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  .مدخل نظري وتارخيي للعالقات اجلزائرية األمريكية :لفصل األولا
ويـأيت   ، يضم الفصل األول مدخل ملوضوع الدراسة املوسوم بالعالقات اجلزائرية األمريكية

  : هذا الفصل كتمهيد للموضوع من خالل مبحثني
وحتديد املـتغريات  يتناول األول اإلطار النظري للدراسة والذي ميكننا من ضبط املوضوع وحدوده  

  .املتحكمة فيه
ويضم الثاين املدخل التارخيي للدراسة الذي يتعرض لتاريخ العالقة بني اجلزائر والواليات املتحدة منذ 

وذلك لنبني اخللفية التارخيية للدراسـة والـيت   ، وأهم احملطات التارخيية فيها، وأهم ما ميزها، بدايتها
  .فهم واقعها على تساعدنا
ما ، التارخيية تهاهذا املدخل لدراستنا نكون قد حددنا اإلطار العام هلا وبينا خلفي ومن خالل  

ما يـؤدي يف األخـري   ، املوضوعلتجنب اخلروج عن ، يساعدنا على التحكم يف املوضوع وجزئياته
 واإلنتهاء إىل أهم النتائج واملالحظات بأكرب، لإلجابة عن اإلشكالية املوضوعة يف مقدمة هذه الدراسة

  .   قدر ممكن من املوضوعية
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  .اإلطار النظري للعالقات اجلزائرية األمريكية: املبحث األول
ألا تساعد الباحث على تنظيم ، تكتسي الناحية النظرية لطبيعة العالقات الدولية أمهية بالغة  

حيدد فيه أولويات البحـث  ، وتزوده بإطار للتفكري، معلوماته واكتشاف معلومات جديدة أكثر دقة
جـيمس دوريت وروبـرت   حسـب األسـتاذين   ، وخيتار الوسائل املتوفرة جلمع وحتليل املعلومات

   )1(.بالستغراف
ولتغطية اإلطار النظري ملوضوع العالقات اجلزائرية األمريكية فسيتم توظيف جمموعة مـن    
لذلك سنعتمد ، ومن مثة حتليله، بدقة نظرا لغياب نظرية متكاملة متكننا من ضبط املوضوع، النظريات

ومدى تأثري ذلك على نسـق  ، على نظرية النظم واليت تركز على حتليل بنية النظام الدويل وحتوالته
واليت تناوهلـا  ، وكذلك على نظرية التكيف، وفق عالقة التأثري املتبادل بينهما، العالقات اليت تتم فيه
 ،باإلضافة إىل منوذج املدخالت واملخرجـات ، ابالنجيمس روزنو ومورتن ككل من األستاذين  

حنصل على اإلطار النظري املقترح ، ومن خالل املزج بني هاتني النظريتني عن طريق النقاش النظري
  .ملوضوع الدراسة

ويتعلـق  ، ويف األخري سيتم اإلستعانة ببعض العوامل اليت تساعد يف حتليل موضوع الدراسة  
وسنحاول إختبـار  ، العامل اإلقتصادي أو الرباغمايت ، العامل اإليديولوجي ،األمر بالعامل التارخيي

للوصول إىل ترتيب هذه العوامل من حيث األمهية وحجـم التـأثري يف   ، تأثري كل عامل على حدى
  .العالقات اجلزائرية األمريكية

تناول الثاين وي، يتناول األول النظريات املوظفة: وستتم معاجلة هذا املبحث من خالل مطلبني  
العوامل سابقة الذكر وتأثريها على العالقات الدولية عموما ليتم يف ما بعد إسقاطها على العالقـات  

  .اجلزائرية األمريكية
  

                                                
المؤسسة ) ترجمة وليدعبد الحي(، النظريات المتضاربة في العالقات الدولية، جيمس دورتي وروبرت بالستغراف )1

   . 39ص، 1975بيروت ، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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  .النظريات املوظفة يف املوضوع :املطلب األول
ونقوم بعمليـة  ، واللتان سنتعرض هلما بإجياز، يضم هذا املطلب نظرية النظم ونظرية التكيف  

  .تركيب بينهما للحصول على النموذج النظري املعتمد يف هذه الدراسةال
حيث يعتقد بأن هذه النظريـة  ، أحد أشهر رواد هذا اإلجتاه مورتن كابالنويعترب  :نظرية النظم)1

وتم بالتوصل للقـوانني والنمـاذج   ، تسمح بتكامل املعلومات املستقاة من خمتلف امليادين العلمية
والتوصـل  ، وحتديد مظاهر اإلنتظام فيهـا * ية عمل النظم الدولية الرئيسية والفرعيةاملتكررة يف كيف

وانتقاهلا من شـكل  ، الستنتاجات عامة تتعلق بعوامل التوازن واإلختالل اليت حتكم تطور هذه النظم
كما يعتربون ، ويهتم أصحاب هذه النظرية بكل أنواع التفاعالت اليت حتدث يف اال الدويل. آلخر

   )1( .بأن الفاعلني  الدوليني يتجاوزون الدول ويشملون املنظمات الدولية واإلقليمية
  :حسب األدبيات السياسية فإن مصطلح النظام يصف إحدى احلاالت التالية

  .إطار نظري لتدوين املعلومات املتعلقة بظاهرة سياسية -1
 .السياسية نسق متكامل من العالقات املستندة موعة مفترضة من املتغريات  -2
 .نسق من العالقات بني املتغريات السياسية يف نظام دويل  -3
 )2(.نسق بني املتغريات املتفاعلة فيما بينها  -4

أو نظرية النظم فيستخدم لوصف إطار نظري وحتديد ، أما مفهوم حتليل النظام يف العلوم السياسية
رير مدى كفاءة النظام السياسي كما يساعد على تق،مناهج البحث اخلاصة لفهم عمل النظم السياسية

وذا الصدد ، يف حتقيق التوازن ومواجهة الضغوط والتغريات اليت تفرض عليه من الداخل أو اخلارج
اموع الذي يعمل ككل نتيجة اإلعتماد املتبـادل  : بأن النظام هو  أناتول رابوبورتيقول األستاذ 

سعى الكتشاف كيفية حدوث التفاعل يف خمتلـف  املنهج الذي ي: أما نظرية النظم فهي. بني أجزائه
  ) 3(.النظم

                                                
أمثلة النظم الفرعية حركة عدم  ومن، نظام القطبية الثنائية، من أمثلة النظم الدولية الرئيسية نظام توازن القوى*

  .  اإلتحاد األوربي، الجامعة العربية، اإلنحياز
  .  163ص، 1998 جامعة بني عزيز المفتوحة، الطبعة الرابعة ،العالقات السياسية الدولية ،عدنان طه الدوري ) 1
  .109ص، مرجع سابق، جيمس دورتي وروبرت بالستغراف)  2
  .100.99ص.ص، نفس المرجع السابق ) 3
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دافيد إيسـتون  ومن بينهم ، ويقوم أصحاب نظرية النظم بتطبيق منوذج املدخالت واملخرجات
وحسـب  ، أما املخرجات فهي القـرارات ، الذي يعترب بأن املدخالت تتمثل يف احلاجات والتأييد

  يف حني ، تمثلة يف طريقة تكيف األنظمة السياسيةفإن املدخالت هي احلاجات املغابريال أملوند 
فيـذهب للقـول بـأن     سـبريو أما ، تتمثل املخرجات يف القرارات التشريعية والتنفيذية والقضائية

  ويرى بأن جناح النظام السياسي يتوقف على طبيعة، املدخالت هي املشاكل واملخرجات هي احللول
ويف نفس الصـدد  . والعنيفة، اإليديولوجية، الرباغماتية، ويقسمها إىل الشرعية، القوى الفاعلة فيه 

إىل -حسب قدرا على اإلستجابة للمطالب املقدمة إليهـا -األنظمة السياسية  كارل دويتشقسم 
  )1(.نظم مدعمة ذاتيا، نظم حيوية، نظم غري حيوية، نظم منهارة ذاتيا

رب الباردة مثال ميكـن تصـنيفها   بالنظر إىل ما سبق ميكن القول بأن اجلزائر خالل فترة احل  
يف حني كانت الواليات املتحدة ضمن النظم ، ضمن النظم اإليديولوجية والرباغماتية يف نفس الوقت

  . سبريووهو ما يعرب عن نسبية التقسيم الذي قدمه األستاذ ، الشرعية والرباغماتية كذلك
لى فكرة تأثري البيئة الدوليـة  سنركز ع، بعد هذا العرض املوجز ألهم ما جاء يف نظرية النظم

وهنا ال بد من اإلشارة إىل ، سواًء كان هذا التحول نسباي أو جذريا، وحتوهلا على النظام السياسي
بينما يقوم الفاعلون الكبـار   :رميون آرون والذي يقول خبصوصه األستاذ، منوذج الفعل ورد الفعل

ومـع أن هـذا    ) 2(.تكيف مع هذه الظروفيكتفي الفاعلون الصغار بال، بنمذجة الظروف الدولية
ألن الدول الصغرى ال ميكن أن يكون كل ما تقوم به عبارة عن ردود ، النموذج يتسم أيضا بالنسبية

، إال أنه يعرب عن واقع الدول الصغرى بالنظر إىل إمكاناا احملدودة، فقد تتخذ أحيانا املبادرة، أفعال
لذا سيتم تناول نظرية التكيف يف النقطة ،أحد أشكال التكيف وعادة ما تأخذ ردود أفعال هذه الدول

  .املوالية
تناوهلا العديد من املفكرين سواء كفكرة أو كنظرية ويف ما يلي عـرض  : نظرية التكيف) 2  

  .موجز ألهم ما جاء حول هذه النظرية
ـ    ام بالنسبة للتكيف كفكرة فقد تناوهلا بعض رواد نظرية النظم باعتبارهـا رد فعـل للنظ

حيث جند من بني أهداف حتليل النظم معرفة مدى ، السياسي على التغريات احلاصلة يف النظام الدويل
  . قدرة النظام السياسي على التكيف مع الضغوط والتغريات الداخلية واخلارجية

                                                
  .111.109ص.ص، نفس المرجع السابق ) 1

2) Salah MOUHOUBI, La politique de coopération Algéro-Francaise bilan et perspectives, 
Publisud, Paris, 1986, p76. 
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وقد ركزت معظم دراسات نظرية النظم على التحليل البنائي والوظيفي؛ فاإلجتاه الوظيفي يؤكد على 
يف حني تركز البنائية على الشكل الذي يتخذه النظام السـتمرار  ، امل حركة األجزاء وتساندهاتك

البناءة  بني الوظيفية البناءة والوظيفية اهلدامة؛ حيث تقوم مارتن ليفيوذا الصدد مييز األستاذ ، بقائه
وهنـا تـربز   )  1(.فيف حني تقلل اهلدامة من قدرة النظام على التكي، مبساعدة النظام على التكيف

بوضوح فكرة التكيف لدى منظري نظرية النظم وتتعلق مبدى كفاءة النظام لالستجابة والتكيف مع 
  .بيئته الداخلية واخلارجية

يف إطار نظريـة السياسـية   ، مسامهة كبرية حول نظرية التكيفجيمس روزنو قدم األستاذ   
ويعترب ، على يد منظرين من املدرسة السلوكية ،واليت ظهرت يف منتصف الستينيات، اخلارجية املقارنة

اليت تنطلق من نقد النظريات السابقة يف هذا احلقل ، روزنو أحد رواد نظرية السياسة اخلارجية املقارنة
، ما يبعدها عن أسـس النظريـة  ، لكوا تعاين من ضعف مستوى التحليل وقلة املتغريات املدروسة

  .لتفسريا، التجريد، املتمثلة يف؛ التعميم
ما يعين ، يؤكد أصحاب نظرية السياسة اخلارجية املقارنة على الطبيعة التحولية للنظام الدويل  

لعبـت اإليـديولوجيا    أن السلوك اخلارجي للدول خيتلف من مرحلة إىل أخرى؛ ففي احلرب الباردة
 ياسة اخلارجيـة الدراسة العلمية للسويقول روزنو يف كتابه . دورا مهما إال أا تراجعت بعد ذلك

ويضيف بأن دراسة أي ظاهرة سياسـية أو  ، بأن حماوالم دف إىل وضع فرضيات ما قبل النظرية
  )2(ماذا؟ ملاذا؟ كيف؟ : إجتماعية جيب أن ختضع ملنهج

لكـن  ، على كون السلوك اخلارجي للدول غري ثابت بل هو تكيفـي  روزنووأكد األستاذ   
  :حيث يوجد ثالث أنواع، نظام السياسي مع البيئة اخلارجيةاإلشكال املطروح هو طريقة تكيف ال

يتمثل يف إبداء الدول استعدادها لتغيري سلوكها أو إحداث حتـول يف  : التكيف املرغم أو املفروض-أ
  .مؤسساا الداخلية استجابةً ملطالب البيئة اخلارجية

البيئة اخلارجية لتتناسب مـع  ويكون عندما تلجأ الدول إىل تغيري : التكيف املتصلب أو العنيف-ب
  .اهتماماا القومية

ويعين مواجهة الدولة لضغوط البيئتني الداخلية واخلارجية مـن أجـل تغـيري    : التكيف املشجع-ج
  .سلوكها

                                                
  .112ص، قمرجع ساب، جيمس دورتي وروبرت بالستغراف)  1

  ،قسنطينةمنتوري جامعة ، ريالسنة أولى ماجست، ياسيةمحاضرات ألقيت على طلبة العلوم الس ،بوقارة حسين ) 2
 2002/ 2003.  



  .الفصل األول                                                مدخل نظري وتاريخي للعالقات الجزائرية األمريكية

  14

ويعين التكيف . إىل اختزال أنواع التكيف يف نوعني؛ إجيايب وسليب روزنوويف األخري خلص 
خلارجي للدولة دون املساس ياكلها وأجهزا الرئيسية اليت اإلجيايب إحداث تغيريات على السلوك ا

يف حني يتم التكيف السليب بإحداث حتوالت يف السلوك اخلـارجي  . مثل الصني، يقوم عليها اتمع
وميكن إدراج اجلزائر ضمن ، للدولة عن طريق الثورة على البىن األساسية مبا يتوافق والتغريات الدولية

    )1(.هذه الفئة
إن اإلطار النظري الذي سيعتمد يف هذه الدراسة هو تركيب بني نظريـة الـنظم ونظريـة      
من جهة وبني منوذج الفعل ورد الفعل ومنوذج املدخالت واملخرجات من جهة أخرى؛ ليتم ، التكيف

ألحادية اعتبار التحول الذي طرأ على النظام الدويل بعد احلرب الباردة بانتقاله من الثنائية القطبية إىل ا
من ، على اعتبار أن القوى الفاعلة هي املؤثرة يف النظام الدويل، مبثابة فعل قامت به الواليات املتحدة

جهتها اجلزائر قامت برد فعل على هذا التحول ومتثل هذا الرد يف حماولة التكيف اليت قامت ا مـع  
فمثلت عملية ، خالت واملخرجاتوهذا التكيف مت وفق منوذج املد، النظام الدويل األحادي القطبية

يف حني مثلت عملية التكيف اليت قام ـا  ، حتول النظام الدويل مدخالت للنظام السياسي اجلزائري
  .هذا النظام املخرجات

ويف ما يلي سنحاول إدراج خمطط يبني عملية املزج والربط بـني النظريـات والنمـاذج      
  .يف هذه الدراسة وذلك بتلخيص ما سبق ذكره املستخدمة للوصول إىل اإلطار النظري املعتمد

  
  
  
  
  
  
  

                                   
  
  
  

                                                
  .مرجع سابق، حسين بوقارة ) 1
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  النظــام الــدويل
  
  

  ت                                                             
  
  
  

                      
                           

  
  
  

                     
  
                                       

  
              

  
  

  عل والمتمثل فيتقوم الواليات المتحدة بالف
  تحويل بنية النظام الدولي من الثنائية إلى األحادية

  
  مخرجات                                         مدخالت        

             
  تحويل بنية                                          الواقع الدولي خالل       

  الحرب الباردة                    النظام الدولي                         
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  .خمطط يبني تأثري حتول بنية النظام الدويل على العالقات اجلزائرية األمريكية: 01الشكل رقم 
  .  قام الباحث بإجناز هذا املخطط باإلعتماد على ما ورد يف اإلطار النظري هلذه الدراسة*
  

  .أهم العوامل املؤثرة يف العالقات الدولية :املطلب الثاين
العامـل  ، وهي العامل التارخيي، يتناول هذا املطلب أكثر العوامل تأثريا يف العالقات الدولية  

وسنحاول إبراز تأثري كل عامل رغم التداخل املوجود ، اإليديولوجي والعامل الرباغمايت العامل األمين
ابة متغريات تساعدنا على فهم وتفسري العالقات اجلزائرية األمريكية؛ اليت تعترب مبث، بني هذه العوامل

  .بعد القيام بعملية اإلسقاط من خالل الفصول القادمة. أسباب التقارب وأسباب التباعد
  :العامل التارخيي) 1

ة يشكل العامل التارخيي أحد أهم العوامل املؤثرة يف العالقات الدولية عموما واجلزائرية األمريكي
الذي بدأ بظهور الواليات املتحدة األمريكية بعد استقالهلا ، خصوصا باعتبار تاريخ عالقات البلدين

إال أا عرفت نوعا من االستقرار ، ورغم أن العالقات بني البدين بدت متعثرة يف البداية، عن بريطانيا
ات البلدين يف فهم جـوهر  لذلك ميكن استخدام الثقل التارخيي لعالق، والتوازن وفق مصاحل الطرفني

  .هذه العالقة وحتديد العوامل املتحكمة فيها
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ويتم ذلك من خالل فهم أسباب اختاذ القرار خبصوص هذه العالقة يف القدمي وحماولة إسـقاطها  
ومن خالل العامـل  .اضطراا أو انتظامها، على واقع العالقات للتحقق من مدى توازا أو اختالهلا

ليتم التوصل فيما بعـد  ، حث عن النماذج واحلاالت املتكررة يف موضوع الدراسةالتارخيي ميكن الب
   )1(.للعوامل احلقيقية املتحكمة يف هذه العالقة

، كما سنحاول البحث عن مكانة العامل التارخيي ضمن العوامل املؤثرة يف العالقات بني البلدين
رغم بعض التوترات اليت عرفها من حني  وبالنظر إىل كون تاريخ العالقات بني البلدين حسن عموما

ميكن أن يشكل عامال مشجعا للعالقات اجلزائرية األمريكية بوجود نوع من التقارب الـذي  ، آلخر
باستقراء التاريخ والتذكري باملواقف التارخيية بني ، يدفع الطرفني للبحث عن مزايا وفوائد هذا التقارب

لتأكيد على كون اجلزائر من أوائـل الـدول املعترفـة    ففي حني حيب الطرف اجلزائري ا، الطرفني
عندما أبـدى   جون كينديحيب األمريكيون التذكري مبوقف السناتور ، باستقالل الواليات املتحدة

رغم أن هذا التعـاطف  . دعمه وتعاطفه مع الشعب اجلزائري منتقدا مواقف اإلدارة األمريكية آنذاك
  .ذلك يف اخللفية التارخيية هلذه الدراسةبدا شكليا يف ما بعد كما سيتم توضيح 

سيتم اعتماده كأحد العوامـل الـيت   ، وباعتبار أن العامل التارخيي مهم يف فهم أي ظاهرة  
كمرحلة أوىل لتحليل وتفسري خمتلف جوانب ، تساعدنا يف فهم موضوع العالقات اجلزائرية األمريكية

  .الدراسة من خالل الفصول القادمة موضوع
  :اإليديولوجي العامل) 2

وجتدر اإلشارة إىل أن ، يعترب العامل اإليديولوجي من أهم العوامل املؤثرة يف العالقات الدولية
فخالل احلرب الباردة إكتسب أمهية كبرية يف ظل نظام ، تأثري هذا العامل خيتلف من فترة ألخرى

كل منهما إىل توسيع مناطق حيث سعى ، وصراع إيديولوجي بني قطبيه، عاملي اتسم بالثنائية القطبية
  . خالل هذه الفترة متتعت دول العامل الثالث امش كبري للمناورة. نفوذه على حساب الطرف اآلخر

فقد تبنت اجلزائر اخليار اإلشتراكي بعد االستقالل جاعلة من حماربة اإلمربياليـة أحـد أهـدافها     
تراكية كغطاء شـرعي لتربيـر سياسـتها    لذلك استعملت اجلزائر اإليديولوجيا االش، االستراتيجية

  :اليت دف ملواجهة اإلمربيالية من خالل احلفاظ على، اخلارجية
  .بقاء السكان -1
  .استقالل الدولة كفاعل دويل-2
  .التكامل اإلقليمي للدولة-3

                                                
  .41ص، 1999/2000، السنة الثانية جامعة باتنة، محاضرات ألقيت على طلبة العلوم السياسية، مبروك غضبان ) 1



  .الفصل األول                                                مدخل نظري وتاريخي للعالقات الجزائرية األمريكية

  18

  .استمرار النظام السياسي-4
  .املصاحل اإلقتصادية-5
  .ةالقدرة التأثريية للدولة يف السياسة الدولي-6
  )1(.االستقرار اتمعي-7

عبر اخلطاب السياسي اجلزائري بعد االستقالل عن متسكه باخليار االشـتراكي وهناهضـته   
إن السياسة اخلارجية "وهو ما ظهر يف امليثاق الوطين حيث جاء فيه ، لإلمربيالية الغربية بكل أشكاهلا

سة اخلارجية هو كفاحنا ضد االسـتعمار  وما حيدد تصورنا للسيا، هي طريقنا حنو اتمع االشتراكي
وكفاحنا من أجـل نظـام   ، للدفاع عن حق الشعوب يف تقرير املصري، القدمي واحلديث واإلمربيالية

اقتصادي دويل جديد وعالقات دولية تضمن حقوق كل الدول يف املشاركة يف معاجلـة القضـايا   
   )2(".الدولية

من خالل ثالثة أبعاد يف سياستها اخلارجيـة  وسعت اجلزائر لتحقيق األهداف سابقة الذكر 
فحاولت اجلزائر من خالل انضمامها حلركة . القومية العربية، العامل ثالثية، حركة عدم االحنياز: هي

كما سعت إلعطاء معاين صارمة ، عدم االحنياز إىل البحث عن دور ريادي حتت توجيه القيادة الثورية
وتعترب العامل ثالثية البعد الثاين للسياسـة  ، تضامن بني دول احلركةملفهوم االستقالل الوطين وتقوية ال

اخلارجية اجلزائرية خالل السبعينيات حاولت من خالله حتقيق التوازن بني الشمال واجلنـوب مـن   
      )3(.خالل إعادة صياغة نظام دويل يضمن عالقات متكافئة بني الطرفني

اليت تبلورت بعد ايـة   -اسة اخلارجية للجزائرأحد إطارات السي-شكلت القومية العربية    
ودف لتنسيق اجلهود العربية لتحقيق التكامل فيما بينها اـة األطمـاع   ، احلرب العاملية الثانية

وبالنظر إىل ما سبق فإن اجلزائر حاولت ، وتشكيل قطب عريب فاعل يف العالقات الدولية، اخلارجية
وجتسد ذلك يف سياسة التأميمات اليت ، لنهضة وحماربة النفوذ الغريباالعتماد على الذات يف حتقيق ا

مث  1971واحملروقـات  1968تأميم املركبات الصناعية  هواري بومدين؛انتهجها الرئيس الراحل 
وقد اعتربت اجلزائر ذلك يدخل يف نطـاق اسـتكمال   ، قطاع البنوك والتجارة اخلارجية بعد ذلك

وقد ساهم هذا التوجه اجلزائري يف توتري العالقـة  ) 4(.سياسي واالقتصاديالسيادة وتعزيز استقالهلا ال
  .بني اجلزائر وواشنطن يف السبعينيات كما سيتم توضيحه يف اخللفية التارخيية هلذه الدراسة

                                                
  .2001/2002، جامعة عنابة، بعةالسنة الرا، محاضرات ألقيت على طلبة العلوم السياسية، محمد بوعشة ) 1

2) Salah MOUHOUBI, op.cit, p74.  
3)  Ibid. p78. 
4 ) André NOUSCHI, La France et Le Monde Arabe, librairie Vuibert, Paris, 1994. p148. 
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بالنسبة للواليات املتحدة أيضا لعبت اإليديولوجيا دورا حامسا يف سياستها اخلارجية لـنفس  
لتصبح أحد قطيب  ، رتعة التدخلية اليت اتسمت ا يف أعقاب احلرب العاملية الثانيةويعود ذلك لل، الفترة

وقد عملت الواليات املتحدة على حمورين يف نفس الوقت؛ . النظام الدويل لفترة ما بعد هذه احلرب
مثل مشروع مارشال ، ففي حني اعتمدت سياسة املساعدات والدعم االقتصادي اجتاه الدول احلليفة

، وذلك عن طريق تشجيع املبادالت االقتصادية بينها وبني هذه الدول، قوف يف وجه املد الشيوعيللو
مـا أدى  ، وهو ما حصل مع املغرب األقصى، وإقامة القواعد العسكرية على أراضي الدول احلليفة

  .لدعمه ختوفا من امتداد األفكار الثورية للجزائر للدول ااورة
، يات املتحدة تطويق الدول املنطوية حتت رايـة االحتـاد السـوفيايت   وباملقابل حاولت الوال  

والضغط عليها من خالل عدة قضـايا أمههـا نشـر    ، وحماصرا اقتصاديا وحظر بيع األسلحة هلا
  . لتقدمي التنازالت أو التخلي عن اإليديولوجية اإلشتراكية، الدميقراطية وانتهاكات حقوق اإلنسان

 حني تتظاهر الواليات املتحدة بنشر وتقوية الدميقراطية إال أن التزامهـا  يف"ويقول نعوم تشومسكي 
وحني دد املصاحل اإلقتصادية األمريكيـة جيـب أن تـزول مـا تسـمى      ، احلقيقي هو للرأمسالية

   )1(".الدميقراطية
  

  : العامل الرباغمايت) 3
تراجـع العامـل   ، التسـعينيات  أما بعد اية احلرب الباردة وايار االحتاد السوفيايت مع بداية

حيث ميكـن أن نالحـظ   ، اإليديولوجي لصاحل عوامل أخرى مثل العامل الرباغمايت أو اإلقتصادي
اليت فقدت الكثري من وزا خاصـة  ، تصاعد القوة اإلقتصادية واليت أصبحت تنافس القوة العسكرية

وما يؤكد ذلك هو تزايـد  ، باردةبعد إختفاء ما كان يسمى العدو اإلستراتيجي بعد اية احلرب ال
بفضل اتساع جمال نشاط الشركات ، وتضاعف حجم اإلستثمارات اخلارجية،التنافس على األسواق 

لذلك جيمع معظم دارسي العالقات الدولية على األمهية البالغة للمتغري الرباغمايت ، املتعددة اجلنسيات
ماد الدويل املتبادل الذي يعترب أحـد إفـرازات   نظرا لزيادة اإلعت، يف حتديد النشاط اخلارجي للدول

    )2(.العوملة

                                                
، وطن العربيال في مركبات وتوجهات السياسة الخارجية األمريكية إزاء للبراليةالديمقراطية ا، عامر حسن فياض ) 1

   .151ص. 2000نوفمبر، 261العدد، المستقبل العربي
رسالة ماجستير في العالقات ، في ظل العولمة األمريكيةاإلقليمية البعد اإلقتصادي لالستراتيجية ، غنية أفنوخ)  2

  .35ص، 2000/2001، قسم العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر، غير منشورة، الدولية



  .الفصل األول                                                مدخل نظري وتاريخي للعالقات الجزائرية األمريكية

  20

والظروف الدولية؛ حيث تأثر هـذا  ، وهذا العامل واسع ومطاط وخيضع لتصور النخب احلاكمة
والـيت  ، العامل بالتغري البنيوي الذي طرأ على النظام الدويل بانتقاله من الثنائية إىل األحادية القطبية

من ، عوامل من حيث التأثري يف العالقات الدولية لتتراجع عوامل وتربز أخرىأنتجت إعادة ترتيب ال
هنا ميكن مالحظة مدى التداخل والتعقيد املوجود بني الشكل البنيوي للنظام الدويل والعوامل املؤثرة 

  .حبيث ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر فالتأثري بينهما متبادل، يف العالقات الدولية
  : ينالعامل األم) 4

حيث جند أنه رسم معـامل  ، يعترب من بني أهم العوامل املؤثرة يف العالقات الدولية منذ القدم
أكثر الفترات يف تاريخ البشرية بالرجوع تارخييا إىل الصراعات اليت كانـت قائمـة بـني خمتلـف     

بـني املـدن    وجند أيضا أن هذا العامل برز بقـوة ، التجمعات البشرية القدمية والبدائية مثل القبيلة
ومن أجل احلفـاظ علـى   ، لذا فأن توفري األمن كثريا ما تسبب يف قيام الكثري من احلروب، اليونانية

، ما يدفع اإلنسان إىل زيادة قوته للحفاظ على أمنه، البقاء وهو شعور غريزي لدى مجيع املخلوقات
املدرسة الواقعية إلظهـار  وقد عكف أصحاب ، وهنا يظهر التداخل الكبري بني القوة والعامل األمين

  .ويف ما يلي سنحاول إلقاء نظرة سريعة على مفهوم القوة عند الواقعيني، هذا التداخل
أبدت إعتمادها على استقراء املسار التارخيي للوصول ، عندما ظهرت الواقعية يف األربعينيات  

هو دراسة عالقات القوة لذلك فإن اإلطار النظري للعالقات الدولة ، إىل تعميمات على سلوك الدول
ألن التاريخ عبارة سلسلة متصلة من احلروب يسعى فيها كل طرف للحفاظ على بقائـه  ، والصراع

        )1(.والتفوق على بقية األطراف األضعف
يف ظل التنافس على مناطق ، وقد لعب العامل األمين دورا مهما جداً أثناء فترة احلرب الباردة  

فالنسبة لواليات املتحدة مثال فإن املركب الصناعي ، ملتحدة واالحتاد السوفيايتالنفوذ بني الواليات ا
، ويسعى إلعطائها بعداً أمنيا، وهو أحد اللوبيات الضاغطة يف صناعة السياسة اخلارجية، العسكري

وهذا املفهوم يف ، وطاملا ربطت هذه التوجهات مبفهوم األمن القومي الذي يستعمل كغطاء شرعي
  )2(.ه غامض ومطاط ختتلف صياغته من فترة ألخرىحد ذات

بسبب تراجع ، لصاحل العامل اإلقتصادي، إال أن العامل األمين تراجع بعد احلرب الباردة  
فبعد التسعينيات ذهب كبار حمللي السياسات الدفاعية واألمنية األمريكية إىل القول ، اخلطر السوفيايت

                                                
  .61ص ، قمرجع ساب، جيمس دورتي وروبرت بالستغراف ) 1
رسالة ماجستير في العالقات ، في ظل العولمة األمريكيةاإلقليمية البعد اإلقتصادي لالستراتيجية ، غنية أفنوخ ) 2

  .82ص. 2000/2001، قسم العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر، غير منشورة، الدولية
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بسبب ، احلرب الباردة قد يستغرق من سبع إىل عشر سنوات بأن صياغة األمن القومي لفترة ما بعد
سبتمرب أحدثت هزة  11إال أن أحداث ، غياب إمجاع داخلي حول هذه املسألة نظرا لتغري املعطيات

    )1(.مما أدى يف األخري إىل عودة العامل األمين وبقوة إىل العالقات الدولية، كبرية
عة املذكورة والبحث عن مدى تأثري كل منها علـى  لذلك سيتم التركيز على العوامل األرب  

يف ظل التحوالت البنيوية اليت طرأت على النظام الدويل بعد احلـرب  . العالقات اجلزائرية األمريكية
  . الباردة

ويف األخري فإنه وباالعتماد على نظرية النظم املهتمة بشكل النظام الدويل وتأثريه على نسق   
اإلضافة إىل نظرية التكيف املتعلقة مبدى استجابة النظام السياسي لبيئته ومدى ب، العالقات السائدة فيه

وعالقة التأثري املتبادل بني شكل النظـام الـدويل   . قدرته على التكيف مع التحوالت احلاصلة فيها
ا سنحاول فهم وتفسري العالقات اجلزائرية األمريكية مل. والعوامل املؤثرة على طبيعة العالقات الدولية

  .آخذين بعني اإلعتبار كل ما سبق ذكره، بعد احلرب الباردة
ال بد مـن اإلشـارة إىل    -ومن أجل تدعيم هذا اإلطار النظري-وقبل البدء يف املوضوع    

وحماولة توظيف اخلربة ، لفهم املوضوع وضبط حدوده، اخللفية التارخيية للعالقات اجلزائرية األمريكية
 .م واقع العالقات بينهماالتارخيية بني البلدين لفه

                                                
  .90ص  ،نفس المرجع السابق ) 1
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  .1991-1776التطور التارخيي للعالقات اجلزائرية األمريكية : املبحث الثاين
من أجل ، فيجب علينا أن نلقي نظرة على جذوره التارخيية، إذا ما أردنا دراسة موضوع ما  

  .إيضاح التصور وإجياد األرضية اليت تسمح بالفهم اجليد هلذا املوضوع
اربة التارخيية تربط بني مظـاهر العالقـات الدوليـة    فإن املقعدنان طه الدوري وحسب األستاذ  

، وال بد أن تدرس العالقات الدولية يف نطاق اإلطار التـارخيي ، املعاصرة وجذورها التارخيية السابقة
وتؤكد هذه املقاربة على ضرورة اإلستيعاب العميق للظروف واألحداث التارخيية للتوصل إىل حتليل 

    )1(.دقيق لواقع العالقات الدولية
  :وقد مت تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني 

العالقة بني البلدين بعد الثاين يف حني يتناول ، العالقة بني البلدين قبل استقالل اجلزائراألول يتناول 
  .االستقالل

  
  .1962-1776العالقات اجلزائرية األمريكية قبل استقالل اجلزائر : املطلب األول

إال أن اإلجابة وببساطة هي أن هناك ، الرجوع إىل اخللفقد يتساءل البعض عن سبب هذا 
، مثل موقف اجلزائر من إعالن استقالل الواليات املتحدة، نقاط ومواقف مهمة ال بد من اإلشارة هلا

كما أن هذا املطلب بدوره سيعاجل من . وطبيعة العالقة اليت كانت سائدة بني البلدين يف تلك الفترة
  :خالل نقطتني 

  . الستعمار الفرنسي للجزائرقبل ا- 
  .خالل االستعمار الفرنسي للجزائر- 

  .           1830-1776قبل االستعمار الفرنسي للجزائر ) 1
بدأت يف اية الثمانينات وبدايـة  ، قد يبدو للبعض بأن العالقات اجلزائرية األمريكية حديثة
بغية اإلنفتـاح علـى   ، ية واقتصاديةالتسعينات مع سقوط اإلحتاد السوفيايت وتبين إصالحات سياس

وقد يذهب البعض لالعتقاد بأا عالقة بدأت بعـد اإلسـتقالل بفضـل    . الرأمسالية والعامل الغريب
إال أن هذه النقطة ستبني الكثري من اجلوانـب  ، إكتشاف حقول النفط والغاز يف الصحراء اجلزائرية

  كانت بدايتها ؟وما هي طبيعتها ؟            فكيف، الغامضة يف هذه العالقة ومدى جتذرها تارخييا

                                                
  .141ص، مرجع سابق، عدنان طه الدوري ) 1
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وفق ما ورد عن املؤرخني فإن اجلزائر كانت من أوائل الدول الـيت اعترفـت باسـتقالل     
-1775(إثر حرب اإلستقالل اليت خاضتها  ضد بريطانيا  1776الواليات املتحدة األمريكية سنة 

1783.()1(  
، يات املتحدة األمريكية استقالهلا عـن بريطانيـا  وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه قبل إعالن الوال

ولكن بعد االستقالل سحبت ، كانت سفنها متر عرب املتوسط وهي حتمل رايات بريطانيا وجوازاا
فأصبحت سفن الواليات املتحدة معرضة خلطر القرصنة الذي كان سـائدا  ، منها بريطانيا الرخص

واليت تتعهد بعدم التعرض لسفن ، رأسها اجلزائرخاصة من طرف دول املغرب العريب وعلى ، آنذاك
ويف هذه اآلونة حاول األمريكيون إجياد ، الدول اليت توقع معها معاهدة سلم وتدفع هلا ضريبة سنوية

فكانت اخلطوة األوىل اليت اختذها الكونغرس تقضي بأن تتضمن املعاهدات ، حل لتجارم وسفنهم
كمـا كانـت   ، أو فقرات تعدها فيها باحلماية ضد القراصنة اليت تعقد مع الدول األوروبية نصوصا

  )2( .تفعل بريطانيا من قبل

وعقدت معهمـا معاهـديت التجـارة    ، وبذلك جلأت أمريكا إىل كل من هولندا و فرنسا 
وتضمنت كال املعاهدتني فقرة تنص على ضـرورة  ، على التوايل) 1782-1778(والصداقة يف 

بالنظر إىل نفوذمها لدى اجلزائر وبقية دول ، لتجارة األمريكية وسفنهاتدخل فرنسا وهولندا حلماية ا
وجممل القول بأن احملاوالت .وفشلت حماولة ثالثة لتضمني فقرة مماثلة يف معاهدة مع بريطانيا، املغرب

إال أن فرنسا وعدت بتقدمي مساعدا إلقامة معاهدة مباشرة بني الواليـات  ، الثالث باءت بالفشل
وذلك بعد مفاوضات قد تكون متعبة لألمريكيني على حـد  ، قصد محاية سفنها، واجلزائراملتحدة 

  )3(.دوسارتنيقول وزير البحرية الفرنسي 
حيث جنت سفينتني أمـريكيتني يف  ، 1783واستمر احلال على ما هو عليه إىل غاية مارس 

وضات مع دول املغـرب  عندها قرر الكونغرس الدخول يف مفا، آخر حلظة من القراصنة اجلزائريني
بنجامني فرنكلني وتوماس ، جون آدمزومت تعيني جلنة ثالثية لذلك ضمت ، بالنظر خلطورة املوقف

   )4(.جيفرصون
                                                

، دار البعث، األولالجزء ، 1830شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة ، مولود قاسم نايت بلقاسم )1
  .248ص، 1985الجزائر

مذكرة ماجستير في ، 1962-1958السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية والثورة الجزائرية ، ليلى تيتة )2
 .44ص ، 2002- 2001قسم التاريخ ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة باتنة، غير منشورة، تاريخ الثورة

  .45ص، سابقنفس المرجع ال )3
  .22ص، 1990الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب، فصول في العالقات الدولية، إسماعيل العربي )4
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، مت عقد معاهدة بني اجلزائر و إسبانيا تسمح للسفن اجلزائرية بإجتياز جبل طارق1785ويف 

وبعد أسابيع من توقيعها مت أسر سفينتني ، مما أقلق األمريكيني من هذه املعاهدة وجعلها تعقد مهمتهم
إال أا فشلت لعدم ، ودخل الطرفان يف مفاوضات لتخليص األسرى، أمريكيتني من طرف اجلزائريني

  لتكوين حتالف ضد اجلزائر ضم الدامنارك  جيفرصونوبعد ذلك سعي . اإلتفاق حول املبلغ املدفوع
أن كل هذه املساعي باءت بالفشل ألن كل دولة تريد  إال. و ايطاليا وهولندا واسبانيا وكذا روسيا

   )1( .أن حتتفظ بعالقات ودية خاصة مع اجلزائر
علـى الكـونغرس    جورج واشنطنعرض الرئيس  األمريكي ، و بعد كل هذه احملاوالت

فوافق جملس الشيوخ ورغـم ذلـك   ، 1792ماي  08مشروع لعقد معاهدة سلم مع اجلزائر يف 
. فقرر جملس الشيوخ إنشاء أسطول حبري ملقاومة األسطول اجلزائري،  التعثراستمرت املفاوضات يف

إن حماوالتك احلربية ضد اجلزائر مل تكن "جيفر سون  نائب الرئيس لوزير اخلارجية آدمزحينها قال 
واستمرت اجلهود الدبلوماسية إىل جانب حماولة بنـاء  ." أجدى  وأكثر نفعا من مساعي الدبلوماسية

حيث كان من املتوقع وقف بناء األسطول األمريكي يف حال التوصل إىل عقد ، األمريكياألسطول 
  )2(.معاهدة سالم مع اجلزائر

مت االتفاق على عقد معاهدة سلم بني الواليـات  ، وبعد الكثري من املفاوضات والوساطات
دق عليها الكونغرس وصا 1795يف نوفمرب  )*(وهي املعاهدة األوىل للسالم بينهما، املتحدة واجلزائر

وعن الواليـات املتحـدة    بابا حسنوأمضاها عن اجلانب اجلزائري الداي . 1796مارس  02يف 
   )3( .وقد حررت بالعربية أصال جوزيف دونالدسن املبعوث اخلاص

  :ودارت هذه املعاهدة حول ثالث نقاط رئيسية هي
  .إطالق سراح األسرى األمريكيني-1
  .زائرإقامة سلم دائم مع اجل -2 
   )4(.توسط اجلزائر إلبرام معاهدتني مماثلتني مع تونس وطرابلس-3 

                                                
  .219ص ، مرجع سابق، مولود قاسم نايت بلقاسم )1
  .227ص ، نفس المرجع السابق) 2

  .01لإلطالع على محتوى هذه المعاهدة أنظر الملحق رقم * 
 .82ص ، مرجع سابق، إسماعيل العربي )3
 .232مرجع سابق، ص، مولود قاسم نايت بلقاسم )4
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ومبقتضى هذه املعاهدة إستمرت الواليات املتحدة يف دفع ضريبة سنوية مقابل عدم التعرض 

حيث وقع خـالف بـني    1812وظل العمل ساريا ذه املعاهدة إىل غاية سنة ، لسفنها وجتارا
حيث أرادت الواليات املتحدة الـدفع  ، دة حول طريقة دفع الضريبة السنويةاجلزائر والواليات املتح

وكذلك ظهر اإلختالف بني التقـومي  ، نقدا إال أن الداي طالب بالضريبة على شكل معدات حربية
فقرر الداي إعالن احلرب على الواليـات  . مما ساهم يف توتر العالقة بني البلدين، اهلجري وامليالدي

فقام ، 1815فيفري  23الرئيس األمريكي والكونغرس بإعالن احلرب على اجلزائر يف  ورد، املتحدة
 30رفقة  محيدووأستشهد الرايس ، 1815بغارة على اجلزائر يف جوان  ستيفن ديكاتورالكومندور 

وازم األسطول اجلزائري نظرا ألنه كان خيوض حروبا ضد كل من إيطاليا وإسبانيا وهولندا . حبارا
ومن جهة أخرى فقد مت عقد الصلح بـني الواليـات   ، ا والدامنارك وروسيا يف نفس الوقتوبروسي

  )1(.املتحدة وبريطانيا
ويف هذه احلرب متكنت السفن األمريكية من أسر سفينتني  جزائريتني وأرادوا الـدخول يف  

األمـريكيني  وإطالق سراح ، مثل إلغاء الضريبة السنوية، حبثوا فيها عن امتيازات خاصة، مفاوضات
، ويف األخري وافق اجلانب اجلزائري على هذه املعاهدة اجلديدة مع بعض التعـديالت ، ودفع تعويض

جـيمس  والـرئيس األمريكـي   عمر وقعها كل من الداي ، )*(لتكون املعاهدة الثانية بني البلدين
وعدلت  )2(.26/12/1815وصادق عليها الرئيس األمريكي يف .03/07/1815يف ميديسون

وانتـهت  ، )**(لتمثل بذلك املعاهدة الثالثة بني البلدين، ه املعاهدة بإلغاء بند الدولة األكثر حظوةهذ
بسبب إمهال أو سهو يف جملس  1822فيفري01ووقعت يف. 1816ديسمرب23-22املفاوضات يف

  )3(.الشيوخ
ترة ما بني كانت هذه أهم احملطات يف تاريخ العالقة بني اجلزائر والواليات املتحدة خالل الف

علـى هـذه   ،1978وقد علق دليل الوثائق األمريكية الرمسية الذي صـدر يف  ، 1776-1830

                                                
) ترجمة إسماعيل العربي(، 1816- 1776العالقات الدبلوماسية بين دول المغرب والواليات المتحدة، راي إيروين )1

  .245ص، 1978الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع
 .02لإلطالع على محتوى هذه المعاهدة أنظر الملحق رقم * 

  .237ص، مرجع سابق، مولود قاسم نايت بلقاسم )2
 .03لإلطالع على محتوى هذه المعاهدة أنظر الملحق رقم** 

 .258ص، مرجع سابق، راي إيروين )3
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وذلك بسبب دخـول االسـتعمار   ، املعاهدات الثالث بأا أصبحت غري ذات موضوع أي ملغاة
  )1(.الفرنسي للجزائر

إىل بدايـة  وخالصة القول حول هذه النقطة إمجاال أن العالقات اجلزائرية األمريكية تعـود  
، وكانت تتراوح بني السـلم واحلـرب  ، ظهور الواليات املتحدة بعد اعالن استقالهلا عن بريطانيا

رغم وجود مضايقات من دول أخرى ليس يف صـاحلها هـذا   ، وغلب عليها الطابع الودي أحيانا
إلتزمت ،وقد توجت هذه املرحلة بعقد ثالث معاهدات بني البلدين . وعلى رأسها بريطانيا، التقارب

فيها الواليات املتحدة األمريكية بدفع ضريبة سنوية وهدايا للجزائر مقابل عدم تعـرض البحـارة   
  .1830ومت توقيف العمل ا بعد دخول االستعمار الفرنسي للجزائر يف. اجلزائريني لسفنها التجارية

وما ).1962-1830( فكيف ستصبح  العالقة بني البلدين خالل فترة االستعمار الفرنسي للجزائر
  هو أهم ما ميزها؟

  .1962-1830العالقات اجلزائرية األمريكية خالل االستعمار الفرنسي للجزائر ) 2   
سنحاول التطرق هلذه العالقة بعد ،بعد التعرض لبداية العالقات اجلزائرية األمريكية وطبيعتها  

وسـيكون  ، ملروحة الشهريةبعد حادثة ا 1830جويلية  05دخول االستعمار الفرنسي للجزائر يف 
  :وبالتايل ستتم معاجلة هذه النقطة من خالل التساؤالت التالية، التركيز على أهم احملطات

ما هو املوقف األمريكي من االستعمار الفرنسي للجزائر ؟ واندالع الثورة اجلزائرية املباركة ؟ وحق 
قتة ؟وأخريا من املفاوضات واالسـتقالل  الشعب يف تقرير املصري؟ وموقفها من احلكومة اجلزائرية املؤ

  ؟ 1962جويلية 05يف 
قبل هذا التـاريخ  .يف البداية حناول تسليط الضوء على املوقف األمريكي من استعمار اجلزائر

اليت ستكون أرضاً خصبةً ، نصح ملك فرنسا بغزو اجلزائر جورج واشنطنجند أن الرئيس األمريكي 
ويف هذا السياق واصل وزير خارجيتـه   ، الصلييب يف هذه العملية مع التركيز على البعد، لالستيطان

حيث عمل على حماصرة اجلزائر بأسطول دويل ألن ذلك مـن شـأنه أن    توماس جيفرسونآنذاك 
  )2(.يؤدي إىل استسالمها

من هنا ميكن أن نستشف بأن الواليات املتحدة كانت تؤيد ضـمنيا االحـتالل الفرنسـي    
وطيلة فترة االستعمار اعتربت الواليات املتحدة اجلزائر خاضـعة للسـلطة   ، للجزائر بدافع املصلحة

ودليل ذلك إلغاؤها للمعاهدات اليت ، فهي مل تعد كيانا مستقال له شخصيته املعنوية، الفرنسية املطلقة
                                                

 .248- 247ص ص، مرجع سابق، مولود قاسم نايت بلقاسم )1
  .220ص، نفس المرجع السابق )2



  .مدخل نظري وتاريخي للعالقات الجزائرية األمريكية                        الفصل األول                        

 28

، بل اعتربت الواليات املتحدة التواجد الفرنسي يف اجلزائر ضمانا للمصـاحل الغربيـة  ، تربط البلدين
وبدأ العمل على الصعيدين العسـكري  ، لت األمور على هذا املنوال إىل أن قامت الثورة املباركةوظ

   )1(.والدبلوماسي إلمساع صوت القضية اجلزائرية يف احملافل الدولية
وعلى الصعيد الدويل متيزت الفترة اليت تلت احلرب العاملية  الثانية جبو من التوتر بني الواليات 

ومن جهـة أخـرى   ، هذا من جهة، بسبب التنافس على مناطق النفوذ، اد السوفيايتاملتحدة واإلحت
ال ميثل الذين قـاموا ـا الشـعب    ، إعتربت السلطات الفرنسية الثورة اجلزائرية جمرد حركة متردية

وأضافت أن هذا يدخل ضمن شؤوا الداخلية وحيق هلا تسويته بالطريقـة الـيت تراهـا    ، اجلزائري
  )2(.مناسبة

والثورة اجلزائرية ديدا ، بالنظر إىل ما سبق فإن املوقف األمريكي إعترب اجلزائر أرضاً فرنسية
. فوافقت على إرسال قوات أطلسية للجزائر للقضاء على الثورة، للمجال احليوي للحلف األطلسي

حيـث  ، يف املقابل إعتربت جبهة التحرير الوطين القمع ضد شعبها هو قمع أمريكي بالدرجة األوىل
إذا كان الشعب اجلزائري مل يكن يقاوم جنود أمريكان فإنه كان يواجه رصاص "جاء يف أحد بياناا 

  )3(".وأموال احللف األطلسي هي اليت تغذي احلرب الفرنسية يف اجلزائر، أمريكا وطائراا
وهنا ميكن أن ، يف املرحلة األوىل من الثورة التزمت الواليات املتحدة بالدعم التام للفرنسيني

جون كيندي وهو رأي السيناتور ، نسجل الرأي الذي مثل استثناًء يف األوساط السياسية األمريكية
  وجاء يف حديثه ، حينما كان عضواً يف جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس الشيوخ، 1957يف عام 

وتركنـا  ، كانت مؤملـة إن مجيع املواقف اليت إختذها ممثلونا يف واشنطن وباريس و األمم املتحدة " 
إال أن هذه التصرحيات بقيت  )4(".الفرنسيني أحراراً يستعملون العتاد األمريكي ضد الثوار اجلزائريني

وال أدل على ذلك معارضة بالده طرح القضـية  ، فهي مل تكن إال مناورة إنتخابية، حربا على ورق
  .ي يف فترة رئاستهاجلزائرية يف األمم املتحدة ورفضها إدانة اإلستعمار الفرنس

  

                                                
المؤسسة الجامعية للنشر ، لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةالعالقات الدولية في القرن العشرين ، رياض الصمد )1

 .    272ص ، 1983لبنان ، والتوزيع
 .23ص ، مرجع سابق، ليلى تيتة )2
، دار هومه، 1962- 1954السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية ، إسماعيل دبش )3

 .176ص ، 2003الجزائر
4) Nasreddine MEGHARBI, The question of Algeria :American attitude and policies1954-
1962, master of philosophy , faculty of arts, university of Manchester, 1985,p 100. 
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مت رفض إدراج القضية اجلزائرية يف جدول أعمال  1955ففي الدورة العاشرة لألمم املتحدة 
وبدعم أمريكي مل يتم إدراجهـا يف الـدورة   ، بسبب إصرار فرنسا على أا قضية داخلية، املنظمة

فرنسا بعـدوهلا عـن   إال أن الواليات املتحدة نصحت ، املوالية على إعتبار أن الوقت غري مناسب
ويف الدورة الثانية عشر تقدمت جمموعة من الدول اآلفروآسـيوية  )1(.معارضة طرح القضية اجلزائرية

أما يف الدورة الثالثة عشـر  . مبشروع قرار للتصويت لصاحل القضية اجلزائرية واجهته فرنسا بالتماطل
صـوت   35،ر املوقف الفرنسـي إزداد عدد األصوات املنادية بإستقالل اجلزائر أمام تقهق 1958

  )2(.بلد عن التصويت 28ضدها وإمتناع  18لصاحل القضية و

وأصبح حلفاء فرنسا ، حدث تصدع يف املوقف األطلسي 1959ويف الدورة الرابعة عشر  
أما يف الدورة اخلامسـة  ، يضغطون عليها بعد كشف املمارسات الوحشية يف حق الشعب اجلزائري

، وكان مبثابة إنتصار حقيقي للقضـية اجلزائريـة  ، الوفد الفرنسي فقد سجل غياب 1960عشر 
وإمتناع  27صوت ضد  68على ، وحتصل مشروع قرار إجراء إستفتاء حور تقرير املصري يف اجلزائر

  )3(.عن التصويت 08

، وبعد فشل كل احملاوالت العسـكرية والدبلوماسـية   1961ويف الدورة السادسة عشر  
وحق تقرير املصري للشعب اجلزائري ، تضمنت الدعوة إلستئناف املفاوضاتأصدرت الدورة الئحة 

وعند ، وكانت الواليات املتحدة متحمسة للمفاوضات بني الطرفني، وحصوله على إستقالله الكامل
إعتربتـه  ، 1959سبتمرب  16إجراء إستفتاء شعيب يف تصريح له يف ديغول إعالن الرئيس الفرنسي 
وجتدر اإلشارة إىل أنه بتوصل الطرفني اجلزائري والفرنسي لوقـف  . ة عظيمةالواليات املتحدة خطو

ببعث رسالة نئة للشعب  جون كينديبادر الرئيس األمريكي  1962مارس  18إطالق النار يف 
   )4(.وكذلك فعل عند إعالن اإلستقالل* اجلزائري

  

                                                
 02، 1143العدد ، مجلة المجاهد، صوت القضية الجزائرية في المحافل الدولية، محمد السعيد هارون ) 1

  .78ص1982جويلية
  .83ص، نفس المرجع السابق ) 2
  .53ص، مرجع سابق، تيتة ليلى ) 3
  . 04لإلطالع على محتوى الرسالة أنظر الملحق رقم* 
  .53ص، مرجع سابق ،ليلى تيتة ) 4
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وواضـحا للحليـف   فإن الدعم األمريكي كان قويـا  ، أما على الصعيد املايل والعسكري
رئيس احلكومة اجلزائريـة املؤقتـة يف    فرحات عباسالفرنسي و للتدليل على ذلك ندرج تصريح 

   )1(". 1957لوال إعانة احللف األطلسي لفرنسا إلنتهت حرب اجلزائر منذ"حيث قال  1960
على ويف ما يلي سندرج بعض األمثلة على املساعدات األمريكية لفرنسا ضد الثورة اجلزائرية 

مليـون  200قـدمت أمريكـا حـوايل     1957-1956فخالل سنيت ، سبيل الذكر ال احلصر
بلغ عدد الطائرات األمريكية العاملة يف القوات الفرنسـية   1957ويف منتصف سنة ، دوالرلفرنسا

وصل الدعم األمريكي لفرنسا إىل نصف مليـون   1958ويف عام . مروحية 150طائرة و 500
كمـا  . ساعدات كان من الصعب عليها أن تستمر يف حرا ضد  اجلزائرفمن غري هذه امل، دوالر

متكنت فرنسا من اإلستفادة من خدمات األسطول األمريكي املوجود يف البحر األبـيض املتوسـط   
وخاصة الرادارات وإستخدمت إثنني من حامالت الطائرات من نوع الفاييت واليت تبلغ محولتـها  

حصلت فرنسا على دفعة  1960و يف عام  .H2طائرات من نوع هذا باإلضافة إىل  )2(.طن 11
من الطائرات العمودية و عدد آخر من قاذفات القنابل من نوع سكريايدر و طائرات مقاتلة من نوع 

T28.)3(  
بإستثناء بعـض  ، كان منحازاً لصاحل احلليف الفرنسيوخالصة القول أن املوقف األمريكي 

ألن الطرف الفرنسي كان يف كل مرة يستفيد من الدعم ، م صحتهاالتصرحيات اليت أثبت الواقع عد
بالقروض واألسلحة باإلضافة إىل الدعم الدبلوماسي الكامل لفرنسا يف احملافل الدولية من ، األمريكي

، ورغم ذلك وقعت بعض اخلالفات بني احلليفني الفرنسي واألمريكـي ، خالل الضغط على احللفاء
وهذا يرجع بالطبع إىل اإلخـتالف يف املصـاحل   ، من حني آلخر بينهماسامهت يف توتر العالقات 

، إال أن هذا ال يقلل من شأن الدعم األمريكي الذي حظيت به فرنسـا ، والتصورات اإلستراتيجية
  :والذي يعود برأينا لألسباب التالية

ـ -1 ذي يتمتـع  ختوف الواليات املتحدة من النفوذ السوفيايت يف حال خسارا للطرف الفرنسي ال
  .باملوقع اإلستراتيجي

إعتبار فرنسا حليف قوي وقدمي ينتمي إىل الغرب الرأمسايل ناهيك عن كوا عضـوا فعـاال يف    -2
  .احللف األطلسي 

                                                
  .189ص ، مرجع سابق، إسماعيل دبش )1
  .86ص ، 1991الجزائر ، دار البعث، الجزء الثالث، ملحمة الجزائر الجديدة، عمار قليل )2
 .24ص ، مرجع سابق، ليلى تيتة )3
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وذلك ، ظلت الواليات املتحدة تعتقد أن بقاء اجلزائر حتت السيطرة الفرنسية هو الوضع األمثل -3
ا أن متتد لبقية دول املنطقةللتخوف من األفكار اليت حتملها ثورا واليت من شأ.  

ما هو مآل العالقات اجلزائرية األمريكيـة بعـد   .يف ظل كل هذه املواقف اليت سبق ذكرها    
  اإلستقالل؟ وكيف ستكون طبيعتها ؟ وما هي أهم املتغريات اليت حكمتها ؟

قة بالعالقات اجلزائرية األمريكية بعد وهذه هي احملاور اليت سنتناول من خالهلا النقطة املوالية واملتعل 
  .إستقالل اجلزائر

   
  .1992-1962العالقات اجلزائرية األمريكية بعد االستقالل : املطلب الثاين

نواصل احلديث عن أهم احملطات التارخيية بني البلدين خالل الفترة احملددة ، استكماال ملا سبق
نـار بـني الطـرفني اجلزائـري والفرنسـي يف      فعند التوصل إىل وقف إطالق ال، يف هذا املطلب

إال أن ، وبعد رسالة التهنئة اليت بعث ا الرئيس األمريكي إىل الشعب اجلزائري، 1962مارس18
وذلك تفاديـا إلحـراج   . بالده مل تعترف باحلكومة املؤقتة اجلزائرية رغم اعتراف فرنسا نفسها ا

لوطين بان الواليات املتحدة كانت ضد الثورة وكرد فعل على ذلك صرحت جبهة التحرير ا، فرنسا
وعند إعالن االستقالل بادر الرئيس األمريكي . 1962جوان 20وهذا ما تضمنه ميثاق طرابلس يف 

  *.بإرسال رسالة نئة ثانية للشعب اجلزائري
  :خالل حكم الرئيس أمحد بن بلة-1

مـن بينـهم   ، سة األمريكينيلقد شغل التوجه اجلزائري بعد االستقالل بال الكثري من السا
ماذا سيصبح "الذي تساءل قبل االستقالل بفترة وجيزة قائال  ،باري قولد ووترالسيناتور اجلمهوري 

اجلزائريون على مدى السنني اخلمس أو العشر القادمة ؟هل سيكونوا أصـدقاء لنـا أم يف االجتـاه    
نت العالقة بني البلدين يف هـذه  فكيف كا، من هذا السؤال سنبدأ مع هذه النقطة )1(".الشيوعي؟

  الفترة ؟ وما هي طبيعتها ؟وما هي أهم العوامل اليت سامهت يف رسم معاملها؟
ويليـام  وكان ، 1962سبتمرب 29لقد مت اعتراف الواليات املتحدة باحلكومة اجلزائرية يف 

ري اجلزائـري إىل  إال أنه وباملقابل مل يصل السف، 1962أول سفري هلا يف اجلزائر يف ديسمرب  بورتر
.وهو ما اعتربه األمريكيون راديكالية ومعاداة للغـرب ، 1963سبتمرب 05الواليات املتحدة إال يف 

يف األمم  املتحدة حلضور اجتماعـات اجلمعيـة    أمحدبن بلةوأثناء تواجد الرئيس اجلزائري   
                                                

  .05لإلطالع على محتوى الرسالة أنظر الملحق رقم* * 
  .99ص، مرجع سابق، ليلى تيتة ) 1
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إال  )1( .1963  العامة وجه له نظريه األمريكي دعوة للحضور للعاصمة واشنطن واجتمع معه سنة
وطالب بإخالء القاعـدة   بكاستروأن هذه الزيارة فقدت معناها بعد توجه بن بلة إىل هافانا والتقى 

ويف املقابل اعترب كوبا رمز ، واعتربها رمز لالمربيالية واالستعمار غوانتاناموالعسكرية األمريكية يف 
  )2(.سب النظرة األمريكيةهلذه األسباب مت اعتبار اجلزائر كوبا الثانية ح. الثورة

أما على الصعيد االقتصـادي  ، كانت هذه أهم التطورات بني البلدين على الصعيد السياسي
حيث قدرت خـالل  ، فكانت املساعدات األمريكية للجزائر معتربة يف السنوات األوىل لالستقالل

ما 1964 وبلغت سنة، مليون دوالر39حوايل 1963وبلغت يف ، مليون دوالر38حبوايل 1962
وقد امت اجلزائر الواليات املتحدة بدعم النظام املغريب خالل حربه مـع  . مليون دوالر 43قدره 

ورغم كل هـذا اسـتمرت   ، باإلضافة إىل امتناعها عن بيع األسلحة للجزائر، 1963اجلزائر يف 
ألهـداف  ويعـود ذلـك ل  ، الواليات املتحدة يف تقدمي املساعدات االقتصادية للجزائر كما أشرنا

خفـض  هـذه    1965إال أن الواليات املتحدة قررت يف ، األمريكية يف املنطقة على املدى البعيد
  )3( .املساعدات إىل غاية تغيري اجلزائر ملواقفها املتصلبة اجتاهها

وباختصار فخالل فترة حكم الرئيس بن بلة عرفت العالقات اجلزائرية األمريكية تفاوتـا يف  
عشة على الصعيد االقتصادي إال أا حتمل بوادر خالف عميق علـى الصـعيد   ااالت فكانت منت

  .السياسي
  :خالل حكم الرئيس هواري بومدين-2

بـدأت   بن بلـة على الرئيس  هواري بومدينحبدوث االنقالب الذي قام به وزير الدفاع 
  :مرحلة جديدة من العالقات بني البلدين ميكن تلخيصها فيما يلي

وكرد فعل بعث الـرئيس  ، االنقالب اعترفت الواليات املتحدة باحلكومة اجلديدةيوما من  17بعد 
معربا له عن رغبته يف توطيد العالقات مع الواليات املتحدة  ،جونسوناجلزائري برسالة إىل الرئيس 

  )4(.يف كل امليادين
العـامل  يف هذه الفترة كانت اجلزائر حاضرة بقوة على الصعيد الدبلوماسي إىل جانب قضايا 

واقامة نظام اقتصادي عاملي يساوي بني فـرص دول اجلنـوب   ، الثالث والتحرر وتصفية االستعمار

                                                
1) Hocine BOUKARA, Idiology and Pragmatism in Algerian foreign policy,B.A(university 
of Algiers) diploma and M.A(university of  Lancaster), june1986.p191.  
2) Nicole GRIMAUD, La politique étrangère Algérienne 1962-1978, éditions Karthala, 
Paris, p146. 
3) Hocine BOUKARA, op.cit. p193. 
4) Ibid, p194. 
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عرفت العالقة بني البلدين تـوترا ملموسـا بسـبب     1967وبداية  1966ويف اية . والشمال
إفريقيـا  التصرحيات اجلزائرية الرمسية املعارضة لألمربيالية األمريكية يف الفيتنام والشرق األوسـط و 

حيـث  ، ويف هذه الفترة سجل تراجع للمساعدات األمريكية  االقتصادية للجزائر، وأمريكا الالتينية
   )1(.مليون دوالر فقط11بلغت 

قامت احلكومة اجلزائرية بقطع العالقات الدبلوماسية مـع واشـنطن    1967جوان 6ويف 
وتعترب هذه احملطة قمة ، العربية ومعارضتها للقضية، 1967بسبب الدعم املطلق السرائيل يف حرب 

  )2(.التوتر يف العالقة بني البلدين
ويف نفس السنة عزمت الدول العربية على حظر بيع النفط والغاز للواليات املتحدة وبريطانيـا        

واستمر التوتر يف العالقة بني البلدين لفترة  )3(.1967سبتمرب 12أسبوعا وانتهى يف 11والذي دام 
وقبـل ذلـك يف أوت   . 1971وحدثت بداية التقارب اجلزائري األمريكي يف مارس ، غري وجيزة

من احلكومة اجلزائرية التدخل لدى سفارة حركة حتريـر جنـوب    نيكسونطلب الرئيس  1970
  )4(.فيما خيص املساجني األمريكيني، الفيتنام

يض عندما جاء استقبل الرئيس األمريكي نظريه اجلزائري يف البيت األب 1974/ 11/4ويف 
وهذه احلادثة تعترب يف حـد ذاـا   ، هذا األخري إىل الدورة اخلاصة لألمم املتحدة حول املواد األولية

  )5(.حيث يقوم الرئيس األمريكي باستقبال رئيس دولة ال تربطه معها عالقات يف تلك الفترة، سابقة

أنه سيكون  كيسنجرمريكي ومع زيادة االهتمام األمريكي باجلزائر أدرك وزير اخلارجية األ
خالل  هواري بومدينفقام باالجتماع مرتني مع الرئيس ، هلا دور مهم يف حل قضية الشرق األوسط

كما وجه الرئيس اجلزائري رسالة نئة إىل ، ملناقشة تطورات قضية الشرق األوسط 1973/1974
ذه االتصـاالت الدبلوماسـية   وكنتيجة هل، أمل فيها إىل تطوير العالقات بني البلدين فوردالرئيس 

  )6(.1974نوفمرب12املتكررة مت إعادة العالقات بني الطرفني من جديد يف 
حاولت ، وبربوز مشكل الصحراء الغربية واختالف وجهات النظر بني اجلزائر واملغرب حوله

، طـرفني وذلك حفاظا على مصاحلها مع ال، الواليات املتحدة التزام احلياد على األقل يف هذه الفترة
ويف إطار احلوار مشال جنـوب  . ويف هذه الفترة عرفت العالقات اجلزائرية األمريكية حتسنا ملموسا

                                                
1) Hocine BOUKARA, op.cit, p195. 
2) Nicole GRIMAUD, op.cit, p149. 
3) Hocine Boukara, op.cit, p195. 
4) Nicole Grimaud, op.cit, p144. 
5) Ibid, p151. 
6) Hocine Bokara.op.cit. p198. 
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برز اخلالف بني اجلزائر الـيت  ، حول النظام االقتصادي العاملي اجلديد 1974وخالل مؤمتر باريس 
  . ية هذا النظاممتثل دول العامل الثالث والواليات املتحدة اليت متثل الدول املصنعة حول ماه
واليت ، 1969أكتوبر  10وعلى الصعيد االقتصادي كان لتوقيع صفقة البازو واليت متت يف 

من الغـاز الطبيعـي    مليار متر مكعب 10تقضي بتموين الشاطئ الشرقي للواليات املتحدة حبجم 
تـأخر  إال أا تعثـرت بسـبب   . واليت تعترب ضخمة جدا من ناحية حجمها، سنة 25املميع ملدة 

ما تسبب يف تأخري البدء باإلنتـاج إىل  ، الواليات املتحدة يف إنشاء مصنع متييع الغاز الطبيعي بأرزيو
حدثت  1978و1969وخالل الفترة املمتدة من عقد االتفاقية إىل بداية اإلنتاج  )1( .1978سنة 

، واد الطاقوية ومنها الغـاز مما دعا إىل إعادة تقومي أسعار امل، تقلبات كبرية يف السوق الدولية للطاقة
بروز املكسيك كدولة مصدرة للغاز فيما ، وهي نقطة خالف بني سوناطراك والبازو أضف إىل ذلك

أدت هـذه  ، وكان ذلك يعين توفر الغاز للواليات املتحدة من مناطق أقرب وتكـاليف اقـل  ، بعد
  )2(.1983العوامل يف اية املطاف إىل إلغاء هذه االتفاقية يف 

  
أصبحت الواليات املتحدة الشريك التجاري الرئيسي للجزائر بدل فرنسا  1976سنة  ويف

  )3(.باملائة من التجارة اخلارجية اجلزائرية 24.4باستحواذها على 
وما ميكن  أن يستخلص عن العالقة بني البلدين يف هذه الفترة هو  متيزها باالضطراب تارة والتحسن 

فيمكن أن جند يف كل مرة تقارب على ، حل والتوجه اإليديولوجييف ظل اختالف املصا، تارة أخرى
وهو ، الصعيد االقتصادي إال وتأثر باالختالف اإليديولوجي املتعلق بالقناعات  األساسية لكل طرف

  .ما ميكن التعبري عنه باملفارقة األيديولوجية الرباغماتية
  
  
  
  :خالل حكم الرئيس الشاذيل بن جديد-3

                                                
،   1990الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الغاز الجزائري بين الحكمة والضالل، عبد السالم بلعيد )1
  . 17ص

  .129.128ص.ص، مرجع سابق، عبد السالم بلعيد) 2
 3) Khiredine HAMADI, Algerian foreign policy towards black Africa, master of arts, 
center of west African studies, university of Birmingham, September 1984.p13.  
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عاد األمـل   الشاذيل بن جديدومبجيء الرئيس  1978يف أواخر سنة  مدينبو بوفاة الرئيس
واعتقد األمريكيون أن السياسة الراديكالية للجزائر اجتاه ، لواشنطن إلعادة التقارب بينها وبني اجلزائر

جاءت أزمة الرهائن األمـريكيني   الشاذيلويف السنوات األوىل من حكم . الواليات املتحدة ستتغري
والـذي  ، 1979إثر اقتحامهم السفارة األمريكية يف طهران سنة ، حتجزهم الطلبة يف إيرانالذين ا

وبرهن ذلك على وزن الدبلوماسية اجلزائرية ، لعبت فيه اجلزائر دور الوسيط الناجح يف حترير الرهائن
  )1(.وقدرا على التعامل مع االزمات

بل أكثر من ، وجه دعوة للرئيس اجلزائريومل ت، مل تثمن هذا اإلجنازريغن لكن إدارة الرئيس 
ودعمت موقفه من قضـية   )2(.ذلك تبنت االجتاه حنو املغرب احلليف الذي تربطهما مصاحل حيوية

وهذا ما ردت اجلزائر باعتباره خطوة أوىل لبسط ، بإقرار حقه يف مراقبتها وإدارا، الصحراء الغربية
  )3(.الواليات املتحدة مبباركة، السيادة املغربية على املنطقة ككل

فـاجلزائر كانـت   ، 1980وعلى صعيد التعاون العسكري فإننا ال جند له أي أثر قبل سنة 
على ، الدولة املغاربية الوحيدة اليت مل تستفد من برنامج املساعدات العسكرية األمريكية لدول املنطقة

  .عكس تونس ليبيا واملغرب
وقبل ذلك  1980ئر مبيناء وهران بتاريخ سبتمرب وقد قام أول أسطول أمريكي بزيارة للجزا

كما شارك األمريكيون يف إنقاذ ضـحايا  ، إشترت اجلزائر طائرات شحن أمريكية، ويف نفس السنة
وقد رأى البعض يف حتركات اجلزائر يف هذا اإلجتاه رغبة منها يف تنويـع مصـادر   . زلزال األصنام

   )4( .ن فرنسا واالحتاد السوفيايتتسلحها وتدعيم إستقالهلا اإلقتصادي عن كل م
الرئيس الشـاذيل بـن   هي زيارة ، واحملطة التالية يف جولتنا عرب تاريخ العالقات بني البلدين

وقد تكون بدايـة  ، يف سابقة تعترب أول زيارة رمسية من نوعها 1985/ 17/04لواشنطن يف جديد
  .التحول يف مسار عالقات البلدين

                                                
) Hocine  Boukaram, op.cit. p 199. 4  

2) Wiliam Quandt ,flirt contrarie entre Washington et Alger, le monde diplomatique, 
juillet 2002. p 13. 
3) Hocine Boukara. op.cit. p 200. 
4 ) Ibid, p.p 201.202. 
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، ما من شأنه أن يؤدي إىل سياسة خارجية أكثر توازنـا ، باإلعتدال ديدالشاذيل بن جإتسم الرئيس 
واتفاق ، أمهها اإلجتاه حنو تنويع مصادر السالح، وقد جاءت هذه الزيارة يف سياق جمموعة أحداث

   )1(.الذي اعتربته اجلزائر موجه ضدها باألساس، الوحدة بني املغرب وليبيا
  : املباحثات هي وعن القضايا اليت تناوهلا الطرفان يف

  .العالقات الثنائية خاصة التسلح واجلوانب االقتصادية والتكنولوجية-
  .املغرب العريب ومشكلة الصحراء الغربية-
  .الصراع العريب االسرائيلي-
  .احلرب العراقية االيرانية-
  .االوضاع يف لبنان-
  .قضايا العامل الثالث-

وتطلعاا ، ما يعكس اآلفاق الكبرية للدبلوماسية اجلزائرية وهو )2(.ومت التركيز على احملورين األولني
  .*للعب دور أساسي على الصعيد اإلقليمي والقاري والدويل

واملتمثلـة يف إنفجـار   ، 1988أكتوبر من سنة  05وعن األحداث اليت مست البالد يف 
 من املسار االنتخـايب يف  وما تبع ذلك من إلغاء نتائج الدور الثاين، مطالبا بالتغيري، الشارع اجلزائري

، ودخول اجلزائر يف األزمة فما هو املوقف األمريكي من تعثر املسار اإلنتخـايب يف اجلزائـر   1992
ورد الفعل اجلزائري علـى هـذه   ،واألزمة متعددة األبعاد اليت عرفتها اجلزائر خالل عقد التسعينيات

  .وهو ما سنتناوله يف الفصل القادم. املواقف
هذا املبحث املتعلق باإلطار التارخيي للعالقات اجلزائرية األمريكية واليت تعود لظهور ويف اية 

إال أنـه  . ما يعزز العمق التارخيي للعالقات بني البلدين، 1776الواليات املتحدة كدولة مستقلة يف
يبدو جليا التذبذب وعدم اإلستقرار الذي طغى على هذه العالقة اليت مرت بأزمات وصلت حلـد  

وميكن القول بأنه تارخييا ال ميكن احلديث عن اجلزائـر والواليـات    .قطعها يف منتصف السبعينيات
  .  ولكن بلدين مجعهما االقتصاد وفرقتهما اإليديولوجيا املتحدة كحليفني إستراتيجيني

  
                                                

،    1985السنة، 81العدد، السياسة الدولية، أبعاد زيارة الرئيس بن جديد للواليات المتحدة، عمر عز الرجال) 1
  .138ص

  .140ص، نفس المرجع السابق) 2
  .المرجع السابق،لمعلومات أكثر حول هذه الزيارة ظروفها ونتائجها انظر عمر عز الرجال * 
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  .جماالت التقارب اجلزائري األمريكي :الفصل الثاين
، سيتم التطرق يف هذا الفصل ألهم ااالت اليت تشهد تقارباً بني اجلزائر والواليات املتحدة

وهي تعرب عـن مصـاحل   ، وميكن اعتبار هذه ااالت مبثابة متغريات حتكم طبيعة العالقة بني البلدين
من خالل ميكانيزمـات التعـاون والتنسـيق الثنـائي     ،وتعزيزهامشتركة حياول الطرفان توطيدها 

فما الذي ميثله هذا املصطلح ، ويتم كل هذا يف إطار ما يسمى املصلحة الوطنية أو القومية، واجلماعي
  للطرفني؟ وما هي سبل حتقيقه أو احلفاظ عليه؟

الترابية للبالد ووحدة بالنسبة للجزائر فإن املصلحة الوطنية تعرف عموماً بأا محاية الوحدة 
 -وإثر إلغـاء املسـار اإلنتخـايب   -ومع بداية التسعينيات ، الشعب من أي خطر داخلي أو خارجي

وذلـك  ، واإلستقرار أولوية األوليات، مما جعل إستدباب األمن، دخلت البالد يف موجة من العنف
  .السترجاع البالد مكانتها بني األمم

فمفهوم املصلحة القومية يتحدد أساساً مبفهـوم األمـن   ، أما يف ما خيص الواليات املتحدة
، 2001سـبتمرب 11وخصوصاً يف أعقاب أحداث ، الذي توسع كثرياً بعد احلرب الباردة، القومي

وهو يشمل ضمان املصاحل األمريكية؛ األمنية واإلقتصادية  واليت أصبحت منتشرة عرب العامل بصـور  
  :لقومية تقسم وفق اجلغرافيا السياسية إىل ثالثة أنواعويف هذا الصدد فإن املصلحة ا، خمتلفة

والواليات املتحدة مستعدة خلوض حـرب يف  ، وهي املصاحل من الدرجة األوىل: املصاحل احليوية-1
وذلك لضمان وصول النفط ، ومثال ذلك منطقة اخلليج العريب، حال وقوعها حتت يد قوى مناوئة هلا

  .هااخلليجي للواليات املتحدة وحلفائ
وهي أقل من األوىل إال أنه جيب احلفاظ عليها بالوسائل الدبلوماسـية وتقـدمي   : املصاحل املهمة-2

  .وميكن إدراج اجلزائر واملغرب العريب بصفة عامة يف هذه املصاحل، املساعدات
تها ويكفي مراقب، وهي يف آخر سلم األمهية بالنسبة للواليات املتحدة األمريكيـة: املصاحل املفيدة-3

  )1(.ويدخل يف هذا اإلطار دول العامل الثالث اليت ال تتمتع بثروات طبيعية كبرية. من بعيد

وهي فكـرة الدولـة   ، وإذا أخذنا بعني اإلعتبار فكرة ثانية مهمة بالنسبة لإلدارة األمريكية
ريهـا يف  ومقياس حتديد هذه الدول هو مدى تأث، احملورية؛ وهي الدول اليت تتمتع بأمهية إستراتيجية

لذلك جيـب تـدعيم    ،الذي ينعكس أساسا على املصلحة األمريكيةو ،اجلهوي والدويلاإلستقرار 
 ،وامييلـي هيـل   بول كيندي وروبرت شاس: الباحثونم دويف هذا اإلطار ق .إستقرار هذه الدول

                                                
   ،شؤون األوسط ،21تحديات القيادة في القرن  :السياسة الخارجية األمريكية ،بريجنسكي وآخرون) 1 

  .59ص ،78/79العدد ،99جانفي/98ديسمبر
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اهلنـد  ، اتركي، جنوب إفريقيا ،مصر ،اجلزائر، الربازيل، املكسيك :الئحة للدول احملورية واليت تضم
صبح من غري املمكن أ ،ويف عامل اليوم وبازدياد ما يسمى االعتماد املتبادل بني الدول )1(.وإندونيسيا

  .ن تعيش مبعزل عما يدور حوهلاأعلى أي دولة 
ذا الصدد فان املتتبع للعالقات اجلزائرية األمريكية يلمس نوعاًو من التطور الكمي والنوعي 

   :لذلك سنحاول اإلجابة على األسئلة التالية، خريةخالل السنوات األ فيها
هي األهداف اليت يرجوها كل طـرف مـن هـذا     ىل هذا التطور؟ وماإسباب اليت أدت ما هي األ

  بني الطرفني؟ ختياراًإأو  التقارب؟ وهل كان هذا التقارب حتميةً
عنون مبجـاالت  يدينا واملأن اإلجابة على هذه األسئلة ستكون موضوع الفصل الذي بني إ 

  : والذي سيعاجل من خالل ثالث مباحث، التقارب اجلزائري األمريكي
، يف حني يتناول الثاين التنسيق األمين، يتناول األول تطور العالقات بني البلدين على الصعيد السياسي

  .بينما يتناول األخري تطور املبادالت االقتصادية بني البلدين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .64ص  ،1995جانفي، 191العدد، المستقبل العربي، الجنوب في التفكير اإلستراتيجي األمريكي، محمد سعدي ) 1
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  .تطور العالقات السياسية بني اجلزائر والواليات املتحدة:  ولاملبحث األ
كون اإلرادة السياسية احلقيقيـة هـي   ، يعترب اال السياسي أساس أي تقارب بني الدول

إال أن هذه القاعدة كانت نسبيةً يف إطار العالقات الثنائية اجلزائرية ، األرضية لكل إتفاق يف أي جمال
؛ ففي حني كانـت  هواري بومدينسائدا أثناء فترة حكم الرئيس الراحل  وهو ما كان، األمريكية

وهذا ما مت توضيحه يف الفصل ، إال أن العالقات االقتصادية كانت جيدة، العالقات السياسية متعثرة
  .األول

ويف هذه النقطة سنحاول توضيح طبيعة العالقات السياسية بني اجلزائر والواليات املتحدة بعد 
فما هو موقف الواليات املتحدة من إلغاء املسار االنتخايب اية . وأهم ما ميزها، رب الباردةاية احل

يف اجلزائر؟ ومن اإلصالحات اليت حاولت احلكومات اجلزائرية املتعاقبة وضعها؟ وباملقابل  1991سنة
  فما هو موقف اجلزائر من أهم املبادرات األمريكية وأمهها حرب اخلليج الثانية؟ 

  :ميكن اجياز أهم التطورات على الصعيد السياسي بني البلدين من خالل الفترات التاليةو
  

   .1995-1992مرحلة االضطراب والغموض : املطلب األول
وجدت الواليات ، وبإلغاء الدور الثاين من االنتخابات التشريعية يف اجلزائر 1992يف مطلع 

فمن جهة يعترب توقيف املسار اإلنتخايب ، ليام كونتويعلى حد تعبري ، املتحدة نفسها يف مأزق حرج
ومن جهة أخرى فاجلبهة ، عمال غري مشروع ومناف ملبادئ الدميقراطية بكل املقاييس، وإلغاء النتائج

تعترب من أكرب املنتقدين  -وهي الطرف املقصي واملتضرر األول من هذا اإليقاف-اإلسالمية لإلنقاذ 
وهو ما اعتربه أنصار اجلبهـة  ، د غزو العراق من خالل التحالف الدويلخاصة بع، لإلدارة األمريكية

ما ولد شعورا عـدائيا  ، ضربة موجهة ضد اإلسالم واملسلمني، اإلسالمية والشارع اجلزائري عموما
  .لذلك إتسم املوقف األمريكي بالتأرجح وعدم الثبات )1(.اجتاه الواليات املتحدة

وعلى  -إال أا، لى جزء من عالقاا مع احلكومة اجلزائريةفقد حافظت اإلدارة األمريكية ع
أبقت على اتصاالا سرية مع قياديي اجلبهة اإلسالمية يف أمريكا وأوربا حتسبا ألي  -الطرف اآلخر

  .طارئ

                                                
1) William QUANDT, Flirt contrarie entre Washington et Alger, le monde diplomatique, 
juillet 2002.p15.  
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، انكفاًء على الداخل  -على اثر االضطرابات اليت كانت تعيشها-من جهتها أبدت اجلزائر 
، حيث أا مل تكن مع التحالف الدويل لضرب العراق، الدويل بشكل كبريوتقلص دورها اإلقليمي و

  .بل كانت ترفضه إال أن موقفها مل يكن فعاال
ما أدخل البالد يف موجة رهيبة مـن  ، يف هذه الفترة بدأت الظروف األمنية داخل اجلزائر يف التدهور

  .ن مطالبهمبسبب اختيار أنصار اجلبهة اإلسالمية السالح للتعبري ع، العنف
كان اجلمهوريون يف احلكم وعلى رأسهم ، بالنسبة للواليات املتحدة ومع مطلع التسعينيات 
خاصة ، واملعروف عن اجلمهوريني موقفهم العدائي من اإلسالم السياسي ،جورج بوش األبالرئيس 

ظاهرة اإلسـالم  فقد اعترب اجلمهوريون أن ، بعد حرب اخلليج الثانية واالنتقاد الكبري الذي وجه هلم
كوم يولون أمهية كبرية للهاجس األمين ، السياسي تشكل خطراً على مصاحلهم وأهدافهم مستقبال

وضرورة صياغة النظـام العـاملي   ، وتسيطر عليهم أفكار الزعامة األمريكية، يف سياستهم اخلارجية
  .وفق ما يضمن وضع اهليمنة التامة للواليات املتحدة على العامل، اجلديد

وهو ما جتسده مقولة املتحدث باسم اخلارجيـة  ، إال أم مل يريدوا إظهار العداء للمسلمني 
ن الواليات املتحدة ليس هلـا مـا   إ: "حيث قال 1991يف عام  إدوارد جريجياناألمريكية آنذاك 

تغطيـة  لوترتاب من الذين يسـتعملون الـدين   ... عظم املعتقدات العاملية أحد أسالم كتضمره لإل
لـذلك   )1(."احلقيقية هي ضد اإلرهاب والعنف وعدم التسامح  تنان معركإ... رهابية افهم اإلهدأ

 إقصـاء ل اجلـيش و لتـدخ  كبرياً ارتياحاً ضمنيا ظهرأن املوقف الرمسي األمريكي أن نسجل أميكن 
  .اإلسالميني يف اجلزائر

زون على موضوعات السياسة والذين يرك ،بيل كلينتونمبجيء الدميقراطيني للحكم بقيادة الرئيس و
مبا يف ذلك  ،حاولت اإلدارة الدميقراطية اإلستفادة من كافة الظروف احملتملة، الدنيا واالقتصاد املعومل

اليت حصلت مع  لتفادي تكرار جتربة احلليف الضائع،يف اجلزائرإمكانية وصول اإلسالميني للسلطة 
دارة األمريكية معاداة أي طرف من أطراف لذلك جتنبت اإل.حيث جنحت الثورة اإلسالمية ،إيران

وعدم ، كيف مت ذلك؟ بتغليب األبعاد ذات الطبيعة االقتصادية على األبعاد األمنية. الصراع يف اجلزائر
ويف هذه الفترة أبدت واشنطن مواقفاً  )2(.اإلدالء بأي تصريح ميثل تدخال يف الشأن اجلزائري الداخلي

يف مواجهته مع عناصر اجلبهة ، ثال أبدت مساندا للنظام اجلزائريفم، وسياسات متناقضةً أحياناً

                                                
  :من الموقع اإللكتروني، األمني إلىللجزائر من االقتصادي األمريكية الرؤية ، شريف عبد الرحمن)  1

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/10/article11.5html 
  .مرجع السابقنفس ال ) 2

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/10/article11.5html
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الصادر  ،أنور هدام:يف حني كانت تأوي على أراضيها أحد قياديي احلزب احملظور، اإلسالمية لإلنقاذ
وجملة  كازيتنبأ كل من السفري األمريكي باجلزائر  1994ويف سنة . يف حقه حكم باإلعدام باجلزائر

  )1( .بسقوط النظام اجلزائري خالل ستة أشهر بالنظر إىل ما وصلت إليه األمور ،زالنيويورك تامي
 سانت إجييديوبرعاية املنظمة الكاثوليكية ، حيث مت إصدار وثيقة روما 1995وخالل سنة 

  :هيئات هي  8ومت ذلك حبضور ، جانفي13اىل 8من 
  .ممثل الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان -
  .لتحرير الوطين جبهة ا–
  .جبهة القوى اإلشتراكية–
  .اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ– 
  .احلركة من أجل الدميقراطية يف اجلزائر– 
  .حزب العمال– 
  .حزب النهضة اإلسالمية– 
  .حزب أصول الغد– 

ومحلت املؤسسة العسكرية ، وقد دعمت واشنطن هذه املبادرة اليت إنتقدت احلل العسكري
حيث صرح . ولكنها مل تقم بإدانة أي طرف بل إكتفت بإظهار أسفها، يف اجلزائر مسؤولية ما جيري
حماولـة  سانت إجييـديو   الناطق بلسان وزارة اخلارجية األمريكية بأن نتائج مبادرة ديفيد جونسون

 وردت اجلزائر باعتبار هذه املبادرة ونتائجها  تدخالً أجنبياً. جادة إلجياد حل سلمي لألزمة اجلزائرية
  )2(.يف شؤوا الداخلية ورفضت ذلك بشكل قاطع وصريح

  
  . 1998-1995مرحلة التطبيع اجلزئي  :املطلب الثاين

إال أن هذه ، أعادت واشنطن العالقات مع املسؤولني اجلزائريني اليامني زروالمبجيء الرئيس 
يف هذه ، ألمريكينيألن الرئيس اجلزائري مل حيقق اإلصالحات املنشودة يف نظر ا، اإلتصاالت فشلت

مواجهة بني سلطة قائمة ومعارضة ، الفترة كانت الواليات املتحدة تعتقد بأن ما حيدث باجلزائر

                                                
1) EL Watan 27/12/1997. 

  ،1997افريل .128العدد، السياسة الدولية، الخارجيةوالتدخالت الجزائر بين المشكالت الداخلية  ،حمد مهابةأ)  2
  .138ص
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ولكن سنة . و تقليص متثيلها الدبلوماسي فيها، وهذا ما دفعها حلظر بيع األسلحة للجزائر. مسلحة
  :ويعود ذلك إىل ما يلي، ربدأت الواليات املتحدة تعدل سياستها ومواقفها إجتاه اجلزائ 1996

  .فشل أرضية روما بالنظر لضعف املعارضة وعدم تقبلها داخليا بشكل مطلق -أ
  .  بداية إستهداف املدنيني من طرف اجلماعات املسلحة -ب
  )1(.اهلجوم اإلرهايب على برج التجارة العاملي يف منتصف التسعينيات -ج

رحيات املقدمة من طرف احلكومة اجلزائرية بأن املعلومات والتص، ومن هنا إقتنعت واشنطن
  .فبدأت يف تعديل سياستها وإبراز مساندا للحكومة اجلزائرية، هي األصح

وإستقرارها مهم جداً  )2(.إعتربت واشنطن اجلزائر مبثابة دولة حمورية 1996وإبتداًء من سنة 
يف تقريـره   ،يل كلينتونبوهذا ما عرب عنه الرئيس ، لذلك جيب مساعدا ودعمها، للمنطقة ككل

حنـن  "وجاء فيه ، 21السنوي الذي قدمه للكونغرس واملتعلق باالستراتيجية األمنية األمريكية للقرن
وهذا ما جتلى يف الدعم األمريكي حلكومـة الـرئيس   ". تم باستقرار وازدهار منطقة مشال إفريقيا

ت من طرف اإلدارة األمريكية يف و رغم كل ذلك فان اجلزائر صنف. يف حرا ضد اإلرهاب زروال
 travelwarming ضـمن  أدرج امسهـا و failedstateهذه الفترة ضمن فئة الدول الفاشلة 

  )3(.حيذر من السفر إليها اليت هي الدول و

وحتديدا خالل شهر مارس قام مساعد كاتب الدولة املكلـف بالشـرق    1997ويف سنة 
أن بالده ال ختفي رغبتها يف احلضور باجلزائر بشـكل  وصرح ، بزيارة للجزائر مارتن أنديكاألوسط 

وهو ما يشكل نقطة حتول يف السياسة ، زروالخاصة بعد جهود اإلصالح اليت قام ا الرئيس ، قوي
، 1997يف سـبتمرب   رونالد نيومانحيث صرح السفري األمريكي باجلزائر ، األمريكية إجتاه اجلزائر

أن ، كما أكـدت اإلدارة األمريكيـة  ، زرواليقوم ا الرئيس بأن بالده تدعم جهود اإلصالح اليت 
واعتربت واشنطن بأن اجلزائـر  ، النظام اجلزائري بريء من التهم املوجهة إليه حول ضلوعه يف اازر

  )4(.مرت مبرحلة انتقالية صعبة يف مواجهة اإلرهاب دون أن تلق السند الدويل
  

                                                
  المرحلة الحالية في التعامل الدولي مع دول  الفرنسي والقفز األمريكي سمات التطويق، بن ققة خالد عمر )1

 www.albayan.co.ae/albayan/2000/07/14/sya/40.htm : من الموقع اإللكتروني، ربيالمغرب الع
  .مرجع سابق، خالد عمر بن ققة )2

3) La Tribune 19janvier 2000.     
  :من الموقع اإللكتروني، الجزائر دور محوري في النظام المتوسطي، خير الدين العايب)  4

www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01-18/099456.htm 

http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/07/14/sya/40.htm
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/01-18/099456.htm
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  .1999/2004مرحلة التنسيق : املطلب الثالث
، وهو الرجل الدبلوماسي احملنـك ، 1999يف أفريل  عبد العزيز بوتفليقةبإنتخاب الرئيس 

وهو عموما رجل متفتح وحيرص على ، 1965/1978الذي شغل منصب وزير اخلارجية بني سنيت 
  . وهذا ما جعل اإلدارة األمريكية تعرب عن ارتياحها يئه للرئاسة يف اجلزائر، إقامة عالقات مع الغرب

حصل لقاء وجيز ، وعلى هامش جنازة امللك احلسن الثاين يف الرباط 1999جويلية 25ففي 
حيث حفظ هذا األخري انطباعا إجيابيا ، بيل كلينتونوالرئيس بوتفليقة بني الرئيس  -وغري مربمج-

  )1(.عن الرئيس اجلزائري
، 1999سـنة  للجزائر يف ، كاتب الدولة املكلف بالشرق األوسط مارتن أنديكوقد عاد 

ورافقه يف هـذه الزيـارة    ،عبد العزيز بوتفليقةإىل الرئيس  بيل كلينتونحامال رسالة من الرئيس 
علـى   مارتن أنديكحيث شدد ، مساعد وزير الدولة املكلف مبلف الصحراء الغربية رونالد نيومان

يات املتحـدة ودول  ودعا إىل تعزيز التعاون بني الوال، ضرورة العمل على إمتام وحدة املغرب العريب
  )2(.وفق مصاحل الطرفني، املنطقة واجلزائر حتديدا

خصوصا بعد توقيع اتفاق السالم بني ، وقد بدأ التنسيق يف اال السياسي بني البلدين يتكثف
وحبضور كاتبة الدولـة للخارجيـة    2000ومبسامهة أمريكية يف ديسمرب ، إريتريا وإثيوبيا يف اجلزائر

، وأثناء التوقيع على هذا اإلتفاق طلبت كاتبة الدولة للخارجية رمسيا من اجلزائـر  ،مادلني أولربليت
وهذا يف حد  )3( .لعب دور يف تسوية الرتاع القائم يف الشرق األوسط بني الفلسطينيني واإلسرائليني

وأن  خاصـة ، والذي ميكن الوثوق به، ذاته يعترب اعترافا أمريكيا بالدور الدبلوماسي النشط للجزائر
وتدخل الدبلوماسية اجلزائرية ، من خالل تاريخ الدبلوماسية بني البلدين، واشنطن تدرك ذلك جيدا

  .يف قضية الرهائن األمريكيني يف طهران كما سبق الذكر
فضـلت اإلدارة اجلمهوريـة    ،جورج وولكر بوشوبفوز اجلمهوريني حتت قيادة الرئيس 

، بيـل كلينتـون  ا اإلدارة الدميقراطية حتت إشراف الرئيس اإلستمرار يف نفس السياسة اليت إنتهجته
ودعـم املؤسسـات   ، وهي الدعوة لتحرير االقتصاد والتعددية السياسية، باللعب على احملاور اهلادئة

وااللتزام بعدم إبداء أي مبادرة يف ما خيص الوضع ، واحترام حقوق اإلنسان، النيابية وحكم القانون
  :اجلزائري وذلك لسببني

                                                
1) William Quandt, op.cit, p15. 
2) http://www.arabicnews.com/ansub/daily/day/19098/1999090857.html 

  .30/12/2003، 53أسبوعية األيام السياسية العدد)  3

http://www.arabicnews.com/ansub/daily/day/19098/1999090857.html
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  .ضمان أن تكون الواليات املتحدة أقل املتضررين مما جيري يف اجلزائر-أ
  )1(.استفادة الواليات املتحدة من عملية التحول اللربايل الذي تشهده اجلزائر منذ بداية التسعينات-ب

جـورج  واألمريكـي   عبد العزيز بوتفليقةوقد حصل أول اجتماع بني الرئيسني اجلزائري 
ويف هذا اللقاء فضل بوش فتح امللفات االقتصادية اهلادئة ، 2001جويلية11يخيف نيويورك بتاربوش 

ما يعين أن الرئيس األمريكي كان ، وجتنب طرح األسئلة املتعلقة بالوضع الداخلي، مع نظريه اجلزائري
جيب أن ، بأن سياسة الواليات املتحدة اجتاه اجلزائر-وعلى الرغم من كونه من اجلمهوريني–مقتنعا 

، د يف جمالس إدارات الشركات األمريكية الكربى العاملة يف جمال النفط يف الصحراء اجلزائريـة حتد
  )2(.وليس من خالل خرباء األمن القومي

واليت أصابت نيويورك وواشنطن واهتـز هلـا    2001سبتمرب 11إال أنه وبعد انفجارات  
و تسببت يف إعادة صياغة االستراتيجية ، وكان هلا األثر الكبري على كربيات التوجهات العاملية، العامل

فبعدما كان املنظور األمين أحد خيارات . ليس اجتاه اجلزائر فحسب بل اجتاه العامل ككل، األمريكية
ومـن جهتـها اجلزائـر    ، املنظور الوحيد هلا 2001سبتمرب 11االستراتيجية األمريكية أصبح بعد 

فقد أبدت ، دعت لتنسيق اجلهود الدولية حملاربته، بوصفها إحدى أكرب الدول املتضررة من اإلرهاب
، وأدانت هذه اهلجمات وأبدت تعاطفها مع الشعب األمريكي يف مأساته، رفضها الستهداف املدنيني

كان أول قائد عريب  عبد العزيز بوتفليقةبأن الرئيس  دافيد هيوموقد أكد السفري األمريكي باجلزائر 
   )3(.سبتمرب 11يدين هجمات 

حيـث  ، 12/07/2001بزيارة ثانية لواشـنطن يف   عبد العزيز بوتفليقةقام الرئيس  وقد
رئـيس الشـركة    ديفيد ليسـار والسيد ، كيندي:أجرى حمادثات مع عضو جملس الشيوخ السيد

املستشار األمريكي املكلف بالشـؤون   كولن باولالسيد ، هاليربتوناألمريكية للدراسات اهلندسية 
، جورج وولكـر بـوش  واجتمع  مع الرئيس ، إكزمي بنكرئيس  روبرسونجون السيد ، اخلارجية

إن اللقاء كان روتينيـا وظهـر الـرئيس    : "ويعلق أحد مسؤويل البيت األبيض عن هذا اللقاء بقوله
عندما ، إال أن الرئيس اجلزائري عرف كيف يغري مسار اللقاء متاما، األمريكي وكأنه غري مهتم باألمر

وليس هلا إال أن ،  اكتوت بنار اإلرهاب لعشرية كاملة حتس ما أحاط ببلدكمإن اجلزائر اليت: قال

                                                
  .بقامرجع س ،شريف عبد الرحمن ) 1

  .سابق مرجع ،شريف عبد الرحمن ) 2
3) http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/texts/03051907.htm 

http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/texts/03051907.htm
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وشكلت هذه الكلمة االنطالقة احلقيقية للنقاش الذي كـان  . تكون متضامنة مع الواليات املتحدة
  )1(".إجيابيا

الذي عرف تطورا كبريا بعد توقيع اتفاق السالم بني ، ويف إطار التنسيق السياسي بني البلدين
، حاولت اجلزائر إجياد التقارب بني واشنطن وطهران فيما يتعلق مبلف إيران النـووي ، رتريا وأثيوبياإ

بـالنظر لـدور   ، ونسجل الطلب األمريكي من اجلزائر باملسامهة يف توقيع اتفاق سـالم سـوداين  
يف قبـول  ومت أيضا اإلفصاح من طرف واشنطن عن الدور الذي لعبته اجلزائر ، الدبلوماسية اجلزائرية
وهي نقطة أخرى يف رصـيد الدبلوماسـية   ، وقبوهلا دفع التعويضاتلوكريب  طرابلس تسوية ملف

  )2(.اجلزائرية
عن تأييدها للمبادرات اليت اختذها الـرئيس   -ودون ضجيج-وقد عربت الواليات املتحدة 

وكذلك دعمها ، جيوالداعية إىل خوصصة االقتصاد واالنفتاح على العامل اخلار ،عبد العزيز بوتفليقة
إن "بقولـه    كـامريون هيـوم  وهذا ما عرب عنه السفري األمريكي باجلزائر ، ملشروع الوئام املدين

والواليات املتحدة ، إذا جنح مسعى الوئام سنحترمه...اجلزائريني هم الذين عليهم أن ينسوا ويغفروا 
أعرب الرئيس اجلزائري عن امتنانه  ومن جهته". يف أفضل موقع لتشجيع التغريات اإلجيابية يف اجلزائر

  )3(.للدعم األمريكي ملشروع الوئام املدين
يف إطـار  ، بزيارة للجزائـر ، وزير اخلارجية األسبق كولن باول قام   03/12/2003يف 

عدد من القضايا اليت م البلـدين أمههـا   ، وتناولت حمادثاته مع السلطات اجلزائرية، جولة مغاربية
ومسـألة احلقـوق   ، التنسيق السياسي والتعاون األمين ضد اإلرهاب، قتصاديةموضوع الشراكة اإل

  )4(.وكذلك موضوع احتاد املغرب العريب وتعثر مساره، واحلريات
فقد أبدى الرئيسان اجلزائري واألمريكي رغبتهما ، ويف ما خيص قمة هرم السلطة يف البلدين

وهو ما جيسده رغبة ، كل ااالت وبدون إستثناء يف، يف الذهاب بعيدا يف جمال التنسيق بني البلدين
من جهتـه الـرئيس   ، يف  عهدته الثانية عبد العزيز بوتفليقةالرئيس األمريكي يف العمل مع الرئيس 

من خالل رسالة التهنئة اليت بعث ا إليه بعد ، اجلزائري أبدى رغبته يف التعاون مع نظريه األمريكي
إين مرتاح إلمكانية مواصلة العمل معكم على تعزيـز  "ث صرح  حي، 2004إعادة إنتخابه أواخر

                                                
  .مرجع سابق، 53العدد  ،السياسية ألياما أسبوعية)  1
  .24/11/2003الخبر عدد يوم يومية  ) 2

3) El Watan 21/06/2000. 
                                                :                     من الموقع اإللكتروني 2003/ 30/12المؤتمر الصحفي لكولن باول بالجزائر بتاريخ  ) 4

http://usinfo.state.gov/arabic/ws-sub.htm 

http://usinfo.state.gov/arabic/ws-sub.htm
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وكفاحنا املشترك ضد اإلرهاب ساهم ...وتعميق عالقاتنا الثنائية اليت تطورت يف السنوات األخرية 
  )1(".واملسامهة يف تشييد عامل أكثر أمنا وعدال ورخاًء ، يف تقاربنا

مريكية خبصوص إختيار اجلزائـر وباكسـتان   وجاءت هذه الرسالة على حنو يؤيد توجه اإلدارة األ
  . كقطبني بارزين للتعامل معهما ملكافحة اإلرهاب

أعرب الرئيس األمريكي عن رغبته يف التعاون مع نظريه اجلزائري ، ويف رده على هذه الرسالة
عـن تقـديره    -من خالهلا-كما عرب ، وجاء ذلك يف رسالة شكر وجهها له، خالل عهدته الثانية

 عبد العزيز بوتفليقـة وأعرب عن ارتياحه املسبق للتعاون مع الرئيس ، ات اليت تربط البلدينللعالق
  )2(.جلعل العامل أفضل مما هو عليه

ميكن القول إمجاال بأن العالقات السياسية بني اجلزائـر  ، ويف ختام احلديث عن هذه النقطة
املتحدة حاولـت احملافظـة علـى     فالواليات، والواليات املتحدة متيزت باالضطراب وعدم الثبات

، وما يستدعيه ذلك من تنسيق بني جمموعة من السياسيات واآلليات، مصاحلها االقتصادية يف اجلزائر
وميكن أن نرى الـتغري  . وهو ما جعل العالقات السياسية بني البلدين تفتقر للثبات، املتناقضة أحيانا

حينما تأكدت واشنطن استحالة  ، منتصف التسعينيات احلاصل يف السياسة األمريكية اجتاه اجلزائر بعد
وتراجع ، يف هذه الفترة دخلت اجلزائر يف عزلة عن العامل، وصول اإلسالميني إىل السلطة يف اجلزائر

حاولت العودة  -بعد منتصف التسعينات-إال أا ، دورها الدبلوماسي على الصعيد اإلقليمي والدويل
  .للساحة الدولية

الذي جعل من إعادة اإلعتبار الدويل للجزائر أحـد   ،عبد العزيز بوتفليقةئيس ومبجيء الر 
سعيا منه للتكيف ، لذلك اختار التركيز على العالقة مع الواليات املتحدة، احملاور األساسية لسياسته

و تكرست هذه اجلهود باعتبار واشنطن للجزائر ، مع نظام عاملي يقوم على استقطاب أحادي شديد
وبلغ التنسيق السياسي بني البلدين ذروته ، ساسي يف إعادة ترتيب الشؤون اإلقليمية للمنطقةشريك أ

فاحتا آفاقا واسعة أمام البلدين تتوقف على مدى توفر اإلرادة احلقيقية ، خالل السنوات األربع األخرية
  .والظروف املالئمة

فما الذي ميكن قوله عـن   ،وإذا كان هذا ما ميز جانب التنسيق السياسي لعالقات البلدين
  التعاون  األمين والعسكري بني البلدين؟

  

                                                
  .06/11/2004یومیة الخبر عدد یوم  ) 1
  .18/12/2004الخبر عدد یوم یومیة  ) 2
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  .التنسيق األمين بني اجلزائر والواليات املتحدة :املبحث الثاين
  : سنعاجل هذا املبحث املعنون بالتنسيق األمين بني اجلزائر والواليات املتحدة من خالل مطلبني

وكل أشكال التعاون ، ل الزيارات املتبادلة والتمارين املشتركةويتناو: التنسيق الثنائي بني البلدين -
  .بني اجليشني اجلزائري األمريكي يف هذا اإلطار

ويضم التنسيق األمين يف جمال مكافحة اإلرهاب خاصة : التنسيق األمين بني البلدين يف إطار مجاعي -
 إطار احلـوار األطلسـي   واحلوار بني احللف األطلسي واجلزائر يف، 2001سبتمرب11بعد أحداث 

باعتبار أن التقارب اجلزائري األطلسي هو بالدرجة األوىل تقارب بني اجلزائر والواليات ، املتوسطي
  .املتحدة

  :ومن خالل هذين النقطتني سنحاول اإلجابة على األسئلة التالية 
  ا هي آفاقه؟مىت بدأ التنسيق األمين بني البلدين؟ وإىل أين إنتهى؟ وماذا حقق للطرفني؟ وم

سنورد تصرحيات بعض املسـؤولني  ، يف البداية وقبل الكالم عن التنسيق األمين بني البلدين
  .لنعتمدها كمقدمة هلذا املبحث

  .كولن باول" مل تكن عالقاتنا الثنائية يف يوم من األيام أقوى مما هي عليه اليوم"
  .كولن باول" اإلرهاب حنن نقدر بشكل خاص تعاون اجلزائر اإلستثنائي يف احلرب ضد"
  .وليام برينز" تعلمت الواليات املتحدة الكثري من التجربة اجلزائرية يف مكافحة اإلرهاب"
  .الرئيس جورج بوش" إننا نقدر العالقات اليت تربط بلدينا ومستوى التعاون الذي حققناه"
يف بناء عالقات  وترغب، إن اجلزائر تؤيد املبادرة األمريكية يف خوض عمل دويل ضد اإلرهاب"

  .الرئيس عبد العزيز بوتفليقة" وشراكة حقيقية مبنية على الثقة وتوازن املصاحل، وثيقة
  

  .اإلطار الثنائي للتنسيق األمين بني البلدين: املطلب األول
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وسـنحاول  ، ستتم معاجلة هذا املطلب من خالل فرعني يتناول كل منهما فترة زمنية معينة
  .واستنتاج مالحمها األساسية، حتديد معامل كل مرحلة

  :1992/1998مرحلة ما قبل التنسيق -1
يف بداية التسعينيات كانت األوضاع األمنية جد متردية باجلزائر بعد إلغاء املسار اإلنتخـايب  

من جهتها كانت الواليات املتحدة تراقـب  . مما أثر سلبا على اإلستقرار الداخلي للبالد، 1992يف
وبدأت العالقات األمنية بني ، عدم الدخول يف عالقات مباشرة مع اجلزائروقررت ، جيدا ما حيدث

ومل تكن موجودة قبل ذلك كما مت توضيحه يف الفصل ،الطرفني مع مطلع الثمانينيات بشكل حمتشم
أصـبحت  ، 1985للواليات املتحدة سنة  الشاذيل بن جديدوبعد زيارة الرئيس اجلزائري ، األول

ورغم ذلك فإن مقتنيات اجلزائر العسكرية مـن الواليـات    ∗".FMS"امج اجلزائر تستفيد من برن
ومليـون دوالر فقـط خـالل سـنيت     ، 1991مليـون دوالر خـالل   2.2املتحدة مل تتجاوز 

  . وبعد هذا التاريخ ظل التعاون والتنسيق األمين بني الطرفني يف أدىن مستوياته )1(.1992/1993
شككت اإلدارة األمريكية يف ، إليه الوضع يف اجلزائروبالنظر إىل مستوى العنف الذي وصل  

وقدوم  1995وحبلول سنة . الذي بدا هشاً وضعيفاً، إمكانية استمرار قيام النظام السياسي اجلزائري
عاد األمل بعض الشيء إىل املسؤولني األمريكيني حـول إمكانيـة حتقيـق     ،اليامني زروالالرئيس 

إال أن اجلهود اليت قام ا الرئيس اجلزائري مل ، االت بني الطرفنيفأعيدت اإلتص، اإلصالحات املرجوة
ورغم ذلك فإن السفري األمريكي يف اجلزائـر آنـذاك   ، تكن يف مستوى تطلعات الطرف األمريكي

إن العالقة بني البلدين يف وضعية جيدة وأن اجلزائر تسـري يف النـهج الصـحيح    :"قال كازي السيد
  )2(".ة واإلصالح االقتصاديلدمقرطة املؤسسات السياسي

يف هذا الوقت سعت اجلزائر جاهدة السترجاع االستقرار واألمن الـداخلي وجعلتـه أول   
وهو ما شكل عامال مهما ، ما ساهم بشكل مباشر يف تقويض دورها الدبلوماسي املعهود، اهتماماا

  .خاصة يف شقها األمين، يف فتور العالقة بني البلدين
، بدأت العالقات بني الطرفني يف التحسن على الصعيد األمين 1996/1997وخالل سنيت  

وإمجاال فـإن التعـاون   ، خاصة بعد زوال التردد الذي ميز املوقف األمريكي اجتاه احلكومة اجلزائرية

                                                
∗ foriegn military sales. 
1) Jean-Francois DAGUSAN, «Le dernier rempart? » forces armées et politique de défense   
au Maghreb, édition publisud, Paris,1998. p103. 
2) El Watan 29/12/1997. 
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حيث اقتصر التبادل على بعض املساعدات  1997العسكري بني البلدين مل يكن موجودا بقوة قبل 
   )1(.من الضباط اجلزائريني يف الواليات املتحدة سنويا 2ساسا يف تكوين واملتمثلة أ، الصغرية

. والذي مت بناؤه مبساعدة صينية، وقد أثريت أيضا قضية املفاعل النووي اجلزائري بعني وسارة
واقترحت إعادة جدولـة  ، استغلت الواليات املتحدة األزمة املالية يف اجلزائر 1996مارس 27ويف 

وقد ، الديون اجلزائرية مقابل توقيع اجلزائر على معاهدة عدم إنتشار األسلحة النوويةمليار دوالر من 
اليت ، صنفت واشنطن اجلزائر ضمن دول الفئة الثالثة واليت حيضر بيعها أجهزة اإلعالم اآليل املتطورة

  )2(.ميكن إستخدامها يف األغراض العسكرية

   :2004/ 1999مرحلة التنسيق اإلستراتيجي -2
  :هذه املرحلة ميكن أن نرصد عدة تطورات جنملها يف احملطات التالية يف

ويعود ذلك للزيارة اليت ، حدث منعرج هام جدا يف العالقات األمنية بني البلدين 1998خالل سنة 
للجزائـر يف   -قائـد القـوات البحريـة األمريكيـة يف أوربـا     - جوزيف لوبازقام ا األمريال 

والـيت تعـد أول   ، قائد أركان اجليش اجلزائري حممد العماريريق بدعوة من الف، 1998أوت10
كما مثلت هذه الزيارة نقلة نوعيـة يف  ، زيارة لشخصية عسكرية أمريكية على هذا املستوى العايل

تلتها الكثري من الزيارات واألحداث املهمة اليت سـنأيت   )3(.التعاطي مع العالقات األمنية بني البلدين
  .على ذكرها

أي بعد شهرين مـن زيـارة األمـريال     1998أكتوبر03نفس السنة وحتديدا يوم  خالل
، مت إجراء مترين بياين مشترك للبحث واإلنقاذ بني القوات البحرية اجلزائرية، للجزائرجوزيف لوباز 

وتعترب هذه املنـاورات  ، ونظريا األمريكية اليت متثلت يف وحدات من األسطول السادس األمريكي
وقد مسي هذا التمـرين  ، ن نوعها اليت تتم بني البحرية اجلزائرية وحبرية غربية مند االستقاللاألوىل م

وخالل نفس السنة . والذي ساهم يف تبادل اخلربات ووجهات النظر بني اجلانبني ،98صاركس ميد
وهو الربنامج العـاملي للتمـرين    ،IMETألف دوالر يف إطار برنامج 61مل تستفد اجلزائر إال من

  )4(.وهي حصة متواضعة جدا، والتربية العسكرية

                                                
1) Jean-Francois DAGUSAN ,Les états Unis et la méditerranée, édition publisud, Paris, 
2000. p36. 
2) Ibid. p32. 
3) http://www.bradfod.ac.uk/acad/confres/monitors/russia-mediast.html 
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وعلى متنها قائـد  ، باجلزائر ماوت ويتينرست الباخرة األمريكية  1999سبتمرب  28يف 
وتأيت هذه الزيارة يف إطار توطيد وتعزيز العالقات ، دانيال موريفاألسطول السادس األمريكي السيد 

عبد العزيـز  ته تأيت يف إطار دعم جهود الرئيس بأن زيار دانيالحيث صرح السيد ، بني البحريتني
وقد بلغت مشتريات اجلزائر مـن السـالح   . وحكومته يف طريق اإلصالحات اليت تنفذها بوتفليقة

  )1(.مليون دوالر 600أكثر من 1999األمريكي سنة
القائد األعلى للقـوات   شارل ستيفسون تانبزار اجلزائر األمريال  2000أفريل  24يف 

وأجـرى  ، حممد العمـاري بدعوة من رئيس أركان اجليش الوطين الشعيب السيد ، بأوربا األمريكية
متحورت حول  ،حممد العماريوالفريق  عبد العزيز بوتفليقةخالل هذه الزيارة حمادثات مع الرئيس 

ملواجهة التحديات اليت تفرضـها  ، ضرورة وضع برنامج عسكري مشترك ودائم بني اجلزائر وبالده
  )2(.دوليةالبيئة ال

مت إجراء مناورة حبرية مشتركة بني املـدمرة  ، 2000ماي 09إىل 06ويف الفترة املمتدة من 
سـامهت يف  ، وقوات من البحرية اجلزائريـة ، التابعة لألسطول السادس رادفورد.و.آرتراألمريكية 

قدمـه  واإلسـتفادة ممـا ت  ، إطالع هذه األخرية على أحدث التقنيات على منت املدمرة األمريكيـة 
   )3(.التكنولوجيا يف هذا اال

مدير العمليات  راندول مشوتحل باجلزائر اللواء ، 2000وبعد شهرين ويف أواخر جويلية 
وأهم العراقيل الـيت  ، ملناقشة واقع ومستقبل العالقات بني البلدين، للسالح اجلوي األمريكي بأوربا

يـو أس أس  ائر السـفينة األمريكيـة   رست مبيناء اجلز 2000أوت 05ويوم السبت  )4(.تعترضها
، أيام يف إطار توطيد صالت الصداقة والتعاون بني البحـريتني 10يف زيارة عمل إستغرقت  قراسب

وتقدمي املساعدة للبـواخر يف  ، ومت خالل هذه الزيارة تبادل اخلربات حول اإلنقاذ والصيانة حتت املاء
  )5(.ترية التقارب بني اجليشنيوهو ما يعرب عن تزايد يف و، احلاالت اإلستثنائية

قائـد   جرجيوري مارتانالدويل العميد  هواري بومدينحل مبطار  2001جانفي 22ويف  
ومتت احملادثـات  ، وكان يف استقباله عدة إطارات سامية يف وزارة الدفاع، القوات األمريكية بأوربا

وقد اعترب الطرفان الزيـارة  ، ونجانات أندرسبني اجلانبني حبضور السفري األمريكي باجلزائر السيدة 
                                                

1) Le Jeune Indépendant,12/12/ 2002. 
2) El Moudjahed, 07/05/2000. 
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وعرب كل منهما عن رغبته يف الذهاب بعيدا يف التنسيق األمين الثنائي خالل السنوات ، إجيابية ومثمرة
  )1(.وهو حتد يرفعه الطرفان، املقبلة

وصلت للجزائر املدمرة  2001فيفري  08و  04ومباشرة بعد ذلك يف الفترة املمتدة بني 
ابعة لألسطول السادس وذلك للقيام بتمارين مشـتركة مـع قـوات البحريـة     الت ميتشراألمريكية 
باإلضافة إىل ممثل عـن املكتـب   ، وكان يف إستقبال الطاقم األمريكي السفرية األمريكية، اجلزائرية

الباخرة املضـادة  : وقد شارك يف هذا التمرين عن اجلانب اجلزائري ، العسكري األمريكي باجلزائر
، كـاموف حوامة ،  بامتارطائرة دورية حبرية ،  877غواصة من صنف  كليش رايس ،للغواصات 

طـائرة  ، غواصة نوويـة  ،  ميتشر املدمرة:وعن اجلانب األمريكي . باإلضافة إىل حراس السواحل
خاصة بعد متكـن  ، وقد أعجب الطاقم األمريكي بأداء نظريه اجلزائري. آريونإستطالع من نوع 

وفشل املدمرة األمريكيـة  يف كشـف الغواصـة    ، الغواصة األمريكية السفينة اجلزائرية من كشف
  )2(.وتدخل هذه التمارين ضمن التمارين املضادة للغواصات، اجلزائرية ملدة طويلة من البحث

حل باجلزائر وفد من الطلبة العسكريني التابعني للكليـة احلربيـة    2001ماي 07وبتاريخ 
عـدد مـن    هواري بومـدين وكان يف إستقبال الوفد مبطار  ،دجاك ليوناراألمريكية بقيادة العقيد 

وقد إنتقـل الوفـد إىل   ، الضباط الساميني من مديرية العالقات اخلارجية والتعاون بوزارة اخلارجية
أين مت إلقاء عدة حماضرات تعلقت بتاريخ إنتقـال  ، املدرسة العسكرية متعددة التقنيات بربج البحري

ودور اجلزائر وكفاحهـا املريـر ضـد    ، وسياسة الدفاع الوطين، دميقراطيةاجلزائر حنو التعددية وال
وكذلك دور اجلزائر الدبلوماسي علـى السـاحة   ، بإستعراض أهم احملطات، اإلرهاب وطنيا ودوليا

ويف األخري قدم الوفد األمريكي حملة عن تاريخ الكلية احلربيـة األمريكيـة   . الدولية يف حل األزمات
  )3(.كوين فيهاوأساليب ومدة الت

، قام عدد من الضباط األمريكيني بزيارة املتحف املركزي للجـيش  2001أوت  25ويف 
وحتدث مدير املتحف عن العالقات اجلزائرية األمريكية خالل القرون ، للتعرف على التاريخ اجلزائري

  )4(.األمريكي وهو ما كان جيهله أعضاء الوفد، واليت متيزت بالثقة والتعاون املتبادلني 18,17,16

                                                
   .6ص ،2001ي فيفر ،451العدد  ،مجلة الجيش ) 1
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  .6ص، 2001جوان  ،455العدد  ،مجلة الجيش)  3 
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بقيـادة  ، حل باجلزائر وفد عسكري أمريكي، ودائما يف إطار التعاون العسكري بني البلدين
 8و 4يف الفترة بـني  ، رئيس العالقات الدولية بالقوات اجلوية األمريكية بأوربا راندل هاديالعقيد 
م قائد القوات اجلويـة  أين كان يف استقباهل، وتوجه الوفد إىل قيادة القوات اجلوية، 2001نوفمرب 
ومهام وتنظيمات ، ومت تقدمي حماضرات حول التنوع الثقايف واحلضاري للجزائر ،السعيد قوبةالعميد 

وبعـدها قـام الوفـد    ، ومنظومة التكوين، القوات البحرية اجلزائرية وسلسلة الدعم اللوجستيكي
ومدرسـة التخصـص   ، لدار البيضاءاألمريكي بزيارات ميدانية إىل املدرسة العليا لتقنيي الطريان با

  )1(.وتعترب هذه الزيارة كتدعيم ملسار التعاون العسكري بني الطرفني. للحوامات بعني أرنات
  

 -ودون عناء-وبعد هذا العرض املوجز ألهم الزيارات اليت متت بني البلدين ميكن املالحظة 
  ما يربهن عليه بوضوح النمو املتسارع  وهو، بأن هناك نقلة نوعية يف وترية  العالقات األمنية للبلدين

كان اجليش اجلزائري يعاين عزلة شبه تامة عن جيوش  1997فقبل سنة، لعدد الزيارات بني الطرفني
بل أكثر من ذلك فقد إم ، حيث أن العنف وعدم اإلستقرار شكك يف قدرة اجليش اجلزائري، العامل

ل هذه األسباب سامهت يف عزل اجليش اجلزائري عن ك، بضلوعه يف اازر املرتكبة يف حق املدنيني
حصاراً غري معلن من  1998وقد عاشت اجلزائر قبل سنة، العامل وحرمانه من التسلح وبعض األدوية

وكنتيجة لذلك زاد مأزق اجليش اجلزائري الذي أصبح ينظر إليه العامل  )2(.الدول الغربية بقيادة فرنسا
كان اجليش اجلزائـري   1998قبل "صرح قائال  حممد العماريفريق حىت أن ال، الغريب بعني الريبة

   )3(".ال أحد يقربنا، يعامل كاملصاب بالطاعون
واليت عربت عن تغري يف موقف الدول ، 1998وجاءت زيارة السيد جوزيف لوباز يف أوت 

ائري بريء من فقد صرحت اإلدارة األمريكية بأن اجليش اجلز، الغربية إزاء الوضع يف اجلزائر وجيشها
  .التهم املوجهة إليه

شكلت منعرجا هاما يف مسار التعاون العسكري بني البلدين وشكلت نقطة  1998وكما أن سنة  
  . ال تقل عنها أمهية كما سنبني ذلك 2001فإن سنة ، إنطالقة حقيقية

  
  .اإلطار اجلماعي للتنسيق األمين بني البلدين :املطلب الثاين

                                                
   .13ص، 2001ديسمبر، 461العدد، ة الجيشلمج ) 1
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، ن خالل فرعني يتعلق األول بالتنسيق يف إطار مكافحـة اإلرهـاب  سنعاجل هذا املطلب م
  .ويتعلق الثاين باحلوار األطلسي املتوسطي

   :التنسيق األمين بني البلدين يف إطار مكافحة االرهاب-1
وهو ما يعرب عـن  ، مرتني جورج بوشو عبد العزيز بوتفليقةإلتقى الرئيسان  2001خالل 

وبني الزيارتني ، نسيق بني البلدين يف كافة ااالت وعلى مجيع األصعدةرغبة حقيقية يف التعاون والت
وجعلت اجلمهـوريني يعيـدون   ، سبتمرب اليت قلبت املوازين وخلطت األوراق 11وقعت أحداث 

، فبعدما كان األمن أحد خيارات اإلستراتيجية األمريكيـة ، ترتيب أولويام وخيارام االستراتيجية
لدى صـناع  ، فقد عاد اهلاجس األمين بقوة، اخليار الوحيد واألمثل 2001 سبتمرب 11أصبح بعد 

  . القرار األمريكيني
واجلزائر من جهتها عانت من اإلرهاب طيلة عشرية كاملة وطاملا نادت بضـرورة تنسـيق   

حول مكافحـة  ، ال شك أن ذلك شكل نقطة التقاء بني اجلزائر وواشنطن، اجلهود الدولية ملكافحته
فالواليات املتحدة هلا اإلمكانيات الضخمة اليت متكنها من حماربـة  ، بكافة الطرق والوسائل اإلرهاب

من هنا أصبح التنسيق والتعـاون  . واجلزائر متتلك خربة طويلة يف ذلك، اإلرهاب على أعلى مستوى
أي  فكيف بدأ هذا التعاون؟ وما هي أهدافه ووسـائله ؟ وإىل . بني البلدين ضرورة أكثر منه خيارا

  مدي ميكن أن يصل ؟ 
إن اإلجابة على هذه التساؤالت ستكون موضوع النقطة املتعلقة بالتنسيق األمين والعسكري 

  .بني طرفني يف إطار مكافحة اإلرهاب
، بادرت اجلزائر إىل إعالن دعمها ومسـاندا لواشـنطن  ، سبتمرب 11مباشرة بعد أحداث 

يف الكلمة اليت ألقاها أمام جملس  بوتفليقةبه الرئيس  حسب ما صرح، وإدانة هذه اهلجمات اإلرهابية
وهو ما أكده السفري األمريكي باجلزائر  )1(.سبتمرب22بتاريخ  us-abcاألعمال اجلزائري األمريكي

، سبتمرب11بقوله إن الرئيس اجلزائري كان أول قائد عريب يدين هجمات  ريتشارد ايدرمانالسيد 
ومعربا عن تأييد اجلزائـر للمبـادرة   ، الشعب األمريكي يف حمنته مبديا تضامن الشعب اجلزائري مع

  )2(.مع احلرص على إشراك األمم املتحدة، األمريكية يف خوض عمل دويل ضد اإلرهاب

                                                
 : الموقع اإللكتروني لرئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) 1
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يرى بعض املالحظني بأن ، وعن التحوالت اليت طرأت على العقيدة االستراتيجية األمريكية
بل منحت الواليـات املتحـدة الطاقـة    ، ت جديدةسبتمرب مل ختلق أهدافا واستراتيجيا11أحداث 
وأيضا فان ، والسياسة اليت حتتاجها حمليا ودوليا لتحقيق أهدافها القدمية والدائمة، والقانونية، النفسية

التغيري الذي حدث يف السياسة اخلارجية األمريكية مس بعض األهـداف التكتيكيـة فقـط أمـا     
  )1(.اإلستراتيجية األمريكية فلم تتبدل

أما عن اجلزائر فان هذه األحداث كانت مبثابة تأكيد على املبادرات اجلزائرية اليت اختذا يف 
وشكلت احلرب على اإلرهاب فرصة هامة للجيش اجلزائـري لينخـرط يف   ، هذا اال ونادت ا

وجهات  ما أدى إىل تطابق، ويعرض جتربته الطويلة يف هذا اال، املساعي الدولية ملكافحة اإلرهاب
  .النظر اجلزائرية واألمريكية حول اإلرهاب وأخطاره

التنسـيق  وحتول بذلك مفهوم ، سبتمرب تعزز السلوك اإلنفرادي للواليات املتحدة 11وبعد 
أي بعبارة أخرى حتول من التحالف حيدد املهمـة إىل   ،أحادية التصرفإىل مفهوم  متعدد األطراف

رية الردع املبنية على توازن القوى بالضربة اإلسـتباقية ضـد   ومت استبدال نظ، املهمة حتدد التحالف
، كان حمور هذه االسـتراتيجية ، وهنا ال يفوتنا أن تذكر بأن مفهوم األمن القومي. األعداء احملتملني

، وهذا املفهوم مطاطي وواسـع جـدا  ، واستعمل كغطاء شرعي لتربير تصرفات اإلدارة األمريكية
  )2(.ويصعب حتديده

مكافحة اإلرهاب فقد مت إجراء العديد من املناورات بـني اجليشـني اجلزائـري     ويف إطار
حيث نسجل  الزيارتني اليت قـام  ، وكذلك تبادل املعلومات اإلستخباراتية بني اجليشني، واألمريكي

خـالل سـنيت األوىل   ، مساعد الدولة املكلف بالشـرق األوسـط للجزائـر    ،ويليام برييرتما 
حيث صرح بأن اجلزائر عقدت صفقة لشراء ، 2002ديسمرب 09نية بتاريخ والثا 2001/2002يف

وأضاف بأنه تـتم دراسـة   ، ولكنه مل يعط تفاصيل عن هذه الصفقة، األسلحة مع الواليات املتحدة
يتعلق برفع ميزانية التعاون العسكري ، وأن اإلدارة األمريكية تقدمت بطلب للكونغرس، صفقة أخرى

ويف ختـام  . بالده تعلمت الكثري من التجربة اجلزائرية يف مكافحة اإلرهـاب وأكد أن ، مع اجلزائر

                                                
، 286العدد، المستقبل العربي، أيلول11بعد  السلوك األمريكي ،عبد اهللا نقرش وعبد اهللا حميد الدين) 1 

  .6ص، 2002ديسمبر
  ،المستقبل العربي، وتداعياته على سياستها الخارجية ي الواليات المتحدةالمشهد االقتصادي ف ،زياد حافظ)  2
  .91ص، 2004أوت ، 306العدد 
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اعتربهـا مثمـرة   ، حول التنسيق األمين بني البلـدين  بوتفليقة زيارته أجرى مباحثات مع الرئيس
  )1(.وفعالة

شارل والد اجلنرال  حممد العمارياستقبل قائد أركان اجليش الفريق  2003سبتمرب  5ويف 
وقـد أشـاد   ، على رأس وفد عسكري أمريكي مهم، ئد القوات األمريكية يف أوروبانائب قا تامب

كما اعترب التعاون بني اجليشني قد دخل مرحلة ، بتبادل املعلومات حول شبكة القاعدة شارل اجلنرال
   )2(.جديدة

مليون دوالر ملساعدة 7رصدت مبلغ ، ويف إطار جهود واشنطن ملكافحة اإلرهاب يف أفريقيا
و تقرر رفـع  ، مث توسعت لتشمل اجلزائر بطلب من قيادة القوات األمريكية يف أوروبا، الساحلدول 

وهذا ما جسده توفري الواليات املتحدة خـدمات اسـتخبارية   ، مليون دوالر 125هذه امليزانية إىل 
 قدمت اليت، التابعة للبحرية األمريكية آريون3بعرب طائرة استطالع ، مهمة ملايل والنيجر واجلزائر

حيث ، أحد أبرز أمراء اجلماعات اإلسالمية عبد الرزاق البارامعلومات دقيقة عن حتركات املدعو 
  )3(.وبعدها إىل التشاد ليتم تسليمه فيما بعد للجزائر، طرد من مايل إىل النيجر

بزيـارة   كوفر بـالك قام املنسق األمريكي ملكافحة اإلرهاب  2004أكتوبر 15وبتاريخ 
، رح خالهلا بأن بالده تضع حتت تصرف اجلزائر ودول الساحل عتادا تكنولوجيا حديثاوص، للجزائر

وأبـدت واشـنطن   ، سامهت يف إضعاف قدرات اجلماعة السلفية، يتمثل يف حمطات ساتل متحركة
كـوفر  وتعهد ، 2004رغبتها يف متويل املركز األفريقي ملكافحة اإلرهاب الذي أنشأ باجلزائر سنة

كما أشاد بتبادل املعلومـات بـني   ، طلبات اجلزائر خبصوص بعض املعدات التقنية بالرد على بالك
مـن متـارين   ، وبذلك فان التنسيق األمين بني اجلزائر وواشنطن بلغ أعلى املسـتويات  )4(.البلدين

  .ومناورات مشتركة خدمت الطرفني
ستخبارايت ضـد  حسب بعض اخلرباء األمريكيني فان اجلزائر من أوائل الدول يف التعاون اإل

عربت يف أكثر من مناسبة عن شكرها لطبيعة ، بأن اإلدارة األمريكية ويليام كونتويرى ، اإلرهاب
  )5(.الدعم املقدم من طرف اجلزائر يف مكافحة اإلرهاب

لعبت اجلزائر دورا هاما جـدا يف  :"قائالريتشارد ايدرمان  وصرح السفري األمريكي باجلزائر
وهي مرشحة للعب دور حمـوري يف  ، تفكيك البنية التحتية لتنظيم القاعدةو ، احلرب على اإلرهاب

                                                
.1) Le Jeune Indépendant 10/10/2002. 
2) Le Quotidien D‘oron 7/9/2003. 

  .2004ماي12 ،الخبریومیة )  3
  .2004اكتوبر16 ،لخبریومیة ا)  4
  .2004مارس16،لخبریومیة ا)  5
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إن إعادة انتخـاب  " عبد العزيز بوتفليقةوصرح الرئيس " العامل العريب وأفريقيا من طرف واشنطن
ويف " سيساهم يف تدعيم عالقتنا  وتعزيز اجلهود ملكافحة اإلرهـاب  ،جورج بوشالرئيس األمريكي 

أعرب عن رغبيت يف التعاون معكم خالل العهـدة  " صرح الرئيس األمريكي  رده عن هذه الرسالة
منسق مكافحة اإلرهاب باخلارجية األمريكية التعاون اجلزائـري   فرنسيس تايلورووصف ". الثانية

جانيت وصرح السفري األمريكي باجلزائر السيدة ، األمريكي يف اال االستخبارايت العسكري بالرائع
  )1(.وبدأت قبل ذلك 2001سبتمرب 11لعالقات بني اجليشني ممتازة وتعززت بعد بأن ا آندرسون

  .التنسيق األمين بني البلدين يف إطار احللف األطلسي -2
حيث . سنتناول بدءا احللف األطلسي وتوسع أدواره وإطاره اجلغرايف بعد اية احلرب الباردة

، قدمية وتعود إىل اخلمسينيات -ل أفريقياحنو جنوب متوسط وحتديدا مشا-كانت فكرة توسع احللف 
، وذلك إلمخاد ثورة التحرير، عندما أرادت فرنسا أن جتعل املنطقة وخاصة اجلزائر حتت مظلة احللف

، وبالتايل اعتربت اجلزائر أرضا فرنسـية ، وقد مت التنسيق بني فرنسا واحللف األطلسي ذا اخلصوص
وهو ما مت توضـيحه يف  ، ت الفرنسية يف حرا ضد اجلزائرفقدمت القوات األطلسية املساعدة للقوا

  . اخللفية التارخيية هلذه الدراسة
تراجعت فكرة توسـع احللـف   ، وتبنيها للخيار االشتراكي 1962و بعد استقالل اجلزائر 

ـ  ، باجتاه مشال أفريقيا ة واستمر ذلك إىل غاية ايار االحتاد السوفيايت وانتهاء احلرب البـاردة يف بداي
باعتبار أن سبب قيامه واملتمثل يف اخلطـر  ، وهنا ظهر النقاش حول ضرورة بقاء احللف، التسعينيات

أوجـدت  ، إال أن الواليات املتحدة املهندس األول للحلف وصاحب القرار فيه، الشيوعي قد انتهى
  : أسبابا جديدة لبقائه  واستمراره سيطرا على العامل ويظهر ذلك فيما 

فرمبـا  ، إن ختفيف حدة التهديد السوفيايت ال يعين اية كل املخـاطر " بوش األب صرح الرئيس-
  "أن عدونا اصبح عدم االستقرار، اكتشفنا أثناء النظام العامل اجلديد

بان اخلطر القادم هو خطر  1994الذي صرح يف ديسمرب ويلي كالسحسب األمني العام للحلف -
  .اإلسالميني و األصوليني

  )2( .ىل نشاطات املافيا والتهريب واإلرهاب وكل ما يهدد األمن والسلم العاملينيباإلضافة إ -

                                                
سبتمبر  ،470 العدد ،مجلة الجيش، االنعكاسات والتحوالت: اإلرهابيةسبتمبر 11 سنة بعد ،مصطفى مراح ) 1 

  .11ص ،2002
، المستقبل العربي، صدام الحضارات ةنموذج أطروح :ستراتيحي األمريكيإلالجنوب في التفكير ا، محمد سعدي)  2

   .61ص ،1995جانفي  ،191العدد
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ما أدى إىل ، وبذلك جنحت الواليات املتحدة يف إقناع حلفائها بضرورة بقاء احللف وتوسعه
لذلك دخل احللف يف حوار مع هذه الـدول  ، عودة فكرة توسع احللف حنو دول جنوب املتوسطي

إال أن اجلزائر غابت عنـه يف البدايـة   ، ما مسي احلوار األطلسي املتوسطي وهو 1995منذ فيفري 
  :لسببني

وهو ما جعل احللف يتحفظ من ، بسبب األزمة الداخلية وعدم اتضاح األمور السياسية يف اجلزائر-أ
  .إجراء اتصاالت معها

ج سياسية موحدة وجود خالف بني أعضاء احللف يف تقومي األزمة اجلزائرية  مما حال دون انتها-ب
  )1(.حياهلا

ضم كال من مصر واملغرب وتونس  1995وعندما بدأ احلوار األطلسي املتوسطي يف فيفري 
، 1997وحتديدا الندوة اليت عقدت يف نـابويل  ، واعتربت اجلزائر إقصاءها من هذا احلوار، واألردن

 جوزيف لوباز زيارة األمريال وتأيت. رغبة يف ميشها من الترتيبات األمنية اليت ستجري يف املتوسط
وقد مت بعدها ، مبثابة منعطف يف العالقة بني اجلزائر واحللف األطلسي 1998أوت  10للجزائر يف 

، ملعاجلة التحديات البحرية، 1998سبتمرب 4و3دعوة اجلزائر حلضور ندوة احللف يف لشبونة خالل 
  )2(.وهي أول مشاركة للجزائر يف هذا احلوار

بأمهية الدور اجلزائري يف مواجهة اإلرهاب من ، اعترافا من احللف األطلسي وقد شكل ذلك
وقد عرف التنسيق اجلزائري مع احللـف األطلسـي تطـورا يف إطـار     ، خالل عالقتها مع احللف

، 2001والذي ظهر يف براغ نوفمرب ،استراتيجية املفهوم العسكري للدفاع ضد اإلرهاب الدويل
  )3(.2002يف ماي  ةماع داكيا فياليه األيسلنديوقد شاركت اجلزائر يف اجت

وتعمل على ، لذلك فإن القيادة العسكرية اجلزائرية تراهن على عالقاا مع احللف األطلسي
بـأن اجلـيش    ،وولتر راسل ميدوهو ما يؤكده الباحث األمريكي ، تطويرها باجتاه شراكة حقيقية

لذلك فهـو ال يسـتبعد   ، تحدة واحللف األطلسياجلزائري يرغب يف توطيد روابطه مع الواليات امل
  )4(.انضمام اجلزائر للحلف األطلسي مستقبال

                                                
  .بقامرجع س ،خير الدين العايب)  1
  .مرجع سابق، خير الدين العايب ) 2
  .11ص، رجع سابقم ،مصطفى مراح ) 3
  .14/04/2004 ،الخبريومية  ) 4
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والذي يـرى بـأن    ،حممد شفيق مصباحوهو نفس الطرح الذي يتبناه اخلبري العسكري اجلزائري 
عاجال أم آجال ستنضم اجلزائـر للحلـف   "انضمام اجلزائر لألطلسي أصبح أمرا ال مفر منه ويقول 

  )1(".عليها أن حتسن التفاوضاألطلسي و
وعن الزيارات اليت متت بني اجليش اجلزائري ومسئويل احللف األطلسي ميكن إمجاهلا يف مـا  

  :يلي
بزيارة للجزائر  جياناكار لوفرتوانقام وفد من احللف األطلسي برئاسة العقيد  2002خالل فيفري 

الذي أكد بأن هنـاك   سيدين مورغانريال تبعتها زيارة وفد من القيادة اجلنوبية للحلف بقيادة األم
   )2(.تقدم مستمر يف العالقات بني الطرفني وأن آفاق التعاون واسعة

  
يف ، بزيارة للجزائر أليساندرو مينوتوقام األمني العام للحلف السيد  18/05/2004ويف 

 )3(.ةالذي عرف نشاطا ملموسا خالل السـنوات األخـري  ، إطار تدعيم احلوار األطلسي اجلزائري
وذلـك  ، جرت متارين عسكرية بني البحرية اجلزائرية وقوات من الناتو 2004ديسمرب 04وبتاريخ 

، باولو بوليـدورو أيام حتت قيادة النقيب اإليطايل 4اليت استغرقت ، خالل زيارة وفد منه  للجزائر
اجلانب اجلزائري  وعن، وضم الوفد باخرتني من إيطاليا وباخرة يونانية وباخرة إسبانية وأخرى تركية

واليت متحورت حول الرمـي  ، فقد شارك طالب املدرسة العليا للبحرية بتامنفوست يف هذه التمارين
حول الرموز وآخـر  2001فقد سبقه مترين سنة ، ويعترب هذا التعاون الثالث بني الطرفني، باملدفعية

  )4(.حول اإلنقاذ 2003سنة 
عن إمكانية مشاركة قـوات  ، اجلزائري اعتذر لهوقد أوضح األمني العام للحلف أن الرئيس 

وأكد من جهته أن احللف على أمت االستعداد ، جزائرية يف عمليات حفظ السالم اليت يقوم ا احللف
إذا وضـعت  ، كما أوضح بأن عالقات الطرفني ستتعزز أكثـر ، ملساعدة اجلزائر يف عصرنة جيشها

ليتم التنسيق وبشكل أفضل بـني  ، احللف بربوكسل اجلزائر ضابط ربط رفيع املستوى يف مقر قيادة
وأكد يف اية زيارته للجزائر بأن وفدا .الطرفني يف مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة واهلجرة السرية

                                                
  .2004مارس  12الى6من ،127العدد  ،األسبوع بارخأسبوعية أ ) 1
  .3ص، 2002 مارس ،446العدد، مجلة الجيش ) 2
  .19/05/2004، لخبرايومية  ) 3
  .08/10/2004 ،الخبريومية  ) 4
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لبحث سبل تعزيز العالقـات بـني اجلزائـر واحللـف      2005من احللف سيزور اجلزائر مع بداية
  )1(.األطلسي

وقد تدعم عـرب  ، تنسيق األمين بني الطرفني حقيقة ال غبار عليهافان ال، بالنظر إىل ما سبق
وهو ما يربهن عليه الربنـامج املكثـف للتمـارين    ، السنوات األخرية خاصة يف مكافحة اإلرهاب

  .والتربصات املشتركة والزيارات بني اجليش اجلزائري واألمريكي
بني بارزين للتعامـل معهمـا يف   واإلدارة األمريكية تتجه حنو اختيار اجلزائر وباكستان كقط

على ضرورة االستفادة من التجربة اجلزائرية يف مكافحـة   كوفر بالك كما أكد. مكافحة اإلرهاب
ويرى احملللون بأن بقاء إدارة بوش يف البيت األبيض سيكرس التوجه بإعطـاء األولويـة   . اإلرهاب

  .للتعاون مع شركاء جدد على رأسهم اجلزائر
األمنية بني اجلزائر والواليات املتحدة مبحطتني كان هلما األثر البـالغ يف   وقد مرت العالقات

  :تغيري مسار التعاون األمين والعسكري بني الطرفني ومها 
واليت سامهت يف كسـر   1998أوت 10للجزائر يوم جوزيف لوبازالزيارة اليت قام ا األمريال -أ

  .لسنوات طويلةاحلصار والعزلة اليت عاىن منها اجليش اجلزائري 
وهو مـا  ، وبأنه ال يعترف باحلدود، سبتمرب اليت أظهرت الوجه احلقيقي لإلرهاب 11أحداث -ب

  .جاء منسجما مع اجلهود اجلزائرية يف هذا اال
رغم أنه بدأ ، وإمجاال ميكن القول بان التنسيق والتعاون األمين بني اجلزائر والواليات املتحدة 

بسبب توفر عدة ظروف سامهت يف إجياد التقارب بني اجلزائر ، ورا ملحوظاإال أنه حقق تط، متأخرا
ووفق املعطيات احلالية فإن وترية التنسيق األمين بني البلدين مرشحة لبلوغ درجات أعلى ، وواشنطن

  .يف املستقبل
  
  
  
  
  
  

                                                
  .09/08/2004، الخبر يومية ) 1
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فـإن  ، على عكس التنسيق السياسي والتعاون األمين والذي بدأ يف التسعينات بني البلـدين 
وكانت مزدهرة خاصة يف اال الطاقوي؛ ، 1962العالقات االقتصادية تعود إىل ما بعد اإلستقالل 

  .لك يف الفصل األولكما بينا ذ، ومل تتأثر بدرجة كبرية بالتوتر السياسي بني البلدين. الغاز والبترول
فكيف كانت هذه العالقات االقتصادية بعد اية احلرب الباردة؟ وأثناء األزمة الداخلية اليت عرفتها  

  اجلزائر؟ وما هي أبرز ااالت أمهية يف هذه العالقة؟ وماذا حققت وما هو مستقبلها؟
نائي للعالقات اإلقتصادية بـني  يتعلق األول باإلطار الث، ستتم معاجلة هذا املبحث من خالل مطلبني

  . أما املطلب الثاين فيتعلق باإلطار اجلماعي  هلذه للعالقات. البلدين
  .يف البداية حناول إلقاء نظرة سريعة على اقتصاد البلدين ملعرفة إمكانية التقارب املوجودة بينهما

باالعتماد على ، اديةبالنسبة للجزائر فقد حاولت بعد االستقالل مباشرة حتقيق التنمية االقتص
لتقليل التبعية للخارج وبعد فشـل هـذه   ، املوارد الداخلية وبالدرجة األوىل على عائدات احملروقات

  .حاولت اجلزائر االنفتاح على العامل اخلارجي وتشجيع االستثمار األجنيب كخيار بديل، االستراتيجية
  :إىل مرحلتني وميكن لنا أن نقسم مسار التنمية االقتصادية يف اجلزائر 

وهي مرحلة االعتماد على القدرات واإلمكانيـات الذاتيـة   : 1962/1980مرحلة النهوض -أ 
  .وفق النهج االشتراكي بإخضاع االقتصاد للسياسة، لتحقيق التنمية

حاول اعتماد بعـض   ،الشاذيل بن جديدمبجيء الرئيس : 1980/2004مرحلة اإلستنهاض  -ب
إال أن اخنفاض أسـعار البتـرول يف منتصـف    ، نفتاح على اخلارجاإلصالحات وانتهاج سياسة اال

ما دفع احلكومة اجلزائرية لتبين املزيد مـن اإلصـالحات   ، الثمانينيات أدخل البالد يف أزمة اقتصادية
، من مداخيلها ٪95إال أن اعتماد اجلزائر بشكل كبري على عائدات النفط واليت تشكل ، االقتصادية

  .   اإلقتصاديعرقل عملية اإلقالع 
  :وميكن تلخيص كل ما سبق ذكره من خالل املخطط التايل
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  اجلزائر
  
  
  

  "1980/2004"اإلستنهاض"                                              1962/1980"النهوض
  
  السياسة اإلقتصادية االقتصاد السياسي                                                            
  
  اخلطاب اإلشتراكي                                                           اخلطاب اللربايل  
  
  

  اإليديولوجيا
  
  

  )1(.1962/2004خمطط ميثل مسار عملية التنمية االقتصادية يف اجلزائر:2الشكل رقم
  

الواليات املتحدة يف اال االقتصادي  ميكـن   وعن األسباب اليت تدفع اجلزائر للتعاون مع
  :إمجاهلا يف ما يلي

واملنتج األول للسلع واخلدمات يف ، كون الواليات املتحدة متثل القوة االقتصادية األوىل يف العامل-1
  .العامل

  ،متتلك الواليات املتحدة أكرب نصيب يف البنك العاملي وصندوق النقد الدويل-2

                                                
 191العدد، المستقبل العربي، الجزائر ةحال :سيلتبعية االقتصادية وأثرها في صنع القرار السياا ،ناصر يوسف ) 1

  .118ص، 1995جانفي
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لذلك فهي تؤثر بفعالية على سياسة هاتني اهليئتني اجتاه الـدول  ،  احلصصمن إمجايل ٪18تشكل 
  .النامية

تكون عالية ومتقاربـة مـع   ، املساعدات اإلقتصادية اليت تقدمها الواليات املتحدة للدول النامية-3
بلغـت  1975وعلى سـبيل املثـال سـنة    ، مقدار املساعدات املقدمة من طرف اهليئتني العامليتني

مليار دوالر واملساعدات املقدمة من طرف الواليـات  3.8ات االقتصادية من طرف اهليئتني املساعد
مليـار دوالر يف حـني   11مساعدات اهليئتني معا بلغت  1989أما سنة، مليار دوالر4.2املتحدة 

  )1(.مليار دوالر9.7بلغت املساعدات األمريكية 
وعن األسباب اليت تـدفع  ، ول عاملياوباحلديث عن اإلقتصاد األمريكي ميكن القول بأنه األ

  :تتلخص يف ما يلي، الواليات املتحدة إىل التقارب إقتصاديا مع اجلزائر
بأمثان معقولة ألن إحتياطـات  ،  ضمان تدفق البترول والغاز الطبيعي للواليات املتحدة وحلفائها-1

وتعتمد ، ياطات العامليةمن إمجايل اإلحت % 70النفط يف مشال إفريقيا والشرق األوسط قدرت بنحو 
باإلضافة إىل كون اجلزائر تعترب املصدر الثالث للغاز ، من نفط اخلارج%50الواليات املتحدة على 
  .الطبيعي املميع يف العامل

وإذا ما مت النظر هلا يف إطار املغرب ، مليون مستهلك30تعترب السوق اجلزائرية سوق واعدة تضم -2
  )2(.ثل اجلزائر أرضية خصبة جللب اإلستثماراتومت، فإنه يبدو أكرب، العريب

  
   .اإلطار الثنائي للتبادل اإلقتصادي بني اجلزائر والواليات املتحدة :املطلب األول 

وحجم ، سيتم تناول هذه النقطة من خالل املبادالت الثنائية بني البلدين؛ اإلسترياد والتصدير
مث نتعرض لإلستثمارات وتطورهـا عـرب فتـرة    ، اريوامليزان التج، املبادالت التجارية بني البلدين

  .ويف األخري إستخالص جمموعة من النتائج،ومن مث مقارنتها وربطها بأهم األحداث، الدراسة
  أوال سنحاول إدراج جمموعة من البيانات واإلحصاءات يف شكل جدول لتسهيل قراءا 

يعرب عـن تطـور   ، ة اجلدول إىل منحىن بياينومن مث ننتقل للخطوة الثانية املتمثلة يف ترمج، و ترتيبها
  .ويف األخري القيام بعملية قراءة وحتليل املنحىن البياين، حجم املبادالت بني اجلزائر والواليات املتحدة

                                                
  القاهرة  ،مكتبة الشروق، الطبعة األولى ،األول الجزء ،اإلمبراطورية األمريكية ،رامزي كالرك وآخرون )1

  .273ص، 2001
  ، 1997جانفي ، 127العدد، السياسة الدولية، الواليات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، حنان دويدار ) 2
  .121ص
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  اجلدول-
  األعمدة التكرارية-
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  .ينبغي بداية حتديد ماهية هذه املبادالت، حتليل بيانات حجم املبادالتوقبل الشروع يف 
وعن الغاز فإن اجلزائر . حيث تتمثل صادرات اجلزائر بإجتاه الواليات املتحدة أساسا يف البترول والغاز

من إمجايل ما تسـتورده الواليـات    %22وهو ما ميثل ، منه للواليات املتحدة %5تصدر تقريبا 
  )1(.الغاز املتحدة من

                                                
  .23/09/2003بتاريخ أمام مجلس األعمال األمريكي الجزائريبوتفليقة تصريح الرئيس عبد العزيز  ) 1
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 شكيب خليـل تتمثل أساسا حسب السيد ، و باملقابل فإن الصادرات األمريكية حنو اجلزائر
وأجهزة اإلعالم ، جتهيزات ميكانيكية وكهربائية، وزير الطاقة واملناجم اجلزائري يف منتجات صناعية

  )1(.باإلضافة إىل املنتجات الغذائية والزراعية، اآليل
أوهلا أن امليزان التجاري كان دائمـا  : كن تسجيل بعض املالحظاتوبالنظر إىل اجلدول فيم

فاجلزائر تصدر البتـرول والغـاز   ، وهذا يعود لطبيعة املبادالت ونوعيتها بني البلدين، لصاحل اجلزائر
وباملقابل فإن ما تستورده اجلزائر من الواليات املتحدة من ، وبكميات كبرية بإجتاه الواليات املتحدة

وهذا ما جعل امليزان التجاري لصاحل ، اعية ومعدات اإلعالم اآليل ليست باحلجم الكبريمنتجات صن
     .    وميكن أن نالحظ التغريات يف اجلدول و على املنحىن البياين، اجلزائر

  :التعليق على املنحىن
كانت تشكل أكثـر  1990من خالل املنحىن ميكن أن نالحظ أن املبادالت التجارية سنة 

إىل سـنة   1991مليار دوالر من سـنة   3إال أا إخنفضت بعدها إىل أقل من، ار دوالرملي 3من
إرتفع حجـم   1997ومن سنة ، وهو ما يعد تراجعا بسبب توتر الوضع األمين يف اجلزائر 1996

وكانت اجلزائر الزبـون السـادس   ، مليار دوالر 3التبادل التجاري بني البلدين من جديد ليتجاوز 
إىل  1999و1998وعاد وإخنفض حجم التبادل التجاري خـالل سـنة   ، تحدة عربياللواليات امل

ليتجاوز  2000وكانت هذه فترة إنتقالية ألنه سيعود حجم املبادالت سنة . مليار دوال ر 2حوايل 
ليصـل سـنة   ) 2004-2000(مليار دوالر وإستمر يف التزايد خالل السنوات األربع األخرية  3

  .ليار دوالر وهو رقم تارخيي يف جمال املبادالت التجارية بني البلدينم 5إىل أكثر من  2003
حطمت كل األرقام وبلغت املبادالت التجارية بني البلدين أكثر مـن   2004ولكن سنة  

مليار دوالر وهو رقم يدل على الدرجة اليت أصبحت فيهـا العالقـات    7مليار دوالر لتقارب 6.5
بحت اجلزائر بالنسبة للواليات املتحدة مبثابة شريك إقتصادي يعتمد فقد أص، اإلقتصادية بني البلدين

 2001فسنة، وذلك ما جيسده كون اجلزائر ضمن املراتب األوىل، عليه يف مشال إفريقيا والعامل العريب
وكانـت  ، كانت اجلزائر خامس أكرب سوق للواليات املتحدة يف مشال إفريقيا والشـرق األوسـط  

وخالل السنوات األخرية ظلـت  . ل الزبون الثاين للجزائر خالل نفس السنةالواليات املتحدة تشك
حيـث أن حجـم املبـادالت    ، اجلزائر تشكل أحد أكرب األسواق للواليات املتحدة بشمال إفريقيا

  .  من حجم  مبادالت الواليات املتحدة مع منطقة املغرب العريب  %72التجارية بني البلدين مثل 

                                                
  .2003/ 23/06في مجلس األعمال األمريكي الجزائري شكيب خليل أمام وزير الطاقة والمناجم تصريح  ) 1
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فقد تطورت ، واليت تتركز يف قطاع احملروقات، رات األمريكية باجلزائروفيما خيص اإلستثما
بفضل عودة األمن واالستقرار للبالد وتفعيل العالقات السياسية واألمنية بني ، خالل السنوات األخرية

 .البلدين
قبلت اجلزائر شروط صندوق النقد الدويل والبنك العاملي لتحريـر  ، 1994وابتداء من سنة 

فقامت خبوصصة بعض الشركات الوطنيـة  ، وتشجيع القطاع اخلاص، واإلصالح اهليكلي، اإلقتصاد
  .الوطين واألجنيب، وفتح العديد من القطاعات أمام اإلستثمار اخلاص، املفلسة

) .Marathon powers .Us stell(حمادثات مع  سونلغاز ويف جمال الكهرباء أجرت
 ديك تشـيين  وخالل نفس السنة ويف ماي زار. لكهربائيةيف إطار التعاون يف جمال تطوير احملطات ا

زار  1998ويف ماي . لبحث إمكانية االستثمار يف جمال املناجم هاليبورتونرئيس جمموعة ، اجلزائر
 )1( .لتقدمي تقرير عن فرص اإلستثمار يف اجلزائر بيار سالنجر اجلزائر

منـها  ، مليـار دوالر  4كثر منأ 1998وقد بلغت اإلستثمارات األمريكية يف اجلزائر سنة 
وبقي اإلسـتثمار األمريكـي   )  2(.مليار خارج جمال النفط 2.372مليار يف جمال النفط و 2.156

أكثر  2003/2004ليبلغ خالل ، مليار دوالر 4.5و 4بني  1998/2002يتراوح خالل الفترة 
اسـتقبال اإلسـتثمارات    وذا فقد جاءت اجلزائر يف املرتبة الثالثـة عربيـا يف  ، مليار دوالر 5من

بعد كل من السعودية ومصر، و قد مثل اإلستثمار األمريكي لوحده ثلـث اإلسـتثمار   ، األمريكية
  )3(.ما جعلها يف املرتبة األوىل عربيا يف إستقبال اإلستثمار األجنيب، 2002األجنيب يف اجلزائر سنة

قـوم هـذا   وي 1999بزيارة للجزائر يف ديسمرب » EXIMBANK «وقد قام رئيس 
وقد قيم درجة خماطرة السوق اجلزائرية ضمن الفئـة  ، البنك بضمان االستثمارات األمريكية باخلارج

مليار دوالر 1.6كما يقدر حجم مبادالته مع اجلزائر ، بدل اخلامسة قبل ذلك 2001الرابعة خالل 
علـى متويـل   وقد ألغى احلد األقصى السابق الذي كـان مفروضـا   ، وهو األكرب يف مشال إفريقيا

  )4(.مليار دوالر 2واملقدر حبوايل ، الصادرات والواردات من وإىل اجلزائر
اإلسـتثمار يف  أقيم منتدى من طرف الس األفريقي املشترك بعنوان   2000وخالل ماي 

، وسياسة االنفتاح االقتصادي اليت تنتـهجها ، لتعريف املستثمر األمريكي بالسوق اجلزائرية، اجلزائر

                                                
1) El watan 29/12/1997. 

  .282ص، مرجع سابق، خرونآومسكي وناعوم تش ،رامزي كالرك ) 2
   .، مرجع سابقرئاسة الجمهوريةاإللكتروني لموقع ال ) 3
  .المرجع السابق نفس ) 4
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ومت تناول موضوع املؤمتر اآلفروأمريكي حول  ،شكيب خليلزير الطاقة واملناجم اجلزائري حبضور و
مت إدراج اجلزائر  2002وخالل . والذي ستتكفل الواليات املتحد بتمويل جزء منه، الطاقة النظيفة
مليون دوالر  50له مبلغ  ورصد ،من طرف قسم الفالحة األمريكي(GSM102) ضمن برنامج 

  )1( .اء املنتجات الفالحية األمريكيةلتدعيم شر
  :ومن أهم نتائج التبادل الثنائي بني الطرفني نسجل 

عضوا وهي تسهر علـى   40واليت تضم ، 2002إنشاء غرفة التجارة األمريكية باجلزائر سنة  -1
  .تعميق املبادالت التجارية الثنائية بني البلدين ومراقبة وتريا

وقـد  ، 16/09/2002رمسيا يف)  (US-ABCائري األمريكي تأسيس جملس األعمال اجلز -2
ونظم منتـدى نـاجح   ، شارك يف تنظيم املؤمتر الثنائي الوزاري حول الغاز الطبيعي السائل بواشنطن

والذي جلـب اهتمـام اإلدارة   ، 2003بواشنطن خالل ، االنشاء واالستثمار، حول البىن التحتية
مثل التعاون يف جمال ، ما ينشط الس يف عدد من القضاياك، والكونغرس وبعض املديرين التنفيذيني

  )2(.والزراعة الغذائية والبترول والتكنولوجيا املعلوماتية، الصناعة
 )(openskyوقد دخلت اجلزائر والواليات املتحدة يف نقاش حول إتفاقية الفضاء املفتوح

 ،ية العالقات الثنائية يف عدة جمـاالت واملتعلقة حبركة املالحة اجلوية لتعزيز وتقو ،2003يف سبتمرب 
  )3(.رغبتها يف املسامهة يف جتديد االسطول اجلوي اجلزائري BOEINGوقد أبدت 

، بضمان متويل مصنع لتحلية مياه البحر بالعاصمة، وستقوم الوكالة األمريكية لالستثمارات
بدايـة  ، مليون دوالر 210األمريكية وتقدر كلفة املشروع  آيونيكسوالذي أوكل تنفيذه موعة 

بتسهيل مسامهة القطاع اخلاص األمريكي يف التنميـة االجتماعيـة   ، وتتكفل هذه الوكالة، 2005
قام وفد أمريكي عن الوكالـة بزيـارة    2004وخالل أواخر ديسمرب . واالقتصادية للدول النامية

األوىل من نوعها حسبما صرح وهي الزيارة ، والتقى مبسؤولني من وزارة املالية وبنك اجلزائر، اجلزائر
  )4(.عقب زيارته لواشنطن ولقائه مع الرئيس املدير العام للوكالة شكيب خليل به

  
  .اإلطار اجلماعي للعالقات اإلقتصادية بني البلدين :املطلب الثاين

                                                
1) http://www.arabicnews.com/ansub/daily/day/000520/2000052054.html 

  .مرجع سابق ،لرئاسة الجمهورية اإللكترونيالموقع  )  2
   .نفس المرجع السابق) 3

  .25/12/2004، الخبرية يوم ) 4

http://www.arabicnews.com/ansub/daily/day/000520/2000052054.html
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ويتضمن هذا املطلب نقطتني فرعيتني؛ تتعلق األوىل باملبادرة األمريكية للشراكة اإلقتصـادية    
أما الثانية فتتعلق بالتنسيق بني واشنطن واجلزائر خبصوص إنضمام هذه األخـرية  ، غرب العريبمع امل

  . ملنظمة التجارة العاملية
   :الشراكة األمريكية املغاربية-1

واملتعلقة بالتعاون االقتصادي بني الواليات املتحـدة واملغـرب    ،إيزنستات وتسمى مبادرة
نائب كاتب الدولـة املكلـف   ستيوارت ايزنستات مهندسها فقد مسيت كذلك نسبة إىل ، العريب

وـدف   1998الذي اقترحها خالل زيارته ملنطقة املغرب العريب يف جويلية ، بالشؤون االقتصادية
مـن خـالل   ، واملستقبل الدميوقراطي للمنطقة، الرفاهية االقتصادية، هذه املبادرة إىل  حتقيق األمن 
الواليات املتحدة ودول املغرب العريب وفـتح األسـواق وتشـجيع    تكثيف التبادل االقتصادي بني 

   )1(.االستثمار وتفعيل احلوار
ودف الواليات املتحدة من ، وتضم هذه املبادرة يف املرحلة األوىل تونس واجلزائر واملغرب

بـني   وهذا ال يعين عدم إمكانية التنسيق، إىل كسر االحتكار األورويب للمنطقة، خالل هذه املبادرة
دائما فيجب تدعيم املبادالت التجارية بني البلـدان   ايزنستاتوحسب ، األطراف الثالثة فيما بينها

وقد أبـدت اجلزائـر اسـتعدادها    ، لتحقيق سوق متجانسة وإزالة احلواجز اجلمركية، املغاربية أوال
  )2(.1999للدخول يف هذه املبادرة على لسان وزير اخلارجية أمحد عطاف يف ماي 

  
مساعد كاتب الدولة األمريكـي للشـرق    رونالد نيومانزار اجلزائر  1998يف أكتوبر و

، كما أكد أا غري ذات أبعاد  سياسـية ، لتجديد مبادرة ايزنستات وتفعيلها، الوسط ومشال أفريقيا
ومؤمتر جهـوي حـول   ، 1998واستضافت واشنطن اجتماع وزاري اية ، فهي اقتصادية حمظة 

مليار دوالر هلذه املبادرة حىت ايـة   4,5وقد مت ختصيص ، 1999نطقة بداية عام االستثمار يف امل
  )3(.مليار قروض طويلة األجل 2.5و، مليار دوالر هبات 2منها ، 2005

وعربت هذه املبادرة عن الرغبة األمريكية احلقيقية يف التواجد اقتصاديا بقـوة يف املغـرب   
بـني  ، اجلزائر ميكنها أن تستفيد من التنافس اإلقتصادي غري املعلنوهلذا فإن ، وحتديدا اجلزائر، العريب

  .بشرط أن جتيد التفاوض مع الطرفني، الواليات املتحدة وفرنسا حتديدا

                                                
1) Nicol GRIMAUD,  Le Maghreb entre l’Europe et les Etats Unis, revue études 
internationale, n°70, janvier1999, p27. 
2) http://www.arabic news.com.ansub /daily/day /98 :1105/1998 1105 60.html 
3 ) http://www.arabic news.com.ansub /daily/day /98 :1105/1998 1105 60.html 
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  :دعم جهود إنضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة -2
دة أبدت يف الواليات املتح نفإ، وفيما خيص جهود إنضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية

وتتمثل هذه املساعدة أساسا يف ، إستعدادها لتقدمي املساعدة للجزائر يف هذا اإلطار، أكثر من مناسبة
إلجياد قطاع مايل متطور ، باإلضافة إىل املساعدة يف اال املصريف والبنكي، تقدمي اخلربة الفنية والتقنية

وحتقيق اإلنفتـاح  ، يد جمال نشاط القطاع اخلاصواليت تتسم بتزا، يتماشى مع متطلبات الفترة احلالية
حنن نؤيد "وزير اخلارجية األمريكي السابق بقوله   كولن باولوهو ما نلمسه يف تصريح . اإلقتصادي

، عن طريق تقدمي املساعدة الفنية يف جمال األنظمة الضـريبية ، إنضمام اجلزائر ملنظمة التجارة العاملية
  )1(" ن التجاريوالقانو، والقضاء وامليزانية
حنن نقدم للجزائر املساعدة التقنيـة يف  "مساعد الدولة املكلف بالتجارة  وليام برينز وصرح

وتسعى الواليات املتحدة لدعم إنضمام اجلزائـر للمنظمـة العامليـة    " إطار املنظمة العاملية للتجارة 
ركية ممـا ينشـط التبـادل    ألن ذلك سيساهم يف إزالة العديد من العراقيل واحلواجز اجلم، للتجارة

  )2(.التجاري بني البلدين
والذي ضـم ثـالث   ، ويف اية هذا الفصل  املتعلق مبجاالت التقارب اجلزائري األمريكي

  ، األمين واإلقتصادي، جماالت؛ السياسي
واليت كانت حديثة نوعـا  ، فيما خيص الصعيد السياسي ميكن القول بأن العالقات السياسية 

، خاصة مع بداية التسعينات بسبب التوتر األمين الذي عرفته اجلزائر، وغري مستقرة بدت مضطربة، ما
، 1998والذي تعزز إبتداء من سنة ، إال أنه ومع منتصف التسعينات بدأت تعرف نوعا من التحسن

وصوال اىل لقاء الرئيسـني  ، حيث ميكن مالحظة تزايد وترية الزيارات واللقاءات الرمسية بني البلدين
والذي من ، وهو ما يفسر على أنه تقارب على أعلى مستوى، 2001مرتني خالل  تفليقة وبوشبو

  .شأنه أن يتعزز خالل السنوات القادمة بتوفر اإلرادة السياسية عند الطرفني والظروف املالئمة
وغياب ، بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية يف اجلزائر، ويف اال األمين الذي عرف تأخرا

وضـعف اجلماعـات   ، وعودة اإلسـتقرار ، إال أنه وبتبين اجلزائر لإلصالحات اهليكلية، راراإلستق
إختذت اإلدارة األمريكية موقفاً أكثر وضوحاً خبصـوص  ، اإلسالمية وتشتتها بعد منتصف التسعينات

، وأعلنت مساندا للحكومة اجلزائرية يف حرا ضد اجلماعات اإلسـالمية ، الوضع األمين يف اجلزائر

                                                
   .مرجع سابق ،03/12/2003 بتاريخ، المؤتمر الصحفي لكولن باول بالجزائر ) 1

2) Le Jeune Indépendant  10/12/2002. 
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، ما ساهم يف تعزيز التنسيق األمين بـني البلـدين  ، سبتمرب11وتعزز هذا اإلجتاه بقوة بعد أحداث 
  .والذي ميكن القول بأنه إنطالقة جديدة للعالقات األمنية بني البلدين بآفاق كبرية

واليت كانت عموما مقبولة وتعود إىل مـا بعـد اإلسـتقالل    ، أما عن العالقات اإلقتصادية
،  واليت تكرست بعد ايـة احلـرب البـاردة   ، ب املصاحل النفطية األمريكية يف اجلزائربسب، 1962

فمع بداية التسعينيات عرفت املبادالت التجاريـة بـني   . وحتقيق التقارب اإليديولوجي بني البلدين
 غاية إال أا مع منتصف التسعينيات وإىل، البلدين تراجعا بسبب األوضاع األمنية املتردية يف اجلزائر

وخالل السنوات األخرية األربعة شهدت املبادالت التجارية قفزة ، عرفت نوعا من اإلنتعاش1999
باإلضافة إىل تزايد معدالت اإلسـتثمار األمريكـي يف   ،حيث بلغت أعلى مستوياا، نوعية وكمية

  .اجلزائر فاحتة بذلك أفاقا واسعة للتعاون اإلقتصادي بني البلدين على املدى املنظور
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  .معوقات التقارب اجلزائري األمريكي :الفصل الثالث
نلقي نظرة على اجلهة املعاكسة ، بعد التعرض االت التقارب اجلزائري األمريكي بالتفصيل

  .واملتعلقة مبعوقات التقارب بني البلدين
، ما يشكل حتديا حقيقيا أمـام الطـرفني  ، ال شك أن هناك عقبات يف طريق هذا التقارب

  .عوجلت كل منها يف مبحث مستقل، راسة هذه العقبات فقد مت تقسيمها إىل ثالث نقاطولتسهيل د
ويتعلق املبحث األول مبسألة الدميقراطية وحقوق اإلنسان واليت تعتربها الواليـات املتحـدة   

لذلك سنتطرق يف البداية للتصور األمريكي للدميقراطية ، إحدى الركائز املهمة يف سياستها اخلارجية
، ومن مثة نتعرض للتقييم األمريكي لوضعية حقوق اإلنسان يف اجلزائـر ، ق اإلنسان عرب العاملوحقو

واملسار الدميقراطي يف اجلزائر بعيون ، خاصة يف ظل األزمة األمنية اليت عرفتها خالل عقد التسعينات
وإىل أي مدى ، ريكيلنصل يف األخري إىل األسباب احلقيقية هلذا التقييم األم، أمريكية ما له وما عليه

  .ميكن أن يعيق التقارب بني البلدين
ويتناول املبحث الثاين أبعاد النفوذ الفرنسي يف اجلزائر باعتباره أحد أهم عوائق التقـارب   

، كما سنبني ذلك بإظهار أمهية املغرب العريب واجلزائر باخلصوص بالنسبة لفرنسا، اجلزائري األمريكي
والواليات املتحـدة  ، املباشرة وال جيوز التخلي عنها مهما كانت األسباب اليت تعتربها منطقة النفوذ

  .ال تعترف مبناطق النفوذ املوروثة عن احلقبة االستعمارية، اليت أصبحت يف عامل ما بعد احلرب الباردة
ويتناول املبحث الثالث أهم االختالفات حول القضايا ذات االهتمام املشترك بني اجلزائـر  

واليت يسـجل  ، وخنص بالذكر قضية الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية، ليميا ودولياوواشنطن إق
فإىل أي مدى ميكن أن يؤثر ذلك على العالقات بينهما حاضرا ، البلدان بشأما مواقف غري متوافقة

  .ومستقبال
ي ويف اية الفصل نضع خامتة تضم أهم النقاط اليت من شأا أن تعيق التقـارب اجلزائـر  

  .األمريكي على املدى املنظور واملتوسط
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  .مسألة الدميوقراطية وحقوق اإلنسان يف اجلزائر :املبحث األول
النظام العاملي  بوش األببعد اية احلرب الباردة وظهور ما مساه الرئيس األمريكي األسبق   
وقراطية وحقوق اإلنسـان عـرب   برزت عدة تغريات يف النظام العاملي أمهها قضية نشر الدمي، اجلديد
باعتبار أن انتصـار اللرباليـة علـى    ، وهو األمر الذي جعلته الواليات املتحدة على عاتقها، العامل

ألجل ذلك كان علـى اإلدارة األمريكيـة إجيـاد    ، اإلشتراكية جيب أن يكلل بنشر القيم الليربالية
  .إستراتيجيات لذلك

ة اليت تدفع الواليات املتحدة لترقية الدميوقراطية وحقوق ولنا أن نتساءل عن األسباب احلقيقي 
  .بعيدا عن اجلانب الدعائي والتصرحيات الرمسية، اإلنسان يف العامل

فخـالل  ، بداية جند أن أمهية حقوق اإلنسان والدميوقراطية اختلفت عرب اإلدارات األمريكية
، كارتر ورجيانع كل من الرئيسني بينما أصبحت نشطة م، مل تكن ذات أمهية نيكسونفترة الرئيس 

ولكن عموما فقد بلغت الدميوقراطية وحقوق اإلنسان األمهية القصوى عند اإلدارة األمريكية بعـد  
  :ارتكزت السياسة اخلارجية على أربع مبادئ وهي كلينتونفمثال يف إدارة . اية احلرب الباردة

  . ور الريادي العاملي للواليات املتحدةمحاية املصاحل والقيم األمريكية والتأكيد على الد-1
األمـم املتحـدة     ، تقوية املؤسسات اليت تشجع السالم والرخاء العاملي مثل حلف الناتو-2

  .البنك العاملي وصندوق النقد الدويل
دعم الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ألن املصاحل األمريكية ستكون أضمن يف عامل حيتـرم  -3

  .احلقوق وإقتصاد السوق
بناء عالقات وثيقة مع الدول الكربى مثل أوربا واليابان وروسـيا والصـني للتنسـيق     -4

  )1(.معها
وبالنظر إىل الرباغماتية األمريكية فإن إنتشار الدميوقراطية وحقوق اإلنسان مرتبط بضـمان  

بالنظر ملا  .ويف مقدمتها املصاحل اإلقتصادية اليت توسعت يف أعقاب احلرب الباردة، املصاحل األمريكية
سبق ميكن القول بأن حقوق اإلنسان والدميوقراطية يف اية املطاف هي وسيلة وليسـت غايـة يف   

فقد استغلت ، السياسة اخلارجية األمريكية؛ فهي وسيلة لتحقيق املصلحة األمريكية أو احلفاظ عليها
وهـو مـا   ، ها ذريعة لذلكواشنطن هذه املسالة للتدخل يف املناطق اليت تريد التواجد فيها متخذة من

  .جيسد الرتعة التدخلية للواليات املتحدة األمريكية واليت تكرست بعد احلرب العاملية الثانية
                                                

 ،1997جانفي ، 127العدد ، السياسة الدولية، ومسألة حقوق اإلنسان السياسة الخارجية األمريكية ،عبير بسيوني) 1
  .113ص
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أما بالنسبة للجزائر وبعد استقالهلا اتبعت النهج االشتراكي واألحادية احلزبية على الصـعيد  
، االقتصادية أولوية األولويات وكانت التنمية، السياسي لتجميع قوى الشعب وكل التيارات الوطنية

حيـث قـام   ، فعملت احلكومة اجلزائرية على استغالل املوارد الوطنية لتحقيق  تلك التنمية املنشودة
وعمل وفق النهج االشتراكي الذي يقضي بأن تكون ، باتباع سياسة التأميم بومدينالرئيس الراحل 

مـن خـالل إقامـة    ، اعية لوسائل اإلنتـاج وأن تكون امللكية مج، الدولة الراعي األول  لالقتصاد
كما قام الرئيس الراحل بالثورة الزراعية لتحقيق االكتفاء الذايت على ، املؤسسات والشركات الوطنية

أما على الصعيد السياسي بقيت اجلزائر حتت حكم احلزب الواحد والـذي  ، األقل من املواد الزراعية
وفشلت هذه احملاوالت ، اك معارضة سرية تنشط يف اخلفاءيسيطر على كل احلياة السياسية إال أن هن

  . بسبب اإلمهال والتسيب وسوء التسيري
مع اية السبعينات بدأ يف انتهاج سياسة اإلصالحات  بن جديد الرئيس الشاذيلوبعد جميء 

خلـق   ما، اليت مل يكتب هلا النجاح خاصة بعد ايار أسعار البترول يف منتصف الثمانينيات، الشاملة
وتطورت هذه األزمة يف اجلزائـر  ، أزمة حقيقية يف االقتصاد اجلزائري  املعتمد على عائدات البترول

ووصلت هذه األزمة إىل  )1(.إجتماعية و ثقافية، سياسية، اقتصادية، لتصبح متعددة األبعاد؛ دستورية
لى األوضـاع الـيت   تعبريا منه على السخط ع 1988ذروا بإنفجار الشارع اجلزائري يف أكتوبر 

الذي  مت مبوجبـه إعتمـاد    1989وكان من نتائج هذا التحرك إقرار التعددية يف دستور .  يعرفها
  . اجلمعيات ذات الطابع السياسي

إال ، من هذا التاريخ أصبح الكالم عن الدميوقراطية يف اجلزائر اهلم األكرب لقوى اتمع املدين
، 1992 يستمر بسبب إلغاء نتائج اإلنتخابـات التشـريعية يف   أن مسار الدميوقراطية يف اجلزائر مل

حيـث عرفـت   ، لتدخل اجلزائر يف دوامة من العنف والعنف املضاد بني السلطة واملعارضة املسلحة
وضعية حقوق اإلنسان يف اجلزائر تدهورا كبريا بسبب حالة عدم االستقرار اليت رمست املشهد اليومي 

  . مة األمنيةيف اجلزائر مع بدايات األز
عند هذه النقطة لنا أن نتساءل عن مسار الدميوقراطية يف اجلزائر كيف بدأ وإىل أين وصـل؟  
وكيف كانت نظرة الواليات املتحدة هلذا املسار املتعثر؟ ومن جهة أخرى ما هي إنتهاكات حقـوق  

ميكن أن يؤثر  اإلنسان اليت حصلت يف اجلزائر؟ وكيف تقيم الواليات املتحدة ذلك ؟ وإىل أي مدى
  تعثر املسار الدميوقراطي وتدهور حقوق اإلنسان يف اجلزائر على العالقات بني اجلزائر وواشنطن ؟ 

    
                                                

  .63ص، 2000سبتمبر، 259العدد، المستقبل العربي، المجتمع المدني في الجزائر، أيمن إبراهيم الدسوقي)  1
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  .مسألة الدميوقراطية يف اجلزائر: ملطلب األول ا
فبعد إقـرار التعدديـة يف   ، مر املسار الدميوقراطي باجلزائر بعدة صعوبات سامهت يف تعثره

واليت ، 1992وبداية  1991ل إنتخابات تشريعية تعددية يف اجلزائر اية وإجراء أو 1989دستور 
بتدخل املؤسسة العسـكرية وإعـالن حالـة    ، مت إلغاء  الدور الثاين منها ليتم فيما بعد إلغاؤها كليا

وكمـا   ،علي باحلاج وعباسي مـدين وإعتقال زعيمي اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ، الطوارئ يف البالد
ولقد حاول األمريكيون تفـادي  ، فصل الثاين أن املوقف األمريكي كان متذبذبا ومتقلباأشرنا يف ال

لذلك اكتفوا بإبداء األسف لتعثر املسار اإلنتخايب ، تكرار جتربة احلليف الضائع اليت وقعت مع إيران
لك وإثر إنتخاب الرئيس اليامني زروال رحبت واشنطن بذ 1995ويف سنة .والدميقراطية يف اجلزائر

وعلقت آماال كبرية على اإلصالحات اليت ستقوم ا احلكومة اجلزائرية إال أا حتفظت على تدخل 
    )1(.اجليش يف احلياة السياسية

واليت  1997واحملطة املوالية يف املسار الدميقراطي باجلزائر هي اإلنتخابات التشريعية يف سنة 
واعتربت أن احلكومة اجلزائرية مـا  ، سبيل الدميقراطيةمل تعتربها اإلدارة األمريكية خطوة حقيقية يف 

لتبق خطـوات اجلزائـر حنـو    ، هي إال واجهة مدنية لسلطة فعلية عسكرية تتمثل يف أركان اجليش
، واليت فاز ا املرشح عبد العزيز بوتفليقة، 1999الدميوقراطية خجولة إىل غاية االنتخابات الرئاسية

بل االنتخابات شكل إحدى اجلوانب السلبية اليت مسـت هـذه   ولكن انسحاب املرشحني الستة ق
الذي يعترب بأن التغيري الفعلي يف العالقات بني اجلزائر وواشـنطن   وليام كونتفحسب . االنتخابات
رغم أن هذا االنتخاب  كونتمع انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  ويضيف   1999جاء سنة 

  .سبب انسحاب بقية املرشحنيب )2(.نفسه كان أقرب إىل املهزلة
أو ما يطلق عليـه العجـز الـدميوقراطي    ، وعموما فان املسار الدميوقراطي املتعثر يف اجلزائر

وقد جتسـد  ، من شأنه أن يعيق التقارب اجلزائري األمريكي، واملمارسات االنتخابية املشكوك فيها
  .وقراطي يف اجلزائرذلك أساسا يف االنتقادات اليت وجهت ملسار عملية التحول الدمي

ألن التنافس  فيهـا  ، واليت شكلت حمطة تارخيية بالغة األمهية للجزائر 2004ويف رئاسيات 
فقد ، وقد لوح املالحظون واملختصون بإمكانية املرور للدور الثاين ألول مرة يف اجلزائر، كان شديدا

تقارب الفرص لبعض املترشـحني  كانت احلملة اإلنتخابية قوية جداَ مما أعطى اإلنطباع بتساوي أو 

                                                
1) Willam QUANDT, Flirt contrarie entre Washington et Alger, Le monde diplomatique 
.juillet,2002.p 15.  
2) Idem.  
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وقد أكدت اإلدارة األمريكية على ضرورة ضمان إنتخابات رئاسية شفافة على لسـان  . على األقل
  )1(.لوران كراتريمساعد الدولة األمريكي للخارجية السيد 

 كولن بـاول ومن جهة أخرى فقد تناولت احملادثات بني وزير اخلارجية األمريكي األسبق 
  )2(.مسألة اإلعداد إلنتخابات حرة ونزيهة وشفافة يف اجلزائر لعزيز بوتفليقةعبد اوالرئيس 

بإسـتغالل كـل    بوتفليقةاألمريكيني ختوفهم من قيام الرئيس  وقد أبدى بعض األكادمييني
وقد إجتمع بعض املسؤولني األمريكيني مع املرشحني لإلنتخابات ، مؤسسات الدولة وجتنيدها لصاحله

وقد . الضمانات املقدمة من طرف الدولة حيث اعتربوها إجيابية ولكنها غري كافية ودرسوا، الرئاسية
على لسان السـفري األمريكـي   ، أبدت اإلدارة األمريكية إستعدادها للعمل مع من إختاره الشعب

  )3( .جانيت سندرسونباجلزائر السيدة 
 بوتفليقةاملرشح  حتصل، 2004أفريل 13وبعد إعالن النتائج من قبل الس الدستوري يف

من األصوات ليفوز باألغلبية املطلقة يف الدور األول على بقية املرشحني الـذين   % 84.09على 
وعن ردود الفعـل األمريكيـة خبصـوص هـذه     ، من األصوات % 15حصلوا معا على حوايل 

ملالحظـات  أن ا، فقد جاء على لسان الناطق الرمسي لكتابة الدولة اخلارجية األمريكية، اإلنتخابات
كما أعرب الرئيس األمريكـي عـن   ، األولية للمالحظني األجانب تؤكد شفافية املسار اإلنتخايب

   )4(.إرتياحه لرتاهة اإلنتخابات اليت إعتربها مرحلة جديدة بإجتاه الدميوقراطية يف اجلزائر
مـا  ، هاوبالتايل كانت أول انتخابات جتمع القوى الداخلية واخلارجية على نزاهتها وشفافيت

وما زاد من وزن وأمهية اإلنتخابات هو التزام اجلـيش احليـاد   . شرعية قوية بوتفليقةأعطى للرئيس 
ميكنين القول بأنه يف سنة :"  حممد العماريحيث قال قائد األركان السيد ، وعدم مساندة أي مرشح

ـ ، 1999فتحنا ثغرة يف حلقة أغلقناها بانتخابات  1992 وى مبهامـه  فاجليش اآلن ال ينشغل س
   )5(".الدستورية

                                                
  .2004جانفي 16، جريدة الخبر)  1
  .مرجع سابق، 3/12/2003تمر الصحفي لكولن باول بالجزائر المؤ) 2

  .26/1/2004، جريدة الخبر)  3
  .10/04/2004 ،جريدة الخبر)  4
  .2002ماي، عدد خاص، مجلة الجيش، ندوة صحفية لرئيس أركان الجيش)  5
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وهـو  ، وهو اعتراف صريح غري مباشر باألدوار اليت مارستها املؤسسة العسكرية يف السابق
وميكن إمجال التقيـيم األمريكـي ملسـار    ، أحد االنتقادات اليت وجهتها اإلدارة األمريكية للجزائر

  :الدمقرطة يف اجلزائر مبا يلي
استغالل اإلدارة ومؤسسات الدولة لصاحل مرشح أو تسجيل العديد من التجاوزات مثل -1

  .وغياب أو نقص األمن يف بعض املناسبات االنتخابية مما ينعكس سلبا على وتريا، حزب معني
غياب ونقص الشفافية يف أكثر من مناسبة انتخابية وذلك ما يثبته كثرة الطعون يف نتائج -2
  .االنتخابات

بية يكمن يف تأكيد املؤسسة العسكرية عدم التـدخل  ولكن رغم ذلك هناك شيء من االجيا
وميكن أن حتقق اجلزائر دميوقراطية  جزئية وهي اليوم على األقل ، 2004والتزام احلياد يف إ نتخابات 
  )1(.وليام كونتيف الطريق الصحيح حسب 

وهي الرؤية األمريكيـة  . *وتزامنت هذه األحداث مع إطالق مبادرة الشرق األوسط الكبري
اإلصالح السياسي ، وتقوم هذه املبادرة على فكرة ترسيخ الدميقراطية، لدميوقراطية يف الوطن العريبل

وقد ظهرت هـذه  . بالتشاور والتنسيق بني دول املنطقة والواليات املتحدة، وتطوير حقوق اإلنسان
كية السـيد  وقد طرحها مدير ختطيط السياسات بوزارة اخلارجية األمري، 2002املبادرة يف ديسمرب 

، وتقوم على تشجيع الدميقراطية يف املنطقة العربية، 2001سبتمرب 11كرد فعل على أحداثهاس 
مبـادرة الشـراكة بـني    حتت إسم ، 2003أفريل  3وتكلمت عنها اإلدارة األمريكية جمددا يف 

ر من توعد فيها الرئيس األمريكي بتقدمي مساعدات تقدر بأكث ،الواليات املتحدة والشرق األوسط
وجـدد  ، وتقوية اتمع املدين، واإلصالح االقتصادي، مليار دوالر سنويا دف تغيري برامج التعليم

مؤكدا على إصرار إدارته علـى  ، الرئيس األمريكي دعوة الدول العربية للدخول إىل عامل الدميقراطية
  )2(.ات املتحدةمن أجل وقف تصدير العنف من هذه املناطق إىل الوالي، تنفيذ هذه املبادرة

                                                
  .16/03/2004 ،جريدة الخبرحوار ل)  1
تيودور هرتزل وجابوتشكي وصوال ، األولى للحركة الصهيونية تعود هذه المبادرة في بعدها االقتصادي للبدايات* 

 31إلى 25من، 304الخبر األسبوعي العدد :للرجوع للموضوع بالتفصيل الرجاء النظر في. إلى شمعون بيريز
  .2004ديسمبر

2) www.albayan.co.ae/albayan/2003/11/02/ray/6htm 

http://www.albayan.co.ae/albayan/2003/11/02/ray/6htm
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حيث أكد اجلانب ، وتشكل هذه املبادرة إحدى نقاط اخلالف بني اجلزائر والواليات املتحدة
وبالتدريج لكي ، اجلزائري بأن التغيري جيب أن يأيت من داخل اتمع وال يكون مفروضا من اخلارج

  )1(.ال حتصل هزة داخل النظام السياسي
فرغم التقدم الذي حصل يف اجلزائـر  ، ة الصحافة والتعبريوالقضية الثانية تتعلق  مبسألة حري

بـأن   لوران كراتر حيث صرح مساعد الدولة األمريكي للخارجية السيد ، على صعيد حرية التعبري
 والترروسيل ميدوقد أشاد الدكتور ، اجلزائر متتلك إحدى الصحف املكتوبة األكثر حرية يف املنطقة

   )2(.وهي مؤشرات إجيابية حلرية التعبري، لصحافةبتنوع الصحف والنشريات وحرية ا
حيث إعتربت واشنطن عملية التنصت اليت ، إال أن هناك العديد من املآخذ على هذه احلرية

وال حيتـرم  ، تقوم ا احلكومة اجلزائرية على شخصيات املعارضة والصحافيني مبثابة جتاوز خطـري 
باالضافة ، ما يشكل تراجعا كبريا للحريات الفردية، وتستعمل ألغراض سياسية، الضوابط املعمول ا

مثل احملاكمات بتـهم  ، 2004للضغوط واملضايقات على الصحافة املكتوبة يف اجلزائر خالل سنة 
والعديـد مـن   ، حممد بن شـيكو السيد لوماتن واحلكم بسنتني سجن على مدير يومية ، القذف

اهم يف تراجع اجلزائر يف ترتيب الدول األكثـر  وهو ما س، احملاكمات األخرى للمراسلني الصحفيني
حسب ترتيب منظمـة حمققـون بـال     -108إىل الرتبة  95من الرتبة ، متتعا حبرية التعبري يف العامل

  )3(.2004لسنة  -حدود
بالنظر إىل ما سبق فإن املآخذ على الدميوقراطية واالنتخابات وتراجع احلريات الشخصـية  

يق التقارب اجلزائري األمريكي الذي يبقى مرهونا مبدى التقدم احملقـق يف  ميكن أن تع، وحرية التعبري
  .         هذه ااالت

  
  .وضعية حقوق اإلنسان يف اجلزائر :املطلب الثاين

بسبب ، بالنسبة حلقوق اإلنسان يف اجلزائر واليت عرفت حتسنا كبريا خالل السنوات األخرية
جلزائر بزيارة اللجنة االستعالمية األممية بقيـادة الـرئيس   وكذلك بعد قبول ا، تراجع مستوى العنف

وتعزز ، وإبداء اجلزائر رغبتها يف التعاون يف هذا اال 1998يف صيف  ماريو رايسالربتغايل األسبق 
الذي دعا املنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنسان   عبد العزيز بوتفليقةهذا االجتاه مع جميء الرئيس 

                                                
1) www.albayan.co.ae/albayan/2003/11/02/ray/6htm  

  .26/01/2004، جريدة الخبر)  2
  .18/06/2004الخبر األسبوعي ) 3

http://www.albayan.co.ae/albayan/2003/11/02/ray/6htm
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ومن أبرز هذه املنظمات منظمـة أمنيسـيت   ، واإلطالع على وضعية حقوق اإلنسان، لزيارة اجلزائر
   )1(.وبعثات الصليب األمحر

بأن حقوق اإلنسان يف اجلزائر عرفت تطورا ، مساعد الدولة للخارجية لوران كراتريوصرح 
 )2(.مـين ودعا للتفكري يف رفع حالة الطوارئ بسبب حتسن الوضـع األ ، كبريا بعد العشرية السوداء

عرفت حقوق ، 1992ولكن خالل العشرية السوداء و اليت بدأت بعد توقيف املسار االنتخايب سنة 
ويف ما يلي سنحاول إلقاء نظـرة  ، اإلنسان يف اجلزائر تدهورا كبريا ما سبب استنكارا دوليا ملا جيري

  :م ما جاء فيهاعلى بعض التقارير األمريكية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف اجلزائر وتلخيص أه
، 1993جاء يف تقرير وزارة اخلارجية األمريكية عن ممارسات حقوق اإلنسان باجلزائر لسنة

بعد توقيف املسار االنتخايب مت إنشاء الس األعلى للدولة وأعلنت حالة الطوارئ لتسـيري شـؤون   
إال أن هـذه  ، روكلفت الشرطة واجليش والدرك باحلفاظ على األمن واسترجاع  االسـتقرا ، البالد

باإلضافة ، وحىت تعذيب األسرى واملعتقلني، القوات جلأت إىل استعمال القوة الزائدة واملعاملة القاسية
ومت تسجيل ادعاءات مبشاركة قوات األمن ، إىل االغتياالت اليت طالت املواطنني والسياسيني واملثقفني

رهابيني قتلوا من دون أن يعطوا فرصـة  ومثال ذلك أن بعض اإل، جبرائم القتل خارج نطاق القانون
، الصدمات الكهربائية، وفيما خيص أساليب التعذيب املستعملة تكلم التقرير عن الضرب، لإلستسالم

   )3(.خنق الضحايا بأقمشة مبللة مبواد كيماوية، احلرق بالسجائر
قيق يف ووعدت بفتح حت، وقد أقرت احلكومة اجلزائرية باستعمال العنف ضد بعض املعتقلني

، إال أن الضحايا مل يرفعوا القضايا خوفا من انتقام أجهزة األمن منهم الحقا، القضية وتتبع املتسببني
دون حماكمـة أو  ، يوما12باإلضافة إىل االعتقال التعسفي والذي يتجاوز املدة احملددة دستوريا ب 

ـ   ، 1993حالة اعتقال سنة  800ومت تسجيل ، إفراج إغالق هـذه  رغم تعهـدات احلكومـة ب
وقد منعت الصحافة احمللية والدولية من متابعة حماكمات املتورطني يف قضايا إرهابيـة  ، املعسكرات

ويف نفس العام مت إيقاف ، نصفها كان غيابيا، 1993حكم باإلعدام خالل 300واليت أسفرت عن 
تيـال  وقد امت احلكومة لتقصريها يف التحقيق حول ظـروف اغ ، صحفيني 7صحف واغتيال  7

، وفرضت احلكومة اجلزائرية حظر التجول يف العاصمة وضـواحيها ، حممد بوضيافالرئيس الراحل 

                                                
  .05/01/2004إلى 30/12من 537العدد، أسبوعية األيام الجزائرية ) 1
  .26/01/2004، جريدة الخبر)  2
  .من الموقع اإللكتروني 1993تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان في الجزائر لسنة )  ) 3

http://dosfan.lib.uic.edu.ERC/democracy/1993.hrp_report/93hrp_report_mea/Algeria.html  

http://dosfan.lib.uic.edu.ERC/democracy/1993.hrp_report/93hrp_report_mea/Algeria.html
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كانت هذه أهم النقاط اليت مشلها التقرير . باإلضافة إىل انتهاك حقوق املرأة مثل حوادث االغتصاب
  )1(.1993األمريكي حلقوق اإلنسان يف اجلزائر لسنة

حتسن أداء احلكومة اجلزائرية خبصوص : الحظات التاليةفقد تضمن امل 1997أما عن تقرير 
، إال أن هناك بعض االنتهاكات مثل جرائم القتل خارج القـانون ، حقوق اإلنسان يف بعض املناطق

ووضعهم يف السجن ، باإلضافة إىل اإلختفاءات املتكررة لبعض املشتبه فيهم، اليت نفذها رجال األمن
وفشلت قوات األمن يف التدخل ملنع أو إيقاف املـذابح  ، ف رديئةاالنفرادي لفترات طويلة يف ظرو

وأفادت بعض التقارير بأن قوات األمن تورطت يف قتـل مـدنيني والتعـدي علـى     ، ضد املدنيني
وقام اإلرهـابيون  ، االعتقال بدون تصريح، واحلد من حرية التعبري والتجمع، خصوصيات املواطنني

شخص قتلـوا خـالل    7000و 6000زل حيث سجل ما بني جبرائم فظيعة يف حق املدنيني الع
   )2(.ألف شخص 70قتل أكثر من  1992/1997وبني . 1997

، وقطعوا رؤوس الضحايا، كما وضع اإلرهابيون بعض القنابل يف األماكن العامة واحلافالت
 وعن عدم تـدخل قـوات  ، وأجربوا األطفال على شرب دم أمهام بالقوة، ونزعوا أحشاء احلوامل

ردت احلكومة بأن السبب يعود للتخوف من الكمائن الـيت تكـون   ، األمن يف اازر ضد املدنيني
وهذا هو أهم ما . باإلضافة إىل افتقار قوات األمن ملعدات الرؤية الليلية، موضوعة يف مكان احلادث

  )3(.عن ممارسات حقوق اإلنسان يف اجلزائر 1997جاء يف تقرير
لذي تناول تطور وضعية حقوق اإلنسان يف منطقـة الشـرق   وا 2003/2004أما تقرير 

اإلدارة األمريكية واعتربا جوهر سياستها يف  اعلى ضوء املبادرة الشرق أوسطية اليت أعلنته، األوسط
  :وعن اجلزائر جاء يف التقرير ما يلي، املنطقة

ه مـا زال  إال أن، وأوضاع حقوق اإلنسان عرفت حتسنا كبريا، أن موجة العنف تراجعت -
  .كما أقدمت احلكومة على احلد من حرية التعبري، هناك بعض االعتقاالت التعسفية

كما قلت التقارير ، شرعت اجلزائر يف بعض اإلصالحات على الصعيد القضائي والقانوين- 
ومت تسجيل مستوى أقل من استعمال القوة الزائدة ، اليت تؤكد تورط قوات األمن يف اختفاء املواطنني

                                                
 . مرجع سابق، 1993تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول حقوق االنسان في الجزائرلسنة )  1
  .مريكيةمن الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية األ 1997تقرير حول حقوق االنسان في الجزائر لسنة ) )  2

http://www.state.gov/www/global/human rights/1997hrp_report//algeria.html   

  .لسابقانفس المرجع )  3
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بإنشاء آلية خاصة مبتابعة ملف املفقودين برئاسـة   بوتفليقةكما قام الرئيس ، طرف قوات األمن من
إال أن هذه اآللية ينبغـي أن  ، وقد اقترح تقدمي تعويضات ألهايل املفقودين، فاروق قسنطيينالسيد 

نظمـات  وقد سجل بارتياح منح احلكومة اجلزائرية املزيد من التأشـريات مل .تتمتع بصالحيات أكرب
   )1(.حقوق اإلنسان الدولية

وتعتمد االستراتيجية األمريكية لترقية حقوق اإلنسان يف اجلزائر حسب التقرير على احملاور األساسية 
  :التالية

  .إاء حالة الطوارئ والتحرش ضد وسائل اإلعالم -
  .إجراء محالت وتدريبات للتوعية حول حقوق اإلنسان خاصة عند رجال األمن-
  )2( .ذ االصالحات القضائية والقانونية وحل قضية املفقودينتنفي-

  وبعد التطرق هلذه التقارير ميكن تلخيص املآخذ األمريكية على وضعية حقوق 
  :اإلنسان يف اجلزائر يف ما يلي

      .                  استمرار العنف ولو بدرجات متفاوتة من طرف اإلرهابيني أو رجال األمن -1
  .ر حالة الطوارئ رغم حتسن الوضع األميناستمرا -2
  .ملف املفقودين الذي مازال عالقا-3

إال ، ورغم هذه االنتقادات األمريكية واليت ظل يرددها املسؤولون األمريكيون خالل زيارام للجزائر
أنه ال ينبغي أن مل أن مسألة الدميقراطية وحقوق اإلنسان ما هي إال جمرد وسيلة وليسـت غايـة   

فليس من املعقول أن جتعل الرباغماتية األمريكية حتقيق الدميقراطيـة وحقـوق   ، سياسة األمريكيةلل
فبعد  اية ، بل هي وسيلة لتحقيق املصلحة األمريكية، اإلنسان يف اجلزائر أو غريها من الدول غاية هلا

لها كورقة ضـغط  لتستعم، احلرب الباردة جلأت الواليات املتحدة إىل التدخل باسم حقوق اإلنسان
وما سـتؤول  . وسيظل استعمال هذه الورقة مرهون مبا ستقوم به اجلزائر مستقبال، لضمان مصاحلها

 .وما تفرزه الظروف الدولية، إليه العالقات بني البلدين

                                                
  .قع اإللكتروني لوزارة الخارجية األمريكيةمن المو 2003/2004تقرير حول حقوق االنسان في الجزائر  )  1

http://www.state.gov/g/drl/ris/shrd/2003/31022.htm  
 .نفس المرجع السابق)  2

http://www.state.gov/g/drl/ris/shrd/2003/31022.htm
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  .النفوذ الفرنسي يف اجلزائر وأبعاده: املبحث الثاين
حيث عملت فرنسا على  ،يعترب النفوذ الفرنسي يف اجلزائر أحد أهم نتائج احلقبة االستعمارية

-1830وهو ما قامت به فرنسا يف اجلزائر ما بـني  ، ربط مستعمراا ا أمنيا وسياسيا واقتصاديا
وعموما فبعـد   .وذ الفرنسي يف اجلزائر حىت بعد االستقاللوكان من نتائجه استمرار النف ،1962

الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت كقطبني ؛ انتهاء احلرب العاملية الثانية وبداية ظهور الثنائية القطبية
خالل هذه الفترة كانت األمور تعرف نوعا من ، مسيطرين على النظام الدويل وبداية احلرب الباردة

ما أدى إىل االتفاق  ،وسامهت يف توحد الواليات املتحدة وأوربا ضد اخلطر الشيوعي، اهلدوء النسيب
حيث اعتربت فرنسا مستعمراا القدمية مناطق نفوذ مباشر هلا مـن   ،على مناطق النفوذ بني احللفاء
 ،قسيموعن األسباب اليت أدت بالواليات املتحدة إىل احترام هذا الت، ضمنها اجلزائر واملغرب العريب

  :ميكن حصرها يف ما يلي
والذي كرسته سنوات طويلـة مـن    ،اجلذور التارخيية للنفوذ الفرنسي يف منطقة املغرب العريب-1

  .باإلضافة إىل القرب اجلغرايف، االستعمار
، باعتبار الواليات املتحدة هي املهندس األول لتقسيم مناطق النفوذ بعد احلرب العامليـة الثانيـة  -2

  .احترام هذا التقسيم مع حلفائهافيجب عليها 
وجيب عليها احلفـاظ   لتتمكن الواليات املتحدة من جماة اخلطر الشيوعي يف ظل احلرب الباردة-3

لضـمان  ، ما يعين تقدمي بعض التنـازالت للحلفـاء  ، على التماسك داخل الكتلة الرأمسالية بقيادا
  )1(.التزامهم بالتحالف

ات تغـريت  يإال أنه وبعد ايتها يف بداية التسـعين ، الباردة وسادت هذه احلالة طيلة احلرب
وراحت تتبع ، فالواليات املتحدة وهي يف نشوة االنتصار أمهلت التزاماا السابقة مع احللفاء، املفاهيم

وألجل ذلـك بـدأت   ، مصاحلها الالمتناهية خاصة االقتصادية منها اليت أصبحت تتواجد عرب العامل
فمـثال  ، تدرجييا وتوسيع نفوذها حىت على حساب مناطق نفوذ الدول احلليفـة واشنطن يف الزحف 

سامهت يف توتر العالقة بني ، الرغبة األمريكية يف التواجد يف منطقة املغرب العريب واجلزائر خصوصا
  .واشنطن وباريس

ـ  ات فما هي أبعاد النفوذ الفرنسي يف اجلزائر؟ وإىل مدى ميكن أن يؤثر أو يعيق تطور العالق
  اجلزائرية األمريكية؟

                                                
، بيالمستقبل العر، التكتيكيالواليات المتحدة والمغرب العربي من االهتمام االستراتيجي إلى االختراق ، د اإلله بلقزيزعب)  1

  .44ص، 2000سبتمبر، 259العدد 
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وقد قسم هذا املبحث إىل ثالث مطالب يعاجل كل منها أحد أبعـاد النفـوذ الفرنسـي يف    
  .مع إظهار تأثري كل بعد على العالقات بني اجلزائر وواشنطن، اجلزائر

  
  .البعد التارخيي والثقايف للنفوذ الفرنسي يف اجلزائر: املطلب األول

  :لية ترسخ النفوذ الفرنسي يف اجلزائر وهيبداية هناك ثالث عوامل هيك
ما يفسر بقاء فرنسا كشريك قوي ، اإلمتداد التارخيي للمصاحل الفرنسية يف اجلزائر واملغرب العريب-1

  .للمنطقة على املدى القصري واملتوسط على األقل
  .النخب السياسية واالقتصادية يف املنطقة هي خنب فرونكفونية ذات والء قوي لفرنسا-2
فمازالت اللغة الفرنسية مهيمنـة يف  ، ترتكز سلطة فرنسا يف املنطقة على التبعية الثقافية واللغوية-3

  )1(.التعليم واإلدارة ومرافق اإلنتاج
، بعد االستقالل ظلت العالقات اجلزائرية الفرنسية تتميز بطابعها اخلـاص علـى الـدوام   

فخالل أكثر ، ربر لتنمية وتعزيز الترابط بني البلدينباعتمادها على الثقل التارخيي والرصيد الثقايف كم
عرب العديد مـن السياسـات مثـل    -سنة من االحتالل الفرنسي للجزائر حاولت فرنسا  130من 

بتقـدمي بعـض احلقـوق    ، إىل إقامة نوع من التجانس بني املعمرين واألهايل يف اجلزائر -اإلدماج
وقـد سـاهم   ، اسة يف اجلامعات واملعاهد الفرنسيةفقد حظي بعض اجلزائريني بالدر. واالمتيازات

، وهو ما سوف يتجلى بعد االسـتقالل ، انبهارهم باحلضارة الغربية يف صياغة أفكارهم ومعتقدام
ومل يقتصر هذا التأثري على الطـرف  ، ن هذه الطبقة سيطرت على أعلى املناصب يف الدولةأخاصة و

كثريا ما نالحظ بان بعض القرارات املهمة املتخـذة مـن   ف، اجلزائري بل تعداه إىل اجلانب الفرنسي
   )2(.مل تكن ختضع للفاعل العقالين دوما، طرف اجلزائر أو باريس واملتعلقة بالعالقات الثنائية بينهما

ثر إات ويمثل ما حدث مع بداية السبعين، إال أن العالقات بني البلدين مرت ببعض التوترات
أين قام  1974واستمر هذا التوتر إىل غاية مارس، ا السلطات اجلزائريةسياسة التأميمات اليت اتبعته

وهي  ،1975فريل أيف  جيسكار ديستانتلتها زيارة ، وزير اخلارجية الفرنسي آنذاك بزيارة اجلزائر
وتعزز التقارب أكثر بالزيارة اليت ، سامهت يف تلطيف األجواء بني البلدين، الزيارة األوىل من نوعها

 وهي أول زيارة رمسية يقوم ا رئـيس ، 1983الشاذيل بن جديد لفرنسا يف نوفمرب الرئيس قام ا 

                                                
  .49 ص، مرجع سابق ،عبد اإلله بلقزيز) 1
  .127ص، 2002جانفي، 275العدد، المستقبل العربي، الثقافة الوطنية في الجزائر إشكالية، ليلى العرباوي )2
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وسامهت هذه الزيارات املتبادلة على أعلى املسـتويات يف    )1(.دولة جزائري لفرنسا منذ االستقالل
  .إعطاء دفع قوي لعالقات البلدين

وأيدت توقيف هذا وقفت فرنسا مع اجليش وخالل التسعينات وإثر إلغاء املسار االنتخايب يف اجلزائر 
  .املسار وسنبني ذلك بالتفصيل الحقا

يف ثاين زيارة بعـد   2000بزيارة فرنسا خالل جوان عبد العزيز بوتفليقةوقد قام الرئيس 
يف حماولة إلعادة بعث العالقات بني البلدين بعد التـوتر  ، عاما 17قبل  الشاذيلاليت قام ا الرئيس 

جاك ليقوم فيما بعد الرئيس الفرنسي ، سبب مواقف فرنسا من األزمة الداخلية اجلزائريةالذي عرفته ب
. وهو ما عرب عن رغبة الطرفني يف تنشيط العالقـات بينـهما   2004بزيارة اجلزائر خالل  شرياك

واملهم أن الثقل التارخيي لفرنسا يف اجلزائر يعترب أحد أهم احملددات اليت حتكـم طبيعـة العالقـات    
وبالرغم من البعد التارخيي للعالقات اجلزائرية األمريكية أيضا إال أنـه ال ميكنـه   ، جلزائرية الفرنسيةا

والذي تتفوق فيه فرنسا كثريا على ، باإلضافة إىل البعد الثقايف كما أشرنا إليه، منافسة النفوذ الفرنسي
اإلجنليزية واليت ينحصر استعماهلا  عكس اللغة، فاللغة الفرنسية مسيطرة يف اجلزائر، الواليات املتحدة

فإن النفوذ الفرنسي مرشح للتواجد بقوة ، وبالنظر إىل هذين البعدين، يف بعض ااالت التقنية البحتة
إضافة إىل أن حركة السياحة بـني اجلزائـر   ، يف اجلزائر رغم التقدم احلاصل على الصعيد األمريكي

يوجد تعاون يذكر يف اإلطار األكادميي بني جامعـات   وال، والواليات املتحدة تكاد تكون منعدمة
  )2(.على العكس مع الطرف الفرنسي، البلدين

فإن البعد التارخيي والثقايف للنفوذ الفرنسي يشكالن عقبة حقيقية أمام تطـور  ، وبالنظر إىل ما سبق 
تارخيي والثقايف للنفوذ وإن كان هذا ما يتعلق بالبعد ال. ومنو العالقات بني اجلزائر والواليات املتحدة

  .فما الذي ميكن قوله عن البعد االقتصادي هلذا النفوذ، الفرنسي يف اجلزائر
  

  .البعد االقتصادي للنفوذ الفرنسي يف اجلزائر: املطلب الثاين
ذلـك  ، ال شك أن البعد االقتصادي ال يقل أمهية عن البعد التارخيي والثقايف للنفوذ الفرنسي

نتيجة ما قامت بـه فرنسـا   ، ادية بني اجلزائر وفرنسا ظلت قوية بعد االستقاللألن الروابط االقتص
حيث أنه يف السنوات األوىل لالستقالل ظلت فرنسا الشريك  االقتصـادي األول  ، خالل االستعمار

                                                
1) André NOUSCHI, La France et le monde arabe, librairie Vuibert, Paris,1994 p156. 
2 ) Ibid. p158. 
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وقدمت هلا املساعدات االقتصادية سنويا وبقيم متفاوتة وذلك لضمان احلصول على املـواد  ، للجزائر
  .وضمان تسويق السلع الفرنسية داخل السوق اجلزائرية، اصة الغاز والبترولاألولية وخ

كانت منطقة املغرب العريب متثل الشريك االقتصادي  1963بعد استقالل اجلزائر ويف سنة 
وظلـت العالقـات   ) مليون فرنك فرنسي  7926(وتأتى اجلزائر يف املرتبة األوىل ، األول لفرنسا

كانت فرنسـا الزبـون األول    1970فخالل سنة .  اجلزائر وفرنسا عاليةواملبادالت التجارية بني
وكانت أيضا الدولـة األوىل يف  ، من الصادرات اجلزائرية ٪53.3للجزائر حيث استحوذت على 

  )1(.حيث أخذت ثلثي العقود املربمة، استغالل احملروقات يف اجلزائر
، مـن واردات اجلزائـر   ٪ 23ئها بقيت فرنسا الزبون األول للجزائر باقتنا 1980وسنة  

ومع منتصـف  . 1980سنة  ٪13.4إىل  1970سنة  ٪53.3وتراجعت وارداا من اجلزائر من 
تراجع التبادل التجـاري  ، الثمانينيات وبظهور األزمة املالية يف اجلزائر بسبب اخنفاض أسعار البترول

لغياب الضـمانات  ، شاريع باجلزائرألن البنوك الفرنسية أصبحت تتحفظ على متويل امل، بني البلدين
وهذا ما يفسر عدم ارتفاع نسبة الصادرات الفرنسـية حنـو   ، الكافية يف االقتصاد اجلزائري املنهك

وبلغـت سـنة     ٪23.2بلغت  1980حيث كانت سنة ، خالل عشر سنوات ٪5اجلزائر سوى 
أمـا  ، 1980 سنة ٪ 13.4:وكذلك نسبة الصادرات اجلزائرية حنو فرنسا بلغت، 28٪  1990

ما دفع الدولة الفرنسية لتمويل املشاريع والعقود الفرنسية باجلزائر من  ٪ 13.8فكانت  1990سنة 
   )2(.اخلزينة العمومية

وهو ما يعرب عن قوة وعمق التواجد االقتصادي الفرنسي باجلزائر وأمهية السوق اجلزائريـة  
  تعترب املمون األول للجزائر بنسبة ما بني  وخالل العشريتني السابقتني ظلت فرنسا، القريبة لفرنسا

وهي تسعى للحفاظ على ذلك رغم املنافسة الشديدة من . من إمجايل الواردات اجلزائرية ٪25و 22
  .أمريكا وإيطاليا

وهي نقطة بالغة األمهية وذلك ، وفيما خيص املساعدات االقتصادية اليت تقدمها فرنسا للجزائر
. وتعزيز التغلغل االقتصـادي الفرنسـي بـاجلزائر   ، ملساعدات الفرنسيةلربط االقتصاد اجلزائري با

  : 1985إىل1963فاجلدولني التاليني يوضحان حجم املساعدات االقتصادية الفرنسية للجزائر من
  
  

                                                
1) André NOUSCHI , op.cit. p24.  
2) El watan.le 15/03/1998. 
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  .1963/1969حجم املساعدات اإلقتصادية الفرنسية للجزائر : 2اجلدول رقم 

   
  حجم املساعدات  تالسنوا

 )مليون دوالر(
 

1963 31.9 
1964 37.1 
1965 40.8 
1966 39.7 
1967 39 
1968 49.3 
1969 42.4 

  
  :املصدر

André NOUSCHI, La France et le monde arabe, librairie Vuibert, Paris, 1994. p159.  
  

  

   
  

      . 1970/1984حجم املساعدات اإلقتصادية الفرنسية للجزائر : 3اجلدول رقم 
    
  املساعدات  حجم السنوات

 )      مليار فرنك(
1970 553 
1975 344 
1980 318 
1981 334 
1982 293 
1983 297 
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1984 131 
  

  :املصدر
André NOUSCHI, La France et le monde arabe, librairie Vuibert, Paris 1994, p. p78.83. 

  

  
  

عرفـت  ، القتصادية الفرنسية للجزائرميكن القول بأن املساعدات ا 3و 2مبالحظة اجلدولني 
، 24/02/1971يف  هواري بومدينتراجعا واضحا بسبب قضية التأميم اليت قام ا الرئيس الراحل 

إال أن فرنسا كانت خالل ، وعلى الرغم من االخنفاض املالحظ يف قيمة املساعدات الفرنسية للجزائر
  .هذه السنوات أحد أهم الشركاء االقتصاديني للجزائر

ومن جهة أخرى تعتـرب فرنسـا   ، وقد اعترف الطرفان بأمهية تطوير املصاحل الثنائية بينهما 
املقرض األول للجزائر بامتالكها ثلث ديوا اخلارجية وميكن القول بأن اجلزائر وفرنسا متكنـا مـن   

ة سـنة  باملائ 17ودليل ذلك ارتفاع واردات اجلزائر من فرنسا من ، خلق عالقات اقتصادية بينهما
لتشكل بذلك فرنسا الشريك االقتصادي األول للجزائر والزبون  1990باملائة سنة  33إىل  1973
من صادرات  ٪18.3كانت فرنسا الزبون الثاين للجزائر حبصوهلا على  1992ويف سنة ، الثاين هلا
ل اجلزائر لذلك تشك، من وارداا ٪ 24.2كما مثلت املمون األول للجزائر حبصوهلا على ، اجلزائر

  )1(.من جتارا اخلارجية ٪1املتعامل اإلفريقي األول لفرنسا بنسبة أكثر من 
وخالل السنوات األخرية وافقت فرنسا على حتويل جزء من الديون اجلزائريـة لـديها إىل   

 111ويبدأ املشروع مببلغ ، خمطط االستثمار الفرنسي يف اجلزائر ومسيت هذه املبادرة، استثمارات
وتكـون  . مليـار أورو 2ليصل يف النهايـة  إىل  ، مليون أورو280ليصبح فيما بعد ، ورومليون أ

  )2(.معاهدة الصداقة اجلزائرية الفرنسيةوالذي يتزامن مع موعد توقيع ، بداية املخطط 2005سنة
حيـث أدركـت   ، أما فيما يتعلق باإلطار اجلماعي للشراكة االقتصادية بني ضفيت املتوسط

الذي مل يعد  ملصاحله أي حدود أو ، ناطق نفوذها املباشر أمام الزحف األمريكيفرنسا خطر ضياع م
ويف ، لذلك عملت على  استحداث آليات تستجيب ملتطلبات املرحلة اجلديدة بكل رهاناـا ، قيود

والذي مت بقيادة فرنسا إدراكا ، البداية سنعاجل املضمون االقتصادي ملشروع الشراكة األورومتوسطية

                                                
1)  Liberté, le 05/02/2000. 
2) http://www.alarabonline.org/index.asp ?fname=5c760.htm 

http://www.alarabonline.org/index.asp
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واملتمثلـة أساسـا يف   ، طورة القفز األمريكي بعد احلرب الباردة على مناطق نفوذها املباشرةمنها خل
و كما بينا املشروع األمريكي للشراكة مع منطقة املغرب العريب املسماة مبادرة . منطقة املغرب العريب

الشـراكة  والذي ميثل يف حقيقة األمر الرد األمريكي على مشـروع  ، يف الفصل السابق إيزنستات
  .ومزامحة النفوذ الفرنسي يف املغرب العريب واجلزائر خصوصا، األورومتوسطية

   
املنتـدى  ومسيت يف البداية ، وقد جاءت مبادرة الشراكة األورومتوسطية حتت قيادة فرنسا

خالل مـؤمتر  ، مشروع الشراكة األوروبية املتوسطيةوأطلق عليها فيما بعد  1994يف  املتوسطي
هي مسامهة الدول األوروبية ، والفكرة األساسية هلذا املشروع. 1995نوفمرب/29/30يف  برشلونة

  .وتشجيع التبادل التجاري بينهم، يف تنمية دول جنوب املتوسط لالنتقال إىل أنظمة اقتصادية منفتحة
هو املؤسس إلبرام اتفاقيات الشراكة بـني االحتـاد األورويب ودول    1995 برشلونةو يعترب مؤمتر 

أما اجلزائر فوقعـت  ، 1996مث املغرب األقصى ، 1995فكانت البداية مع تونس ، غرب العريبامل
  )1(.بسب األزمة اليت كانت تعرفها والعزلة اليت عانت منها 2002على االتفاقية سنة 

  ودف الشراكة األورومتوسطية يف بعدها االقتصادي لتحقيق األهداف التالية  
  .مزدهرة وحتقيق تنمية اقتصادية متكاملة يف حوض املتوسطإقامة منطقة اقتصادية  -1
  .حتسني شروط معيشة السكان وخفض الفوارق التنموية بني ضفيت املتوسط -2
  .زيادة االستثمارات واملساعدات املالية املقدمة للشركاء املتوسطني -3
  )2(.تشجيع احلوار األورويب املتوسطي يف سياسات الطاقة -4

ديث على الشراكة بني الدول األوروبية و تونس و اجلزائر واملغرب فهـي  وإذا خصصنا احل
  : دف إىل

  .           بتخفيض الرسوم اجلمركية تدرجييا 2010إقامة منطقة التجارة احلرة يف سنة  -1
  .  تقدمي املساعدات املالية واملعونة الفنية لتحديث الصناعة يف شكل قروض ومنح -2
  )3(.بقية ااالت كالتعليم والصحة والطاقة والتكنولوجياتعميم التعاون ل -3

                                                
   .137ص  ،2001بيروت ، دار الرشد، العرب في دائرة النزاعات الدولية ،عدنان السيد) 1
  .132ص، بقالسا نفس المرجع ) 2
  .من الموقع اإللكتروني، الدولي المغرب العربي والصراع ،يناحالجن يبالحب)  3

www.azzaman.com/azzaman/article/2002/01/01-18/a99456.htm                

http://www.azzaman.com/azzaman/article/2002/01/01-18/a99456.htm
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فقد استفادت يف إطار املسـاعدات املاليـة   ، 2002ويف ما خيص اجلزائر اليت انضمت يف 
  :مليون يورو وجهت حنو، 640املمنوحة من طرف البنك االستثماري األورويب مببلغ 

    ٪60البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية  -1
  ٪1إدارة املياه  -2
  ٪9الزراعة والصيد  -3
  ٪ 7قطاع الطاقة  -4

، ومبوجب اتفاق الشراكة األوروبية اجلزائرية حول إلغاء احلواجز والتعريفـات اجلمركيـة  
حيث ، اليت تعد أهم شريك للجزائر، للوصول إىل منطقة التبادل احلر بينها وبني دول االحتاد األورويب

ووارداا منـه   ،٪59.39مليار دوالر أي نسبة  5.9حتاد األورويب تقدر صادرات اجلزائر حنو اال
  )1(.2001سنة  ٪64.52مليار دوالر أي نسبة  12.34تقدر 

ميكن القول بأنه يعرب عن ، ويف اية احلديث عن البعد االقتصادي للنفوذ الفرنسي يف اجلزائر 
 إيزنستاتا من شأنه أن يعرقل مبادرة كما مت توضيح ذلك وهو م، تغلغل كبري مدعوم تارخييا وثقافيا

اليت طالبت تشجيع التبادل بني دول املغرب العريب فيما بينها كمرحلـة  ، للشراكة املغاربية األمريكية
حماولة إلقامة منطقـة  ، ويعترب كال املشروعني األمريكي والفرنسي للشراكة مع املغرب العريب. أوىل

، اجلزائـر ، ألمريكي يضم ثالث دول مغاربية فقط وهي تونسإال أن التصور ا، تبادل حر مع املنطقة
كما تعتمد أوروبـا علـى سياسـة    ، أما املشروع األورويب فيضم كل دول املغرب العريب، املغرب

ولذلك ميكن القول بـأن  ، املساعدة الثنائية يف حني ال تعرض الواليات املتحدة أي مساعدات مالية
ما زال يشكل أحد أهـم العقبـات يف طريـق العالقـات     ، ائرالنفوذ الفرنسي االقتصادي يف اجلز

  .االقتصادية بني اجلزائر والواليات املتحدة األمريكية
  

  .البعد األمين للنفوذ الفرنسي يف اجلزائر: املطلب الثالث
والذي ال يقل أمهية عـن  ، تتعلق هذه النقطة بأمهية العامل األمين يف النفوذ الفرنسي باجلزائر  
فعلى الصعيد األمين كانت منطقة املغرب العريب واجلزائر خصوصا منذ ، لتارخيي واالقتصاديالبعدين ا

واليت تعتـرب  ، باعتبار كون املنطقة خاضعة لنفوذ فرنسا، القدمي ضمن جمال اهتمام احللف األطلسي
  .حليف للواليات املتحدة

                                                
  .2002أفريل  23 ،جريدة الخبر)  1
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وخاصة منطقة ، لعامل الثالثوبعد اية احلرب العاملية الثانية ونشاط احلركات التحررية يف ا
رغبـة  ، أصبحت الواليات املتحدة تضغط على فرنسا وتطالبها باستقالل هذه الدول، املغرب العريب

وقبل استقالل اجلزائر تنبأ الفرنسيون . منها يف خالفة النفوذ الفرنسي يف هذه املناطق بأساليب جديدة
لذلك جيب إجياد صيغة للتعاون بينها وبـني   ،إىل أن موجة استقالل املستعمرات الفرنسية قد حانت

  )1(.االستقالل يف الترابطمن خالل اإلعانات واملساعدات وهو ما يسمى ، مستعمراا املستقلة
وعلى الصعيد العسكري مل تكن العالقات اجلزائرية الفرنسية قوية ألن اجلزائـر اعتنقـت   

، والصـني ، راكية كاالحتاد السـوفييت واعتمدت يف تسلحها على الدول االشت، املذهب االشتراكي
ومع بداية الثمانينيات وخاصة بعد زيارة   هواري بومدينواستمر هذا اجلمود إىل غاية وفاة الرئيس 

ومتثلت أساسا يف ، عادت العالقات بني البلدين بصفة حمتشمة، لباريس  الشاذيل بن اجلديدالرئيس 
  )2(.بعض املساعدات وتدريب بعض الضباط يف فرنسا

ومع بداية التسعينيات أيدت فرنسا توقيف املسار االنتخايب وإلغاء النتائج وبالتـايل إقصـاء   
إىل منـاطق نفوذهـا    وذلك حفاظا على مصاحلها وخوفا من امتداد خطر اإلسالميني، اإلسالميني

وأبدت حتمسـا كـبريا الستئصـال    . لذلك ساندت حكم اجليش يف اجلزائر، األخرى وحىت إليها
فقد بدأ ، فاحنيازها للجيش كلفها الكثري، ولكنها مل جتد قوانني اللعبة، اإلسالمي من اجلزائر اإلرهاب

   )3(.بل وصلت  إىل أراضيها بعض أعمال التخريب، استهداف املصاحل واألفراد الفرنسيني يف اجلزائر
وانسحب فيها املرشـحون   1999وانتقدت فرنسا االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف سنة 

وعلى النقيض من ذلك فإن الواليات املتحدة أبدت براغماتية أكرب يف مواقفها حيث أبقـت  ، الستة
دون قطع العالقات مع النظـام اجلزائـري    أنور هدامباخلارج بقيادة  على اتصاالا مع اإلسالميني

عارضة كما أن الواليات املتحدة شجعت احلوار الوطين بني امل. واليت احنازت للجيش، عكس فرنسا
وتفطنت بعد ذلك فابتعدت عـن  ، بينما حتمست فرنسا الستئصال اخلطر اإلسالمي، ونظام احلكم

  )4(.والصورة السيئة اليت ارتبطت باجليش يف اجلزائر، بسبب الضغط الدويل املتزايد، النظام اجلزائري

محلـة   فيما خيص األسلحة باإلضافة إىل، لذلك شنت فرنسا حصارا غري معلن على اجلزائر 
سامهت يف توتر العالقـات بـني اجلزائـر    من يقتل من إعالمية ضد اجليش اجلزائري حتت عنوان 

وذلك ، والذي عمل على إعادة بعث عالقات اجلزائر اخلارجية بوتفليقةوبعد جميء الرئيس ، وباريس
                                                

1) André  NOUSCHI ,op.cit. p36. 
2) André  NOUSCHI ,op.cit. p36.  

   .47ص، مرجع سابق، بلقزيز اإلله عبد)  3
  .مرجع سابق ،جريدة األيام األسبوعية )  4
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وكـذا    رياكجاك شنظريه الفرنسي عبد العزيز بوتفليقة ما جتسد يف الزيارات املتبادلة بني الرئيس 
  )1(.الكثري من املسؤولني يف البلدين لترقية مستوى التعاون بينهما

  
  
  

  : وأخريا البد من اإلشارة إىل البعد األمين للحوار األورويب املتوسطي والذي يتمثل يف
العمل على تعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة مبنع انتشـار األسـلحة النوويـة والكيماويـة      -1

  .ةوالبيولوجي
  .                  العمل على تعزيز التعاون فيما خيص الوقاية من اإلرهاب ومكافحته وفق آليات مشتركة -2
  .تسوية الرتاعات احمللية واإلقليمية يف حوض البحر األبيض املتوسط -3
التنسيق بني ضفيت املتوسط لتنظيم اهلجرة ومنع اهلجرة السرية الـيت تنقـل معهـا اإلرهـاب      -4

  . طرفوالت
  )2(.محاية البحر األبيض املتوسط من التلوث البيئي -5

وفرنسا باعتبارها صاحبة النفـوذ القـوى يف   ، سبتمرب أصبح اهلاجس األمين قويا11وبعد 
مما حيتم على البلدين ضرورة التنسيق األمين ، اجلزائر تتخوف من انتقال اإلرهاب هلا عن طريق اهلجرة

وقد . التنسيق األمين بني اجلزائر وواشنطن إال أنه يعترب املنافس األول له والذي بدأ متأخرا عن، بينهما
  )3(.يف إطار الشراكة األورومتوسطية 2004باجلزائر خالل  5+5عقد اجتماع 

فالطرف الفرنسي يشكل أول عقبة يف طريق التقارب اجلزائري األمريكي بالنظر إىل نفـوذه  
فقد اعترب ، وي التخلي عن منطقة نفوذه األوىل لصاحل أي طرفوالذي ال ين، باجلزائر املتعدد األوجه

الطرف الفرنسي إعالن مبادرة الشراكة األمريكية املغاربية مبثابة رسالة حتد أمريكية يف منطقة نفوذه 
ويبـدو أن املنافسـة شـديدة    ، لتصبح املنطقة بني التطويق الفرنسي واالختراق األمريكي. التقليدية

ويبقى على اجلزائر أن جتيد التفاوض مع الطرفني لتحقيق أكرب قدر مـن  . مع األيامونتائجها ستظهر 
  .      لتحقيق توازن يف املصاحل بني األطراف الثالثة، هامش املناورة

 

                                                
  .نفس المرجع السابق)  1
  .178ص ،مرجع سابق، عدنان السيد) 2

3) http://www.middle-east-online.com/algeria/ ?id=27382 
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  . مواقف البلدين من القضايا ذات اإلهتمام املشترك :املبحث الثالث
واليت تعيـق  ، باإلضافة إىل النفوذ الفرنسي ووضعية حقوق اإلنسان والدميوقراطية يف اجلزائر

هناك قضية أخرى ال ميكن إمهاهلا وتتمثل يف اختالف رؤى البلدين فيما ، التقارب اجلزائري األمريكي
وأمهها قضية الصحراء الغربية اليت تعيق مشروع الشراكة ، ذات اإلهتمام املشتركخيص بعض القضايا 

املنطقة؛ اجلزائر اليت متثل الشريك االقتصـادي   دولبسبب توتر العالقة بني أهم ، األمريكية املغاربية
   .واملغرب األقصى احلليف القدمي هلا ،الصاعد لواشنطن

، وهي القضية الفلسطينية، أعقد الرتاعات يف العامل املعاصرأما القضية الثانية واملتمثلة يف أحد 
  .وهو ما رفضه الطرف العريب واجلزائري خصوصا، أين نلمس احنيازا أمريكيا واضحا لصاحل إسرائيل

  فإىل أي مدى ميكن أن تعيق هذه املواقف املختلفة للبلدين مسار التقارب بينهما ؟
  

  . قضية الصحراء الغربية: املطلب األول 
فمىت ظهرت هذه ، لقد تزايد االهتمام الدويل بقضية الصحراء الغربية خالل السنوات األخرية  

  القضية؟ وما تأثريها على مسار العالقات اجلزائرية األمريكية؟
كلـم يضـم     1500ه طولوتتمتع بساحل ، 2ألف كلم 226تتربع الصحراء الغربية على مساحة 

، واليورانيـوم  من البترولمتوسط باإلضافة إىل احتياطي . تاج السرديناألول عامليا يف إن تينتانميناء 
كل هذا من شـأنه أن جيعـل   )1(.مليار طن12كما متتلك ثاين أكرب احتياطي عاملي من الفوسفات 

  . الصحراء الغربية حمط أنظار العديد من القوى اإلقليمية والعاملية
ا القوتان اإلقليميتان األكثـر تـأثريا يف   وفيما يلي موقف كل من اجلزائر واملغرب باعتبارمه

لنخلص إىل املوقف األمريكي من القضية وانعكاساته على العالقات اجلزائريـة  ،  القضية الصحراوية
  .األمريكية

بالنسبة للجزائر واليت بادرت إىل االعتراف باجلمهورية الصحراوية  :املوقف اجلزائري: أوال
بل هي مهتمة ، على أا ليست طرفا يف الرتاع الصحراويوظلت تؤكد مرارا  1976 مارس06يف 

كما ، حيث أن الطرفان املعنيان مباشرة بالقضية مها املغرب وجبهة البوليزاريو، بإجياد احلل السلمي له
وهدفها هو تطبيق الشرعية الدولية من خـالل  ، أكدت اجلزائر بأنه ال أطماع هلا يف الصحراء الغربية

كمـا   ،هوأيدت احللول اليت تضمن، الذي يشكل حق الشعب الصحراوي الثابت ،مبدأ تقرير املصري
أكدت اجلزائر على أن قضية الصحراء تدخل ضمن تصفية االستعمار باعتبارها آخر املستعمرات يف 

                                                
 .44ص ،1995الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية، األمم المتحدة والنزاعات اإلقليمية ،إسماعيل معراف غالية )1
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وكـان الـدعم   ، وقد التزمت اجلزائر بدعم الشعب الصحراوي يف سبيل حتقيق اسـتقالله ، إفريقيا
  .دبلوماسيا وماليا اجلزائري متعدد األوجه

  :وترتكز االستراتيجية اجلزائرية لدعم القضية الصحراوية على أربعة مبادئ أساسية هي 
قضية الصحراء الغربية قضية حتررية وتعترب اجلزائر احلرب الدائرة يف املنطقة ديـدا لألمـن    -1  

  .واالستقرار فيها
 .للشعب الصحراويتطالب اجلزائر وتؤيد تطبيق مبدأ تقرير املصري  -2  
 .ليس للجزائر مطالب توسعية يف األراضي الصحراوية أو ثرواا -3  
 )1(.مساندة احلركات التحررية من مبادئ السياسة اخلارجية اجلزائرية -4  

الـذي حيصـر    هواري بومـدين وقد تبلور هذا املوقف اجلزائري منذ عهد الرئيس الراحل 
  .ير شعباملشكل يف كونه تصفية استعمار وحتر

فقد جاء يف بيـان  ، والذي يصر على أن اجلزائر طرفا يف الرتاع الصحراوي :املوقف املغريب:ثانيا
وهي أن الرتاع حول الصحراء هو يف األصل نـزاع  ، لوزارة اخلارجية املغربية بأن هناك حقيقة جلية

وقد ظهر املوقف  )2(.وقد محل هذا البيان اجلزائر مسؤولية أي تأخر يف حل القضية، مغريب جزائري
والذي يستند على احلجج التارخيية واالجتماعية واليت تقضـي  ، احلسن الثاينامللك املغريب يف عهد 

  :وعن املربرات املغربية فهي تتمثل يف النقاط التالية، بتبعية الصحراء الغربية للمغرب
صـاحب خريطـة    عالل الفاسي تالتاريخ املشترك واالمتداد اجلغرايف لإلقليم وفق طروحا -1

  .1955املغرب الكبري يف 
 .الصالت الدينية واحلقوق التارخيية املشتركة  -2
وهو عقد سياسي يترتـب  ، كأمري للمؤمنني حممد اخلامسمبايعة بعض أهايل اإلقليم للملك  -3

 .عليه سيادة املغرب على اإلقليم
 .قلة السكان األصليني وتشتتهم وعدم قدرم على تسيري شؤوم بأنفسهم  -4
الوطنيـة   لذلك سيؤدي التخلي عنها إىل هز الوحدة، اإلمجاع الوطين على مغربية الصحراء  -5

  )3(.املغربية

                                                
مذكرة ماجيستير ، اءالمغربية من خالل أزمة الحدود وقضية الصحرالجزائرية تطور العالقات  ،صايجمصطفى  )1

  .102ص ،2000- 1999 ،معهد العلوم السياسية وعلوم اإلتصال، جامعة الجزائر ،غير منشورة
2) http://middel-east –online.com/algeria/?id=26747. 
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 .وقد اعترب املغرب ما تقوم به اجلزائر تدخال يف شؤونه اخلاصة
 ،وصلت للمواجهة املباشرة، وقد ساهم هذا الرتاع يف توتر العالقة بني البلدين يف مستويات عدة

لترد اجلزائر بغلق احلدود وذلك يف سـنة  ، ن طرف احلكومة املغربية على اجلزائرينيوفرض التأشرية م
وقـد  ، وقد حاول كل من البلدين استعمال الدبلوماسية وكل موارده إلثبات وجهة نظره، 1994

دولة  74حيث حققت احلكومة اجلزائرية اعتراف ، تفوقت الدبلوماسية اجلزائرية على نظريا املغربية
واحلـرب  ، 2004من أمهها اعتراف دولة جنـوب أفريقيـا يف سـبتمرب    ،ورية الصحراويةباجلمه

فالرباط جنحت أيضـا يف اسـتمالة املوقـف الفرنسـي     ، الدبلوماسية بني اجلزائر والرباط مستمرة
   .واألسباين

  ؟فما هو املوقف األمريكي من القضية؟ وما تأثري ذلك على مسار العالقات اجلزائرية األمريكية
فكـان  ، كانت احلرب الباردة الزالت ختيم على العامل، ع بداية الرتاع يف الصحراء الغربيةم

املوقف األمريكي مييل ملساندة الطرف املغريب على الرغم من عدم تسجيل أي حضور أمريكي مباشر 
ابـل مل  وباملق، ويتجلى ذلك يف اعتراف واشنطن باإلدارة املغربية إلقليم الصحراء الغربيـة ، باملنطقة

  )1(.تعترف حبركة البوليزاريو التحررية وال باجلمهورية الصحراوية

  : وعن أسباب املوقف األمريكي الداعم للمغرب فهو يعود لألسباب التالية
بـني  ، أيـديولوجي  قام املغرب خالل احلرب الباردة بتصوير الرتاع الصحراوي على أنه صراع -1

وأضـاف  ، تراتيجي للواليات املتحدة يف الشمال اإلفريقـي اجلزائر الشيوعية واملغرب احلليف اإلس
ويـتم  ، يف حني تتكفل كوبا بالتخطيط، املغرب بأن االحتاد السوفييت يقدم األسلحة جلبهة البوليزاريو

  .كل هذا من خالل التنسيق اجلزائري
، إفريقيـا  بوقوفه يف وجه املد الشيوعي يف مشال، باعتبار املغرب حليف إستراتيجي قدمي للغرب -2

واسـتبدلت باألقمـار    1976ومتكني الواليات املتحدة من إقامة ثالثة قواعد عسكرية سحبت يف 
  .حلماية احلليف املغريب ، الصناعية فيما بعد

لكامـب  حيث كان من أوائل املساندين ، املوقف املغريب املعتدل من الصراع العريب اإلسرائيلي -3
  )2(.مع إسرائيلكما سعى حنو تطبيع العالقات  ديفد

وهو ما جعل املوقف األمريكي يساند املغرب من خالل تقدمي املساعدات املالية والعسكرية لضمان 
  .التوازن اإلقليمي

                                                
  .90ص ،مرجع سابق ،صايج مصطفى ) 1
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وخالل السنوات األخرية سعت اإلدارة األمريكية إىل جتنب أي صدام مباشر بـني اجلزائـر   
توتر األخري بني البلدين والذي وصل حلد فعلى إثر ال، واملغرب احلليف القدمي ،الشريك التجاري املهم

مديرة شؤون املغـرب العـريب    أليس ويلزقامت ، الكالم عن حشد قوات من الطرفني على احلدود
واملغرب وموريتانيا خالل أكتوبر ، بزيارة اجلزائر وخميمات الالجئني يف تندوف، باخلارجية األمريكية

من االستناد إىل تقـارير وانطباعـات اجلهـات     ،وهو حتول يف موقف اإلدارة األمريكية، 2004
وتأيت هذه الزيارة يف سياق تلطيف األجواء بني ، إىل اإلطالع مباشرة على أوضاع الالجئني، األخرى

واليت عرفت توترا كبريا خاصة بعـد اعتـراف جنـوب إفريقيـا باجلمهوريـة      ، اجلزائر والرباط
  )1(.الصحراوية

ظلت هذه األخـرية  ، اجلزائر وواشنطن يف أكثر من جمالورغم التقارب الذي مت مؤخرا بني 
وهو ما يفسر إرسـال  ، مصلحة هذا احلليف -ال سيما اليت م املغرب-تراعي يف خمتلف مواقفها 

، للجزائر على أا احنيـاز هلـا   لوبازللمغرب حىت ال تفسر زيارة القائد  وليام كوهنوزير الدفاع 
لرباط وواشنطن قررت هذه األخرية مضاعفة دعمها االقتصادي ولتجسيد هذه العالقة اخلاصة بني ا

ألف دوالر سـنويا يف   700أما على الصعيد العسكري ختصص واشنطن للجزائر ، مرات 4للرباط 
   )2(.وقد تقرر مضاعفته، بينما ختصص للمغرب مليون دوالر، جمال التكوين والعتاد العسكري

والواليات املتحدة اليت ستستمر يف دعم مواقفه يف  ما يرسخ العالقة املميزة بني املغربوهو 
وهو ما يتعارض مع الرؤية اجلزائرية املؤيدة حلـق الشـعب   ، الصحراء الغربية ولو بصورة أقل حدة

ما من شأنه أن يؤثر سلبا على العالقات الثنائية بني اجلزائر والواليـات  ، الصحراوي يف تقرير مصريه
  . ع على ما هي عليهاملتحدة يف ظل استمرار األوضا

  
  .  القضية الفلسطينية: املطلب الثاين

حيث ، تعترب القضية الفلسطينية أكثر القضايا اليت يوجد بشأا خالف بني اجلزائر وواشنطن 
جند أن االحنياز األمريكي لصاحل إسرائيل كان علنيا وغري مشـروط يف مقابـل مـيش الطـرف     

دعم حق الشعب الفلسطيين يف إقامة دولته الفلسطينية املسـتقلة  يف حني جند أن اجلزائر ت، الفلسطيين
ويف هذه النقطة سنتطرق للمحة ، بدعم من الواليات املتحدة  نالذي يرفضه اإلسرائيليو ءوهو الشي

  مث نتطرق ملختلف أشكال الدعم األمريكي إلسرائيل ، تارخيية موجزة عن القضية الفلسطينية
                                                

1)  http://alarabonline.org./index.asp?fname=htm   
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، سكري وصوال إىل أسباب هذا الدعم املطلق وغري املشروطمن السياسي واالقتصادي والع
  .واية عند استعراض أهم نقاط االختالف بني اجلزائر وواشنطن حول هذه القضية

فأين يظهر هذا الدعم ؟ ، إلتزمت الواليات املتحدة األمريكية بتقدمي الدعم املتعدد األوجه إلسرائيل
  عالقات اجلزائرية األمريكية؟وما هي أبعاده؟ وإىل أي مدى أثر على ال

تبقى أكرب مشكلة يف العالقات بني الواليات املتحدة واجلزائر هي كون العالقة اخلاصة بـني  
اليت ظلت تتحكم يف السياسة األمريكية اجتاه عملية السالم يف الشـرق  ، الواليات املتحدة وإسرائيل

واقتصاديا وتضمن هلا التفوق العسكري على فالواليات املتحدة تدعم الدولة العربية سياسيا ، األوسط
   )1(.كما تضع اإلدارة األمريكية حتقيق أمن إسرائيل على قمة أهدافها، كافة الدول العربية جمتمعة

ويسهر على ذلك التيار املسيحي املتصهني وهو اليمني الديين اإلجنيلي الذي يسـيطر مـع   
   )2(.مصلحة إسرائيل حىت على املصلحة األمريكية ويقدمون، احملافظني اجلدد على اإلدارة األمريكية

  :وبداية مع الدعم السياسي األمريكي إلسرائيل والذي ميكن إمجال أهم حمطاته فيما يلي
للموافقة على تقسيم  هاييت وليبريياضغطت الواليات املتحدة على كل من  1947/ 29/11يف-

  .ني لتم رفض قرار التقسيمفلسطني يف األمم املتحدة ولوال موافقة هاتني الدولت
إىل  ترومان وعند إعالن قيام الكيان الصهيوين سارع الرئيس األمريكي   14/05/1948أما يف -

  .االعتراف ذا الكيان وتأييده بعد عشر دقائق فقط من اإلعالن عن قيامه
 طلبت احلكومة األمريكية من األمم املتحدة وقف تقـدمي املسـاعدات إىل   12/06/1966يف -

الالجئني الفلسطينيني الذين يتلقون تدريبا عسكريا وشطب أمسائهم من قائمـة املسـتفيدين مـن    
  .مساعدات وكالة إغاثة الالجئني

  .أن سياسة بالده تقوم على تأييد أمن إسرائيلجونسن أعلن الرئيس  02/08/1966يف-
ـ  19/01/1976يف- ع الشـركات  أرسلت احلكومة األمريكية إىل الكونغرس مشروع قانون مين

  .األمريكية من مقاطعة إسرائيل
نشرت احلكومة الربيطانية الوثائق السرية اخلاصة بانتهاء فتـرة االنتـداب    01/01/1979يف -

حتت ضغط الواليات املتحـدة األمريكيـة واحللفـاء     1948الربيطاين على فلسطني الذي بدأ يف 
  . الغربيني
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ض بالده إجراء أية  اتصاالت مع منظمة التحرير أكد الرئيس األمريكي رف 1979أما يف جانفي -
  .الفلسطينية يف اجتماعه مع طائفة من اليهود األمريكيني

قررت واشنطن وقف مسامهتها يف ميزانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوقـف   15/10/1982-
  .عضوية إسرائيل ا

  .رائيل كأمر واقعمن الدول العربية االعتراف بإس ريغن طلب الرئيس 21/02/1983-
هددت واشنطن باالنسحاب من األمم املتحدة ووقف مسامهتها املالية فيهـا يف   19/10/1983-

  .حال رفض اجلمعية العامة أوراق اعتماد املندوب اإلسرائيلي
أكد وزير اخلارجية األمريكي استمرار معارضة بالده إلنشاء دولـة فلسـطينية    15/05/1985-

  .    مستقلة
 تياسر عرفاقررت الواليات املتحدة األمريكية منع رئيس السلطة الفلسطينية  25/11/1988-

  .من دخول أراضيها إللقاء خطاب أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة
بإسرائيل واعترب حلظة اعتراف بالده ـا   بيل كلينتون أشاد الرئيس األمريكي  28/02/1998-

الده مع الفلسطينيني يف حال إعالم قيام دولتهم من جانب وهدد بإعادة النظر يف عالقات ب، جميدة
  .30/06/2000واحد وذلك يف 

ضـمن   اجلهاد وفـتح مت إدراج املنظمات الفلسطينية مثل   جورج وولكر بوشويف عهد الرئيس 
  )1(.وذلك بطلب من إسرائيل، وضيق اخلناق عليها ومجدت أرصدا، املنظمات اإلرهابية

وهذا ما سـاهم يف  ، عدات األمريكية اليت سامهت يف بناء اجلدار الفاصلباإلضافة إىل املسا
. حيث حتولت مقاومة اإلرهاب اإلسرائيلي إىل إرهاب املقاومـة الفلسـطيين  ، حتويل املفاهيم وقلبها

ويعترب أهم أوجه الدعم السياسي األمريكي إلسرائيل حق الفيتـو الـذي   ، والذي جيب القضاء عليه
  .والذي أستعمل مرات عديدة نذكر من أمهها،  وجه كل قرار يدين إسرائيلتلوح به واشنطن يف

استخدمت الواليات املتحدة حق الفيتو على قرار تقدمت به جمموعة مـن   25/01/1976يف -
وإقامة دولـة حـرة يف   ، ينص على حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه، جانفي 23الدول يف 

  .تحدةفلسطني وفقا مليثاق يف األمم امل
، استخدمت واشنطن الفيتو ضد قرار تقدمت به جمموعة من دول العامل الثالث 25/03/1976-

  .تطلب من إسرائيل االمتناع عن أية أعمال ضد السكان العرب يف األراضي احملتلة

                                                
1) http://kabreet.egypty.com/issue 15/article3.asp.pp1-4.   
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استعملت واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار يقضي فرض عقوبـات علـى    20/01/1982يف-
  .والن السوريةبضمها مرتفعات اجل، إسرائيل

استخدمت واشنطن حق الفيتو ضد مشروع قـانون لـس األمـن يـدين      30/01/1986-
  .وترفض مزاعم إسرائيل باعتبار القدس عاصمة هلا، االنتهاكات اإلسرائيلية حلرمة املسجد األقصى

استعملت واشنطن حق الفيتو ضد مشروع قرار جملس األمن الدويل القاضـي   18/02/1989-
  .إسرائيل النتهاكها حلقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلةبإدانة 

استعملت حق الفيتو ضد مشروع قرار يف جملس األمن الدويل قدمته دول عدم  01/06/1990-
حـول املمارسـات القمعيـة    ، إلرسال جلنة دولية لألراضي العربية احملتلة لتقصي احلقائق، االحنياز

  .اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني
منع الفيتو األمريكي جملس األمن من إصدار قراره بإدانة مصـادرة إسـرائيل    16/05/1995-

  )1(.لألراضي العربية يف القدس

واملرة اليت كان فيها استعمال حق الفيتو األمريكي لصاحل إسرائيل ضد املراسيم الدوليـة حلقـوق   
مبشروع قرار إلدانة  الفلسطينيني كانت حينما تقدمت اجلزائر باسم، اإلنسان ومنافيا لكل التوقعات

حيـث  ، وعارضتها واشنطن،  وقد أيدت كل الدول هذه املبادرة، أمحد ياسنياغتيال الشيخ الشهيد 
 25عن خيبـة أملـه وكـان ذلـك يف      عبد اهللا باعلي عرب املندوب اجلزائري يف األمم املتحدة 

بقوهلا أن محاس منظمة ، آنذاكمستشارة األمن القومي  كونداليزا رايس وقد علقت ، 2004مارس
  )2(.كان من احملرضني على قتل املدنيني اإلسرائيليني أمحد ياسني إرهابية وزعيمها الشيخ 

، وبالتايل جند أن الواليات املتحدة مل تكتف بتقدمي الدعم والتأييد السياسي املطلق إلسرائيل
وإقامة دولتـهم  ، شروع يف تقرير املصريومل تعترف باحلق الفلسطيين امل، بل منعت أي حماولة إلدانتها

  .كل هذه النقاط شكلت االختالف الكبري بني اجلزائر وواشنطن، املستقلة
فما الذي ميثلـه الـدعم االقتصـادي    ، وبعد التطرق للدعم السياسي األمريكي إلسرائيل

  :والعسكري األمريكي إلسرائيل والذي ميكن إمجال أهم ما جاء فيه يف ما يلي 
  .مليون دوالر كقرض إلسرائيل 5.5قدم البنك األمريكي للتصدير واالسترياد 06/09/1971-

                                                
1 ) http://kabreet.egypty.com/issue15/article5asp.48.p2. 
2) Idem. 
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 نيكسـون أن معونات حكومة  سيسكوأعلن مساعد وزير اخلارجية األمريكي  11/03/1972-
جتاوزت كل املساعدات اليت منحتها احلكومات األمريكية إلسرائيل ، إلسرائيل خالل أربعة سنوات

  .1948منذ 
وافق جملس الشيوخ األمريكي على زيادة املساعدات االقتصادية إلسرائيل لتبلغ  30/09/1974-

  .مليون يف العام املاضي 50مليون دوالر بعد ما كانت  250
 1977وافق الكونغرس األمريكي على قانون املساعدات اخلارجيـة لسـنة    27/09/1976-

ر كقروض عسـكرية ملبيعـات   مليون كمساعدات ومليار دوال735وحتصل مبوجبه إسرائيل على 
  .السالح

 350زيادة املساعدات املالية إلسرائيل مبقدار إيدوارد كيندي طلب السيناتور  13/12/1979-
  .مليون دوالر ألا تعترب من املصاحل القومية املهمة

مليار 1.1موافقة جملس النواب على منح إسرائيل مساعدات اقتصادية تقدر ب 27/02/1984-
  .دوالر عما اقترحته احلكومة 250أي بزيادة  1985ة دوالر يف سن

إقرار جملس الشيوخ التفاقية إقامة منطقة التجارة احلرة بني الواليات املتحـدة   20/09/1984-
  .صوت ضد ال شئ 96وإسرائيل بأغلبية 

وعد الرئيس األمريكي باعتبار كافة املساعدات األمريكية إلسرائيل  املقدمة يف  24/10/1984-
  .مليار دوالر منحا ال ترد 2.6ا العام ومقدارهاهذ
  وافقت واشنطن على تقدمي مساعدات إلسرائيل خالل العام القادم تبلغ  17/12/1985-

  .مليار دوالر 3.1
أبلغت الواليات املتحدة إسرائيل منحها مساعدات اقتصادية إضـافية خـالل    23/10/1986-

  .يون دوالر سنويامل) 400-300(تتراوح بني ، السنوات القادمة
وافق الكونغرس على قانون املساعدات األمريكية للعام القادم الذي سينص على  25/10/1990-

معـدات عسـكرية   ، مليون دوالر700مليار و  1منح إسرائيل نصيب األسد حيث حتصل على 
  .ومساعدات اقتصادية وعسكرية

عدات االقتصادية والعسـكرية  مواصلة تقدمي املسا بيل كلينتون أكدت إدارة  21/03/1993-
  .مليار دوالر سنويا 3والبالغة ، إلسرائيل مبعدالا احلالية

 2.820صادق الكونغرس األمريكي على منح إسرائيل مساعدات مالية تبلـغ   26/10/2000-
  .مليون دوالر معظمها خمصص لألغراض العسكرية
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حيث قدر جمموع املساعدات ، ليةبلغ حجم املساعدات مبالغ خيا بوش االبنومنذ وصول الرئيس 
  فقط على املسائل االقتصادية فيما خيص ٪ 40ينفق منها ، مليار دوالر 80يف السنوات األخرية 

  )1(.لإلنفاق العسكري ٪ 60 
وبعد استعراض هذه النقاط ميكننا القول بأن الدعم السياسي واالقتصادي والعسكري املطلق 

فما هي األسباب الكامنة ،  ما اصطلح عليه البنت املدللة ألمريكاجيعل منها ، وغري املشروط إلسرائيل
  وراء هذا الدعم ؟

ال شك أن اللويب اليهودي يلعب دورا أساسيا يف الضغط على مراكـز اختـاذ القـرار يف    
، بفضل االرتباط بني التيار املسيحي املتصهني والذي يتغلغل يف اإلدارة األمريكيـة ، الواليات املتحدة

  :اللويب اليهودي على أربعة مبادئ هيويعتمد 
  .الواقعية اليت تعني احلد األقصى ملطالب احلركة يف كل ظرف -1
  .املرونة وتعين تكييف الوسائل واإلمكانيات حسب متطلبات كل ظرف -2
  .مبدأ الالتراجع الذي حيدد احلد األدىن للمطالب الصهيونية -3
حتدد احلركة الصهيونية مطالب جديدة يكون ، نيالتصاعد ويعين بعد استنفاذ مكاسب ظرف مع-4

  )2( .حدها األدىن ما كان ميثل احلد األقصى يف املرحلة السابقة
وقد استفادت احلركة الصهيونية كثريا من وجود غالبية اليهود يف العامل حتديدا يف الواليات 

تشكيل العديد مـن  حيث قاموا ب، من سكان الواليات املتحدة ٪ 2.7حيث بلغ نسبتهم ، املتحدة
من  1959اليت أنشأت يف   AIBACجلنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيليةاللوبيات أمهها 

وتتمتـع هـذه   ، وتلتزم هذه اجلنة خبدمة أهداف احلركة الصهيونية ودولة إسرائيل ،سي كننطرف 
عدة استراتيجيات  وتعتمد يف نشاطها على، اللجنة بنفوذ واسع خاصة يف اجلهاز التشريعي األمريكي

  :منها
  .كاالتصال املباشر بالسلطة التنفيذية والتشريعية: التأثري املباشر-1
  )3(.تأثري غري مباشر مثل تعبئة الرأي العام والدعاية للتأثري على صناع القرار-2

  

  

  

                                                
1) http://kabreet.egypty.com/issue15/article4.asp.pp1-2.  
2) http://kabreet.egypty.com/issue15/article6.asp.p3.          
3) Idem.  

http://kabreet.egypty.com/issue15/article4.asp.pp1-2
http://kabreet.egypty.com/issue15/article6.asp.p3


  .الفصل الثالث                                                               معوقات التقارب الجزائري األمريكي

  116

ورغم ، على حضور ممثل عنها بكل اجتماعات الكونغرس املفتوحةAIBACوحترص جلنة  
دة األمريكية إلسرائيل تتجاوز حدود جمموعات اللويب اليهودي حسب مـا أكـده   ذلك فإن املسان

أعتقد أن ارتباط الشـعب األمريكـي   : "حيث قال إسحاق رابنيرئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق 
   )1(".يفوق وزن اجلالية اليهودية ونفوذها، وإدارته بإسرائيل

حتقيق املصـاحل األمريكيـة الشـرق     ويعود ذلك لكون إسرائيل تعترب رأس حربة يف سبيل
ويوجد يف اتمع األمريكي أكثر من ثالثة آالف جلنة ضاغطة ، بفضل موقعها اإلستراتيجي، أوسطية

خاصـة إذا  ، وهناك أمر مهم ينبغي اإلشارة إليه وهو صوت اليهود يف االنتخابات. لصاحل إسرائيل
من  ٪90جند أن ، كيني عن اإلدالء بأصواممن الناخبني األمري ٪50علمنا بأنه يف حني يعزف حنو 

باإلضافة إىل سيطرة اجلالية اليهودية على وسائل اإلعالم ما يتيح ، اليهود األمريكيني يدلون بأصوام
  )2(.هلا تشكيل الرأي العام وفق مصاحلها

علـى  ومن املرشح أن تبق العالقة اإلستراتيجية اخلاصة بني الواليات املتحدة وإسرائيل قائمة 
للدور اإلسرائيلي يف حتقيق املصاحل األمريكية يف الشرق األوسط من  نظرا، املدى املنظور على األقل

واليت تشكل ، وعدم قدرة إسرائيل عن االستغناء عن املساعدات األمريكية هلا من جهة أخرى، جهة
، ط إلسـرائيل اليت تواصل دعمها غري املشـرو ، إحدى أعقد نقاط االختالف بني اجلزائر وواشنطن

وتعلن  دعمها ، وهو األمر الذي ترفضه اجلزائر، ومساعدا يف قمع الشعب الفلسطيين وسلب حقوقه
وما يدعم املوقف اجلزائري هـو  ، وهو احلق غري القابل للتقادم، للشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه

رغم الضغط األمريكـي  ، عدم تطبيع العالقات مع إسرائيل وتشجيع التبادل بني البلدين يف أي جمال
  .املتكرر ذا الشأن

  :ويف اية الفصل ميكن إمجال أهم العقبات يف طريق التقارب اجلزائري األمريكي فيما يلي
كما تسببت موجة العنف يف ، شكل تعثر املسار اإلنتخايب يف اجلزائر مأخذا على مسار الدمقرطة فيها

فقد جلأت واشنطن اىل إستعمال هذه األحداث ، زائرتسجيل إنتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف اجل
مثـل  ، خبصوص بعض نقاط اإلختالف بينهما،  كورقة ضغط على اجلزائر لتقدمي تنازالت لصاحلها

احلصول على إمتيازات يف اجلزائر على حساب الطرف الفرنسي الذي حتاول واشنطن تطويقه واحلد 
ألنه .الثقافة العاملية اليت ال تعترف باخلصوصيات واحلدودباإلعتماد على اإلقتصاد املعومل و، من نفوذه

كما يعد الطـرف الفرنسـي   ، يشكل أحد العقبات احلقيقية يف طريق التقارب اجلزائري األمريكي

                                                
1) http://kabreet.egypty.com/issue15/article6.asp.p3. 
2) Idem. 
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باإلضافة إىل كون املوقف اجلزائري من القضية الصحراوية ، املنافس األول للتواجد األمريكي باملنطقة
لذلك تسعى واشنطن لتسخري إمكانياـا الدبلوماسـية   ، الرؤية األمريكية والفلسطينية ال يتوافق مع

واإلقتصادية للضغط على اجلزائر لتحقيق مواقف أقل إختالفا مع املوقف األمريكي فيما خيص هاتني 
  .القضيتني 

وبالنظر إىل ما سبق فإن القضايا الثالث سابقة الذكر واليت تشكل أهم العقبات يف طريـق  
ويتوقف جتاوزها على مدى تـوفر اإلرادة لـدى   ، جلزائري األمريكي تأيت بشكل متداخلالتقارب ا
فإن هذه العقبات الثالث مرشـحة  ، إال أنه وبالنظر إىل واقع العالقات اجلزائرية األمريكية، الطرفني 

رغم كل ما حصل من تقارب بني البلدين ألن األمـر يتعلـق   ، للبقاء على األقل يف املدى املنظور
 .     واقف ثابتة لكل منهما اجتاه قضايا حساسة تتعلق بالعقيدة االستراتيجيةمب



  .التطور التارخيي للقضية الصحراوية: 6امللحق
  

  ":1"ميكن إمجال أهم احملطات التارخيية للقضية الصحراوية فيما يلي
  .1975والذي انتهى يف  1884بداية االستعمار اإلسباين للصحراء الغربية سنة  -
  .1961إعالن الصحراء الغربية حمافظة إسبانية يف  -
الذي طالب إسبانيا بإاء استعمارها ) 2072(ة لألمم املتحدة رقم قرار اجلمعية العام 1965يف  -

  .للصحراء الغربية
قدمت كل من إسبانيا و املغرب وموريتانيا عريضة يدعي فيها أن الصحراء الغربية جزاء  1966 -

القاضي بتنظيم ) 2229(لألمم املتحدة واختذت قرارها رقم  22وقد مت مناقشة ذلك يف الدورة ، منه
  .تفتاء يف الصحراء الغربية حول تقرير املصرياس
مت تكوين اجلبهة الشـعبية لتحريـر السـاقية احلمـراء ووادي الـذهب       10/05/1973يف  -
  ).البوليزاريو(
اإلحصاء اإلسباين لسكان اإلقليم والذي سيعتمد فيما بعد بالنسبة لألمم املتحدة وأطراف  1974 -

  .الرتاع
، ثي اإلسباين املغريب املوريتاين حول خروج إسبانيا من الصـحراء االتفاق الثال 14/11/1975 -

وقد شـرع  ، وموريتانيا اليت تأخذ وادي الذهب، وتقسيمها بني املغرب الذي يأخذ الساقية احلمراء
  .ألف شخص 350املغرب مباشرة يف مشروع املسرية اخلضراء عرب األراضي الصحراوية وضمت 

اجلمهورية الصحراوية العربية الدميقراطية وكان مقرها تندوف مت اإلعالن عن  26/02/1975يف -
  .باجلزائر

إال أنه ، مت توقيع اتفاق اجلزائر اخلاص خبروج موريتانيا من إقليم وادي الذهب 05/08/1979 -
  .من نفس الشهر دخلت القوات املغربية اإلقليم 14يف 
فريقية اليت اعترفت ا مما تسبب يف انضمت اجلمهورية الصحراوية ملنظمة الوحدة اإل 1982وسنة -

  .انسحاب اململكة املغربية منها
  .قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة القاضي بإجراء مفاوضات مباشرة بني طريف الرتاع 1986 -
  .دولة 74وصل عدد الدول اليت تقيم عالقات دبلوماسية مع اجلمهورية الصحراوية إىل  1989 -

                                                
  :من الموقع اإللكتروني  .راء الغربيةوقفات تاريخية مع قضية الصح-  1

http://islamemo.cc/xfile/one_News13.asp?IdNews=395.  

http://islamemo.cc/xfile/one_News13.asp?IdNews=395


على تشكيل بعثة األمم املتحدة لتنظيم  )690(لس األمن يف قراره رقمصادق جم 29/04/1991 -
سبتمرب من نفس السنة مت االتفاق علـى وقـف    06ويف ، )مينورسو(االستفتاء يف الصحراء الغربية 

  .إطالق النار بني املغرب وجبهة البوليزاريو
فني حول من حيـق لـه   توقيف خطة االستفتاء األممية بسبب اخلالفات احلادة بني الطر 1999 -

  .التصويت
ينص على ، املبادرة الفرنسية األمريكية لصياغة حل سياسي للقضية الصحراوية 31/05/2000 -

  .إعطاء حكم ذايت للصحراويني ضمن سيادة املغرب 
، املستند للمبادرة الفرنسية األمريكيـة  )1309(صدور قرار جملس األمن رقم  25/07/2000 -

  .بني الطرفني ما يعين ختلي األمم املتحدة عن خطة االستفتاء داعيا إىل حل تفاوضي
وينص ، قدم املبعوث األممي جيمس بيكر االتفاق اإلطار حلل مشكلة الصحراء 2001ومع بداية  -

وقد حظيـت  ، على استقالل موسع للصحراء مع ارتباط باملغرب يف اال اخلارجي والعملة والعلم
أعلن كويف عنان عن  20/02/2002ويف ، فضتها البوليزاريو واجلزائرور، هذه اخلطة بتأييد املغرب

  :أربع خيارات أمام جملس األمن خبصوص القضية الصحراوية تتمثل يف
  .تنظيم استفتاء يف املنطقة دون اشتراط اتفاق الطرفني -1
  .إعطاء حكم ذايت للصحراويني ضمن سيادة املغرب-2
  .زاريوتقسيم الصحراء بني املغرب والبولي-3
  .سحب األمم املتحدة للمراقبني الدوليني وترك األطراف املعنية وشأا-4
مبناسبة الذكرى ، قام الرئيس بوتفليقة بزيارة خميمات الصحراويني بتندوف 27/02/2002يف  -

للجمهورية الصحراوية ليكون بذلك أول رئيس جزائري يزور املخيمـات منـذ إنشـائها يف     26
1976        .  

ماي أجريت جولتان من املفاوضات املباشرة بني املغرب والبوليزاريـو يف لنـدن   18إىل  14من -
  .حتت رعاية جيمس بيكر  وحبضور البلدين املراقبني اجلزائر وموريتانيا، وبون

  .استقالة جيمس بيكر من منصبه بسبب عدم وجود تقدم يف القضية 14/06/2004 -
  
  
  
  



  



  . التطور التارخيي للقضية الفلسطينية: 7امللحق رقم 
  

كانت فلسطني حتت انتداب بريطانيا اليت وعدت اليهود بإنشاء وطن قومي هلم ومجع شتام 
وقد بـدأت حركـة   ، مقابل مساعدا يف احلرب العاملية األوىل، 02/11/1917يف وعد بلفور 

مت تقسيم  29/11/1947ويف ، من الواليات املتحدةاهلجرة اليهودية مع بداية األربعينيات بتشجيع 
  :ما أدى لوقوع ثالث حروب بني العرب واليهود بسبب تواجدهم يف فلسطني وهي، فلسطني

احلرب األوىل واليت أعلنها العرب ضد دولة إسرائيل أربعا وعشرين ساعة بعد إعالن قيامها  يـوم  -
  .لوال التدخل األمريكي واليت كانت ستنهي الوجود اإلسرائيلي 14/05/1948

ردت إسرائيل  بأخذ اجلوالن من سوريا وصحراء سيناء مـن   05/06/1967احلرب الثانية يف -
  .مصر وانتزعت الضفة الغربية وقطاع غزة من األردن

اليت شارك فيها اجليش املصـري والسـوري والعراقـي     06/10/1973أما احلرب الثالثة يف -
نظرا  28/10/1973لس األمن بضغط أمريكي لتوقيف احلرب يف وتدخل جم، واجلزائري واألردين

  .ملا حققه العرب من انتصارات باهرة يف هذه احلرب
وإعتراف مصر بالكيان الصهيوين مقابـل إسـتعادة   كامب ديفيد  توقيع إتفاقية 27/03/1979-

  .صحراء سيناء
  .ض التخاذل العريبالفلسطينية األوىل تعبريا عن رف ةقيام االنتفاض 1987خالل ديسمرب -
إعالن الس الوطين الفلسطيين قيام الدولة الفلسطينية يف اجلزائر مما يعرب عن  15/11/1988-

  .املوقف اجلزائري الثابت خبصوص قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس
يف  نجلست إسرائيل مع مجيع جرياا العرب ومن بينهم الفلسطينيو 1991أكتوبر و نوفمرب عام -
  .ادثات سالم تارخيية يف مؤمتر مدريدحم
  
توقيع إتفاق سالم بني منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات ورئيس  1993/ 13/09-

  .الوزراء اإلسرائيلي إسحاق رابني  يف حديقة البيت األبيض
دة توقيع إتفاق غزة وأرحيا الذي منح مليوين فلسطيين حكما ذاتيا ومتهيدا لعو 04/05/1994-

  .ياسر عرفات من املنفى
وقع اجلانب الفلسطيين مع حكومة بنيامني نتنياهو إتفاقا مهد الطريق لتسليم  15/01/1997-

  . من اخلليل 80٪



وقع ياسر عرفات ونتنياهو وبيل كلينتون إتفاق واي ريفر يهدف إىل إنسحاب  23/10/1998-
  .مجد الطرف اإلسرائيلي هذا اإلتفاقوبعد شهرين ، من الضفة الغربية ٪13تدرجيي إلسرائيل من 

قام ياسر عرفات وإيهود باراك بتوقيع إتفاق يف مصر لتنفيذ نسخة معدلة من  13/09/1999-
  .إتفاق واي ريفر

زيارة أرييل شارون زعيم حزب الليكود املعارض  للمسجد األقصى واليت  28/09/2000-
  .كانت سببا يف إندالع اإلنتفاضة الثانية

طرح خطة خارطة الطريق املعدة من طرف الواليات املتحدة واإلحتاد األوريب  30/04/2003-
  .وروسيا

إجتماع أرييل شارون رئيس الوزراء اإلسرائيلي مع نظريه الفلسطيين حممود  17/05/2003-
  . عباس ملناقشة خارطة الطريق

  . ة هلمإجتماع الرئيس بوش وشارون وعباس يف العقبة يف أول قمة ثالثي 04/06/2003-
  . عباس يلغي إجتماعا مع شارون ويتهمه بالتراجع عن خطة الطريق 05/08/2003-
إسرائيل جتمد احملادثات املتعلقة بتسليم أربع مدن من الضفة الغربية بعد هجوم  19/08/2003-

  . إنتحاري على حافلة يف القدس
  .اإلعالن عن خطة سالم بديلة مسيت إتفاق جينيف 01/12/2003-
موافقة احلكومة اإلسرائيلية على إقتراح شارون املتعلق بإخالء مجيع املستوطنات  06/06/2004-

  .مستوطنة 120يف قطاع غزة وأربع مستوطنات يف الضفة الغربية من أصل 
وفات الرئيس ياسر عرفات بباريس وتويل عباس رئاسة منظمة التحرير  11/11/2004-

  .الفلسطينية
إلسرائيلي على سحب قواته من مخس مدن يف الضفة الغربية موافقة الطرف ا 03/02/2005-

  .     سجني فلسطيين 900واإلفراج عن 
  

            
   


