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:قال اهللا تعالى  

:بسم اهللا الرحمان الرحيم                                       

الذي علم )3(اقرأ وربك األكرم  )2( خلق االنسان من علق )1(اقرأ باسم ربك الذي خلق"
ان الى ربك  )7(ان رءاه استغنى )6(كال ان االنسان ليطغى )5(علم االنسان مالم يعلم )4( بالقلم

أو  )11(أرايت ان كان على الهدى)10(عبدا اذا صلى )9(أرايت الذي ينهى )8(الرجعى
كال لئن لم ينته  )14(ألم يعلم بأن اهللا يرى )13(أرايت ان كذب وتولى )12(امر بالتقوى

كال ال تطعه )18(سندع الزبانية)17(فليدع ناديه )16(ناصية كاذبة خاطئة)15(بالناصيةلنسفعا 
" )19(واسجد واقترب  

 صدق اهللا العظيم                    

 

  سورة العلق من القران الكريم



  شكر وتقدير                                 
  الحمد والشكر هللا عز وجل الذي وفقني في انجاز هذا البحث المتواضع      
 يشرفني ان اتقدم بخالص الشكر والعرفان والتقدير لألستاذ  كما    

لم  االشراف على هذه المذكرة والذي لقبوله"ظريف شاكر"المشرف 
  هذه المذكرةيبخل علينا بتوجيهاته و ارشاداته القيمة طيلة فترة انجاز 

اعضاء  كل  الشكر واالمتنان الى بخالص كما يشرفني ان اتقدم 
  .اللجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرة

لكافة اساتذة العلوم السياسية والعالقات  العرفانثم اتقدم بالشكر و
  .الدولية على تكوينهم طيلة المشوار الجامعي

وفي االخير اتقدم بالشكر الى كل من ساهمو في انجاز هذه 
  .بعيد المذكرة من قريب او

   



  اهداء                                              
  فضائلهما  ذكر الى من يعجز القلم عن        

  الى الوالدين الكريمين اطال اهللا عمرهما          

  ابتسام,جازية،خالد:الى اخوتي واخواتي االفاضل             

  الى كل من ساهم في انجاز هذا البحث من قريب او بعيد              

  



 

 

 

 

 

بحثخطة ال  
 



 خطة البحث
 

  لبحثخطة ا              
  :مقدمة

  .)احملددات –املاهية (السياسة اخلارجية االمريكية بعد احلرب الباردة : االول الفصل

  .ماهية السياسة اخلارجية االمريكية:املبحث االول

  .االطار املفاهيمي للدراسة:املطلب االول

  .االمريكيةالتيارات الفكرية والنظرية لسياسة اخلارجية :املطلب الثاين

  .اخللفية التارخيية لسياسة اخلارجية االمريكية:ثاملطلب الثال

  .احملددات الداخلية لسياسة اخلارجية االمريكية:املبحث الثاين

  .يف صنع السياسة اخلارجية االمريكيةالرمسية تأثري املؤسسات :املطلب االول

  .اخلارجية االمريكيةنع السياسة صاملؤسسات غري الرمسية يف  تأثري:املطلب الثاين

  .يف صنع السياسة اخلارجية االمريكية وتأثريهالدين :املطلب الثالث

  .احملددات اخلارجية يف صنع السياسة اخلارجية االمريكية:الثالث املبحث

  .يف صنع السياسة اخلارجية االمريكية وتأثريهالنظام الدويل :املطلب االول

  .سة اخلارجية االمريكيةيف السيا وتأثريهالنفط :املطلب الثاين

  . 2006- 2002وثاثريه على استراتيجية االمن القومي االمريكي 2001سبتمرب 11احداث :املطلب الثالث

  .مكانة املغرب العريب يف االستراتيجية االمريكية بعد احلرب الباردة:الفصل الثاين

  .استراتيجية للمغرب العريب االمهية اجليو: املبحث االول

  .للمغاربية االمهية اجليوبوليتيكية للمنطقة :االولاملطلب 



 خطة البحث
 

  .على العالقات االمريكية املغاربية وتأثريهاالبيئة االمنية للمنطقة املغاربية :املطلب الثاين 

  .االمهية االقتصادية للمنطقة املغاربية: املطلب الثالث

  .ابعاد التواجد االمريكي يف املنطقة املغاربية :الثايناملبحث 

  .العوامل املسامهة يف التدخل االمريكي يف املغرب العريب:األولاملطلب 

  .اخللفية التارخيية للعالقات االمريكية املغاربية :املطلب الثاين

  .اليات التدخل االمريكي يف منطقة املغرب العريب:املبحث الثالث

  .االجندة االقتصادية :املطلب االول

  .والسياسية االجندة األمنية :املطلب الثاين

  .االجندة العسكرية :ثالاملطلب الث

  .سبل التعامل معهالتنافس الدويل على املنطقة املغاربية و:الفصل الثالث

  .نطقة املغرب العريبمعلى الدويل التنافس :املبحث االول

  .عالقات تارخيية متميزة:املغرب العريب وأوربا:املطلب االول

  .املدخل االقتصادي الصيين يف املغرب العريب :املطلب الثاين

  .لتنافس الدويل على املنطقةامام ا املغاريب طرق التعامل:املبحث الثاين

  .  البديل االقليمي العريب:املطلب االول

  .تفعيل االحتاد املغاريب :املطلب الثاين

  .خامتة
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 مقدمة    

شهدت الساحة الدولية بنهاية احلرب الباردة حتوالت جذرية مسـت مجيـع االصـعدة السياسـة      
اثرت على جمريات العالقات الدولية بربوز فواعـل جديـدة غـري الـدول     اليت وواالقتصادية واالجتماعية ،

،مما أنتج مرحلة وتتداخل معهاكاملنظمات الدولية وشركات متعددة اجلنسيات اليت تتفاعل مع سياسات الدولية 
جديدة من التفاعالت بتراجع استراتيجيات التقليدية وصعود سياسات اخرى على اساس الـتغري يف مصـاحل   

    تركـز   وأصـبحت  املرحلـة  ،وهذا ما اثر على السياسة اخلارجية لدول اليت عرفت تطورات يف هذهالدولية 
  .الدولية هاومصاحل هاهدافاحتقيق على 

على البحث عن استراتيجية جديدة ورسم خارطة لق عملت الواليات املتحدة االمريكية طنهذا املومن   
جيواستراتيجية للعامل والسعي على بسط قوا على املناطق االستراتيجية دون االخذ بعني االعتبار ملبدأ احترام 

  .مناطق النفوذ لدول كما كان سائدا يف فترة احلرب الباردة
 واألمنيةعلى البحث عن االهداف االقتصادية السياسة اخلارجية االمريكية تقوم اساسا  وذا اصبحت  

     يف العامل لتشمل بذلك منطقة املغاربية اليت اعتربا ضمن اولويات سياستها اخلارجية بعـد احلـرب البـاردة     
 ،باملنطقة املغاربيةمريكية لربط املصاحل اال ومن اجل جتسيد ذلك عمدت على وضع اليات سياسية واالقتصادية

  .دراستناموضوع وهو ما يعترب 
  :التعريف باملوضوع

  التركيز على دراسة السياسة اخلارجية االمريكية بعد احلرب الباردة باعتبارهـا  حتاول هذه الدراسة  
فيه كقـوة   جتلت من املواضيع االكثر االمهية يف العالقات الدولية اضافة لدورها املركزي يف النظام الدويل اليت

  . فاعلة يف العالقات الدولية
كما تتمحور هذه الدراسة التركيز على منطقة املغرب العريب اليت كانت يف فترات السابقة حتت النفوذ 

بعد احلرب الباردة باعتبـاره اصـبح    إالا  كبريا الفرنسي ومل تكن الواليات املتحدة االمريكية تويل اهتماما
  .السياسة االمريكية خصوصا مع تزايد التنافس الدويل على املنطقة يف كمحور استراتيجي

هذا ما جيعله  ، توسط القارات الثالث افريقيا واسيا واروباي الذيو وحبكم املوقع االستراتيجي للمغرب العريب
ات املتحـدة  تكتسب امهية جيواستراتيجية بامتالكها املوارد الطاقوية اليت تعترب املمول واملصدر الرئيس للوالي
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   دولية لذا سنقوم بتحليـل  االمريكية مما باعتبارها كبعد استراتيجي،وهذه العوامل جعلت املنطقة حمل اطماع
  .طبيعة العالقة االمريكية املغاربيةالعوامل عوامل لفهم  ههذ

  :املوضوع أمهية
  ية اثراء هذه الدراسة باعتباره يركز على فترة احلرب الباردة اليت تشكل نقطة حتول فاصـلة  يرجع امه

يف االستراتيجية االمريكية اليت سعت لبسط نفوذها يف خمتلف املناطق االستراتيجية مبا فيه املغرب العريب مستغلة 
  .الدور االمريكي يف املنطق وإظهاريف ذلك الوضع االمين املغاريب،

حماربة االرهـاب   مبدأعن  وإعالا 2001سبتمرب  11د تزايد هذا االهتمام خصوصا بعد احداث وق
  .مشاركة كل الدول مبا فيها دول املغرب العريب

   :اطار الزماين واملكاين للدراسة
 فشملت مرحلة مابعد احلرب الباردة اليت تتمثل يف مرحلة انتهاء صدام بني القـوى الكـربي   :الزماين اإلطار

وبروز الواليات املتحدة االمريكية اليت فرضت نفسها كقوة عاملية ووضع استراتيجيات تتوافق مع مصـاحلها  
  .العاملية
تركز هذه املذكرة على دراسة الواليات املتحدة االمريكية من خالل سياستها اخلارجية لفهـم   :املكاين اإلطار

مت التركيز على ثالث اقاليم من املنطقة اليت تتمثل يف اجلزائر ابعادها االستراتيجية يف منطقة املغرب العريب ،وقد 
  االستراتيجية االمريكية، ألمهيتهاواملغرب وتونس نظرا 
         يبيـا ال متتلـك عالقـات متميـزة     لفلم يتم التركيز عليها كثريا ،فبالنسبة ف وموريتانيااما عن ليبيا 

بالنسبة للواليـات املتحـدة    فهي ال تشكل امهية استراتيجية موريتانيامع الواليات املتحدة االمريكية،اما عن 
  .املوريتايناالمريكية ما عدا ما يتعلق بالتطبيع االسرائيلي 

  :يرجع اختيار املوضوع اىل  :مربرات اختيار املوضوع
ـ   :مربرات ذاتية      رب العـريب واليت تتمثل يف كوننا سنركز على حتليل وتوضيح السياسة االمريكية جتـاه املغ

الذي يعترب كجزء من الوطن العريب بتنوع ثرواته الطبيعية اليت ظلت حمل اطماع اجنبية،اضافة للرغبة يف تبيـان  
  .ةاهم االليات اليت بواسطتها تستطيع دول هذه املنطقة احلفاظ علي استقالليتها من التبعية االقتصادية والسياسي

توضيح مكانة املغرب العريب بالنسبة للواليات املتحدة االمريكية اىل راسة دف هذه الد :مربرات املوضوعية
مبنطقة الشرق  وإحلاقهاوخصوصا بعد احلرب الباردة يف حماولة منها لوضع استراتيجية شاملة يف املنطقة العربية 
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يف املنطقـة  مين من خالل الظاهرة االرهابية وتكييفه للحصول على اغراضها الكبري او من اجلانب اال األوسط
  .العربية ككل واملغرب العريب خصوصا

  :اشكالية الدراسة
يف التوجهات اهتمام    ان اية احلرب الباردة قد افرزت تغيريات على املستوى الدويل مم نتج عنه تغري

فيمـا تكمـن    :السياسة االمريكية مبناطق االستراتيجية يف العامل،ومن خالل دلك ميكن طرح التساؤل التايل
  ؟ املغرب العريب بعد احلرب الباردةمنطقة  جتاه االمريكية للسياسة بعاد االستراتيجيةاال

  
  :هذه االشكالية جمموعة من التساؤالت وتتفرع من

  ؟ االمريكية جتاه العامل بصفة عامة إلستراتيجيةااحملددات الداخلية واخلارجية يف صنع  تاثريما مدى / 1
    يف جتسيد اهـدافها ومصـاحلها  الوسائل املتبعة  تتمثلما يمكانة املغرب العريب يف السياسة االمريكية ،وف ام/2

  يف املنطقة ؟
هي سبل التعامـل   وما ما هي االليات االمريكية املتبعة لتعزيز نفوذها يف ظل التنافس الدويل على املنطقة ، /3

  . املغريب امام هذا التجاذب الدويل

  :فرضيات الدراسة 
عزز من االهتمام االمريكي قد  2001سبتمرب 11االمريكية بعد احداث املتغري االمين يف السياسة عد اان تص/ 1

  .مبنطقة املغرب العريب
ستوجب على الواليات ا اادر الطاقوية جعلها حمال للتنافس الدويل مامتالك دول املنطقة املغرب العريب للمص/2

  .العالقات االمريكية املغاربيةاملتحدة تكثيف 
ذلك لالستفادة من التنافس الدويل يف منطقة املغرب  أدىكلما كان هناك مبادرات تكاملية عربية ومغاربية / 3

  .العريب
لسياسـة  وابصفة عامـة   األمريكيةتتعدد الدراسات اليت اهتمت بدراسة السياسة اخلارجية  :الدراسة أدبيات
فقد ظهر االهتمام ا جليا بعد فترة احلرب الباردة بعد اكتشافها  العريب بصفة خاصة  املغربجتاه   األمريكية
 يف مقاالت أساسا،وجند العديد من الدراسات اليت اهتمت ذا املوضوع ،واليت متحورت اإلستراتيجية ألمهيتها

    : ل يفثاملستقبل العريب اليت مت تاملنشورة يف جمال
   األمريكية اإلستراتيجيةغرب العريب االمنية يف سعيد اهلوسي ،مكانة امل/ 1
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  .عبد االله بلقزيز ،الواليات املتحدة االمريكية من االهتمام االستراتيجي اىل االختراق التكتيكي/ 2
  :من املناهج املستخدمة يف الدراستنا ما يلي  :مناهج الدراسة

 التارخيية للظاهرة املدروسة وهي السياسة اخلارجية االمريكية،وقد استخدمناه لتبيان اخللفية :املنهج التارخيي /1
  .لالهتمام االمريكي بدول هذه املنطقةوفهم التطور التارخيي 

وحتليـل   وذلك من خالل حتليل البيانات املتعلقة بسياسة االمريكية جتاه دول املنطقـة، : منهج دراسة حالة/ 2
  .ى حدىاملؤشرات الطبيعية واالقتصادية لكل دولة عل

        ويتمثل يف مقارنة السياسة االمريكية جتاه املغرب العريب بسياسات القوى املنافسـة املتمثلـة  :منهج املقارن /3
  .يف االحتاد االرويب والصني

  :صعوبات الدراسة
      الـيت تركـز    اليت واجهتنا هي قلة املراجـع الصعوبات  دراسة من الصعوبات ،ومن اهم أيال ختلو 

ال تـزال   املنطقة املغاربية ،ولعل هذا راجع ان العالقة بينهما  دراسة سياسة الواليات املتحدة االمريكية يفيف 
احلصة االوفر،ولعل هذا راجع  اتحديثة اذا ما قورنت بالسياسة االمريكية يف الشرق االوسط اليت توليه الدراس

املنطقة اليت متثل احلليـف االول للواليـات املتحـدة    اىل امهية املنطقة وبالتحديد لسبب تواجد االسرائيلي يف 
  .االمريكية

  :تقسيم الدراسة
    تناول هذه الدراسة حتليل االبعاد االستراتيجية يف منطقة املغرب العريب ،ولذلك مت تقسـيم الدراسـة  

  :ثالث فصول ومتثلت يف إىل
لدراسة السياسة اخلارجية االمريكية بصفة عامة وذلك من خـالل ثـالث    لمت ختصيص الفصل االو

ماهية السياسة اخلارجية ومت توضيح االطار املفـاهيمي للدراسـة   مباحث فاملبحث االول قد خصص لدراسة 
وكذا اخللفية النظرية والفكرية للسياسة اخلارجية وعرض الهم احملطات الرئيسـية يف السياسـة اخلارجيـة    

خصص لدراسة احملددات الداخلية للسياسة اخلارجية االمريكية لتشمل بذلك قد ية،اما املبحث الثاين فاالمريك
    ،األمريكيـة دور املؤسسات الرمسية واملؤسسات غري الرمسية ، اضافة لدور الدين  يف صنع السياسة اخلارجية 

لسياسة اخلارجية االمريكية وقد مشـل  املبحث الثالث فقد مشل على احملددات اخلارجية ودورها يف صنع ا أما
        التـأثري بذلك تاثري النظام الدويل يف صنع السياسة اخلارجية االمريكية ودور الـنفط كمحـدد رئيسـى يف    



 مقدمة
 

 ه 
 

على استراتيجية االمن القـومي   2001سبتمرب  11احداث  تأثريعلى السياسة اخلارجية االمريكية مع توضيح 
  .2006-2002االمريكي

     حتليل مكانة املغرب العريب يف استراتيجية االمريكية بعـد احلـرب البـاردة     مت الفصل الثاين فقداما 
للمنطقـة   األمريكيةوقد مشل على ثالث مباحث،حبيث خصص املبحث االول لدراسة االمهية اجليواستراتيجية 

طقة على العالقـات االمريكيـة املغاربيـة    للمن ةالبيئة االمني تأثرياملغاربية وتضمن االمهية اجليوبوليتيكية وكذا 
املبحث الثاين فتم ختصيصه لدراسة ابعاد التواجد االمريكي يف املنطقة  ااالقتصادية للمنطقة،ام لألمهية وباإلضافة

كذا التطرق للخلفيات التارخيية للعالقات االمريكية ومن خالل التركيز على العوامل املسامهة يف هذا االهتمام 
         خصص لدراسة جممل االليات اليت اتبعتها الواليـات املتحـدة يف املنطقـة   قد املبحث الثالث ف أما، املغاربية

  .وكذا العسكرية  واألمنيةاليت تشمل على االليات االقتصادية والسياسية 
سبل اما عن الفصل الثالث فقد تضمنت الدراسة عرض مالمح التنافس الدويل على املنطقة املغاربية و

من قبل دول املنطقة وذلك من خالل املبحث االول الدى خصص لعرض هذا التنافس  ةمواجهلتعامل معه للا
بالرجوع للخلفية التارخيية  االستراتيجية أولوياتهمن قبل االحتاد االرويب الذي يعترب ان هذه املنطقة من الدويل 

طـرق التعامـل   علـى  هذه الدراسة  التركيز يف املنطقة املغاربية ،مع يفاالقتصادي  وكذا تنامي الدور الصيين
تفعيل االحتاد املغاريب من جهة و املغاريب يف مواجهة هذا التجاذب من خالل اللجوء اىل البديل االقليمي العريب

  . التنافسهذا  لتخفيف من وترية من جهة اخرى 



 

 

 

 

:الفصل األول  

لسياسة الخارجية األمريكية بعد الحرب ا
)المحددات-الماهية(الباردة  
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تعد السياسة اخلارجية احد أهـم الفـروع الكـربى للعلـوم السياسـية،واحملرك األساسـي       
للعالقات الدولية، وهي تعرب عن سلوك الذي تتخذه الدولـة الواحـدة جتـاه تفاعالـا جتـاه بـاقي       

  .احملددة اإلستراتيجيةالوحدات خدمة ملصاحلها وحتقيقا ألهدافها 

يف سياسـتها اخلارجيـة عـدة سياسـات ومبـادئ       األمريكيةولقد اتبعت الواليات املتحدة 
خصوصا بعـد احلـرب البـاردة الـيت بـرزت       اإلستراتيجيةختتلف وتتوافق وفقا ألهدافها وأولوياا 

و ازدادت هـذه األمهيـة بعـد     كقطب بارز يف العالقات الدولية الـيت توجـه وتـتحكم يف العـامل    
جليواسـتراتيجية للعـامل واالهتمـام الـدويل     الـيت غـريت اخلارطـة ا    2001سبتمرب  11أحداث 

مبكافحة اإلرهاب الذي أصبحت تستخدمه الواليـات املتحـدة يف التعامـل مـع العـامل اخلـارجي       
،وعلـى هـذا األسـاس سـنتناول     2006مث  2002باعالا عن استراتيجية األمن القومي االمريكي 

  :يف هذا الفصل ثالث مباحث تتمثل يف

  السياسة اخلارجية األمريكيةماهية : املبحث األول

  احملددات الداخلية لسياسة اخلارجية األمريكية: املبحث الثاين

  احملددات اخلارجية لسياسة اخلارجية األمريكية:املبحث الثالث 
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  :ماهية السياسة اخلارجية: املبحث األول

يـة ملصـاحلها   تحقيـق اهـدافها اخلارجيـة رعا   أداة يف يـد الـدول ل  متثل السياسة اخلارجية 
امتلكـت  سـب قـوة الدولـة،فكلما    حبالسياسية واالقتصادية ،وختتلف قدرة الدولة على حتقيق ذلـك  

طرق مـن خـالل هـذا املبحـث ألهـم      تولـذلك سـن   الدولة قوة اكرب استطاعت فرض سياستها ،
ـ التعريفات حول السياسة اخلارجية كوا ظاهرة معقدة،وتوضيح اهم النظر ات الدوليـة الـيت ـتم    ي

الدولـة   ن مـيالد  منـذ اعـال   األمريكيـة بسياسة اخلارجية مث عرض ألهم اخللفيات التارخيية لسياسة 
  .اىل هذه الفترة األمريكية

 :اإلطار املفاهيمي للدراسة: املطلب األول

  :السياسة اخلارجية:أوال

يتـبني  د مـن الدراسـات العلميـة    إن التأمل يف خمتلف التعريفات حول السياسة اخلارجية يف العدي
  :ا راجع إىلذأنه ال يوجد مفهوم شامل ودقيق حول الظاهرة، وهلنا 

حـول السياسـة اخلارجيـة، حبيـث إعتربهـا الـبعض       من قبل املفكرين إختالف وجهات النظر  -1
، يف املقابـل اعتربهـا الـبعض األخـر أـا مرادفـة       كسياسة الداخليـة   مرادفة للسياسات األخرى

  1.ألهداف وسلوكيات اخلارجية للدول

 2.تعقيد الظاهرة وصعوبة التوصل إىل جمموعة األبعاد اليت تندرج يف إطارها، والعالقة بينهما -2

  :ولقد تعددت التعاريف حول هذه الظاهرة نذكر منها

ـ "تعريف  الـذي يعـرف السياسـة اخلارجيـة مـن خـالل النظـرة         "تومبسـون  ثكني
صـنعها الـدول جتـاه العـامل     اليت تات التحليلية، أما األول فيفترض أن السياس، والنظرة اإليديولوجية
هي تعبريات عن املعتقدات السياسية واالجتماعيـة والدينيـة السـائدة، فتصـنف السياسـة       اخلارجي

،    اخلارجية عندئذ بالدميقراطية واالستبدادية والتحرريـة واالشـتراكية واحملبـة للسـالم أو العدوانيـة      

                                                             
  .7ص ،)1998، 2دار النهضة املصرية، ط: القاهرة( حتليل السياسة اخلارجية،حممد سيد السليم،  1-
  .11، صنفسه املرجع 2-
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الثانية فتفرض أن للسياسة اخلارجية عـدة مقومـات منـها تقاليـد الـدول التارخييـة وموقعهـا        أما 
   1.اجلغرايف، واملصلحة الوطنية وأهداف األمن وحاجاته

فيعرفها على أساس أا نشاط الدولـة جتـاه الـدول األخـرى سـواء       "نورمان هيلهيل"أما 
       اإليديولوجيـة يا علـى أسـاس الفلسـفة أو    إختذ هذا الشكل مظهرا سياسيا أو اقتصـاديا أو عسـكر  

  .مسك القادة اتاليت ي

فيعـرف السياسـة اخلارجيـة علـى أـا السـلوك السياسـي         "زايد عبيد اهللا مصباح"أما 
ـ    هـذه الوحـدة الدوليـة     هاخلارجي ألية دولة واحدة هو عبارة عن حدث، وفعل ملمـوس تقـوم ب

يف البيئـة اخلارجيـة، فالسـلوك اخلـارجي يتحـدد       بصورة مقصودة وهادفة لتعبري عـن توجهاـا  
  .وما يترتب عليها من نتائج خارج احلدود أو املقاصد املرتبطة به ث     بالبواع

    مشـوال إذ يعـرف السياسـة اخلارجيـة     التعـاريف  الذي يعترب أكثـر  "ناوزرو"وجند تعريف
ـ   يتبعه  على أساس أا منهج للعمل       ومي بـوعي مـن أجـل إقـرار     املمثلون الرمسيـون للمجتمـع الق

  .ويل بشكل يتفق واألهداف احملددة سلفاالدأو تغري موقف معيني يف النسق ا

العمـل العلـين    فقد عرف السياسة اخلارجيـة علـى أـا برنـامج     "سليم السيد حممد"أما  
الذي خيتاره املمثلون الرمسيون للوحدة الدولية من بني جمموعة البـدائل الربناجميـة املتاحـة مـن اجـل      

: حتقيق اهداف حمددة يف احمليط اخلارجي، وهذا التعريـف يشـمل علـى  األبعـاد األساسـية التاليـة      
   2.ناجميةالواحدية والرمسية والعلنية واالختيارية واهلدفية واخلارجية والرب

     كما جيب التميز بني مصطلح السياسـة اخلارجيـة ومصـطلح عمليـة السياسـة اخلارجيـة،      
بأا اموع الكلي خلطوات الـيت ختطوهـا الدولـة ـدف بنـاء       ذ تعرف عملية السياسة اخلارجيةا

ـ   اأما السياسة اخلارجية فهو اهلدف املباشـر مـوع    ، سياستها اخلارجية ن قبـل  ألفعـال املتخـذة م

                                                             
  .17ص ، )2008دار اهلومة للطباعة والنشر والتوزيع،  :اجلزائر(، حتليل السياسة اخلارجية، مصباح  عامر 1-
  .12-11، صذكره مرجع سبق، حممد سيد سليم 2-
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   الدولة يف إطار جهودها من أجل حتقيـق أهـداف سياسـتها اخلارجيـة، أي أن السياسـة اخلارجيـة      
   1.هي نتيجة لعملية السياسة اخلارجية لدولة

هناك مصطلح آخر يتـداخل مـع السياسـة اخلارجيـة وهـو صـنع القـرار        اضافة لذلك 
صـنع القـرار اخلـارجي بأـا      عمليـة  الذي يعـرف  جند ريتشارد سنايدر ويف هذا الصدداخلارجي،
هـور  ة اليت يتم من خالهلا اختيار مشكلة لتكون موضعا لقرارها، وينتج عـن ذلـك االختيـار ظ   يالعمل

يار أحدها لوضـعه موضـع التنفيـذ والتطبيـق، أمـا صـنع القـرار        تعدد حمدود من البدائل يتم إخ
مـن التعريـف   و ، قيق هـدف معـني  اخلارجي فهي العملية اليت يتم فيها اختيار أقدر الوسائل على حت

أن القرار اخلارجي يتسم بطبيعة مؤقتـة ملواجهـة موقـف حمـدد زمانـا ومكانـا، بينمـا        يتضح لنا  
  2.السياسة اخلارجية فتتسم بالثبات النسيب

جمموعـة  اعتبار السياسـة اخلارجيـة عمومـا     ، ميكن التعاريف هذه ومن خالل عرض مل 
الدويل، واملعربة عن إيديولوجيـة النظـام السياسـي وتوجهاتـه      هاحميط يف األفعال اليت تقوم ا الدولة

صـائص  اخلبـني   مـا  الفكرية والفلسفية، والراعية للمصاحل الوطنيـة لألمـة املعـربة عـن التمـازج     
        واملـوارد املتـوافرة،    والظـروف الدوليـة القائمـة    صناع القـرار، ومـدخالت النظـام   لشخصية ال

   3.ائل سلمية وغري سليمةاليت تتحقق عرب وس

  :اإلستراتيجية:ثانيا

ـ   :مهـا  رئيسـيتني  تقوم السياسة اخلارجية ألي دولة علـى أداتـني   فـن  ي الدبلوماسـية وه
العديـد مـن الوسـائل كالوسـائل      اإلسـتراتيجية وهي فن إكراه، وقد تستخدم  واإلستراجتية اإلقناع

  4.ةبقو هاالسياسية واالقتصادية واإلعالمية وحىت احلرب لغرض حتقيق أهداف

                                                             
  .27، صذكره  مرجع سبق ،مصباح عامر 1-

  .36، صنفسه املرجع - 2
  .20.، صنفسه املرجع - 3
  .18ص ،)،2001، 1دار وائل للنشر والتوزيع، ط: األردن( وسط،الشرق األ األمريكية اإلستراتيجية، مجال مصطفى عبيد اهللا - 4
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       مبعـىن حشـد،   " Strato"مـن الكلمـة اليونانيـة     ةمشـتق كلمـة  االسـترتيجية  تعترب و
 ـ  ا ومن مشـتقا     " Stratagen"الـيت تعـين فـن القيـادة، وكـذلك      و "  Stratego"ةالكلم

  . تعين اخلدعة احلربية اليت تستخدم يف مواجهة العدوواليت

الكاتـب الفرنسـي   مـن قبـل   تقريبـا،   18ومل يستخدم هذا املصطلح حىت ايـة القـرن   
، مث تعـددت جمـاالت   1789املختص يف الشؤون العسكرية جويل ميـزار قبـل الثـورة الفرنسـية     

استخدامه ومل تعد تقتصر على اال العسكري ليشـمل اجلوانـب األخـرى، فقـد يوصـف موقـع       
 نفطكـال  ياملوقع االستراتيجي لقناة السـويس، كـذلك يف جمـال االقتصـاد    كدولة بأنه استراتيجي 

  .مثال

ـ  توقد عرفها كالو       باك كوسـيلة للوصـول إىل غايـات احلـرب،    تفيتز بأا اسـتخدام اإلش
  1.ليت شنت احلرب من أجلهااأو إىل أهداف 

لتخطـيط العمليـات العسـكرية    لعلـم   بانـه  "webster S"وتعرف على حسب قـاموس  
يـع واسـتخدام خمتلـف    وتوجيهها، اضافة لتعريف ليدل هارت الذي يعرفها على أساس أا فـن توز 

  2.الوسائل العسكرية لتحقيق هدف السياسة

ـ  يف معناهـا اجلغـرايف هـي الـنمط      اإلسـتراتيجية السياسـية ف  ةأما بالنسبة لعلماء اجلغرافي
  3.)الربية ، البحرية، اجلوية (بني القوى العاملية  ما اإلقليمي للصراع

فـإن عامـل التفـوق العسـكري يف اـال النـووي        األمريكيـة  سـتراتيجية لإل وبرجوع
أسهم بشكل كبري يف توجيه جمريات األوضـاع الدوليـة، وحتديـد معـامل القـرار       قد  والتكنولوجي

    كسـون أن التفـوق النـووي   نيالسياسي األمريكي يف جمال السياسة الدولية، حبيـث يـرى الـرئيس    

                                                             
  .18-17، ص)2006، 1دار جمداوي للنشر والتوزيع، ط: األردن(، املدخل إىل دراسة االستراجتيةبد القادر حممد فهمي، ع - 1
  .56ص،)1،2012دار حامد للنشر والتوزيع،ط:عمان(،االقتصاديةاملوسوعة احلديثة للمصطلحات السياسية ،طشطوش  هايلعبد املوىل -  2
  . 19مجال مصطفى عبيد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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ـ  للسـالم، أمـا    ةيف أيدي الدولة الدفاعية هو ضمان      ووي يف أيـدي الدولـة اهلجوميـة    التفـوق الن
   1.يد للسالمد فهو

فمن خالل هذه التعاريف يتضح لنا ان لكل دولة سياسـة خارجيـة ختتلـف عـن األخـرى      
وذلك من خالل قوا ودورها الفعال يف توجيه العالقات الدولية لذا سـنقوم بـالتركيز علـى دراسـة     

  . ات خمتلفة واستخالص اهم مبادئها يف كل مرحلةالسياسة اخلارجية األمريكية يف فتر

  :األمريكيةلسياسة اخلارجية النظرية اخللفية : املطلب الثاين

ـ                    قومنتعد التيارات الفكريـة والنظريـة جمـاال لفهـم واقـع السياسـة اخلارجيـة، ولـذلك س
  :يف هذا املطلب بدراسة تيارين رئيسني يف حقل السياسة اخلارجية ومها

  :  التيار الواقعي -1

اليت يفتـرض أن الشـؤون الدوليـة هـي عبـارة       رغانتاو ظهر يف البداية مع إسهامات هانس مو
  .عن صراع مابني الدول من أجل احلصول على القوة لتحقيق مصاحلها بشكل منفرد

  :يف زااكوميكن تلخيص أهم مرت 

  .تيوسيديس وهوبزاستخالص رؤيتها من خالل الكتابات القدمية ملفكرين أمثال  -
 .صراعات الدول هي صراع من أجل القوة يف العالقات الدولية -

 .الدولة فاعل وحيد يف العالقات الدولية -

 .ألمن القومي حلماية مصاحلها الوطنيةلاجتياح الدول  -

   لتحليـل، وهـي عمليـة ترشـيدية     لإىل السياسة اخلارجية على أـا منـهاج    نتاوإذ ينظر مورغا
  2.تعظيم القوة واملصلحة الوطنية عمل علىتاليت 

                                                             
  22ملرجع نفسه ، صا - 1
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم  ،2001سبتمرب  11بعد أحداث  األمريكية اإلستراتيجيةمكانة الساحل يف أمساء رسويل،  - 2

  .22-21 ، ص2011- 2010السياسية، فرع الدبلوماسية والعالقات الدولية، جامعة باتنة، 
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وقـد  ، القطبية األنسـب عكـس نظـام الثنائيـة القطبيـة      التعددية نظام" نتاو غارمو"كما يعترب 
ـ تفسر الطبيعـة البشـرية علـى أسـاس ال    ان هذه النظرية  من بينها قاداتالنت نظريته تعرضت  راعص
ـ  ل يؤدي الذي ديـدة علـى السـاحة    اجلفواعـل  لل هانفي مفهوم السالم والتعاون بإضـافة إىل جتاهل

  .الدولية بعد احلرب العاملية األوىل

ـ واكنيث "يف السبعينات طور : الواقعية اجلديدة األول  خـالل  النظـرة الواقعيـة وذلـك مـن     "زلت
  :وأهم أفكارها" نظرية السياسة الدولية"كتاب نشره 

رغـم  م، ظوسـائل العنـف املـن   الدولة فاعل أساسي يف العالقات الدولية باعتباره ميتلك اعتبار / 1
التغري الذي برز على املستوى الدويل بـربوز فواعـل مـن غـري الـدول كاملنظمـات الدوليـة             

اليت متتلك دور فعال يف التاثري على السياسة الدولية،اما عـن العالقـات مـا بـني الـدول فهـي       
  1.نفسها عالقات تعاون وصراع

   2.أي غياب السلطة املركزية لواعفحيدد سلوك ال الطبيعة الفوضوية للنظام الدويل، الذي/2

وقد بني ستيفن المي أن الدول متتلـك التوجـه املصـلحي، والنظـام الـدويل يعتـرب فوضـوي        
والتنافس يدفعها لتفضيل املساعدة الذاتية على التعاون الدويل، والبحث عـن بقـاء الدولـة، إذ تـرى     

  .لتهديد، مما خيلق مأزق أمين الدولة الدول أخرى على أا عدو حمتمل ومصدرا

  :وهي فتراضات السابقةلال أربع افترضات بإضافة "جون بايلز"ف ويضي

  .فوضوية النظام الذي يؤدي لغياب السلطة املركزية اليت تضبط سلوك الدول / 1

ـ عليها تطـوير القـدرة العسـكرية اهلجوم   سيتحتم إدعاء الدولة لسيادة  /2 ة لـدفاع عـن نفسـها    ي
  .قوا مما يؤدي إىل احلاق اخلطر اوتوسيع 

 

                                                             
 :، من خالل"ة والسياسة اخلارجيةتطور اجتاهات املدرسة الواقعية يف حتليل العالقات الدولي"إبراهيم بوملكحال  -  1

2013)--02 -07(B062. Html   www.politics.ar.com/ar/com/ar/php/permalink//:http 
  .املرجع نفسه -  2

http://www.politics.ar.com/ar/com/ar/php/permalink
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، ممـا يولـد    سعي الدول لبناء األمن القومي خوفا على سيادا سيؤثر يف سلوكها جتـاه اآلخـرين   /3
  1.وبالتايل يعترب األمن القومي أحد خمرجات بنية النظام الدويلالبعض  هاضسلوك عدواين جتاه بع

اعية و الواقعية اهلجوميـة، فكالمهـا يعتـرف بـدور     وتنقسم الواقعية اجلديدة إىل الواقعية الدف
و تأثري البنية الداخلية وإدراكـات صـانع القـرار علـى توجهـات وأهـداف السياسـة اخلارجيـة         

  :وتنقسم

جوزيـف  "،"روبـرت جـارفيز  "،"سـتيفن فـان افـارا   ":ومـن روادهـا   :الواقعية الدفاعيـة / 1
    أقـل خطـورة، وبـأن األمـن تـوفر أكثـر      وتفترض هذه املدرسة أن فوضوية النسق الدويل ،"جايك

ـ زال نظريا بتقليصها للحـوافز النسـقية الدوليـة وجعلـها ال     تناا، وذا تقدم ددعتمن كونه م تحكم ت
االعتـراف   قرار بوجـود سياسـات خارجيـة متميـزة، وبالتـايل     ات مجيع الدول، أي االييف سلوك

فرضـياا   وقـد طـورت الواقعيـة الدفاعيـة     باالثار الضئيلة للبنيات الداخلية على السلوك اخلارجي،
ـ بل فويف حتديـد طبيعـة التوجـه اخلـارجي للـد      للدولة ات الداخليةيليتنب من خالهلا أثر البن د ووج

        ية والبشـرية، دارجي تقـوم الدولـة بتجنيـد جممـوع القـدرات العسـكرية واالقتصـا       اخلطر اخل
ـ   د للواقعيـة الدفاعيـة، إضـافة إىل إدخـال     وهذا اخلطر مرتبط بذاتية صناع القرار وهو طـرح جدي

ـ    املطلقـة، تفاديـا للحـرب     ىمصطلح الواقعية التعاونية ومصطلح الفوضى الناضـجة عكـس فوض
محددات الداخليـة يف تفسـري السـلوك اخلـارجي     ر للووضع سياسات مشتركة، وهكذا سيعطى دو

                                                           .                           )القرار للبيئة اخلارجية إدراك صانع(

األساسـي   اـا وجاءت كرد فعل للواقعية الدفاعية، حيـث انتقـدا حـول املرتكز    الواقعية اهلجومية
الدولة يف إطار الفوضى الدولية تبحث فقط عـن أمنـها، حيـث تـرى عكـس      الذي يتمثل يف اعتبار 

قـوة، وبـروز احتمـال حـدوث     لتفرض بإستمرار على الدول تعظيم وزيـادة ا  ىذلك إذ أن الفوض
احلرب بني الدول، أي استمرار حالة الفوضى املطلقة، إال أن مـا مييـز هـذا الطـرح عـن واقعيـة       

       الدولية مـبين علـى أسـاس الفوضـى      رجاتهو عدم اإلقرار بأن تفسري السياسة اخلارجية وخم "زوالت"
لواقعية اهلجومية الـيت تؤكـد أن السياسـة اخلارجيـة للـدول جيـب أن تتضـمن        وهذا ما ترفضه ا

                                                             
  .30-28ص،ص،،)2008دار الكتاب احلديث،:مصر (،)احلوارات النظرية الكربى(نظرية العالقات الدولية مصباح ، عامر - 1
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ـ خصصـة و املاملتغريات الداخلية والنسقية والتـأثريات األخـرى        ظـاهر السياسـة الدوليـة    ملددة احمل
  .اليت ميكن تفسريها ذه املتغريات

 عميقـا لـدى   ، حتـوال نيوكالسـيكية   لت هذه املواقف اجلديدة بالنسبة للواقعيةشكوهكذا 
املدرسة الواقعية فيما يتعلق باحلدود الفاصلة بني ما هو داخلي وما هو خـارجي لتفـتح اـال أمـام     

  1.ضرورة إعادة النظر حول تأثري احملددات الداخلية يف توجيه السياسة اخلارجية

  :االجتاه الليربايل -2

  :النظرية وتتمثل يف اجبمع أهم االفتراضات اليت تقوم عليه "Time dine"" تيم دين"قام         

واملقصود به ان امـن دولـة مـرتبط بـأمن دول االخـرى         collective Security: األمن اجلماعي/ 1
كـان  مـن أي طـرف سـواء     ءالرد اجلماعي ألي إعتداوبذلك يعترب االمن هو شان اجلميع وضرورة 

  .خارجي مداخلي أ

           وضـع شـروط  الكـربى ب  حالـة تقـوم فيهـا الـدول أو املؤسسـات الدوليـة      هي : الشرطية/ 2
  .مابني الدول الكربى والدول النامية لتطوير توزيع املنافع االقتصادية على 

فإنـه يقـوم علـى إنشـاء برملانـات جهويـة       " لدافيد هالد"ووفقا  :النموذج العاملي للدميقراطية/ 3
وية كحال االحتـاد األوريب، وترشـيد هـذه الربملانـات الوطنيـة،      وتوسيع سلطات هذه األجهزة اجله

  ".حقوق اإلنسان"بواسطة حمكمة العدل الدولية اجلديدة 

   2.الليرباليةحالة التفكري يف حرب بني الدول تأي اس: السلم الدميقراطي/ 4

  

  

  

                                                             
  .،مرجع سبق ذكره"ة والسياسة اخلارجيةتطور اجتاهات املدرسة الواقعية يف حتليل العالقات الدولي"إبراهيم بوملكحال  -  1
  .88 رجع سبق ذكره، صم ،)الكربى احلوارات النظرية( نظرية العالقات الدولية، مصباح  عامر -  2
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 اليـات املتحـدة األمريكيـة          تشجيع الدميقراطية املتبناة مـن قبـل الـدول الغربيـة وخاصـة الو     / 5
 ممهدا للدميقراطية، ويعترب العامل باب مفتوح، وهـو مـا أشـار إليـه كـل      تسعى بان يصبح العاملاليت 

  1.من روستو، ماكس ميليكون يف ذروة احلرب الباردة

بني الدول وتبدأ غالبا بواسطة تعاون حلـل املشـاكل التقنيـة مث متتـد      ما هي عملية إحتاد: التكامل/ 6
  . Romification :لقطاع آخر، وقد مساها أرنست هانس باإلنتشار

اليت يركز إهتمامهـا علـى حريـة الفـرد ومؤسسـة الدولـة        liberalisme: اإلعتماد املتبادل /7
وهي ضرورية حلماية حرية الفرد من تدمريها، أي للدولة احلـق يف لعـب دور احلكـم و ال تتـدخل     

   2.يف التفاعالت االقتصادية والسياسية وغريها

 وعلى حسب ستيفن المي تقـوم علـى أسـاس تشـجيع حريـة التجـارة      : املؤسساتية الليربالية    
  :وفتح األسواق والقيم الدميقراطية الغربية وتعتمد على

    الـدول  مـن غـري   فواعـل بعـض ال  إسهامالدولة هي الفاعل واملمثل الشرعي للمجتمع مع / 1
 ."روبرت كيوهان"يف حسب 

يقبل هذا االجتاه الشرط البنيوي للفوضـى يف النظـام الـدويل إال أـم ال يسـتعدون      : البنية/ 2
 .الدول وانتشار األنظمة اإلقليمية الدولية التعاون ما بني

وتعين إزدياد التكامل على مستوى اجلهوي والكـوين بوجـود اتفاقيـات وتكـتالت     : العملية/ 3
 .االقتصادية فوق قومية

       الدفع بالدول اىل التعاون علـى رغـم أن هنـاك دول سـتربح أكثـر مـن غريهـا       :الدافعية/ 4
  3.سبيةأي هناك أرباح مطلقة وأرباح ن

                                                             
 :على موقع" منوذج السودان  ”األمريكيةالدميقراطيون والسياسة اخلارجية "مار رضوي، ع  1-

2012)-03-7(0 http://digital.ahram.org.eg/article.aspsc?=3413010 eid=561 
  .90،، صذكره بقسمرجع ) احلوارات النظرية الكربى(نظريات العالقات الدولية ، مصباح امرع  2-

  .100 -99، صنفسه ملرجعا - 3

http://digital.ahram.org.eg/article.aspsc
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وبعد التعرض لبعض النظريات اليت تفسر السياسة اخلارجيـة بشـكل عـام والسياسـة اخلارجيـة      
   قـد متيـزت    األمريكيـة بشكل خاص، يتضح لنا أن التطور التـارخيي للواليـات املتحـدة     األمريكية

من فترة لفترة بتطبيق نظرية مغايرة عـن األخـرى فأحيانـا تلجـأ إىل الوقعيـة وتـارة إىل الليرباليـة        
     ري والتكيـف مـع املسـتجدات   غتميـز بـالت  توغريها وهذا راجع إىل طبيعة العالقات الدوليـة الـيت   
  .على البيئة الدولية وهذا ما سنتطرق إليه يف املطلب التايل

  :األمريكيةفية التارخيية لسياسة اخلارجية اخلل: املطلب الثالث  

 1620 سـنة   األمريكيـة منذ تكوينـها وتشـكل الدولـة     األمريكيةلقد مرت السياسة اخلارجية 

بأسـس   األخـرى ذ متيـزت كـل فتـرة عـن     ابتطـورات،   "باراك أوباما" إىل الفترة احلالية برئاسة
  .ومبادئ ختتلف أحيانا وتداخل يف مرات عدة

  :ومتثلت يف مايلي:مرحلة ما قبل احلرب الباردة: أوال    

 1865سـنة   "جلـون أوسـليفان  "بعد إستقالل أمريكا سادت نظرية املصري احملتـوم  : سياسة العزلة/ 1
  1.األمريكيةهو العظمة  األمريكيومفادها أن قدر الشعب األمريكي هو قيادة العامل واملستقبل 

 تيف بدايتها تقوم علـى سياسـة العزلـة واسـتمر     األمريكيةوكانت سياسة الواليات املتحدة 
الـذي يـدعو لسياسـة     1823" وارمـون "يث جند يف هذا السياق مبـدأ  حب، حىت احلرب العاملية األوىل
اليـات املتحـدة   رحلـة علـى تطـوير الو   ، والتركيز يف هـذه امل مريكينيلألالعزلة وعلى مبدأ أمريكا 

  2.وكذا أمريكا االتينيةاألمريكية 

   مـن مؤسسـي و مـدافعي عـن سياسـة العزلـة       " مونر و جيفرسون"ويعترب كل من رئيس 
  3.سياستها اخلارجية الحقا األمريكيةاليت إستوحت منها الواليات املتحدة 

                                                             
  .49ص،)2010، 1دار قرطبة، ط: اجلزائر( جتاه احلركات االسالمية، األمريكيةالسياسة مصطفى سايح،  - 1
العريب للنشر :مصر (، )األمريكيةمجاعات الضغط االسالمية يف الواليات املتحدة (االسالموفوبيا ريا قحطان احلمداين، - 2

    .54ص،، )1،2011والتوزيع،ط
  :على موقع" التوجهات الكربى يف اإلستراتيجية األمريكية بعد احلرب الباردة"جالل خشيب، - 3

2013)-20-(01319828 :www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid= http// 
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
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 ،       يتـها الواقعيـة  ؤالـيت تتميـز بر  : ) 1909-1901( "نيـودور روزفلـت  "قعية يف فتـرة  اسياسة الو/ 2
توظيـف   ت، وهكـذا قـد أعـاد    دفاع عن مصاحلهاتقوم بتركيز على ال أنانيةالدولة وحدة اليت تعترب 

فكرة املصري احملتوم لتربير التوسع األمريكي خارجي ، وقـد اسـتند روزفلـت علـى فكـرة القـوة       
ومصطلح سلطة البوليس الدويل لنشر النموذج األمريكي، وإستخدام سياسـات مـن أجـل احلفـاظ     

   .األمريكيةعلى املصاحل 

إيدولوجيـة يف تـاريخ    الفتـرات  كثـر الـيت تعتـرب ا   و: )1921-1913( "نوودرو وبلس"مثالية / 3
قام بانتقاد أوربا ملا كانت تقوم بـه مـن سياسـة التحالفـات واملفاوضـات      ذ السياسي األمريكي، إ

وقد ركزت هذه الفترة على ضرورة التركيز على ما جيب أن يكون ولـيس مـا هـو كـائن      ، السرية
تعاون الدويل وتعدد القوى الدولية واالسـتناد يف اخلطابـات السياسـية علـى االخـالق      وتشجيع ال

  1.رورة نشر الدميقراطية الليرباليةضو

بعـد انتـهاء احلـرب العامليـة األوىل، عـادت الواليـات       :  )1930-1920(االنعزالية النسـبية  / 4
الـدول ماعـدا العالقـات اخلاصـة     لسياسة العزلة وجتنب اقامة عالقات مع بـاقي   األمريكيةاملتحدة 
ومت ذلك جليـا مـن خـالل اتفاقيـة     ، 1924بتعويضات احلرب واتفاقية نزع التسلح البحري  بالتزام

   نـب اخلـوض  وجت األمريكيـة ميثاق برياند كيلوغ الذي عرب عن التوجه السلمي للواليـات املتحـدة   
  .جيةريف مسائل السياسة اخلا

ـ صرح روزف 1940ديسمرب  17 يف: " روزفلت.د.ف"فترة رئاسة 5/  ت علـى ضـرورة التـدخل    ل
ديسـمرب   7األمريكي يف احلرب العاملية الثانية باسم نشر الدميقراطية ضـد الشـمولية، وبعـد هجـوم     

إىل احلرب العاملية الثانية، واسـتند يف ذلـك علـى املـربر      األمريكيةانضمت الواليات املتحدة  1941
  .االخالقي الويلسوين

   :)1991-1947(  يف فترة احلرب الباردة األمريكيةتطور السياسة  :ثانيا    

كقـوة عظمـى جلانـب الواليـات      اية احلرب العاملية الثانية برز االحتـاد السـوفيايت  بعد 
،وشهدت هذه املرحلة الصراع والتنافس ما بني القـوتني،ويف إطـار ذلـك عمـدت      األمريكيةاملتحدة 

                                                             
  .50 مصطفى سايج، مرجع سبق ذكره،ص - 1
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          1947 سـنة   "جلـورج كينـان  "نظريـة االحتـواء    ليتشـك الواليات املتحدة األمريكيـة علـى    

  1.اليت عملت على احتواء التوجهات السوفياتية

تغــريت السياســة اخلارجيــة ) 1993-1945( "ترومــان"يف عهــد الــرئيس األمريكــي و
       الواقعيـة، وأبرزهـا مـا مييـز السـلوك اخلـارجي       السياسـة   الويلسونية إىلاألمريكية من السياسة 

  .هو مشروع مارشال املعروف بتقدمي املساعدات االقتصادية ألروبا الغربية يف هذه الفترة 

سياسـة الويلسـونية بإنشـائه للسـالم     ا العم ل عل ى نھ ج   لسدة احلكم  "كندي"وبوصول الدميقراطي 
  .ة جتاه االحتاد السوفيايتالتضامين للتنمية ونشر الدميقراطية والواقعي

الحظ انتهاجـه لسياسـة الليرباليـة علـى املسـتوى      نف )1969-1963( "جونسون"ا عن الرئيس ام
   2.سياسة التميز العنصري اءغالالداخلي و

ـ يمث جاءت فترة رئاسـة ن  ) 1974-1969(بإنتهاجـه للواقعيـة اجلديـدة     كيسـنجر س وك

  حيث بني أن هدف كل رجل دولة هو احلفاظ على تـوازن القـوى ولـيس السـالم، الـذي جيـب       
   واقعيـة روزفلـت  مـن   د عن االيديولوجية، وهكذا جنده قـد حـد  يعبأن يكون براغمايت وواقعي و

  .يف احتواء االحتاد السوفيايت

وقد قام يف هذه الفترة بسياسة الوفاق مع االحتاد السـوفيايت وإقامـة حتـالف مـع الصـني وسـحب       
 2وسـالت  1ة اإلسـتراتيجية سـالت  من الفيتنام وعقد اتفاقية احلد مـن األسـلح   األمريكيةالقوات 
  1974.3 سنة

     ،)1977-1974("جـري الـدفورد  "تـوىل الـرئيس اجلمهـوري    "ننيكسـو "وبعد استقالة 
، اي االسـتمرار يف السياسـة الواقعيـة،    األمريكيـة على رأس الدبلوماسـية  " هنري كيسنجر"وعني 

  .1975بتوقيع على اتفاقية هلنسكي

                                                             
  56.،، ص نفسه املرجع - 1
  .58-57 ،ص،  نفسه املرجع - 2
  .59املرجع نفسه،ص،.-3
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ـ "فترة رئاسـة  أما عن  فقـد ركـزت يف هـذه الفتـرة            )1981 -1977( "كـارتر  يجيم
على بعث األخالق، وأهم عمل دبلوماسي يف تلك الفترة هي التوصل لعقـد اتفاقيـة كامـب ديفيـد     

"      مبـدأ كـارتر  "،واعالنـه عـن   مع انتهاج سياسـة التعـايش السـلمي     1979بني مصر وإسرائيل 
للمصـاحل األمريكيـة    اديـد يعتـرب  تدخل لإلحتاد السوفيايت يف الشرق األوسـط   ن اي أيعترب الذي 
  .الرد على ذلك يتموس

فتم اجلمع يف هذه املرحلـة مـا بـني التيـار      )1989-1981( "رونارد ريغان"فترة رئاسة عن أما 
لـرأي العـام األمريكـي    لكسـب تأييـد   ال يف ذلـك  الواقعي والتيار املثايل يف السياسة اخلارجية حماو

، بيـا اإلرهابيـة وهـي إيـران ولي   وتعين االحتاد السوفيايت وكذا الدول  شررية الوجلانب ما مساه امرباط
ـ للخارج، وعلى عكـس الرؤ  األمريكيةقيم التصدير اضافة حملاولته  ة الويلسـونية الـيت تتجـه حنـو     ي

  1.ذا توجه أحادي بعيد عن املؤسسات الدولية" ريغان"التعددية فنجد أن 

 اإليـديولوجي يف ظـل هـذا الصـراع     األمريكيـة وعليه ميكن أن نستخلص أن السياسة اخلارجية 
  :وهي متحورت حول ثالثة أهداف مترابطة

 .احتواء االحتاد السوفيايت وتطويقه/ 1

 ,احليلولة دون نشر الشيوعية يف العامل/ 2

  2.دفع النمو االقتصادي يف العامل وتوطيد املنظومة الرأمسالية والتحكم فيها/ 3     

  :اخلارجية بعد احلرب الباردة األمريكيةالسياسة : ثالثا         

إن اية احلرب البادرة قد غريت خارطة العامل بإنتصـار امريكـا يف الصـراع اإليـديولوجي     
  .واالستراتيجي، وقد أضاف أبعادا جديدة، وولدت أولوياا واجتاهاا العلمية

                                                             
  .64-63ص،،نفسه  املرجع - 1
  . 30، ص ،)2004ر العربية للعلوم، البنان، د( ،اإلستراتيجية، اإلشكاليات الفكرية و2001مرب بتس 11عامل ما بعد ولد أباه،  لسيدا - 2
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يف سياسـته  اخلارجيـة      : )1993-1989" (جـورج بـوش األب  "فتـرة رئاسـة   فتميزت 
واعالنه عـن اقامـة النظـام الـدويل اجلديـد      باستعمال احلزمة العسكرية  األمريكيةتصدير القيم  على

  1.الذي سنتطرق إليه الحقا واهليمنة األمريكية

بالويلسـونية الرباغماتيـة   الـيت تعـرف    )2000-1992( "بيل كلينتـون  "فترة رئاسةمث تايت 
  .اال االقتصادي يف استراتيجية األمن القومي األمريكي إدراجوحماولة 

وكانت فترته تقوم على أساس حماولة التزامه بالقضايا اخلارجية والعمـل علـى بنـاء منظومـة دوليـة      
  :منسجمة وفقا للمبادئ التالية

  .البحث عن التوافق ما بني القوى الفاعلية يف الساحة الدولية/ 1

 .ومعايري القانون الدويلاالستناد على قواعد / 2

  2.حلماية حقوق اإلنسان اإلنساينالتدخل / 3

        ديولوجيـة إيرحلـة  فتعتـرب م ) 2008-2000( "االبـن جـورج بـوش   "أما عن فتـرة رئاسـة   
  :وضمت اجتاهني األمريكية  يف السياسة اخلارجية

لبة والتيار احملافظ اجلديـد ذو رؤيـة راديكاليـة الغالـب     غاالتيار احملافظ التقليدي بالرتعة الواقعية ال/ 1
  .2001سبتمرب  11بعد أحداث 

 ومت التأكيد عليـه مـن خـالل وثـيقيت األمـن القـومي       ،تبين مبدأ حماربة اإلرهاب بكل أشكاله /2
   2006.3-2002 االمريكي لسنة

ـ فهي تتميز ب "أوباماباراك "فترة رئاسة أما عن   بالـدمج مـا بـني    سياسـة تتميـز   ه لانتهاج
 روبـني األفكـا  بلـد  خـارج ال  األمريكيـة املبادئ اجلفرسونية اليت تدعوا إىل التقليل من االرتباطـات  

الويلسونية اليت تدعو ا إىل ضرورة التعاون مع اتمع الـدويل لتحقيـق األمـن واالسـتقرار والتركيـز      

                                                             
  . 64، صمرجع سبق ذكرهمصطفى سايح،  - 1
  .39،، صنفسه  املرجع - 2
  .36،، صاملرجع نفسه - 3
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الدوليـة مـع السـعي لنشـر     بة اإلرهاب ومواجهة األخطار وحتـديات  رعلى القضايا الدولية كمحا
  1.يةالدميقراط

  :األمريكيةحمددات الداخلية لسياسة اخلارجية : املبحث الثاين

ـ مبجموعـة مـن احملـددات الداخليـة املرتبطـة       األمريكيـة  اخلارجية تتأثر السياسة  اأساس
لتفـاعالت مـع وحـدات النظـام الـدويل، إذ يعـرف       نيوي ، وليست نتيجة بتكوينها الذايت أو الب

احملددات الداخلية بأا جمموعة من العوامل والظروف اليت تقـع خـارج صـالحية وحركـة     " ايدرسن"
        ، إال أن هـذه العوامـل والظـروف عالمـة      صانع القـرار واملؤسسـات الرمسيـة املـؤثرة علـيهم     

  2.على سلوكهم

ـ     وقبل التطرق  ة هنـاك  إىل اهم هذه احملددات اليت تؤثر علـى السياسـة اخلارجيـة األمريكي
   .ضرورة توضيح االمهية اجلغرافية للواليات املتحدة األمريكية وتاثريها على سياستها اخلارجية

العوامل اجلغرافية بشكل مباشر أو غري املباشر قدرة الدولـة علـى تنفيـذ سياسـتها     تعكس إذ 
  3.وعلى مركزها الدويل وعلى مدى اخليارات املتاحة للدولة يف جمال صياغة سياستها

وهذا ما ذهب إليه أنصار اجليوبوليتكا يف توضـيح دور العوامـل اجلغرافيـة يف حتليـل وفهـم      
إىل املوقـع اجلغـرايف الـذي ميثـل     " راتـزل "السياسة اخلارجية كاملوقع واملناخ واملساحة، فقد أشـار  

ولـة  فقد حتدث عن املراكز الطبيعية الـيت تعـرب عـن قـوة الد     " كندرما"بذاته قيمة سياسية، أما عن 
    الذي حيـدد ماهيـة التهديـدات املوجهـة     يعن اال احليو " شيفرهو"عن القوة البحرية و "هانما"و

  4.إىل أمن الدولة

                                                             
  :على موقع" من منظور املدارس السياسية الفكرية األمريكيةالسياسة اخلارجية "،بشار برش - 1

2013)-20-07(  :www.iraq rope.com/index.php?option=com.content&view=article http// 
  .199امحد النعيمي،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
  .50ص ذكره، قبرجع ساملحممد سيد سليم،  - 3
  .50ص ،)2012مؤسسة شباب اجلامعة،:مصر( السياسة اخلارجية واملؤمترات الدوليةحممود االقداحي،هشام  -  4
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     الدول توجه بسياستها اخلارجية يف أغلـب احلـاالت إىل املنطقـة اجلغرافيـة الـيت تقـع      إن  
  1.يف إطارها، كما للموقع الدولة تأثري على سياستها اخلارجية

وقع جغـرايف متميـز فهـي تتوسـط أمريكـا الشـمالية،       م األمريكيةالواليات املتحدة تلك مت
  حيدها يف الشمال كندا ومن اجلنوب املكسيك وخليج املكسيك ومن الشرق احمليط األطلسي 

، كمـا هـو موضـح يف اخلريطـة      2 2كلم9.36320ومن الغرب احمليط اهلادي مبساحة تقدر 
  .التالية
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  .50، سيد سليم، مرجع سبق ذكره  حممد - 1
  .70ص )2009دار الصبح، : لبنان (، موسوعة اجلغرافيا السياسية - 2
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أقوى الـدول يف عـامل املعاصـر، فهـي تشـغل مسـاحة        األمريكيةتعد الواليات املتحدة إذ 
ـ       ا، مندجمة، متتد عرب قارة أمريكا الشمالية بني حمـيطني األطلسـي شـرقا واهلـادي الباسـفيكي غرب

، باالضافة المتالكها واجهة حبريـة واسـعة سـاعدت علـى ربطهـا       ومتتلك بيئات جغرافية متعاقبة
ن األراضي الزراعيـة والثـورات املعدنيـة الـيت سـامهت      على مواد غري حمدودة م هاوتوفربباقي العامل 

  1.والتكنولوجي يف التقدم الصناعي

تتخـذها كقواعـد   تفرض سـيطرا علـى عـدة جـزر      ذتميز بقوة حبرية وعسكرية اكما ت
  2.وغريها األمريكيةبورتوريكو وسامو  -جزيرة كومنولث :ها سياسيا مثلتبععسكرية وت

ا قوة عظمى و مهيمنـة علـى العـامل، فباإلضـافة للقـوة      وكل هذه العوامل سامهت يف كو
   .اجلغرافية واالقتصادية هناك حمددات داخلية هلا تأثري واضح يف صنع السياسة اخلارجية

  األمريكيةاملؤسسات الرمسية يف صنع القرار السياسية اخلارجية  تأثري :املطلب األول

لـه  يد اهليكـل الـذي تصـنع مـن خال    دحتضرورة تتطلب عملية فهم صنع السياسة اخلارجية 
السياسة وعملياا، ويقصد يكل صنع السياسة اخلارجيـة منـط ترتيـب العالقـات بـني األجهـزة       

  3.واملؤسسات العاملة يف ميدان صناعة السياسة اخلارجية

، دخلت الـدول ثالثـة عشـر يف حتـالف     1776وإعالن استقالل  األمريكيةوبنجاح الثورة 
         مت اإلتفـاق علـى قيـام احتـاد فيـدرايل       1978ارجيـة، ويف مـؤمتر فيالدلفيـا    لتنسيق سياستها اخل

ذا نـص الدسـتور األمريكـي علـى     ، ا1789 إقرار مشروع الدستور االحتادي، ودخل حيز التنفيذ و 
ــدأ فصــل  ــني مب ــثالث  الســلطاتب ــة والتشــريعية والقضــائية(ال ــدد )التنفيذي                 ، بوضــع ع

الضمانات للفصل بينها لكن هذه االسـتقاللية ال يعـين االنفصـال بينـهما، إذ توجـد منـاطق       من 
  4.اختصاص مشتركة

                                                             
  .367ص ،)1983دار النهضة العربية للطباعة النشر والتوزيع، : بريوت(، دراسة يف اجلغرافيا السياسية فتحي حممد أوعياته، - 1
بناين، لل المنهدار : لبنان( ،ومتغرياته  دراسة األقاليم الربية والبحرية والدول وأثر النظام العاملي(اجلغرافيا السياسية ، خليل حسن - 2

  .129-128ص ،)،2009
  .401حممد سيد سليم، مرجع سبق ذكره، - 3
  .10ص مرجع سبق ذكره، ريا قحطان احلمداين، - 4
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 أن السـلطة التنفيذيـة  علـى  وقد أكدت املادة الثانية من دستور األمريكـي  : السلطة التنفيذية:أوال  
   1.تتمثل يف اربع سنوات بيد رئيس الدولة ومدة رئاسةتكون 

يف قمة اهلرم التنفيذي، وهو املسؤول األول عن السياسة اخلارجية األمريكية،       ويعترب الرئيس 
إذ يعترب القائد األعلى للقوات املسلحة واجلهة املسؤولة عن تعيني السفراء لدى الدول األجنبية وإدارة مجيع 

املعاهدات الدولية شريطة العالقات اخلارجية، إضافة لسلطة إبرام االتفاقيات التنفيذية والعسكرية و إبرام 
  2.موافقة الكونغرس

ووفقا للدستور وحسب املادة الثانية يعد الرئيس املسؤول األول عن رسم السياسة اخلارجية وإدارة 
العالقات مع الدول األجنبية، كما ميلك احلق يف إرسال القوات خارج البالد، حبيث وضح الكونغرس 

  :الن احلرب دون تشاور مسبق، واشترط يف ذلكاحلاالت اليت مينح احلق للرئيس باإلع

 .ساعة 48التشاور مع الكونغرس قبل إرسال القوات وإعالنه قبل /1

 . يوما 30يوم، مع إكمال االنسحاب يف غضون  60سحب هذه القوات يف غضون /2

باستخدام إال أن الكونغرس مل جيرب أحد الرؤساء من التزام بدقة بنصوص القانون ومثال ذلك قيام بوش 
  3.القوة ضد العراق

  السلطة التشريعية:ثانيا

وحسب املادة األوىل من الدستور األمريكي فإن مجيع السلطات التشريعية تكون يف يد الكونغرس  
  4.املؤلف من جملسني مها جملس الشيوخ وجملس النواب

ذ ميلك فالنظام االمريكي يعطي للكونغرس دور واقعي اكرب يف صنع السياسة اخلارجية،ا
   5.اختصاصات مستقلة يف ميدان صنع السياسة اخلارجية

                                                             
  .22 املرجع نفسه،ص -  1
  .109 ص،)2009 دار اسامة لنشر والتوزيع،:عمان(،بني الدستور والقوى السياسية األمريكيةالسياسة ياسني الغيثاوي ، - 2
  .77 ، صسبق ذكره رجع،م مصطفى سايح - 3
  .16ريا قحطان احلمداين،مرجع سبق ذكره،ص  - 4
  .406حممد سيد سليم،مرجع سبق ذكره،ص  - 5
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ومن اختصاصاته احلق يف اعالن احلرب وابرام الصلح، وإرسال القوات املسلحة مع احلق          
يف التصديق على املعاهدات الدولية،كما يتحكم يف ميزانية الفيدرالية األمريكية وحجم االعتماد املالية 

لسياسة اخلارجية للرئيس ، واهم جلنة داخل الكونغرس هي جلنة العالقات اخلارجية املخصصة لتنفيذ ا
  .والقوات املسلحة وجلنة امليزانية

  :ومن بني اخلالفات اليت وقعت ما بني الرئيس والكونغرس نذكر ما يلي

  .يف أعقاب غزوها لقربص 1974رفض الكونغرس تقدمي مساعدات عسكرية لتركيا عام  -
اخلالف بني الرئيس ريغان والكونغرس حول فرض العقوبات على جنوب إفريقيا، حيث أصر الكونغرس  -

  1. من أعضاء 213على فرض هذه العقوبات رغم معارضة ريغان هلا، وأقرها الكونغرس بأغلبيته 
 وباالضافة للرئيس والكونغرس هناك قنوات هلا عالقة مباشرة وقوية يف صنع السياسة اخلارجية

  :األمريكية اليت تساعد الرئيس يف اختيار القرار األمريكي وهي

، ويعد وزير اخلارجية 1924احلديثة عام  األمريكيةانشئت الوزارة اخلارجية : وزارة اخلارجية :اوال   
     أرفع مسؤول تنفيذي بعد رئيس الدولة ونائبه، واملستشار األول أمام الرئيس يف السياسة اخلارجية، 

  2.تطورت الوزارة يف اخلمسينات من القرن العشرين شكال وحجماوقد 

وله دور كبري يف رسم السياسة اخلارجية حبيث أن تصورات حول وضع ما أو موقف دويل تتأثر 
  3.بالصورة اليت يقدمها له وزير اخلارجية مثل سياسة الوفاق لكيسنجر

، وذلك بعد النقاش حول 1947القومي سنة  ومت انشائها مبوجب قانون األمن: وزارة الدفاع: ثانيا   
مستقبل األمن القومي والدفاع بعد احلرب العاملية الثانية، وتتشكل من وزير الدفاع وهيئة الرؤساء وأركان 
املشتركة، وخمتلف الدوائر العسكرية للجيش والقوات الربية والبحرية واجلوية، ويلحق بوزير الدفاع أركان 

                                                             
  .74هشام حممود االقداحي،مرجع سبق ذكره، - 1
  .56،رجع سبق ذكره،صمريا قحطان احلمداين، -  2
  .75، صذكره هشام حممود األقداحي، مرجع سبق - 3
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دفاع كاتب الدفاع وعضو يف جملس األمن القومي، كما يقوم باستشارات حول اجليش، ويدير وزارة ال
  1.السياسات الدفاعية

  :و تتجلى مكانة وأمهية وزارة الدفاع من خالل

     واليت تصل إىل ثلثي امليزانية، أي ميثل االنفاق اجلماعي النصيب األكرب  :حجم النفقات العسكرية /1
حلماية البلد من أي ديد إرهايب،  وذلك  2001سبتمرب 11يف االقتصاد األمريكي وخاصة بعد أحداث 

  :مشلت ميزانية االنفاق على األمن الوطين ثالثة جماالت وهيوقد  

 .دعم العمليات العسكرية يف أفغانستان والعراق: اوال

  .التهديدات لحة ملواجهةبتطوير القوات املس االمريكي  االهتمام: ثانيا

  .متويل ودعم جمموعة من الربامج وإجراءات امن االراضي األمريكية: ثالثا

باإلنفاق على الصناعات  األمريكيةحبيث تواصلت الواليات املتحدة  :مؤشر الصناعات العسكرية/ 2
  العسكريةومناقشة الصناعات  الدفاعية وجتديد التكنولوجية العسكرية، وذلك للهيمنة على السوق العاملية،

    2.ة الصناعات العسكرية خاصة الروسية والصينية واألوربيةفسمناو وذلك للهيمنة على السوق العاملي

  : لس األمن القوميجم: ثالثا   

تقدمي النصح واالستشارة للرئيس فيما خيص تكامل السياسة الداخلية بغرض  1948مت إنشائه عام 
من الرئيس ونائب الرئيس ووزيري اخلارجية والدفاع إضافة واخلارجية واألمنية والعسكرية، ويضم كل 

ملديري وكالة االستخبارات املركزية ورئيس هيئة األركان املشتركة إضافة إىل مستشار األمن القومي،الذي 
  3.ميتلك دور فعال يف صنع السياسة اخلارجية

                                                             
  .95ص  مرجع سبق ذكره، ،مصطفى سايج - 1
  .75 ص مرجع سبق ذكره هشام حممود األقداحي، - 2
  .77، صذكره بقسرجع م ،طفى سايحمص - 3
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باألمن القومي كما يقوم إضافة وتتمثل وظيفته يف تنسيق بني االنشطة واملصاحل واملؤسسات املهنية 
  1.للمشاورة حتديد اخلطط والربامج ذات الطابع اإلستراتيجي يف جمال الدفاع واألدوار االقتصادية

بناءا على قانون صدر من الكونغرس، وتعترب  ،1947اليت تأسست عام : وكالة املخابرات املركزية:رابعا   
طة التنفيذية، وبذلك تؤثر تأثريا مباشرا يف رسم السياسة املصدر الرئيسي للمعلومات اليت تقدمها للسل

   2.اخلارجية األمريكية

إضافة لذلك فهو يقوم بتقدمي التحليالت والتقوميات على األوضاع السياسية والعسكرية 
واالقتصادية واإلستراتيجية، كما يقوم بأعمال وعمليات سرية يف اخلارج لتنفيذ األهداف اإلستراتيجية 

  3.احملددة

  األمريكيةغري رمسية يف صنع السياسة اخلارجية  تأثري املؤسسات: املطلب الثاين

  :اللويب الصهيوين:اوال   

يطلق مصطلح اللويب على جمموعة من األفراد الذين يعملون حلساب مجاعة الضغط أو مجاعة 
ألعضاء الس التشريعي للدفع  املصلحة، وتكون مهمتهم تقدمي املعلومات حول القضايا املتصلة باجلماعة

  4.مبشاريعهم لتصديق، مع مشاركتهم بالطعن يف القوانني، أي أن عملهم هو التأثري على قرارات احلكومة

  :وبالرجوع إىل اللويب الصهيوين فقد تعددت التعارف حوله نذكر منها

أو االحتادات           يتمثل اللويب الصهيوين يف تلك املنظمات غري حكومية اليت تتعلق بالنقابات
أو اجلمعيات اليت تؤثر على خمرجات النظام السياسي األمريكي لفرض مطالب معينة ، وبالتايل فهي تعكس 

  5 .أهدافها العامة، وذلك من خالل التأثري املباشر على السلطة التنفيذية والتشريعية

                                                             
  .110- 109، صذكره اسني العيثاوي، مرجع سبقي - 1
  .59 ، صذكره ريا قحطان امحداين، مرجع سبق - 2
  .78، صذكره اسني العيثاوي، مرجع سبقي - 3
  . 56ريا قحطان احلمداين،مرجع سبق ذكره،ص  -  4
  291،ص ) 2،1998مؤسسة الدراسات الفلسطينية،ط:لبنان(،)العروة االوثق(،وإسرائيل األمريكيةالواليات املتحدة ،كميل  منصور - 5
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املوجه لصناع القرار دف احملافظة كما يعرف اللويب بانه العمل السياسي املنتظم لليهود األمريكي 
  1.على السياسة األمريكية املوالية إلسرائيل وترقيته

كما يعترب اللويب الصهيوين هو ذلك التحالف الذي يضم افرادا ومنظمات يعملون بفعالية ونشاط 
  2.من اجل صياغة سياسة اخلارجية امريكية ذات التوجه اسرائيلي

السياسة اخلارجية لتأييد إسرائيل، مع العلم أن اللويب اإلسرائيلي وهو يعمل بشكل علين على دفع  
ليس مرادفا لليهود األمريكيني ألن كثريا منهم ال يؤيدونه، إضافة إىل أن بعض اموعات اليت تنشط لصاحل 

  3.إسرائيل كالنصارى واالجنليني ليست بيهودية

ه جمتمع هجرة يف منو الدور اللويب يف الواليات اذ سامهت الطبيعة التكوينية للمجتمع األمريكي باعتبار
املتحدة األمريكية، حبيث تعمل هذه اجلماعات على خلق ضغط سياسي على احلكومة لرعاية مصاحل الدولة 

 %2األم كما هو حال إسرائيل، حبيث يستند إسرائيل على اتمع االمريكي اليهودي، رغم أنه ميثل فقط 
   4.من سكان الواليات املتحدة األمريكية

ألكسي دي "وتستمد اجلماعات الضاغطة حيويتها يف السياسة اخلارجية األمريكية، كما وصفه 
  :من خالل بعدين مها" الدميقراطية يف أمريكا"يف كتابه " توكفيل

 .ملهنية والدينية من خالل توجه اتمع األمريكي حنو التكتل يف جتمعات ا :البعد السوسيولوجي / 1

    البعد املتعلق بطبيعة النظام السياسي االمريكي املعروف بنظام الفدرايل ومتتعه باالستقاللية داخلية،/ 2
الذي ساهم يف عدم إهتمام األمريكي باإلنتخابات، ويف ظل ذلك نشهد تطور التوغل اللويب يف احلياة 

 . السياسية

                                                             
   .290املرجع نفسه،ص  - 1
 فاضل جنكر :تر ،)األمريكيةاملتحدة  اللويب االسرائيلي وسياسة الواليات(امريكا املختطفةجون مريشري،ستيفن ام والت، ، -  2
  .56ص، )1،2006 عبيكان،ط مكتبة:الرياض(

  :على موقع "دائما ما يريده اللويب الصهيوين حيصل عليه) "18(والت،تر سلسلة ترمجات الزيتونة .مريشري،ستيفن امجون  -  3
http//:www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments(trans)/war.IsraelsInfluence 18.pdf 

(05/01/2013)                                                                                                                         
                          

  .236، صذكره مصطفى سايح، مرجع سبق  - 4

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments(trans)/war.IsraelsInfluence
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       حبيث نالحظ  ،االت االقتصادية والسياسيةايف كل  متغلغال يوهكذا أصبح اللويب إسرائيل
ن على جمال اإلعالم رومريكني هم يهوديون، إضافة إىل ذلك جند أن اليهود يسيطاال رداتاأن نصف امليلي

  1.حبيث أن ثالث أكرب قنوات تلفزيونية تدار من قبل اليهود منها نيويورك تامليز

  : ذ يف صنع السياسة اخلارجية األمريكية جندومن املنظمات اليهودية ذات النفو

  "مؤمتر الرؤساء" األمريكيةمؤمتر املنظمات اليهودية  -1

منظمة منتمية إليه، من نشاطاته السياسية التنسيق         37ويضم  1955مث إنشاء هذا املؤمتر عام
اإلسرائيلية يف الواليات املتحدة ما بني كافة املنظمات اليهودية األمريكية دف الدفاع عن املصاحل 

األمريكية وذلك من خالل النفاذ لصناعي القرار السياسي والضغط عليهم لتحقيق أهداف إسرائيل        
  2.يف املنطقة العربية

  :  "AIPAC": جلنة الشؤون العامة االسرائيلية-2

، وتتمثل مهمتها يف الدفاع  1954وتعترب هذه اللجنة رمسية من خالل تدوينها يف الكونغرس سنة  
  3.عن املصاحل اليهودية األمريكية وذلك من خالل استراتيجيات مباشرة واخرى غري مباشرة

  : فبخصوص اإلستراتيجية املباشرة فهي يقوم بتأثري على السياسة اخلارجية من خالل

         الشيوخ وخاصةمتع اإليباك بنفوذ قوي على نواب وأعضاء جملس حبيث يت:  السلطة التشريعية/ 1
تغطية اإلعالمية ألحد النواب مقابل حصوله على مقعد يف السلطة اليعمل على  ذايف الفترات االنتخابية، 

          قدمي املساعدات إلسرائيل،تالتشريعية، باإلضافة إىل ذلك فهو يعمل على الضغط على الكونغرس ل
على معارضة  االيباك  عملوباإلضافة لذلك يليارات دوالر م 3إذ وصلت قيمة املالية لدعم اسرائيل سنويا 

  4.لدول املعادية إلسرائيل وربط اجلالية اإلسالمية بظاهرة اإلرهاب األمريكية  بيع األسلحة

                                                             
  237املرجع نفسه،ص  - 1
  291منصور كميل، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  292جع نفسه،ص املر - 3
  240-239مرجع سبق ذكره،ص  مصطفى سايج، - 4
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ريتشارد " فيظهر تأثريه جليا من خالل اخلطابات الرئاسية، فبالرجوع إىل عهد : السلطة التنفيذية/ 2
بأن املصلحة الكربى للواليات املتحدة األمريكية هو احملافظة على وجود  نالحظ أنه قد صرح" نيكسون

فتميزت عهدته بتوظيف عدة شخصيات  "2000- 1992بيل كلينتون "إسرائيل وأمنها،أما عن رئاسة 
  .يهودية 

وهذه تعترب أمثلة عن التحالف اإلستراتيجي ما بني الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل،اذ يقوم 
اللويب اإلسرائيلي بتسويق صورة دعائية إلسرائيل باعتبارها احلامية للقيم الغربية ضد الدول اإلسالمية      

ائيل وذلك من خالل مراكز يف الشرق األوسط، وذلك من خالل التأثري على صناع القرار خدمة إلسر
  .1989التفكري اليت تعمل على صنع الرأي العام ومنها معهد واشنطن لسياسات الشرق األدىن 

وعليه ميكن إعتبار اللويب الصهيوين ومنظمة إيباك خصوصا أداة يف يد احلزب ليكود اليميين       
  .اليت ترفض أي مبادرة للسالم مع فلسطني

  :أو ما يعرف باللويب املؤيد للعرباألمريكية  العربية يف الواليات املتحدةاجلالية :ثانيا      

واليت حتاول هي األخرى التأثري على السياسة اخلارجية األمريكية، إال أن تأثريها يبدوا ضئيال      
راع إذا ما قورن بتأثري اللويب الصهيوين ، وهذا راجع للخالفات السياسية ما بني العرب جتاه قضية الص

العريب االسرائيلي وتطبيع العالقات معها، اذ رفضت العديد من الدول أي نوع من أنواع التطبيع          
  1.مع هذا الكيان

ومن خالل ذلك  يتضح لنا أن السياسة اخلارجية  األمريكية يف املنطقة العربية تتميز بالثبات املوقف 
والعمل على عدم التخلي عن مساندة إسرائيل والدفاع عنها،  االمريكي واالحنياز املطلق للمصاحل اإلسرائيلية

مهما كان الرئيس مجهوريا أم دميقراطيا، فالسياسة األمريكية ثابتة ولن تتغري، واملصاحل اإلستراتيجية 
  2.األمريكية تتمثل يف املصاحل النفطية وكذا اإلسرائيلية اليت تعتربها مصلحة حيوية يف املنطقة
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  :اب السياسيةاألحز: ثالثا  

يعترب نظام احلزبني هو النظام احلزيب السائد يف الواليات املتحدة األمريكية، ومها احلزب اجلمهوري 
واحلزب الدميقراطي، إذ ال يوجد إختالف عقائدي أو إيديولوجي بينهما، فهما يتفقان يف الكثري          

  .من األحيان يف جمال السياسة اخلارجية

ب يف السلطة التنفيذية فهو خيتلف من رئيس ألخر حبيث كلما كان الفضل يف فوز أما تاثري األحزا
  .الرئيس يف االنتخابات يعود لشخصيته وتأثريه على الرأي العام قل تأثري احلزب عليه  والعكس

أما عن تأثري األحزاب على الكونغرس، فإن كل من احلزبني ميتلكان منظمات حزبية قوية تستطيع 
سيطرة على عملية التشريع، وذلك بالتأثري على قرارات الكونغرس وابداء مواقفهم جتاه القضايا بواسطتها ال
  1.املطروحة

  :الرأي العام: رابعا

ان للرأي العام تأثري كبري يف صنع السياسة اخلارجية وحتديد إطارها العام، إال أن األمر بالنسبة 
اهتمام الشعب األمريكي بالقضايا اخلارجية هو عرضي بشكل للواليات املتحدة األمريكية خيتلف، حبيث ان 

  2.كبري ومنخفض نسبيا

إذ يعترب اجلمهور سريع التأثر بالقيادة الرئاسية، فالرئيس هو األكثر احتراما يف البالد لذلك غالبا     
لى املسائل ما ينصاع الرأي العام للرأي الرئيس، فالشعب االمريكي يفضل االهتمام باملسائل الداخلية ع

يف االنتخابات     " بيل كلينتون"اخلارجية، الذي يعتربونه موضوع هامشي، وهذا ما ساهم يف فوز رئيس 
  3.إذ ركز على املسائل الداخلية
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  :وسائل اإلعالم:خامسا  

تعترب وسائل اإلعالم من الفواعل غري الرمسية اليت تؤثر على عملية صنع السياسة اخلارجية ونقل 
ومات للعمل السياسي، وهذه املعلومات هي اليت ترغب احلكومة إليصاهلا للرأي العام سواء املتعلقة املعل

  .باملسائل الداخلية أو اخلارجية

وتعمل اإلدارة األمريكية على تعبئة دعم سياستها وبراجمها باللجوء لوسائل اإلعالم كما يعرضون 
لعب هذه االخرية دورا كبريا  يف تعبئة وتوعية الناخب املرشحون أنفسهم ويلقون خطابام بواسطتها ، وت

  .حول القضايا واألفكار والسياسات من خالل األخبار التلفزيونية والندوات

كما تستخدمه النخب احلاكمة لتشكيل الرأي العام وتوجيهه إىل الوجهة اليت تتفق مع مصاحلها 
  1.عاموالعمل على ميش أية معارضة فعالة على صعيد الرأي ال

وتعترب كل من صحيفيت نيويورك تاميز وصحيفة واشنطن باست كناطق خاص للنخبة السياسية   
اليت تنشر  "USIA"اليت تقوم بعرض برناجمني لدعاية، أحدمها علين وتقوم به وكالة االستعالمات األمريكية 

، أما الربنامج الثاين فهو سري وتقوم به وكاالت  فيه املعلومات حول الثقافة األمريكية والتاريخ األمريكي
" UP" وهكذا تغلغلت وكالة املخابرات املركزية يف وكالة يونايتد برس، " CIA"املخابرات األمريكية 

و نيوزويك، وتستخدم هذه األجهزة اإلعالمية لتأييد  " time"وجمالت" CBS" و "NBC" وشبكة
  2.ني هلا يف وزاريت الدفاع واخلارجيةالزعماء السياسيني وقادة الرأي املوال

كما لعب اإلعالم األمريكي دور كبري يف تغطية اإلعالمية حلروا يف اخلارج مما يؤثر على الرأي 
العام األمريكي، وهكذا قد استفادت اإلدارة األمريكية من تغطيتها اإلعالمية حلروب الواليات املتحدة 

اليت وظفتها  2001سبتمرب 11رب نظيفة ، وخاصة بعد أحداث األمريكية يف اخلارج على أساس أا ح
 3.اإلدارة األمريكية ملصلحتها وإعالا احلرب على اإلرهاب
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  :الدين وتأثريه يف صنع السياسة اخلارجية األمريكية:املطلب الثالث

يشكل عامل الديين فاعال رئيسيا يف العالقات الدولية، فمن خالل دراسة لتاريخ العالقات األوربية  
جند أن الدين ميثل أحد عوامل الصراع مابني الدول ويتضح ذلك من خالل حروب ثالثني سنة مابني 

  1618.1الربوتستنتيني والكاثوليك سنة 

مريكية  مرتبطة أساسا بالنشأة وتكوين األمة األمريكية وتعترب مسألة التدين يف الواليات املتحدة األ
  2.اليت ترجع إىل مؤسسيها األوائل ذات العقيدة الربوتستانتية

وهذا االستعداد الفطري للمجتمع األمريكي للتدين قد ساهم كثريا يف التأثري على السياسة 
قد توصلت إىل النتائج التالية " Ipsos"اخلارجية األمريكية، فمن خالل اإلحصائيات اليت قامت ا شركة 

أكدوا على عدم تدينهم،     %2من سكان األمريكيني يعتربون الدين ذات قيمة يف حيام، بينما  85%
  .من األمريكيني دور رجال الدين يف تأثري على القرار السياسي اخلارجي %37كما بني 

وعليه فإن اخلطاب السياسي األمريكي هو مرآة عاكسة على توجه الرأي العام األمريكي حنو 
هذا األمر، حيث اعتربا فرصة تارخيية هامة لقيام احلرب  2001سبتمرب  11التدين، وقد أكدت أحداث 

  3.الصليبية لقوى اخلري جتاه ضد قوى الشر

  4.همة بتقدمي املساعدات ألسامة بن الدنكل الدول املت" قوى الشر"ونعين ذا املصطلح 

وتتواجد يف الواليات املتحدة األمريكية أكثر من عشرون  ألف مدرسة مسيحية ابتدائية وثانوية، 
املسيحية اليوم، العامل وتاريخ املسيحية، اضافة : وألف كلية مسيحية للتعليم، إضافة لدوريات مسيحية مثل

أالف مكتبة لتوزيع الكتب املسيحية، اذ تقدر مبيعاا 7ملسيحية، ودار نشر متخصصة يف الكتب ا 130اىل
  .مليارات دوالر سنويا3

                                                             
      اجستريامل، مذكرة لنيل شهادة لفترة ما بعد احلرب الباردة األمريكيةأمهية العوامل الثقافية يف السياسة اخلارجية إبراهيم بن داخية،  - 1

  .70ص ، )2009-2008(، جامعة باتنة اإلستراتيجيةيف العلوم السياسية، فرع العالقات الدولية والدراسات 
  .329، صذكره رجع سبقم مصطفى سايح، - 2
  .332 -330املرجع نفسه، ص،ص  - 3
دار املنهل اللبناين للطبع والنشر : لبنان( جتاه الوطن العريب بني الثابت اإلستراتيجي واملتغري الظريف، األمريكيةالسياسة : حممد مراد - 4

  .33ص ،)2009والتوزيع، 
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، يتضح لنا أن املسيحية تعترب دين مطلق "لفوكوياما" "اية التاريخ'ومن خالل حتليل لكتاب 
الصراع    بالرجوع للعالقة الوطيدة بني املسيحية وتشكل اتمع األمريكي الدميقراطي ،وقد وضح مسألة 

ما بني الثقافة الغربية والثقافة اإلسالمية، وبني أن الدين اإلسالمي ميتلك جاذبية عاملية إال أا غري قادرة   
   1.على حتدي الدميقراطية احلرة

على مشروع هجومي غريب باجتاه الشرق اإلسالمي الذي عرب عنه بوش "فوكوياما " كما كشف
الذي سنتعرض له الحقا، ووضح أن العراق متثل العدو اإلستراتيجي " مشروع الشرق األوسط الكري"عن 

األول بعد زوال اإلحتاد السوفيايت باعتبارها قوة إسالمية مناهضة ألمريكا أي أن غزو العراق            
  2.كان على  أساس ديين ،وهكذا يتجلى تاثري الدين يف توجيه السياسة اخلارجية األمريكية

" جيفرسون"أثري الدين يف السياسة اخلارجية األمريكية  ميكن ذكر فترة رئاسة ومن االمثلة عن ت
باقتراحه  على الكونغرس بان يكون رمز أمريكا على شكل أبناء إسرائيل، وهكذا أصبح واضحا دعم إقامة 

" ركارت"أما الرئيس  1917وطن قومي لليهود يف فلسطني مث يأيت يف عهد ويلسن املصادقة على وعد بلفور 
   1948.3فيعترب أول رئيس أمريكي يقوم بزيارة اسرائيل بعد قيام دولتها 

، 1982أما عن الرئيس ريغان فقد قدم إلسرائيل احلق يف الدفاع عن نفسها من األعداء كغزو لبنان 
  .فقد عمل على إصدار قانون احلرية الدينية" بيل كلنتون"أما عن رئاسة 

ش فهو يؤمن بوجود عالقة وطيدة ما بني السياسة والدين، ، إذ ميتلك اما بالرجوع لفترة رئاسة جورج بو
قناعة دينية بأن وصوله إىل احلكم كان بتكليف من اهللا وهكذا دخلت السياسة اخلارجية يف عهده منعطفا 

ويقصد م خنبة  التيارات املتطرفة اليت تتواجد يف أقصى اليمني . جديدا وخصوصا بربوز احملافظون اجلدد 
حلركة احملافظة يف الواليات املتحدة األمريكية، وقد ارتبطت بالتيار الدميقراطي واحلزب الدميقراطي      ا

  4.ليعرب عن ج استراتيجي جديد للواليات املتحدة األمريكية 2000الذي برز سنة 
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  :األمريكية اخلارجية لسياسةاخلارجية يف صنع ا دداتاحمل: املبحث الثالث

تتأثر أي سياسة خارجية مبحددات خارجية سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وتساهم يف صنع      
  .وتوجيه سياستها اخلارجية جتاه بقية الفواعل

ويعترب النظام الدويل وبنيته أحد حمددات السياسة اخلارجية األمريكية، فقد شهدت البيئة الدولية    
تغريات كان أبرزها اية القطبية الثنائية وبروز الواليات املتحدة يف اية القرن املاضي سلسلة من امل

  .األمريكية كقوة مهيمنة على العام وتصوغ سياستها اخلارجية على أساس ذلك

وباإلضافة لذلك جند حمدد اخر وهو احملدد النفطي الذي يلعب دورا هاما يف السياسة اخلارجية 
هلا، إذ حتتل مسألة النفط جانبا كبريا من اهتمامات كافة اإلدارات األمريكية ويعترب أحد الركائز اهلامة 

وتبىن سياستها اخلارجية على أساس املصاحل النفطية يف املناطق اليت تتواجد فيها النفط ومنها  1.املتعاقبة
  .املنطقة العربية

ناك النفط    مث ه %74.5إذ تشكل منطقة اخلليج من إمجايل االحتياطات النفطية  املكتشفة حوايل 
وهذا كله أدى       ،%9.6مث تأيت منطقة مشال إفريقيا اليت تتضمن حوايل .%10يف سوريا والعراق حبوايل 

  2.إىل البحث عن اقامة سياسة خارجية أمريكية تتوافق وأمهية املنطقة وخصوصا بعد اية احلرب الباردة

تغريت جمريات العالقات الدولية بربوز ظاهرة اإلرهاب الدويل وهكذا  2001سبتمرب  11وبعد 
 2006تتبعتها الوثيقة ثانية  ثم  2002تغريت السياسة اخلارجية األمريكية بربوز استراتيجية األمن القومي 

  .وعمل اتمع الدويل من أجل مكافحة هذه الظاهرة

 املطلب األول إىل النظام الدويل وتأثريه    ولذلك سنقوم بدراسة هذه النقاط من خالل التطرق يف
يف صنع السياسة اخلارجية األمريكية ، أما املطلب الثاين فندرس أمهية النفط ودوره يف السياسة اخلارجية 

وتأثريه على إستراتيجية األمن  2001سبتمرب  11األمريكية ، أما املطلب الثالث فسنخصصه لدراسة أحداث 
  .2006و  2002يت القومي من خالل وثيق

                                                             
  :على موقع "األمريكيةالنفط يف السياسة اخلارجية "كمال عمرو محودة، -  1

2013)-05-http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial=221655&eid=4337(04 
  :على موقع"األمريكية اإلستراتيجيةريب يف النفط الع"مسري صارم، -  2

2013)-05-(04370 thead.php?t= http://www.4geography.com/vb/show   

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial=221655&eid=4337(04
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   :النظام الدويل وتأثريه يف صنع السياسة اخلارجية األمريكية:املطلب األول

شهدت البيئة الدولية يف اية القرن املاضي سلسلة من التغريات العميقة أبرزها ايار النظام الثنائية 
القطبية وانفراد الواليات املتحدة األمريكية باهليمنة على الشؤون الدولية بعد تفكك االحتاد السوفيايت 

الناظم حلركة التفاعالت بني وحدات  ، ويقصد بالنظام الدويل اإلطار1991واندالع حرب اخلليج الثانية 
النظام الدويل وأشخاصه، وأثر ذلك على النظم الوطنية على املستوى الوطين وتأثري هذه التطورات خارج 

  1.حدود الدول على املستوى اإلقليمي والدويل

وقد اختلف املفكرين يف حتديد مفهوم شامل للنظام الدويل اجلديد، فيعرف الدكتور حممد جباوي 
النظام الدويل من الناحية القانونية بأنه جمموعة قواعد اليت حتدد سلوكات يف اال االقتصادي الدويل دون 

  2.افتراض قيام انسجام وتوافق بينهما

حول عنوان إعادة تشكيل النظام الدويل قد عرفه بانه النظام الذي يتضمن  1979ويف تقرير نادي روما 
   3.مسية وغري الرمسية واليت تربط األفراد الذين يعيشون يف دول خمتلفةجمموع العالقات واملؤسسات الر

أثناء دعوته  1989وقد استخدم هذا املصطلح من قبل الرئيس األمريكي السابق جورج بوش 
  4.إلقامة نظام العاملي اجلديد بعد احلرب العاملية الثانية

وة العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية قيادة ولقد ساهم امتالك الواليات املتحدة األمريكية لعناصر الق
اتمع الدويل واعالا عن قيام النظام الدويل اجلديد وترسخ ذلك يف خطابات الرئيس بوش حول استخدام 
االساليب اإلنفرداية يف التعامل مع القضايا الدولية،وخصوصا مع جميء احملافظون اجلدد ذات الرتعة 

  .ا سيدعم القوى العاملية املتمثلة يف األمم املتحدة املتعلقة بادارة القضايا األمنيةاالنفرادية والقوة، وهذا م

  :كما حياول النظام الدويل اجلديد تسوية القضايا اجلديدة املتعلقة مبا يلي

                                                             
  .101ص ،2009شتاء ،21،العدد الة العربية للعلوم السياسية،"تطورات يف البنية الدولية وتأثريها يف ظاهرة االرهاب"حممد املصاحلة، - 1
 جملة العلوم االجتماعية والعلوم،"النظام الدويل اجلديد بني الطموح االمريكي لقيادة العامل وحتديث االستعمار"غضبان ، مربوك -  2

  .104،ص 1994،باتنة،1،العدداالنسانية
  .105 املرجع نفسه،ص -  3
  .23 ص،)3،2006ط،ديوان املطبوعات اجلامعية:اجلزائر(، املتغري...اجلديدالنظام الدويل خادمي،املعبد القادر رزيق  -  4
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 .التوتر القائم بني إيران والواليات املتحدة األمريكية -

 1.التسوية عادلة للقضية فلسطينيةمسألة العراق وكيفية استرجاع سيادا وحماولة  -

ويرجع بداية ظهور النظام الدويل إىل منتصف الثمانينات ،والذي ساهم يف تشكله قيام جمموعة   
  :من األحداث على الساحة الدولية نذكر منها

 انتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية وبروز احلرب العراقية اإليرانية  -1

 .لبنان واحتالهلا لبريوت وإخراج القوات الفلسطينية من لبناندخول القوات اإلسرائيلية إىل  -2

 .دخول االحتاد السوفيايت مرحلة االستقرار السياسي القيادي -3

 .إصدار القيادة األمريكية القرار بدخول حرب النجوم إلضعاف االحتاد السوفيايت -4

 .1986-1984بروز األزمة االقتصادية يف الغرب  -5

 .لسوفياتيةاستمرار احلرب األفغانية ا -6

 . وصول خورباتشوف إىل احلكم يف االحتاد السوفيايت وحماولة نشره الشيوعية داخل بالده -7

وكل هذه التحوالت يف البيئة الدولية جعلت العامل يدخل حقبة تارخيية جديدة بانفراد الواليات املتحدة 
  .املستوى الدويلاألمريكية يمنتها على العامل، وسنحاول عرض أهم التحوالت احلاصلة على 

فعلى الصعيد السياسي متثل يف سقوط االحتاد السوفيايت وسيطرة الواليات املتحدة األمريكية     
  .على القرار الدويل وميش األدوار للقوى األخرى مبا فيها املنظمات اإلقليمية والدولية اليت فقدت دورها

عة تكتالت إقتصادية على املستوى الدويل أما على الصعيد االقتصادي فقد برز يف هذا االطار جممو
واإلقليمي، إضافة لتوقيع دول النامية التفاقيات لصاحل الصندوق النقد الدويل مقابل مشاريع اإلصالح 
االقتصادي، وهذا ما يضعف بنية الدولة احمللية، وكذا ظهور حاالت عدم االستقرار السياسي وبروز فجوة 

  .2ما بني الشمال واجلنوب

ى الصعيد االجتماعي فأبرز حتول مس هذا اال هو تنامي الظاهرة اإلثنية والعرقية وإتباع أما عل
  . سياسات القمع ومثال ذلك ما حصل يف البوسنة واهلرسك على أيدي الصرب، وكذا مسالة العراق

                                                             
   .109 - 108 ،مرجع سبق ذكره، ص مربوك غضبان، -  1
  .68- 67، صنفسه املرجع -  2
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  " يل هندكتونلصامو"و مقولة صدام احلضارات " لفوكوياما"اهليمنة األمريكية من خالل مقولة اية التاريخ 

باعتبار      1989فان التاريخ ينتهي عندما يصل لذروته، وأكد ذلك سنة " فوكوياما"على حسب 
ان التاريخ ينتهي بانتصار الرأمسالية الليربالية على االشتراكية املاركسية مبؤسساا االقتصادية والسياسية    

  1.الذي ميثل النموذج الليربايلاليت يمن على أجزاء العامل وكذا انتصار الدميقراطية 

   1992فقد بني يف مقالة نشرها يف جملة فون أفريز " هندكتون"أما عن مقولة صدام احلضارات لصامويل 
أن الصراع ما بني الدول سيقوم على أساس الثقافة وهيمنة صدام احلضارات على السياسة الكونية وتكون 

  .ما بني احلضارة الغربية وباقي احلضارات

واكد أن الصراع النهائي سيكون ما بني اإلسالم والغرب واعترب أن الدين هو احملرك األساسي   
  2.هلذا الصدام مع بقاء الواليات املتحدة األمريكية كقوة مهيمنة على العامل

إال أن هذه النظريات قد لوقيت بانتقادات، فالبنسبة ملقولة اية التاريخ فقد اعتربت نظرية فلسفية 
ترقى إىل الواقعية، فالسياسة ليست لعبة رياضية ميكن السيطرة عليها، والتاريخ ال يزال يصنع نفسه      ال 

 2001سبتمرب  11من خالل جممل التحوالت اليت حتدث على مستوى النظام الدويل وخصوصا بعد أحداث 

  .الذي يعترب كنقطة حتول يف السياسة اخلارجية األمريكية 

احلضارات فنجد السيد باف قد انتقد هذه النظرية، حبيث أكد أن الصراع    اما عن نظرية صدام
ما بني احلضارات ليس بصراع من أجل الثقافة، بل هو أبعد بكثري من ذلك وهو متعلق بالقضايا امللموسة 

رائيل واملتعلقة بالسياسة واالقتصاد كمحاولة فرض القوة على النفط العريب واستغالله وكذا حماولة متوقع إس
ما هي إال حجة تربيرية لسلوك " هندكتون"يف األرض العربية وغريها من املواضيع اإلستراتيجية، فنظرية 

  3.الغريب جتاه العامل

  

                                                             
دار : لبنان( ،2001 املرجعية الفكرية للخطاب السياسي االستراتيجي االمريكي بعد احلادي عشر من أيلولناظم عبد الواحد جاسور،  -  1

  .26 -25ص ،)2006، النهضة العربية 
  .38 -35املرجع نفسه،ص،ص  -  2
  .47املرجع نفسه،ص  -  3
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  :األمريكيةالسياسة اخلارجية  يف صنع هتأثريو النفط : املطلب الثاين

يف السياسة  األمريكية، نظرا حيتل النفط أمهية بالغة يف العالقات الدولية و يعترب املوضوع الرئيسي 
لالرتباط الوثيق ما بني الصناعة النفطية والواليات املتحدة األمريكية وذلك من خالل االحتكارات الكربى 

  1.لشركات العاملة يف هذا امليدان

حبفر " وان دارك"وقد ظهرت الصناعة النفطية رمسيا يف الواليات املتحدة األمريكية بقيام الكولونيل 
 300بنيوسفيل بسالفينيا، مث ارتفع عدد الشركات النفطية لتصلّ إىل  1859أوت  30ئر للنفط يف أول ب

الذي  1880سنة " روكفلر. د.جون"شركة يف نيويورك لوحدها، ويف هذا اال ميكن أن نذكر شخصية 
العاملية من السوق  %95من أنابيب النفط واستحواذه على  %90من مصانع تكرير البترول و %75ميتلك 

  2.التابعة هلنري دينردينغ" رويال دوتش شال" لتتنافس  مع شركة

     %56تشرشل على الرئيس  باستحواذ  بالغة نفط أمهيةلل ويف فترة احلرب العاملية األوىل أصبح

 )BP(ليوم  راليت تعرف بربتيش بيت رليوممن اسهم شركة النفطية الربيطانية الفارسية اليت تعرف بربتيش بيت

 النفطية حلماية الشركة 1918اوت  10وأصبح كمحور استراتيجي بإصدار قانون سنة ،1917سنة 
  3.شركات الكربى يف الشرق األوسطلمع تدعيم  األمريكية 

اد املنافسني عبتعلى اس األمريكيةيف اخلليج، عملت الواليات املتحدة  النفطية وبعد إكتشافات
ز الستغالل النفطي من خالل متيااعن هذه املنطقة، ومتكنت من امتالك أول ) بريطانيا-فرنسا(األوربيني 

سوا، وهكذا اوحتولت بعد ذلك لشركة أرامكو، وشركة تكس"  Standar coliforma  oil ofشركة 
وعائلة آل سعود، ويف مقابل ذلك تقدم  األمريكيةالعالقات املصلحية مابني الواليات املتحدة تبينت 

سبتمرب  11 أحداث ية، واتبعت هذه اإلستراتيجية لغاربة التكنولوجية وتقنيات النفطيةاخلالواليات املتحدة 
2001.  

                                                             
  43ص ،)1995، 2دار اجلديد، ط: لبنان(، )وجهة نظرية عربية( النفط والعالقات الدوليةي، ححممد غامن الرمي -1

  183 جع سبق ذكره،صمر مصطفى سايج، -  2
  185-184املرجع نفسه،ص  -  3
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من االحتياطات النفطية العاملية،  %75ثل مي لذيلنفط اخلليج، هناك نفط مشال إفريقيا ، اوباإلضافة 
واتفاقيات منها اتفاقية إستغالل النفطي يف جنوب اجلزائري واجناز أنبوب الغاز  حبيث مت توقيع عدة عقود

  1.املمتد من حاسي رمل إىل إسبانيا والربتغال

مرادف للفظة النفط، وازداد االهتمام األمريكي  أمساليةروهكذا أصبح مصطلح العرب يف الغرب ال
   2.يف سياسات القوى املنافسةبالبترول العريب وأصبح النفط كورقة ضاغطة يف التأثري 

قامت الدول املصدرة للبترول حبظر نفطي مما نتج عنه  1973 وعلى إثر الصراع العريب االسرائيلي
انعكاسات واضحة على االقتصاد األمريكي و أوروبا الغربية واليابان، إذ ترتب على ذلك حرمان الواليات 

من االستهالك اليومي ما اثر بشكل واضح  على اقتصادها وهنا يتضح  %17املتحدة األمريكية ما يقارب 
لنا تأثري النفط يف توجيه السياسة اخلارجية األمريكية، وعلى إثر ذلك قام الرئيس نكيسون بوضع مشروع 

وهو مشروع الذي مبوجبه تصبح الواليات املتحدة  1980حىت  1973طاقة املستقبل الذي ميتد من 
على ذاا يف تأمني الطاقة دون احلاجة لإلستراد، إال أن هذا املشروع ارهق اقتصاد  األمريكية تعتمد

واعتمد على سياسة اليت تتعلق بضرورة تقليل من استخدام النفط  1979أمريكي، فجاء مشروع كارتر 
  3.املستورد

لي وعودة وأمام هذا الوضع كان على الواليات املتحدة األمريكية البحث عن حل للصراع االسرائي
   4.تدفق النفط العريب للواليات املتحدة األمريكية، وهكذا توصلوا لعقد إتفاقية كامب ديفيد

وأول هذه الشركات النفطية األمريكية اليت هلا تأثري يف السياسة اخلارجية األمريكية هي شقيقات 
من االنتاج النفطي  %80 علىالسبع اليت تتضمن الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا وهولندا، وتسيطر 

من ناقالت النفط،  %50العاملي خارج الواليات املتحدة األمريكية واملنظومة االشتراكية، كما تسيطر على 
وتقوم بتوظيف مواطنيها من أقطار عديدة وتسمى باألقطار العاملة فيها،اضافة لشركة تساندر أويل أوف 

                                                             
  . 187-186 املرجع نفسه،ص -  1
 رسالة مقدمة لنيل،2001-1993 جتاه الصراع الفلسطيين االسرائيلي يف فترة األمريكيةسياسة الواليات املتحدة منري موسى ابو رمحة، -  2

  .63ص ، 2013-2012،درجة الدكتورة يف العلوم السياسية ،جامعة وهران
  101-97 ،ص،ص)1989شركة منصور للطباعة احملدودة،:بغداد( ،اليهودية يف اربع ادارات امريكيةمجاعات الضغط  امناط لطيف نصيف، -  3
  .60حممد غامن الرميحي، مرجع سبق ذكره،ص  - 4
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 1972و ، وهي أول شركة نفطية أمريكية املعروفة باسم هامبل أويل، ويف  -نيوجرسي املعروفة بإسم أسو

  .وحدت إمسها العاملي داخل وخارج الواليات املتحدة األمريكية باسم اكسن أوبراسيون

Operation Esson  إضافة لشركة أخرى املعروفة سنايدر أوف كاليفورنيا، وعملت خارج الواليات
مث شركة " Goulf Oil"املتحدة األمريكية مع شركات أخرى وانفردت الحقا حتت إسم جولف أويل 

تكسيكوا بتكساس إضافة لشركة موبيل أويل اليت متتلكها شركة األم ستاندر أويل أوف نيويورك مث شركة 
والواليات وهي خامس الشركات النفطية يف العامل، إضافة لشال ولندا وبريطانيا ) شيفرون(سوكل 

  1.ومتتلك بريطانيا نصف أسهمها )BP(املتحدة األمريكية، إضافة لشركة النفط الربيطانية 

ويتبني تأثري هذه الشركات يف السياسة اخلارجية من خالل ارتباط صناع القرار األمريكيني ذه 
د لعبت          الشركات، حبيث جند ان الرئيس بوش االبن له عالقات وثيقة مع اجلماعات النفطية وق

   2.هذه اجلماعات دورا فعاال يف وصوله للسلطة السياسية

إضافة لتأثري هذه الشركات على املصاحل النفطية األمريكية من خالل إقامة عالقات وطيدة       
مع األنظمة العربية وذلك من خالل زيارات اليت يقوم ا رجال أعمال األمريكيني وتركيز جهودها      

  3.بناء عالقات حسنة مع الدول النفطية وخاصة العربيةعلى 

ومن خالل ذلك نالحظ أن هذه الشركات تلعب دورا رئيسيا يف االقتصاد األمريكي الذي يعترب 
النفط جزء ال يتجزأ من مصاحلها اإلستراتيجية من جهة، وكذلك لتصدي للمنافسة اخلارجية                

  .دد مستقبل الطاقوي األمريكي من جهة أخرىيف كل من أوربا والصني اليت 

  

  

  

                                                             
    16-15 املرجع نفسه،ص -  1
  218،رجع سبق ذكره،صم صطفى سايج،م - 2
  :على موقع 138-137،ص، "جتاه منطقة اخلليج العريب األمريكيةابعاد السياسة اخلارجية "الدين حممد امحد، عز -  3

2013)-03-(07 www.alsatil.ly.alsotilj/usues402008.5.pdf 

http://www.alsatil.ly.alsotilj/usues402008.5.pdf
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   .)2006- 2002(على استراتيجية األمن القومي االمريكي  اسبتمرب وتأثريه 11أحداث : املطلب الثالث

وقعت هذه األحداث يف صبيحة يوم الثالثاء ومتثلت يف اختراق طائرتني :2001 سبتمرب 11وقائع أحداث 
جنوب شبه جزيرة منهاتن مبدينة نيويورك، أما الطائرة الثالثة فقد صدمت  برجني ملركز التجارة الدويل يف

أحد أجنحة مبىن بنتاغون اخلماسي بواشنطن مكان تواجد مقر وزارة الدفاع األمريكي، أما الرابعة فتمثلت 
  1.يف سقوط طائرة على إحدى املناطق الريفية التابعة ملقاطعة شانكسفيل بوالية بنسلفانيا

شخص وفقا للحصيلة النهائية الرمسية  2843دد الضحايا يف هذه اهلجمات حوايل وقد بلغ ع
  2. مسلما 400و 300من ضمنهم ما بني  ،2002فيفري  9الصادرة يف 

وقد ترتب على هذه األحداث تغري يف اخلريطة السياسية األمريكية وإعادة النظر يف أمنها الداخلي 
  .حاتوكذا اخلارجي، بإجراء جمموعة من االصال

وعلى إثر هذه األحداث أصدرت عدة دول غربية جمموعة من التشريعات، فبنسبة للمملكة املتحدة 
فقد وافق الربملان الربيطاين على اصدار قانون جديد ملكافحة اإلرهاب باسم قانون األمن واجلرمية ومكافحة 

  .االمر بالنسبة للسويد وإيطاليااإلرهاب، أما أملانيا فقامت بوضع قوانني أمنية ملكافحة اإلرهاب ونفس 

. إذ إعترب اخليار العسكري هو اخليار الوحيد املطروح لرد على اهلجمات وإعادة االعتبار للهيمنة األمريكية
مت وضع كل من العراق وإيران وكوريا الشمالية ضمن  2002جانفي  29ففي خطاب بوش يوم   .

أشهر دخلت الواليات املتحدة األمريكية  4عالن أي حمور الشر اليت يتوجب حماربتهم، وبعد مدة من اإل
  3.احلرب لغزو العراق

                                                             
عامل : األردن ( ، أمحد صاحل أمحد :تر )سبتمرب 11تداعيات و جذوره(، اهلجمة املضادة للحملة الصليبية حممد حممود ولد حممد،  - 1

  .3ص، ،)2011الكتب احلديث ، 
  .15،، صذكره رجع سبقاملريا قحطان احلمداين،  - 2
  .101-100،ص )4،2009دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط:عمان(،الشرعية الدولية ملكافحة االرهابمنشور خبيت العرميي، - 3
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استراتيجية أمنية  2002سبتمرب  20 أعلن البيت األبيض يوم 2001سبتمرب  11وعلى إثر أحدث 
جديدة عرفت بعقيدة بوش اإلبن، وهي بداية التغيري اإلستراتيجي والعسكري واألمين، وهي دف 

  1.باإلرهاب الدويل ودول املارقةالستهداف ما يسمى 

لقد شنت الواليات املتحدة األمريكية حربا ضد اإلرهاب ، باعتبار أن العدو ليس مقصور      
على نظام سياسي أو فرد أو هو عدوان إيديولوجي إمنا األمر يتعلق باإلرهاب والذي ال بد أن يقام ضد 

   2.حتول دون الوصول إىل السلم العامليالعنف الذي يرتكب ضد األبرياء يف العامل اليت 

ومن خالل استقراء للوثيقة وحتليلها ميكن استخالص مجلة من االدراكات والتوجهات اإلستراتيجية 
أسامة بن "األساسية لسياسة اخلارجية، إذ تؤكد الواليات املتحدة األمريكية على إدانة تنظيم القاعدة بقيادة 

و األمريكي يتمثل يف الشبكة االرهابية الراديكالية، وكل دول تدعم ذلك ، مع التأكيد على أن العد"الدن
  .تعترب عدوة هلا وهكذا أعلنت الواليات املتحدة األمريكية مبدأ إما ان تكون معنا أو ضدنا

كما يؤكد اخلطاب األمريكي أمهية األداة العسكرية يف احلرب على اإلرهاب وذلك لتحقيق األمن 
  3.سؤولة عن حتقيق العدل للعامل مبساندة الدول األوربية يف هذه احلربوبذلك نصبت نفسها م

كما يتكلم هذا اخلطاب عن احللف األطلسي ودوره يف تطوير استراجتياته العسكرية مع حقائق 
وحتدياته اجلديدة بإعتبار أن مسألة األمن ال ختص الواليات املتحدة فحسب بل تشمل األمن  21القرن 

أن املصلحة االمنية  هي مصلحة مشتركة ،كما تعرضت الوثيقة ايضا إىل مسألة الشرق  اجلماعي واعتبار
االوسط وضرورة البحث عن السالم مع إسرائيل وفلسطني إضافة لتطرق ملوضوع اإلرهاب وأسلحة الدمار 
ان الشامل اليت متتلكها الدول واليت عربت عنها مبحور الشر ويدخل فيها كل من كوريا الشمالية وإير

  .4والعراق

                                                             
 ص ،)2011دار الثقافة للنشر والتوزيع، : األردن( ،)رؤية قانونية(، األمريكية اإلستراتيجيةمكافحة اإلرهاب يف ياسني طاهر حسن،  -   1

112.  
- 2  the national security of united state of America,septembre,2002 : 
http://georgew bush-whitehouse.archives.gov/nx/nss/2002/nss.pdf. (12/01/2013)   

  :عبر الموقع 813، ص)للدراسات السياسية ةمركز احلضار (،2001 سبتمرب 11بعد  األمريكية اإلستراتيجية ، زينب عبد العظيم - 3 
2013)-02-(20/upload /633606965918217042 http://ps.egypt.com 
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ومن خالل عرض مل األفكار حول هذه اإلستراتيجية يتبني لنا أن الواليات املتحدة األمريكية 
  :متتلك أهدافا متعددة وهي كاآليت

املتمثلة يف حماربة اإلرهاب والقضاء عليه ونشر الدميقراطية يف العامل ومعاقبة الدول    :األهداف القانونية
  ).إيران(قانونا اليت مسيت بالدول املارقة يف املنطقة اليت ترعى االرهاب 

واليت تتضمن االنفراد األمريكي على النظام العاملي واستخدام كل الوسائل املمكنة  :األهداف السياسية 
لتحقيق ذلك وتصفية حركة املقاومة العربية واإلسالمية ملصلحة إسرائيل ودعم أمنها ، باإلضافة لدعوة 

  .2001سبتمرب  11حة الدمار الشامل يف أعقاب هجمات الدول لرتع أسل

وتتمثل يف ضمان مصاحل األمريكية االقتصادية املنافسة يف العامل الصناعي وحماولة : األهداف االقتصادية
السيطرة على نفط شرق األوسط كإيران وآسيا الوسطى وأفغانستان إضافة لتعظيم مكانة الدول األمريكية 

ادية مع اليابان وأوربا وزيادة استثماراا يف اخلارج للقضاء على اإلرهاب ونشر يف املنافسة االقتص
  .الدميقراطية

وتتضمن اإلستراتيجية العسكرية األمريكية وضرورة تنشيط وحتريك هذه اإلستراتيجية :األهداف العسكرية
  1.خوفا من وقوع اهلجمات اإلرهابية

األبيض الوثيقة الثانية حول استراتيجية األمن القومي أصدر البيت : 2006استراتيجية األمن القومي 
  2.األمريكي اليت اعتربها املراقبون السياسيون مبثابة إعالن امرباطوري ثاين والذي يهدف لكوكبة األرض

وتعترب هذه اإلستراتيجية عدائية بكل املعايري االقتصادية والسياسية واألخالقية،اذ تعمل الواليات 
ة من خالل هذه اإلستراتيجية على حماربة اإلرهاب والقضاء عليه وعلى كل الدول       املتحدة األمريكي

  .اليت تدعمه، وهي مهمة طويلة األمد وضرورة تنسيق العمل ما بني احللفاء

فمن خالل القراءة متأنية للوثيقة يتبني لنا أا أقل حدة من الوثيقة األوىل، وما مييزها عنها أا 
  .الناعمة مع إعطاء دور الرئيسي للقوة العسكرية ركزت على القوة

                                                             
  .121-118،ملرجع نفسه،ص،صا-  1
  .260 مرجع سبق ذكره، ،املتغري... النظام الدويل اجلديد بد القادر رزيق املخادمي، ع - 2
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وتعترب إيران أكرب خطر على الواليات املتحدة األمريكية حسب الوثيقة، كما أا مل تركز       
على كوريا الشمالية كثريا واكتفت فقط بدعوا إىل تغيري توجهها السياسي مع توجيه االام لألنظمة 

  .روسيا البيضاء، ونورما و زميبابويالديكتاتورية كسوريا وكوبا و

وقد شرحت الوثيقة االسباب احلقيقية من وراء احلرب على العراق مع تقدمي حتذير إليران حول 
موضوع أسلحة الدمار الشامل، كما حذرت الصني على ضرورة أن تلتزم بالتزاماا وتتضمن احلرية 

الالتينية من االنسياق وراء حتوالت السوق احلرة،  السياسية و االجتماعية، مع توجيه حتذير لشعوب أمريكا
  1.مع توضيح األمهية اإلستراتيجية املتزايدة على افريقيا اليت تشكل أولوية يف جدول أعمال اإلدارة

  :يف مواجهة هذا التهديد على آليتني مها اعتمدتا ولقد

ه ضربات وقائية يتوج،الذي يقوم على ضرورة  األمريكيةستراجتية االوهو مبدأ جديد يف  الضربة الوقائية-1
التكتيكات اليت تتطلبها ونظرا لتكلفة الضخمة  ،مسبقة ضد التهديدات احملتملة من قبل اجلماعات اإلرهابية

        إىل استراتيجية إستباق احلدث وحتولت سياستها األمريكيةجلأت الواليات املتحدة يتم توظيفها اليت 
        رد االنتقامي احملدود للقوات العسكرية لىل سياسة العمل الوقائي ومن سياسة امن سياسة االحتواء إ

  2.ةأداة العسكري ماستخداسياسة إىل 

وترجع أصال إىل استخدام األداة العسكرية بوجود العدو الفعلي وهو أسلوب : احلرب االستباقية-2
فاهلجوم االستباقي يربر بوجود ديد وال جمال الختيار مستخدم يف احلرب الباردة بني القوتني  العظمتني، 

  .وسيلة ووقت لتخطيط

أن مصدر إميان بوش االبن ذه النظرية هو يف اعتقاده " آرثر شيليسنجر" وعلى حسب تقدير
  3.الوضع الفريد للواليات املتحدة األمريكية، باعتبارها القوة العاملية املتفوقة يف مجيع امليادين

                                                             
  :، على موقع)االرهاب صراع الدميقراطية و(اجلديدة االمن القومي االمريكي قراءة يف استراتيجية"ماهر ابو ثائر، - 1

(20/02/2013) /2006/04/02http://pulpit.alwatan.com/articles 
   .832 ص مرجع سبق ذكره، زينب عبد العظيم،-  2

، )2005،الكتب للنشر والتوزيع عالة:مصر( ، )2005-2000( األمريكيةامريكا والعامل،متابعات يف السياسة اخلارجية  ، سيد امني شليب 3 -
  .125ص

http://pulpit.alwatan.com/articles
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عرض ألهم حمطات السياسة اخلارجية األمريكية يتبني لنا أن الواليات املتحدة فمن خالل 
األمريكية كقوة اقتصادية عاملية وخصوصا بعد احلرب الباردة جندها تتبع سياسة تتوافق مع اهدافها 

سات الرمسية  وإستراتيجيتها فأحيانا تتميز باملثالية وتارة بالواقعية والليربالية وتتحدد سياستها من قبل املؤس
الذي يتضح تأثريه من خالل دور كل من الرئيس والكونغرس يف توجيه سياستها اخلارجية وكذلك       

من خالل الفواعل غري الرمسية وخصوصا من قبل اللويب االسرائيلي الذي يتضح تأثريه جليا من خالل الدعم 
  . الالمشروط إلسرائيل يف املنطقة العربية

األمريكية مبحددات خارجية تتمثل يف اعالن النظام الدويل وهيمنة الواليات  كما تتأثر السياسة
اليت اصبحت كنقطة  2001سبتمرب  11املتحدة األمريكية، وما ساهم يف دور االمريكي هو احداث 

اليت تبعها احتالل العراق وإعالن  2002حتول      على الساحة الدولية وإعالن استراتيجية االمن القومي 
مريكي احلرب على االرهاب واستخدامه كذريعة للتدخل والتوسع يف املنطقة العربية مبا فيها منطقة األ

  .  املغرب العريب الذي تزايد االهتمام ا بعد احلرب الباردة واليت سنقوم مبعاجلته يف الفصل التايل

  

  

  

 



   

 

 

 

:الفصل الثاني  

مكانة المغرب العربي في االستراتيجية 
 األمريكية بعد الحرب الباردة
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يف بداية التسعينات وايار االحتاد السوفيايت عملـت الواليـات املتحـدة    نهاية احلرب الباردة ب  
األمريكية  على وضع إستراتيجية جديدة تتوافق ومبادئ اليت برزت على الساحة الدولية اليت تتمثل يف بروز 
         الدور االقتصادي والتكنولوجي يف العالقات الدولية ،وبالتايل االهتمام باحملـدد االقتصـادي والبحـث   
عن مناطق النفوذ يف العامل ،وعلى أساس ذلك بدأت الواليات املتحدة األمريكية البحـث عـن املنـاطق    
االستراتيجية لضمان مصاحلها ومنها منطقة املغرب العريب اليت تعتربه ذات أمهية استراتيجية بامتالكه للنفط 

وإعالن احلـرب   2001سبتمرب  11المين بعد والغاز الطبيعي، وما ساهم يف هذا التغلغل هو بروز احملدد ا
على اإلرهاب وضرورة تكثيف اجلهود الدولية للقضاء عليه،ومن خالل ذلك عملت الواليـات املتحـدة   

ومت تقسـيم هـذا الفصـل           .األمريكية على اجياد اليات متعددة لضمان مصاحلها االستراتيجية يف املنطقة
  :اىل ثالث مباحث ليشمل

  .األمهية اجليو استراتيجية ملنطقة املغرب العريب:لاملبحث األو

  .ابعاد التواجد األمريكي يف املنطقة املغاربية: املبحث الثاين

 .آليات التدخل األمريكي يف منطقة املغرب العريب :املبحث الثالث
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 :األمهية جيو استراتيجية للمغرب العريب :املبحث األول

باملغرب العريب،  األمريكيإلهتمام لاستراتيجية للمنطقة املغاربية احملور الرئيسي  تشكل األمهية اجليو
وحماولة تقليص الـدور   األمريكيوخصوصا بعد فترة احلرب الباردة يف إطار حماولة توسيع مناطق النفوذ 

 .األوريب يف املنطقة

األمهيـة اجلغرافيـة    لذلك سنقوم بتوضيح هذه األمهية من خالل التطرق إىل املطلب األول حول
، مما يكسبها بعد استراتيجي، )آسيا –ا قيإفري –أوروبا (تصال بني ثالث قارات اللمنطقة باعتبارها نقطة 

  .وباإلضافة لذلك هناك األمهية االقتصادية وتنوع مواردها خاصة النفطية يف كل من اجلزائر وليبيا

يف املنطقة وخاصة بعد أحـداث   األمريكيدخل تللمنطقة املغاربية  يف   كما سامهت البيئة االمنية
اهليمنة على العامل وفقا إلستراتيجية جديدة او ما  وحماولة اإلرهابوإعالن احلرب على  2001سبتمرب  11

  . يعرف باستراتيجية االمن القومي األمريكي

  : ة للمنطقة املغاربيةألمهية اجليوبوليتيكيا:املطلب األول 

كية للمنطقة املغاربية تدفعنا للبحث والتفحص يف العناصر املكونة هلذه املنطقة ان الدراسة اجليوبوليتي
، لـذا سـنقوم   1اليت تشمل على املقومات الدميوغرافية والسياسية واالقتصادية ملا تتوفر من موارد طاقوية 

  .بتوضيح االبعاد اجليوبوليتيكية من خالل اهم املعطيات اجلغرافية للمنطقة

  : التسمية: اوال    

عدة تسميات، فقد أطلق عليها اسم بقد عرف  ، وعمقه احلضاري والتارخييباملغرب العريب يتميز 
يني وذا تقع مصر ضمن اموعة، أما عن العرب واألتراك فتستعمل وربالرومان واألمن قبل مشال إفريقيا 

                                                             
1 -francoisdumont,yves montenay,"le Maghreb,une geopolitique eclatee". 
http/hal.archives-ouvartes.fr/docs/00/76/26/88/pdf.j299-1374geos32-maghreb-
gfd.yn.(02/02/2013) 
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      ا أحيانا تسـمية االمـازيغ  كما يطلق عليه،كلمة عرب أو مغرب وتدخل بطبع األندلس وغرب إفريقيا 
   1.أي الوطن احلر واملغرب اإلسالمي

          ومهما اختلفت التسميات فمدلوهلا واحد وتعترب تسمية املغرب العـريب هـي التسـمية الغالبـة    
األصلي الذي حيدد مغرب الشمس، أما اصطالحا فيقصد به األقاليم الواقعـة   هاواليت يقصد ا لغويا االجت

هناك من يضيف املغـرب  ان  كما، واليت تشمل مشال إفريقيا من طرابلس إىل احمليط األطلسي ر،غرب مص
  2.يزه عن دول مشال إفريقيايالعريب لتماملغرب عن دول املغرب األقصى وبلتمييزه العريب الكبري وذلك 

  : ربيةااملعطيات اجلغرافية ملنطقة املغ:ثانيا 

مساحة واسعة  حبيث يقع يف مشال القارة االفريقية وتتواجد به مخـس   ميتلك املغرب العريب: املوقع /1   
أقاليم وتتمثل يف اجلزائر،املغرب ،تونس،ليبيا،موريتانيا، اليت تتوفر بثروات طبيعية ومعدنية اليت ظلت حمـل  

  3.أطماع فرنسية وأمريكية

       ،2كلـم 4837لـه  ساحل طوبعلى البحر األبيض املتوسط الذي حيده مشاال املغرب العريب طل يو
  .2كلم 3146كما يطل على احمليط األطلسي غربا بساحل طوله 

غربـا علـى سـاحل     017أي بني خطي طول  042ميتد من الغرب إىل الشرق على طول وهو 
 019تد علـى  م، أما من اجلنوب إىل الشمال فت شرقا على احلدود الليبية املصرية 250واألطلسي ملوريتانيا، 

  .رت برتمشال ب 037شرقا على حدود اجلزائر الصحراوية مع مايل و  015أي بني خطي العرض  عرضا

أعطت املنطقة املغاربية خصوصية أثرت يف عالقاا مع البلـدان اـاورة،    ةوهذه امليزة اجلغرافي
  .للتنافس الدويل على مناطقها يوأكسب املغرب العريب أمهية ومصدر رئيس

 ،           مبا فيها مسـاحة الصـحراء الغربيـة    2كلم6.048.141حبوايل  العريب  املغربتقدر مساحة إذ 
من املسـاحة الكليـة    %19أي يشكل مساحة  2كلم 7000قدر حبوايل تعلى طول الشريط الساحلي ف أما

                                                             
دار حامد : ألردنا(، )2007-1989(دوافع التكامل االقتصادي واملعوقات السياسية  بنيإحتاد املغرب العريب،،  وشصبيحة خب - 1

  .75ص ،) 2010للنشر والتوزيع، 
  .  76ملرجع نفسه،ص،ا - 2

3- Yves Lacoste, geopolitique :la longe histoire d aujourd hui,(larousse 2006) ,p 252 
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كما هو موضـح يف اخلريطـة    1.من مساحة الوطن العريب %42و ة،من مساحة اليابس %4.43إلفريقياو 
  :التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

.com/complet/images/cart.maghreb.gif-http://www.voyaggesphotosmanu 

  :هي دول و مخسةتضم و

، حتدها من الشمال البحر األبيض املتوسط، بساحل يصل ةيف مشال القارة اإلفريقياجلزائر تقع : اجلزائر/1 
 ،     ، ومن اجلنوب املايل والنيجر، ومن الغرب املغرب ومن اجلنوب الغريب موريتانيا2كلم1800طوله حوايل 

  .أما من الشرق فنجد تونس وليبيا

                   %90و  وروبـا الغربيـة  ألوبذلك فهي مسـاوية يف مسـاحتها    2كلم 281.741تقدر مساحتها حبوايل 

   2.والية 48صحراء وهي مقسمة إىل هي من ال

  

                                                             
  .77صصبيحة خبوش، مرجع سبق ذكره،  - 1
  .71 ، ص)2009دار الصبح، : لبنان ( ،اجلغرافيا السياسية موسوعة - 2

http://www.voyaggesphotosmanu
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  .1.والعاشرة يف العامل) قبل التقسيم(إذ تعترب اجلزائر ثاين دول مساحة يف إفريقيا بعد السودان 

، حيدها من الشمال البحـر األبـيض   ةفريقيالقارة اال الغريب من املغرب يف اجلزء الشمال تقع :املغرب /2
يق جبل طارق، ومن الغـرب احملـيط األطلسـي بطـول     ض، وم 2كلم437طول يصل ساحلباملتوسط 

  2.، ومن اجلنوب موريتانيا، ومن الشرق اجلزائر2كلم2446

شاطئ على البحر األبيض املتوسط، ويفصلها  2كلم 12لك ت، إذ مت2كل م  458.730تبلغ مساحتها 
   3.والية 35كلم من القارة األوربية وتقسم املغرب إىل  14فقط 

       ،مشال إفريقيا بني املشرق واملغرب العربيني، حيدها من الشرق مصر والسـودان  ليبيا وسطي تقع :ليبيا/3
وايل حبوله طساحل يصل بل عليه طومن الغرب تونس واجلزائر، ومن الشمال حبر األبيض املتوسط، الذي ي

  . 2كلم759.540ومن اجلنوب النيجر وتشاد وتصل مساحته  2كلم1800

تقع تونس يف اجلزء الشمال الغريب من املغرب العريب، حيدها من الشمال والشرق البحر األبيض  :تونس/4
ومن الشرق ليبيا ومـن الغـرب    ، من اجلنوب 2كلم1300املتوسط اليت تطل عليه بساحل طوله حوايل 

يف املغرب العريب، ومتتلك شاطئ مساحة  هي أصغر دول و 2كلم163.610ايل اجلزائر، وتبلغ مساحتها حو
   4.كلم على البحر األبيض املتوسط1.298إىل        يصل

الغريب من القارة اإلفريقية، حيدها من الشمال اجلزائر، ومن اجلنوب ر  يلتقع يف اجلزء الشما :موريتانيا/5
نغال، ومن الشرق املايل، ومن الغرب الصحراء الغربية واحمليط األطلسي اليت تطل عليه بساحل يصـل  سال

  2.5كلم700طوله حبوايل 

  

                                                             
  .23 ص،)2002دار الغرب للنشر والتوزيع،:اجلزائر (،العامل العريب وااللفية الثالثة ،طييب بن علي - 1
  .103مرجع سبق ذكره، ص،  ، وسوعة اجلغرافيا السياسيةم - 2
  .113 ،ييب بن علي، مرجع سبق ذكره، صط - 3
  .22 ص، ،) 2004 دار العلوم للنشر والتوزيع،:اجلزائر( ،)دراسة قانونية سياسية (احتاد املغرب العريبال عبد الناصر مانع، مج - 4
  .23رجع نفسه،ص،ملا - 5
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شاطئ على احمليط  2كلم600من مساحة الصحراء وهلا   %40، حبوايل 2كلم 1025.520وتبلغ مساحتها 
  1.األطلسي

   أما عن سطح وتضاريس املنطقة فهي تشكل كتلة جغرافية موحدة ومتناسقة ذات اخلصائص مماثلة، 
بلدان املغرب العريب مميـزات طبيعيـة متجانسـة     بإذ ال يوجد حواجز طبيعية فاصلة بينها، كما تكتس

، و 2كلم4200بامتالكها مناطق صحراوية وواجهة حبرية مهمة يتمثل يف الساحل املتوسط و تقدر حبوايل 
  2. 2كلم2600على الساحل األطلسي حبوايل 

، فبنظر لطبيعة اجلغرافية للجزائر فهي    اجلغرايفو الذي ساهم يف تنوع ثرواا الطبيعية هو اختالفها 
، تليها منطقة السـهوب   حر األبيض املتوسطبيف منطقة التل احملادي لل لتتمث اليت نقسم إىل ثالث مناطقت

أما املغرب فتختلف طبيعتها من منطقة ألخرى،  ، ، مث تأيت املنطقة الصحراوية التل والصحراءالفاصلة بني 
ضـافة لسـهول   افهي مطلة على البحر األبيض املتوسط وتتواجد فيها املنطقة الرملية احملادية لألطلـس،  

  .ء القاحلةترامية من اجلبال األطلس مث اجلزء اجلنويب املتمثل يف الصحرااملضاب اهلنخفضة وامل

كون من الصـحاري الرمليـة   تتها تحمن مسا %95 أكثر منان الوضع اجلغرايف يف ليبيا ف عن أما
صبة، مث هناك منطقة الصـحراء  اخلنطقة املإضافة للمنطقة احملاذية للبحر األبيض املتوسط وهي  ،ريةخوالص

أراضيها تتكون من سـهول وتتخللـها   عن موريتانيا فمعظم  اليت تتواجد فيها املياه اجلوفية، اما اجلنوبية 
   3.اهلضاب واملرتفعات

، ففي الشمال يسوده مناخ البحر األبيض املتوسط، بينمـا  العريب بتنوع املناخ املغرب كما ميتاز 
 .خرىألمن منطقة  معدالت تساقط األمطاريف الختالف ااجلنوب يتميز باملناخ الصحراوي وهذا ما يؤدي 

                                                             
  .175 ص مرجع سبق ذكره، طييب بن علي، - 1
  .77ص رجع سبق ذكره،م ، بيحة خبوشص - 2
  .25-23ص  جع سبق ذكره، ص،مرال عبد الناصر مانع، مج - 3
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    نوعني من مصادر املياه الباطنية مصادر متجـددة   لييباجلزائري والتونسي والكما ميتلك اجلنوب 
ب ويف اجلن  2ألف كلم 600ية اليت تنتشر على باألل :وهي املياه اجلوفية، إضافة للمصادر غري متجددة مثل

  2.1كلم2000و 1000اجلزائري ليصل عمقها ما بني 

     األمر،جعلها منطقة استقطاب حضـاري  االستراتيجي إن طبيعة تضاريس املغرب العريب وموقعه
يتضح لنا مواصـفات   ةخارجية، فمن خالل التفحص يف خريطة العامل السياسي ضغوط جعلها حمل يالذ

موقع بالد املغرب العريب، فهي تتموقع يف إفريقيا قارة املستقبل بإمكانياا املتعددة، كما أا تطل على أوربا 
  2.ي األقطار اإلسالميةقوالتأثري احلضاري كما أا تطل باملشرق العريب وبامركز ثقل صناعي 

           طل على البحـر األبـيض املتوسـط جعـل    املن امتداد املغرب العريب على الشريط الساحلي إ
ريت شرقا، وخليج س دول نقاط مراقبة متالحقة على املالحة البحرية بني مضيق جبل طارق غرباالمن هذه 

حنو املتوسط وإفريقيا، فيما تتحكم  يامضيق جبل طارق ويشكل ممرا أطلس غرب حيتل موقع حارس على فامل
ر املراقـب حلركـة   والسواحل اجلزائرية على ممرات البحرية املؤدية إىل مضيق صقلية، اما تونس فتقوم بد

لنقـل   ا ممرا رئيسيمضيق صقلية، إذ يعترب الشريط البحري حلوض املتوسط الذي يطل على املغرب العريب
  3.نياألمريكيمن األوربيني و احملروقات لكل

الهتمام الغريب بصفة عامة والواليـات  لهذه املنطقة جماال استراتيجيا من كل هذه العوامل جعلت 
           هنـاك اجلانـب األمـين واالقتصـادي    اجليوبوليتيكية ألمهية لباإلضافة ف، بصفة خاصة األمريكيةاملتحدة 
  . يقل أمهية عنهالذي ال

  :للمنطقة املغاربية وتأثريها على العالقات األمريكية املغاربيةاألمنية  البيئة:املطلب الثاين

عند الدول ببقاء كياا املتناسق ضد اي التهديد قد ميس االستقالل الـوطين  مفهوم األمن يرتبط 
بالنسبة للدول وخصوصا بعد احلرب الباردة وبروز الواليات املتحدة  يةألمهية األمنوهكذا تتجلى ا لدولة 

                                                             
  .78 -79 ملرجع نفسه،صا - 1
، 1986، 3العدد  ، الة اجلزائرية للعالقات الدولية، "وحدة املغرب العريب بني احلتمية التارخيية والواقع املعاش"ناصر الدين سعيدوين،  - 2

  .54ص
 ، )امنوذج األمريكيالفرنسي - التوافق والتنافس ( املغرب العريب يف ظل التوازنات الدولية بعد احلرب الباردة، ،إبراهيم تيقمونني - 3

  .56، ص2005مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية، جامعة اجلزائر، 
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جندها تتدخل من  ،كقوة مهيمنة اليت نصبت نفسها كشرطية للعامل اليت تسعى للحفاظ على األمن األمريكية
  .أجل إحالل السالم العاملي

على العالقـات   تثرايف أواخر الثمانيات والتسعينات ديدات أمنية  دول املغرب العريب شهدت
املغاربية واليت سعت الحتوائها منها قضية لوكريب، و األزمة اجلزائرية ومشكلة الصحراء الغربية،  األمريكية

 -تونس(ال لثورات العربية ووتأثريها على العالقات اجلزائرية املغربية، إضافة ألزمة الساحل والصحراء وص
  ) .ليبيا

  :قضية لوكاريب/1

         الليبيـة البـد أوال    األمريكيـة ذه األزمة وتأثريها على السياسة اخلارجية قبل التطرق لدراسة ه
  .من إعطاء صورة عن العالقات الغربية باجلمهورية الليبية

         ة يف لندن،يعلى أعقاب حادثة السفارة الليب مع ليبيا بقطع عالقااقامت بريطانيا  1984في أفريل ف   
،           دار بني ليبيا وتشـاد حـول إقلـيم أوزو     الذي القتالع مع ليبيا من جراء صرا يففرنسا كما دخلت 

فملفها حافل باألحداث، وهذا راجع إىل املوقف اللييب الـذي يتميـز    األمريكيةأما عن الواليات املتحدة 
  1.رها الثوريوبدورها يف مساندة حركات التحرر العاملية ود

لعدوان واستمر التصعيد إىل حد التدخل يف الشؤون اخلارجيـة  بالتخطيط ل 1972وقد بدأت منذ 
شنت محلة ضـد ليبيـا    1986-04-15 ويف،  اليت سعت لتغري النظام األمريكيةكات املخابرات بوتنظيم ش

  .يف برلني األمريكيةبدعوى أا دولة إرهابية حبجة أن ليبيا قامت بتفجري نادي ليلي الذي يرتاده اجلنود 

فوق  103ن األمريكان أثناء قيامها برحلة اطائرة ركاب التابعة لشركة بتفجري مت  1988ويف عام 
قتيـل   209الذي وصل عـددهم  ون األمريكيبلدة لوكريي جنوب اسكتلندا، وجنم عنه وفاة كل الركاب 

   2.عمال إرهابيا األمريكيةواعتربته الواليات املتحدة  ،مواطن من سكان املدينة 11ومقتل 

                                                             
  )1،2003دار وائل للنشر والتوزيع، ط: ألردنا( ، حالة دراسية،1988يب رأزمة لوكلى عيسى العدوان، ع - 1
  105-104 ص املرجع نفسه، - 2
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تتضمن امساء تقدمي الئحة مت ، و ملسؤولية جتاه احلادثةا حتميل ليبيابعد ثالث سنوات من احلادثة مت و
 التعويضـات        مع تقـدمي  ، كامل املسؤوليةة لليبيا لتحمل الربيطاني األمريكية واملتهمني من قبل السلطات 
قامت بتشكيل جلنـة  و،  وانينها الوطنيةقل اإال أن ليبيا رفضت ذلك واعتربته معارضيف حالة ثبوت التهمة،

   1.يف احلادثة حتت رئاسة قاضي من احملكمة العليا، إال أن عدم وجود أدلة أعاق عملها لتحقيق

ـ  وصوال إلصـدار تقدمي ديدات لليبيا  الواليات املتحدة مع حلفائها الغربينيوواصلت        انوننيق
 اإلرهابيف توجيه إدانة لكافة أشكال الذي يتمثل  731فاألول املتعلق بقرار  1992من جملس األمن سنة 

  .اإلرهابووقف دعم  731ستجابة وااللتزام بقرار االة رواملتمثل بضرو 748الدويل والثاين املتعلق بقرار 

 بلس وإلغاء إسم ليبيـا  افتح سفارا يف طر األمريكيةقررت الواليات املتحدة  2006ماي  15ويف 
  .سنة25 العالقات منقطعة حلوايل واليت ظلت اإلرهابمن الئحة 

يرجع إىل اجلهود اليت قام ا الرئيس معمـر  يف السياسة اخلارجية األمريكية  التغيري املفاجئ اذوه
وذلك منذ إحتالل العـراق،   دمار الشامل،النووي وتطوير أسلحة ال هوختليه عن برناجم 2003ايف منذ ذالق

  2.مثاال يقتدى بهليبيا  األمريكيةالواليات املتحدة  ترباعت،وهكذا  إلرهابل هإضافة لنبذ

تتمثـل يف مظـاهرات شـعبية    اليت  1988أكتوبر  05 ثتعود هذه األزمة إىل أحدا :األزمة اجلزائرية /2
فيفـري   23أدى إىل إعـالن   نتج عنه عدة ضحايا وجرحى،ماتدهور األوضاع االقتصادية الذي لنتيجة ك

إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسـي  السماح بعن قيام دستور جديد من قبل السلطة اجلزائرية و 1989
  .حزب 30بشروط حمددة ومنحت احلق يف إنشاء األحزاب السياسية وبرز أكثر من 

        ، ففـي الـدورة األوىل  1990فوز يف االنتخابات البلدية ال د استطاع احلزب اإلسالمي لإلنقاذوق
              مقعـد يف الربملـان   430مقعد مـن أصـل    188حصل على  1991أواخر  يف نتخابات التشريعيةمن اال

 راصـد با ،لإلنفتاح السياسـي  اإال أن احلكومة مل تكن مستعدة للرضوخ لتغريات اجلذرية ووضعت حد
 من نفس السـنة  جانفي 11يقضي بتعليق سلطات جملس البلدي ويف الذي  1992-01-04 مرسوم رئاسي

                                                             
  107- 106 ص املرجع نفسه، - 1
  .108 ص املرجع نفسه، - 2
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سلطة الس األعلى للدولة ال وىلان يتط من القيادة العليا للجيش وشاديل بن جديد حتت ضغالرئيس  وافق 
  .أعضاء آخرين 5بقيادة حممد بوضياف و 

أما عن الدورة الثانية فتم تعليقها مع فرض تدابري قمعية على احلريات العامـة وإعـالن قـانون    
  .والقمع اإلرهاب اشكالية خلت اجلزائر يفالطوارئ، وكنتيجة لذلك د

هدف واحد وهو شن على حتقيق عملت احلكومة على وضع اجليش وقوى األمن  من جراء ذلك و
هود للحد من هذه األوضاع واستئصال جـذور  اجلف يكثبتبدأ اجليش  1995في ف، اإلرهابحرب على 
  .األمن حتقيق ، والتركيز على استراجتيةاإلرهاب

من رفع احلظر على جملس األعلى لدولة  1994رئيس السابق ميني زروال يف جانفي الوقد حاول 
ويف هذه الظروف واجهت اجلزائر العديد ، أخفق ه والتوصل حلل سياسي مع اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ إال أن

  1.من اإلدانات من قبل املنظمات والدول وشهدت حالة عزلة لسنوات عدة

، قام بوضـع  1999 سنة العزيز بوتفليقة وفوزه يف االنتخابات التشريعيةعبد  الرئيس وبعد جميء
وعرضه على الربملان ومت وضـع  ) قانون الوفاق املدين(مشروع املصاحلة الوطنية يف صلب برناجمه السياسي 

 .1999سبتمرب  16استفتاء يوم 

وقد منح هذا القانون عفوا مشروط ،  صوت198.63:من قبل اجلماهري وصل اىل حوايلواستقطب تأييدا  
  .م2000في نجا 13تسليم أنفسهم قبل على ضرورة لإلسالميني املتطرفني 

وهكذا مل تستعد اجلزائر مكانتها يف الساحة الدولية، إال بعدما أعلنت عن مشاركتها يف جهـود  
ومحلـة   2001سـبتمرب   11ة الدولية خاصة بعد أحـداث  عيواكتساب الشر اإلرهابالدولية ملكافحة 

  2.اليت تعترب اجلزائر الشريك األول يف هذا اال كما سنقوم بتفصيل فيه الحقا اإلرهابضد  األمريكية

  

                                                             
       ،)2008، يناير  7مركز كارينغي للشرق األوسط، العدد(، "نة األهلية، واملصاحلة الوطنيةفتاجلزائر يف عهد بوتفليقة ال"رشيد تلمساين،  -  1

    03http://carnegieen.org/files/bouteflika.pdf)-03-2013(:على موقع
  .املرجع نفسه - 2
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  :أزمة الصحراء الغربية/3   

           خـالف  الوة قضية جوهرية يف إضفاء طابع التوتر ما بـني الـدول املغاربيـة ،   زماالتعترب هذه 
عترفت منظمـة الوحـدة   اقد كان هلا تأثري كبري على سياسات هذه الدول، وقد  1975أن حرب  على

     باجلمهورية الصحراوية مما أدى خبـروج املغـرب   1984نوفمرب  22 يوم 15 بايباأديس  اإلفريقية يف قمة
  1.من املنظمة

،  فهناك أطراف مباشرة وهي املغرب وجبهـة البوليسـاريوا   طرافة األدوتعترب هذه األزمة متعد
لفواعل دوليون كفرنسا والواليات وافواعل إقليميون كاجلزائر وموريتانيا، ال وأطراف غري مباشرة وتتمثل يف

  .لمنظمات الدولية كاألمم املتحدة واالحتاد األفريقيلوإسبانيا، إضافة  األمريكيةاملتحدة 

           ، حيـدها  ألف كيلومتر مربـع  284يف مشال غرب إفريقيا وتبلغ مساحتها تقع الصحراء الغربية 
      من الشمال املغرب ومن الشرق اجلزائر، ومن اجلنوب الشرقي موريطانيا ومن الغرب احملـيط االطلسـي،  

    تـوي  وتتكون من إقليمني متميزين تتمثل يف ساقية احلمراء يف الشمال ووادي الذهب يف اجلنوب، كما حت
  2.على العديد من الثروات الطبيعية

       باعتبـار أن املغـرب   يرجع سبب اخلالف اىل العوامل التارخيية اليت تتمثل يف خملفات االستعمار و
 توقيع اتفاقية ىتوقعت الصحراء الغربية حتت سيطرة إسبانيا حوكان حتت تقاسم النفوذ الفرنسي اإلسباين 

وخاضت  1975اريوا واملغرب، وضمتها املغرب سنة سالبوليجبهة الصراع بني ا وهكذا بد 1975مدريد 
  3.سنة 16حربا معها دامت 

اريو مل يتوقف، لذلك جلأت إىل مفاوضات من خـالل  يسالصراع املغريب مع جبهة البولوهكذا ف
  1990.4سنة  658 من جملس االمن بقرار إقتراح قدمته األمم املتحدة حول االستفتاء

                                                             
       ، )2006 منشورات إحتاد الكتاب العريب،: مصر ( ،  )دراسة تارخيية سياسية (، إحتاد املغرب العريب بني اإلحياء والتأجيل توفيق املدين - 1

  .51-50 ص
  ..55 -52املرجع نفسه، ص،ص  - 2
  . 57-56املرجع نفسه،ص  - 3
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األممي يعقوب خان للبحث يف مسألة الصحراء مع األطراف املعنية حيث قامت  ثإرسال املبعوومت 
ما   األمم املتحدة بتنظيم استفتاء حول احلكم الذايت يف الصحراء الغربية املتعلق باختيار السكان الصحراوين

عملية وقف إطالق النار بني االستقالل أو االنضمام للمغرب، ومتت إرسال مراقبني دوليني لإلشراف على 
   1.عضوا 17000مراقب ليزداد العدد إىل  100 الدفعة االوىل ما يراقب ضمت ،اذ1992السفتاء ل امتهيد

         وبني مصطفى سيد املسؤول الصحراوي املكلف بالعالقات مع بعثة األمم املتحدة ملراقبة االستفتاء
       راقبة فسيكون يف العيون، وقام املبعوث األممي بزياراتمركز امل اأم ،تمركز يف تندوفستأن جمموعة اتصال 

قد مت تأجيل االنتخابات كنتيجة للخالفات اليت متحـورت  و، 1992تفتاء سمع أطراف الرتاع حتضريا لإل
إضافة لوجود عدد من املشاركني مل يثبت أمساؤهم بحول عدد الذين حيق هلم املشاركة يف االستفتاء أساسا 

  2.اريو خلطوة األمم املتحدةسبوليال، مع عدم قبول 1974يف اللوائح اليت أخفتها الدوائر اإلسبانية 

حل توفيقي بـني اجلزائـر   من جانب األمم املتحدة للبحث على بدأ العمل املكثف  2002ومنذ 
نح األقاليم الصحراوية املتنازع مبواليت تقضي  2000يف جوان  واملغرب فيما خيص خطة بيكر الذي أطلقها

  3.يو حكما ذاتيا موسعا يف إطار السيادة الصحراوية املغاربيةراسبني املغرب وجبهة البولي عليها

ـ مج بزيارة حمليني سويويف هذا اإلطار قام املبعوث اجلديد وليام ال ات الالجـئني الصـحراويني   ي
 تندوف، كما أجرى مباحثات مع وزير الشؤون اإلفريقية اجلزائرية عبد القـادر  يف ااريوساخلاضعة للبولي
قد استطاعت اجلزائر جـذب  ، و يوا راسدف من هذه اجلولة هو استطالع الرأي جلبهة البوليمساهل، واهل

تأييد دويل حول إعطاء حكم ذايت موسع لصحراء حتت السيادة املغربية، وهذا ما أدى الجتيـاح املغـريب   
  4.ياها بانتهاج سياسة متناقضةاتهمة اجلزائر م

  :هي قترحات لس األمن ملعاجلة املشكلة وموقد قام األمني العام كويف عنان باقتراح أربع 

 ..تنفيذ خمطط االستفتاء بغض النظر عن مواقفه أطراف الرتاع/ 1

                                                             
  :على املوقع" ومشكلة الصحراءاالحتاد املغاريب "محيد فرحان الراوي  - 1

(03/05/2013) 25432text&aid= http://www.iasj.net?func=full   
  .59توفيق املدين، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  .370 ص ،)2003 ،مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية: مصر( 2003-2002التقرير االستراتيجي العريب  - 3
  .371املرجع نفسه،ص  - 4
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 ).جيمس بيكر مشروع(حلل السياسي يف إطار السيادة املغربية (مراجعة اتفاق االطار  / 2

  .تقسيم اإلقليم وإرجاء املناقشة حول هذا املقترح/ 3
  .فرد 2600الذي يضم ) سواوروبعثة املين(عثة األمم املتحدة يف الصحراء بوضع حد ل/  4    

        ،  قترح األول والثالث، بينما قبلت املقترح الثاين ومل تعلق على املقترح الرابعاملوقد رفض املغرب    
صعوبة تطبيق املقترح األول ومت قبول املقترح الثالث ورفض  ارأو فقد ن اجلانب البوليساريوا أو اجلزائرأما م

املينورسوا وقد وافق جملـس   لذلك اقترحوا متديد بعثة الستعداد ملناقشة املقترح الثالث، املقترح الثاين، مع ا
 .أفريل وعملت كل من اجلزائر واملغرب على كسب أصوات لصاحلهم 20األمن على متديد حىت 

د حظي املقترح األول لتأييـد الواليـات   قربع فوفيما خيص قرار بشأن تطبيق أي االقتراحات اال
 .ضافة لفرنسا وبريطانياا، األمريكيةاملتحدة 

السماح لكل من اجلزائـر   من أجل اقررت أن توسع بعثة املينوروسوفأما روسيا وبعض الدول غري الدائمة 
  .واملغرب باتفاق والتوصل لتسوية 

    ذلك فإن هذا احلل يواجه العديد من رغم  و على ولقد لقي هذا القرار قبوال لكال الطرفني، لكن
  1 .من العقبات منها تلك األسباب اليت حالت يف السابق دون التوصل الستفتاء واليت ستبقى قائمة

اخلالفات على العالقات الثنائية املغربية اجلزائرية اليت اتسمت بـالتوتر  وهكذا انعكست كل هذه 
  .حقةاال طيلة الفترة

  :أزمة الساحل -4

تعيش منطقة الساحل اإلفريقي أزمات متعددة األبعاد تنتقل تداعياا إىل منطقـة مشـال إفريقيـا    
  :معضالت أمنية تتمثل يف باعتبارها منطقة ذات خصوصية جيوسياسية، إذ يرتبط الساحل خبمس 

صعوبة بناء الدولة وضعف  يف اهلوية وهشة البىن االقتصادية وضعف األداء السياسي وانتشار  -1
 2.مجيع أشكال اجلرمية املنظمة

                                                             
  .373-372املرجع نفسه،ص  - 1
  :على موقع" اشكالية االزمة املعقدة يف الساحل االفريقي"ساحل خملوف، -  2

(01/03/2013) =242http://bouhania.com/news.php?action=viewaid 
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أزمة الطوارق و إشكالية فوق دولية وتعد من أقدم وأعقد التحديات اليت تواجه األمن القومي  -2
 1960املايل  1960والنيجر  1951ل كل من ليبيا اجلزائري، وترجع جذورها منذ االستقال

 .منقسمني يف صحراء هذه الدول 1962واجلزائر  1960وبوركينافاسو 

موقفني موقف معارض للوضع الذي يطالب بتكوين دولة موحدة لطوارق واملوقف نتج  ويف ظل ذلك
 .الثاين املؤيد لبقاء على هذا الوضع مع توفري حرية التنقل

يف كل من مايل والنيجر مـع أنظمتـها نتيجـة     ةاملوجود قالطواروعلى اثر ذلك نتج خالف ما بني 
  .اجلزائر وليبياكل من لتهميش هذه الشرحية من اتمع، مما أجربها على اهلجرة إىل 

ذا ظهرت جمموعة من حركات أزوات مسيت نفسها بالتحررية، مما خلق أزمات أمنية كاملخدرات كوه
غري شرعية، ويف إطار ذلك عملت اجلزائر يف إطار الدبلوماسية الوقائيـة علـى تـوفري البـديل      واهلجرة

االقتصادي واالجتماعي للطوارق املوجودة يف اجلزائر وعملت بالبحث عن الطرق الدبلوماسية حلل مشكلة 
      زواد لوقـف القتـال   بني احلركة الشعبية لتحرير األزواد واجلبهة الغربية اإلسالمية لأل 1991األزواد منذ 

  1996.1مارس  26إعالن الرمسي على انتهاء الرتاع يف مشال املايل االخري بيف عدة لقاءات، وتوج اللقاء 

االضطراب جمددا وتدخلت اجلزائر للوسـاطة ،وأشـرفت           داعلكن كنتيجة لعدم احترام االعالن 
هتمام اجلزائـر  لالعبد العزيز بوتفليقة شخصيا على الوساطة كدليل   من قبل الرئيس اجلزائري 2006يف 

ي      مـا  23حتت إسم حتـالف يـوم    2006بالدائرة االفريقية، ومت توقيع اتفاقية السالم باجلزائر يف جويلية 
لكـن   ،باجلزائر على بروتوكول إضايف 2007فيفري  20من أجل التغيري وانتهت بتوقيع  من نفس السنة،

باجتماعات تفاوضية بـاجلزائر   2008وعلى الرغم من ذلك عاد الصراع جمددا وقامت اجلزائر يف مارس 
  .العاصمة وتوجت باتفاق وقف القتال بني الطرفني

، من هنا تأيت أمهية اإلرهابإن االهتمام الغريب بالساحل اإلفريقي يأيت يف إطار سياسة احلرب على 
قيامها بإنشاء  لاملعنية للقضاء على الظاهرة، وهذا ما عملت به اجلزائر من خالالتنسيق الدويل بني الدول 

                                                             
 :على موقع"استراتيجية اجلزائر جتاه التطورات االمنية يف الساحل االفريقي"قوي بوحنيه ، - 1

(01/03/2013) http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/20.126310429208904 

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/20.126310429208904
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 ق اجلهود من قبل اجليوش اجلزائريـة           يالذي يهدف لتنس) جنوب اجلزائر(نراست مركز القيادة اإلقليمي بتم
  .كل من موريتانية ومالية والنيجريية

لـس رؤسـاء    2011من سبتمرب  اات ابتداءلة من االجتماعمجشهدت املنطقة ويف اطار ذاته 
 اإلرهـاب األركان لكل من اجلزائر واملايل وموريتانيا والنيجر دف وضع استراتيجية موحدة ملكافحـة  

  .واجلرمية املنظمة
الوضع يف املايل يسري إىل ظهور دولة فاشلة على حسب بعض الدراسات اإلستراتيجية وما نستنتجه ان 
الذي أدى لربوز الكيان األزوادي ممـا سـيؤدي    2012نقالب الذي حصل يف أفريل األولية خاصة بعد ا

  1.النتشار ديدات أمنية على املنطقة ككل مبا فيها دول املغرب العريب
  :وترتكز احلركة األزوادية على أربع مكونات رئيسية وهي 

 .الزعيم اللييب ريون من أصول الطارقية كانت حتت إمرةاندون املاليون والنيج/ 1

 .2006ماي  23اندون السابقون يف حتالف / 2

 .حركة انصار الدين األزوادية/ 3

 .وتأثريه على ازمة املايل تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالميالذي يلعبه الدور / 5

 .األعيان واملوظفني السامني يف اإلدارة واإلقليمية لشمال املايل / 6

ظهور هذه احلركة مل تلقى أي اعتراف دويل وهذا ما زاد من ديد البيئة األمنية يف املايل وبعد إعالن عن 
 2.وتداعياا على جرياا

  :ثورات الربيع العريب يف املغرب العريب -5

الفترات السابقة حدثت موجة من االنتفاضات والثورات يف عدد مـن الـدول العربيـة           خالل   
اليت تسعى من خالهلا اىل حتقيق الدميقراطية، ابتدأت بثورة سلمية غري عنيفة بتونس لتشمل فيما بعد بقيـة  

ت حلد تدخل الناتو الدول العربية وخصوصا ليبيا اليت تعترب اكتر الدول تضررا من هذه الثورات اليت وصل
حلل االزمة ، اما عن بقية الدول املغاربية وتفاديا حلدوث مثل هذه الثورات عمـدت يف ادخـال بعـض    
االصالحات، ففي املغرب عمل امللك املغريب باعادة النظر يف الدستور لزيادة صالحيات رئيس احلكومـة  

                                                             
 .نفسهاملرجع  -  1
  .املرجع نفسه - 2
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دستورية ،اما عن اجلزائر فقد حصلت فيهـا  وجملس الوزراء وذلك لتخفيف من طبيعة امللكية اىل امللكية ال
عدد من املظاهرات  اليت استطاعت احلكومة قمعها من خالل احتواء املطالب الشعبية والغاء حالة الطوارئ 

مل تصـلها بشـكل   عن موريتانيا فان هذه التحوالت  مع اجراء اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية، اما
  1.مؤثر

صفة عامة واملوقف األمريكي بصفة خاصة فان موقفها مـن التحـوالت   اما عن املواقف الغربية ب
الدميقراطية يف الوطن العريب ال تعتربها ذات أمهية بالغة ، فبغض النظر عن رفع شعار الدميقراطية فان اجلوهر 
عمل احلقيقي يف عالقتها مع هذه الدول هو احلفاظ على مصاحلها  االمنية والعسكرية واالقتصادية ،اضافة لل

على تغريب شعوب هذه االقطار وتشويه هويتها العربية من اجل احملافظة على ثرواا من الغاز والبتـرول،  
وبالتايل فهي تعمل بازدواجية املعايري امام هذه االوضاع ،فقد ظلت ساكتة مث حمايدة حىت بدا واضحا هلـا  

ورة ،يف حني اختلف موقفها ازاء الثورة     ،ليتحول موقفها تدرجييا إىل تاييد لث)مصر وتونس(سقوط النظامني
يف ليبيا حبيث ايدت حبذر انتفاضة الليبية ، مث تبنت حتت شعار األهداف اإلنسانية وبغطاء من اجلامعة العربية 
ومببادرة خليجية فرض احلظر اجلوي على ليبيا ملنع قوات القذايف من االعتداء املدنيني ،ويف املقابل بقيـت   

  2.عتداءات النظام اليمين على املتظاهريني صامتة عن اال
اما عن روسيا والصني فقد جتنبتا االخذ مبواقف واضحة ،انطالقا من حرصها علـى مصـاحلها   

االقتصادية،كما امتنعتا عن التصويت يف جملس االمن عند التصويت على مشروع فرض احلظـر اجلـوي         
  3.ون مترير املشروع يف جملس االمنعلى ليبيا، رغم ان اعتراض احدمها كان سيحول د

  :للمنطقة املغاربيةاألمهية االقتصادية : املطلب الثالث

تمثل أساسا يف املصادر اهلامة مـن املعـادن   تمتتلك الدول املغاربية مجلة من املعطيات االقتصادية 
  .والطاقة وكذا األراضي الزراعية 

  

                                                             
ص ،)2012، 3طمركز الدراسات الوحدة العربية:بريوت(،الدميقراطيافق جديد لتغيري  ؟،اىل اين...الربيع العريب،وآخرونتوفيق املدين  -  1

126-127.  
  .133 ملرجع نفسه،صا - 2
  .134 املرجع نفسه،ص -  3
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من االنتاج  %32مليار دوالر أمريكي، وهو ما يعادل  389.6فيصل الناتج احمللي للدول املغاربية على حنو 
  1.العاملي من إمجايل الناتج احمللي للوطن العريب

النفط حبيث يتواجد  ويصدر يف املقام االول النفط والغاز الطبيعي مث يأيت الفوسفات واحلديد اخلام،
نصيب األوفر من خمزون االحتياطي على عكس املغاريب باألقطار الشرقية يف كل من اجلزائر وليبيا اليت متثل ال

  .تونس اليت ال متتلك إال القليل منه
نسوجات والزيـوت  املوللطاقة متتلك الدول املغاربية ثروات خمتلفة كالسمك والتمور وباإلضافة 

  .وغريها اليت ستفصل فيها الحقا
اجلزائر املقام األول   وحتتل، %17.8دوالر أي ما قيمته ملی ار   47.53اذ تقدر قيمة صادراا حوايل 

  .من صادرات املنطقة  %41بنسبة 
من استرادات الوطن  %22مليار دوالر ما نسبته  7.71حبوايل فتقدر  املغرب العريب تارداوعن أما 

   2.الزراعة والصناعةتتمثل اساسا يف أما عن األيدي العاملة املغاربية فتتوزع يف قطاعات خمتلفة  ،العريب
قطار النفطية األيف  اع يف املوارد الطبيعية جعل املنطقة حمل اهتمام وتنافس دويل وخصوصوهذا التنو

  .اليت تعترب الطاقة أمهية استراتيجية وفقا ملصاحلها األمريكيةوخاصة من قبل الواليات املتحد ) ليبيا واجلزائر(
   :وسنقوم بتفصيل الوضعية االقتصادية لكل دولة على حدى وهي كااليت

نظـرا  ، 1973بعد أزمـة  تعتمد اجلزائر على الغاز الطبيعي كمورد اساسي وازدادت امهيته   :اجلزائر /1
ة اقتصادها ،وما ساهم يف امهيته خلصائصه التقنية واعتباره مكمال للنفط يف صادراا الوطنية ما يؤدي لتنمي

يبلـغ  ،وعة الغاز الطبيعي املسـال  اجلغرافية اليت تؤهلها إىل أن تكون قطب متميز لتطوير صنا هو الوضعية
بذلك حتتل املرتبـة  و ، ترليون متر مكعب  4.5وايل حب 2008احتياط اجلزائر من الغاز الطبيعي يف جانفي 

  3.تون بتروليوم السنوييحبسب تقرير لربالغاز من احتياط عامليا  العاشرة
  :ويرجع هذا االهتمام ذا املورد لألسباب التالية

          من إمجـايل صـادراا    %29.6اعتبار الغاز الطبيعي مصدر مهم لصادرات احملروقات، حبيث يشكل / 1
  .2007من احملروقات لعام 

                                                             
  .30رجع سبق ذكره ،ص م صبيحة خبوش، - 1
  .31املرجع نفسه، ص  - 2
  .108 ص، 2012، جانفي395،العدداملستقبل العريب،")خيارات املستقبل(االقتصاد اجلزائري مابعد النفط "شهرزاد زغيب، - 3
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     %66إىل  1976لعام  %25ارتفاع استهالك الوطين للغاز الطبيعي وغاز النفط املسال الذي انتقل من / 2

  .2007من إمجايل االستهالك الوطين خالل 
بقيمة  2008ة النفط املسال على حسب تقرير الس االقتصادي واالجتماعي لعام مقدرت قي وقد

ة يف ترتيب الدول املصـدرة  ابعوذا فهي حتتل املرتبة الر، 2006ماليني طن سنة  7صادرات وصلت إىل 
  1.للغاز الطبيعي عامليا

   2010 لغاز الطبيعي يف أفاق خالل شركة سوناطراك إىل رفع انتاجها من امن وقد عملت اجلزائر 
من إمجايل االنتاج الوطين الطاقوي، وهذا ما سيسمح هلا بزيادة صادرا من الغاز الطبيعي وغاز  %50إىل 

  .2010لعام  %57 من إمجايل صادرا الطاقوية إىل حوايل 2004عام  %44النفط املسال من 
 :مـة احتياطاتـه ب  يوهو اليورانيوم إذ تقدر قاجلزائر مصدر آخر متتلك إلضافة للغاز الطبيعي فبا

25.000   
مليون طن وهو مكافئ لنفط، إال أنه يواجـه  400طن، وميثل طاقة انتاجية للكهرباء ويعادل قيمته 

  2.صعوبة يف استغالله
مليون طن، إال أنه مكلف جدا وتبلغ حجم صادرات  40 :أما بالنسبة للفحم فتمتلك ما يقدر ب

مليون طن أي بترتيب  1260عامليا، واحتياط يقدر ب  16مليون طن بترتيب  60نفط حبوايل لاجلزائرية من ا
  3.عامليا 14

مليـون هكتـار وتشـمل     40ال الفالحي فتمتلك اجلزائر من األراضي الزراعية حوايل ا ا يفأم
  .ري وكذا اخلضرواتعالنباتات من القمح واحلبوب والش

   4.خارج احملروقاتهي ا اصادر %2 روقات وما تبقى فقد أيمن احمل %98أما عن صادرا فتشمل 

خصوصا، فحسب االيطالية  ت النفطيةتليب معظم احتياجاحبيث  ،الغنية بالنفط  تعترب من الدولو:  ليبيا/ 2
و  1992عـام   %23.3 :اللـييب حبـوايل   إيطاليا من البترولواردات  قيمة ئيات اإليطالية فقد بلغتاحصا
ثم   % 19.7رب املورد األول إليطاليا بعد اململكة السعودية تذا تع، و1991من جمموع صادرا عام  27.6%

  .%16.5إيران تأتي 
                                                             

  . 113- 111، ص ص املرجع نفسه، -  1
  .116-  114ص،ص املرجع نفسه، -  2
  .127-126طييب بن علي، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
  .128 املرجع نفسه،ص - 4
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عامليا يف جمال  11عاملي واملرتبة  14 مليون طن بترتيب 68.2 حوايل  نتاج النفطياالدر حجم ويق
  .احتياط النفطي

  1. م1.300مليار م واحتياط  6.4أما عن الغاز الطبيعي فيقدر انتاجها 
طـن  72000متلـك  تيل الزراعية فاصاحملوباالضافة ملصدر الطاقة فهي متتلك ثروة زراعية متثل يف 

طـن إضـافة   1450.000طن والشـعري  150.000أما احلبوب فالقمح يشمل  ،طن 76000زيتون والتمر 
   2.للحوامض واخلضروات

مليون طن مع اية القرن  5 جمال البترول هو جد حمدود، وميكن ان يصل إىل حوايل فانتاجها يف: تونس/ 3
  .3متر مكعب سنويا 600العشرين، أما عن الغاز الطبيعي فيصل إىل 

ضافة لزنـك  عامليا ،وباإلاخلامسة حتتل بذلك املرتبة مليون طن و 6.5أما عن الفوسفات فيقدر ب 
ألف طن أمـا  225:مليون شجرة، والزيت زيتون ب 55 :ون يقدر بنباتات فنجد الزيتلوالرصاص، أما ا

ألف طن  255.5 :ألف طن، إضافة للحوامض ب 104ألف طن، والنخيل والتمور  408الشعري فتقدر قيمته 
  .ألف طن 1.804 :واخلضروات ب

       ا،يمليون طن سـنو  21:عامليا بقيمة انتاج تقدر ب الثال ث   هميتاز بتوفره على الفوسفات بترتيب: املغرب/ 4
  4.طن بترتيب عاشرة عامليا 70.000 :أما الرصاص فيقدر ب

       طن إضافة لنحاس واحلديد ويف جمـال الزراعـة جنـد   33300أما يف جمال الفضة فنجد أا متتلك 
ري، إذ تعمل  %4مليون هكتار ومنها  40من أرضيها هي أرضي قابلة لزراعة ما تساوي حوايل   %20أن 

 قدرتإمجالية سعة سد ب 99حبوايل اي من الدخل القومي باملغرب  %17نصف اليد العاملة يف الفالحة وتنتج 
  .متر مكعب من املياه يار مل 4 :ب

                                                             
كرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية جامعة اجلزائر ذم، )اجلزائر، ليبيا(دور الطاقة يف العالقات املغاربية األوربية العريب العريب،  - 1
  .30، ص2004-2005، 
  .143 طييب بن علي، مرجع سبق ذكره، - 2
  .29 العريب العريب، مرجع سبق ذكره،ص - 3
  .118رجع سبق ذكره، ص مطييب بن علي،  - 4
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عامليـا، أمـا    11والشعري بترتيب  %19أما عن النباتات فنجد السكر واحلبوب والقمح بترتيب 
يا ملاع19مليون رأس بترتيب  17د الغنم جنويف جمال احليوانات عامليا، 11اخلضروات والفواكه فتحتل ترتيب 

  1.مليون رأس 5.5 :املعز ب و
  .مليون سائح 2فهي رائدة يف جمال السياحة فتقدر نسبة السياحة سنويا ب الك وباإلضافة لذ

    ذ تعتمد أساسـا  ا، )الطبيعيالغاز ،البترول (  ميدان النفط يفيف املنطقة دول  من افقر وتعترب :موريتانيا/ 5
  .طن93000 :على تصدير السمك إىل الدول املغاربية واألوربية، وتقدر ب

  %0.2تسـاوي  قلة األراضي الصاحلة للزراعة اليت  فهي ضعيفة جدا بسببيف اال الفالحي  أما

          رغم من ذلـك يف اجلنوب على ضفة السنغال وعلى كلم  400منها للري على شريط طوله   %24ومتتلك 
من االنتاج القومي، كما متتلك نسـبة   1/3من عدد السكان تعمل يف جمال الزراعة وتنتج  %60فإن حوايل 

  2.يف العامل 11معتربة من انتاج احلديد وذا حتتل املرتبة 
   :ابعاد التواجد األمريكي يف منطقة املغاربية:املبحث الثاين  

األمهيـة اجليـو   اليات املتحدة األمريكية كتشفت الوامنذ مطلع العقد األخري من القرن العشرين 
 على دول احملور، انطالقا مـن  الثانی ة  سياسية لبلدان املغرب العريب خاصة بعد انتصارها يف احلرب العاملية 

  .ربيةاالقواعد العسكرية يف منطقة املغ تواجد
انعطافا كبري جتاه هذه املنطقة، مثلما تزايد االهتمام ا وتكثيف  يةاألمريكوهكذا شهدت السياسة 

وال تزال ضمن املصاحل األوربية خاصـة   االصالت السياسية واالقتصادية، بعدما كانت هذه الدول حكر
تدخل كمنافس قوي لفرض السـيطرة يف اطـار اهليمنـة    اليات املتحدة األمريكية الفرنسية، مما جعل الو

  .عاملي يف املنطقةوالتحكم ال
  :ملغرب العريبيف  األمريكي لتدخلالعوامل املسامهة يف ا: ملطلب األولا

ان دراسة ألهم العوامل االهتمام األمريكي يف املنطقة املغاربية يدفعنا يف بداية االمـر اىل دراسـة   
املغرب العريب جزءا ال يتجزأ األبعاد اليت سامهت يف التركيز األمريكي على القارة اإلفريقية ككل ،باعتبار 

  .منها

                                                             
  .33عريب عريب، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  .109- 107، صطييب بن علي، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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 :ةبالقارة إفريقي األمريكياالهتمام  -1

اهتماما كـبريا بـدول القـارة     األمريكيةقبل فترة احلرب الباردة مل تكن تظهر الواليات املتحدة 
اعالن جـورج    وبعد اية احلرب الباردة و ، اإلفريقية النشغاهلا بقضايا الصراع مع االحتاد السوفيايت

اجلديد الذي اعترب مبثابة نظرية عاملية للعالقات الدولية اتضحت االمهية االستراتيجية  النظام الدويل بوش
   1.للقارة االفريقية  يف السياسة األمريكية

 األمريكيةوهو ما جتسد على حسب قول مساعد لرئيس قسم الشرق األوسط يف وزارة اخلارجية 
      ، إال أن الزيارة "األمريكيبالنسبة إىل الشعب شيئا أبدا مل تكن كلمة إفريقيا تعين "" هنري سي فيالد"

 28إىل عدد من الدول اإلفريقية كاملغرب وتونس   )نائب الرئيس إيزاور(اليت قام ريتشارد نيكسون 

  2.جتاه إفريقيا األمريكية، اعتربت نقلة نوعية يف سياسة 1957مارس  21فيفري و 
ذلك تقرير نيكسون الذي اكد فيه على أمهية القارة كقوة حيوية يف العالقات الدوليـة   إىلضف 

  :ومها يف ذلك على هدفني استراجتيني ألمريكا يف القارة امركز
   .حماصرة املد الشيوعي من خالل تقدمي مساعدات اقتصادية و الدعم السياسي لزعماء اإلفريقية: أوال
إقصائية على حساب القوى االستعمارية، من دون استعادة أية سياسة منشقة جتاه رفض أي وضعية : ثانيا
  .القارة

 1992ا وتكللت بزيارة بوش األب  األمريكيبعد انتهاء احلرب الباردة تزايدت درجة االهتمام و
زيارة ن األسود، وة اإلنسال كلينتون، هلا مرتني وتقدمي اعتذار أمريكي املتعلقة بتجارة العبيد ومعانابيوزيارة 

نا وأوغنـدا وجنـوب   واال وغانا ومايل وكينيا وبوتسغإىل كل من السن 2003جويلية  8بوش األب يوم 
  .الذي بني املكانة اليت حتظي ا القارةإفريقيا 

          حبسـب   ،2000وحىت  1998جديا يف تطوير العالقة وتقويتها من الواليات املتحدة األمريكية  بدأتوقد 
 ان العالقـات مبنيـة            أي،كشفت عنه مذكرات بيل كلينتون حتت شعار التجارة نعم، املساعدات ال  ما

  .على اساس املصاحل 

  

                                                             
  :على موقع" االفريقية األمريكيةالعالقات اجليوسياسية"فيصل حسني غازي، 1 -

(20/03/2013) ...54-03-17-26-04-2010-conception/71-http://www.almusallh.ly/militray 
  .28 ص، 2012،شتاء33العدد ،الة العربية للعلوم السياسية،األمريكيةسعيد اهلوسي،مكانة املغرب العريب االمنية يف االستراتيجية  - 2

http://www.almusallh.ly/militray
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  : وهناك جمموعة من  عوامل اليت اسهمت يف هذا االهتمام بالقارة ككل نذكر منها

 .القارة اإلفريقيةمن صوص فرنسا ة تقليص الدور االوريب وباخلحماول - 1

 اليات املتحـدة األمريكيـة          العرب من حدودهم اجلنوبية والدليل على ذلك هو تركيز الو تطويق - 2
على املستعمرات الفرنسية لتغلغل فيها، وزعزعة استقرارها والتوجه حنو منطقة املغـرب العـريب   

 1.والقرن اإلفريقي

يف جمال البترول واملعـادن   اعتماد الواليات املتحدة األمريكية بصورة كبرية على القارة االفريقية - 3
من النفط اخلام ،كما يتوقع ان تكـون القـارة      % 14االستراتيجية ، اذ تستورد منها ما يقارب 

من احتياجات النفطية املستوردة خالل العقد االول من القرن الواحـد    %20 مصدرا ألكثر من
تنويع مصادر الطاقة والنفط ،وعدم االعتماد الكلي على الشرق  والعشرين ومن اجل حتقيق لسياسة

األوسط  يف اال البترول فهي تعمل من اجل توزيع اهتمامها على كامل االقاليم الغنية بـالنفط  
 2.واملعادن احليوية

  :املسامهة يف االهتمام األمريكي مبنطقة ملغرب العريبالعوامل / 2
أول العوامل املسامهة يف التركيز األمريكي  اية احلرب الباردة وايار املعسكر االشتراكي تشكل 

 رائط النفوذ املوروثة عن حقبة ما بعد احلرب العامليـة خوبداية العد التنازيل للعمل مببدأ احترام على املنطقة 
يف بسـط  اليات املتحدة األمريكيـة  لووتدمري العراق، وجناح ا ثانية وثانيها انفجار حرب اخلليج  الثانية 
االنقالب العسكري على الدميقراطية يف اجلزائر  متثل يف وثالثهالسياسية على كامل املنطقة العربية، اهليمنة ا

فهـو   رابعـا ، اما وصعود احلركة اإلسالمية املسلحة وسوء العالقات بني فرنسا والنظام العسكري اجلديد
اليات املتحـدة األمريكيـة        لى ليبيا وما أتاحه من اختراق سياسي كبري للوفرض احلصار اجلوي عب املتعلق

   3.شؤون املنطقةيف 
      توظيف هذه العوامل واملـتغريات لتكثيـف النشـاطات   اليات املتحدة األمريكية وواستطاعت ال

       رنسـي األوريب على إرهاق النفـوذ الف اليات املتحدة األمريكية الوفقد حرصت إضافة لذلك  ،يف املنطقة
                                                             

  .29 ص املرجع نفسه، -  1
  .،مرجع سبق ذكره"االفريقية األمريكية العالقات اجليوسياسية"غازي،يصل حسني ف - 2

،  259، العدد  املستقبل العريب ،"كييمن االهتمام االستراتيجي إىل االختراق التكت اليات املتحدة األمريكية،الو"زيز، عبد اإلله بلق -3 
  .41، ص 2000سبتمرب 1
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، )بريطانيا، وفرنسـا (مرباطوريات يف املنطقة عقب احلرب العاملية الثانية يف سعيها لسيطرة على النفوذ اال
أيدت ضمنيا حق األقطار  وهكذا، ربا من النازيةووحتصيل عائدات مشاركتها يف احلرب لتحرير فرنسا وأ

يف التغلغـل األمريكـي          مبسامهة فعالة تياسي، مث سامهيف االستقالل الس) املغرب اجلزائر، تونس(الثالث 
  1.يف املنطقة

اليت فرضـت      ر الشيوعي العامليطاخلد وعلى الرغم من احكام احلرب الباردة ، ويف مقدمتها صعو
،إال ان هذا مل مينعهـا         االعتراف حللفائها حبق حيازة مناطق نفوذ يف العامل الثالث األمريكيةعلى السياسة 

قة املغرب العريب عن أي موقع أو دور يف تلك املناطق نفسها اليت متثل وجهة جيوسياسية كمنط من البحث 
  .الفرنسياخلاضعة تقليديا لنفوذ 

  :منها رومن عوامل اليت دعمت هذا االهتمام نذك

      عينات والسبعينات، والذي سـجل جناحـا  ختراق السوفيايت إلفريقيا يف السنوات التساال :العامل األول
اليات املتحدة األمريكية لك جندها أا مل تكن جماال حيويا للوذيف العديد من دول القارة، وعلى الرغم من 

السوفيايت الذي تعربه زحف حللفائها، مث رغبتها يف إبقاء النظرا لتواجد املصاحل الكربى هتمام هذا اال ويرجع
على إفريقيا كبحر األبيض املتوسط والبحر األمحر وحتديدا قنـاة  لة يف املناطق األخرى املط ملصاحلها اديد

  2.للنفطمعرب جتاري ندب اليت تعتربهم املالسويس وباب 

من دور السياسي الفعال الذي قامت به اجلزائر  اليات املتحدة األمريكيةاملتمثل يف قلق الوو  :العامل الثاين
إمجاال والذي ولد  يان ذلك عل الصعيد القاري ومنظماا اإلقليمية أو على الصعيد العاملسواء ك يانيةالبومد

 واحلقيقة أن هذا االهتمام باجلزائر  ،فكرة حركة عدم االحنياز وفكرة التحررية اجلنوبية على الصعيد اإلفريقي
ـ          تج للطاقـة وسياسـتها  ال يتعلق بدورها السياسي فحسب بل يرجع أيضا إىل قوا االقتصادية كبلد من

       العسـكرية والسياسـية   عالقةالمن  ها إضافة إىل عدم ارتياح ، على صعيد منظمة األوبك وأسعار الطاقة
  .اعتربته اختراق سوفيايت جديد لضفة املتوسط و السوفيايتمع االحتاد   اجلزائر اليت تربط

                                                             
  .42املرجع نفسه، ص  - 1
  :، على موقع"املغرب العريب يف سلم االستراتيجية األمريكية"شحماط،مراد  - 2

(22/02/2013) 151994http://.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid= 

http://.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
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ايف لفصائل الثورة الفلسطينية واحلركة الوطنية اللبنانيـة  ذم معمر القارعاية نظ يف  ثلتموامل :العامل الثالث
الواليـات   والذي اعتربته ا،واليسار العريب واحلركة الثورية املسلحة يف إفريقيا وأمريكا الالتينية، ويف ايرلند

قضـية   لنظام اللييب أي األمريكيما يفسر العداء  يف احمليط العريب وإقليمي اختريب ا دور املتحدة األمريكية 
  1.لوكريب واعتبار ليبيا ضمن الئحة الدول املساندة لإلرهاب

اليات املتحـدة  ذ حرصت الواصراع العريب الصهيوين، لتمثل يف عالقة املغرب العريب باوامل :العامل الرابع
ات على تشجيع املغرب على لعب دور سياسي يف بناء اجلسور بني السياسة العربيـة  يالستيناألمريكية منذ 

 ل اسـرائيل     حالة احلرب ضد إسرائيل وحصو ءاإلار السالم مثا اهفلسطينية، وبني الدولة العربية يف اجتوال
  2.على اعتراف عريب

منطقة إتفاقية كامب ديفيد، قد رفع من رهان أمريكي يف و جناح املغرب العريب يف اسهام يف عقد 
     والدليل على ذلك انتقال مقر اجلامعة العربية من مصر إىل تونس ياملغرب العريب بالصراع العريب االسرائيل

  .باملنطقة ككل  األمريكيهو ما زاد من االهتمام 

       باملنطقة خالل حقبة احلـرب البـاردة    األمريكيأهم العوامل اليت ركزت على انتباه  ومتثل هذه 
مع اية و ، نافسية واهليمنة على املنطقةلترتعة الاأي مرحلة احترام نفوذ احللفاء، لكن بزوال احلرب، برزت 

  .أساس الصراع ما بني دول الغرب نفسها هو اهليمنة والسيطرةوأصبح احلرب الباردة زالت األسباب 

واحلرص اخلطر األمريكي ربا عامة ذا وأ لمس ختوف وإدراك السياسة الفرنسية خاصة ووهكذا ن
موقـف  وري السياسة اخلارجية غيف عني االعتبار ت ذاملغرب العريب وأخ بدول األمريكيةالعالقات متتني  على

يف ليبيا من جـراء   ستعراض سياسي أمريكي للقوةا من جراء االحداث اليت حصلت يف املنطقة و واشنطن
  3.أزمة لوكريب

       األزمة اجلزائرية اليت مل تكن فرنسـا بعيـدة   ومشلت ذلك بل كانت أوسع من ذلك بكتفي تومل 
 لـه  ضمين هاتأييدومن  1992عن هذا االنقالب العسكري وعن املسار الدميقراطي يف اجلزائر يف جانفي 

                                                             
  .45، صذكره رجع سبق، موسىاهلسعيد  - 1
  .46ص  املرجع نفسه، -  2
  .46املرجع نفسه، ص  - 3
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باعتباره حيفظ له مركزه ومصاحله يف البالد ضد املؤسسات العسكرية احلاكمة يف عهـد زروال بـدعمها   
وضعت سياستها تلك يف مواجهـة  و لتيار العروبة يف اجلزائر، يلقوى التيار الفرانكفوين واألمازيغي املعاد

        وهـي الثغـرة السياسـية   معركتها معها إىل الداخل فرنسا، مع املعارضة االسالمية اليت نقلت     بادرة امل
فقد قامت واشنطن بفتح خط االتصـال مـع املعارضـة     إىل اجلزائر، األمريكيةاليت نفذت منها اإلدارة 

ـ توليد إتفاقية اهلدنة بني اجليش امل دور يف   والتسوية، ولعبتاالسالمية، وكانت تؤيد احلوار الوطين لح س
مسألة األصولية اإلسـالمية بـاجلزائر،    األمريكيةكما استثمرت السياسة  1997واملسلحني اإلسالمني يف 

اليـات املتحـدة األمريكيـة    إضافة لذلك قامت الواجلزائري للتدخل   يف املنطقة ، ملف الرتاع املغريبو
يب للتدخل من خالل الضائقة االقتصادية لبعض البلـدان  رل الرتاعات األهلية واإلقليمية باملغرب العاستغالب

  1.كحال موريتانيا باستغالل حالة التهميش اليت تعرضت هلا بسبب التجاهل العريب واملغاريب هلا

إىل املغرب اليات املتحدة األمريكية إال أن تلك األوضاع مل تكن املداخل الوحيدة اليت تدخلت الو
كمة بإدارة احلا نخبةالعريب رغم أا تعترب األهم إال أن هناك أسباب أخرى ال تقل أمهية عنها ومنها رغبة ال

دول املغاربة بتوطيد وتطبيع كلي كان أو جزئي للكيان الصهيوين، إن مل نقل أـا  بعض ورغبة  األمريكية
اليـات املتحـدة   صادية من قبل مؤسسات عاملية املسيطرة عليها من قبل الوضغوط اقتالتطبيع حتت  كان

  2).كالبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل(األمريكية 

  :اخللفية التارخيية للعالقات األمريكية املغاربية:املطلب الثاين   

  :يف منطقة املغرب العريب مبراحل التالية األمريكيةلقد مرت السياسة 

، وقـد متثلـت بفـرض    1810إىل غاية  اليات املتحدة األمريكية استقالل الو منذ بدأت: األوىلاملرحلة 
املعاهدات على دول املنطقة ، قصد ضمان ومحاية سفنها التجارية، مما يسمى بالقرصنة وجند أن سـالطني  

 ، وأول  قـرنني  قبل أزيد من اليات املتحدة األمريكيةقصى كانوا أول من اعترف باستقالل الواملغرب اال
  3.من أقام عالقات دبلوماسية معها

                                                             
  .47 ص املرجع نفسه، -  1
  .48املرجع نفسه، ص  - 2
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اليات املتحدة األمريكية ت الواويف هذه الفترة كانت عالق 1842إىل  1815امتدت من و :املرحلة الثانية
      بدول املنطقة غري متينة الهتمامها مبصاحلها القومية أكثر من اهتمامها ذه الدول ويرجع هـذا االمهـال  

      اهليمنة األوربية على تلك املنطقـة املطلـة  ومن جهة،  "نييألمريكلأمريكا "إىل التزام أمريكا مببدأ مونرو 
  .من جهة أخرى على البحر األبيض املتوسط

يف املنطقـة،   األمريكيةوهي فترة انزال اجليوش  ،1956وتنتهي  1942نوفمرب  8تبدأ من  و:املرحلة الثالثة
  1.يف املغرب العريب األمريكيوتعترب البداية الفعلية لتواجد 

األمريكـي يف جمـال   الشريك وتشكلت من خالل اوال احلرب ضد احملور، و اعتبار دول املنطقة 
  .القواعد العسكرية حلماية النظم الغربية،وإسهامها يف اقامة االستثمارات النفطية 

طلسي والبحر ني احمليط االر بدعامة جس) املغرب ، اجلزائر، تونس( ةالعريب خاصفقد شكلت بلدان املغرب 
 يف احلرب العاملية الثانية وذلك حبكم املوقع اإلستراتيجي الذي تتمتع به  األمريكيةاألبيض املتوسط للقوات 

  .هذه البلدان
        تتمتع ا هذه املنطقـة عربيـا   إىل األمهية اجليوبوليتكية اليت  اساسا  إن هذا االهتمام املتزايد يرجع

لسيطرة علـى البحـر   لدعوة ل منذ البداية األمريكيةمنظري االستراتيجية ،وهذا ما دفع  ربياوافريقيا وأ و
  2.األمريكيةاألبيض املتوسط وخاصة القسم الغريب منه والتحكم يف مضائقه دف تأمني التجارة 

على قواعد جويـة مبقتضـى   اليات املتحدة األمريكية وفالبنسبة للقواعد العسكرية فقد حصلت ال
، رمبا بالنسبة هلم  عتبار بالد املغرب العريب حتتل موقع مهما، ب1951إتفاق مع فرنسا يف إطار حلف الناتو 

ألا واقعة يف اجلهة املواجهة للسواحل الشـرقية   اليات املتحدة األمريكيةبا بالنسبة للوويكون أهم من أور
اليات املتحدة لواملغرب ل مبوجبهامسحت تفاقية مع املغرب اال توقيع مت 1982 سنة  يف ،ولسيلغرب األط
استعمال املطارات املغربية للهبوط والتزود بالوقود كما شارك املغرب يف مناورات املشتركة مع األمريكية 

  .األمريكيةالبحرية 
باعتبار أن هذا البلد هو بوابة املشرق العريب أما عن ليبيا فبدأت عالقتها بعد احلرب العاملية الثانية 
مبراقبـة السـاحل   اليات املتحدة األمريكيـة  حبكم قربه من قواعد حلف الناتو يف إيطاليا، فهي تسمح للو

الشرقي للبحر األبيض املتوسط، والتحكم يف حمرك التطورات على صعيد الشرق األوسط وعلـى هـذا   
                                                             

  .40 رجع سبق ذكره،صم سعيد اهلوسي،-  1
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تنازل مبوجبه بريطانيا عن قاعدة هويلس االستراتيجية ت، حبيث 1954 كياألمرياألساس مت االتفاق الربيطاين 
، وحلقة رئيسية يف قواعـد  17مقرا لقيادة قوة الطريان هذه االخرية  لتتخذهااليات املتحدة األمريكية للو

 نضـم  ، وتعترب هذه القاعدة اجلوية والبحرية ، ومركزا لإلعداد والتدريباألمريكي ستراتيجي الطريان اال
 سخرت ألهداف عدوانية وقد، املغرب العريب باعتبارها أكرب قاعدة عسكرية لبالد األمريكيةاالسترتيجية 

  1967.1،وكذا عدوان 1958   لبنانكتدخل لغزو 
        قواعد حلف الناتو من خالل القواعد الفرنسـية الـثالث    ىاجلزائر فتواجدت فيها إحد عن  أما

فإن اجلزائـر   1956مارس  27يف مرسى الكبري وبشار ورقان وحبسب البالغ الصادر من جملس احللف يف 
  .يف هذه املنطقة يةاألمن هلا بأمهيتها اليت تشملها احللف باختصاصه ويعترف ةجزء من املنطق

جبميـع   بتجهيز القوات الفرنسية املوجودة يف اجلزائر 1956يونيو  25لذلك اختذ احللف قرارا يف 
  .معدات احلرب وإعطاء األولوية لتجهيز فرنسا بطائرات للعمل يف اجلزائر

ما ميكن ان نستخلصه من جراء سياسة الواليات املتحدة األمريكية  يف املنطقة اـا اعتمـدت            و 
  2.امتدادها الطبيعي العريب عن على سياسة التجزئة وحماولة فصل املنطقة املغرب العريب على 

الرمسية الـيت اعتـربت    هامتواجدة يف الوثائقاليات  املتحدة األمريكية سبة للونبال ةمهية املنطقن اا
 لاملنطقة من خـال  ةتربز أمهي 1959نوفمرب  4خاصة بصناع القرار، فبحسب تقرير الس األمن القومي 

التقدم السياسي املتنامي يف تونس واملغرب واجلزائر، والتوترات الناجتة اليت له عالقة حمورية منها  االعتبارات
ويعترب مشال غرب إفريقيا مهما من الناحية االستراتيجية باعتباره يقابـل  األمريكي، مبصاحل األمن القومي 

  .بيض املتوسط واحمليط األطلسيغرب حبر اال
يف الشـرق  باألحداث االمنية احلاصـلة  مباشرة عالقة هلا فريقي اال يف الشمالاالمنية  إن أحداث

  .األوسط ويف األماكن األخرى من إفريقيا
ملا توليـه مـن أولويـة    ، وقد بقي هذا االهتمام باملنطقة املغاربية طيلة أكثر من أربع عقود نظرا 
االحتاد السوفيايت تمركز يف الستالب األمن فيها باعتبارها مسرحا من مسارح التنافس بني الشرق والغرب ف

نطقة شرق األوسط قد أثار قلق الواليـات املتحـدة   يف م 1973-1668ملتوسطية ما بني احلريب يف املياه ا

                                                             
  .42املرجع نفسه، ص  - 1
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هو أن يف السبعينات وبدايـة   اليات املتحدة األمريكيةما زاد قلق الو، وبالنسبة ألمن حلف الناتو األمريكية
  1.هائلة من األسلحة السوفياتيةالثمانينات أصبحت ليبيا خمزن ملدخرات 

      إن تطور العالقات السياسية واالقتصادية والعسكرية اجلزائرية مع االحتاد السوفيايت كان بإمكانـه 
ممـا   األمريكـي  ، كما يعترب خطرا على جناح حلف الناتواألمريكيأن يؤدي لتهديد األسطول السادس 
إىل ديد أنظمة املغرب  اليات املتحدة األمريكيةنظر الويؤدي يف  ييسمح للجزائر بأن تكون يف مركز قو

كأسلوب حلل املشكل االجتماعي، وهكـذا  ي اشتراكي نهجاستقالهلا الالعريب خاصة بعد تبين اجلزائر بعد 
  .منذ االستقالل األمريكيةات االستراجتية طأصبحت اجلزائر هدفا استراجتيا يف خمط

املغاربية وتعززت بعد أحـداث   األمريكيةبعد طرح مبادرة الشراكة  1998وقد بدأت منذ  :املرحلة الربعة
  .ملخابرايت بني عواصم بلدان املنطقة وواشنطناا األمين والعسكري ولتشمل التعاون  2001سبتمرب  11

       باملنطقة املغاربية بتزايد االهتمام بالعالقات مع كل دولة على حدى بالنظر األمريكيوقد اتصف االهتمام 
لتهديـد   ا، اليت تعتربه كل من الدول مصـدر  ف الديينطرإىل املسائل املتعلقة باألمن الداخلي وقضية الت

ـ اجلزائر أهم طرف يف املنطقة ملا هلا مـن امكان  اليات املتحدة األمريكيةكما اعتربت الو ،االستقرار ات ي
مرتبط بأمن املنطقة ككل يف عامل  يف املنطقة املتوسطية األمريكيعسكرية ومصادر للطاقة كما أن احلضور 

     2.ما بعد احلرب الباردة

  نطقة املغرب العريباألمريكي يف موسائل التدخل :املبحث الثاين

 يف العـامل   تكريس زعامتهال اإن اهتمام واشنطن بإفريقيا ككل واملغرب العريب خاصة، يعد امتداد 
 اليات املتحدة األمريكية ،أحالف بني فرنسا والو قلخواعتربت خطة قدمية، قد بلورت مالحمها من خالل 

حتدث عن حتمية التواجد األمريكي و 2003أكتوبر  4يف  "بول ولفوتري"وكان التهديد األول على لسان 
  3.ضرورة يف القارة

                                                             
  .44ص رجع نفسه،امل - 1
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       السيطرة على املغرب العريب من خالل مجلة من الزيـارات اليات املتحدة األمريكية وحاولت الو
دونالد  األمريكي، مث وزير الدفاع 2006فيفري  6و7ی ومي   "مولر لومي "من قبل مدير مكتب التحقيقات

اجلوانب االقتصادية و االمنيـة  ، لتؤكد بذلك أن أولوياا يف املنطقة متس 2006فيفري  13و  11راسفيلد 
  1.والعسكرية

  : األجندة االقتصادية: املطلب األول

من اجل اختراق املنطقة املغاربية التركيز علـى التجـارة    األمريكيةلقد عملت الواليات املتحدة 
         واالستثمارات كأداة للتدخل يف هذه املنطقة اليت تعترب ذات امهية استراتيجية الغنية بثـروات الطبيعيـة ،  

راكة من قبـل كاتـب الدولـة    على اعالن مبادرة ش األمريكيةومن اجل ذلك عمدت الواليات املتحدة 
املكلف باالقتصاد والشـؤون الزراعيـة سـتيوارت ايزنسـتات ،وأطلـق عليهـا شـراكة         األمريكي

" eizenstat" وأطلقت املبـادرة     1998جوان  18و 12نسبة المسه، وكان ذلك يف الفترة املمتدة من
من تونس من خالل الزيارات اليت كان يقوم ا ايزنستات هلذه الدول وجاءت هذه الشراكة كردة فعـل  

وتعترب هذه الشراكة ديناميكية متعددة االطراف على مشروع برشلونة يف اطار التنافس الدويل على املنطقة ،
امهة املساىل قتصادية االشراكة هذه الدف ،كما  العريباليت تعمل على تقوية الروابط االقتصادية يف املغرب 

االقتصاديات املغاربية، و حترير التجارة، وتطوير قطاع اخلاص، واإلصالحات اهليكلية يف استقرار املنطقة و
  .وتطوير االستثمارات

روري الدول املغاربية شرط ضفيما بني وعلى عكس أوربا تعترب أمريكا أن إقامة منطقة تبادل احلر 
 هاللتبادل احلر بني أمريكا وهذه الدول، وعلى رغم ابعادها موريتانيا وليبيا يف البداية إال أا أبدت استعداد

  2.ووضحت أن رفض ليبيا هو موقف مؤقتها الحقا ، لضم موريتانيا، ومت ادماج

  :الشراكة إىل هذه ودف

                                                             
  :، عرب موقع"التفاعالت احمللية واإلقليمية واإلسالمية :ملغرب العريب"عبد العايل حامي الدين، عادل مساوي،ا -  1

(01/03/2013) pdf-8-3-http://albayan.co.uk/files/artideimages/takrir/4 
  
 مربرات اقامة االحتاد املغرب العريب يف ظل التحوالت العاملية الراهنة،لتكامل االقليمي والتنمية يفبشر بن عيشى،حامد نور الدين، - 2

  .156ص ، ) 2005مصر،معهد البحوث والدراسات االفريقية،(، الواقع

http://albayan.co.uk/files/artideimages/takrir/4
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جهة والدول املغاربية من جهة أخـرى   مناليات املتحدة األمريكية حوار بني الوللاحداث فضاء / 1
 .حول السياسة االقتصادية

 .حتقيق االندماج املغاريب/ 2     

 .التعاون االقتصادي الذي يقوم على التبادل احلر إرساء/ 3

 إسناد دور األساسي للقطاع اخلاص يف إطار هذا التعاون/ 4

 .إجراء إصالحات ضرورية للنهوض بالقطاع اخلاص/ 5

 ت        والتحق 2002وتونس  2001طار مت إبرام اتفاق للتجارة واالستثمار مع اجلزائر يف جويلية ويف هذا اإل
 2004.1ا املغرب

 :ةالتونسي العالقات األمريكية:أوال   

عترب أول دولـة تعتـرف   توبذلك  1797ترجع العالقات الدبلوماسية بني تونس وواشنطن إىل  
 17يـوم   اليات املتحدة األمريكيةقام زين العابدين بن علي بزيارة الواليات املتحدة األمريكية، حبيث بالو

، وتعترب أول 2003ديسمرب  2، كما قام كولني باور ووزير اخلارجية أنذاك لزيارة تونس يف 2004فيفري 
  "1993وارين كريستوفر" زيارة لوزير اخلارجية منذ زيارة

قرار طرابلس  املتميز فبما خيص دور تونسبعقب لقاءه برئيس التونسي  "باوركولني "ح روقد ص
،         تفكيك براجمها اخلاصة باألسلحة غري تقليدية واجلهد املبذول يف إقناع ليبيـا يف تغـري سياسـتها   باملتعلق 

ر اخلارجيـة  بـوزي  ئهقاتلشؤون حقوق اإلنسان والدميقراطية عند ال األمريكيةكما حتدث وزير اخلارجية 
واليات اكة سياسية واقتصادية ما بني الرجانفي عن مبادرة ش 20 التونسي ووزير العدل وحقوق اإلنسان يف

  2.بوش إلرساء الدميقراطية يف العامل العريب طوالشرق األوسط وخطاملتحدة األمريكية 

ومسـاعدات   ستفادت من برامج التنمية التونسـية ت تونس احلليف املتميز لواشنطن، واظل وقد
ال تعترب تونس ضمن أولوياا، إال أا تقيم عالقة اليات املتحدة األمريكية ، على الرغم من أن الواألمريكية

  ."ريتشارد باونسر"طيبة معها باعتبارها صوتا لصاحل االعتدال اإلقليمي على حسب 

                                                             
  :،على موقع)2007سبتمرب  10جملة الربملان العريب، العدد ( ،"5زائد  5من التقارب املتوسطي إىل حوار  "املنذر،رزقي  - 1

(1/03/2013) upu.org/publications/journal/v1020/09/2007-http://.www.arab 
  .148ص ،) 4،2009ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،ط:مصر(، الشرق االوسط الكبري مؤامرة امريكية ضد العربلالوندي،اسعيد  -  2

http://.www.arab
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شـركة   50ب الر، ما يقـار ومليون د 500يف تونس ب  األمريكيةتقدر حجم االستثمارات اذ 
زيادة عدد يف ل مكما يأ، ألف عامل  11عمل يف جمال التنقيب على البترول ويعمل فيها حوايل تأمريكية، 
  1.ني يف تونساألمريكيالسياح 

تشكلت العالقات االقتصادية اجلزائريـة األمريكيـة            :األمريكيةالعالقات االقتصادية اجلزائرية  :ثانيا    
منذ استقالل اجلزائر وخاصة يف اال النفطي واحملروقات ،واعتربت اجلزائر الشريك االقتصـادي األول،      

بتصدير الغاز  ةاخلاص "el poso" م ن خ الل اتفاقی ة    1969وكان اول ظهور امريكي يف اجلزائر يعود لسنة 
سنة، وأعقبها املسامهة يف بناء مصـنع تكريـر    25متر مكعب سنويا ملدة مليار  10الطبيعي املميع حبوايل 

مؤسسة امريكية تعمـل يف اجلزائـر يف ميـدان     1000كانت هناك حوايل  1978البترول بارزيو،وحبلول 
  . احملروقات

وتدعمت هذه العالقة من خالل االكتشافات املتتالية للطاقة  باسهام مـن الشـركات النفطيـة     
توصلو الكتشاف سـتة   1995توصل اىل تسعة اكتشافات،ويف سنة  1994األمريكية باجلزائر ،ففي سنة 

  .اكتشافات اخرى واليت رفعت من حجم االحتياطات اجلزائرية يف اال الغاز الطبيعي

 4وازداد التعاون األمريكي اجلزائري من خالل شراكة ايزنستات  اليت مت ختصيص هلا مبلغ بقيمة 
مليار دوالر امريكي سنة  :2ماليني دوالر امريكي من التمويالت نصفها استثمرت يف اجلزائر اليت تقدر ب

   2.ماليني دوالر امريكي 2وقدر حجم االستثمارات النفطية حوايل   2001

على مورد  األمريكيل السوق اجلزائرية موقعا حموريا يف اخلريطة اجليوستراتيجية للرهان تحتو بذلك 
قد ظهر جليا منذ منتصف التسعينات وتعزز موقـع اجلزائـر يف سـلم     األمريكيالنفط، وهذا االهتمام 

نائب كاتب الدولة لشؤون الشرق هذا ما صرح به واألمريكية وسياستها اإلفريقية واملغاربية ،االهتمامات 
بـان   1996األمريكي بعد عودته من اجلزائر أفريـل  األوسط أمام جلنة الشؤون اخلارجية لس الشيوخ 

  .دورها الرائد يف مشال إفريقيا والشرق األوسطوضح ثاين أكرب بلد إفريقي وتعترب  اجلزائر

                                                             
 .149 ص املرجع نفسه، -  1
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة يف العلوم السياسية، فرع استراتيجية االحتاد االرويب جتاه املغرب العريباعجال حممد امني لعجال، - 2

  . 246 -245، ص 2007-2006تنظيمات سياسية و ادارية، 
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رب العريب، وكذا املمون الرئيسي للطاقة ملـا  إضافة إىل اعتبار اجلزائر البلد احملوري يف منطقة املغ
  1.متتلكه من موارد الطاقوية

بيليون  4.7اىل حوايل  2004اذ وصل حجم االستثمارات األمريكية يف اجلزائر يف اال النفط لسنة 
حجـم املبـادالت   دوالر ،وبلغ 5 .3فقد ارتفع حجم االستثمارات حبوايل  2006دوالر امريكي،اما سنة 

  التجارية 

  2. %90مليار دوالر ما نسبته  22إىل  2008ين واشنطن واجلزائر 

وبذلك تعترب الواليات املتحدة األمريكية الزبون االول للجزائر يف املنطقة وذلـك حسـب وزارة   
األمريكية  اخلارجية األمريكية من بني عشرين بلد الذين هلم فائض يف ميزان التجاري مع الواليات املتحدة

،ولكن على الرغم من ذلك فال تزال االستثمارات مابني البلـدين تتمحـور يف اـال     2011وهذا لسنة
  3.الطاقوي

اجلزائـر   مـن خالهلـا   تسـعى  روقات اليت جمال احملاضافة لبعض املشاريع االستثمارية خارج  
االستفادة من التكنولوجيـا   يف ذلك ولةاالستقطاب استثمارات أمريكية يف قطاعات أخرى غري النفط وحم

لتنشيط املصاحل التجارية اليات املتحدة األمريكية الو سعىإذ ت، احلديثة وتوفري فرص عمل جديدة للشباب 
مث ربط اجلزائر بالواليات املتحدة باتفاق لتنمية مشاريع استخدام الطاقة النووية ألغـراض      2007  ومنذ 
حول الصناعة الصيدلية وتوج بتوقيع علـى بروتوكـول اتفـاق يف جمـال      ،اضافة للقاء اجلزائري سلمية

البيوتكنولوجي وإنتاج األدوية ،وذا تصبح اجلزائر القطب املتميز يف املنطقة اإلفريقية ككل واملغرب العريب 
  4.خصوصا

                                                             
  .157رجع سبق ذكره، صمإبراهيم تيقمونني،  - 1
سعيد جامع من اجلزائر ،لقاء "2012/ 24لقاء سعيد جامع من اجلزائر للمغاربية ،"األمريكيةاجلزائر تأمل يف استقطاب االستثمارات " -  2
  :على موقع مغاربية،لل

(22/04/2013) 01-http://magharebia.com/ar/articles/awi/features/24/02/2009 feature 
  
  :على موقع 26/12/2012،جريدة ااهد اليومية،"عيةتشهد قفزة نو األمريكيةالعالقات اجلزائرية " - 3

(16/05/2013) http://www.elmoudjahid.com/ar/actualites/167  
،لقاء سعيد جامع من اجلزائر "2012/ 24،لقاء سعيد جامع من اجلزائر للمغاربية"األمريكيةاجلزائر تأمل يف استقطاب االستثمارات "-  4

  ، مرجع سبق ذكرهللمغاربية
  

http://magharebia.com/ar/articles/awi/features/24/02/2009
http://www.elmoudjahid.com/ar/actualites/167
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  :املغربية واتفاقية التبادل احلر األمريكيةالعالقات :ثالثا    

متتني عالقاته مع الواليات املتحدة األمريكية وذلك لسببني رئيسيني فاألول لقد عملت املغرب على 
قضـية الصـحراء   السادس الشديد للنموذج األمريكي ، اما الثاين فهو املتعلق ب امللك حممد يتعلق باجنذاب

   .موجود يف واشنطن الصحراوية  أن املفتاح الوحيد حلل األزمة املغرب دركيذ االغربية، 

 االقتصـادية يف اطـار شـراكة ايزنسـتات               بتوقيع االتفاقية طرفني قد شرعال االقتصادي فاما عن ا
يف القارة اإلفريقية وثـاين   توقع مثل هذه االتفاقية  ، واعتربت بذلك املغرب أول دولة2004مارس  2يف 

      بعـد مـدة طويلـة     2005جانفي  13ودخلت حيز التنفيذ يف  ،2001دولة يف العامل العريب بعد األردن 
   1.من املفاوضات

       كيـزة التعامـل الفعلـي    ر و لتسريع وترية االقتصاد املغريب يف حميطه الدويل اتعترب أسلوب ةوهذه االتفاقي
  2.مع العوملة

        بداية مشروع الشرق األوسط الكبري ومثـال ملمـوس  اليات املتحدة األمريكية وقد اعتربا الو
أما عن اجلانب املغريب فقد أشار الوزير املغريب للشؤون اخلارجية والتعاون طيـب   األمريكي ،لتزام على اال

القتصاد املغريب من خالل الوصـول إىل سـوق   لجديدة  اتوفر فرصاىل ان هذه االتفاقية سالفاس الفهري 
 قوتنوع أسـوا  ياألمريكاالستثمار  بمليون أمريكي وتشجيع التدفق السياحي وجذ 200نشطة قوامها 

  .التصدير

     غري حمتمـل،  األمريكيةللسوق املغربية من جانب البضائع  اسريع ااالتفاق غزويعترب هذا وهكذا 
وعلى حسب البيت األبيض فاملنتجات النسيجية تستفيد من االعفاءات اجلمركية الكامل خالل فترة تبلـغ  

                                                             
  .151-150رجع سبق ذكره،صم سعيد الالوندي،-  1
دراسة مقارنة حسب (،األمريكيةواملغرب والواليات املتحدة  ريبوبني املغرب العريب واالحتاد اال اتفاقية التبادل احلر"عمر الكتاين، - 2

  :موقع،على ") القطاعات االقتصادية
http://www.uni.ecosetif.com/revueeco/cokiers/fichier/revie2008imar alketani.pdf  
                                                                                                                 ( 07/03/2013)  

http://www.uni.ecosetif.com/revueeco/cokiers/fichier/revie2008imar
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مراقبة تزييف حمدودة وسوف يتم  األمريكيةتصل واردات املغرب من احلبوب واللحوم  فأعوام وسوعشرة 
  1.يف جمال املايل واملصريف وإقامة شركات مشتركة يف املغرب وتزوير

  :وميكن اعطاء نظرة شاملة على التجارة ما بني البلدين فيما يلي

 528 حـوايل  إىل 2005 سـنة  ربإىل املغ وصل حجم صادرات  السلع األمريكية وقد: الصادرات/ 1
       اهـم صـادراا   متثلت و 1994على عام  %29، وبزيادة قدرها 2003 عن عام %1مليون دوالر بزيادة 

مليون دوالر والثمار املختلفة  55مليون دوالر، واآلالت  82مليون دوالر، واحلبوب 666الطائرات ب من 
ـ مل 63واحلبوب الصـويا                 مليـون دوالر،   17حبـوايل  ون دوالر، واآلالت الكهربائيـة واألعـالف   ي

ومـن  ،  2005مليـون دوالر عـام    165للمغرب فقد ارتفعت إىل  األمريكيةأما عن صادرات املنتجات 
مليون 25:حبوايليا  مليون، والفول الصو 16:ب  السكر و   مليون دوالر 94الذرة ب  :املنتجات الرئيسية

  .دوالر

 لسـنة  مليـون دوالر  442إىل اليات املتحدة األمريكيـة  وصلت الواردات املغربية من الو :الواردات/ 2
امللح والكربيت امامليون دوالر،  170 :ب األدوات الكهربائية:وأكرب مخس سلع يف االستراد هي  2005

والر، واللحوم واألمسـاك  مليون د 37مليون دوالر، واملنسوجات  94:فتقدر بوالفوسفات والكالسيوم 
  .مليون دوالر 23مليون دوالر، واملعلبات والزيوت  23اجلاهزة 

األمساك والزيوت : مليون دوالر وأمهها 88وقد وصلت الواردات من املنتجات الزراعية املغربية إىل 
  .والزيت الزيتون

املنتجات الصناعية  من  %98ونالحظ أن ، 2006جانفي  1ومل تدخل االتفاقية حيز التنفيذ إال يف
اليات وهي نسبة أقل مما تستورده الو 1.8صدرت املغرب ما نسبته ملغربية دخلت األسواق األمريكية، كما ا

مليون دوالر وهناك خطر أن يكون قطاع اخلدمات والتـأمني واإلعـالم    193.8حبوايل املتحدة األمريكية 
  2.حلماية رغم بنود ا األمريكيةواملواصالت حتت سيطرة الشركات 

                                                             
  .  59-58 ص املرجع نفسه، - 1
  .60 املرجع نفسه،ص -  2
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للمساعدات الدولية بالشراكة مع وزارة الصـناعة   األمريكيةطرحت وكالة  2006ومنذ جوان 
اليات املتحـدة األمريكيـة         ب الويوالتجارة املغربية مشروع فرض االستثمار اجلديد يف املغرب ووصل نص

   1.تبادله التجاري لمن جمم %3مليون دوالر مبعدل  353من التبادل التجاري مع املغرب بالكاد 
سـنة   %1.8مليون درهم مغريب، أي ما نسبته  262.6املباشر  األمريكيبلغ حجم االستثمار  وقد

بواشنطن قـد   2012سبتمرب  13املغريب الذي انعقد يف  األمريكيوعلى إثر احلوار االستراتيجي  ،2009
الستكشاف السـوق املغربيـة،    ني ودعوماألمريكيرفان على ضرورة مضاعفة عدد املستثمرين طأكد ال
  .األمريكيةعلى زيادة حجم التبادالت مع البلدين ودخول املنتوجات املغربية لسوق      والعمل

       وهذا ما أعلنـت ، هي عالقات جيدة  األمريكيةأن العالقات املغربية فمن خالل ذلك يتضح لنا 
الشؤون اخلارجية والتعاون العـريب يف ميـادين   وزير كلينتون يف مناسبة زيارة هيالري عنه كاتبة الدولة 

  .تقوية قوة العالقات ما بني البلدينورغبتها يف اجنازات املغرب يف التقدم ، واعترفت بمتعددة 
املغرب كقطب مهم لإلستقرار اجلهوي، وذلك بـالنظر إىل وضـعه    األمريكيةذ تعترب الواليات املتحدة ا

 اإضافة العتباره معربا حبريا رئيسـي ، بالنسبة لألمن يف جنوب يستراتيجي الذي يشكل عنصرا رئيساجليو
االهتمـام         ل حمـل  ظالذي ي اإلرهابدوره الفعال الذي يلعبه يف جمال مكافحة و ، بالنسبة للتجارة العاملية

   2.األمريكيةاإلدارة قبل من 
  :األجندة األمنية والسياسية :الثالث املطلب   

  )منوذج اجلزائر) (اإلرهاب(اجلانب األمين : اوال
من خالل قيام عصبة األمم بتشكيل جلنـة   1830منذ عام  اإلرهابيعود االهتمام الدويل مبشكلة 

       توجهـت فرنسـا   1934 -10- 09لدراسة جرائم العنف وحتديد قوانني ملعاقبة ومكافحة ارمني، ويف 
وقد توصلت إتفاقية جونيف  ، السياسي سباب اإلرهابالملعاقبة اجلرائم اليت ترتكب  ةدولي يةاتفاق إىل اجياد

،    إال أنه مل يتم التصـديق عليهـا   ، حمكمة دولية ءوإنشا 1937-11-16 اإلرهابلوضع قرارات ملكافحة 
  . الطائراتمنتوهي املتعلقة باجلرائم واألفعال اليت ترتكب على  1963لسنة  مث تأيت اتفاقية طوكيو

                                                             
  .61املرجع نفسه،ص - 1
  :عرب موقع، "ململكة املغربية وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ا" - 2

(25/03/2013) trang%c3%a&re http://www.diplomatique.ma/arab/politique%c3%a9 

http://www.diplomatique.ma/arab/politique%c3%a9


 الباردة احلرب بعد األمريكية اإلستراتيجية يف العريب املغرب مكانة              :                الثاين الفصل
 

82 
 

فعال العنف أو التهديـد  افعل منظم من كل بأنه  فنجد أنه فسر اإلرهابن اجلهود العربية أما ع 
بسبب رعب من خالل أعمال القتل أو اغتيال أو حجز الرهائن واختطاف الطائرات أو السفن أو تفجـري  

  1.ها من األفعال اليت ختلق حالة الفوضى اليت دف لتحقيق أغراض سياسيةأو غري املفرقعات
أعمال عنف جترى ألسباب السياسية واألشـخاص  كل  :بانه  فيعرفريكي لالرهاب األمأما عن التعريف 

  2.الوجهات خارج دائرة احلروب والعمليات العسكرية
        بصفة خاصة مل تم ـذه الظـاهرة  اليات املتحدة األمريكية ونالحظ أن اتمع الدويل بصفة عامة و الو

بالتعاون مع العديد من الدول وختـص   اإلرهابحيث شنت حربا ضد  2001سبتمرب  11إال بعد أحداث 
  .يف فترات سابقة اإلرهاباجلزائر باعتبارها عانت من  األمريكيبالذكر التعاون 

يف القارة اإلفريقية وتعترب هذه املهمة صعبة  األمريكيعنصرا جوهريا يف التعامل  اإلرهابإذ يعترب 
اللتان مرتا مبرحلة حساسة وصعبة يف هذا اال إذ أن اخلطر الـذي   التحقيق دون إسهامات اجلزائر ومصر

إىل قاعـدة  هو تنامي اجلماعة السفلية لدعوى والقتال اليت حتولت اليات املتحدة األمريكية أصبح يهدد الو
   3.راتيجي األول ألمريكاتاجلزائر احلليف االساليات املتحدة األمريكية وتعترب الو،  2006املغرب اإلسالمي

ومكافحته من قبل الـدورة  ويف هذا االطار قامت اجلزائر باعتماد على اتفاقية مكافحة اإلرهاب 
    ودخلت حيـز التنفيـذ   1999للقمة منظمة الوحدة اإلفريقية اليت عقدت باجلزائر يف جويلية  35العادية 

، دولـة   40ليهـا  ت عقدصمن الدول األعضاء يف االتفاقية، يف حني  49ووقعت  ،2002ديسمرب  6يف 
  4.على الصعيد القاري اإلرهابهذه االتفاقية اإلطار القانوين ملنع ومكافحة تعترب و

                                                             
  .36 - 34 ، صص رهمرجع سبق ذكسني طاهر احلسن، اي - 1
  .44املرجع نفسه، ص  - 2
  :على موقع" اإلرهاباجلزائر واحلرب على  "مد العريب زيتوين،حم - 3

(12/03/2013) http://www.hoggar.org/index.php?option=com.content@view=article  
  :،على موقع)االحتاد االفريقي(،اإلرهابتقرير مفوضية بشان التدابري تعزيز التعاون يف جمال منع ومكافحة  -  4

 terrorism%20arabic.(pdf) http://www.africa.union.org.root/ar/index/repport%20on%20
(18/04/2013)                                                                                                                                   

http://www.hoggar.org/index.php?option=com.content@view=article
http://www.africa.union.org.root/ar/index/repport%20on%20
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للـدول   ةالذي يتحرك وفق حلدود اجلغرافي هو ذلك العنف من أشكال اجلرمية الدولية اإلرهابف 
ـ  تخابسبب  عية لتمـوين  رالف أنظمة احلكم واإلجراءات القانونية عرب احلدود ووجود التجارة غـري ش
  1.نشاطاته

ية من خالل االعمال اإلرهاب دول األعضاء ملنع ومكافحة ية إىل التعاون ما بني هذه االتفاق دفو
ية واعتقـال  اإلرهاباملتبادلة فيما يتعلق باإلجراءات التحقيق يف األعمال ة تعزيز تبادل املعلومات واملساعد

  .حوث مع حتسني القدرة علي مراقبة احلدوداملعلومات والدراسات والب وتبادل يني،اإلرهاب

      2004يف اجلزائـر عـام    اإلرهـاب مت إنشاء املركز اإلفريقي للدراسات والبحوث حول كما  
،مع ية اإلرهابواجلماعات  اإلرهابوهو مبثاية اهليكل املركزي للمعلومات والدراسات والتحليالت بشأن 

وقد عقد املركـز  أربعـة    ، والتعاون ما بني دول األعضاء تدريب واعترب كمنتدى لتفاعللإنشاء مراكز 
قواعد سلوك التنظـيم  وتتمثل يف  اجتماعات لنقاط االتصال الوطنية باختاذ القرارات اهلامة وتشمل املدونة 

،  2013-2010ألنشطة ل العالقة بني املراكز ومراكز التنسيق، ومنوذج تقييم التهديد، واخلطة اإلستراتيجية

، كما يساهم اإلرهابإضافة ملوجز أخبار مكافحة  اإلرهابملنح ومكافحة  ةلة اإلفريقيا ايضا قكما أطل
واملسامهة يف التقارير  اإلرهاباليت تقوم ا جملس األمن الدويل واملديرية التنفيذية ملكافحة  يف بعثات الرصد

  2.املقدمة لس األمن الدويل

  :اجلزائري األمريكيالتعاون  

، وهـذا نـابع             2001سبتمرب  11لقد كانت اجلزائر من بني البلدان األوىل اليت أدانت هجمات 
وفقـا  جملس األمن الدويل التابع لألمم املتحدة  هوفرالذي  التفويض القانوينمن جتربتها لظاهرة فمن خالل 

زائر والواليـات املتحـدة   ي بني اجلالتقارب السياسمسح لتجسيد  2001سبتمرب الصادر يف  1373لقرار
      إذ تعتـرب   2001مـرتني عـام   اليات املتحدة األمريكية  الو ومتثلت بزيارة الرئيس اجلزائري، األمريكية 

                                                             
 والعالقات مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسيةالبعد االمين اجلزائري يف منطقة الساحل والصحراء االفريقية،شاكر ظريف، - 1

  . 92 ص ،2010-2008 الدولية،جامعة باتنة،
  .مرجع سبق ذكره ،)االحتاد االفريقي(،اإلرهابتقرير مفوضية بشان التدابري تعزيز التعاون يف جمال منع ومكافحة  - 2
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ويعترب هذا التعاون سية األمريكية جتاه املغرب العريب ، هذه الزيارة مؤشرا يف إعادة النظر يف التوجهات السيا
  1.األمنية و امال من الناحية اجلغرافيةمتعدد األبعاد ومتك،ديناميكيا 

  :بني البلدين يف ااالت التالية ما على الصعيد الثنائي، يتم التفاعل و 

                     اإلرهـاب علـى   اليات املتحدة األمريكيـة وافقة اجلزائر على املشاركة يف احلرب اليت تقودها الوم  1/
  .للقومياتعن طريق مشاركة مجاعية عابرة 

االستخبارات ووزاريت الدفاع اجلزائريـة  و مناالت تبادل املعلومات املخابراتية والتعاون ما بني وكاال2/ 
  .األمريكيةو

  .سجن غوانتاناموب المتواجدین 26خاصة فيما يتعلق مبساجني والتعاون القضائي  3/ 

         مازالـت متـرددة   املتحدة األمريكيةاليات أن الو من على رغم :التعاون العسكري يف جمال التدريب 4/ 
اسـتطاعت اجلزائـر             ذلك من رغمعلى و اإلرهابتزويد اجلزائر باألسلحة املتطورة ملكافحة امكانية  يف

 دوالر أمريكي عـام  . 121.00اليت ارتفعت قيمتها من  األمريكيةاملساعدات العسكرية من  من االستفادة
  2008.2دوالر أمريكي عام  800.000إىل  2001

مبا فيها املتعلقة  اإلرهابيف اجلهود الدولية واإلقليمية كافة الرامية ملكافحة  يف املشاركة اجلزائركما قامت 
  .ومكافحة غسيل األموال واجلرمية املنظمة 2006 اإلرهاببإستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة 

          باجلزائر ال يرجع فقط ملوقعه االستراتيجي بـل باعتبـاره بلـدا حموريـا      األمريكيهتمام ان اال
دول األكثر  4يف مشال القارة ومنطقة الساحل إضافة العتبار اجلزائر واحدة من بني  األمريكيةيف إستراتيجية 

ائر بـإجراء تعـديالت   اجلز اليات املتحدة ، كما تعملإنتاجا للغاز الطبيعي واملورد الرئيسي للطاقة إىل الو
الدميقراطيـة والتعدديـة    كمةوسياسية هيكلية لبناء نظام رئاسي يضفي الطابع املؤسسي على مسأليت احل

  3.السياسية

                                                             
 ،       )2009للشرق األوسط جوان  يمركز كازينغ :، لبنان"اإلرهابواحلرب على  األمريكيالتعاون األمين اجلزائري،  "ند بركوك،مه -    1 

   dowment.org/files algeria.(pdf) http://carnegieen(07/03/2013) :على موقع
  .املرجع نفسه - 2
  .املرجع نفسه -  3
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  :اجلانب السياسي:ثانيا

  :منطني من املصاحل السياسية يف املنطقة املغاربية مها اليات املتحدة األمريكيةللو 

  .، أي معاداة اإليديولوجيات الراديكالية الداعية الستخدام العنفاإلرهاباملصاحل املرتبطة مبكافحة  /1

سواء كان ذلك يف الوطن العريب أو يف غرب املتوسط وجنوب أوربـا   األمريكياملصاحل املرتبطة بنفوذ  /2
قة وهنـا  العسكري والتنسيق االستراتيجي والتبعية اإلستراتيجية لبلدان املنط التواجد وهذه املصاحل تشري إىل

 1.تربز تونس واملغرب كنقطتني ارتكاز هلذه املصاحل

وصف األنظمة العربية بإنتاجها دميقراطيـة   2002الصادرة يف نوفمرب  األمريكيعلى حسب تقرير  و
       أمهية مشال إفريقيـا الـيت تـوازي   فعرب عن شكلية مستثنيا يف ذلك إسرائيل، أما عن منطقة املغرب العريب 

تتحقق من خالل تكامل هاتني املنطقتني،  األمريكيةاإلستراتيجية  ان أمهية اخلليج استراتيجيا أي يف امهيتها 
ولذلك ذكر ضرورة مرور هذه املنطقة مبرحلة التغري السياسي ويؤكد على الدميقراطية السياسية وهو السبيل 

تـبين   و أي أن هذا التقرير حث الدول على إدخال إصـالحات سياسـية   اإلرهابالوحيد للقضاء على 
  2.،ومنه ظهر املشروع الشرق االوسط الكبريالدميقراطية

  :مشروع الشرق األوسط الكبري

  :املصطلح وهيقبل الغوص يف تفاصيل هذا املشروع البد، من توضيح املصطلحات اليت تتداخل مع هذا 

، باكستان، أفغانستان ودول من آسيا الوسطى ومنها الدول الشرق األوسط وتضم كل من إيران -
 .العربية

 .ويضم الدول العربية مبا فيها تركيا: الشرق األدىن -

 3.جاورها ويشمل الصني واليابان واهلند الصينية وكوريا وما: الشرق األقصى -

                                                             
  .53 صمرجع سبق ذكره ، وسي،سعيد اهل - 1
  .50املرجع نفسه،ص  - 2
         ، )2008ديوان املطبوعات اجلامعية : اجلزائر( ،بني الفوضى البناءة وتوازن الرعب(الشرق األوسط الكبري خادمي، امل قادر رزيق ال عبد - 3
  .68 ص
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دول الشـرق   كانت فكرة إنشاء نظام إقليمي جديد يضم الدول العربية إىل جانب إسرائيل وعدد من
يف ظل  األمريكيةانطلقت يف مطلع التسعينات من القرن املاضي كمشروع للواليات املتحدة قد  األوسطية

تحوالت السياسة الدولية النامجة عن ايار االحتـاد السـوفيايت   ل ، نتيجة إدارة الرئيس جورج بوش األب
-1990من جهة وحتوالت اليت نتجت عن أزمة وحرب اخلليج الثانيـة   األمريكيةوهيمنة الواليات املتحدة 

لذلك جنـد تـأثري    ضافةباإل اخرى، اليت أدت الحنصار التعاون ما بني دول النظام العريب من جهة   1991
ل واحلاجة إلقامة تكتالت العوملة وثروة املعلومات وايار احلواجز أمام حرية التجارة وتدفق رؤوس األموا

مهم وهو البدء يف عملية التسوية الصراع العريب االسرائيلي والتركيز على مية،  كما يوجد عنصر اخر إقلي
تعاون شرق األوسطية، عرب عقد املفاوضات متعددة األطراف ومؤمترات القمة االقتصادية للشرق األوسط 

  1.ومشال إفريقيا
ت لتعزيز هيمنتها على املنطقة العربيـة،  هذه التحوالاألمريكية استغالل تحدة ملالواليات ا استطاعتو

  .والعمل على إجياد عالقات اسرائيلية عربية
ألسباب أمهها ايـار   "بيل كلينتون" األمريكيأن هذا املشروع قد تراجع يف الوالية الثانية للرئيس  إال

  .عملية التسوية وخصوصا ما بني إسرائيل وفلسطني
والـذي   2004اد طرح هذا املشروع جمددا يف فيفري أع " جورج بوش االبن"ويف عهد الرئيس 

   ودخل يف محلة مـن السياسـات   ،العراقغزو أطلق عليه مشروع الشرق األوسط الكبري أي بعد عام من 
  2.لتعامل مع الدول العربية 2001سبتمرب  11بعد احداث  األمريكيةاليت اختذا الواليات املتحدة 

  :واهلدف منه هو. والشرق األوسط ومشال إفريقيا وإسرائيلويضم هذا املشروع الشرق األدىن 
 .املغرب العريب واالرغبة يف طمس املعامل العربية بأي صفة وإلغاء كلمة العريب  -

 ضم إسرائيل إىل جمموعة الشرق األوسطية ودعمها بصورة كلية يف املشرق العريب  -

عمل على نشر الدميقراطية وتشجيع يإلصالح السياسي أو التحديث السياسي ل األمريكيإن هذا املشروع 
تنظيم االنتخابـات احلـرة    مع هذه الدول لتشجيع التعاونيف  الرغبة األمريكية ، كما بني احلكم الصاحل

مهية بناء جمتمـع  ووضح ا وتشجيع بناء جمتمع مدين فعال واالهتمام بقضايا حقوق االنسان واملرأةالعادلة و

                                                             
  .  9 -8ص، 122،2007العدد  ،دراسات االستراتيجية، ")دالالته وإشكاالته( مشروع الشرق األوسط الكبري،"ماجد الكيالين،  - 1
  .68 رجع سبق ذكره،صم، )بني الفوضى البناءة وتوازن الرعب(الشرق االوسط الكبري املخادمي،عبد القادر رزيق  - 2
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       أكد املشروع على ضرورة تقدمي مساعدات ملعاجلة حتديات التعلـيم يف املنطقـة والتحـرر   كما املعرفة، 
  1.من األمية

       قامة مشاريع األعمال الصغرية واملتوسـطة  إلويف جمال توسيع الفرص فقد أطلق املشروع مبادرات 
قية قطاع املايل وحماولة إنشاء مؤسسـة  روخلق فرص للعمل وت اليت تشكل احملرك األساسي لنمو االقتصاد

  . 2صرفيةإقليمية لتنمية وحتديث اخلدمات امل
  ، 2006سرائيلية على لبنان رايس يف ذروة احلرب اال ليزاووقد مت تعديل املشروع من قبل كوند

  .دميقراطية والتعديديةعياته على املنطقة دخول الدول العربية يف محلة من االصالحات لنشر الاومن تد 
ه للقضية الفلسطينية       املشروع لعدة انتقادات من قبل األطراف اإلقليمية ودولية منها جتاهلوقد تعرض هذا 

      ملا تقوم به إسرائيل يف األراضي الفلسطينية إضافة لتداعياا احلاصـلة   األمريكيةسؤولية املعن مع تغاضي 
  .احتالله ديف العراق بع

على املنطقة العربية  األمريكيةما هو إال وسيلة لفرض اهليمنة والسيطرة  وعموما فان هذا املشروع
  3.ككل بفرض القوة واإلكراه

  .االجندة العسكرية : املطلب الثالث   
        إىل إقامة عدة مشاريع يف إطار أمركة العامل، ومل تقتصـر   اليات املتحدة األمريكيةلقد بادرت الو

             ريب يف املغرب العريب بالشـروع مبجموعـة   والشرق األوسط بل عملت كذلك يف إطار التنافس األعلى 
  .واحلصول على املنابع النفطية اإلرهابمن املشاريع لتحقيق استراتيجيها املتعلقة مبكافحة 

  :االسطول السادس:اوال

االمهية االستراتيجية للواليات املتحدة لقد شكل البحر االبيض املتوسط منذ بداية القرن العشرين  
األمريكية لذا توجب عليها تدعيم تواجدها وتعزيز سيطرا علي البحر االبيض املتوسط واحلفاظ على قوا 

                                                             
  .69 ص املرجع نفسه، -  1
  .15-14، صذكره رجع سبق، ماجد الكيالينم -2
  . 16صاملرجع نفسه، -3
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العسكرية يف هذه املنطقة لضمان مصاحلها االستراتيجية اليت تتمثل اساسا يف النفط ومحاية مصاحل حليفتها 
  1.اسرائيل يف املنطقة

وهكذا يتضح لنا امهية االسطول السادس األمريكي يف املتوسط ،فقد وضح امريال البحريـة امللكيـة   
امهية استخدام املتوسط إليصال التعزيزات واإلمدادات اىل اخلليج ،وبذلك يتبني لنا " ستنفيلد تورتر"املتقاعد 

يضيف ان هناك اسباب جعلت أمهية استخدام اخلطوط البحرية كجبل طارق وقناة السويس واخلليج ،كما 
  :الواليات املتحدة األمريكية حتتفظ ببقاء هذا االسطول يف البحر االبيض املتوسط وهي

 .محاية املصاحل القومية األمريكية وضمان امن اسرائيل -

وكان ذلك قبل ان تتنازل (اذا كان التهديد مل يعد يايت من االحتاد السوفيايت فانه قد يأيت من ليبيا  -
وهكـذا  ،او اية دولة اخرى من الضـفة اجلنوبيـة،   ) عن موقفها الرافض لسياسة األمريكيةليبيا 

اصبحت منطقة البحر االبيض املتوسط تعيش حتوال تدرجييا من منطقة امن اىل قاعدة حبرية للهيمنة 
              وتتـأثر بشـكل كـبري علـى الـدول املطلـة       األمريكيةاإلستراتيجية والعسكرية والتجارية 

   2.على هذه املنطقة

  ".احللف األطلسي"جتاه دول احلوض املتوسط  األمريكيةاملبادرة : أوال

الدول الغربية احللف بكونه حلف دفاعي وإسـتراتيجية   اليات املتحدة األمريكية ولقد أنشأت الو
تشمل ردع العدوان قبل وقوعه لكن بزوال احلرب الباردة أصبح على الناتو لزاما إتباع استراتيجية عسكرية 

 حتديات جديدة مل تقتصر على الـدول العربيـة  بوجود احللف  ارقرإجديدة للهيمنة على النظام الدويل و
ـ  لتشمل بذلك د لوحدها والسـودان أي دول   رول العامل الثالث، وخنص بذكر دول مشال إفريقيـا ومص

امتالكها أسلحة الـدمار الشـامل   باحلوض األبيض املتوسط، بسبب عدم االستقرار وديد بعض االقطار 
 يةيـة واألصـول  اإلرهابوتردي األوضاع السياسية واالقتصادية واليت تقود حلرب أهلية وتصعيد العمليات 

  3.يةاإلسالم

                                                             
  .36رجع سبق ذكره،ص م سعيد اهلوسي،  -1
  .37املرجع نفسه،ص  - 2

رات للدراسات ارات العربية املتحدة، مركز اإلمااإلم( دور حلف مشال األطلسي بعد إنتهاء احلرب البارد،نزار إمساعيل اجلبايل،  - 3
  .   75 -73ص  ،ص )2003والبحوث اإلستراتيجية، 
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         اليت دف إىل إقامة عالقات أمن مع دول غري أخالف حسب الفقـرة احللف مبادرة  وقد أطلق
من املشروع اليت تتحدث عن إمكانية تشكيل عالقات سلمية مع دول اجلنوب والشرق األوسط عـرب   12

  1.األعضاء يف احللف، باعتبارها منطقتان إستراتيجيتان لألمن األطلسي

إسرائيل، مصر، األردن، موريتانيا، املغـرب،  : ةيالتمع الدول ال 1995فيفري  8ا احلوار يوم وقد بدأ هذ
  .2000تونس إىل أن تلتحق اجلزائر يف 

واملالحظ من اختيار بعض الدول على غرار باقي الدول يرجع ألسـباب سياسـية املتمثلـة يف امتـداد     
بط الدول العربية مع إسرائيل يف إطار عالقاا التجاريـة  الرامية لراليات املتحدة األمريكية إلستراتيجية الو
قـات  وهذا ما قامت به موريتانيا وتطبيعها إلسرائيل إضافة للمغرب وتونس اليت تربطهما عال واالقتصادية

الدول املتوسطية يف الدخول يف شراكة أمنيـة باعتبارهـا   بعض رغم حتفظ اقتصادية وجتارية مع إسرائيل، 
  .2وسيادامساسا بأمنها 

اء املغرب صفة احلليف اإلستراتيجي خـارج منطقـة احللـف    طعن قرار إع بوش أعلن جورجو
األطلسي وهذه الصفة متنح للمغرب تسهيالت هامة لشراء األسلحة من الدول املشاركة يف هذا احللـف  

وارسـوا   وجيعله يستفيد من التدريب مع قوات احللف الذي يعترب أكرب حليف عسكري بعد ايار حلف
كل من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا والفيليبني وكوريا اجلنوبية وباكستان وتايلنديا تتصف ا وهذه الصفة 

  .وإسرائيل إضافة للكويت ومصر واألردن

رة يف هذه األجندة لبلورة ضريتانيا من الدول احلاوكل من تونس واملغرب واجلزائر ومتعد ويف هذا اإلطار  
  3. املنطقةمفهوم األمن يف

         ومت اقتـراح   ،العسكرية يف منطقة املغرب العـريب لتدريبات إقامة مراكز  نيةوقد درس احللق إمكا
      سعيعلى ان تكون اجلزائر كدولة حمورية يف هذه االستراتيجية الحتضان هذا املشروع ،وكان املغرب قد 

                                                             
  .76 -75ص  ،)2006مكتبة مدبويل  :مصر( ،العرب وأمريكا من الشرق األوسطية إىل الشرق األوسط الكبريمد علي حوات، حم - 1
  :، على موقع"املتوسطية وانعكاساته على األمن اإلقليمي العريب األمريكيةالبعد األمين يف السياسة  "ري الدين العايب،خ - 2

(10/03/2013)project/fichier18/15mny/pdf  http://www.reefnet.gov.sy/books 
  ، مرجع سبق ذكره"واإلسالمية املغرب العريب، التفاعالت احمللية واإلقليمية"عادل مساوي،  الدين،عبد العايل حامد  - 3

http://www.reefnet.gov.sy/books
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 تها      فضلت اجلزائر خاصـة بعـد مشـارك    األمريكيةاليات املتحدة هو اآلخر الستضافة املركز، إال أن الو
  .1يةاإلرهابيف عملية أوبريتيش اليت دف إىل تأمني املنطقة وتأمني املالحة اجلوية وإحباط العمليات 

  ).منوذج اللييب(تدخل الناتو يف األزمات والثورات العربية 
زمات العربية إال من خالل أزمتني ومها حرب اخلليج يف السابق مل يقم احللف بتدخل مباشرة يف اال

  .وثاين التدخل يف الصراع العريب االسرائيلي 1991الثانية 
مل يكن قرار حلف الناتو بالتدخل يف األزمة الليبية األمر السهل نظرا إىل اخلربات احللف السلبية و

  . على حدى، مما عرقل تلك العملياتومنها محالت احللف يف بلقان اليت كانت تتطلب موافقة كل أعضائه 
تطلـب  تاألزمات اليت  اءوتعترب الناتو وسيلة بديلة يف ظل االنقسام السائد داخل األمم املتحدة إز

فهو يضم ربع الدول املوجودة يف األمم املتحدة والذي نتج عنه التدخل خارج نطاق احللف  ،تدخال عاجال
  2.حدة األمريكيةاليات املتوالقصد منه ختفيف عبء على الو

بعمليات عسكرية ملدة جتاوزت الشهرين إال أن املعركة مل حتسم فكتائـب   بليبيا وقد عمل الناتوا
أكد أمني العام للحلـف   ما اكد عليه القدايف تتميز بالفر مقابل تباطئ العمليات العسكرية للحلف، وهذا

  . ياسيحبيث وضح على صعوبة التوصل لل عسكري والبد من البحث عن حل س
إذ تعترب مشكلة ليبيا أكثر تعقيدا من أزمات العربية كتونس ومصر ويرجع ذلك لطبيعة الشـعب  

العتبارات  يف ليبيا  على التدخل احللف العريب عدم اإلمجاعلإضافة ،اليت تسيطر عليه اللواءات القبلية اللييب
  .خمتلفة كتخوف الدول الغربية من حلف الناتو بعد حالة العراق

من إصابة املدنيني اضطرت طائرات احللف بالتحليق مبسافة مرتفعة مما يصعد املهمة ولقـد  ا وخوف
على لسان األمني العام للحلف أن احللف ال ينوي إبقاء القوات الليبية يف الناتو إمنا إسـهام يف بنـاء     جاء

أن ليبيا حباجة إىل مسـاعدة  ايف ال يعين بالضرورة استقرار الدولة إذ ذاملؤسسات األمنية حبجة أن رحيل الق
  .دولية إلرجاع االستقرار واألمن

                                                             
  .41، ص توفيق املدين، مرجع سبق ذكره -  1
  :، على موقعالة السياسة الدولية،"من شراكة جديدة اىل التدخل يف االزمات العربية"اشرف حممد كشك، - 2

(20/02/2013) content/3/14/1502/%D9%85%D9% http://www.syassa.org/new 

http://www.syassa.org/new
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إذ أن باراك أوباما أعلن عن سياسة الدعم اإلصالح الدميقراطي والتنمية االقتصادية يف مشال إفريقيا والشرق 
     األوسط وبإمكان الناتو تقدمي مساعدات يف هذا اال وأضاف أنه يرحب بليبيا الدميقراطيـة كشـريك   

  1.احلوار املتوسطييف 
 pan-sahel: مبادرة الساحل: ثانيا

وهي دف إىل مسـاعدة وتكـوين    2002وهو مشروع بادرت به وزارة اخلارجية يف نوفمرب  
القوات األمنية والعسكرية لبلدان املغرب العريب والساحل اإلفريقي من قبل بنتاقون، ومقره الرئاسي بدكار 

تضم هذه املبادرة مثاين دول ، ومليون دوالر  100ع ميزانية قدرت ب وعاصمة السنغال، وقد منح للمشر
كل من اجلزائر تونس، املغرب وأربعة دول من منطقـة السـاحل    يإفريقية، ثالثة دول املغرب العريب وه

  .التشاد، السنغال املايل موريتانيا ووالنيجر  :اإلفريقي وهي
طاردات االنظمة، االتصـاالت،امل ،هلذه املبادرة التكوين حول االسلحة  يالربنامج العمل يتضمنو

املعدات والتجهيزات العسكرية ألداء تشمل تقدمي الواليات املتحدة األمريكية والربية، والعالجات الطبية ،
  2.ة باملراقبة واهلجوم اجلويقاملهام املتعل

بعد أن سبقت ذلك  ،2004ر جانفيذ شهوأصبحت املبادرة سارية املفعول وبدأت العمل رمسيا من
   .لكل من تشاد، مايل موريتانيا، نيجر اإلرهابملكافحة  األمريكيمن الزيارات للمكتب  جمموعة 

قوات التسع من الساحل اإلفريقي من بينها اجلزائر، حسب البتدريب  األمريكيرع اجليش وقد ش
ية للدول اإلرهابصفته بغزو القاعدة والشبكات صحيفة واشنطن بوست منذ فترة للتصدي ملا وبه ما أفادت 

مليون دوالر على مدار سبع سنوات، كما يعتزم بنتـاغون تـدريب آالف    500الفقرية يف القارة بتمويل 
  .القوات اإلفريقية يف كتائب جمهزة لعمليات احلدود والصحراء املمتدة 

وريتانيا، السنغال، نيجريا واملغرب كما مشل برنامج تدريب كل من اجلزائر، تشاد، مايل، النيجر، م
التعاون مع هذه الدول  ليبيا يف حصول مزيد من تطبيع مع واشنطن ووتونس على أن ميتد الربنامج ليشمل 

  3.يف جمال املخابرايت واألمين

                                                             
  .املرجع نفسه - 1
  . 543-541،ص ص رجع سبق ذكره،م ، مصطفى سايج - 2
  .44، صذكره قبرجع سم ،ديناملتوفيق  - 3
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        مارس، اجتمع رؤساء الدول الثماين مشتركة ألول مرة بطريقـة سـرية بقيـادات    24-23ويف 
وتغارد يف إطار احلـرب الشـاملة ضـد    شتيف مدينة  األمريكيمن القوات املسلحة من اجليش األوريب و

املغرب العريب  ذات تداعيات خطرية على منطقةملعاجلة مشاكل الساحل اليت تعترب جغرافيا وأمنيا  اإلرهاب
  1.وإفريقيا السوداء، وبني املناطق البترولية وخليج غينيا

   ISCTI:  عرب الصحراء اإلرهابمبادرة مكافحة : ثالثا

            ، وقد مت توسـيع املبـادرة لتشـمل   2005ملبادرة الساحل اليت أنشئت  اتعد هذه املبادرة امتداد
وزارة   بشراكة مـابني والفرق بينهما أا تسري ،كل من اجلزائر واملغرب وتونس والسنغال وغانا ونيجريا

  .للمعونات األمريكيةالدفاع ووزارة املالية والوكالة 
فريقية ملواجهة االالكثري من النجاحات يف تدريب وتأهيل القوات ومتكنت هذه املبادرة من حتقيق  
 2006مارس  18 عمليات عسكرية مشتركة يفباإلفريقي  الساحل كما قام بنتاقون مع دولي، املد اإلسالم

غرب العريب، ودول ملاملشترك مع دول ا األمريكييف إطار الربنامج العسكري  2007وامتد الربنامج طوال 
واهلدف منه هو حماصرة خاليا تنظيم القاعدة وهذا ما يفسر األمهية اليت تكتسبها املنطقة  ،الساحل اإلفريقي

م اهلائل من الزيارات الرمسيـة  الك ويتضح ذلك من خالل اليات املتحدة األمريكية،لصانعي القرار يف الو
  2.للمنطقة ومسؤولية االستخبارات املركزية واللجان األمنية والكونغرس األمريكية

  :)AFRICOM(القيادة العسكرية اخلاصة بإفريقيا :رابعا
ا الشك فيه أن فكرة إنشاء قيادة عسكرية مستقلة إلفريقيا كانت مطروحة منذ عهد إدارة بيـل  مم  

وذلك ضمن عمليـة   2006طرحت جمددا يف بداية القرن احلادي والعشرين، يف منتصف عام  كلنتون، مث
وقد بدأ ذلك وزير السابق رامسفيلد مت صدر قرار  األمريكيةإعادة تقومي نظام العمل يف املؤسسة العسكرية 

بوش قراره بإنشاء قيـادة   األمريكيأعلن رئيس  2007فيفري  7ويف  2006يف منتصف ديسمرب   اخلاص
   3.من ذلك عسكرية موحدة، وحددت األهداف االستراتيجية الواجب حتقيقا

                                                             
1- Pierre Abramovici ,"activisme militaire de washington en afric"  ,le monde 
diplomatique,juillet,2004. 
http://www.mande.diplomatique.fr/2004107/abramovici/13376.(10/03/2013) 

  .542ع سبق ذكره، صمرجصطفى سايح، م - 2
 ،)2011ديوان املطبوعات اجلامعية،  :زائرجلا( ، لتسلحا، حرب باردة أم سباق  األمريكيةقيادة افريكوم مي، خاداملعبد القادر رزيق  - 3

  .52 ص

http://www.mande.diplomatique.fr/2004107/abramovici/13376
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  :ما يلياملهام الرمسية احملددة إلنشاء القيادة وتتمثل 
 .بناء إمكانيات الشراكة مع الدول اإلفريقية -

 .يف تنفيذ سياسات األمن األمريكيةت احلكومية المساعدة الوكا -

 األمن والتعاون يف املسرح اإلفريقيرة نشاطات اإد -

 اإلرهابزيادة مهارات الشركاء يف احلرب ضد  -

 .رثادعم املساعدات اإلنسانية، والتحقيق من آثار الكو -

 احترام حقوق اإلنسان -

 .ت اإلفريقيةادعم املنظم -

 .إدارة العمليات العسكرية يف املسرح اإلفريقي -

القيادة العسكرية فهذا يرجع لسبب إىل إنشاء  األمريكية اليات املتحدةأما عن األسباب اليت دفعت بالو
مساعد وزير  "ريان هنري" حبيث ذكرعلى لسان قيادات واشنطن السياسية والعسكرية، الذي جاء الرئيسي

       وتنمية بيئة مسـتقرة  يف خلق من انشائها يكمن الدفاع لشؤون التخطيط والسياسات أن اهلدف األساسي
كما ،يع إقامة جمتمعات مدنية والعمل على حتسني ظروف مستوى املعيشة لشعوب القارة يف القارة مع تشج

  1.يةاإلرهابعلى جذور الرتاعات وتأمني بيئة أمنية ضد التهديدات  تسعى للقضاء
  : تتمحور أساسا يفا إلنشائهاليات املتحدة األمريكية الوبضافة لذلك هناك أسباب أخرى دفعت وباإل       

         %15مـع العلـم أن حـوايل    ،ستراتيجة لتجارة النفط وتنامي ظاهرة احلركات اإلسالمية االاألمهية / 1

  .من واردات النفط تأيت من هذه القارة
رصد تتمثل يف  للقيادة أن املهمة املركزيةب العسكرية  وأفاد اجلنرال ويليام وارد الذي يترأس القيادة

تتمثل مهمتها يف حماربة املتطرفني املسلحني الـذين   ومليون دوالر ، 90و  80املوازنة سنوية اليت تقدر بني 
  .األمريكيةتلون املدنيني، طبقا للرؤية قي

  .حتجيم الدور الصيين كما سيتم التطرق له الحقا ومواجهته و احلد منه/ 2
جـارة  إضافة ايل البعد التنموي الذي يتضح من خالل اشراك وزارات اخلارجيـة والزراعـة والت  

  .يف ذلكالت كاوالصحة والو
                                                             

 ،الة العربية للعلوم السياسية،"يادة عسكرية أمريكية جديدة إلفريقيا، فرصة أمريكية وحمنة إفريقية ق"عبد الرزاق جاسم اخلريي،   - 1
  .94ص، 2001شتاء  ،21العدد
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مليون دوالر لستة سنوات ملكافحـة إلرهـاب عـرب     500وقد خصص الكونغرس ميزانية تقدر 
  1.الصحراء اإلفريقية بعد توقيع مجلة من االتفاقيات العسكرية

الحظ أن كل من ليبيا واجلزائر وجنوب إفريقيا تتصدر الئحة الدول الرافضـة  معن ردود الفعل فف
أعلن االحتاد املغريب رمسيا رفضه القاطع إلنشاء حسب تقرير خدمات أحباث الكونغرس،كما  للقاعدة على

         ترفض رفض قاطعا قيام أي قيادة عسكرية أجنبية وجود أجنيب مسلح ألي دولـة علـى جـزء    "القاعدة 
  ".ذلك دول االحتاد من أراضي أي دولة إفريقية مبا يف

رية يف مشـال املـايل   كامتيازات العسواليات املتحدة األمريكية ايل استعدادها ملنح الامل ةيف حني أبدت دول
  .2دف مراقبة الطوارق
املغاريب إلقامة القاعدة يف اراضيها ال يعين بالضـرورة معارضـتها لإلسـتراتيجية     إال أن هذا الرفض

  .مبناورات عسكرية سنوية مع البلدان املطلة على مسرح العمليات القاعدة اذ اقامت هذه الدول  األمريكية
قوات من البلدان وقد عملت قاعدة افريكوم على اجراء جمموعة من املناورات العسكرية شاركت فيها 

   :األمريكية وتشملقيادة حتت الالساحل اإلفريقي،  لاملغاربية ودو
 .ل رمز السنةوهي حتم 2005بتاريخ جوان  5فلينتوك  /1

 .وهي سادس مناورة سنوية مشتركة، واليت جرت يف جنوب املغرب 10فلينتوك/ 2

مركز لقيادة املنـاورات املشـتركة   كما مت انشاء غادو عاصمة بوركينافاسو، وا وقد انطلقت من
ـ  اليت وإفريقي وأوريب ) عسكري أمريكي1200(          ش املشـاركة  ودف إىل تعزيز القدرات القتاليـة للجي

  .واجلرمية املنظمة اإلرهابيف مكافحة 
مت إنشاء قيادة عسكرية موحدة بني كل من اجلزائر والسنغال والنيجـر واملـايل يف مدينـة    كما 

        متنراست يف أقصى اجلنوب اجلزائري، إذ أعربت اجلزائر بإسهامها يف املشـاركة باملنـاورات العسـكرية   
  .اإلرهابسبيل مكافحة  اليت جتري حتت لواء أفريكوم يف

غـادو مستـه   ابإنشاء مكتب خمابرايت يف واليات املتحدة األمريكية يف االطار نفسه كما قامت الو
  3.اإلرهابومات حول لعبارة عن مركز جلمع املعوهو مركز تنسيق متعدد اجلنسيات 

                                                             
  . 98- 97املرجع نفسه، ص  - 1
  .67-65 ، صرجع سبق ذكره، صم،  ، حرب باردة أم سباق لتسلح األمريكيةافريكوم  قيادة مي، خاداملعبد القادر رزيق  -  2
  .73.-72 املرجع نفسه،ص - 3
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العسـكرية  أصبحت القارة اإلفريقية باستثناء مصر حتت القيـادة   2008سبتمرب  30منذ ووهكذا 
واحدة، وهي تدار مؤقتا من قاعدة عسكرية أمريكية يف مدينة شتوتغارد األملانية، كما حرصت  األمريكية

على توقيع عدد من معاهدة أمنية وعسكرية مع دول يف خمتلف األرجاء القارة  2004وزارة الدفاع يف عام 
  1.ويت مقرا لقاعدة عسكرية استراتيجيةبفضال عن اختاذ دول جي

وخالصة ملا تقدم يتضح لنا ان الواليات املتحدة األمريكية و يف اطار جتسيد مكانتها العاملية وفرض 
هيمنتها على العامل بدأت تتدخل يف مناطق ذات املصاحل االستراتيجية كاملغرب العريب الذي كان لفتـرات  

ته ،وذلك عن طريق اليات متعددة سابقة حتت النفوذ االوريب بغية االستفادة من ثرواته مستغلة يف ذلك ازما
االبعاد االقتصادية والعسكرية والسياسية ، واهلدف منها هو توسيع دائرة اهليمنة األمريكية وربط املغـرب  

  . العريب بالشرق االوسط ، وابعاد القوى الكربى عن املنطقة اليت ظلت حمل تنافس دويل
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  :.على املوقع" قيادة عسكرية أمريكية جديدة إلفريقيا مأفريكو"ي عبد املبدي، حي  - 1

(13/04/2013) .http://www.sironline.org/alabwab/maqualat&mohadarat(12)873.htm 

http://www.sironline.org/alabwab/maqualat&mohadarat(12)873.htm
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يف السياسات الدولية جعلها حمل إطماع من قبـل القـوى    اإلستراتيجيةإن مكانة املغرب وأمهيته         
لالحتاد االوريب فيعتربه فبنسبة الكربى من اجل االستفادة من الثرواا الطبيعية واملعدنية، وختتلف املداخل ،

،أما من اجلانـب   األمريكيامتدادا تارخيي له ما يستوجب ربطه مبشاريع متعددة االبعاد  ملواجهة التحدي 
  .الصيين فيتدخل من اجل املصاحل االقتصادية وتوسيع السوقه ملواجهة التحديات اليت تواجهه

  لتعامل مع هذا التنافس  ويف ظل ذلك عمدت دول هذه املنطقة اىل البحث عن آليات   

  .من خالل عدة مشاريع عربية ومغاربية

  :وتتمثل دراستنا من خالل

  .التنافس الدويل على املنطقة املغاربية:املبحث االول

  .طرق التعامل املغاريب امام التنافس الدويل على املنطقة:املبحث الثاين
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 :رب العريبغالتنافس الدويل على منطقة امل:  املبحث األول

تربز االمهية اجليواستراتيجية ملنطقة املغرب العريب ملا تزخر به مـن مصـادر الطاقويـة واملوقـع       
االستراتيجي اليت تثري اهتماما متزايدا من قبل الواليات املتحدة األمريكية اليت تسـعى لتعزيـز جهودهـا          

فرنسية خصوصـا واالحتـاد االرويب عمومـا،    يف املنطقة اليت تتصادف مع أهداف و أولويات السياسة ال
وباالضافة الروبا هناك منافس اخر ظهر على الساحة الدولية وهو الربوز الصـيين يف املنطقـة املغاربيـة    
وشروعه يف البحث عن عالقات اقتصادية مع هذه الدول يف اطار التنافس الدويل على املناطق اإلستراتيجية 

  .يف املنطقة

  عالقات تارخيية متميزة: املغرب العريب وارويا: املطلب األول

تها أمهية استراتيجية حلد اعتبارها من أولويات السياسو يعترب االحتاد األوريب منطقة املغرب العريب ذ
يعرف مبيثاق برشلونة الذي شـجع   قد عملت يف اطار ذلك على عقد اتفاقيات الشراكة او ماو، اخلارجية

 1.ات فيما بينهمارموتشجيع االستث جنوب جنوب التعاون والتكامل االقليمي

بعد احلرب  وصاألسباب تارخيية وحضارية وجيواستراتيجية خص املتزايد يرجع هذا االهتمامحبيث 
  .والقوى الصاعدة على مناطق النفوذ الدولية األمريكيةة وازدياد التنافس الدويل بني الواليات املتحدة دالبار

باتفاقية  1989الحتاد االوريب منذ إقامة احتاد املغاريب لجغرافيا  اعد امتددت رها اخلمسفاملنطقة املغاربية بأقطا
  2.لتعاون وتقوية املوقف التفاوضيا لتعزيز مراكش 

  :قات األوربية املغاربية قبل مسار برشلونة بثالث مراحلعالمرت القد و

شراكة خاصة مع املغرب وتونس وكانت الات يواتسمت هذه املرحلة بعقد اتفاق:1969املرحلة االوىل   
 ،للحفاظ على عالقتها احلسنة مع هذه الدول اليت استعمرا سابقا ،وذلكاملبادرة من قبل فرنسا خصوصا

                                                             
،    2010،اكتوبر17،العددجملة الدراسات االقتصادية،"الشراكة االروبية العربية و اثارها احملتملة على اقتصاديات العربية"صباح شنايت، - 1

  .85ص 
، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط :بريوت( ،العربية بعد احلرب الباردةسياسات دول االحتاد األوريب يف املنطقة لي احلاج، ع - 2

  160ص ،)2005
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عتماد علـى سياسـات   االيف تصدير منتوجات الزراعية وتطوير االستثمار يف قطاع الري واساسا ومتثلت 
  .ة يالزراع

ثيف العالقات وجاءت لتك ، 1976عقد اتفاقيات التعاون يف شهر أفريل  تتمثل يفواليت : املرحلة الثانية  
ومتيزت  ، ي واالحتاد املغاريب مع أهداف السياسة األوربية اجلديدة يف ميدان التجارةةاألورب ما بني السوق

املعلومـات  املايل والـتقين وتبـادل    اال الزراعي اجلانب شمولية إذ مشلت إىل جانببهذه االتفاقيات 
ومت التركيـز  ا نميإال أن الطابع االقتصادي كان مه، رسوم واإلعفاءات لالت على ايواخلربات وإدخال تعد

  1.يف هذه املرحلةاجلوار  عالقات إقامةدورها يف تعزيز توسيع أفقدها مما  بناء سوق أوربية مشتركة على 

دولـة واعتمـاد    25يب وتوسعه إىل وكيان األورالوهي املرحلة الراهنة اليت تتميز بربوز  :املرحلة الثالثة  
  .، وهذا ما سنقوم بتفصيل فيهاألورو كعملة واحدة والشروع يف تطبيق هذه الشراكة 

نظرة األوربية اجلديدة يف كيفية التعامل مع هذه املنطقة اليت تتميـز بوضـع   لذلك هناك الإضافة 
تدهور وضرورة وضع سياسة متوسطية تشمل خمتلف دول املتوسط بإدخال اصالحات هيكلية ملاقتصادي اال

وهـي ـدف لتهيئـة     :1999-1995لفترة ) Ecus(مليار أوقية  3.42 :ها بتنظيمية وتشريعية ودعم
  .ة التبادل احلراقتصاديات املنطقة لالنضمام إىل منطق

 املغـرب  ان غاية   املنطقة حبيث جند دول تالف اهدافوقد لقيت هذه الفكرة قبوال على العموم رغم اخ
من خـالل ذلـك    تسعىهي اجلزائر فعن  االنضمام إىل السوق األوربية، أماتكمن يف السياسة من هذه 

ت سسـا تطوير وتنمية فروعها الصناعية وتنويع صادراا وحتسني مستوى التكنولوجي والتنظيمـي للمؤ ل
تكامل بني االحتـاد  لأما عن تونس فتعتربها شكل من أشكال ا، املنافسة اخلارجية وذلك ملواجهة  ةيالوطن

  2.املغاريب والسوق األوربية

     تلك العالقات اليت تقوم على أساس االشتراك بني دولـتنيّ أو أكثـر    الشراكة  صطلحويقصد مب
      سوق احملليـة والتصـدير،   غراض الدف توفري السلع واخلدمات أل ، على املستوى احلكومي او الفردي

                                                             
  .7ص ،2004،جوان،22 ،العددجملة العلوم االنسانية،"حول العالقات االقتصادية االرومغاربية"عبد الوهاب مشام، -  1
 15العدد ، جملة الدراسات االقتصادية،"2008-1995متوسطية املنجزات والعوائق  واألور الشراكة االقتصادية و" ،عبد النور خليفي - 2

  .107، ص2010أفريل 
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هـداف  األتحقيـق  لام واد اخلمبنصيب من العناصر الالزمة لقيامها كرأمسال و االطراف على أن تشارك
  1.االقتصادية واالجتماعية بشكل مباشر أو غري مباشر

بدأت بفكـرة عقـد   ، راحل مبوقد مرت الشراكة االرومغاربية قبل التوصل إىل إعالن برشلونة 
     "فرانسـوا ميتـران  "بلدان املتوسط اليت تعود إىل الثمانينات عندما اقترح الرئيس الفرنسي آنذاك اجتماع ل

دول املغاربية وأربع دول أوربية اليت متثلـت   5 أي )5+4(بعقد اجتماع  1983من خالل زيارته للمغرب 
 17بعد انضمام مالطا ودخلت حيز التنفيذ جزئيا  )5+5(إيطاليا وفرنسا، وأصبحت  و يف الربتغال إسبانيا

ا حضر اليت1989ماي 24، مث تلت هذه الندوة ندوة أخرى يف طنجة باملغرب االقصى يف 1988ديسمرب 
         1992يف جـوان   االثنـا عشـر   كل الدول املغاربية،مث تطورت الفكرة لتشمل بلدان البحر املتوسـط  

حتاد لال نأعلنت قمة أس كوبعد ذل،19/10/1994لجنة األوربية بتاريخ وهو مضمون البيان الصادر عن ال
  2.القات بني الدول املتوسطية واالحتاد األوريبععن مستقبل ال بأملانيا 1994ديسمرب  10األوريب يف 

نا عشر دولة من شـرق  اثبرشلونة الذي ضم  عن مسار  عالناإلمت  1995نوفمرب 28و 27ويف 
تـونس   و فلسطني و لبنان و ول عربية هي مصر واألردن وسوريادوجنوب املتوسط، كان من بينها مثاين 

قربص، مالطا وقد رفض  ،إسرائيل ،تركيااليت متثلت يف  ةلدول األخرى غري العربي،اضافة  اجلزائر واملغربو
وجه رئيس  1999ويف سنة ،1992توجيه الدعوى لليبيا بسبب عقوبات جملس األمن املفروضة عليها سنة 

ليبيا باعتبارها ضيفا خاصا على رئاسة املؤمتر بصفتها عضو لرت دعوة غااالجتماع الوزاري املنعقد يف شتوت
  3.مراقب، رغم استعدادها الشفوي لإلنضمام للعملية

شامل مع الـدول  التعاون الاالحتاد األوريب إلرساء  اهذا املؤمتر أول حماولة جدية يقوم قد اعترب و
دف هذه السياسة إىل حتقيق أهـداف سياسـية وأمنيـة    واألخرى املطلة على البحر االبيض املتوسط، 

ة من قبل مؤمتر برشلونة تضم ر وثيقاإصدمع  ،اقتصادية واجتماعية واستقرار يف البلدان العربية وغري العربيةو

                                                             
،حول اثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد  امللتقى الدويلل عمامن ا، "كة األوربية اجلزائريةاالشر ةاتفاقي"يلى قطاف، ل - 1

  .107،ص 2006 ، ،نوفمرب كلية االقتصاد وعلوم التسيري، جامعة سطيف اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطية،
  .49املرجع نفسه،ص  - 2
  .493ص ،)2004، 1دراسات الوحدة العربية، طمركز : بريوت(، ، االحتاد األوريب والدروس املستقادة منه عربياسن نافعةح - 3
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 ين برنامج عمل يشكل آلية تتبع لتحقيـق  بصفحة، ومت ت 15صفحة وملحقا يشكل برنامج عمل من  13
  1.هذه الشراكة اليت جيرى التفاوض على تنفيذها

   :الشراكة السياسية واألمنية:اوال

واليت تركز على ضرورة حتقيق األمن واالستقرار وتعزيز احلوار السياسي واألمين واحترام حقـوق  
   االنسان والدميقراطية، مع ضرورة احترام التنوع والتعددية يف اتمعات املتوسطية واالمتناع من التـدخل  

 الظروف املعيشية، إضافة يف الشؤون الداخلية ، كما اهتمت مبسألة اإلرهاب والتطرف اإلسالمي وحتسني
  2.ملسألة اهلجرة غري شرعية وإقامة تشريعات للحد منها

   :الشراكة االقتصادية واملالية:ثانيا

والعمـل املشـترك    ياليت تتمثل يف انشاء منطقة التجارة احلرة وتشجيع التعاون يف جمال االقتصاد
   .نتجات املصنعةاحلواجز اجلمركية وغري اجلمركية تدرجييا يف املكافة إلزالة 

وتعترب هذه الشراكة برنامج عمل متكامل للمنطقة املتوسطة يركز على خطة عمـل مـايل واقتصـادي    
  3.وجتاري

   :الشراكة الثقافية االجتماعية:ثالثا

اجلنوبية الضفة  الوحدة الرئيسية للتقارب والتفاهم املتبادل بني الضفة الشمالية وهذا اال  ثلمي و
  .يعزز االحترام املتبادل ما بني الثقافات واألديان واحلضارات املختلفة امم

وقد جاء هذا االعالن لتأكيد على املبادئ اليت ميكن الوصول إليها من خالل العمـل املشـترك   
من خالل نشر اللغات املختلفة كأداة لتفاعل  ،وتعزيز التبادل الثقايف ،على حوار احلضارات     والتأكيد 

  4.الدميقراطي تحولال اتمع املدين يف عملية تنمية املوارد البشرية وإشراكيف والتعاون يف جمال التعليم ولثقاا

                                                             
  203-201ص ، ص رجع سبق ذكره،علي احلاج، م - 1
  247-246املرجع نفسه،ص  - 2
  250، ص)2011، 1ة، طيمنشورات احللي احلقوق: بريوت(، حتديات التكامل االقتصادي العريب يف عصر العوملة ، ويحمسن ند - 3
  251املرجع نفسه،ص  -4



معه التعامل وسبل املغاربية املنطقة على الدويل التنافس:                                       الثالث الفصل  
 

101 
 

فهي دف دول االحتاد االورويب من خـالل هـذه االتفاقيـة              اما عن خلفيات اعالن برشلونة
ومنها ظاهرة اهلجرة طار الرتعات احمللية، أخ وذلك ملواجهة  ستقرار يف البلدان العربية املتوسطيةاالإىل حتقيق 

  . السرية ،الن توسع انتشار الظاهرة يف املنطقة سيؤدي لتصعيد االزمة لتمس بذلك امن اوروبا

      املنافسة الدولية مواجهة والقدرة على  )النفط، الغاز(مصادر الطاقة  امنيإضافة لذلك فهي تسعى لت
م لتحقيق السالم يف الشرق األوسـط  ئو توفري مناخ مال اليات املتحدة األمريكية على املنطقة من قبل الو

  1.العربية يف املنطقةوإدماج إسرائيل 

  :تونسية إتفاقية شراكة أرو/ 1

جويلية  17 مع االحتاد االرويب يف شراكةال يةإتفاق اليت وقعت على املغاربية لدولاول اتعترب تونس  
حبيث عملت تونس على ادماج اقتصادها الوطين ، 1998مارس  يف حيز التنفيذ تبربوكسل و دخل 1995

انضـمت إىل منظمـة   بذلك ، و الدول تقتصادياالمتاشيا مع االنفتاح املتزايد وذلك  ،باالقتصاد العاملي 
إتفاقية حتدد كيفية حترير التجـارة   عل ى  1995 جانفي23وأمضت سنة  1994أفريل14يوم التجارة العاملية 

  2.امليدان االقتصادي يف  يكلة يف إطار تراجع الدول يف التدخلاهللعاملية واتبعت برنامج إعادة ا

وقد مت التوقيع على هذه الشراكة بعد عدة مفاوضات حـول ملـف   :  يات الشراكة أرومغاربيةقاتفا/ 2
ومشلـت         لوقد تطرقت لعـدة مسـائ   1996فيفري  26الصيد البحري والزراعة وانتهت بتوقيع عليها 

  :على مايلي

 .بني املغرب واالحتاد األوريب ةإنشاء منطقة التجارة  احلر -

التعاون االقتصادي ملساعدة املغرب على حتقيق التنمية االقتصادية من خالل تقـدمي املسـاعدات    -
 .الفنية يف جمال اصالح النظام االقتصادي 

 .أجهزة االنتاج ديثلتح اتالتعاون يف جمال متويل االستثمار -

  .لقضايا االجتماعية بغية التخفيض من حدة اهلجرة السريةلمهية االتعاون الثقايف وإطالق  -

                                                             
  .88صباح شنايت، مرجع سبق ذكره، ص  -1

،مذكرة لنيل شهادة ر متوسطيةواحتاد املغرب العريب يف اطار مشروع الشراكة اال لالتحديات التكاملية لدو حممد سليم صمار، -  2
  .257،ص 2002- 2001املاجستري،كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية،جامعة اجلزائر،
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  1.الصيد البحري وتصدير منتوجاته املختلفة جمالل املايل، واالتعاون يف جم -

      مقارنة مـع نظريـا   الشراكة تفاقيةاحبيث تأخرت اجلزائر يف إبرام  :ر جزائريةواتفاقية الشراكة األ /3
        2001-12-19السياسية اليت مرت ا، وقد مت التوقيـع يـوم   نتيجة لألوضاع  تونس واملغرب وذلكيف 

االقتصادي واملايل، وكذا االهتمام بتنمية املبادالت وضـماا   يف اال التعاونمنها  وقد ضمت عدة حماور
  2.وتشجيع االندماج املغاريب

بني األطراف واالهتمام  ما الطار املالئم للحوار السياسياتوفري ىل ذلك مت العمل على وباإلضافة ا
مبوضوع اهلجرة ببعديه األمين والسياسي وضرورة تسهيل التأشرية يف إطار القوانني اخلاصة باالحتاد األوريب 

  3.اضافة ملوضوع حقوق االنسان ومبادئ الدميقراطية

  :واهم مشاريع الشراكة واقع الشراكة ارو مغاربية

 هـا  توفر مـن  رغموذلك على  التنوع االنتاجي، يف ضعفباقتصاديات دول املغرب العريب تتميز 
  .اعية وتوفر اليد العاملة يف جمال الصناعة والنسيجرطاقوية والزالطبيعية والمكانيات على اإل

 تتراوح ملقابلويف ايف التسعينات  %85 إىل 70ما بني  من صادرات املغاربية  تتراوح حصة دول األوربيةاذ 
وهو ما يؤكد كثافة املعامالت التجارية لدول  % 80إىل  %65بني ما رة تة لنفس الفيحصة واردات املغارب

  4.االخرى ارنة بتعاملها التجاري مع بلدانقاملغرب العريب مع الدول األوربية م

         ،اواردا من إمجايل %3.8ل املغاريب فهي ال تتعدى نسبة صأما عن وارداا من املنتجات ذات اال
مـن إمجـايل    %8.6وزتجـا تال فهي يبوجات ذات األصل األوروحجم املنتفريب االحتاد املغلأما بالنسبة 

  5.صادرات األوربية وهذا ما يعكس عدم التكافؤ يف املبادالت التجاريةال

                                                             
  174ص ،مرجع سبق ذكره ،أعجال لعجال حممد أمني - 1
  259، ص  )1،2010مكتبة الوفاء،ط:السكندريةا(،)2008-1988(ريب جتاه اجلزائروالسياسة اخلارجية لالحتاد اال هشام صاغور، - 2
   260 املرجع نفسه ، ص - 3
      ،2004، جوان 2 العدد، االنسانيةجملة العلوم " ر متوسطية مع دول املغرب العريبوواقع الشراكة االقتصادية األ"د شريط، عاب - 4

  .109-108ص
  114املرجع نفسه،ص  - 5
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  :وتتمثل اهم املشاريع فيما يلي

   :2 اوميد 1برنامج ميدا / 1

 اليت تتمثل برشلونةاتفاقية مت تسطريه يف  بلوغ مابدف يهلقد وضع االحتاد االوريب متويل مزدوج 
 1املساعدات عن طريق املوارد األصلية وقروض البنك األوريب لإلستثمار حيـث لعبـت ميـدا     تقدمي يف

دعم امليزانية ودورا هاما يف التمويالت املتعلقة بدعم اإلصالحات  )2006-2000( 2ميدا و )1995-1999(
  .ير قطاع اخلاص واملشاركة يف استثمارات اهلياكل القاعديةطووت

من االعتمادات اليت تعهد ا االحتاد فقط،  %25مت صرف حوايل  :1999-1995ففي الفترة األوىل 
لتحسـني    meda2ون الثنائي، وهذا ما أدى إىل وضـع  من املبالغ اليت دفعت املتعلقة بالتعا %90وحوايل 
   .وهو ما ادى إىل حتقيق نتائج إجيابية         العالقة، 

                                                                    2004-1995: متويالت الثنائية بني املغرب العريب واالحتاد االرويب لفترة:  1الشكل   

 % ت النسبة  2004-1999اإلنفاق    2004-1995عھداتتال  الدول 

 %26.4  104.9  396.8  اجلزائر

  %42.8  570.6  1333.1  املغرب

  %65.2  485.7  756.6  تونس

  117 ص، مرجع سبق ذكره عبد النور خليفي،:املصدر

   :)FE MIP( التسهيالت األور متوسطية لالستثمار والشراكة /2

        يف إطار البنك األوريب لإلسـتثمار ويقـدر حجـم القـروض     2002أكتوبر  18 إنشاءها يفمت 
عدد من القطاعات عن طريـق  اضافة لذلك مت متويل  ،مليار يورو 2:ب 2003اليت قدمت يف إطارها سنة 

املسـاعدة التقنيـة وفتحـت    مث انتقلت اىل من قبل اهلياكل القاعدية يف بداية االمر  تسهيالتبعض تقدمي 
  .كل من القاهرة وتونس والرباط مكاتب هلا يف
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   :دعم التعاون جنوب جنوب /3

لكن رغم ذلك عربت  ، فقط من متويالته إىل التعاون اجلهوي %10خصص االحتاد االوريب حبيث 
أغـادير الـيت تـدعم                مببادرات االندماج جنوب جنوب وخصوصا بعـد توقيـع اتفاقيـة   عن ترحيبها 
يف جمال  وميثل هذا االتفاق مرحلة هامة ،احملافظ األوريب "باتن كرس"حفل توقيعوقد حضر هذه الشراكة،

وهـي املغـرب، تـونس،    اربع دول  بني 2006 -01-01التعاون الذي توج باقامة منطقة التبادل احلر يف
   1.األردن،مصر

   :عوائق الشراكة

لتعميم الشركات وبطء مسار اإلصالحات وضعف االنـدماج   جاءت  ما مييز هذه الشراكة أا
اجلهوي واستثمارات متواضعة إضافة إىل أن هذه الدول الشريكة تعاين من عجـز كـبري يف اسـتقطاب    

باإلضافة ملشروع برشلونة هناك مشاريع أخرى قامت ا دول االحتاد األوريب جتاه املغاربيـة  ف.االستقالل
  :نذكر منهاعلى املنطقة األمريكيللحد من التنافس 

لقد نشرت اللجنة االوروبية عند اقتراب موعـد  : سياسة اجلوار واآللية األوربية للجوار والشراكة  - 1
انضمام عشر دول جديدة لإلحتاد األوريب أول تصريح هلا يتعلق بسياسة اجلوار بعنوان أوربـا توسـع   

حدود الربية الشرقية وتشمل هذه الـدول  احلوار وهي تم أساسا بالسلم واالستقرار واالزدهار على 
  .دول املغرب العريب

        مث بآليـة أوربيـة للجـوار والشـراكة      ،2006لية مالية مؤقتة حىت غايـة  اذه السياسية هلوقد خصص 
  2.سيعوض الوسائل املوجودة اوهو م 2013إىل  2007وذلك من 

  5+5سياسة  -2

وقـد بـدأت         ، توسط مشاال وجنوبـا االبيض املة للبحر هو كيان سياسي يضم عشر دول مشاطئ
  .1990أكتوبر  10يف  عالن روما الذي صدراليت توصلت إلجبهود مكثفة شهدا إيطاليا هذه السياسة 

                                                             
  .119-118املرجع نفسه،ص  - 1
  .221-220املرجع نفسه،ص  - 2
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الشـمال   ومنموريطانيا و كل من تونس واجلزائر واملغرب وليبيا من اجلنوب  وتضم هذه الدول
  .والربتغال فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، ومالطافهي تضم 

ملة من املقاربات األمنيـة واالقتصـادية   لتتوج جبيف تونس   2003ومت عقد اجتماع يف ديسمرب 
ثقـل  مينحهـا هـذا ال  مـا  ية ،وعاما من خالل اجتماعات وزار 15والسياسية اليت كانت قد بدأت قبل 

 خريطة الفضاء األور تغيرياضافة لعامل اخر وهو  2001سبتمرب  11هو انعقادها بعد أحداث  ستراتيجياال
  2004.1دولة يف عام  25متوسطي اليت ضمت 

      للتعـاون  بوابـا  دول منطقة املغرب العريب أن هذا التعاون األور متوسطي قد فـتح أ لقد بينت 
الوقت وضع حزمة من التحديات يف جمال االصالح االقتصادي واحلوار الثقـايف واحلضـاري    ويف نفس
  .والتنمية

الفاعل بني وزراء اخلارجية هذه الدول عشر وتبادل وجهات النظر  رعاية احلوار هوواهلدف منه 
  .النمو االقتصادي لتطوير العالقاتحول القضايا السياسية واألمنية وكذا تشجيع 

قد  1999اكتوبريف إن ما استوعبه إعالن روما مث اإلعالن اجلزائري الذي جاء بعد حوارات طويلة 
وضع أسس جديدة للتعاون لطرح احللول ما بـني  ب ،ركز على حسن اجلوار والتسامح والتفاهم املتبادل 

  .م اهلوية املتوسطية وحوار احلضاراتيتدعو اهلجرة السرية وخلق مبادالت ثقافية :الظواهر مثل 

   قـارب  الذي اهتم ذا النوع مـن الت  2003يم يف فيفري سويف إطار ذلك نذكر إعالن سان مك
  ).جنوب بجنو(ومت اقتراح على اجلانب األرويب عدة خطوات مثل دعم التعاون اإلقليمي 

ت بومبادرة ندوة فالنسيا اليت طال وريب املتوسطي للتأهيل املهيناالرومن مشاريعه مشروع املرصد 
  .فيها تونس بإنشاء مقر له يف عاصمتها

                                                             
  .154مرجع سبق ذكره ، صالالوندي ،  سعيد - 1
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على تطـوير التنسـيق ملكافحـة    ) 5+5(لقمة أما عن امللف األمين والسياسي فقد حتدثت هذه ا
الفقر والتـهميش  : اإلرهاب واألخذ مبقاربة شاملة تأخذ يف عني االعتبار كافة االبعاد العميقة للظاهرة مثل

  1.لإلحتاد األوريب يمع تبيان أمهية املنطقة اليت تشكل حمور رئيس

  :مشروع احتاد من أجل املتوسطي  - 3

ميالد االحتاد من أجل  الكبري رقصبباريس ب 2008جويلية  13ي يف زأعلن الرئيس نيكوال ساركو
دولة جنوب البحر األبيض  11من دول االحتاد األوريب و  27دولة، حبيث حضر  43املتوسط حبضور قادة 

اجلزائر، مصر، سوريا، تركيا، فلسطني، إسـرائيل، األردن،  (املتوسط اليت كانت طرفا يف مسار برشلونة 
   )2007، موريتانيا اليت انضمت هلا سنة لبنان، املغرب

، ألبانيا، كرواتيا، بوسنة، واهلرسـك (مالحظ يف أورماد إىل جانب دول البلقان  كبلد إضافة لليبيا
  2.)وموتينيغروا وموناكوا

بعثه وإعادة  سياسة اجلواربوقد جاء هذا املشروع على انقاذ مشروع برشلونة يف إطار ما يسمى 
منطقة وذلك للهو بناء السالم واالزدهار من املشروع  ني يف ديباجته أن اهلدف الرئيسيبوقد من جديد ، 

  .عن طريق تنفيذ املشاريع اليت تعزز كافة شعوا

  .غاية منه هو إقامة شراكة متعددة وتعزيز التكامل واالنسجام االقليميوال

   3.يئات احمللية واإلقليمية وقطاع اخلاصهلا كما يشري اإلعالن إىل أمهية مشاركة اتمع املدين و

كما أكد على ضرورة توفري السالم الشامل يف الشرق األوسط ورفض خلط بني اإلرهاب والـدين  
  :اهلجرة وأكد على عملية تسهيل إجراءات اهلجرة ومن مشاريعهاكما تناول موضع 

 .ف البحر األبيض املتوسط من التلوثيتنظ -

                                                             
  .156-155،ص املرجع نفسه - 1
  .45ص )،2009،  1طديوان املطبوعات اجلامعية، :اجلزائر ( ، )واآلفاقاألبعاد (، االحتاد من أجل املتوسط  عبد القادر رزيق املخادمي - 2
  .48 املرجع نفسه،ص -  3
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اجلنوبية من أجل حتسني شروط نقل البضائع دول  بلدان أعضاءالربية بني و ةبحريالطرق الإنشاء  -
 .واجهة ارتفاع كلفة النقلملبينها 

  .املدين ملواجهة الكوارث الطبيعية كالزالزل تطوير وتنمية الطاقة الشمسية وتعزيز الدفاع -

 .ةيالعمل على تعزيز املساعدات املالية والفنية للمؤسسات الصغرية واملتوسط -

يف دولة سلوفانيا وذلك لتعزيـز   2008متوسطية اليت مت تدشينها يف جوان و تطوير جامعة األور -
  1. التعاون يف جمال األحباث والدراسات

          اختلفت وجهات النظر، فبنسبة لدول األوربية إعتربت هذا املشـروع نـوع  قد فأما عن ردود الفعل 
من أنواع الغزو الفرنسي وأبدت رغبتها يف أن يكون هناك مشروع أوريب، وأول دولة عارضت ذلك جند 

   .النقسام يف البيت األورويب، أما بريطانيا فقد فضلت الصمتلأملانيا اليت إعتربته عامال 

وتشككت كل من إيطاليا ومفوضية األوربية من ذلك ممـا   ،ن إسبانيا فتمسكت مبسار برشلونةأما ع
رفضت تركيا الربنامج واعتربته حماولـة الحلـاق   فرنسا خطأها وقامت بتغري موقفها ، كما أدى إلدراك 

  .الصيين على املنطقة األمريكياجلنوب املتوسطي بشماله يف وجه اهلجوم 

بني الرافض القاطع  غرب العريب فقد تباينت ردود الفعل حول هذا املشروعأما عن موقف دول امل
قد أبدت رغبتها يف املشاركة يف قمة باريس، بينمـا رفضـت ليبيـا    فنسبة ملوريتانيا بفالومرحب بالقوة، 

  .الحتاد املتوسطيلاملشاركة وأعلنت رفضها 

وزير اخلارجية الذي عرب عن خشـية دول   "مراد مدلسي"أما عن اجلزائر فنجد على حسب قول
الضفة اجلنوبية من احتكار املفوضية األوربية للقرار االحتاد مشريا للقوة املادية وملكه للقرار خبصوص احتاد 

  2.األوريب واملطالبة يف نفس الوقت بشراكة متوازنة تقوم على أساس املساواة والشفافية 

  ومعقـدة  ةدي واملغرب العريب هي بطبيعة احلال عالقات جبني دول االحتاد االوريبما  إن عالقات
 اإلستراتيجية        يف نفس الوقت يتخللها نوع من الصعوبات اليت عملت على حتسينها وتطويرها نظرا ملصاحلها 

  .يف املنطقة
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بيـة  ة اليت تقام ا االحتاد األوريب مع الـدول املغار مام من خالل املشاريع املهمجلى هذ االهتتوي
له  جناز خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي اجلزائري عرب اجلزائر واملغرب وإسبانيا والربتغال والذي اونذكر منها 

  .أبعاد متعددة لتطوير التعاون بني الطرفنيو  آثار

مياه البحر بني إسبانيا واملغرب، ومشروع كابل ذا االلياف                                    حتت إضافة ملشروع الكابل الكهربائي
  1.البصرية بني تونس وإيطاليا

للتكنولوجيا  ردوتعترب إيطاليا أقرب الدول األوربية جتاه املنطقة من حيث املوقع اجلغرايف وأهم مو
لدول، إذ تعترب من أكرب الشركاء االقتصاديني الغـربيني  احلديثة هلذه الدول وهلا عالقات وطيدة مع هذه ا

  ألف هكتـار  83يطالية حنو االب يضافة لشراء نفطها فه تعمل على نقله وهي متتلك شركة أجباإلليبيا، فل
لدعمها يف محلة العقوبات  األمريكيبامتيازات النفط يف ليبيا، فهي بالرغم من الضغط  أهولةمن األراضي امل

تبقى كل من ليبيا واجلزائر املمـول األول للـنفط    املفترض على ليبيا قد رفضت ذلك ،وهكذا يةاالقتصاد
  2.والغاز الطبيعي هلا

د من املنتجات األوربية كما أا دسوقا لعو للمواد اخلام للصناعة األوربية اكما تعترب املنطقة مصدر
مثل صناعة األمسـدة واالمسنـت    وربيةمن املنتجات األ عددا من الصناعات األوربية وسوقا لعددمت أقا

 املغربدول عن أما ،أوربا العاملة اليت تفتقر إليها سوقا لليد و امصدرباعتبارها والصناعة النفطية ، إضافة 
  3علميةالحتاد األوريب الوسائل التقنية والنتمية واآلالت واملعدات الصناعية واالفتقوم باستراد من دول العريب 

حتدي للسياسات األوربية يف املنطقة إذ متكنت اهم يف منطقة املغرب العريب  األمريكيةوتعد املنافسة 
        قيق مكاسب اقتصـادية مجـة يف املنطقـة   حت 20خالل التسعينات من القرن  اليات املتحدة األمريكيةالو
يف كل من اجلزائر  تنقيب على احملروقاتالميزة من عقود تحبصة م األمريكيةالشركات النفطية ستستفيد إذا 

وليبيا أما تونس فقد تقدمت باستثمارات أمريكية بسرعة إىل املرتبة الثالثة بعد بريطانيا وإيطاليا، وهكـذا  
لكن رغم  ، ريكيمتطورا ملحوظا جتسد يف تأسيس جملس اعمال مغرب أ األمريكيشهد احلضور اإلقتصاد 

                                                             
  75ص  رجع سبق ذكره،م علي احلاج، - 1
 ،)2006، 1 جمدوايل للنشر والتوزيع،طدار :عمان(،جتاه افريقيا وانعكاساا الدولية األمريكيةتطورات السياسة حممود مجيل مصعب، - 2

  127ص 
  164علي احلاج، مرجع سبق ذكره، ص  - 3



معه التعامل وسبل املغاربية املنطقة على الدويل التنافس:                                       الثالث الفصل  
 

109 
 

يف بعض دول املغاربية اليت سعت من خالل ألمريكية واليات املتحدة اهذا التقدم االقتصادي الذي حققه ال
 األمريكـي التواجـد   هـذا   إال أن،1ذلك إىل تعزيز حضورها الثقايف يف إطار املنافسة األوربية يف املنطقة

  :واألوريب يف املنطقة تشهد اختالفات واضحة ومنها

غاربية مع اخلارج ما جعل إقامـة  حتتكر الدول األوربية منذ عقود من الزمن على حنو ثلثي املبادالت امل -
الشراكة معها تطويرا للعالقات القائمة بل حتديد هلا، فيما يشكل التعاون والتبادل االستثماري والتجـاري  

  .حديث العهد والتعود جلذور تارخيية بعيدة األمريكيةللواليات املتحدة 

يشكل بعد املسافات عائقا أمام إمكانية تطوير التبادالت التجارية بني املغرب العريب والواليات املتحدة  -
يؤدي لصعوبة تصدير االقتصاد حنـو االسـواق   وهضة مما يقلل فرص املنافسة األن كلفة النقل ب األمريكية
أن  األمريكيةفاضلية ال ميكن للسلع ت ة، خبالف االحتاد األوريب فإنه يكتسب من هذه الزاوية ميزاألمريكية
يزات تنافسية يف جمتمع ال يعرف عنـه ميوالتـه   مبإضافة ملا سبق فإن املنتوجات املغاربية الحتظى ،و جتاريها

  .وأذواقه االستهالكية
ت عـا مجتلة االستهالكية للميالعم لتؤثر يف تشك والدور الثقايف  وسائل اإلعالمان الدور الذي  تلعبه  -

     لعب دورا بارزا يف عملية التقارب والتباعد التجاري وهذا ما جيعل املنتوجـات األوربيـة تتفـوق    تاليت 
  2.سواق املغاربية بسب سهولة التعامل معهااالعلى غريها يف 

  :املدخل االقتصادي الصيين يف املغرب العريب: املطلب الثاين

 ا قويـا طقة املغاربية خصوصا يعترب هاجسبروز الصني يف املسرح الدويل اإلفريقي عموما واملن إن
إذ أصبحت الصني العبا فاعال يف الساحة الدولية ،  يرهق القوى الغربية ويعيق التنافس احملموم على املنطقة

جم وقوة الصني حوهذا ما يعكس ايا كمحاربة اإلرهاب وحفظ السالم ، اليت تفاعل يف العديد من القض
اليات املتحـدة  دمج الصني يف النظام العاملي، وهكذا فإن  التعاون بني الو ورةرضو التأكيد على املتزايدة 
  3.واالحتاد األوريب سوف يزيد مع بكني حول هذه التحديات الدولية األمريكية

                                                             
  166املرجع نفسه ص  -1

  .168-167املرجع نفسه،ص -  2
  :ععلى موق" ني الصيين التحدي االستراجتي اجلديد القدمي للغربنالت"عبري عبد احلليم خاص، - 3
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ـ  اىل درجةالصني كقوة اقتصادية على املسرح االقتصادي وهكذا برزت  ثـاين أكـرب    ااعتباره
  .يف النمو على مدى العقدين او ثالثة عقود أخرىاملعدل ، اذ تواصل هذا  يف العامل ياتاقتصاد

ارة والتدفقات املالية، وهي متثل اآلن لتجمن حيث ااالسياوي كما بدأت تكتسب أمهية متزايدة يف اإلقليم 
  .يةوياة فيما بني اقتصاديات األسدفقجنبية املباشرة املتمن مجيع التدفقات االستثمارية اال %40حوايل 

ان واالقتصاديات الناشئة يف آسيا جمتمعة اآلن أكثر من ثلثي تـدفقات االسـتثمارات   متثل اليابو
  1.األجنبية املباشرة الوافدة إىل الصني

مبعدل ملحوظ قـد بلـغ    2004-2001وقد ازدادت الصادرات الصينية خالل الفترة املمتدة من 
  .يف املتوسط، وظل مستوى الصادرات يتفوق على الواردات %20حوايل 

زيـادة   2011لية جعلتها رائدة يف هذا اال حيث سجلت عام ابتكنولوجيا ع الصني  كما تتميز
وقد بلغت قيمتها حـوايل   %32.2املعلومات وبرامج بنسبة  و يف عائداا من صناعة خدمات التكنولوجية

من صناعة خدمات عائدات البالد  وأعلن وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات أن، مليار دوالر  292.23
 ةسبمليار دوالر أي بن 292.23 بوان ما قيمتها  تريليون  1.84التكنولوجية والربامج احلاسوبية ازدادت اىل 

  2.مليار دوالر 30.4على أساس سنوي إىل  %18.5وزادت صادرات البالد  2010عن عام   % 32.2

، األمريكيةللسياسة اخلارجية  تظمةالصينية فهي متثل أكثر جتليات املن األمريكيةوبالرجوع للعالقات 
خارجيتـه   ةأكد على ضرورة التعاون مع الصني، وقد وصف جورج بوش ووزيـر نيكسون فمنذ عهد 
مع الصني تعترب أفضل منذ انفتاح الواليات املتحدة األمريكية  عالقات بان  كولن باول و سيرا كوندوليزا

ني قد أعيد تنظيم صفبصعود ال ،أكثر من مرة اتالزيار ينتاووقد تبادل الرئيسان بوش وج 1971على بكني 
األطلنطي إىل احمليط اهلادي بربوزها كقـوة   احمليط بية منذمركز اجلا ستنتقلة أساسية وقالنظام الدويل بطري

   3.يف آسيا تسعى لسيطرة على النفوذ يف العامل

                                                             
   44، ص2005، سبتمرب جملة التمويل و التنمية، "الصني ماخلطوات القادمة أما "اد،سوارس براسا1- 

  :،على موقع"الصني يمن وتتنافس" كمال عبيد، -  2
(11/05/2013) http://www.annabaa.org/nbanews/2012/03/347.htm 

  :،على موقع"الصني وامريكا مسار العداوة احلرج"هنري كيسنجر، -  3
(11/05/2013) article=30672/aissu. http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3a  
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مع بني التخوف جتجة هلذه العالقة اليت والصني ميكن أن منيزه بطبيعة مزد مع األمريكيإن التعامل 
من جهة  يف ظل التطور االقتصادي والتعاون واالهتمامات املشتركة خاصة،  من جهة املتبادل تشكيك وال

  .اخرى

األخـرية  ته من خالل زيارالرئيس الصيين من تصاعد الصيين فقد بني  األمريكيةأما عن املخاوف 
ة الفساد السياسي بأن الظواهر الدولية كالتلوث وعدم االستقرار وحمار على ديأكت األمريكي علىرئيس لل

     كقـوة حتـرص    اواعترب اليات املتحدة األمريكية،جمال لتحدي الوال وستستغرق كل الوقت واالهتمام 
  .على إبقاء النظام الدويل الراهن واحملافظة عليه

وذلك يف إطار احلرب البـاردة   رنكثر من نصف قفهي تعود أل الصينية اإلفريقيةات العالق اما عن
  .حبيث ساندت الكثري من الدول للتحرر يف إفريقيا

ذ تعتمد الصني على سياسة تقدمي ا عاش،لالنتالعالقات الصينية اإلفريقية  نهاية التسعينات عادتفب
عكس الدول الغربية وذلك رغبـة يف التعزيـز    على ن شروط سياسيةاملساعدات االقتصادية لدول من دو

الطاقة ومواد اخلام للمحافظة على مستواها  كبريا مبصادر  اهتماما ،كما تبدي الروابط التجارية واالقتصادية
  1.وأوربا يف املنطقةديا فعليا للواليات املتحدة األمريكية حت ما يعترب االقتصادي وهو

لتطوير التجـارة   "CACF"تدى التعاون الصيين اإلفريقي قامت الصني بتأسيس من 2000ويف سنة 
 .غابون مصر و ،اجلزائر :الدول التالية زار هيو 2003ويف  2000دولة إفريقية عام  44واالستثمارات مع 

  2.والتوقيع على االتفاقيات التجارية واالستثماريةكما تعمل على اقامة عالقات متميزة مع الدول البترولية 

اعة الصينية خاصة النفط نخزانا ومموال مهما للمواد األولية املهمة لص تعترب الصني إفريقياوعموما 
  .جاا الصناعيةتواعتبارها سوقا استهالكيا مهما لتسويق من

  

  

                                                             
  31ص ،2006،جويلية 165العدد ،41جملد جملة السياسة الدولية،السيد امني شليب، هل الصعود الصيين ديد للواليات املتحدة ، -  1
  :على موقع،"التنافس الغريب الصيين على القارة االفريقية"حممد غريب، - 2

.(09/05/2013)plus.ma.undex.php?option=com.view http://www.droit  

http://www.droit


معه التعامل وسبل املغاربية املنطقة على الدويل التنافس:                                       الثالث الفصل  
 

112 
 

  أي ما  1997لعام  %40.6 اىل إذ تشري اإلحصائيات إىل تطور حجم التجارة الصينية اإلفريقية
  1990.1 لسنةر وهي قيمة جتاوزت حجم التجارة مليار دوال 5.67قيمته 

    2000رة مع إفريقيـا لسـنة   اوعلى حسب احصائيات احلكومة الصينية فقد ارتفعت حجم التج
يف اقتصاديات إفريقيا جنوب  مليار دوالر، إضافة إىل تضاعف معدالت النمو 40دوالر إىل  رمليا 10.6من 

من نوعه حسب الصندوق النقد الدويل وهو األعلى  %5.8إىل حنو  %3الصحراء خالل الفترة نفسها من 
  2.فهذا التحسن راجع إىل تطور حجم املبادالت التجارية لنيلوعلى حسب احمل

 55.5 اىل وصـل  2006سنة يف دوالر وبليون  40ال ى   2005وقد وصلت حجم التبادالت لسنة 
كمـا قامـت بإنشـاء     ،الروإىل مليـار د  يف افريقيا استثمارات املؤسسات الصينيةقيمة  وبلغت ، بليون
  .ألف صيين إفريقي  78مؤسسة مشتركة توظف  480 بلغت اىل صينية اتوعمجم

الصيين يف املشهد الدويل يشكل فعال جيوسياسيا كبري ووصل إىل حد قيـام بفـتح    دجابات التو
قوم مبنافسة يواصبح بذلك صفة خاصة ، العريب ب االقتصاد وانتهاج سياسة جتاه افريقيا بصفة عامة واملغرب

اليت تعترب هذه املنطقة منطقة نفوذ ) حتاد االوريبالواليات املتحدة األمريكية واال(وحتدي القوى الكرب العاملية 
ومت وضع عدة مشاريع لبسط نفوذها عليها وقد أكد اخلرباء االقتصاديني على أن انتشار الصيين يف املنطقة 

،        الزراعيـة  يف العديد من القطاعـات الصـناعية و   هلا بإقامة مشاريع استثمارية ضخمةيسمح ساملغاربية 
إذ تعترب الصني املغرب العـريب حبكـم موقعـه     احمللية، مح بتطوير القدرات التنافسية للمؤسساتيسما س

  .جهة أخرى من حام السوق األوربية والتموقع فيهتريقية من جهة واقفاالستراتيجي بوابة لتغلغل يف إ

 إذ تركز اساسا على البلدان املنتجة للنفط ،أجل االنتشار نتعمل الصني جاهدة مومن اجل ذلك 
ودورها يف مـد   والغاز  والدخول يف االستثمارات الكربى خاصة من قبل اموعة الوطنية الصينية للنفط

  3.ء واألشغال العامة يف اجلزائرالصينية األخرى يف قطاع البناات أنابيب الغاز يف ليبيا ودور اموع

  
                                                             

  .119- 118ص ،2009 تاءش 21العدد  الة العربية للعلوم السياسية" التنافس الدويل يف إفريقيا األهداف والوسائل"احلسناوي حلسن  - 1
  :،على موقع"جيتاح افريقياالصيين  داالقتصا"كريغ تيمبورغ  - 2

.(09/05/2013)eqtesad(27)176htm Http://www.sironline.org/alaboibe/edare%20 
 :،على موقع"رشيد حشاشة ،الصني تدخل اىل حلبة املنافسة بني اروبا وامريكا يف املغرب العريب - 3

)(07/05/2013)http://www.libyafurum.org/archive/undex.php?option=com.content(a  

http://www.sironline.org/alaboibe/edare%20
http://www.libyafurum.org/archive/undex.php?option=com.content(a
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  :العالقات الصينية اجلزائرية:اوال

تاريخ عميق فمنذ االستقالل اجلزائر قامت بفـتح  ب قات وديةتعترب العالقات اجلزائرية الصينية عال
وحماولة إقامة عالقات إقتصادية ومبادالت جتارية والتوقيع على عـدة   1962سفارة الصني باجلزائر بأوت 

   1.بآسيا وقد عربت الصني عن دور الذي تلعبه اجلزائر يف إفريقيا وأعتربته شبيها بدور الصيين،  اتفاقيات

املتعلقة حبقـوق االنسـان        وبعد انتهاء احلرب البارد قدمت اجلزائر دعما كبريا للصني يف قضايا  
  ساعد على إمكانية إقامة املنتـدى ا ون الصيين اإلفريقي وهذا مامع تقدمي مساعدات لتحضري للمنتدى التع

  2000.2يف بكني يف أكتوبر 

         ليت صادفت تأسـيس العالقـات الدبلوماسـية    او 2009مسني الذكرى الواحد واخل لمن خالف
الطرفني، وخاصـة  املبين على أساس العالقات املتينة بني  تنياملتعاون الاجلانبان  ر، وضحابني الصني واجلزائ

للسنوات األخرية بعدما قامت الصني بسياسة االصالح واالنفتاح للخـارج وكـذا اسـتقرار    بالرجوع 
االوضاع االجتماعية باجلزائر وقد شهدت العالقات على اثر ذلك منوا جيدا يف ظل اجلهود املبذولة من قبل 

الشمسية بطريقـة  التحتية واستخدام الطاقة  ىنالطرفني وقد مس التعاون عدة جمالت كالتجارة والطاقة والب
  .سلمية

مليار دوالر أمريكي بزيادة  3.83إىل  2007بني البلدين عام  ما وقد بلغت قيمة التبادالت التجارية
     إذ تشمل صادرات اجلزائـر   ،وذا أصبحت اجلزائر سادس أكرب شريك جتاري للصني 2006من سنة  3

البترول  الصني تستورد و نتجات احلديد والصلبالبس وماملغيار والآلالت والسيارات وقطع امن املعدات و
ألف دوالر أمريكي وتتركز  400 و مليون 600 اتوصلت قيمة االستثمار 2008ويف اية جوان ، اخلام 

  .3أساسا يف جمال النفط والغاز الطبيعي

                                                             
1 - Philippe richer,l offensive chinoise en afrique,(Paris:edition kathzl,2008),p65 

لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية  مذكرة  ،ابعاد السياسة اخلارجية الفرنسية جتاه املغرب العريب بعد احلرب الباردة، فاطمة بريم -  2
  210 ص،2009/2010فرع دبلوماسية والعالقات الدولية،جامعة باتنة،

  :، على موقع”العالقات االقتصادية والتجارة بني اجلزائر والصني، تتوسع وتتعمق 3 -“
.(07/05/2013)http://arabic.cri.cn/361/2009/01/12/181s1100b.htm 

http://arabic.cri.cn/361/2009/01/12/181s1100b.htm
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ختصيص صندوق استثماري  عكما قامت بكني بتسطري برنامج واسع على املستوى االقتصادي م
  .ليار دوالرم 1خاص 

زيادة معتربة وبذلك أصبحت بكني ثالث  2009كما عرفت صادرات الصينية اجتاه اجلزائر لسنة 
عدد الشركات الصينية ، مع ارتفاع يف مليار دوالر  3.987ممون للجزائر بعد كل من فرنسا وإيطاليا بقيمة 

  1.مؤسسة وشركة صينية 578إىل  2008لتصل يف اية 

ة على الطاقة والغاز الطبيعي دسد احتياجات التنمية االقتصادية الصينية املتزايولأما يف جمال الطاقة 
احتيـاطي الـنفط   على البلدين التركيز على التعاون، فمن اجلانب الصيين فهي حتتاج النشـاء  كان لزاما 

راا االنتاجية من النفط وجلـب  االستراجتي أما باملقابل فاجلزائر تسعى من خالل هذا التعاون إىل رفع قد
  .شتركةاملصاحل املتحقيق لاستثمارات األجنبية، وبذلك هناك رغبة يف التعاون ما بني البلدين 

ويشمل  1980إلملام به منذ اأمهية فقد بدأ  وإضافة ال التجارة والطاقة، يعترب جمال املقاوالت ذ
  .تصاالت وغريهااملباين والسكك احلديدية واال :جماالت متنوعة مثل

     الشركات الصـينية يف اجلزائـر    من قبل بلغت قيمة املشاريع اليت مت تنفيذها 2008ففي اية شهر جويلية 
  2.اتألف جزائري يف شىت املشروع 30مليار دوالر أمريكي، ويشمل حوايل  18.88إىل 

وقد  ،كيلومتر 528إضافة إىل مشروع بناء طريق سريع من شرقي اجلزائر إىل غربه الذي يبلغ طوله 
استطاعت شركة جونغ شني الصينية والشركة اجلزائرية لبناء السكك احلديدة ومقاولة املشروع الذي وصل 

  3.مليار دوالر 25قيمة استثماراته اإلمجايل إىل حوايل 

  :يةالعالقات الصينية املغرب

هتمت العالقات الدبلوماسية بـني  اإذ  1959أوىل مالمح العالقات الصينية املغربية منذ  تلقد برز
البلدين عرب وضع آالت للتعاون والتشاور الثائي حول خمتلف القضايا اليت ختص البلدين والقضايا الدوليـة  

ويشكل التعاون التجاري  ،البلدين ن الزيارات الرئاسية الشبه سنوية اليت حتكم عالقاتع واإلقليمية، فضال
                                                             

 5ص 2009- 03-31،  5592العدد ،اجلزائر،جريدة اخلرب اليوميةربا قلقة من الزحف الصيين على منطقة مشال افريقيا،وا صواليلي،حفيظ  - 1
  .، مرجع سبق ذكره”لعالقات االقتصادية والتجارة بني اجلزائر والصني، تتوسع وتتعمقا-  2
 املرجع نفسه -  3
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واد األولية إىل الصني تستورد منها املواد املصنعة إضافة املذ يصدر املغرب إجزءا مهما يف العالقات الثنائية  
   . يتلقاها املغرب إىل املعونات الفنية اليت

إذ بلـغ   االقتصادية والتجارية، تإال يف السنوات األخرية يف جماال ين تطوراشهد التعاون ما بني البلديفلم 
مقارنـة مـع سـنة     %28بزيادة قدرها  2005مليار دوالر سنة  5.1أزيد من  اىل التبادل التجاريحجم 
2004.1  

 ،2005زود للمغرب واملرتبة العشرين كزبون له لسـنة  متلت الصني املرتبة السادسة كحوبذلك ا
املغرب والصني على أكثر يف توفر ، وتما بني البلدين هو الصيد البحري اإلستراتيجيةاالت ومن أهم أكثر ا

  .خوياترباخرة لصيد ال 77ة تشمل طشركة خمتل 20من 

، حيث اعتربت الشراكة بني املكتب )مشال أغادير(فضال عن التنقيب البترويل يف الواجهة البحرية 
" شارل كوربويشور أو وفناشيونال أ شينا"رولية ت واملعادن واموعة البتابوانرلهيدوكالالوطين املغريب 

  .منوذجا للعالقات اإلستراجتية 

 إذ تشكل جزءا مهمـا ،الطاقة  ةياسمولباملغرب يف جمال الطاقة يف اطار دب هتمام الصييناالويدخل 
ىل كـل         ا"هو جينتـاو  " كما ان معظم الزيارات اليت قام ا الرئيس الصيينستراجتية الصينية احلالية،اال من 

  2.والفوسفاتالطاقة جمال  الشؤون التعاونية يفب انيجرييا مرتبط أساس من السعودية واملغرب و

  :العالقات الصينية لتونسية

وقد حافظت الصني وتونس على دوام العالقـات   1964ترجع العالقات الصينية التونسية إىل سنة 
أقامت وزارة اخلارجية للبلدين آلية  1996السياسية احملددة عبد اقامة عالقات دبلوماسية، ففي ديسمرب عام 

الثقة السياسية املتبادلة بني الطرفني وتعميق التعـاون االقتصـادي    تعززتاملشاورات السياسية الدورية، و
  التجاري

                                                             
  :على موقع" يف عامل املتغري املغرب والصني تفاعل دبلوماسي"هند بطليموس، -1

(11/05/2013) http://www.anabaa.org/nbanews/57/097.htm 
  املرجع نفسه -  2

http://www.anabaa.org/nbanews/57/097.htm
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بـني   ما فع حجم التبادل التجاريترحبيث ا ابادالت ما بني البلدين إزديادا ملحوظوقد شهدت امل
  .يف السنوات املاضية %10البلدين بنسبة أكرب 

وقد تطور التبادل التجاري بني البلدين بصورة سليمة منذ التسعينات إذ بلغت إمجايل املبادالت حنو 
  1.مليون دوالر 900ارتفاع إىل  2001ويف  1998مليون دوالر لعام  129

  الذي دخل كالعـب فاعـل   عن دوريف املنطقة بحثيف اللنا الدور الصيين يتضح ووفقا ملا تقدم 
ستراتيجية االقتصادية وبذلك ااوحماولة خطة على الساحة الدولية االفريقية عموما واملنطقة املغاربية خصوصا 

ذها وحماولة ولذان يعتربان املنطقة مركز نفلاألوريب ااالحتاد واليات املتحدة األمريكية الومع  تدخل املنافسة
  .بسط سياستها من خالل املشاريع السياسية واالقتصادية العسكرية

  :لتنافس الدويل على املنطقة املغاربيةطرق التعامل املغاريب امام ا:املبحث الثاين

نفطية والرغبة يف السيطرة وخاصة ال ةيعترب موضوع االرهاب والدميقراطية اضافة للمصاحل االقتصادي
على مناطق النفوذ العوامل االساسية اليت تؤدي اىل خلق منافسة تارة والتعاون تارة اخرى علـى املنطقـة   
املغاربية، مما ينتج اثار وخيمة ،لذا يتوجب على دول املغرب العريب اختاذ طرق حمددة  لتكيف امـام هـذا   

  : هذه الدول من خاللالوضع ،كما ميكن استغالل هذا التنافس لصاحل

  .التحالف مع احد االطراف الصراع ضد باقي ،مقابل االستفادة املتبادلة/ 1
الدخول يف تكتالت مع اطراف اخرى يف اطار اللجوء اىل البديل االقليمي العـريب وتفعيـل االحتـاد    / 2

  2. املغاريب
  :البديل اإلقليمي العريب: األول املطلب

تغريات على املستوى العاملي بربوز ظاهرة التكامل واالندماج وظهور شهدت اية احلرب الباردة 
  .االحتاد األوريب يف أوربا وتكتل نافيا أمريكا الشمالية إضافة لنمو اآلسياوية

                                                             
  :،على موقع"التبادالت االقتصادية التجارية بني الصني واملغرب" - 1

.(07/05/2013)27/content200748.htm-09-http://arabia.china.org.cn/archive2006/txt/2000 
  :،على موقع"مبنطقة املغرب العريب واليات التصدي له األمريكيريب ومظاهر التنافس اال"،لعجال  حممد امني اعجال -  2

(25/04/2013).http://www.politics.ar.com/ar/index.php/permalink/3038html 

http://arabia.china.org.cn/archive2006/txt/2000
http://www.politics.ar.com/ar/index.php/permalink/3038html
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ويف ظل ذلك كان لزاما على املنطقة العربية العمـل علـى بنـاء الوحـدة العربيـة لتصـدي                   
ناءات إقليمية بني عدد من األقطار العربية اليت تتميز بتجاور اجلغـرايف  هلذه التكتالت، وذلك من خالل ب

إضافة للعوامل املتجانسة كالثقافة والتنوع اإلقليمي بني عدد من االقطار العربية اليت تتميز يتجاور جغرايف، 
  كالثقافة والتنوع 

عـريب وتـأليف   فاهلدف االستراتيجي من اقامة التكتل العريب  هو خلـف وتوثيـق التعـاون ال   
اخلصوصيات والتنسيق بينهما باعتبار أن كل إقليم عريب يتمتع خبصوصية ختتلف عن اآلخر ما يسمح بإقامة 

  1.تبادالت وإلغاء التبعية اخلارجية وكذا التنافس الدويل على ثرواا

ليـة  اذ عملت اجلامعة العربية على حتقيق ذلك من خالل دعوة الدول العربية إىل الدخول يف العم
التكاملية كشكل من أشكال التعاون والنظر للمسائل العربية مبنظار املصلحة املشتركة واختاذ موقف موحد 

  2. إزاء املشاكل املطروحة

  :وقد تلجأ الدول العربية للعملية التكاملية ألمرين أساسيني مها 

عربية خاصة عندما يتعلـق األمـر   االقتناع حباجة لتعامل الواقعي مع املعطيات اجليوسياسية يف البالد ال/ 1
  .بالعمل الوحدوي وإعادة االعتبار لفكرة احلوار اجلغرايف يف املسائل الواحداوية 

االقتناع العام بفشل دويالت القطرية لوحدها يف احلفاظ على استقالليتها يف أحضان التعبية اخلارجيـة  / 2
  3.وعجزها عن اداء مهام التنمية االقتصادية

  :التعاون يف وتشمل ميادين

  :التعاون العريب يف جمال البترول: اوال

حضـره   1960مت إنشاء منظمة الدول املصدر للبترول املعروفة باألوبيك يف مؤمتر بغداد يف سبتمرب 
مندوبون اخلمس دول وهي السعودية، العراق، الكويت، إيران، فيرتويال، ومت عرض وجتميـع وتنسـيق   

                                                             
دار اخللدونية للنشر :اجلزائر (،4،العدد دراسات اقتصادية،"املغاريب مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي"،يشأمحد دبرشيد بوكساين ،  -  1

     79-78،ص  )2004والتوزيع،
  141- 140كره ص ذسبق  مرجع صطفى الفيالين،م - 2
  191 ،صاملرجع نفسه - 3
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مواقفها جتاه الشركات البترولية العربية اليت كانت تسيطر على عمليات انتاج يف تلك الدول مث انضـمت    
  .1دولة  13وصلت عضويته إىل  2007إىل هذه املنطقة دوال تباعا وكانت  آخر دولة هي أنغوال بداية 

االستخراج وباإلضافة وهو دليل على التوجه حنو سياسة جتارية مشتركة هلا انعكاساا على سياسة 
هلذه املنظمة مت إنشاء سبع شركات للخدمات النفطية ومعهد القوميات للتدريب ، وهكذا حققت فرصـا  

  2.للتعاون العريب

فإىل جانب هذه املنظمة، عملت الدول العربية اىل البحث عن إجياد تكامل العريب يف جمال الصناعة 
ية،اذ ال ميكن أن تتم بشكل فعال إال إذا كانت قائمة على ركـائز  البترولية يف عملية تصنيع املوارد البترول

التنسيق  بني دول العربية ، وذلك لتحقيق اقتصاديات من احلجم الكبري مع امكانية إجياد سوق حملية تتجاوز 
د إمكانيات أي قطر من األقطار العربية وبذلك تستطيع الدخول يف منافسة أمام الدول الغربية املصنفة للموا

  .البترولية

   :التعاون العريب يف اال الزراعي:ثانيا

ويشمل هذا التعاون وضع خطة إمنائية يف اال الزراعي باعتباره جماال رحبا للتكامل االقتصـادي  
العريب إذ أخذنا يف عني االعتبار إختالل ما بني املوارد الزراعية على مستوى كل قطر من األقطار العربية ، 

ر على امكانيات بشكل كبري على املستوى الكلي للوطن العريب واليت من خالهلا ميكن أن حتقق يف حني تتوف
التنمية مبعدالت عالية وبتكلفة أقل، ويف هذا اال هناك العديد من حماوالت التكامل العريب فيما خيـص  

مسارات االمنائيـة الزراعيـة         اال الزراعي من خالل املنظمة العربية للتنمية الزراعية اليت عهد هلا حتديد
  3.يف الوطن العريب إضافة لقيامه يف بعض الشركات الزارعية يف إطار العمل العريب املشترك

ومن خالل ما مت عرضه يتضح لنا ان هناك ضرورة حتمية لتنسيق ما بني السياسة االمنائية املشتركة 
قوي حبيث تتوفر كل دولة على مورد خيتلف عن األخر        يف اال الزراعي مع سياسات العربية يف اال الطا

  .ومن اجل ذلك هناك ضرورة تقسيم االدوار يف الوطن العريب
                                                             

،  حبوث اقتصادية عربية، "نشأةا وتطورها والتحدايات اليت تواجهها :منظمة الدول املصدرة للبترول األوبيك "ماجد بن عبد اهللا املنيف، - 1
  .71، ص2008شاء  14، سنة 41 دالعد

  .142ه، صرجع سبق ذكمرمصطفى الفيالين ،  - 2
  .50، ص ) 2009ديوان املطبوعات اجلامعية ،( ،التكامل االقتصادي العريب بني جدلية االنتاج والتبادلعبد القادر رزيق املخادمي، - 3
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فأي خطوة تقوم ا أي تكتل سواء من قبل منظمة األوبيك أو جملس تعاون اخلليجي أو املنطقة املغاربيـة  
  1.الضغوطات اخلارجية والتبعية األجنبية سيكون يف اجتاه خدمة التنمية العربية الشاملة يف مواجهة

  .العالقات العربية العربية والتكتالت االقتصادية العربية :ثالثا

وهي القيمة اليت مل تتغري لسنوات عدة ولعـل   1992لسنة  %9ال تشكل التجارية العربية البينية سواء 
  :هذا راجع ألهم العوائق اليت تقف أمام العالقات العربية العربية وتتمثل قي 

 .عدم فاعلية اجلامعة العربية وعدم قدرا على قيادة تكتل إقتصادي حقيقي -

ـ    - ة ، فهنـاك         تعارض االنظمة االقتصادية العربية وعدم انسجام السياسـات االقتصـادية التجاري
من الدول من انتهجت النظام االشتراكي وكانت استراتيجيتها مبنية على تأمني معظم الشركات 

 .واملؤسسات االقتصادية  وهيمنة القطاع العام على التجارة اخلارجية

 2.حداثة تطور القواعد االنتاجية والتصديرية والقيام بأهم التطورات الصناعية يف البلدان البترولية -

  .هياكل التجارة العربية اخلارجية / 1

تعتمد بعض الدول العربية يف صادرا على املوارد الزراعية اىل حد كبري وباخلصوص  السـودان  
. واليمن إضافة لدور الذي تلعبه السياحة يف كل من لبنان، األردن، تـونس _ وموريتانيا و مصر و سوريا

  . واملغرب والذي ميثل جزء من الدخل الوطين

ويف املقابل هناك دول تعتمد بشكل رئيسي على انتاج النفط والبتروكيمياويات مثـل السـعودية   
وبقية دول جملس التعاون وكذا ليبيا والعراق واجلزائر، ففيما يتعلق بالتجارة العربيـة اخلارجيـة فإمجـايل    

ول الصناعية، وتلتها وأكثر من نصف صادرا كانت لصاحل الد 1998 مليار دوالر 130صادراا تساوي 
منـها          %67مليـار دوالر أي حبـوايل    170الدول األسيوية غري عربية أما ورادا يف نفس السنة فتقدر 

  3.من الدول األسيوية وهذا ما يؤكد اإلعتماد على االقتصاد العاملي غري العريب % 5من الدول الصناعية و

                                                             
  .143ره، صكرجع سبق ذم ،طفى الفيالينصم - 1
  :على موقع، 15ص،) ،2005 اليمن، املركز الوطن للمعلومات، ماي(  ،"ستقبل التكتالت االقتصادية العربية يف ظل العوملة االقتصاديةم" -  2

(16/04/2013) pdf nic.inf/content economic/external/studies/5-http://www.yemen 
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  :التجارة العربية العربية: ثانيا

فيما يتعلق بتجارة العربية البينية فتجد أوال ان  حصتها يف جتارا اخلارجية منخفضـة ومعظمهـا        
  . من الوقود واملعادن والبتروكيمياوية وال تكاد تشمل أي من اآلالت أو املعدات أو السلع االستهالكية

ان العربية إىل جمموعات        ومن خالل دراسة قام ا باحثان من صندوق النقد الدويل مت تقسيم البلد
) مصر، سوريا، األردن، لبنان(وهي املغرب العريب ، ثانيا دول جملس التعاون الست، ودول املشرق العريب 

  .ومل تتضمن الدراسة كل من العراق وفلسطني) اليمن، الصومال، جيبويت( والبلدان العربية األخرى 

بليـون دوالر عـام    12ت العربية البينية وقيمتها من الصادرا %60واستنتجت الدراسة أن حوايل 
بلدان املغرب العـريب وبقيـة    %15دول املشرق و  %25كانت متجهة إىل دول جملس التعاون، و 1998

  .البلدان العربية

ومن خالل ذلك نستنتج أن التجارة تكون فيما بني اموعة ذاا مما يبني ضعف التجارة البينيـة  
   1.العربية

  .منطقة التجارة احلرة العربية: ثالثا

سنويا من الرسوم اجلمركية وقد أقر  %10بتخفيض  ،1998مارس 1وقد دخلت حيز التنفيذ من 
الربنـامج التنفيـذي إىل يـنص           1997فيفـري  17الس االقتصادي واالجتماعي التابع للجامعة العربية 

على إقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى مع العلم أنه تتواجد إتفاقية تسيري وتنمية التبادل التجاري بني 
  .واستمرت سارية املفعول وهي األساس الربنامج التنفيذي 1953الدول العربية سنة 

  . شرطنيوعضوية يف منطقة التجارة احلرة العربية تستويف

 .املصادقة على اتفاقية تسيري وتنمية التبادل التجاري للدول العربية/ 1

 .املوافقة على الربنامج التنفيذي / 2

دولة ، أما الدول اليت أوفت على الشرطني معا  19الدول اليت أوفت على الشروط األول بلغ عددقد و
دول وهي دول جملس التعاون الست، مصر، املغرب، العـراق سـوريا، األردن،    14فبلغت  2000حىت 
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        ،2000تونس، لبنان، ليبيا، ومل تستكمل كل من السودان، اليمن ،موريتانيا اجراءات االنضـمام حـىت   
  .أما بقية الدول العربية وأمهها اجلزائر فلم تصادق على االتفاقية

  قة هو قيام بعض دول االعضاء بتخفيض التدرجيي املطلوب للرسوم من أهم العقبات اليت تزال عال 

   .اجلمركية ذات االثر املماثل و عدم إقامة جهاز خاص  حلسم املنازعات التجارية

ومل يتشكل حلد آن جهاز حمايد لإلشراف على تنفيذ االتفاقيات وضمان استمرارية التخفيضـات  
ا قد يطرأ من خالفات سياسية عابرة، ويشرف عليـه جهـاز   املنصوص عليها وضمان عدم تأثر التنفيذ مب

  .اجلامعة العربية

إضافة إىل ذلك هناك اتفاقيات التجارة احلرة فيما بني دول جمموعات خمتلفة من الـدول األربـع عشـر     
قية االتفاقية ما بني اململكة وسوريا واتفاقية ما بني اململكة ومصر، واتفا: األعضاء سالفة الذكر نذكر منها

مابني  اإلمارات واملغرب، واتفاقية مابني اململكة ومصر األردن واملغرب واتفاقية مابني مصـر واملغـرب   
  .وتونس واألردن 

ودف كل هذه االتفاقيات بأن تكون مكملة ومشجع التفاقيات منطقة التجارة احلرة العربية وليس بديلة 
  1. اد املغاريبأو منافسة هلا، وأن ينتهي مفعوهلا بعد تفعيل االحت

  تفعيل االحتاد املغاريب :ثايناملطلب ال

قبل التطرق اىل االحتاد املغاريب البد علينا ان نشري اىل مفهوم التكامل االقتصادي الـذي يعتـربه   
  .ومعادن متباينة ،اذ يستخدمه البعض للتعبري عن عالقات امنت تنشا يف اطار اندماج والوحدة دالالت

االقتصادي هو اتفاق جمموعة من الـدول متقاربـة يف املصـاحل االقتصـادية              اذ يقصد بالتكامل   
او يف املوقع اجلغرايف من خالل الغاء القيود السلع واألشخاص ورؤوس االموال فيما بينها،و قيامها بالتنسيق 

  .يف سياستها االقتصادية إلزالة التمييز الذي قد يكون راجعا االختالف يف هذه السياسات
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فالتكامل يتيح لألطراف اقامة مشاريع كبرية وتوفري الظروف والشروط املواتية لتسريع من وتـرية    
تطوير وحتديث االقتصاد بإسهام مجيع االطراف املتكاملة للوصول لنتائج افضل ،باإلضافة لتحسني شروط 

  1.التبادل التجاري،كما يساهم على ختفيف من حدة املشاكل االقتصادية واالجتماعية

  :النشأة والتطور:أوال

تعود الفكرة االوىل إلنشاء املغرب العريب اىل املؤمتر املغاريب الذي انعقد جبمهورية مصـر العربيـة   
لألحزاب املغاربية الـذي   ،وان كانت الفكرة النواة قد تبلورت يف مؤمتر االول 1947ة يف فيفريربالقاه

واليت عربوا انذاك عن النظـرة اإلسـتراتيجية للواقـع    ، 1957افريل 30اىل 28انعقد يف مدينة طنجة من
،اضافة  1964ومستقبل التحوالت االقليمية والعاملية اقتصاديا، مث انشاء اللجنة االستشارية للمغرب العريب

لبيان الوحدوي بني ليبيا وتونس، ومعاهدة مستغامن بني ليبيا واجلزائر، ومعاهدة االخاء والوفاق بني اجلزائر 
  .1983موريتانيا وتونس و

رمسيا عن ميالد مرحلة جديدة  1988-6-10وعربت القمة املغاربية اليت انعقدت يف اجلزائر بتاريخ   
للعالقات املغاربية ،والذي اصدر بيان زرالدة الذي عرب عن رغبة القادة املغربيني بإقامة احتاد املغاريب الذي 

له،وقد مت التأكيد عليه فعليا من خـالل اجتمـاع   يهدف لتحقيق نوع من التكامل االقتصادي ما بني دو
  .ومت االعالن الرمسي عن ميالد االحتاد املغاريب 1989فيفري  17مبراكش 

اذ يهدف أساسا اىل حتقيق التكامل االقتصادي وتوفري التنمية االقتصادية،اضافة لذلك فهو يسـعى  
االتفاقيات يف سبيل اقامة منظمـة التجـارة   لضرورة اختاذ كامل التدابري واإلجراءات عملية لتفعيل خمتلف 

احلرة املغاربية،كما مت االعالن عن انشاء اكادميية املغاربية يف طرابلس،وهي عبارة عن اطار للتعاون العرىب 
والدول االجنبية وتطبيق سياسة البحث العلمي والتكنولوجي مركزة يف ذلك على اجلوانب التنماوية بـني  

ملغرب العريب اليت تسعى اىل تطوير البحث العلمي وإنشاء مصرف مغريب ومتويـل  اقطار االحتاد وجامعة ا
  2.املشاريع املشتركة

  
                                                             

 .85-84،ص ، مرجع سبق ذكره  امحد دبيش ،شيد بوكساينر-  1
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  :معوقات إقامة التكامل املغاريب:ثانيا

يعترب االحتاد املغاريب خطوة ملموسة يف حماولة تطبيع العالقات املغاربية ، إال انه يقف امام عقبات   
  :من العملية  التكاملية ونذكر منهاحتول دون التوصل اىل ما هو مرجو 

التجزئة والقطرية يف دول املغرب العريب، اذ عمدت هذه الدول عند استقالهلا اىل اختيار بنـاء الدولـة    -
  .القطرية وتوقفت كل حماوالت الوحدة املغاربية ،وفضلت البناء الوحدوي بعيدا عن التعاون االقليمي

مؤسساته مبعوقات حتول دون تفعيله،منها عقدة السيادة الـيت تـؤثر         حبيث تتميز :املعوقات املؤسساتية -
  .على املشروع التكاملي االقليمي و غياب الرؤية اإلستراتيجية واخلربة 

،اضافة اىل النص  6جمال التكامل االقليمي،ويكمن يف تبين قاعدة االمجاع يف اختاذ القرارات حسب املادة -
  .وثيقة االحتاد ال تكون إال بعد املوافقة باإلمجاع الذي مفاده ان اي تغيري يف

وتعترب اكرب عائق يف وجه االحتاد املغاريب الذي يؤثر على العالقـات بـني اجلزائـر    :مشكلة الصحراء  -
واملغرب،رغم تعدد املبادرات العربية والدولية واملغاربية الرامية إلجياد خمرج مناسب هلذه القضية اليت تبقـى  

  1.تفعيل االحتادعائق امام 

املتمثل يف اعتماد دوهلا يف جتارا وتعامالا االقتصادية على االسواق العربيـة بـدال       :العامل االقتصادي -
من تعزيز العمل االقتصادي املشترك الذي من شانه زيادة االستثمارات ومواجهة التنافس الغريب والتصدي 

على االمن االقتصادي ،اي اهتمام كـل دولـة بالبحـث             له،اضافة  لذلك هناك عنصر اخر وهو التركز 
عن مصاحلها الفردية بغض النظر عن املصلحة العامة،كما تركز هذه الدول على ربط اقتصادياا باقتصاد 

  2.الدول الغربية حبكم عامل اهليمنة السياسة واالقتصادية وكذا العسكرية

  :اد املغاريبتأثري العوامل االقتصادي على تفعيل االحت

                                                             
 ،ربيع42العدد ،15،السنةجملة البحوث االقتصادية العربية،"االخرى وحدة املغرب العريب والتكتالت االقلبيمية"حممد بوبوش، - 1

  . 91- 90،ص،2008
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تؤكد أصحاب النظرية الوظيفية أن العوامل غري السياسية حتقق التكامل التدرجيي ما بني الـدول  
خاصة بالنسبة لدول املغاربية اليت تتقاسم التاريخ املشترك، واللغة الواحدة واملصلحة املشتركة ، فتغليـب  

طاف بـتغري الـوالءات مـن دول القوميـة             العوامل الوظيفية على االعتبارات السياسية كفيل يف اية امل
  .إىل مؤسسات التكامل الوظيفي

التكامل القـاطعي  :وعموما ميكن قياس التكامل املغاريب املغاريب وظيفيا من خالل تتبع للمؤشرين 
  .والتكامل التجاري والتجارة املغاربية املغاربية

لنا بوضوح غياب املشاركة اجلهوية املشتركة سواء فتتبع ملسرية العالقات االقتصادية املغاربية يتبني 
  .كانت يف اال الصناعي او زراعي او خدمايت

وملواجهة والتصدي التنافس الدويل على املنطقة ال بد من العمل على تطوير هذه القطاعات مابني 
ياويـات يف ليبيـا   الدول  ففي تونس ميكن تطوير صناعة املالبس والغاز الطبيعي يف جلزائر، والبترول كيم

  1.واألمسدة باملغرب واألمساك يف موريتانيا

إضافة إىل ضرورة دعم السياحة املغاربية اليت تتم من خالل فتح احلدود أمام مواطين الدول األخرى 
  .وتنشيط العملية من خالل منح تأشريات السياحة املشتركة، اليت تسمح حبرية التنقل داخل دول االعضاء

الحتاد املغاريب ميتلك نوع من التكامل الوظيفي على املستوى الثنائي مثل ذلـك  كما نالحظ أن ا
التكامل    يف جمال الكهرباء والسياحة والعالج بني كل من ليبيا وتونس اليت تعترب خطوة اوىل يف عمليـة  

  .التكامل املغاريب

التجارة املغاربية املغاربية  وعدم تطوير هذه املشاريع فد يؤدي إىل تراجع التكامل املغاريب، إذ تعترب
  .هامشية مقارنة بتجارة اخلارجية

  

                                                             
  .13،ص 2000، 44، العدداملستقبل العريب،"االحتاد املغاريب بني ضعف االرادة وتزايد التحديات"مصطفى عبد اهللا ابو القاسم خشيم، - 1
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وتعترب كل من تونس واملغرب من الدول األكثر اخنراطا يف التجارة املغاربية حيث يصـل معـدل   
أمـا          %2.79على التوايل، أما اجلزائر فـال تتجـاوز    %7.3و  %8.5: التجارة املغاربية لكل منهما حبوايل

  1.وهذا راجع العتمادها على مصدر تصدير واحد وهو النفط %3.74: عن  ليبيا فتقدر ب

  التجارة البينية بني األعضاء االحتاد املغرب العريب    : 2الشكل         

االمجـــايل   موريتانيا  املغرب  ليبيا  اجلزائر  تونس    الدول
ــبة  بالنسـ

  املئوية
  9.07  15.2  172.9  697.3  286.9  -  الصادرات  تونس 

  8.12  1.7  75.7  645.8  299.6  -  الواردات 
  2.31  6.3  561.2  52.8  -  327  الصادرات  اجلزائر

  3.27  3.8  62.1  0.7  -  2000.3  الواردات 
  3.18  0.0  9.7  -  3.5  663.8  الصادرات  ليبيا

  4.30  0.0  34.1  -  12.0  416.8  الواردات 
  3.52  43.7    41.9  75.7  80.8  الصادرات  املغرب

  11.11  1.3  0.1  97.00  719.3  202.3  الواردات 
  3.39  -  0.1  0.0  14.8  0.2  الصادرات  موريتانيا

  7.92  -  22.2  0.0  37.6  8.9  الواردات 
  5.62              االمجايل 
  16مرجع سبق ذكره،ص  "مصطفى عبد اهللا ابو القاسم خشيم، :مصدر

  .املغاريبتفعيل اإلحتاد يف تأثري العوامل السياسية 

إن اخفاق العملية التكاملية بالنسبة لإلحتاد األوريب أدى بربوز نظرية جديـدة وهـي  الوظيفـة    
اجلديدة، إذ لوحظ أن إنشاء منظمة احلديد والصلب مل تؤدي إىل املزيد من االنتشار بل إنشاء معاهد روما 

شرات توفر االرادة السياسية للقادة كان نتيجة لوجود إرادة سياسية لدى القادة األوربيني ، ومن مؤ 1997

                                                             
  .15-14 املرجع نفسه،ص - 1
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السياسيني تتمثل يف إبرام اتفاقية االحتاد املغاريب وعقد مؤمترات القمة العربية بشكل متنظم باعتبارها اجلهاز 
  1.الرئيسي الذي ميكن من تطوير التنظيم اإلقليمي ليصبح احتاد اقتصادي ونقدي وسياسي

اإلرادة السياسية يف حتقيق التكامل خصوصا اهتمـام   إال أن تعثر هذه املؤمترات دليل على ضعف
  .دول املنطقة يف عقد شراكات أرومتوسطية مع االحتاد األوريب وكذا مع الواليات املتحدة األمريكية

ولتحقيق االهداف االقتصادية هلذه املنطقة البد من  أن تتوفر هذه الدول باالستقرار السياسي والدميقراطية 
  .ي وتعزيز دور الوحدة املغاربية يف احملافل الدولية يف مواجهة التصدي الغريبواالنفتاح السياس

ولقد لعبت تونس  يف هذا اال دورا فعال بعد جناح ثورا على دور قيادي يف إطار احتاد املغرب 
يل االحتاد العريب حيث قام الرئيس التونسي املرزوقي بزيارة لكل من ليبيا وموريطانيا واملغرب واجلزائر لتفع

،وبذلك تعتـرب   2013املغاريب، وقد طالب رؤساء املغاربني إىل االجتماع يف تونس يف موعد أقصاه أواخر 
  .نقطة انطالق لتفعيل االحتاد املغاريب

و من أجل حتقيق ذلك البد من جتنب القضايا اليت تتضمن خالفات مابني بلدان املغاربية أي تفعيل 
تسببت يف دخول املغرب واجلزائر يف خالفات  طيلة الفترات املاضـية ورفـع           قضية الصحراء الغربية اليت

هذه القضية اىل هيئة األمم املتحدة للفصل فيها ،و ضرورة البدء بالقضايا املتفق حوهلا واستبعاد القضـايا  
وليبيا وإجـراءات   اخلالفية للخروج من مأزق اجلمود املغاريب وبالتايل فبعد الثورة العربية يف كل من تونس

االصالحات املتوقعة يف بقية البلدان املغاربية قد تؤثر يف حتقيق اثار ملموسة والنجاح يف تفعيل احتاد املغرب 
  .العريب

إال ان هذا التكامل السياسي ال يكتمل إال من بوجود  تكامل اقتصادي وبالتايل أكـد الـرئيس   
حرية التنقل، حرية اإلقامة، حريـة  : لى إقرار احلريات التاليةالتونسي  على ضرورة انفاق القادة املغاربية ع

  2.العمل، حرية االستثمار والتملك، حق املشاركة يف االنتخابات البلدية

  

                                                             
  .16املرجع نفسه،ص -1

  .18املرجع نفسه،ص  - 2
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  :العوامل الثقافية يف تفعيل االحتاد املغاريب تأثري

ضـرورة  مبا أن للمغرب العريب خصائص مشتركة كاللغة املشتركة والدين والتاريخ الواحد فهناك 
التعاون املغاريب فيما بينهم واصالح املنظومة املنهجية الواحدة، ملواصلة تعريب احلياة الوطنية يف اـاالت  

  .التربوية واالدارية واالقتصادية وغريها

وضرورة االستفادة من األعمال العلمية اليت تنتجها الدول العربية واملنظمات املختصة التابعة هلـا             
  قدمتها منظمة التربية والثقافة والعلوم ومركزها الرباط واالستفادة من الرصيد البحث العلمي  ويف م

  1.الذي أصبح متاحا يف اجلامعات العربية بالقاهرة وبغداد وعمان والكويت ويف جمامع اللغة العربية

  :مبادرة الدفاع املشترك

الـوطين إذ يقـع جبهـة متماسـكة               يعترب املغرب العريب وطن واحد مبقاييس الدفاع والتـراب  
على الضفاف اجلنوبية من احلوض الغريب للبحر املتوسط ويشارك بالتصرف فيه عند مضيق جبل طارق غربا  

  2.وعند مضيق صقلية شرقا

مث أن املغرب العريب يتشارك على واجهته اجلنوبية يف خط صحراوي متواصل على عرض أربعـة  
  .الصحراوية مبصاعب استراجتية  آالف إذ متتاز املناطقه

وال ميكن لدول لوحدها حتصني املنطقة إال يف حالة جتميع الرشيد إلمكانيات الدفاعية واالنفتـاح األمثـل          
من وسائل التحصني الطبيعية واالستفادة من تطبيقات التكنولوجية احلديثة باعتبـار الـدفاع ال يكـون            

  3.املة املغاربيةإال على أساس التنمية الش

إن إنشاء املستقبل املغاريب املشترك يكون من خالل عنصرين اساسيني أحـدمها يتعلـق بالعمـل    
  .الداخلي يف األفق اجلهوي واألخر مرتبط بعالقاته باخلارج

                                                             
  . 155رجع سبق ذكره،ص م الفبالين ،مصطفي  - 1
  .156املرجع نفسه، - 2
  .149املرجع نفسه، - 3
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وللحفاظ على التكامل املغاريب وقوته يتوجب على هذه الدول مراعاة اتفاقية االحتاد يف حالة إقامة 
رجية وعدم التفاوض الفردي ألحد من االقطار املغاربية على حدى وأن يعتمد التفاوض علـى  عالقات خا

جدول مشترك من القضايا وبرنامج من املراحل،مع التأكيد على أولوية املشروع املغاريب يف كـل تـرابط   
الضرورة االنعـزال  خارجي يف أي من امليادين االقتصادية واالجتماعية ، إذ أن بناء املغرب العريب ال يعين ب

عن العامل وإمنا يقضي بتوطيد العالقات اخلارجية على أساس ترشيدها وإعطاء األولويـة لإلحتـاد ،إذ أن   
اهلدف الرئيسي من تفعيل االحتاد هو التقليل من اهليمنة اخلارجية وباخلصوص استرجاع كفـاءة املبـادرة   

  1.وفاعلية القرار املغاريب يف االوساط الدولية

ل ما تقدم يتبني لنا ان امهية املنطقة املغاربية باعتباره نقطة التقاء مابني ضـفيت املتوسـط   من خال  
وبوابة افريقيا جعلها حمل اهتمام دويل، وخصوصا بعد احلرب الباردة اليت بدأت تظهر امهية املنطقة بعـدما  

اظ علـى هـذه مكانـة             كانت حكرا على االحتاد االرويب ما سرع من وترية اقامة مشاريع اوربية للحف
يف املغرب العريب واىل جانب االحتاد االرويب يتواجد الصني بالياته االقتصادية وحماولة بناء عالقات اقتصادية 

  .مع دول املنطقة

وأمام هذا التنافس الدويل على املنطقة يتوجب على هذه الدول العمل على اجياد البديل االقليمـي         
هة التحديات الدولية واالستفادة من اخلربات التكاملية االوربية لبناء تكامل مغاريب ملواجهة العريب يف مواج
 .االخطار اخلارجية

 

                                                             
  .150املرجع نفسه،ص - 1
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  امتةخ
بإستراتيجية متعددة لقد شكلت اية احلرب الباردة بروز الواليات املتحدة على الساحة الدولية 

حمددة قوامها احلفاظ  ألجندةتتحرك وفقا  وأصبحتقتصادية والعسكرية واالجتماعية ،الاالبعاد السياسة وا
         على مصاحلها احليوية يف املناطق املستهدفة من مشروعها املهيمن الذي يعمل على تصدير قيمها الغربية

  .اىل مناطق نفوذ يف العامل

اخلارجية حمددات داخلية وخارجية توجه سياستها وفقا ألبعادها املسطرة وتتحكم يف سياستها 
وتأثريه بربوز على بنية النظام الدويل من خالل استراتيجية االمن  2001رب سبتم 11خصوصا بعد احداث 

اليت غريت نظرة الواليات املتحدة للعالقات الدولية بصفة عامة  والدول  2002و 2006القومي االمريكي  
العربية بصفة خاصة، اذ مل يعد االمن ظاهرة ختص دولة حمددة وإمنا هو عمل مجاعي وعملت الواليات 

     اما انتكون معنا"املتحدة االمريكية بوضع استراتيجية عاملية ملكافحة االرهاب وبذلك اعلنت من مبدأ 
  . او ضدنا وهكذا بدأت سياسة اهليمنة على العامل

      هذا التوجه االمريكي وخصوصاهما من م اولقد شكلت العتبارات عدة املنطقة املغاربية جزء
عند اصبح واضحا االهتمام االمريكي باملغرب العريب باعتباره جمموعة دول متتلك امهية  التسعينياتيف 

) افريقيا ،اسيا ،اروبا(مهيتها اجليوبليتيكية باعتبارها تتوسط القارات الثالث جيواستراتيجية اليت ترجع اىل ا
         ا ملصادر الطاقوية من نفط والغاز ،اذ يشكل النفطهوسيطرا على املناطق واملعابر البحرية، وامتالك

              لسيطرة ية يف التدخل يف املنطقةبعد استراتيجي يف السياسة االمريكية وهكذا سامهت هذه االمه
  .على هذه البلدان

شكلت جماال  اليت لطاملاربية ،وولقد كانت هذه الدول لسنوات السابقة حكرا على الدول اال
         لصراع بني القوى الكربى ،لذلك ويف اطار التنافس الدويل والعمل على بسط النفوذ حتول االهتمام

هليمنتها واعتباره نقطة ارتكاز جيو استراتيجية تتوفر على شىت  متدادااحنو املغرب العريب باعتباره  األمريكي
  .املؤهالت اليت جتعله امتدادا للقوى الكربى
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        يف اساسا يف النفط ةان ما حيرك السياسة اخلارجية االمريكية هو مصاحلها احليوية املتمثل
كمنطقة مكملة للشرق االوسط  املغرب العريبا جيعل م وهذا الذي يتمركز يف دولتني مها اجلزائر وليبيا،

  .االسرائيلي وكذا مسالة الصراع العريب وإيرانخصوصا يف مرحلة االضطرابات احلاصلة يف العراق 

         اضافة ملورد النفط هناك بعد استراتيجي اخر وهو احملدد االمين املتمثل يف الظاهرة االرهابية
        ريكية خدمة ملصاحلها،وقد استغلت يف ذلك دورها الفعال يف التدخلالذي وظفته الواليات املتحدة االم

،وكذا قضية لوكريي ملفها هليئة االمم املتحدة  وإحلاقيف ازمات املنطقة املتمثلة يف نزاع الصحراء الغربية 
لتوظيف االزمة  ،اضافة 2006 سنة إالاليت اثرت على العالقات الليبية االمريكية واليت مل تقم معها عالقات 

  .لصاحلها وصوال اىل ازمة الساحل وكذا الثورات العربية اليت اثرت على جمريات العالقات الدولية

وهكذا يتجلى االهتمام االمريكي وخصوصا مع الطرف اجلزائري يف اطار املساعدة على مكافحة 
  يات املتحدة االمريكية امتيازاتيف املنطقة مما اعطى للوال االستراتيجياالرهاب الدويل باعتباره الشريك 

  .يف املنطقة

وان التواجد االمريكي يف املغرب العريب يقف امام حتدي التنافس الدويل من قبل ااروبا اليت تعترب 
املنطقة ارث تقليدي هلا حماولة وضع مشاريع تربط مصاحلها باملنطقة ومنها اعالن برشلونة وصوال االحتاد 

ب االرويب هناك تنامي الدور الصيين يف اطار تعزيز قوته االقتصادية باعتباره جان ،واىلمن اجل املتوسط
  كقوة صاعدة يف املسرح الدويل 

ويف اطار ذلك عملت الواليات املتحدة لضمان  بقائها وضع استراتيجيات متعددة اجلوانب ففي 
المريكية اتفاقية ايزنستات اعلنت الواليات املتحدة ا 1995اال االقتصادي وعلى اثر اتفاقية برشلونة

اليت تسعى إلقامة التبادل احلر بني هذه الدول،اما من اجلانب العسكري فقد سعت اىل وضع قواعد  1998
عسكرية وصوال اىل حماولتها انشاء قاعدة افريكوم حتت غطاء احلرب على االرهاب،ومل تكتفي ذين 

والعمل على تصدير  2004لشرق االوسط الكبري ثل يف مشروع ااجلانبني لتشمل اجلانب السياسي املتم
وبداية  القيم الغربية ، وربط هذه الدول بعالقات مع اسرائيل احلليف االول للواليات املتحدة االمريكية

  .ائيلي املوريطاين يتجلى بشكل كبريالتطبيع االسرائيلي مع هذه الدول ،اذ جند يف هذا السياق تطبيع اسر
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لزاما على الدول املغاربية يف اطار احلفاظ على خصوصياا البحث عن وامام هذا الوضع كان 
اليات ملواجهة هذا التنافس احملموم علي املنطقة وحماولة التخفيف من حدته،وعلى هذا اساس عمدت هذه 

العريب  الدول يف حماولة لتفعيل االحتاد املغاريب وجتاوز العوائق اليت تعيقها،وإضافة لذلك مناك البديل االقليمي
وحماولة تفعيل الوحدة العربية وإقامة عالقات اقتصادية عربية دون االعتماد الكلي على الدول الغربية ما 

      .سيسمح هلا باحلفاظ على استقالليتها وخصوصياا العربية واإلسالمية
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