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 تونس أنمورجًا0العالقات االمريكية – االفريقية
د منى حسين عبيذ.م.أ
 مركز الذراسات االستراتيجية والذولية/ جامعة بغذاد
2138/3/8  في31 :التقديم

2138/1/32  في321 :القبول

0الملخص

،2001  ايموؿ11  والسيما بعد احداث،حدث تحوؿ ميـ في عالقات الواليات المتحدة االمريكية بدوؿ القارة
 وذلؾ،اذ اخذت امريكا ترسـ استراتيجية جديدة مف اجؿ مكافحة االرىاب لمحيمولة دوف انتشاره في القارة االفريقية

 فضال عف نشر مبادئيا المتمثمة في نشر الديمقراطية.بإقامة قواعد عسكرية ليا ومنيا القيادة العسكرية افريكوـ

 وبالنتيجة،وتعزيز حقوؽ االنساف الى غيرىا مف المبادئ التي تحاوؿ مف خالليا سيادة قيـ وتقاليد الثقافة االمريكية
 والواليات المتحدة االمريكية،ً ومعتقدات موالية لمغرب عموما، ومبادئ،خمؽ قيادات سياسية افريقية تحمؿ افكار

 وكانت دوؿ شماؿ افريقيا وتحديدا تونس مف الدوؿ التي اقامة معيا الواليات المتحدة االمريكية عالقات.ًخصوصا

 واف اتسمت تمؾ العالقات بالتوتر تارة وبالتقارب تارة اخرى وتحديد في زمف الرئيس التونسي السابؽ زيف،وثيقة
2011 اال اف تمؾ العالقات شيدت تطو ار ممحوظا بعد عممية التغيير التي حدثت في تونس عاـ، العابديف بف عمي

وقد تجسد ذلؾ مف خالؿ "انخراط الجانبيف في مقاربة جديدة لمتعاوف والتشاور بيدؼ إرساء شراكة استراتيجية تؤسس

.لمرحمة مختمفة لمعالقات التونسية األمريكية

US African Relations- Tunisia as a model
Assist. Prof. Dr. Muna Hussein Obaid
University of Baghdad - Center for strategic and
International studies
Abstract:
A significant shift in the relations of the United States of America with the
countries of African continent, especially after the events of September 11th, 2001 as
America drew up a new strategy to combat terrorism to prevent its spread on the
continent by establishing military bases including the military command AFRIVOM, as
well as the dissemination of its principles of democratization and the promotion of
human rights to other principles through which it tries to uphold the values and
traditions of American culture and as a result created African political leaderships with
ideas, principles and beliefs pro-western in general and the United States of America,
particularly, North African countries, especially Tunisia, with which the United States
of America established close relations and characterized these relations, are sometimes
tense and converging at other times, especially during the time of former Tunisian
President Zine El Abiden Ben Ali, but these relations witnessed a remarkable
development after the process of change that took place in Tunisia in 2011 that has been
reflected by the involvement of the two sides in a new approach to cooperation and
consultation with a view to establishing a strategic partnership to establish a different
stage of the Tunisian American relations.
Keywords: US African Relations, Tunisia as a model.

321

مجلة األستار

العذد – 225المجلذ الثاني لسنة202 8م 2419 -هـ

المقدمة:
أولت الواليات المتحدة االمريكية القارة االفريقية جانباً كبي اًر مف اىتماماتيا ،وذلؾ لما تحظى بو

القارة مف موقع جغرافي متميز وثروات كبيرة ،فقد سعت الواليات المتحدة وبكافة االشكاؿ الى فرض
نفوذىا في القارة االفريقية في ظؿ المنافسة الدولية لالستحواذ عمى خيراتيا والسيما مف قبؿ بريطانيا

وفرنسا ،فضال عف مزاحمة الصيف والياباف فييا.

فقد عمدت الواليات المتحدة االمريكية الى خمؽ تواجد ليا في القارة االفريقية عبر مختمؼ

الوسائؿ واالساليب سواء العسكرية أـ االمنية ،حرصاً منيا عمى مصالحيا ،كما اخذت بتوثيؽ
عالقتيا مع العديد مف الدوؿ االفريقية سواء مف عقد االتفاقيات االقتصادية والتجارية أو مف

الزيارات المستمرة التي يقوـ بيا المسؤولوف االمريكاف .الى جانب قياميا بإيجاد الحموؿ لممشكالت
السياسية التي تشيدىا بعض دوؿ القارة والحد مف التدخالت الخارجية فييا.

حدث تحوؿ ميـ في عالقات الواليات المتحدة االمريكية بدوؿ القارة ،والسيما بعد أحداث 11

ايموؿ  ،2001اذ اخذت امريكا ترسـ استراتيجية جديدة مف اجؿ مكافحة االرىاب لمحيمولة دوف

انتشاره في القارة االفريقية ،وذلؾ بإقامة قواعد عسكرية ليا ،ومنيا القيادة العسكرية االمريكية في

افريقيا( )United States Africa Commanالتي تعرؼ اختصا ار بػ(افريكوـ .)US.AFRICOM
فضال عف نشر مبادئيا المتمثمة في نشر الديمقراطية ،وتعزيز حقوؽ االنساف الى غيرىا مف

المبادئ التي تحاوؿ مف خالليا سيادة قيـ وتقاليد الثقافة االمريكية ،وبالنتيجة خمؽ قيادات سياسية
افريقية تحمؿ افكار ،ومبادئ ،ومعتقدات موالية لمغرب عموماً ،والواليات المتحدة االمريكية

خصوصاً.

وتعد دوؿ شماؿ افريقيا وتحديدا تونس مف الدوؿ التي ارتبطت بعالقات وثيقة مع الواليات

المتحدة االمريكية ،واف اتسمت تمؾ العالقات بالتوتر تارة وبالتقارب تارة اخرى وتحديد في زمف

الرئيس التونسي السابؽ زيف العابديف بف عمي ،اال اف تمؾ العالقات شيدت تطو ار ممحوظا بعد
عممية التغيير التي حدثت في تونس عاـ  2011وقد تجسد ذلؾ مف خالؿ "انخراط الجانبيف في
مقاربة جديدة لمتعاوف والتشاور بيدؼ إرساء شراكة استراتيجية تؤسس لمرحمة مختمفة لمعالقات

التونسية األمريكية.

ونظ ار الىمية العالقات التي ربطت الواليات المتحدة االمريكية بدوؿ القارة االفريقية ،والسيما تمؾ
الواقعة في شماؿ افريقيا ومنيا تونس ،فقد ركزت الدراسة عمى طبيعة تمؾ العالقات وما الت اليو
مف تطورات والسيما بعد احداث الربيع العربي .
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ولتوضػػيل تمػػؾ العالقػػات فق ػد اعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المػػني الوصػػفي مػػف أجػػؿ وصػػؼ تمػػؾ

العالقات فضالً عف المني المقارف لمقارنة العالقػات التػي ربطػت الواليػات المتحػدة االمريكيػة بػدوؿ
القارة االفريقية .وذلؾ مف خالؿ بحثنا الموسوـ بػ ػ(العالقات االمريكية  -االفريقية :تونس انموذجا)

أوالً /أىمية افريقيا في االتستراتييية االمريكية:

لـ يكف أ ف حظيت القارة االفريقية بمثؿ االىتماـ الذي تحظى بو اليوـ ،ذلؾ اف تزايد االىتماـ

بما يترافؽ مع السياؽ االميركي العاـ في التعامؿ مع دوؿ العالـ المختمفة المتمثمة بضرورة السيطرة

عمى المواقع االستراتيجية(الموقع والثروات) الميمة لتحقيؽ اىداؼ حيوية تتمثؿ في االبقاء عمى
التفرد االمريكي الذي ميز النظاـ السياسي الدولي منذ عقد تسعينيات القرف الماضي .افريقيا التي لـ
تكف تمثؿ سوى ساحة لتصفية الحسابات بيف القوى الكبرى ومنطقة نفوذ تقميدية بالنسبة ليا صارت

في وضع/مكاف مزاحمة بيف الواليات المتحدة وغيرىا مف الدوؿ .وىذا االمر ىو الذي زاد مف

اىتماـ الجميع بالقارة االفريقية عمى اساس أنيا قارة بكر ،يمكف االفادة منيا ،وبيا مف المشكالت

الكثير يمكف النفاذ مف خالليا ،وكؿ جاء برؤى وتصورات ومبادرات يمكف اف تكوف منفذا جديدا
ومقبوال مف الدوؿ االفريقية نفسيا .وأدت الدور االبرز فييا ،الواليات المتحدة االمريكية بعدىا

الالعب الرئيس في النظاـ السياسي الدولي(.)1

فالواليات المتحدة االمريكية كغيرىا مف القوى العالمية لـ تيمؿ ىذا الجزء مف العالـ ،فقد حققت

وجودا محدودا في انحاء مختمفة مف القارة االفريقية ،واستند ىذا الوجود في معظـ مراحمو الى دوافع

ومعطيات خاصة(.)2غير أف انتياء الحرب الباردة أدى إلى انغماس أمريكي مكثؼ في افريقيا،
وذلؾ في اطار استراتيجية الواليات المتحدة االمريكية لمرحمة ما بعد الحرب الباردة التي قواميا
تحقيؽ الوجود االمريكي عالميا عبر االستحواذ عمى مناطؽ نفوذ جديدة ،سواء تمؾ الناشئة عف
انييار االتحاد السوفيتي أو تمؾ التي تندفع نحوىا القوى الكبرى البازغة .فأىمية القارة االفريقية دفع

فضاء ميما
بالواليات المتحدة االمريكية لبناء وتأسيس عالقات جديدة مع تمؾ القارة بحسبانيا
ً
لممصالل االمريكية آنيا ومستقبميا .ويبدو االىتماـ االمريكي بالقارة االفريقية واضحا مف خالؿ
تصريحات وزيارات المسؤوليف االمريكييف ،فالرئيس ويمياـ جيفرسوف كمينتوف ( William
 ) Jefferson Clintonىو اوؿ رئيس امريكي يزور القارة السوداء مرتيف خالؿ مدة رئاستو،

فقد قاـ في المدة  23اذار وحتى 2نيساف  1998بجولة افريقية ،شممت عدداً مف بمداف القارة

،معربا عف سروره بالقوؿ" إف افريقيا ىي اجمؿ ىدية قدمت الى الواليات المتحدة االمريكية...نريد

اف نعمؿ مع افريقيا واقامة شراكة معيا ..ينبغي الدفاع عف الديمقراطية ..آف اآلواف لوضع افريقيا

جديدة عمى خارطتنا"(.)3كما ذىب الرئيس كمينتوف الى تقديـ االعتذار عف سابؽ السياسات

االمريكية تجاه افريقيا ،مبديا اىتماما امريكيا جديدا بالمشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية
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التي تثقؿ كاىؿ القارة  ،ووعد بالسعي إليجاد الحموؿ ليا(.)4كما ارسى معالـ جديدة لمسياسة ،ومف
ثـ االستراتيجية االمريكية في افريقيا ويمكف تمخيصيا في اآلتي(-:)5

-1القضاء عمى بقايا النفوذ االوربي في القارة ،السيما النفوذ الفرنسي (الفرانكفوني)،والسيما بعد
زواؿ الجيؿ السابؽ مف القادة االفاقة وربط افريقيا بعممية النفوذ االمريكي.

-2تأسيس موطىء قدـ لمنفوذ والمصالل االمريكية ،سواء الموجودة منيا أـ التي تنوي تأسيسيا
والسيما في دوؿ ذات الوزف السياسي واالستراتيجي كجميورية جنوب افريقيا ،نيجيريا ،ودوؿ القرف

االفريقي ،ناىيؾ عف شماؿ القارة ،وفي مقدمتيا مصر..

-3ضبط العالقات االفريقية  -االفريقية واالفريقية مع العالـ الخارجي عمى ايقاع السياسة
واالستراتيجية الجديدة .بمعنى منع واعاقة اي عالقات مع دوؿ كبرى أو اقميمية كبرى تتعارض
مصالحيا مع المصالل االمريكية أو تسعى الى تأسيس مصالل أو نفوذ في اي مف الدوؿ االفريقية

الميمة.

-4التخمي مرحميا عف التواجد العسكري ،ومف ثـ التدخؿ العسكري في النزاعات والصراعات التي
تموج بيا القارة بصورة مباشرة ،وايكاؿ ىذا الدور الى دوؿ افريقية رئيسة في سياؽ قوات ومياـ حفظ

السالـ في المناطؽ الساخنة التي تؤثر أو يمكف أف تؤثر في مصالحيا الحيوية ،وجاء ىذا الخيار

بعد التجربة المريرة لتدخميا في الصوماؿ عاـ ،1992التي كانت نتائجيا قاسية بالنسبة الى ىذا
النوع مف السياسة.

-5اقناع الدوؿ االفريقية بضرورة قبوؿ فكرة (الشراكة التجارية)،وليس المعونات االقتصادية ،لطبيعة
العالقات االقتصادية مع الواليات المتحدة االمريكية ،اذ جوبيت ىذه السياسة بقوة مف جانب العديد

مف الدوؿ االفريقية.

-6البحث عف فرص استثمار لمشركات االمريكية والسيما في قطاع التعديف ،وفتل االسواؽ
االفريقية اماـ السمع االمريكية في اطار ما اطمؽ عميو فكرة الشراكة المشار الييا.

-7الحصوؿ عمى الدعـ الموجستي في دوؿ معينة مف القارة االفريقية ،تييئ امكانيات الحركة
والمناورة لمقوات االمريكية حياؿ المناطؽ االقميمية المجاورة لمقارة االفريقية (.)6

مما يد ُؿ عمى أف الواليات المتحدة االمريكية مقبمة عمى مرحمة جديدة في سياستيا تجاه افريقيا
جوىرىا ليس االستحواذ عمى ثروات افريقيا اليائمة حسب ،بؿ عمى مقدراتيا السياسية كذلؾ.
فالواليات المتحدة االمريكية اكدت عزميا عمى تشجيع الديمقراطيات الوليدة في افريقيا-واف لـ تكف
تمؾ الديمقراطيات عمى المستوى المطموب-اذ تسعى االدارة االمريكية الى التروي لمتعددية السياسية
والحزبية والخيار الديمقراطي/الميبرالي المتماىي مع القيـ الغربية والمتجاوز لمخصوصيات المحمية

والتراث السياسي االفريقي .ليصب ذلؾ في محصمة التوجو االمريكي الرامي الى فرض اقتصاديات
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السوؽ الحرة المدعومة بالديمقراطية التعددية .إف دعوة الواليات المتحدة االمريكية الى تبني
التعددية/الميبرالية يأتي ضمف الشروط االمريكية لتقديـ المعونات لمبمداف االفريقية التي تتمثؿ في

ازالة الحواجز مف جانب الدوؿ االفريقية اماـ التجارة ،ثـ تقميص تدخؿ الدولة في االقتصاد

،وتقويض القطاع العاـ وتمميكو لمقطاع الخاص ،واصالح أجيزتيا وانظمتيا االدارية والمالية

والمصرفية ،بحيث تتقبؿ االستثمارات االجنبية الخاصة ،وتضمف لمشركات المتعددة الجنسية
الضخمة اخراج االرباح والرساميؿ المستثمرة في الصناعة والتجارة ،واندماج الدوؿ االفريقية في

عجمة االقتصاد الرأسمالي العالمي(.)7

إف ىاجس الشراكة والتجارة مع افريقيا الذي يسيطر عمى التفكير االمريكي ناجـ عف القناعة

االمريكية بأىمية الثروات االفريقية بالنسبة الى الواليات المتحدة االمريكية ،اذ تمتمؾ الدوؿ االفريقية

مخزونات استراتيجية ىائمة مف مصادر الطاقة والسيما النفط ،حيث يشكؿ احتياطاتيا النفطية

حوالي ( )%7.7بالنسبة لالحتياط العالمي في عػ ػ ػ ػ ػػاـ  2131والتسيما مــــــــع اكتشاؼ النفط
()8والغاز الجديدة ،وتضـ افريقيا قائمة طويمة مف البمداف المنتجة لمنفط والغاز فمف مجموع
( )58دولة افريقية ىناؾ مجموعة صغيرة مف الدوؿ النفطية ،وحسب التسمسؿ الكمي لإلنتاج
واالحتياطي (نيجيريا ،انغوال ،ليبيا ،مصر ،دولة جنوب السوداف ،السوداف ،غينيا االستوائية،

الكونغو(ب ارزافيؿ)،غابوف ،تشاد ،تونس ،الكاميروف ،ساحؿ العاج ،جميورية الكونغو

الديمقراطية) وغيرىا وتتميز الدوؿ الخمسة االولى بانيا صاحبة االحتياطات االكبر في افريقيا
واكثر الدوؿ النفطية في افريقيا تنتمي الى منظمة اوبؾ(.)9

وتشير بعض التقديرات الى أف منطقة شماؿ افريقيا تحتوي عمى نحو ()8تريميوف /ـ 3مف

احتياطي الغاز في القارة ،واف مصدرىا الرئيس يتوزع بيف الجزائر ( )57مصر ( )21وليبيا(.)16

ويتمتع النفط االفريقي بجودة عالية مقارنة بغيره مف الدوؿ نظ ار لقمة احتوائو عمى الكبريت ،فضالً

عف أنو قريب مف السوؽ االستيالكية في اوربا والواليات المتحدة االمريكية مف الساحؿ الشمالي

والساحؿ الغربي ايضا ،وىذا القرب مف شأنو أف يقمؿ مف تكاليؼ النقؿ المادية وحتى االمنية عف
منطقة الشرؽ االوسط حاليا ،وامكانية تعطيؿ خطوط النقؿ عبر قناة السويس ،فضال عف ذلؾ أف

الدوؿ االفريقية المصدرة لمبتروؿ ليا حرية االنتاج ،وعدـ الخضوع ألسعار االوبؾ ،والمعروؼ أف

الدوؿ الداخمة الى منظمة االوبؾ ىي فقط نيجيريا وليبيا والجزائر( .)9فضالً عف ذلؾ انو نتيجة

لتدني مستويات التطور في الدوؿ االفريقية فإنيا تعد مف الدوؿ االقؿ استيالكا لمبتروؿ مما يوفر

احتياطا كبي ار لمدوؿ المستيمكة والسيما الصناعية منيا ،وىذا االمر ىو الذي دفع باتجاه التنافس
العالمي عمى ىذه المنطقة ،فضالً عف اف االبار االفريقية االكثر اىمية فإنيا تقع في المياه بعيدا

غطاء امنياً ميماً بعيداً عف النزاعات والصراعات بيف القوى المتناحرة.
عف السواحؿ مما يوفر ليا
ً
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وقد وفرت التكنولوجيا الحديثة امكانية استخراج النفط بكميات تجارية مف البحار بعد أف كانت غير

مجدية في السابؽ .مما يزيد مف شدة التنافس الدولي عمييا والسيما مف الدوؿ التي تمتمؾ

التكنولوجيا المتقدمة(.)10

وتعد منطقة شماؿ افريقيا إحدى تمؾ المناطؽ الحيوية في العالـ ،التي تدخؿ في صمب

أَولويات التوجو االمريكي ،والجؿ السيطرة عمى ىذه المنطقة الحيوية ،واستغالؿ ُجؿ ثرواتيا
ومواردىا ،والحيمولة دوف سيطرة قوة دولية أخرى عمييا أَو منافستيا ليا ،لذا سعت الواليات المتحدة
االمريكية الى تحقيؽ جممة مف االىداؼ  :فمف الناحية السياسية سعت الواليات المتحدة االمريكية

الى تطبيؽ المبادئ الغربية كػ(تعزيز الديمقراطية ،وتأسيس مبادئ حقوؽ اإلنساف) في مجتمعات
تمؾ الدوؿ مف اجؿ سيادة قيـ وتقاليد الثقافة االمريكية ،وبالنتيجة خمؽ قيادات سياسية افريقية تحمؿ

افكار ،ومبادئ ،ومعتقدات موالية لمغرب عموماً ،والواليات المتحدة االمريكية خصوصاً،
وبالمحصمة ،فيي تضمف والء تمؾ النظـ السياسية ليا ،والسيما اف االدارات االمريكية السابقة اكدت

ضرورة المحافظة عمى استق اررية وثبات األنظمة الحميفة لمواليات المتحدة االمريكية في إِقميـ شماؿ

افريقيا ،إِذ اف مف بيف المصالل الميمة لمواليات المتحدة االمريكية استقرار دوؿ شماؿ افريقيا ،وذلؾ
بسبب تأثيرىا في حمفاءىا األَوربييف ،وفي موقؼ مصر مف عممية السالـ(.)11

ومف الناحية االقتصادية شكمت االىمية االقتصادية التي تمتاز بيا منطقة شماؿ افريقيا إحدى

االىداؼ االمريكية الرئيسة في التوجو نحوىا ،والسيما بعػد اكتشاؼ النفط فػي العديد مػف دوؿ شمػاؿ

افريقيػا كػ(الجزائر ،وليبيا ،وموريتانيا ،والمغرب) ،فضالً عػف الموارد األَولية االستراتيجية (الحديػد

والنحػاس والرصاص والفوسفػات والمنغنيػز والزنػؾ)  ،كػؿ ذلؾ شكؿ دافعاً لكي تتبنى الواليات
المتحدة االمريكية استراتيجية فعالة تحقؽ عف طريقيا مكاسب اقتصادية كبيرة خاصة ِإذا ماعممنا
اف ما يستيمكو المجمع الصناعي-العسكري االمريكي مف مصادر الطاقة ،وما يحتاج اليو مف

موارد استراتيجية في تزايد مستمر ،وىذا ما جعميا تتجو نحو منطقة شماؿ افريقيا ،وذلؾ لتاميف

حصوليا عمى إِمدادات الطاقة ،والموارد المعدنية ،والسيما أف الواليات المتحدة االمريكية ،قد
اتجيت نحو تعزيز فكرة ُمفادىا  :عدـ إِمكانية وصوؿ اي شخص الى ىرمية السمطة في إِقميـ
شماؿ افريقيا إِال عف طريؽ النخبة السياسية المؤيدة لمواليات المتحدة االمريكية أَو عمى االقؿ غير

المعادية ليا(.)12

ثانيا /التسياتسة االمريكية تياه افريقيا بعد أحداث تسبتمبر/ايمول عام :2113
تغيرت السياسة األمريكية اتجاه إفريقيا  ،بعد أحداث  11سبتمبر/ايموؿ  2001ـ  ،فأعد

الحدث بمنزلة انطالقة جديدة في تاريخ العالقات الدولية ككؿ وكذا تاريخ الواليات المتحدة األمريكية

في ظؿ حكـ الرئيس " جورج بوش اإلبف "( (  ،George W. Bushفعمؿ عمى تجسيد الحممة
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األمريكية الواسعة عمى اإلرىاب في العالـ  ،وتـ ذلؾ مف خالؿ طرح وثيقتي الستراتيجية األمف

القومي األمريكي سنتي  2002و  2006ـ فتـ تحديد مفيوـ اإلرىاب عمى أنو عدو السالـ الدولي،
فمف بيف األىداؼ المعمنة لتمؾ االستراتيجية نجد في مقدمتيا تحقيؽ السالـ العالمي ،وتعزيز الحرية
وخمؽ عالـ مف الدوؿ الديموقراطية  ،أما اليدؼ الغير معمف لتمؾ االستراتيجية ،فتمثؿ في توسيع

دائرة ىيمنتيا السياسية واالقتصادية والعسكرية لمحيمولة دوف بروز أي نظاـ إقميمي يمكنو مف تحدي
الييمنة األمريكية تحت غطاء مكافحة اإلرىاب  .ولع ّؿ تزايد االىتماـ األمريكي بمنطقة الساحؿ
اإلفريقي يعود بنظرىا إلى حجـ التيديد الذي تشكمو تمؾ المنطقة عمى األمف القومي لمواليات
المتحدة األمريكية ففي مدة حكـ الرئيس " بوش اإلبف" لـ تحظ القارة اإلفريقية باىتماـ الواليات

المتحدة األمريكية االّ بعد أحداث  11سبتمبر  2001ـ .)13(،اذ جاءت تمؾ االحداث لتؤكد
تنشيط موقع افريقيا في منظومة مصالل الواليات المتحدة االمريكية ،ولعؿ ابرز المالمل التي

انعكست عمى القارة مف ىذه االحداث ىي(:)14

 انييار نظرية االمف القومي االمريكي عمى يد عدو غير تقميدي ىو تنظيـ القاعدة وىو ما ادىالى اعطاء قوة دفع لنظرية الجميورييف التي تقوؿ إف أمف المواطف االمريكي لـ يعد مرتبطا بالداخؿ

فقط ،وانما بمناطؽ مختمفة مف ارجاء العالـ قد يأتي منيا الخطر .ومف ىنا تبمورت مسألة التوسع
العسكري ،وتوجيو ضربات وقائية في مناطؽ العالـ ألي خطر ييدد األمف االمريكي ،ومنيا افريقيا.

 اعطاء الموبي النفطي في ادارة الرئيس بوش اولوية لتأميف االحتياجات االمريكية مف الطاقة فيضوء التزايد المتوقع لمواردات االمريكية مف النفط ،الذي قد يصؿ الى %62في العاـ 2020ـ.

 اقامة شبكة معمومات أمنية حوؿ العالـ لمالحقة التنظيمات االرىابية االعداء الجدد الذي ييددوفالمصالل االمريكية .وىكذا وضعت المالمل الثالثة التي حممتيا احداث سبتمبر/ايموؿ افريقيا ضمف
دوائر التحرؾ االمريكي ،وذلؾ لالعتبارات اآلتية:

إف افريقيا قد تكوف مالذاً آمناً لمتنظيمات االرىابية ،ولعؿ حوادث انفجار سفارتي الواليات المتحدةفي نيروبي ودار السالـ عاـ  1998قد اشار الى وجود القاعدة في عدة دوؿ افريقية ،فضال عف
تشابكيا مع تنظيمات اسالمية متطرفة في القرف االفريقي.

 ثمة اكتشافات نفطية تطرح القارة االفريقية ضمف مناطؽ االىتماـ االمريكي ،ويقدر مؤتمر االمـالمتحدة لمتجارة والتنمية االونكتاد مجمؿ االحتياطي النفطي ألفريقيا ب  80مميار برميؿ ،اي ما

نسبتو  %8مف االحتياطي العالمي الخاـ.

 توسيع التمركز العسكري االمريكي في القارة االفريقية ،بحيث تستطيع الواليات المتحدة تطبيؽسياسة الضربات الوقائية في اي وقت ،وتطويؽ اية قوة معادية( .)15فممسياسة األمريكية في منطقة

الساحؿ اإلفريقي عدة أبعاد نذكر منيا:
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 البعد األمني :عدت منطقة الساحؿ اإلفريقي منطقة غير مستقرة أمنيا  ،نظ ار النتشار التنظيمات االرىابية
وكافة أنواع الجريمة المنظمة  ،الى جانب تعدد أزماتيا الداخمية  ،لذا عدت السياسة األمريكية في
منطقة الساحؿ اإلفريقي بمثابة جبية جديدة في الحرب عمى اإلرىاب  ،وعدىا مصدر تيديد محتمؿ

يمكف أف ينتقؿ الى أراضييا ومنو تيديد لمصالحيا في ىذه المنطقة الحيوية.
 البعد الييو اتستراتييي والطاقوي:يشكؿ الساحؿ اإلفريقي أىمية بالغة لمسياسة األمريكية ،وتتضل تمؾ األىمية الجيو
استراتيجية مف خالؿ قربو مف خمي غينيا التي تحظى باىتماـ القادة األمريكييف  ،أي يتوفر عمى

ثروات نفطية ىائمة تقدر ب ػ ػ  80مميار لمبرميؿ  ،و  6ترليوف متر مكعب مف الغاز الطبيعي  ،لكف
ما يعيؽ تواجد أمريكا فيو ىو التيديدات األمنية ومنو تيديد لمصالحيا في الساحؿ اإلفريقي ،

فعممت عمى إقامة قاعدة عسكرية في إحدى دوؿ الساحؿ اإلفريقي لضماف تحقيؽ مآربيا فيو.

يتضل أف إفريقيا بعد أحداث  11سبتمبر  2001ـ اكتسبت أىمية استراتيجية ميمة  ،وحظيت

باىتماـ بالغ مف قبؿ اإلدارة األمريكية  ،التي أصبحت تنظر إلى إفريقيا كخطر ييدد أمنيا القومي،

لذا عممت عمى وضع خطة لمكافحة اإلرىاب  ،ىذه الخطة التي أدخمت إفريقيا ضمف دائرة أولويات
السياسة الخارجية األمريكية  ،واعتبار منطقة الساحؿ اإلفريقي مف أكثر األقاليـ التي تتوافر عمى

العوامؿ المحددة لالستراتيجية األمريكية اتجاه القارة اإلفريقية ( ، )14فكرست تمؾ السياسة مف

خالؿ عدة آليات منيا(:)15

 -1عاـ  ،2002طرحت الواليات المتحدة االمريكية "مبادرة الساحؿ االفريقي والصحراء" ،في
اجتماع ضـ رؤساء األركاف في كؿ مف موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ومالي والسنغاؿ والنيجر
ونشاد ونيجيريا ،بيدؼ "التعاوف في مجاؿ مكافحة اإلرىاب" ،كما شارؾ حوالي ألؼ جندي أمريكي

وخصصت الواليات المتحدة االمريكية  6،25مميوف دوالر
في تدريبات عسكرية مشتركة بأفريقيا،
ٌ
لتعزيز القدرات العسكرية لسالح البر في مالي وموريتانيا وتشاد والنيجر ،وتدريب الجنود عف طريؽ
خبراء أمريكييف "لمبحث عف اإلرىابييف الياربيف مف أفغانستاف"!… في السنة نفسيا ،ركزت الواليات

المتحدة االمريكية  2000جندي في قاعدة "جيبوتي" ،وصادؽ الكونغرس عمى ميزانية إضافية

ب 500مميوف دوالر "لمكافحة اإلرىاب بشماؿ وغرب افريقيا"… كما عرفت افريقيا نشاطا حثيثا

لمدير المخابرات األمريكية "مايكؿ ىيدف" الذي زار الدوؿ المر ٌشحة الحتضاف القواعد العسكرية
وقيادة أفريكوـ… أما مساعد وزير الدفاع لشؤوف التخطيط والسياسات ،فقد قاـ بجولة شممت
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المغرب والجزائر وليبيا ومصر وجيبوتي وأثيوبيا…كما زار وزير الدفاع األمريكي "دونالد رامسفيمد"
ارتريا وأثيوبيا وجيبوتي ،ووافقت البمداف الثالثة عمى "التعاوف الكامؿ مع القوات العسكرية األمريكية،

جوا وبح ار لضماف أمف البحر األحمر" في
وتقديـ المعمومات ليا ،وعمى استخداـ أراضييا ٌ
دسيمبر/كانوف االوؿ .2002
وفي عاـ  2003تدخمت أمريكا عسكريا في ليبيريا (آب/أوت  ،)2003وعزلت "شارلز تايمور"

السابؽ ،وفرضت عمى المتخاصميف وقؼ الحرب األىمية (التي استمرت حوالي 15
الحميؼ ٌ
سنة)… عاشت البالد شيئا مف االستقرار ،م ٌكف الواليات المتحدة االمريكية مف بناء مطار
"طروبرتسفيمد" الذي تستعممو القوات العسكرية األمريكية ،لمتمويف ،وبناء قاعدة "أوميغا" ،وىي إحدى

تجسس لوكالة المخابرات المركزية (سي آي أ) تغطٌي القارة
أكبر القواعد البحرية ،ومحطٌة
ٌ
االفريقية ،بثٌا وارساال والتقاطا ،وقامت القوات األمريكية بحماية أكبر مزرعة لممطٌاط في العالـ،
الكائنة قرب المطار الدولي بالعاصمة "منروفيا" … وكانت ليبيريا(ومطارىا الدولي) قاعدة ميمة

المتمرديف
لنقؿ األسمحة إلى الحركات اليمينية المسمٌحة في افريقيا مثؿ "يونيتا" األنغولية ،وجزء مف
ٌ
الطوارؽ الذيف ارتموا في أحضاف الواليات المتحدة االمريكية والكياف الصييوني(.)16

 -2وفي السنة نفسيا  ،2003أمضت الواليات المتحدة اتفاقيات مع الكامروف والغابوف وغينيا
االستوائية ،الستخداـ مطاراتيا (عسكريا) ،وتفاوضت مع نيجيريا وبنيف وساحؿ العاج بشأف استخداـ
الصراعات في "مناطؽ
تحركاتيا إلخماد ٌ
قواعد جوية بأراضييا… وفي العاـ نفسو كثفت أمريكا مف ٌ
التوتر" المتواجدة بيا شركات النفط األمريكية ،التي كانت تستثمر حوالي  10مميار دوالر عاـ

 … 2003وتواترت تصريحات لمسؤوليف مدنييف وعسكرييف أمريكييف ،عف "عدـ االستقرار بمناطؽ

السرية" ،لذا أعمف
كثيرة في افريقيا ،فتحت المجاؿ لنشاط اإلرىابييف ،ولتجارة
ٌ
المخدرات ،واليجرة ٌ
لمتدخؿ السريع في افريقيا والعالـ ،وجعؿ
الجنراؿ "جيمس جونز" عف نية و ازرة الدفاع ،إنشاء مراكز
ٌ

التحرؾ  ،وىذا الجنراؿ ىو أعمى مسؤوؿ عسكري أمريكي في
القوات األمريكية أكثر قدرة عمى
ٌ
أروبا ،التي تتبعيا افريقيا  ،في التخطيط العسكري األمريكي ،وأصبل فيما بعد (عاـ )2005
الصوماؿ… وفي
مستشا ار عسكريا بيف السمطة الفمسطينية والكياف الصييوني كما عمؿ في مصر و ٌ

العاـ  ،2003زار الرئيس األمريكي "جورج بوش األبف" خمس دوؿ افريقية :السنغاؿ ،جنوب
افريقيا ،بستوانا ،اوغندا ونيجيريا ،وأعمف اىتماـ أمريكا ببؤر التوتر في ليبيريا وساحؿ العاج
والسوداف ومنطقة البحيرات الكبرى ،ويظير مف مجمؿ أحاديثو نزوع الواليات المتحدة االمريكية إلى
تأميف احتياجاتيا مف الطاقة ،عف طريؽ الييمنة عمى مصادرىا ( الخمي العربي وبحر قزويف

وخمي غينيا االستوائية…) وضماف قواعد عسكرية تستطيع مف خالليا ضرب أي قوة "معادية" ليا

مجرد منافسة ،والسيطرة عمى المعابر التجارية ،البحرية خاصة ،المحيطة بأفريقيا(.)17
أو حتى ٌ
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 -3مبادرة مكافحة اإلرىاب عبر الصحراء  :وتعد امتدادا لممبادرة األولى  ،ظيرت عاـ 2005

ترمي إلى ىزيمة التنظيمات اإلرىابية بتعزيز القدرات اإلقميمية لمكافحة اإلرىاب  ،وتعزيز التعاوف
بيف قوات أمف المنطقة وكذا تعزيز العالقات العسكرية الثنائية بيف الدوؿ اإلفريقية والواليات المتحدة

األمريكية

()18

وبنحو عاـ كثٌفت الواليات المتحدة االمريكية مف الزيارات العسكرية والمناورات

المشتركة ،مع بمداف كاف تأثيرىا فييا ضعيفا أو منعدما ،كالجزائر التي صرح بوش عاـ  2004انيا
"حميؼ استراتيجي" ،بمناسبة إجراء مناورات بحرية مشتركة ،قبؿ زيارة ،وفد عسكري جزائري إلى

واشنطف ،وتوقيع اتفاؽ حوؿ التكويف والتدريب والتجييز العسكري  .وصادؼ تعزيز العالقات

العسكرية الجزائرية األمريكية ،مصادقة البرلماف الجزائري عمى قانوف يم ٌكف الشركات األجنبية (منيا
األمريكية) مف دخوؿ السوؽ المحمٌية في مجاؿ استغالؿ وتجارة وصناعة المحروقات(.)19

غير أف الدور المتنامي لمتنظيمات اإلرىابية في منطقة الساحؿ اإلفريقي دفع بالواليات المتحدة

األمريكية الى تأسيس قاعدة أمريكية بالقارة اإلفريقية مف أجؿ مواجية مختمؼ التيديدات اإلرىابية

في أرجاء القارة كافة ،وىذا ما ظير مف خالؿ:

-3القيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا " أفريكوـ " :إف فكرة إنشاء قيادة عسكرية مستقمة إلفريقيا

كانت مطروحة منذ مدة حكـ الرئيس " بيؿ كمينتوف " ( ،)"Bill" Clintonثـ طُرحت مجددا مع
بداية القرف الواحد والعشريف  ،غير أف الخطوات العممية إلنشائيا ظير منتصؼ عاـ  2006ـ  ،أذ

قاـ وزير الدفاع السابؽ " دونالد رامسفيمد " بترؾ منصبو وعرض عمى الرئيس " بوش اإلبف " خطة
إلنشاء قيادة عسكرية قتالية في إفريقيا  ،وأعمف الرئيس " بوش االبف " في العاـ  2007ـ رسميا
عف إنشاء القيادة العسكرية الجديدة  ،التي أثارت جدال واسعا حوؿ مقرىا في احدى دوؿ القارة

تـ اختيار مدينة شتوتغارت األلمانية فيما بعد كمقر رسمي ليا( .)20وبرر
اإلفريقية  ،غير أنو ّ
االمريكيوف اف انشاء ىذه القيادة سيصب اىتماميا عمى تنفيذ مياـ دبموماسية وامنية وعسكرية مع
تقديـ المساعدات االقتصادية واالنسانية

(.)21

وفي  14تموز  2012اعمف الرئيس االمريكي باراؾ اوباما()Barack Obamaعف استراتيجية
جديدة نحو افريقيا بقولو ":نحف نتطمع نحو المستقبؿ ...ومف الواضل أف افريقيا اضحت اكثر أىمية
مف اي وقت مضى لتأميف األمف والرخاء لممجتمع الدولي ،والى الواليات المتحدة عمى وجو

الخصوص...ويمكف ليا أف تكوف القوة االقتصادية الناجحة التالية في المستقبؿ" ،وتستند استراتيجية
الى زيادة التبادؿ التجاري ،ودعـ المؤسسات الديمقراطية ،وتعزيز السالـ واالمف ،ومساعدة الشباب
االفريقي باالضطالع بدور القيادة في التنمية ،بمعنى أف استراتيجية اوباما كانت تشير الى مزيد

مف التركيز عمى الجانب االقتصادي السيما التبادؿ التجاري واالستثمارات مف ناحية ،مع تراجع
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التمويل بالقوة العسكرية صراحة دونما اخالؿ باستمرار مكافحة االسالـ الراديكالي مف ناحية اخرى
تحت محور تعزيز السالـ واالمف في افريقيا(.)22

ثالثا /العالقات االمريكية  -التونتسية قبل التغيير:
تعود العالقات الدبموماسية التونسية األمريكية الى ما يقارب  215سنة  ،اذ أبرمت يوـ 26
مارس  1799أوؿ اتفاقية لمصداقة والتبادؿ التجاري بيف والية تونس والواليات المتحدة  .وتـ فتل
أوؿ قنصمية أميركية بتونس يوـ  20كانوف الثاني  1800لتمتحؽ بعدد مف البعثات الدبموماسية

األخرى وخالؿ شير ايموؿ  ،1805استقبؿ الرئيس األميركي توماس جافرسوف مبعوثا خاصا مف
تونس ،تاله عاـ  1865إثر نياية الحرب األىمية تعييف سفير تونسي لدى الواليات المتحدة كاف

محمال برسالة صداقة إلى الشعب األميركي(.)23

بينما كانت تونس تجاىد مف أجؿ االستقالؿ ،أقاـ زعماء المقاومة عالقات طيبة مع الواليات

المتحدة االمريكية .فقد استوعبت الق يادة الوطنية في تونس عقب اندالع الحرب العالمية الثانية أف
الرىاف عمى الغرب وتحديدا عمى القوة الصاعدة فيو والمتنامية وىي الواليات المتحدة األمريكية أمر

أساسي في استراتيجيتيا التحررية مف ربقة االستعمار ،وقد جسد ذلؾ بوضوح الحبيب بورقيبة منذ

العاـ  1943وأصبل محاولة استمالة الواليات المتحدة األمريكية ىاجسا لدى القيادة الوطنية وتبديد
مخاوفيا مف أي انزالؽ نحو المعسكر الشيوعي واجبا ضروريا ،وطمأنتيا أماـ الحممة المضادة

التي تقوـ بيا فرنسا االستعمارية مف خالؿ تصوير الوطنييف التونسييف بمثابة الطابور الخامس

لممعسكر الشرقي ،وقد استعاف الحبيب بورقيبة بفرحات حشاد كي يتمكف مف اختراؽ جزئي لمساحة
األمريكية وذلؾ قبؿ اندالع ثورة  1952بتونس ،وبعد استقالؿ تونس ،كانت الواليات المتحدة أوؿ

قوة عظمى تعترؼ بسيادة الدولة التونسية ،عاـ  ،1956واختارت دولة االستقالؿ أف تنخرط ضمف

ما يسمى بػ"العالـ الحر" أي المعسكر الغربي والعالـ يشيد آنذاؾ فصوال مف الحرب الباردة ،لكف ال

يعني ذلؾ اصطفافاً ال مشروطاً مع خيارات الغرب واألمريكاف تحديدا ،بؿ بالعكس كاف ثمة شعور

طاغ نحو المحافظة عمى استقاللية القرار التونسي في خضـ التجاذبات العالمية.

وفي شير مارس  1957تـ إمضاء اتفاؽ تقدـ بمقتض ػ ػاه الواليات المتحدةاالمريكية المساعدة

الفني ػة واالقتصادية لتونس ،ومثؿ ذلؾ االتفاؽ األوؿ لقائمة طويمة مف االتفاقيات

()24

.

وكاف لتنامي العالقات التونسية (االسرائيمية) أثرىا بالنسبة لتطوير العالقات التونسية االمريكية

في اواسط الستينيات .ففي ايار  ،1965أي بعد اقؿ مف شيريف مف خطاب اريحا الشيير وجولة
بورقيبة المثيرة في المشرؽ العربي في اذار  ،1965سافر بورقيبة االبف الذي كاف وزير الخارجية

التونسي وحامؿ اسرار ابيو آنذاؾ الى واشنطف في زيارة ىدفيا طمب الدعـ المالي االمريكي.
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واستجابة لطمبو ،فقد طمبت و ازرة الخارجية االمريكية مف (اسرائيؿ) التوسط لمجانب التونسي مع
حكومتي فرنسا والمانيا الغربية لمحصوؿ عمى دعـ مالي يقدر بػ 20مميوف دوالر ،كما طمب

االمريكيوف في االطار نفسو مف (اسرائيؿ) شراء الخمور التونسية .وتمحظ الوثائؽ (االسرائيمية) في
ىذا االطار أف موافقتيا عمى االستجابة لممطالب االمريكية كاف في اطار امميا اف تساىـ الحكومة
التونسية في تشجيع حكومات عربية "معتدلة" اخرى مف اجؿ "إفشاؿ أو تخريب الجيود المصرية

والسورية لموحدة العربية" (.)25

وكانت مصالل تونس وقضايا العرب العادلة ىي المحددة في مواقفو فقد وقؼ بورقيبة موقفا

صارما تجاه الواليات المتحدة األمريكية عند اجتياح (اسرائيؿ) لمبناف .)26( 1982

وفي زمف بف عمي ،تـ مواصمة ذات الني والذي تجمى بالخصوص مف موقؼ تونس إزاء

حرب الخمي األولى عاـ  1991 – 1990إذ لـ يشأ بف عمي أف يصطؼ إلى جانب األمريكاف
في حممتيـ ضد العراؽ ،وبقطع النظر ىؿ كاف ىذا "الرفض" إف صحت الكممة ىو لمداراة غالبية

التونسييف الرافضيف لمعدواف عمى العراؽ ومف ثـ امتصاص غضبيـ أـ ىو لضرورات أخرى لـ
يتسف معرفتيا ،فإف ىذا التوجو يعد مواصمة لمخط الذي اتبعتو تونس منذ االستقالؿ(.)27

لـ يكف غريباً وال أم اًر جديداً اف الحكومة التونسية أدت دو اًر اقميمياً ،يبدو لمكثيريف أكبر بعض

الشيء مف حجـ البالد السكاني والمادي .فقد قامت بدور خاص في المبادرات والسياسات االمريكية
ليس في المغرب العربي فحسب بؿ عمى المستوى العربي بنحو عاـ .فعف طريؽ تونس تمت

اتصاالت ميمة ومباشرة بيف الحكومتيف الميبية واالمريكية في اتجاه تحريؾ ممؼ لوكربي وانياء
القطيعة الميبية االمريكية ،وليس القاء في تونس بيف العقيد معمر القذافي وجورج تينيت ،مدير

وكالة المخابرات المركزية االمريكية ،إال مؤش اًر إلى ذلؾ (صحيفة الشرؽ األوسط  24ايار

 .) 2003وبعد التطور الكبير لممحادثات الميبية االمريكية يبدو اف الجانب التونسي قد اصر عمى
الجانب االمريكي اف يعمف عف "الدور االيجابي الذي أدتو تونس" ،كما صرح بذلؾ وزير الخارجية

كولف باوؿ خالؿ زيارة بف يحيى الى الواليات المتحدة االمريكية عاـ .)28(2004

وتجدر االشارة إلى أف الواليات المتحدة االمريكية قد اختارت تونس في العاـ  2003لتكوف

مرك از لتروي المشروع االمريكي الخاص بالديمقراطية المعروؼ بػ(مشروع الشرؽ االوسط الكبير).
وعمى أف تكوف السفارة االمريكية في تونس المقر المبدئي لممركز .مما اكتسبت تونس مكانة جيو

سياسية مف منظور السياسة االمريكية(.)29

وعمى الرغـ مف ذلؾ ،فاف العالقات بيف تونس والواليات المتحدة االمريكية لـ ترتقي الى

مرحمة مف التطور في حقبة بف عمي بدليؿ قياـ بف عمي بزيارة الواليات المتحدة االمريكية مرة واحدة
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فقط في العاـ  2004اعقبيا حدث تدىور في عالقة البمديف عقب زيارة وزيرة الخارجية االمريكية

كوندالي از رايس في العاـ  2008وتمميحيا بضرورة تحقيؽ انتقاؿ سياسي في تونس

رابعا /العالقات التونتسية  -االمريكية بعد أحداث الربيع العربي:

()30

.

شيدت العالقات التونسية  -االمريكية منذ حدوث الثورة التونسية في العاـ  2011اىتماـ

اإلدارة األمريكية بالتجربة الديمقراطية الفتية في تونس ،وقد تجسد ذلؾ بػ ػ ػ "انخراط الجانبيف في

مقاربة جديدة لمتعاوف والتشاور ،بيدؼ إرساء شراكة استراتيجية تؤسس لمرحمة مختمفة لمعالقات

التونسية األمريكية .وعمى وفؽ مذكرة صادرة عف و ازرة الشؤوف الخارجية تتعمؽ بالعالقات التونسية
األمريكية  ،فقد شيدت العالقات الثنائية بيف تونس والواليات المتحدة األمريكية ،ديناميكية جديدة في
مختمؼ المياديف وذلؾ منذ الزيارة الرسمية التي أداىا إلى واشنطف رئيس الجميورية الباجي قايد

السبسي في ايار  2015والتي "أضفت صفة االمتياز عمى ىذه العالقات(. )31حيث تـ توقيع مذكرة

تفاىـ لمتعاوف طويؿ المدى بيف تونس والواليات المتحدة األمريكية تضمنت أربعة أقساـ تشمؿ

التعاوف األمني ،التعاوف االقتصادي ،دعـ المكاسب الديمقراطية والتعاوف االستراتيجي التونسي
األمريكي .والتي أثارت جدال واسعا حينيا ،ليست لما تضمنتو مف بنود وانما إلمضائيا مف طرؼ
محسف مرزوؽ رئيس حزب نداء تونس آنذاؾ (.)32

تغير الموقؼ االمريكي لـ يقتصر عمى إذابة الجميد السياسي ،بؿ تجسد عبر حزمة مف
اإلجراءات والعطايا “السخية” لمحكومات التونسية المتعاقبة .ال اغراء الجانب التونسي لالرتباط
أكثر بالمعونات األمريكية ،واستقطاب السياسة الخارجية التونسية نحو االصطفاؼ والتماىي مع

المواقؼ األمريكية ،اعتمد عمى اليبات والمساعدات االقتصادية واألمنية والعسكرية ،إذ تفيد

المعطيات الصادرة عف السفارة األمريكية في تونس عف تسمـ الحكومات المختمفة منذ سنة 2011

ما يقارب  700مميوف دوالر في شكؿ مساعدات وىبات ،فضال عف ضمانات قروض ناىزت
المميار دوالر حتى عاـ  .)33( 2015كما شيد عاـ  2016مشاركة رئيس الجميورية الباجي قايد
السبسي في منتدى األعماؿ الواليات المتحدة-إفريقيا والمنعقد بنيويورؾ في  21ايموؿ  2016بدعوة
مف نظيره األمريكي الرئيس السابؽ باراؾ أوباما وفي إطار ربط الصمة باإلدارة األمريكية الجديدة

برئاسة دونالد ترامب أدى كؿ مف وزير الشؤوف الخارجية (اذار )2017ووزير الدفاع الوطني

(ايار )2017زيارة الى واشنطف .كما التقى رئيس الجميورية الباجي قايد السبسي نظيره األمريكي
الرئيس دونالد ترامب( ) Donald John Trumpفي مناسبتيف ،األولى خالؿ انعقاد القمة العربية
اإلسالمية األمريكية بالرياض والثانية عمى ىامش قمة دوؿ مجموعة السبع بتاورمينا بإيطاليا في

شير ايار 2017

()34
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وعمى المستوى األمني والعسكري ،فقد شيد التعاوف العسكري واألمني ،تطو ار نوعيا بيف تونس

والواليات المتحدة األمريكية ،السيما في ظؿ الشراكة االستراتيجية التي تـ إرساؤىا بيف البمديف خالؿ
السنوات األخيرة وبعد منل تونس صفة "الحميؼ الرئيس غير العضو في حمؼ شماؿ األطمسي" عاـ

 2015وانضماـ تونس إلى التحالؼ الدولي ضد "داعش" بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ايموؿ
. 2015

وقد مكف ىذا التعاوف الوثيؽ مف تطوير القدرات العممياتية لمقوات العسكرية واألمنية التونسية

والحصوؿ عمى معدات عصرية وتبادؿ المعمومات ،مع التركيز في مسائؿ مكافحة التطرؼ
واإلرىاب وتأميف الحدود وتكويف القوات الخاصة واإلسياـ في مشاريع وبرام كبرى ،عمى غرار

تركيز منظومة المراقبة االلكترونية عمى الحدود الجنوبية الشرقية ومشروع بناء مقر ألكاديمية

التكويف لألمف الوطني

()35

بالنفيضة(*) .وقد ساىـ برنام المبيعات العسكرية األجنبية في تمكيف

تونس مف ابراـ صفقات عسكرية كاف آخرىا سنة  2015في أثناء زيارة الرئيس الباجي قائد السبسي

إلى واشنطف والتي وقع خالليا عشرة عقود إضافية مع الواليات المتحدة شممت عقودا لشراء طائرات

ىميكوبتر مف طراز (بالؾ ىوؾ) وناقالت جنود مدرعة وصواريخ (ىيمفاير) و 52عربة مف طراز
(ىمفي) ،وثالثة زوارؽ دورية وطائرتي نقؿ مف طراز .)36( C-130J.ووفؽ الوثيقة الصادرة عف

المتنوع مع الواليات المتحدة األمريكية في المجاؿ
و ازرة الشؤوف الخارجية ّ
فإف التعاوف التقميدي و ّ
اتيجيا ،في ظ ّؿ تنامي التحديات المتصمة باإلرىاب والحرص
األمني والعسكري يكتسب طابعا استر ّ
عمى تفعيؿ دور الدبموماسية في خدمة أمف تونس القومي في إطار الجيود المبذولة السيما مع

الشركاء األمريكييف وفي االتحاد األوروبي(.)37
وفي اليانب االقتصادي والمالي:

فقد منحت الواليات المتحدة األمريكية لتونس ،في حزيراف  ،2016ضماف قرض ىو الثالث

ولية عمى قرض بقيمة  500مميوف دوالر ،بسعر
مف نوعو مكنيا مف الحصوؿ مف السوؽ
المالية ّ
الد ّ
ّ
فائدة منخفض ،وجو لدعـ الميزانية وبرام اإلصالحات التي شرعت تونس في إنجازىا ،عمما أنو
سبؽ لمواليات المتحدة منل ضماني قرض بالقيمة نفسياعاـ  2012و.2014
وتعمؿ الواليات المتحدة االمريكية عمى االسياـ في تنمية القطاع الخاص لغرض بناء اقتصاد سميـ
وذلؾ مف خالؿ توفير مبمغ قدره  3,8مميوف دوالر لدعـ وتدريب الميارات المرتبطة باالسواؽ،

وزيادة المشاريع التجارية ،والحصوؿ عمى الموارد االزمة لبدء مشاريع تجارية في تونس(.)38

الدورة األولى لمجنة االقتصادية المشتركة بيف تونس والواليات المتحدة األمريكية
كما انعقدت ّ
عمى مستوى وزاري وبمشاركة القطاع الخاص في مايس  2016في واشنطف حوؿ محور " الترفيع
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الخاص" فضالً عف آلية المجمس المشترؾ لمتجارة واالستثمار المحدث
في التشغيمية في القطاع
ّ
بمقتضى اتفاقية  2002و الذي انعقد في دورتو السابعة بتونس في ابريؿ .2017
وقد تـ اختيار تونس في ديسمبر/كانوف االوؿ  2016مف قبؿ مجمس إدارة مؤسسة تحدي األلفية
كعضو مؤىؿ في "البرنام المندم " لممؤسسة حيث سيمكف ىذا البرنام تونس مف الحصوؿ عمى

تمويالت ىامة تصؿ الى  350مميوف دوالر أمريكي ،في شكؿ مساعدات ستخصص لمحاربة الفقر

والنيوض بالجيات المحرومة اقتصاديا واجتماعيا(.)39
وفي الميال التياري:

تطور المبادالت التجارية
تفيد احصائيات منظّمة التجارة
ّ
الدولية والمعيد التونسي لإلحصاء عف ّ
التونتسية من التسمع األمريكيّة
بيف البمديف خالؿ السنوات الخمس الماضية ،لتتضاعف الواردات
ّ

مرات من  311مميون دوالر تسنة  2131إلى  111مميون دوالر تقريبا تسنة  .2131في
أربع ّ
التونتسية لمواليات المتّحدة عام  2131ما يناىز  211مميون
التسياق نفتسو ،بمغت الصادرات
ّ
التونسية أكثر فأكثر
دوالر مقابل  231مميون دوالر تسنة . 2131ىذه الحصيمة وفتل األسواؽ
ّ
ي ليبمغ قرابة  400مميوف دوالر سنة 2015
أماـ المنتجات األمر ّ
يكية فاقمت وضعية العجز التجار ّ
في حيف ال تمثّؿ المبادالت التجارية مع الواليات المتحدة سوى  %2.6مف إجمالي التبادؿ التجاري
لتونس مع دوؿ العالـ(.)40

كما بمغت قيمة الصادرات التونسية نحو السوؽ األمريكية عاـ  523 ،2016مميوف دينار في
حيف ناىزت الواردات  1465مميوف دينار .وبمغت االستثمارات االمريكية المباشرة في تونس خالؿ

سنة  2016ما يفوؽ  300مميوف دينار ،حيث تطورت ىذه النسبة بػ 6.8مميوف دينار مقارنة بسنة

، 2015مما ساىـ في الرفع مف عدد الشركات االمريكية المتواجدة في تونس الى  82شركة

ساىمت في خمؽ حوالي  12986موطف شغؿ.
ومف الجدير بالذكر أف مشروع ميزانية الواليات المتحدة االمريكية لسنة  2018تضمف

تخفيض قدر بػ ػ (حوالي  67بالمائة) في المساعدة االقتصادية والعسكرية الموجية الى تونس ،إذ

اقترحت إدارة الرئيس ترامب تقديـ مساعدة تبمغ  54،6مميوف دوالر ( 133،5مميوف دينار) ،أي

بانخفاض قدر بػ  85،8مميوف دوالر ( 209،8مميوف دينار) وذلؾ مقارنة مع سنة .)41(2017

الخاتمة:
نستنت

مما تقدـ أف الواليات المتحدة االمريكية ترمي مف وراء توثيؽ عالقتيا بدوؿ القا ةر االفريقية الى الحفاظ

عمى مصالحيا في المنطقة ،كما أنيا تسعى ألف تكوف في مقدمة الدوؿ الصناعية الكبرى التي تستفيد مف الفرص

الجديدة في افريقيا ،والسيما وانيا قا ةر بكر تستطيع مف خالليا الواليات المتحدة االمريكية اف توسع مف نشاطاتيا سواء
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في مجاؿ تنشيط االستثمارات او تدعيـ الشراكة االقتصادية او فتل اسواؽ جديد في القا ةر االفريقية لالستفادة منيا

بيدؼ تحسيف ميزاف الصادرات والواردات ليكوف لصالحيا.

ىذا وال ننسى اىمية النفط بالنسبة لمواليات المتحدة االمريكية بوصفو يشكؿ مصمحة استراتيجية في ظؿ اشتعاؿ

المنافسة بيف الشركات الغربية واالسيوية عمى استغالؿ حقوؿ النفط في افريقيا ،اذ اخذت الواليات المتحدة بنشر
شركاتيا النفطية في معظـ دوؿ القا ةر الى جانب تقديـ المساعدات لمعظـ دوؿ القا ةر مف اجؿ دعـ جيود االصالح
االقتصادي والسياسي ،وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوؽ االنساف والحكـ الرشيد ،فضالً عف ذلؾ قامت الواليات
المتحدة االمريكية بدعـ العالقات األمنية والعسكرية مع معظـ دوؿ القارة في إطار ما يسمى
بػ(الحرب عمى اإلرىاب)،مف خالؿ طرح العديد مف المبادرات منيا مبادرة و ازرة

الدفاع األمريكية البنتاغوف في العاـ  2002التي أطمؽ عمييا اسـ (مبادرة الساحؿ) حيث تـ مف
خالؿ ىذه المبادرة تقديـ مساعدات عسكرية وتدريب لمقوات في كؿ مف مالي وموريتانيا وتشاد

والنيجر .وكذلؾ تأسيس القيادة األفريقية األمريكية (افريكوـ) ،التي كاف اليدؼ منيا ىو حماية

المصالل االمريكية بالقارة السمراء مف خالؿ تعزيز القدرات الدفاعية لمدوؿ األفريقية ،و ردع أي

تيديد لممصالل االمريكية بالقارة.
ومف مبادراتيا تمؾ استطاعت الواليات المتحدة االمريكية مف تعزيز تواجدىا واقامة عالقات وثيقة مع معظـ دوؿ
القا ةر والسيما الشمالية منيا كتونس التي تمكنت الواليات المتحدة االمريكية مف اقامة عالقات قوية معيا وعمى

مختمؼ الصعد السياسية واالقتصادية والتجارية وحتى االمنية والعسكرية؛ اذ تسعى الواليات المتحدة االمريكية
الى إنجاح األنموذج التونسي ضمف ما يسمى بػ(بمداف الربيع العربي) السيما أماـ (اإلخفاقات) مف
وجية النظر األمريكية التي شيدتيا عموـ البمداف التي حدث فييا التغيير والسيما سوريا .عميو فاف

الواليات المتحدة االمريكية رّبما ستقؼ إلى جانب تونس في ىذه المرحمة.
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