الساحل اافريقي  ااسراتيجية اامريكية بعد أحداث  -1 ، 2001سبتمر  11أماء رسو

ة، ضر، بات اج  يل شهادة اماجستر  العلوم السياسية، جامعة ا  .2011-2010مذكرة ل

ارجية اأمريكية ما بعد  -2 التدخل اأمريكي   ، دراسة حالة 11/09اميمة جعفر ، السياسة ا

رطوم ، ماي   .2005افغانستان ، ماجستر  العاقة الدولية ، ا
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ارجية  -3 فيذ اهداف السياسة ا اعمة ودورها  ت اياد خلف عمر الكعود، اسراتيجية القوة ال

طقة العربية، مدكرة ماجستر  العلوم السياسية، جامعة الشرق اأوسط، اأ ردن، اأمريكية  ام

2016. 

ا الشرق اأوسط خال اداري جورش بوش اأب  -4 ارجية اأمريكية  اس شيبا ، السياسة ا اي

ة ،  يل شهادة اماجستر ، جامعة بات  .2009/2010واابن ،  مذكرة ل

زائرية اأمريكية بعد أحدا -5 ث بن دياب أبركان أمرة ولعور سهيلة ، البعد اأام  العاقات ا

يل شهادة اماسر  العلوم السياسية ، قامة ،  11/09/2001  .2013/2014، مذكرة ل

زائرية اأمريكية حشود  -6 يل شهادة اماجستر ، 2001-1992نور الدين ، العاقات ا ، مذكرة ل

ة ،  طي  .2005جامعة قس

ة وتأثرها على  -7 ان لبدي، التحوات الدولية الراه طقة  اإسراتيجيةح ية اأوروبية  م اأم

مد  يل شهادة اماجستر  العلوم السياسية والعاقات الدولية، جامعة  الساحل اإفريقي، مذكرة ل

 .2015-2014خيضر، بسكرة ة، 

ارجية  -8 يا أمريكا  اأمريكيةعطري اميلود ، السياسة ا رب الباردة ،  ةالاتي  فرة ما بعد ا

يل ش ة ، مذكرة ل  .2007/2008هادة اماجستر  العلوم السياسية والعاقات الدولية ، جامعة بات

طقة الساحل  -9 ، اإفريقيفايزة بن الشيخ، دور الوايات امتحدة اأمريكية  مكافحة اإرهاب  م

يل شهادة اماسر  العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   .2015-2014مذكرة ل
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زائر بعد أحداث  -10 ا ا ارجية اأمريكية ا لو ، السياسة ا ، مذكرة  11/09/2001ميا 

زائر ،   .2001اماسر ، جامعة ا

طقة  -11 رب على اإرهاب وتأثر على ام زائري  ا مرم براهيمي، التعاون اأم اأمريكي ا

يل شهادة اماجستر، جامع مد خيضر، بسكرة، امغاربية، مذكرة ل  .2012-2011ة 

زائرية  -12 اصرية ، العاقات الفرنسية اأمريكية وامسألة ا ،  1962-1942معمر العايب م

ديث وامعاصر  يل شهادة الدكتورا  التاريخ ا  .، جامعة أبوبكر بلقايد 2008/2009أطروحة ل

 المراكز :

، مر  -1 زائر والصراع  ما ي للشرق اأوسط،أنور بوخرص، ا  .2012-10-23كز كار

ية قوي ،  -2 زيرة  اإسراتيجيةبوح ية  الساحل اافريقي ، مركز ا ا التطورات اأم زائرية ا ا

 .03/07/2012للدراسات ، 

طقة الساحل، الواقع وامستقبل، امركز الدمقراطي  -3 طق الاأمن  م حفيان عبد الوهاب، عوامل وم

،  .2017-05-30العر

دونالد أ.آبلسون ، مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الوايات امتحدة اأمريكية ، مركز الكاشف  -4

 . 2007للدراسات ااسراتيجية ، مارس 

ارجية اامريكية ، مركز الروابط للبحوث  -5  ية للسياسة ا عصام عبد الشا ، اأصول الدي

 ااسراتيجية  والدراسات
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ارجية ، أمريكا موذجا ، امعهد العر للشؤون الدولية  -6 فراس امهتدي ، البعد الدي  السياسة ا

 . 2009والديبلوماسية ، سوريا ، جوان 

زيرة  -7 ارجية  وايته الثانية ، تقرير مركز ا فواز جرجس ، أسس ومرتكزات سياسة أوباما ا

 . 31/01/2013للدراسات ، 

ارة ، أهداف الوايات امتحدة واسراتيجياها  العام العر ، سياسات عربية ، العدد مروان بش -8

  3/2013اأول ،

 المقاات والمجات: 

ليم، نذر ااهيار: تأثر ااضطرابات الداخلية على اأمن اإقليمي للساحل    مد   أمرة -1 عبد ا

 .12/2013والصحراء،السياسة الدولية، 

افس ت اایجیتاسترميلة عاق، ا -2 طقة الدولت لة العلوم ااجتماعيةلصحروالساحلاليفيم  اء، 

 .2014/ 19عدد 

ر ،  -3  . 12/01/2011ميد عبد القادر ، بن بلة كان مصدر قلق لأمريكين ، ا

، السياسة الدولية،عدد  -4 افس الدو فط اإفريقي: بؤرة جديدة للت في على، ال خالد ح

164/2006. 

ة افريقية، خري عبد الرزاق جاسم، قاعدة عسكرية أمريكية جديدة إفريقيا -5 : فرصة أمريكية و

 .21/2009اجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 

لة امفكر، عدد -6 ليم بن مشري، ماهية اهجرة غر الشرعية،   .7/2011عبد ا
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افس الدو  إ-7 اوي: الت س فريقيا:اأهداف.. والوسائل، اجلة العربية للعلوم السياسية، سن ا

 .29/2011عدد 

ارجية للرئيس أوباما. -8 اقض  السياسة ا غ ، الت  مايكل سي

ميس  -9 وولر راسل ميد ، جزائر با قيود : نظرة أمريكية مستقبلها ، الشرق اأوسط  ، ا

29/04/2004. 

 التقارير : 

ارجية اأمريكية الصادر  تقرير مكتب م -10 يف الصادر عن ا كافحة اإرهاب والتطرف الع

 .م2015

، اإفريقيةالقاهرة، مركز البحوث والدراسات  2007-2006، اإفريقيالتقرير ااسراتيجي -1

2007. 

 .2017مكتب التحليل ااقتصادي التابع لدائرة التجارة الدولية  وزارة التجارة اأمريكية،  تقرير -2

ارجية اأمريكية  -3 سق مكافحة اإرهاب الصادر عن ا  م.2005أبريل  27تقرير مكتب م

ارجية اأمريكية الصادر  -4 سق مكافحة اإرهاب الصادر عن ا أبريل  28تقرير مكتب م

 م.2006

ارجية اأمريكية الصادر  -5 سق مكافحة اإرهاب الصادر عن ا أبريل  30تقرير مكتب م

 م.2007
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ارجية اأمريكية الصادر   -6 سق مكافحة اإرهاب الصادر عن ا أوت  18تقرير مكتب م

 م.2011

ارجية اأمريكية الصادر    -7 سق مكافحة اإرهاب الصادر عن ا جويلية  31تقرير مكتب م

 م.2012

ارجية اأمريكية الصادر  افري-8  م.2014ل تقرير مكتب مكافحة اإرهاب الصادر عن ا

ارجية اأمريكية الصادر  افريل  -9 يف الصادر عن ا تقرير مكتب مكافحة اإرهاب والتطرف الع

 م.2015

 والدراسات امقاات -

ظيمات اإرهاب في الساحل "تستدعي استراتيجية أعمق"، مد ماضي، - -03-26 مواجهة ت

2014،  

https://www.swissinfo.ch/ara/-وب-الصحراء-الكرى-_مواجهة ماذ-آمن-ج

-الساحل--تستدعي-اسراتيجية-أعمق-/38186692 ظيمات-اإرهاب-  .ت

https://goo.gl/SctjFM زيرة نت.أوباما وأطروحة "القوة الذكية"اليحياوي،  ى -  ، ا  

ية اأمريكية،عربــي بومدين، - دسة اأم تقدير موقف، الساحل اإفريقي ضمن اله  

http://www.qiraatafrican.com/home/new/-دسة الساحل-اإفريقي-ضمن-اه

ية-اأمريكية  sthash.5PzMuREI.QohLC9qP.dpbs#اأم

https://www.swissinfo.ch/ara/ملاذ-آمن-جنوب-الصحراء-الكبرى-_مواجهة-تنظيمات-الإرهاب-في-الساحل--تستدعي-استراتيجية-أعمق-/%2038186692
https://www.swissinfo.ch/ara/ملاذ-آمن-جنوب-الصحراء-الكبرى-_مواجهة-تنظيمات-الإرهاب-في-الساحل--تستدعي-استراتيجية-أعمق-/%2038186692
https://goo.gl/SctjFM
http://www.qiraatafrican.com/home/new/الساحل-الإفريقي-ضمن-الهندسة-الأمنية-الأمريكية#sthash.5PzMuREI.QohLC9qP.dpbs
http://www.qiraatafrican.com/home/new/الساحل-الإفريقي-ضمن-الهندسة-الأمنية-الأمريكية#sthash.5PzMuREI.QohLC9qP.dpbs
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   . https://eg.usembassy.gov/ar/apr030618/ ، العاقات ركس تلرسون -

 اأمريكية اأفريقية

https://www.academia.edu طقةمروك كاهي،  - إفريقي: الساحلام

ة، جديدتتحدياوقديمةتعااصر  

ة: تعقيدات - ، معضلة مزم غياب اأمن  الساحل عصام عبد الشا

 https://platform.almanhal.com/Files/2/58419والصحراء.

 المراجع باللغة الفرنسية :

1- Algeria Country Commercial Guide, Algeria - Agricultural 

Sector, In: https://www.export.gov/article?id=Algeria-

Agricultural-Sector 

2- Algeria Country Commercial Guide, Algeria - Market 

Overview, In:https://www.export.gov/article?id=Algeria-

Market-Overview 

3- Algeria Country Commercial Guide, Algeria - Oil and Gas - 

Hydrocarbons, In: https://www.export.gov/article?id=Algeria-

Oil-and-Gas-Hydrocarbons   

 

https://eg.usembassy.gov/ar/apr030618/
https://platform.almanhal.com/Files/2/58419(14ساو01د،%204/4/2018)
https://platform.almanhal.com/Files/2/58419(14ساو01د،%204/4/2018)
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Agricultural-Sector
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Agricultural-Sector
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Market-Overview
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Market-Overview
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Market-Overview
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Oil-and-Gas-Hydrocarbons
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Oil-and-Gas-Hydrocarbons
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4- Algeria Country Commercial Guide, Algeria - Public Works, 

Infrastructure Development, and Water Resources, In: 

https://www.export.gov/article?id=Algeria-Public-Works-

Infrastructure-Development-and-Water-Resources 

5- Algeria Country Commercial Guide, Algeria-Information and 

Communications Technology, 

https://www.export.gov/article?id=Algeria-Information-and-

Communications-Technology 

6-Algeria Country Commercial Guide, Algeria - Safety and 

Security  

https://www.export.gov/article?id=Algeria-Safety-and-Security 

7-Alegria Country Commercial Guide, Alegria - Healthcare, 

https://www.export.gov/article?id=Algeria-healthcare 

8-Alexis Arieff, Algeria: Current Issues, Congressional Research 

Service, February 22, 2011. 

9-Alexis Arieff, Algeria: Current Issues, Congressional Research 

Service, November 18, 2013. 

 

https://www.export.gov/article?id=Algeria-Public-Works-Infrastructure-Development-and-Water-Resources
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Public-Works-Infrastructure-Development-and-Water-Resources
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Information-and-Communications-Technology
https://www.export.gov/article?id=Algeria-Information-and-Communications-Technology
https://www.export.gov/article?id=Algeria-healthcare


المراجع  قائمة المصادر 

 

 111 

10- Anthony Sampson, La foire aux armes , p119.6 

11- Bernard Ravenat ," L'algerie entre la france et les Etats-unis " 

NAQD,N12(printemps- été 1999) p 163. 

12- Christine Lagarde, Managing Director of the IMF, 

“Realizing the Aspirations of All Algerians,” March 14, 

2013.http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp

031413 

13-CIA World Fact book, updated October 28, 2013.9 

-world-https://www.cia.gov/library/publications/the

factbook/geos/ag.html 

14- CRs calculations N13/49 based on Algerian statistics in 

International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, 

February 2013.  

15- Jean maurise herman , pour les besoins de leur politique arab, 

les américains pressent la france de prendre contacte avec le FLN, 

liberation france, 19/04/1958. 

16- John Schindler, “The Ugly Truth about Algeria,” The 

National Interest, 10 July 2012: 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp031413
http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp031413
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http://nationalinterest.org/commentary/the-ugly-truth-about-

algeria-71462 

17-Jean François Daguzan. La politique étrangère de l’Algérie: le 

temps de l’aventure? Politique étrangère Right  mills, L'Elite 

du pouvoir , p315.  

18- Kurt.J,How foreign policy is made new york , 1999 , p12.14 

19- State Department, “2013 Investment Climate Statement 

Algeria,” February 2013. 

, WikiLeaks cables: Algeria goes from security lan Black -20

joke to US ally in Maghreb, 

-guardian.co.uk/world/2010/dec/06/wikileakshttp://www.

maghreb-security-algeria-cables 

-21  The White House, The National Security Strategy of the 

United States of America, March 

2006.https://www.state.gov/documents/organization/64884.pdf    

22-State Department, “2012 Investment Climate Statement 

Algeria,” June 2012.  

http://nationalinterest.org/commentary/the-ugly-truth-about-algeria-71462
http://nationalinterest.org/commentary/the-ugly-truth-about-algeria-71462
https://www.theguardian.com/profile/ianblack
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/06/wikileaks-cables-algeria-security-maghreb
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/06/wikileaks-cables-algeria-security-maghreb
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23-The White House, The National Security Strategy of the 

United States of America, September 2002. 

http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf 
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 أ ..................................................................................... :مقدمة

فصل اأول : حادي عشر من سبتمبر:  ا ية بعد أحداث ا خارجية اأمري سياسة ا ا
نسقية مؤسسية وا رية وا ف  اأطر ا

مبحث    ري ااطار:  اأول ا ف خارجية لسياسة ا ية ا  5 ...................... اأمري

مطلب       سياسة محددات:  اأول ا خارجية ا ية ا  5 .......................... اأمري

مطلب       ثاني ا سياسة مبادئ:  ا خارجية ا ية ا  12 .................. وأهدافها اأمري

مبحث    ثاني ا مؤسسي اإطار: ا خارجية لسياسة ا ية ا  15 ................... اأمري

مطلب      قرار صنع مؤسسات:  اأول ا سياسة في ا خارجية ا ية ا  15 ...... اأمري

مطلب       ثاني ا عوامل:  ا مؤثرة ا قرار صنع عملية في ا سياسة في ا خارجية ا  ا
ية  20 ................................................................................اأمري

ث مبحثا    ثا نسقي ااطار: ا خارجية لسياسة ا ية ا  25 . 11/9 أحداث بعد اأمري

مطلب      ويات:  اأول ا سياسة أو خارجية ا ية ا  25 ........................... اأمري

مطلب      ثاني ا سياسة:  ا خارجية ا ية ا  28 .......... وأوباما اابن بوش بين اأمري

ثاني :  فصل ا ساحل اإفريقي بعد أحداث ا ية في منطقة ا اإستراتيجية اأمري

حادي عشر من  سبتمبر   ا

مبحث    ساحاإفريقي اإستراتيجية اأول: مظاهر ا يةفيمنطقةا  33 ........ اأمري

مطلب         ية اإستراتيجية أسس: اأول ا ساحل منطقة في اأمري  33 ... اإفريقي ا
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مطلب         ثاني ا يات: ا ية اإستراتيجية ووسائل آ ساحل منطقة في اأمري  ا
 39 ................................................................................. اإفريقي

مبحث     ثاني ا تحديات: ا تي ا ية اإستراتيجية تواجه ا ساحل منطقة في اأمري ا
 ......................................................................................... 45 

مطلب        تنافس: اأول ا ي ا دو ساحل منطقة على ا  46 ................. اإفريقي ا

مطلب        ثاني ا تهديدات: ا تي ا ية اإستراتيجية تواجه ا ساحل في اأمري  ا
 53 ............................................................................... .اأفريقي

ث :  ثا فصل ا جديدة في منطقة ا تحديات ا جزائرية في ظل ا ية ا عاقات اأمري ا

ساحل  ا

مبحث    سياق:  اأول ا تطوري ا ية لعاقات ا جزائرية اأمري  60 ................... ا

مطلب       عاقات:  اأول ا ية ا جزائرية اأمري  60 ........ 1962-1958  بين ما ا

مطلب       ثاني ا عاقات: ا ية ا جزائرية اأمري  64 .......... 2001-1962 بين ما ا

مبحث     ثاني ا تعاون مستويات: ا ي ا جزائر  اأمري  استراتيجية ظال فيي ا
ية ساحل منطقة في اأمري  69 .......................................................... ا

مطلب       مستوى:  اأول ا جيوسياسي ا  69 ..................... . لتعاون واأمني ا

مطلب       ثاني ا مستوى: ا  83 .................................. .لتعاون ااقتصادي ا

 93 .................................................................................. : نتائج

مصادر قائمة مرا ا  101 ............................................................ :جعوا
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