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 االمريكية  -العالقات الجزائرية
5691-5661 

 
 سعد توفيق عزيز البزاز د.

 قسم التاريخ/ اآلداب كلية جامعة الموصل// مدرس
 

 مستخلص البحث
مند  اسدتلالل الجزائدر علدع ت عيدل دورفدا ون و فدا  األمريكيدةسعت الواليات المتحدد  

إال أن ن و فدا  في الجزائر،تزحزح الن و  االقتصادي ل رنسا  أنلم تستطع  إنهافيه، مع 
لالعتلددداد بددد ن  األسدددبابفدددرا باسدددتمرار، فتجتمدددع لندددا كافدددة ، السياسدددي واالقتصدددادي

 في أي حلبة من الحلب المعاصر . األمريكيالجزائر، لم تكن مجااًل مل اًل للن و  
مدابين عدامي  األولدعالمرحلدة  بمرحلتين مهمتين: األمريكيةمرت العالقات الجزائرية 

 أمددداوامتددازت فددد ر المرحلدددة بتددوتر العالقدددات السياسدددية بددين الطدددرفين.  (5691-5679)
وامتددازت فدد ر المرحلددة بتحسددن  (5661-5661)المرحلددة النانيددة فكانددت مددابين عددامي 

العالقدات السياسدية بدين الطددرفين وصدلت الدع حدد تبددادل الزيدارات بدين الجددانبين، اال ان 
التدي وقعدت فدي الجزائدر فكاندت تدار   حدداثاألموقف الواليات المتحدد  كدان مت بد بًا مدن 

ولكنهدا كاندت تددر   لإلنلدا  اإلسددالميةتددعم المجلدس االعلدع للدددول وتدار  تددعم الجبهدة 
بغدا  األفريليدةضرور  الح دا  علدع حليدف سدتراتيجي مهدم فدي الدوطن العربدي واللدار  

 الن ر عن من يحكم الجزائر.
 

 الملدمة
ذ استتت  الو  او الم تتترب العر تتت  منتتت األمريكيتتتةحرصتتتت الااليتتتات الم حتتت   

 زحتتز   أنلتتت  ستت     أنهتتاعلتتت  يعيتتو  ارنتتا انياذنتتا لتت  نتتذ  التت او  امتت  
إال أن  لتتتت  رفتتتب لتتت  ذلتتت   األقتتتوأا علتتتت  النيتتتاذ االق صتتتا س ليرنستتتا ليتتت  

يؤختتتذ  أنالتتترا  استت مرار  علتتت  نياذنتتا السياستت   كتتان قايتتتاو علتتت التت اات 
ذام ار يتتة  رأيهتتا لتت  الحستت ان  سياستتات التت او ال التتت ذلتت  حتتر   أضتتينا اا 
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علتتتت  نميتتتة النثتتتا  ال تتتت ال  لتتت   لتتت ان الم تتترب  األمريكيتتتةالااليتتتات الم حتتت   
العر تت  متتن ختتالو عثتترات المراكتتز ال تتت الية المزراعتتة لتت  متت ن  او الم تترب 

االمزاحمتتتة المستتتت مر   ا التتتذات الجزائتتتر االم عاتمتتتتة ان ثتتتاراو ا تتت  يراو  العر تتت  
 متتن ق تتو االستت  مارات االمريكيتتة   ااأللمانيتتةمارات اليرنستتية للرأستتماو ااالستت  

االستتتتتيما الصتتتتتناعات  االمنالستتتتتة ال جاريتتتتتة ألار تتتتتا علتتتتتت الستتتتتا  الم ار يتتتتتة 
اج معتتت لنتتا كالتتة االستت اب لالع  تتا   تت ن  االلك رانيتتة  التت  صتتا رات ال متت  

 مريك األا خاصةو الجزائر  لت يكن مجاالو م يالو للنياذ   او الم رب العر   
الااليتتات الم حتت   االمريكيتتة لتتت  أنلتت  أس ح  تتة متتن الح تتب المعاصتتر   فيتتر 

  نهتتا مجتتر  ستتا  لمن جا هتتا ا ضتتائعها أا   نتتتر التتت  او الم تترب العر تت  
مجتتتتاالو لنياذنتتتتا ال تتتتت ال  احستتتتب  تتتتو ماقعتتتتاو استتتت را يجياو عستتتتكرياو يتتتت حكت لتتتت  

 الم خو ال ر   لل حر اال يا الم اس .
 األنميتتتتتتتة حتتتتتتت   عتتتتتتتن  األاو عتتتتتتتة محتتتتتتتاار  المحتتتتتتتار  نتتتتتتتااو ال حتتتتتتت  أر 

اعتتتن التتت ار المهتتتت  األمريكيتتتةالستتت را يجية للجزائتتتر  النستتت ة للااليتتتات الم حتتت   
المحتتار  أمتتا.  األمريكيتتة لع تت  الجزائتتر لتت  السياستتة ال اقايتتة  أنالتتذس يمكتتن 

  (2691-2691)االمريكيتة  تين عتام  -ال ان  ل ح  ل  العالقتات الجزائريتة 
 نار العالقتات السياستية  تين الجتان ين. امتا المحتار ال الت  ل نتااو  ت اأس اب

 حستتتن  اأستتت اب (2661-2696)االمريكيتتتة  تتتين عتتتام   -العالقتتتات الجزائريتتتة
 لتتت  العالقتتتتات اال تتتت  اصتتتتلت التتتتت حتتت    تتتتا و الزيتتتتارات  تتتتين الجتتتتان ين .امتتتتا 

 األحتت ا متتن  األمريكيتتةالمحتتار الرا تت  ل حتت   عتتن ماقتتا الااليتتات الم حتت   
 األزمتةاكييية  عاملها مت   (2661-2661)ل   اقعت ل  الجزائر  ين عام  ا

 الجزائرية للحيات علت مصالحها الس را يجية. 
 

 الستراتيجية للجزائر بالنسبة للواليات المتحد  االمريكية األفمية
الستتتت را يجية للجزائتتتتر   نهتتتتا   استتتت   او الم تتتترب العر تتتت   األنميتتتتة كمتتتتن 

و  تتين ق  يتت  الثتترق  اال ر تت  امتتن الصتتعب  نتتا  ا ثتتكو  تتذل  محتتار ا صتتا
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مثتتتتراا ستتتتاا  كتتتتان اق صتتتتا ياو اا سياستتتتياو اا امنيتتتتاو لتتتت  نتتتتذ  المن  تتتتة  ان 
 األ تتيا ن متت  الجزائتر التت  او حتتاا ال حتر  أختر مثتارك ها  امتن جهتتة 

رالتت او متتن راالتت   الج راليتتةالم استت  حيتت  جعتتو منهتتا ال تتاريم كمتتا جعتتو منهتتا 
محتتتتاراو نامتتتتاو لل  تتتتا و اال عتتتتاان متتتت  ال تتتتار   أصتتتت حتا الحضتتتتار  الم استتتت ية 

اي جلتتت ذلتت  لتت  ر تت  استتاا  استت هال  المحراقتتات  ح تتاو ال تتاز   األلري يتتة
ااي اليتتتا حيتتت  انتتت  لتتت   الجزائتتتر عتتت     ال  يعتتت  لتتت  الجزائتتتر ع تتتر استتت انيا

 ن تتو ال تتاز ال  يعتت  التتت اار تتا استتيل     عضتتها متت  خ تتا   أنا يتتبخ تتا  
 لن و ال از من ايران الت اارا ا. الم  رحة األنا يب
المستلحة  اإلستالميةللجزائر  ار ل  ال عامتو مت  تتانر  الحركتات  إنكما 

التت مرحلتة  ااإلستالميين تين الجتي   األنليتةحي  ان  لت من مرحلتة الحترب 
الم اس  له   األ ياانتراو لماقعها علت ال حر  السلت االمصالحة الا نية.

 أرضتيةكحل تة  (NATO) األ لست امتاو لحلتا الثتماو  ع  ثريكاو ست را يجياو ن
اك اا ة س را يجية نحا  او الساحو  ألري ياا حرية  ين جناب اارا ا اثماو 

االلري تتتت   انتتتتتراو لالك ثتتتتالات الني يتتتتة الهائلتتتتة لتتتت  الجزائتتتتر جعتتتتو السياستتتتة 
ال اقايتتتة للااليتتتات الم حتتت    يكتتتر لتتت   نايتتت  مصتتتا ر امتتت ا ا ها للتتتني   متتتن 

األاستتت   ذلتتت  ل جنتتتب الصتتت امات الني يتتتة المستتت   لية لتتت  الثتتتر  الجزائتتتر ا 
 لضالو عن المكانة ال   كس  ها الجزائر ل  سا  ال اقة العالم   س ب 

( اآلمنتة( ال  يلة عن  لت  فيتر )اآلمنةمصا ر الني  ) أنتااح   من  إنها .2
 .األاس ل  الثر  

   .الجزائر عضااو نثي او امنض  او  اخو منتمة اا  إن .1
المهمتتة  النستتت ة  األلري يتتةماقتت  الجزائتتر المهتتت اال ريتتتب متتن منتتا   التتتني   .3

 للااليات الم ح  .
 ضخامة اح يا يات ال از ال  يع  حي   ع   ال   الة مص ر  لل از. .4
الثتتركات  أنتتتارضتتخامة االستت  مارات الني يتتة لتت  الجزائتتر جعلهتتا محتت   .1

 الني ية ل  الااليات الم ح  .
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يع متتت  عليتتت   أساستتتيةمتتتا    كانتتت ق تتتاا المحراقتتتات لتتت  الجزائتتتر  ةأنميتتت .9
 .(1)اق صا   ال ام 

 
 االمريكية -العالقات الجزائرية

 2691-2691 أواًل:
يحب الجزائريان ال ذكير  ت ن الترئيا االمريكت  جتان كينيت س عنت ما كتان 

   ييتتت   الستت  الو الجزائتتتر .ا عتت  استتت  الو الجزائتتتر أعلتتن 2619ستتينا اراو عتتتات 
لتتت   (6)استتت   و التتترئيا كينيتتت س التتترئيا الجزائتتترس احمتتت   تتتن  لتتتة 2691عتتتات 
لكن الزيار  ل  ت  ري ها  س ب الزيار  ال   قات  ها  ن  لة الت  األ ياال يت 

 ت كرر الرئيا الجزائرس احم   ن  لة زيار   التت  .(3)العاصمة الكا ية نالانا
محا  تتتات  األمريكتتت لتتترئيا الااليتتتات الم حتتت   االمريكيتتتة ا ارت  ينتتت  ا تتتين ا

حتتاو ثتتا  ايتتران التتذس كانتتت   عمتت  الااليتتات الم حتت   امتتا الجزائتتر ل تت  كانتتت 
الجزائتتر  إيتتاا   كمتتا  ار  تتين الجتتان ين ماضتتاا اإليتترانيين تت عت المعارضتتين 

 لت  المحا  تات لتت  يتا التت ا يتا  ل ت   أن إال لمعارضين الااليات الم حت  .
الجزائتتترس حتتتاو ايتتتاا  المعارضتتتين للااليتتتات  ان  تتت  الجانتتتب االمريكتتت  التتترئيا

   حترر العتالت أنالم ح   اقاو  ))ل ي  متن ال تؤا االي تر لت  الجزائتر ا ريت  
من ال ؤا الذس نت لي (( ل او ل  الترئيا احمت   اأخرجهت أاالو حرر جماع   
. (4)العالت كل  من ال ؤا اليا الجزائريين ل  (( أحرر أن أري  ن  لة  ))انا 

   ميااضات  امت ع   ستناات لل اصتو التت ا يتا  الست يرا  ال تاز اجرت ع
 اق   ت ذل    الجزائرس

عنتت ما  اصتتلت ثتتركة ستتانا را  )الثتتركة   2696/ األاو ثتترين  /6. لتت  2
االن تتتو اال حايتتتو اال ستتتاي  للهيتتت راكار انات(  ااإلن تتتا الا نيتتتة لل حتتتا  

لتتت ثتتركة ال استتا التتت  اقيتت  ع تت  ك يتتر ل صتت ير ال تتاز ال  يعتت  المستتاو ا
اقتتت  أ     عامتتتاو  11مليتتتارات م تتتر مكعتتتب ستتتناياو لمتتت    21  تتتت األمريكيتتتة

 اقي  نذا الع   م  ثركة ال اسا الت ل   ال ري  أمات الميااضتات ال ت  
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 حيتتتت  أن ثتتتتركة ستتتتانا را   أختتتتر كانتتتتت جاريتتتتة حينتتتتذا  متتتت  ثتتتتركات 
ركات  مكنت من  اقي  ع   ع ا  ل ي  ال از ال  يع  المساو م  ع   ث

 امريكية كما سنر .
 االر  (10311)علتت ستعر لتاب قاعت س م ت ار   2696ل   ثمو ع   عتات 

 األستتتعارمتتتن   تتار  (11%)للمليتتان احتتت   حراريتتة يتتت ت   ثتتيرنا علتتتت معتت و 
كما ن  اال يا  علت مراجعة الستعر حالمتا   الصناعية ل  الااليات الم ح  

لتت  ازيتتا(  انتتا  -2-)رقتتت يتت ت  ثتت يو مصتتن   ستتييو ال تتاز ال  يعتت  المستتاو 
اق    أ  ث يو نذا المصتن  لت   المصن  الذس سي ت ثحن ال از الت ال اسا.

/ آذار /32ا تتت ثتتحن ااو ثتتحنة نتاميتتة التتت ال استتا لتت   2691ثتت ا  عتتات 
 تت أت ستتانا را  اال استتا ميااضتتا ها  2691اا  تت ا او متتن  متتاز عتتات   2691

ي ت أخذ الكلية النهائية للمصتن   من أجو مراجعة الثرا  المالية للع    حي 
الل  ييرات العمي ة ال    رأت ل  سا  ال اقة العالم  األضت الميااضات 

يعتت و ثتترا    2696ايتتار/  /22 تتين ال تترلين التتت  اقيتت  ملحتت   الع تت  لتت  
 االراو  (2091)الصتتتتي ة الستتتتعرية حيتتتت  أصتتتت   الستتتتعر ال اعتتتت س لل تتتتاز نتتتتا 

 عيتين  أنفيتر   2696األاو من  ماز عات للمليان اح   حرارية ا   ا او من 
 ل استتت ن تت   ازيتتراو لل اقتتة االصتتناعات ال  راكمياايتتة لتت  الجزائتتر خليتتاو لستتي  

أ   الت حصاو   ييتر لت  الاضت  ليت   2696اذار/  /8ل   (5)أحم  فزال 
جعتو الجزائتر  2696صر  التازير الج يت   ))  ت ن ع ت  عتات  2696أيار عات 

ااألاو متتن  متتاز عتتتات  2691عتتتات  آذارال تتاز لتت   خستتر  تتين  تت   ثتتتحنات 
استتتت مرار  نييتتتتذ ع تتتت  عتتتتات  إن )) اأضتتتتاامليتتتتان  االر((  161نحتتتتا  2696
 .(2)يعن  خسار  الجزائر لم لغ مليان انصا  االر يامياو(( 2696
متتن ق تتو الجمعيتتة  نتتذا ال صتتري  التتت استت جااب التتازير الستتا    أ  ل تت  

نثتتا   2696 /أيتتار /11الا نيتتة )ال رلمتتان( لتت   ا عتت  عتت    لجنتتة لل ح يتت   اا 
متتتتتتن الثتتتتتتها ات  اضتتتتتتعت اللجنتتتتتتة   ريرنتتتتتتا أمتتتتتتات الجمعيتتتتتتة الا نيتتتتتتة  أثتتتتتتهر



 

 
 
 

 [511] (62) 8 راسات إقليمية                                                        مركز ال راسات اإلقليمية             

ايمكتن  لخيصتها علتت الثتكو   ال   إس ن جت  ع  ع   مناقثات )ال رلمان( 
 اآل   

الجزائتتر قتت   عرضتتت التتت خستتائر ماليتتة ن يجتتة للثتترا  الستتعرية ال تت   إن  أ.
 اللجنة لت  ح   م   الخسائر. أنفير   2696ن  عليها ع   عات 

 الجزائر عانت من الخسار  ح ت م  مراجعة االسعار. إن ب.
عتتزت لجنتتة ال ح يتت  الخستتائر التتت ثتتركة ال استتا ال تت  لتتت ي حتتو مم لانتتا   .

 ستتتتا  نتتتتذا الضتتتترب متتتتن العالقتتتتات ال عاق يتتتتة  أن الراحيتتتتة ال تتتت  ين  تتتت  
نهتب  تراات ال لت   اقت  االذين ضحاا ن يجتة لجثتعهت  ال عتاان متن أجتو 

اجتتت ت ثتتتركة ستتتانا را  نيستتتها مضتتت ر   تتت ن    تتتو الستتتعر المعتتتراا 
لت   األخر خاصة( اق  أ   ذل   ر   الثركات  ألاضااعليها )ن يجة 

اذلت  ألن لرنستا حرضتت  تاق  الت او علتت عت ت   ال عاق  م  ستانا را 
أاو  لتتان ال استتا ال تت  كانتتت أختتر ثتترا  التتني  اال تتاز الجزائتترس ا ع تتار  

متتن  عاقتت  متت  ستتانا را  إ همتتت  استت  الو التتتراا ا يتترا ثتترا ها 
 .(7)علت سانا را 

ل تت   راجعتتت ثتتركة ال استتا االمريكيتتة  صتتار  نهائيتتة عتتن مثتتراعها لثتترا  
علمتتاو  تت ن الع تت  الماقتت   تتين الجتتان ين   2696ال تتاز ال  يعتت  الجزائتترس عتتات 

ل  ي تتين حجتتت ال  تتا و االجتت او ال تتا. 2611متتن نيستتان عتتات  األاوإن هتتت لتت  
-2699 األعتتتتااتختتتتالو  األمريكيتتتتةال جتتتتارس  تتتتين الجزائتتتتر االااليتتتتات الم حتتتت   

2696 . 
 

حجم التبادل التجاري بين الجزائر و الواليات المتحد  االمريكية بين عامي 
 (9))مليون دوالر( 2699-2696

الصادرات الجزائرية الع  الصادرات االمريكية الع الجزائر السنوات
 يكاامر 
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2699 119011 319401 

2691 394 341209 

2696 21902 464101 

 
لل ت  قامتت ثتركات   لت يؤ ر ذلت  لت  العالقتات االق صتا ية  تين الجتان ين

امريكية أخر      يت عراضها   الو من ثتركة ال استا ااست ئناا ثتحن ال تاز 
 -ازالجزائتتترس التتتت الااليتتتات الم حتتت   أس ثتتتركات )كانستتتالي ي   نا ثتتتار لل تتت

الحكامتتتتتة  أن إال  ستتتتتاا رن نا ثتتتتتار الريسارستتتتتز( -اكالام يتتتتتا فتتتتتاز سيستتتتت ت
االمريكيتتتة اع تتتت االح يتتتة لثتتتركة  تتترانكالين لل تتتاز ال ا عتتتة لثتتتركة  انهانتتت و 

علمتتاو  تت ن )ثتتركة  انهانتت و(  عاقتت ت متت  ثتتركة   إلكمتتاو ع تت  ثتتركة ال استتا
2691/ايلاو/29سانا را  علت ثرا  ال از ال  يع  المساو ل  

(9). 
 تتتتت ال اقيتتتت  علتتتتت ع تتتت  لثتتتترا  ال تتتتاز ال  يعتتتت   2691ايلتتتتاو/  /29التتتت   .1

 (2031)الجزائرس  تين ثتركة ستانا را  اثتركة  انهانت و االمريكيتة  ستعر 
 زيتت  ثتتركة ستتانا را  ثتتحنا ها متتن  أن االر للمليتتان احتت   حراريتتة علتتت 

لتت  األخيتر  أن إالمليار م تر مكعتب( ستناياو.  401ال از ال  يع   م  ار )
 ل تتزت  نصتتا  الع تت   ممتتا أج تتر ثتتركة  انهانتت و علتتت   تت يت ثتتكا  التتت 

 أنليتت   أاضتتحت  2611 متتاز/  /2فرلتتة ال جتتار  ال اليتتة لتت   تتاريا يتتات 
 ثحن لها كميتات ك يتر  متن  أنثركة سانا را   كان  م  ارنا منذ زمن 

الت "مح ة  ثالز" ل  االية لازيانا  اقت  أصت حت ثتركة  انهانت و   ال از
اال ان الثتتتتتتتركة   2612 /آب/9جتتتتتتتانز  لالستتتتتتت الت الكميتتتتتتتة الم تتتتتتترر  منتتتتتتتذ 

 االمريكية عا ت اسح ت الثكا   ع   نييذ ثركة سانا را  ل نا  الع  .
 2699اقعتتت ثتتركة ستتانا را  ا ياقتتاو متت  ثتتركة  يستت ري از  استت ن عتتات  .3

اق  اصلت مث ريات الثركة االمريكيتة التت )مليتار   ل ي  ال از الجزائرس
اقتت  اقعتتت  يستت ري از علتتت ملحتت  ل عتت يو   صتتا م تتر مكعتتب( ستتناياو ان
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 االر للمليتتتان احتتت    (4099)اال تتتالغ  2611 متتتاز/  /32ستتتعر ال تتتاز لتتت  
 .  (11) االر 3061حرارية   و من 

متتا يمكتتن مالحت تت  منتتذ  لتت  ال تتااريم الماقعتتة  تتين الجتتان ين الجزائتترس  إن
ان الااليات الم حت      ن الجان ينااالمريك  االت حجت الم ا الت ال جارية  ي

كانتتتت  نتتتتر التتتت الجزائتتتر   لتتت  ن يجتتتة التتت ار السياستتت  التتتذس كتتتان ي تتتات  تتت  
(2691-2691) التتترئيا نتتتاارس  امتتت ين االتتتذس حكتتتت للي تتتر  متتتا ين عتتتام 

(11) 
)منتمتتتتة الاحتتتت    اإلقليميتتتتةامنتما هتتتتا  األلري يتتتتةستتتتاا  علتتتتت صتتتتعي  ال تتتتار  

ل التتتت  ات علتتتتت صتتتتعي  منتمتتتتة  او عتتتت ت علتتتتت صتتتتعي  العتتتتالت ا أا األلري يتتتتة
 .(16)إلسرائيو األمريك االنحياز(  االذس كان يكثا  اس مرار خ ار  ال عت 

ينصترا التت  ارنتا السياست    تالجزائر كتان ال األمريكت االن مات  إنح او 
لضتتالو عتتن  اإلن تتا  تتو التتت  ارنتتا ك لتت  منتت س لل اقتتة استت ا   ل تت  اإلقليمتت 

الااليتتتات الم حتتت    ار يتتتا   إليتتت التتتذس لتتتت  كتتتن  نتتتتر  التتت ار السالي  )ستتتا  او(
ان صتتتت   تتتت  العالقتتتتة السياستتتتية االعستتتتكرية الم ناميتتتتة  تتتتين الجزائتتتتر ااال حتتتتا  

اكانتتتتت  تتتتر  ليتتتت    ايتتتتة الخ تتتترا  ستتتتالي   ج يتتتت  لضتتتتية   الستتتالي   )ستتتتا  او(
 .(13)الم اس 

الستتتا ا لتتت   األمريكتتت  األستتت اول تتت  جتتتا  ماقتتتا الجزائتتتر  جتتتا  اجتتتا  
الترئيا  امت ين   نت   أعلتنحيت   2699الم اس  عات  األ يا حر حاا ال
يلعتتتب  ار  لتتت  ال حتتتر لتتتنن الجزائتتتر لتتتن  ك يتتت   األمريكتتت  األستتت اواذا تتتتو 

نماالسالي    األس او الماال ة علت اجا   س  عا الت زيا  ت  لخلت  حالتة  اا 
اكانتتتت الحكامتتتة الجزائريتتتة  ؤكتتت   امتتتاو ان اجتتتا    متتتن ال تتتاازن لتتت  المن  تتتة

الم اس  نا لت عت ال عتاان مت  الت او  األ ياالسالي   ل  ال حر  ألس اوا
 2699/ حزيتتران/26  ليتت  األاستت العر يتتة الحمايتتة  تتاازن ال تتا  لتت  الثتتر  

االستت او الستتا ا االمريكتت  يتترا   لتت   إنال تتت  امتت ين خ ا تتاو جتتا  ليتت   ))
نتتتتذا   األحمتتتترال حتتتتر الم استتتت  متتتتن ج تتتتو  تتتتار  التتتتت ال حتتتتر  أجتتتتزا كامتتتتو 

ستت را يجية عالميتتة  امخ تت   أستتاكتتان اجتتا   علتت  إنمتتاالستتا ا  ألست اوا
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العر تت  نتتذا  الخلتتيسالتتا ن العر تت  متتن م ينتتة  نجتتة التتت  أجتتزا قتتات ليثتتمو 
  انستتتحاب(( لتتتذا  التتتب  امتتت ين أمريكتتت -المخ تتت  مخ تتت  ام ريتتتال  انجلتتتا

الم است  ح تت  صت    األ تياالسا ا اح   متن ال حتر  األمريك  األس او
لت  س جب ل لب االنسحاب ااست مر  أمريكا أن إالاسالمة  آمنة  ة نذ  المن

 . (14) ا ر العالقات  ين الجان ين
اح او الني  خاصة  2692اا ر   ميت المم لكات االثركات اليرنسية عات 

   ل و ل  ق اا  أن األمريكيةلت يمض  اقت قصير ح ت  مكنت الثركات 
اقتت  ع تترت عتتن     الجزائتتر الخارجيتتةالتتني  اال تتاز الجزائتترس اكتتذل  لتت   جتتار 

اقالتتتت   2691عتتتات  األستتت اع ذلتتت  صتتتحيية )نيايتتتار   تتتايمز( لتتت  ملح هتتتا 
اجا  اق صا س ل  ال ار   اأضخت أنتل  الجزائر نا  األمريك الاجا   إن))

(( 2699رفتتت عتت ت اجتتتا  عالقتتات سياستتية  تتتين ال لتت ين منتتذ عتتتات   األلري يتتة
 إجتتترا  الضتتت   علتتتت الجزائتتتر متتتن اجتتتو  يتتتةاألمريكاقامتتتت الااليتتتات الم حتتت   

التتتذس  األمتتتر  اق صتتتا ية  م  ضتتتت سياستتتة صتتتن ا  الن تتت  التتت ال  إصتتتالحات
يحتاو االق صتا  الجزائتترس التت اق صتتا  الستا  الكتن الحكامتتة الجزائريتة زمتتن 

(2663-2661) رئيا الازرا  ع  السالت  لعي 
 األمريكيتةقاامت الض ا   (15)

ارأت    صا س الذس ييرض  صن ا  الن   ال ال االق اإلصال ل  او  رنامس 
الحكامتتتتة الجزائريتتتتة ضتتتترار  االن  تتتتاو ال تتتت ريج  التتتتت اق صتتتتا  الستتتتا   حتتتتت 

 .(29) قي  للحكامة    او لنتات صارت لل  ثا إثراا
 2661-2696 نانيًا:
خلييتتةو للتترئيا  تتا متت ين  (17)(2661-2696مجتت   الثتتاذل   تتن ج يتت  ) إن

اقتت  مهتت ت الاستتا ة ال تت  قامتتت  الستتا  ة  مريكيتتةاأللتت  الحكتتت  فيتتر النتتتر  
اح جتتتزا لتتت   أمريكتتت   لاماستتت   11 عتتتن التتتت اإللتتترا  هتتتا الجزائتتتر متتتن أجتتتو 

التتتت اقامتتتة عالقتتتات حستتتنة ا ي تتتة متتت   2696/ ثتتترين ال تتتان /4 هتتتران لتتت  
. اقتتتت  زار متتتت ير اكالتتتة المختتتتا رات المركزيتتتتة االمريكيتتتتة (18)الااليتتتات الم حتتتت  
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ا تتتا    2611الجزائتتتر عتتتات  (Joorg Booch)ر   تتتا  " آنتتتذا  جتتتا C.I.Aالتتتت"
ااألزمتتة متت   (19)مستت لة زيتتا   النثتتا  االستتالم  لتت  الجزائتتر )حركتتة  تتايعل (
الخ تر التذس  إنلي يا اال ت محاضر  ل  كلية الثر ة الجزائرية جا  ليهتا  ))

كمتتا قتتات التترئيا  تتن  يهتت   الجزائتتر يكمتتن لتت  ال يتتار االصتتال  الي يتتا....(( 
الم ر يتتتة  ستتت ب قيتتتات االخيتتتر  -استتت  الو  تتت نار العالقتتتات االمريكيتتتةج يتتت   

( اقتتتات التتترئيا  تتتن األلري يتتتة التت خاو متتت  لي يتتتا ليمتتتا عتتترا ) الاحتت   العر يتتتة 
 زيتتار  الااليتتات الم حتت   ل تت عيت العالقتتات ال نائيتتة  تتين   2611ج يتت  لتت  عتتات 

 .(61)(ح ت ان  قاو  ))ل   عرلت اين  كمن مصلحة الجزائر(  ال ل ين
التتترئيا  (Ronald Rigan)رانالتتت  ري تتتان  األمريكتتت ل تتت  استتت   و التتترئيا 

 إذ  ااألمريكت الجزائرس ل  ح ي ة ال يتت اال تيا اعتزا النثتي ين الجزائترس 
 رحتب  ت  كصت ي  أيهتا الترئيا   أمريكا إنقائالو  )) األمريك صر  الرئيا 

  لتت  العتتالت العر تت  ازعيمتتاو مع رلتتاو  تت لكانتت  زعتتيت  تتان  أك تتر  التتة الري يتتة 
علت الجزائتر ا عتا  األمريك ا او ع ت االنحياز((  اا نت الرئيا  ااأللري  

 إنلجنتتتتة اق صتتتتا ية  ائمتتتتة  ينهمتتتتا ا اقيتتتت  ا يتتتتا   تتتتت ال   اأعلتتتتن  إقامتتتتةالتتتتت 
المؤسستتات االمريكيتتة ال عليميتتة ستت كان مي احتتة ل رحتتب  تتال الب الجزائتتريين 

 .(61)لي علماا ال كنالاجيا اال نمية
التتترئيا التتترئيا  تتتن ج يتتت  ل تتت  أثتتتار التتتت ان العالقتتتات  تتتين الجزائتتتر  أمتتتا
 أنالهتتذا كتتان متتن ال  يعتت   ل تت   تت أت  عتت  استت  الو أمريكتتا.  ق يمتتة اأمريكتتا

 مست  الجزائتر  م تا    اأعلتن  س  نا العالقات االحاار معها  ع  اس  اللنا.
كمتتا ذكتتر التترئيا   الم حتت   ل ح يتت  الستتالت اال نميتتة لجميتت   او العتتالت األمتتت

نتت ا الجزائتتر  إن تتن ج يتت  لتت  حتت ي  لصتتحيية "ااثتتن ن  استتت" االمريكيتتة 
التتترئيا  تتتن  أكتتت اقتتت   نتتتا  ح يتتت  الستتتالت ااالستتت  رار لتتت  المن  تتتة. األساستتت 

ماقيتتاو م يهمتتاو افيتتر  األمتريكيينالجزائتر   متتو متتن  أناالمريكيتتة  لتتا ار ج يت  
 األمريكت اقت  ثتج  الترئيا  و.منحاز لحرية الثعب اليلس ين  ل  االست  ال
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م  أملت    عتاو  األاس ري ان ماقا الجزائر النث   عملية السالت ل  الثر  
 . (66)ل  أن  ل زت ااثن ن  ماقا فير منحاز ا راع  مصالحها ل  المن  ة

الترئيا  أكت اق  الجان ان علت ا ياقية لل عاان ل  المجاو العسكرس حي  
ال لاعية  ان ان يكان لت يها  لألفراا سلحةاألالجزائر اث رت  أن ن ج ي  

نيات ع اانية .أما ل  الجانب االق صا س ل   كانت الااليات الم ح    س ار  
اقتتت  أملتتتت الااليتتتات الم حتتت   ان   مليتتتار  االر (301)متتتن الجزائتتتر متتتا قيم تتت  

كمتتتا   ستتت ار  الجزائتتتر المزيتتت  متتتن  كنالاجي هتتتا لتتت  مجتتتاالت الزراعتتتة االتتترس.
ل حتت  ماضتتاا  صتت ير  األمريكتت يا  تتن ج يتت  متت  ازيتتر ال اقتتة اج متت  التترئ

 .(63)ال از الجزائرس الت الااليات الم ح  
ل تتت  زا  ان متتتات الااليتتتات الم حتتت   االمريكيتتتة  من  تتتة الم تتترب العر تتت  لتتت  

   اية ال سعينات من ال رن الماض  لتراا اعاامو ع ي   أ رزنا 
  االثتتتت راك  ااال حتتتتا  الستتتتالي  زااو الحتتتترب ال تتتتار   اانهيتتتتار المعستتتتكر  .2

 ت او  ا اريخيتةعالقات الااليات الم ح   كانت قاية  أنيضاا الت ذل  
الم تترب العر تت  خاصتتةو  عتت  اع تتراا ستتال ين الم تترب العر تت   استت  الو 

عالقتات  إقامةمن قرنين  اأاو من أ كراا ل   أك رالااليات الم ح   ق و 
متتن راننتتتاا  أاوكتتة الا نيتتة نتتت قيتتا ات الحر  إنكتتذل      لاماستتية معهتتا
 ل  العالت. األمريك علت  راز ال ار 

 .2661/آب/1أزمة الخليس ااالج يا  العراق  للكايت ل   .1
االمريكيتتتتة خاصتتتتةو  عتتتت  الرعايتتتتة اللي يتتتتة ليصتتتتائو ال تتتتار   -اللي يتتتتة األزمتتتتة .3

  الال ينيتتتتتة اأمريكتتتتتا ألري يتتتتتااالحركتتتتتة ال اريتتتتتة المستتتتتلحة لتتتتت    اليلستتتتت ينية
الت ذلت   يجيتر ال تائر  االمريكيتة لت  قريتة لتاكر   االستك لن ية   يضاا

 )االرناب ال ال (. امسان  ها لما سمت آنذا   ت
الااليتات الم حت    أي  ت التذس   2661. االن الب العستكرس لت  الجزائتر عتات 4

  يحيتتتتت لهتتتتا مركزنتتتتا امصتتتتالحها السياستتتتية لتتتت  المن  تتتتة اصتتتتيضتتتتمنياو  
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منعتتتتت  أنهتتتتا إال لتتتت  الجزائتتتتر (اليرانكيتتتتان  - االمتتتتازي )ا عمهتتتتا لل يتتتتار 
 .(64)ليها األمنية األاضااماا نيها من السير الجزائر  س ب  ر س 

 
 2661-2661 نالنًا:

حيتت  ختتر  الثتتعب  2611/ األاو/ ثتترين 1الجزائريتتة لتت   األزمتتةا  تت أت 
الجزائتتتتترس لتتتتت  ان ياضتتتتتة عارمتتتتتة عرلتتتتتت ) نن ياضتتتتتة الخ تتتتتز( ن يجتتتتتة ل تتتتتر س 

لختتر  التترئيا الثتتاذل   تتن ج يتت  لتتيعلن    صتتا ية ااالج ماعيتتةاالق  األاضتاا
الثتتتتتتتعب ال يتتتتتتتات  نصتتتتتتتالحات سياستتتتتتتية ااق صتتتتتتتا ية ااج ماعيتتتتتتتة ليتتتتتتت   أمتتتتتتتات

صتتتتات الثتتتتعب الجزائتتتترس لصتتتتال  ال ستتتت ار احتتتت    تتتتاريم  2616/ثتتتت ا /13
االن خا تتتتتتات ال ل يتتتتتتة ال تتتتتت  لتتتتتتازت  هتتتتتتا الج هتتتتتتة  إجتتتتتترا  2661/حزيتتتتتتران/ 21

  م  اجتزر متن الحكامتة الجزائريتة ماعت او لالجترا  اح    ع لان اذ اإلسالمية
حيتت   لان تاذ اإلستتالميةاالن خا تات ال ثتتريعية اال ت  لتتازت  هتا ايضتتاو الج هتة 

ج اراالن خا ات   نل ا قات الجي   رئتيا الجمهاريتة علتت االست  الة عن ئتذ  اا 
الم م لتتين  ااإلستتالميين تتين الجتتي   األنليتتة خلتتت التت ال  لتت   اامتتة الحتترب 

 .لان اذ اإلسالميةلج هة  ا
الااليات الم ح   االمريكية كانت علت علت  المثاكو ال   اقعتت  أني  ا 

اذلت   ستت ب ال  ريتتر التتذس نثتر  )فرانتتات لتتالر( انتتا  2661لت  الجزائتتر عتتات 
 (C.I.A)لتت  االستت خ ارات المركزيتتة  األمتت مستتؤاو صتتيافة ال اقعتتات ال عيتت   

ل تت  نثتترت صتتحيية الااثتتن ن  استتت عتتن لستتان   (2619-2611)  تتين عتتام 
س ستت لت الستتل ة ح متتاو ا  ري تتة  لان تتاذ اإلستتالميةالج هتتة  إن  ))2661عتتات 

م تتو  األراعلتت  اأاجت  هام ل تة اذلت   ست ب العاامتتو ال ت  خل تت الج هتتة 
ذا  ااإلسكاناليسا  ال  ان ال يم را ية اال  الة  نجحت الحكامتة الجزائريتة  اا 

 .(65)((لان اذ اإلسالميةمثاكو لس ن ه  ح ماو الج هة ل  حو  ل  ال
الخارجيتتتة االمريكيتتتة )ماركريتتتت  ا تتتايلر( التتتذس   استتتت تتتت خرجتتتت النا  تتتة 

   2661/ كتانان ال تان /24اي ت االن تالب العستكرس لت  الجزائتر اقالتت لت  
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ات  لل التتتة  ستتت ارياو  األعلتتتتكتتتان المجلتتا  إذالتتتن نؤيتتت  أس  تترا عمتتتا  إننتتا))
الااليتتتتات الم حتتتت   االمريكيتتتتة  ؤيتتتت   ائمتتتتاو العمليتتتتة  إن))  أيضتتتتاو التتتتت ال((  اق

 إن الة من ال او ال     ج  نحانا(( لكن ي  ا  اأسال يم را ية ل  الجزائر 
العمليتة ال يم را يتة ا اقتا  أاقيتتن يجة ال  تارات السياستية لت  الجزائتر قت  

 صرا امتا  ثت ن لل الة ح  ال األعلتالعمو  ال س ار االذس يخاو المجلا 
  ن تت   متتا ستتيح   انتتو  أن ستت  ي   االن خا تتات لتتنن الخارجيتتة االمريكيتتة ال

لتت  ت ت ممتا  عتا  أنهتااان كانتت الت الئو  جمت  علتت    ال أتس  ت االن خا ات 
ال ست ار الجزائترس يتن  علتت  ثتكيو ستل ة عليتا  إنماركريت الت ال تاو  ))

اال تتت  ي تتتالت رئتتتيا التتتازرا   اآلنعلتتتت نمتتت  الستتتل ة ال تتت    تتتالت المستتتؤالية 
 األعلتت)المجلتا  يستمت  تت ال التة مت  قيتات متا أمتاراالازرا  مسؤالية  ستيير 

 األمتتتتتنال تتتتتا   العستتتتتكريين ارجتتتتتاو  أعلتتتتتتالمجلتتتتتا يضتتتتتت  لل التتتتتة(  اان نتتتتتذا
ا تتالرفت متتن عتت ت االع تتراا علتتت متتا حتت   لتت  الجزائتتر  ((آختترين اأعضتتا 

ال ائمتتة  األاضتتاا ي  اقل هتتا متن  ع تتر عتتن ان مامهتا الثتت أنهتاقالتت ماركريتتت 
 ح   ماقتا الااليتات الم حت   ممتا يستمت ال  ترا الت ين   أناان كانت  ري  

 ل  ال ال   األصاليين أا
ي ت  صار اميانيت مخ لية انا يعنتت عت    األصالييناس خ ات  ع ير  أن .2

   نهتايمكتن اصتا كتو اال جانتات  ميانيت  ينية اسياستية ااج ماعيتة اال
 .آخراما ين    علت المج م  يخ لا عن مج م   ةأصالي

الااليتتتات الم حتتت   االمريكيتتتة لهتتتا عالقتتتات مم تتتاز  متتت  عتتت   متتتن التتت او  إن .1
ا ح رمت  استاا  ست مر  اإلستالم اا ال او ال    ل زت  ال ين  اإلسالمية

  ل  العالقات.
  تتتؤمن الااليتتتات الم حتتت     نميتتتة ال مستتت   العالقتتتات الستتتلمية  تتتين التتت او .3

 األ تتراااال يم را يتتة ا عمتتو متت  كتتو  اإلنستتانالم جتتاار  ااح تترات ح تتا  
 .(62)ال    ل زت  هذ  الم ا  
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التتتت نثتتتاب صتتتراا  تتتين مخ لتتتا ال تتتا   أ  الااقتتت  السياستتت  المريتتتر  إن
السياستتية الجزائريتتة  هيئا هتتا ال نييذيتتة اال ثتتريعية امؤسستت ها العستتكرية اا ستت  

قليميتتة نتتذا الصتتراا لي ختتذ ا عتتا او  اليتتة  األجانتتب تتاو  أناخصاصتتاو  عتت   اا 
ننستت الماقت  الست را يج  للجزائتر ا راا هتا  أنالم يمين ل  الجزائر اال يجب 

 أن الااليتات الم حت    أ  التذس   األار ية األساا الني ية الهائلة اقر ها من 
ا هتذا الصت   ل ت  عل تت صتحيية الليمانت   األزمتة لعتب  اراو محاريتاو لت   لت  

  ار  لرنسا ل  الجزائر(( ل ت  عرقلتت الااليتات  أمريكا إنسية  ال او  ))اليرن
الم حتتت   االمريكيتتتة الجهتتتا  اليرنستتتية الستتت عا   الجزائتتتر التتتت حضتتتنها ا  ليتتتب 

ضتت  المصتتال  اليرنستتية لتت  الجزائتتر خصاصتتاو ان للااليتتات  اإلستتالم ال يتتار 
   عنتتتتتت ما الم حتتتتت   االمريكيتتتتتة ال جر تتتتتة ال ايلتتتتتة لتتتتتت  ستتتتتناات الحتتتتترب ال تتتتتار 

الثتتتياعية االسياستتتة  األلكتتتاركتتت  ا  ضتتت   ضتتت   اإلستتتالميةاستتت خ مت الارقتتتة 
 .(67))م و ال انس ان( اإلسالم االعالت  األاس السالي ية ل  الثر  

م اليتتت  الحكتتتت لتتت  الجزائتتتر از ا  ال تتت خو  (68)ا عتتت   ستتتلت محمتتت   اضتتتياا   
 ريت   عتت  ل  الجزائر متن ختالو   تايا المصتال  اليرنستية عتن األمريك 
اعالميتتاو خاصتتةو متت  زيتتا    اامتتة العنتتا اال تت نار  لان تتاذ اإلستتالميةالج هتتة 

لتترأت الااليتتات  التتت  هتتااس النتتتات السياستت  الجزائتترس. أ  االق صتتا س التتذس 
مع تتت و متتت عات متتتن المملكتتتة  إستتتالم قيتتتات حكتتتت  إمكانيتتتةالم حتتت   االمريكيتتتة 

ا الجتذار ال تت الية اليرنستية  التت اقت ال أيضتاو العر ية السعا ية االتذس ستيؤ س 
 األمتتتتريكيينحليا نتتتتا  إنصتتتتحيية الييكتتتتارا اليرنستتتتية  تتتتال او  )) أثتتتتارتل تتتت  

ل  الجزائر لت ي  و  األمريكيين  اان اياو من لان اذ اإلسالميةيؤي ان الج هة 
 عتتتتتا  إنالمعلامتتتتتات  ؤكتتتتت   أن   تتتتتو اإلستتتتتالميينالم ثتتتتت  ين  أيتتتتت سعلتتتتتت 

الج هتتتتتة  أعضتتتتتا اج معتتتتتاا متتتتترات ع يتتتتت   متتتتت   قتتتتت  األمتتتتتريكيين نال  لاماستتتتتيي
ل  الخار  كما سمحت السل ات االمريكيتة لزعمتا  الج هتة  لان اذ اإلسالمية
 .(69)ل  م ينة ثيكافا(( اإلقامة لان اذ اإلسالمية
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ل تتتت   عتتتتت الااليتتتتات الم حتتتت   االمريكيتتتتة الحكامتتتتة الجزائريتتتتة التتتتت اح تتتترات     
 يم را   حيت  اجت  )اارن كريست الر( االعا   الت المستار الت اإلنسانح ا  

جملة من االن ا ات التت  2661ازير خارجية الااليات الم ح   االمريكية عات 
مؤك او )) ت ن  (31)ل ر  حكت الرئيا محم   اضياا ارئيا الازرا  رضا مال 

ل نتتا  عالقتتات ال  تتة المثتترا ة  (31)زرااو األمتتينالتترئيا  أمتتات إمكانيتتةننتتا  
االعا   التت المستار الت يم را   ااني تا  الستا  اال ت   نساناإل نح رات ح ا  

  ضتتمن ق تتو كتتو ثتت   متتن اجهتتة النتتتر االمريكيتتة االذعتتان ل ااعتت  اثتترا  
صتتتتتن ا  الن تتتتت  التتتتت ال (( اج التتتتتة  يتتتتتان الجزائتتتتتر للحصتتتتتاو علتتتتتت قتتتتتراا 

ااجهتتتتتت الااليتتتتتات الم حتتتتت   متتتتتذكر  نصتتتتتائ  للحكامتتتتتة  .أختتتتتر امستتتتتاع ات 
 ن ا    عةأر الجزائرية   ح اس علت 

  يم را ية. أك رضرار    اير الحكت ل  الجزائر ليكان  .2
 اس ئناا العملية االن خا ية. .1
 اجرا  المزي  من االصالحات االق صا ية. .3
 . (36)اح رات ح ا  االنسان .4

  تتتارات مهمتتتة متتتن ختتتالو رلتتت  التتت عت االمريكتتت  عتتتن  2661ثتتته  عتتتات 
زرااو رئيستتتتتتاو  األمتتتتتتينلتتتتتترئيا ال ضتتتتتتايا االستتتتتتالمية خاصتتتتتتةو  عتتتتتت  ان ختتتتتتاب ا

المستلحة حيت  از ا ت  اإلستالميةالجماعتة  إ تا  للجمهارية الذس عمتو علتت 
متتن   (33)زيتتارات المستتؤالين االمريكتتان التتت الجزائتتر ارلعتتت م تتا ر  ازنستت ات

اجتو الجزائتر اال ت  رلع هتا التت مر  تة ال التة المحاريتة لت  المن  تة ااع  ترت 
 .(34)يجا   خ مة للسلت العالم الجزائر نماذجاو لل عاان اال
جتتترا زرااو   عتتت يو ال ستتت ار الجزائتتترس  األمتتتيناقتتتات التتترئيا الجزائتتترس   اا 
الااليات الم ح   خ ا  ايجا ية ا عت الحكامة  رأ  ان خا ات  رلمانية االذس 
الرئيسية  المثاركة لت  العمليتة السياستية رفتت  لألحزابالجزائرية الت السما  
   المثتاركة لت  االن خا تات لان تاذ اإلستالميةا  للج هة رلا الحكامة السم

حز تتتتاو(  21) زرااو اج ماعتتتتاو متتت  مم لتتت  األمتتتينل تتت  ع تتت  التتتترئيا الجزائتتترس 
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لال يا  معهت علت ماع  لالن خا ات ال رلمانية ل  نهاية ايتار ا  ايتة حزيتران 
اح تتت الااليتتات الم حتت   الحكامتتة الجزائريتتة علتتت لتت    تتاب  2661متتن عتتات 

كانتتتت الحكامتتتة الجزائريتتتة  ريتتت   إذاالن خا تتتات للجميتتت  اعتتت ت عتتتزو أس جهتتتة ا
 . (35)انها  الحرب االنلية

   
 الخاتمة

 مرت العالقات الجزائرية االمريكية  مرحل ين مهم ين    
اام تتازت نتتذ   2691اح تتت عتتات  2691متتن عتتات  األالتتتالمرحلتتة  ا  تت أت

ين  حيتت  قامتتت الجزائتتر  تتنياا  المرحلتتة   تتا ر العالقتتات السياستتية  تتين ال تترل
الستتالي    ال ااجتت  لتت   لألستت اوكمتتا ستتمحت   المعارضتتين لسياستتة الااليتتات

الستتتا ا  األمريكتتت  األستتت اوالم استتت  جن تتتاو التتتت جنتتتب متتت   األ تتتياال حتتتر 
لكن من الناحية االق صا ية ل    اذل  للحيات علت  اازن ال ا  ل  المن  ة.

ة    ت يت عراضتها لالست  مار لت  الجزائتر اس مرت الثركات الني يتة االمريكيت
كمتتا ار  لتت  صتتتحيية نيايتتار   تتتايمز االمريكيتتة   علي هتتا علتتتت ذلتت   تتتال او  

اجا  اق صا س ل  ال ار   اأضخت أنتل  الجزائر نا  األمريك الاجا   إن))
 رفت ع ت اجا  عالقات سياسية  ين ال ل ين((. األلري ية
اام تتازت  2661اح تتت عتتات  2661ت متتن عتتا تلا  تت أالمرحلتتة ال انيتتة  أمتتا

نذ  المرحلة   حسن العالقات السياسية  ين ال رلين خاصةو  ع  قيات الرئيا 
   لاماستتيا 11عتتن ) لالتترا الجزائتترس الثتتاذل   تتن ج يتت   المستتاع  الحستتنة 

امريكياو( كاناا مح جتزين لت  ايتران لضتالو عتن قيتات الترئيا الجزائترس  زيتارات 
لم حتت   حيتت  قتتاو لتت  نتتذا الصتت    ))عرلتتت االن ايتتن ع يتت   التتت الااليتتات ا

االمريكيتتة  عتت   زيتتارات  ةال  لاماستتي كمتتن مصتتلحة الجزائتتر((  الم ا تتو قامتتت 
 زيا   االس  مارات الني ية ل  الجزائر.  إمكانيةالت الجزائر ل راسة 
ماقتتتا الااليتتتات الم حتتت   االمريكيتتتة  جتتتا  الجزائتتتر كتتتان  أنايمكتتتن ال تتتاو 

 األعلتتتتال تتت  اقعتتتت ليهتتتا لكانتتتت  تتتار   تتت عت المجلتتتا  األحتتت ا م ذ تتتذ او متتتن 
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م مستتكة  تتال او  ))يجتتب العتتا    لان تتاذ اإلستتالميةللتت او ا تتار   تت عت الج هتتة 
الت خيار الثعب(( الكنها كانت  ر  ضرار  الحيات علتت حليتا ست را يج  

  تتتتا النتتتتتر عتتتتن ))متتتتن يحكتتتتت  األلري يتتتتةمهتتتتت لتتتت  التتتتا ن العر تتتت  اال تتتتار  
؟ اما مس لة ال يم را ية ل   كانت  عيت   كتو اإلسالميين( العسكر ات الجزائر(

لحتتين  مكتتن العستتكر متتن  األنتتتال عتت  عتتن مصتتالحها الستت را يجية ال تت   عتت  
 اإلستتالميةالستتي ر  علتتت الحكتتت لتت  الجزائتتر رلعتتت يتت نا عتتن  عتتت ال ضتتايا 

لحكتت لكنها  ال ت الحكامة الجزائرية  نثرا  جميت  المكانتات السياستية لت  ا
 ل  ال ال . األنليةإلنها  الحرب 
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Abstract 

The United States sought since the independence of Algeria to 

activate its role and influence in Algeria, even though it has been 

unable to budge economic influence of France in Algeria, but the 

political and economic influence, imposing constantly, meets us all 

reason to believe that Algeria, were not an area closed to U.S. 

influence in any an era of contemporary eras. 
Algerian-American relations went through two important phases: the 

first phase began from 1962 to 1978 and this stage was characterized by 

tense relations between the political parties. The second phase began 

from 1992 until 1995 and was characterized by the improvement of 

political relations between the two parties and to the extent of 
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exchange of visits between the two sides, but the U.S. position was 

wobbling from the events that took place in Algeria was sometimes 

supports the Supreme Council of the States and sometimes supporting 

the Islamic Salvation Front but it was deemed necessary to maintain 

an important strategic ally in the Arab and the African continent, 

regardless of who governs Algeria. 
 
 
 

 المصادر والهوامش 
ما ننز  لقنناع  ل الننم لتي  سنن    ،  ألمايك نن   إلسنناا ج ج   لجز ئننا  ل نني      :سنن م مد نني  منن   (2)

 (.1222 )ل ين، www.asharqalarabi,org و لدض  ي ،  إلساا ج ج  
وج تم له  ثم  لادق ل لج ش  لفانسم و قنم  لنض بن ل   2629ولي فم لت  م  ي   قاب وها ن ع م  (1)

و ناخننن ن ئًنن ل لنن ل جت  ، 6491عنن ا  لننض  لجز ئننا عنن م ثننم ، وشنن  ف فننم  لدنناب  ل  ل  نن   ل  ن نن 
ل ل  ظ نن   2696 لًتني  عنن  ةا نن   نلن    لداينن    ليي حا   نن  )ةنزب  لقنن ن( ثننم  شنااف عنن م 

 لسنناي  لدننزب  لقنن ن وقنن ا قننن ش وهننا ن و شننااف ل ه ف نن   ل لنن ل   لفانسنن   ة نن  قننً  عت نن  
وذهننن  لننض  لحنن هال ثننم  لادننق  2611لك نن  ج كنن  منن   لفننا   عنن م ، وةكننم سننً   سنن ن   سننج 

منن  المهئنن  عتننض  ينني   لفانسنن     أ ل نن وجننم  طان فنن  فننم  لجننن منن   ،2619لنن ل ن ل  لجز ئاينن  عنن م 
 2691وسج  ل يل سا  سن ن   ثنم  فنان ع ن  عن م عن م  2619و  نن  فم  ايحهم  لض جنن  ع م 

ا:  فننن ب عًننن ن  مضننن ن وعننن ا  لنننض  لجز ئنننا ل اننننلض  ئ سننن   لج هن ي .لت زيننني مننن   ل  تنمننن    نظننن
ا انن    ي نا م قنن ل محيمن   أ اوة  ،2619-2691 لد ي نم:  لجز ئا فم عهي هن    لنميي  

؛  ول ا م ال:مذ ا    ة ي ل  لت ، جاف ن  عف ن  1-9ص (،1229 ) ل نصل،  لض  ت    الا ب،
 .1-9ص (،2696 )ل او ، ، آلا بم قن    ا     الطضا،

 .www.islamicn.net ،   :  ل هق    لجز ئاي   المايك  شًك   ل  تنم    السهم (3)
 ة نني م لننن :  لننائ    ة نني لنن  لنن ه يكقنن  عنن   سننا    ل ننن ل  لجز ئننا،ا    لنن  ةننزم لتنً عنن   (9)

 .192-196ص (،1229)ل او ، و ل قا و لانالي ،
(، 9)  ل نيا مجت   لًااول: "فقل  ل ف وب   من   لً سنن يحتنن لانن مد جلنييا  للن ال  لجز ئنا "، (1)

 .31ص (،2612 شا    ل نًنع    ل ال  ،)ل  ي ، (،29 لس   )



 
  

  [591]   سعد توفيق البزازد.                                       االمريكية... –العالقات الجزائرية 

فنننم  للننناب  لجز ئنننا  و ننن ن عضنننن ل فنننم في  ل ننن  فانسننن  لجًهننن   لاداينننا  لنننن  م  2639ولننني عننن م  (9)
فنننم حننل ةكننم لنن  لننه ومنن  ثننم عنن    ئ سننن ل  2699وسننكاج ا اولنن  فننم  الشننل ل  ل  منن  فننم عنن م 

، وامجت وح ئف  م  واليا  لن ق  و لل  ع    لًااو    وي  م  2699ل ؤسس  سنن  ا ف فم ع م 
ومن   6411ثم ع   واليا ل لت  ل   فم عن م  2696 ل ي ع   لستن  فم ع م  .(2696-2699)ع م 

.لت زينني منن   ل  تنمنن    نظننا: ننن حم عًنني  لن ةنني  لج سننن : لجز ئا 2662ثننم  ئ سنن ل لتنننال    عنن م 
 .266ص (،1222 )ع  ن، م، ا    ل س ال،مد    ليول  ومد    السهم  لس  س

 لً سننن جنناهم  لقننا    المايك نن  ل هننن  للنن ال -مجتنن   لًانناول:" لج نن  جدح ننق ةنننل عحنني سنننن  ا ف (9)
 . 99ص (،2612 شا    ل نًنع    ل ال  ، )ل  ي ، ،(29) لس    ،(3) ل يا   لجز ئا "،

 ةننننل جدح حهننن  ي ظنننا: مجتننن   لًاننناول:لت زيننني ةننننل  ل اننن ئد  لانننم  ساختلننناه   لج   ننن   لن   ننن   (1)
"وث ئق، ل اننن ئد  لانننم  ساختلننناه   لج   نننن   لقننن ً    لن   ننن   لجز ئايننن  منننن  جدح حهننن  ةننننل عحنننني 

 (،2612 )لننن  ي ، شنننا    ل نًنعننن    ل ال ننن ، (،29(،  لسننن   )3 لً سنننن"،  ل نننيا ) –سننننن  ا ف 
 .19ص

 ل    لنالي    ل ادنيل و لنيول  ل ال ن  "، مجت   القال ا   ل الم: " الاي ا ةجم  لاً ال  لاج    (6)
 .19ص (،2612 )ل ين، ، ا    للد ف   ل ال  ،(99) ل يا 

 لجز ئايننننن  ةننننننل  سننننن     لل ال"،مجتننننن  –ل سننننك ل  نننننننننم: " سنننننا   م  ل ف وبننننن    المايك ننننن   (22)
 .16-11 ص (،2612 شا    ل نًنع    ل ال  ، )ل  ي ، (،29)  لس  ، (22) لًااول، ل يا 

 ،(21) لسننن    ،(6) ل نننيا ، مجتننن   لًاننناول:" قضننن ي  ي اليننن  لننن    لجز ئنننا و لناليننن    ل ادنننيل" (22)
 .93-91ص (،2611 )فانس ، م قن     ل  لم  ل الم،

وهن مد ي  لا ه م لن طاول   م  هن    لن ميي  فهنن  السنم  لدا نم  لنذ   جخنذ  طنهل  ل نن ل  (21)
منن  ع ئتنن   يف نن  فح ننال فننم قسنن ن    ثننم  لادننق  2631 لجز ئاينن  ولنني فننم م نحنن  ل ننم عنني  عنن م 

ل لكانن ب فننم  لا ل نن  منن  ع ننا  ثننم  لادننق ل ل ي سنن   اللاي ئ نن  فننم  لس اسنن  منن  ع ننا ، وفننم عنن م 
 إالو سايعم لتخيمن  فنم  لجن ش  لفانسنم ، قايا  أل   يي ن  وأصً طام  لحاآن  لكايم  2691

ة نن  ا ن فننم  ،2612ن  لننض ملننا عنن م  ننن  هنناب  لننض جنننن  فنني ن فننم فنن م   لزيانننن  ثننم ذهنن
وع نني  نننيالش ،  الالهننا وع ننل فننم مكاننن  ل لنناب  ل الننم، ثننم ا ن فننم  للنن   ومنسننكن وللنني ا

يي ب ويقكل  لخهي   ل سنكاي  ط صن  فنم عن مم  وأصً  2619 ل ن ل  لجز ئاي   لادق له  ع م 
 ئ سنن ل  أصنً  2691ن ئًن ل لنائ    لج هن ين  وفننم عن م  2693ثنم  صنً  فنم عنن م  2619-2619

لتج هن ينن  ل نني ق  منن  لنن النحهب عتننض  لننائ    ة نني لنن  لت .لت زينني منن   ل  تنمنن    نظننا: سنن ي 
فنم  وأثاهن جنف ق عزيز  لًز ال:  لجز ئا فم عهي  لق ذلم لن  فييني  لادننال   لي طت ن  و لخ  ف ن  

:  لقنننًك  ؛ هنننن    لنمنننيي 12ص (،1222 يتننن  لت قنننا و لاناليننن ، )ع ننن ن،  ،  ل هقننن    ليول ننن 
 .     www.yabeyrouth.com ل  ل    لت  تنم  ، 

http://www.yabeyrouth.com/
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وياًننن    ل نقننن   لقننن ًم  لجز ئنننا  مننن  طنننهل مد بنننال  لننني ان  مد ننني مهننني   ئننن   ف   ننن   (23)
ز ئنننا ل ل  صننن    لج  إلسنننهمملننن ل ا ز  ل ننننح فم  2696/ يننن  / 6 للننني ق   ل ال ننن   المايك ننن  فنننم 

وقنني   ننز  ،  للننه ننم فننم  مايكنن  ومنن  يجننن عتننض  ل نناب  ال   ذلنن ((  إلعننهمول  ننن ن ))جلتلننل 
،  ألمايكننم ل الننم فننم مد  لنن   سننا ئ ل وجنف نن  ذلنن  ندننن  ل ننن      إلعننهم ل د بننال عتننض او  

ولسننخ   .لت زينني منن   ل  تنمنن    نظننا:  إلسننا ئ ل لننذ  يحننيم  ل نننن و لننيعم  ل نن ا  و ل سننكا  
 . 291ص (،2696 ) لجز ئا، وال  ل  العهم و ل ح ف ، ،(12) ل يا ، لهتنل: مجت   ل نح ف ةس  

عًي  الل  لتحزينز: " لنالين    ل ادنيل  المايك ن  و ل لناب  ل النم من   الها ن م  السناا ج جم  لنض  (29)
ما نننز ا  سنننن    (،13(،  لسننن   )116 الطانننا ع  لاكا كنننم"، مجتننن   ل سننناحًل  ل الننننم،  ل نننيا )

 .91ص (،1222 لنةيل  ل ال  ، )ل او ، 
فم م نح   ل     لكً ال وقي  نا ض  لض ةزب  لق ن  لجز ئنا  وةا ن   لاداينا  2611ولي ع م  (21)

،  ليي حا   ن  وقنني قن ا ف   نن   لنتًن   لننن      وقني  صننً  ل ني  السنناحهل  ول  ئن   لسنننن  ا ف
ثننم واليننا ل لتلنن  ع    2699-2691عنن م ول نني  نحننهب لنمننيي   صننً  واليننا  للنن  ع  و لن قنن  منن  

وقني ، و  ن ل  جأث ا  ً ا طهل  ال ل   عقا ع م ل عتض  لس  س   للن  ع   2696 لخف ف  فم ع م 
. لت زيني من   ل  تنمن   2661 ساً ي من   لسنتن  عتنض  ثنا  سناح ل   لنائ    لقن ذلم لن  فييني 

 .269ص  نظا:  لج سن ،  ل لي   لس لق،
 لسننف ا   ا  سن  ج  يخ ن  فنم جننن   ل هقن    لس  سن   – :  ل هقن    لجز ئاين  مه  ن فم ةسن  (29)

ا انننن    ي نننا م قنننن ل محيمننن   لنننض مجتننن   ت ننن   لاال ننن   أ اوةننن (، 2691-2691) و القالننن اي 
 .399ص (،1229 )للي ا،، ل   

ع لم  لكان  ةس   ن لً : ل    و ال ه ب م  م ظن   السهم  لس  سم ملا و لجز ئا ن نذف ل، (29)
 .292-216ص (،1221  لديي ،)ع  ن،

فننم قاينن  لننن ثتجنن  فننم والينن  ع  لنن  منن   سننال مان بنن   وفننم شننً ل  منن  ن مه نن ل  2616ولنني عنن م  (21)
فم  2691ع م  وأصً ل ل ن ل  لجز ئاي   2611مخاتف  ثم  لادق ل لج ش  لفانسم و لادق ع م 

 ئ سن ل لتجز ئنا  وأصنً النن    ًنا  لضنً ن سن  ل  مجت  ق ن ال  ل نن ل و طا نا طتفن ل لتنائ   لنمنيي 
قننيم  سنناح لا .لت زيي منن   2661وبنن  اسننان  ل لتننًها وفننم عنن م  2616وفننم عنن م  2696عنن م 

 .91-92 ل  تنم    نظا:  لًز ال،  ل لي   لس لق،ص
، منقنن   لً  نن ، منن   لحن  نن   لننض لنني ي    النفننا ن  إليا ن نن –عنننع ع  نن ن:  ل هقنن    لجز ئاينن   (26)

 .www.AlBayna.net لقًك   ل  ل    لت  تنم   ) الناان ت(، 
وق منت لنً    ل  ت ن     ل دنيوال  2611مستد  ق م له  ملنفض لني تم عن م  إسهم  ةا    (12)

ل ستد  وقي بن ت    إلسهم  لتدا      ألولض  ن  ً ا ل و  نت  ل ن ل   إلعهممجأث اه   إن ال 
هنذ   لدا نن   ل يينني منن   لف نن    الفا  ع نن  لت جا ن   لجز ئننا  قنن ا   لدكنمنن   لجز ئاينن  عننيل 
ة نننننه  لتحضننننن   عتنننننض جتننننن   لدا ننننن  وج ك نننننت ف نننننهل مننننن   لحضننننن    عتنننننض لنننننني تم فنننننم عننننن م 

http://www.albayna.net/
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 ن  ل حنننين، ا    لفننن   لم،ن.لت زيننني مننن   ل  تنمننن    نظنننا: ل ننن ن لنننن ا ش:  لجز ئنننا  لاعننن2619
  .139-131ص (،1223 )ل او ،

، www.nashiri.netيد ننض  لننن ال اينن :  لجز ئننا منن   ة نني لنن  لتنن   لننض عًنني  ل زيننز لننن جفت حنن ،  (12)
 .12، ص1223

 (،1221 ج  م مكام  لًا ال : م  م   ق  م اول  ف ي  هلل فنم  لجز ئنا ، مكاًن  منيلنلم،) لح هال، (11)
 .19-19ص

 .11 لًا ال ،  ل لي  نفس ،ص (13)
 .91-16 ل لي  نفس ،ص (19)
 .99-92ص لًتحزيز،  ل لي   لس لق، (11)
 ج ننن م مكنننام  لًا ال : لجز ئننننا جدنننت ةكنننم  ل سننننكا مننن  ال و ل  لنننض لنجفت حنننن ، مكاًننن  مننننيلنلم، (19)

 .16ص، (1221 ) لح هال،
 .212-296ص  ل لي   لس لق،  لًا ال ، م  م   ق  م..، (19)
 .216-219ص  ل لي   لس لق،  لج سن ، (11)
ثننم سنن هم فننم  2691فننم ميي نن  هيننن  ة نن   نا ننض  لننض ةننزب  لقنن ن عنن م  2626ولنني عنن م  (16)

ثنم  عاحنل ، 2619جأس    لتج    ل ن ي   لام  ننتحت م ه  فًه   لادايا  لن  م  لجز ئنا  عن م 
  لتن   لنذ   اب لن  ثنم اطنل فنم صنا ش من   ة ني لن، 2619عتض  يي   لستن    لفانس   ع م 

ل اسننتم  ئ سنن   ل جتنن   2661ثننم عنن ا  لننض  لجز ئننا عنن م  2693 لننض  لتجننن   لننض  لخنن  ن عنن م 
لتيولنن  ل نني  سنناح ل   لقنن ذلم لنن  فييي.لت زينني منن   ل  تنمنن    نظا:مد نني لنبنن  م:   ألعتننض

 ل نسنننننننننع  ، شننننننننًك   ل  تنمنننننننن    ل  ل  نننننننن  ) الناان ننننننننت(،عتض منقنننننننن  ويكً ننننننننيي   اللكااونننننننننم
 .2، ص www.wikpdia.comل، لدا 

 .292  ل لي   لس لق،،  لج سن  (32)
 ئن   صند ف   وأصنً فم  الجدن ا  ل ن م لت سنت     لجز ئناي    وأصً  2616ولي فم ل ج   ع م  (32)

وفننم عننن م  2699و ل نننح ف  عنن م  لإلعننهمواليننا ل  أصننً ثننم ،  ل ج هننيي  طننهل ةنناب  السنناحهل
 .لت زينني منن   ل  تنمنن    نظننا:2663 ئ سنن ل لتنننال    عنن م  وعنن  ، واليننا ل لتخ  ف نن  أصننً  2696

 .122 ص  لج سن ،  ل لي  نفس ،
جحتي عيل م  صن عسنكاي  م نل ق ئني ، فم ل ث   و  ن ب لن ل فم  لج ش  لن  م 2692ولي ع م  (31)

وق ئنني  2612وق ئنني  لحنننل  لجنينن  عنن م ، 2691وق ئنني لننن   عنن م  2699 ل ي سنن   ل سننكاي  عنن م 
ثم  صنً  ، 2662، وع   سف ا ل لتجز ئا فم  وم ن   ع م 2619 ل سكاي   لخ مس  ع م  ل  نح  

.  ل ننن م   2661و صنننً   ئ سننن ل لتجز ئنننا عننن م  2669عضنننن ل فنننم  ل جتننن   العتنننض لتيولننن  عننن م 
 عتنننننض منقننننن  ويك ًنننننيي ،  ل نسننننننع   لدنننننال، ال و ل: شنننننًك   ل  تنمننننن    ل  ل  ننننن  ) الناان نننننت(،

                                                                             www.wikpidia.com. 

http://www.nashiri.net/
http://www.wikpidia.com/
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 .292-216ص  لج سن ،  ل لي   لس لق، (33)
 .2661ن ئن واليا  لخ  ف    المايكم  لذ   قااب ل حي شا     مايك   مل  ل   ع م  (39)
لم:  لجز ئا وقض ي   الم  فم ةننع  ل انسن : لن ق  و الف ع،مجتن  شنؤون ف      لزها    لف ه (31)

 (،1222 )ل ننننناو ، ، ما نننننز  لي  سننننن    السننننناا ج ج  ،(12) لسننننن    ،(231) الوسننننن ،  ل نننننيا 
 .211ص

 


