حامٗت ؤمدمض بىكغة بىمغصاؽ
ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت
كؿم الٗلىم الؿُاؾُت
وفغكت بدث  PRFUالجؼاثغ في بِئتها الضازلُت و مدُُها الاكلُمي و الضولي

مسطرة اجرائية
اشغال الملتقى الوطني االفتراضي حول :

الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت بحن جفُٗل الضبلىماؾُت
الؿُاؾُت و الخاحت الى اوٗاف الضبلىماؾُت
الاكخهاصًت  :فغم و ٖىاثم
اإلاىٗ٣ض ًىم ألاعبٗاء 31ماعؽ 2021

اٖضاص و اقغاف :
ص ٖ.محري ٖبض الىهاب

– ص  .ػعوقي ٖضهان
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جلضًم :
الخمض هلل الظي بىٗمخه جخم الهالخاث  ،و الهالة و الؿالم ٖلى ؾُضها مدمض
نلى هللا ٖلُه و ؾلم  ،وبٗض
ٌؿغها ؤن هجم٘ ؤقٛا ٫اإلالخ٣ى الىَجي اإلاىؾىم " الؿُاؾت الخاعحُت
الجؼاثغٍت بحن جفُٗل الضبلىماؾُت الؿُاؾُت و الخاحت الى اوٗاف الضبلىماؾُت
الاكخهاصًت  :فغم و ٖىاثم "  ،و الظي اوٗ٣ض بجامٗت ؤمدمض بى٢غة ًىم 31
ماعؽ  2021بخ٣ىُت الخدايغ اإلاغجي ًٖ بٗض جىُٟظا الظغاءاث الخًغ الهخي
اإلاُب ٤في الجامٗت في ْل ظاثدت ٧ىعها " ٧ىُٞض  ، "19و ٢ض ٢مىا بجم٘ مضازالث
الؿاصة الاؾاجظة و الُلبت الباخشحن اإلاكاع٦حن يمً مؿُغة اظغاثُت لالؾخٟاصة مجها
جًم َظٍ اإلاؿُغة الاظغاثُت مضازالث الاؾاجظة و الُلبت الباخشحن و٣ٞا
لترجُبهم يمً البرهامج اإلاؿُغ الظي ظاء بضوعٍ اؾخجابت إلاا جخُلبه اإلالخ٣ى مً
الىاخُت اإلاىهجُت و اإلاىيىُٖت  ،و ٖلُه ٣ٞض جًمً اإلالخ٣ى ؤعبٗت ظلؿاث باالياٞت
للجلؿت الاٞخخاخُت  ،خُض جًمىذ الجلؿت الاٞخخاخُت ؤعبٗت مضازالث و الجلؿت
الاولى 09مضازالث  ،الجلؿت الشاهُت  14مضازلت ؤما الجلؿت الشالشت  10مضازالث
في خحن الجلؿت الغابٗت  08مضازلت  ،ها٢ل ٞحها اإلاخضزلىن مسخل ٠اإلاضازل التي
حٗجى الؿُاؾُت الخاعظُت الجؼاثغٍت ؾىاء مً الجاهب الىٓغي ؤو البدض في
الضبلىماؾُت الؿُاؾُت و الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت باٖخماص ٖضة هماطط ،
و٢ض قهضث الجلؿاث ٞتراث للى٣اف خى ٫ما ظاصث به جل ٪اإلاضازالث  ،و في زخام
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اإلالخ٣ى جم اؾخٗغاى ؤَم الىخاثج و الخىنُاث التي ٧اهذ مخىاؾ٣ت م٘ اق٩الُت
اإلالخ٣ى .
بٗض هداط اإلالخ٣ى بٗىن هللا و بًٟل ٧ل مً و ٠٢مٗىا و ؾاٖضها ٞاهىا هخ٣ضم
بسالو الك٨غ و الامخىان ل٩ل مً مضًغ الجامٗت الاؾخاط الض٦خىع ًاحي مهُٟى و
٦ظا ٖمُض ٧لُت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت الاؾخاط الض٦خىع بً نٛحر ٖبض الُٗٓم
الظي الَاإلاا ٧ان زحر صاٖم ل٩ل الاوكُت الٗلمُت التي ه٣ىم بها  ،و الك٨غ مىنى٫
لغثِـ ٢ؿم الٗلىم الؿُاؾُت و للض٦خىع صعوَل ظما ٫و للض٦خىع بً مغؾلي عا٤ُٞ
ٖلى اإلاؿاَمت في الجاهب الخ٣جي للملخ٣ى  ،و الك٨غ مىنى ٫ل٩ل ؤًٖاء اللجىت
الٗلمُت و الخىُٓمُت للمخ٣ى و ٧ل ؤًٖاء ٞغ٢ت البدض  " PRFUالجؼاثغ في بِئتها
الضازلُت و مدُُها الا٢لُمي و الضولي " و ٧ل مً قاع ٥و ؾاَم في اهجاح اإلالخ٣ى
ٖلى ؤمل ؤن ٌؿخُٟض الجمُ٘ مً ؤوعاَ ١ظا اإلالخ٣ى .
عثِـ اإلاخللى
ص ٖ.محري ٖبض الىهاب

– ص  .ػعوقي ٖضهان
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بقيالُت اإلالخلى الىَجي
ٌٗالج اإلالخلى زهىنُاث الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت ،و مً يمنها الاهخمام الٛالب لها
مىظ الاؾخلالٌ باللًاًا الؿُاؾُت وألامىُت التي بغػث فيها وؤزبدذ حضاعتها في الخٗامل
مٗهاٖ ،لى ٚغاع خل الجزاٖاث بالُغق الؿلمُت ،وطلً جماقُا م٘ مباصئها الثابخت التي لم
جخٛحر عٚم حٛحر البِئاث الثالر لهى٘ الؿُاؾت الخاعحُت  ،و اإلاخاب٘ لخاعٍش الؿُاؾت
الخاعحُت الجؼاثغٍتً ،الخٔ ؤن الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ٖغفذ فتراث مخباًىت مً خُث
الخىهج ،خُث جمحزث ؤخُاها بالبروػ والفٗالُت ٖلى ٚغاع فترة الؿبُٗيُاث ،وفي ؤخُان ؤزغي
جغاحٗا واهىفاء هما وان الكإن في الٗكغٍت ألازحرة.
وٖلى ٖىـ الخمىً اإلاكهىص للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في اإلالفاث الؿُاؾُت ،وان الاهخمام
باإلالفاث الاكخهاصًت والخٗاَي م٘ الكإن الاكخهاصي مخىايٗا حضا ،باؾخثىاء فترة
الؿبُٗىاث هظلً التي واهذ فيها الجؼاثغ الىاَم باؾم صوٌ الجىىب و اإلاضافٗت ٖلى خلىكه
 ،و اإلاىاصًت بًغوعة بكامت هٓام اكخهاصي ٖاإلاي حضًض .وباؾخثىاء هظه اإلادُت و مدُاث
ؤزغي مددكمت  ،لم جىً الضبلىماؾُت الاكخهاصًت الجؼاثغٍت في مؿخىي الخًىع وألاصاء
الظي ٌٗؼػ مً اإلاياهت ؤلاكلُمُت للجؼاثغ ٖلى ألاكل ،وٍسضم ؤهضاف الؿُاؾت الضازلُت.
وهٓغا لخلاَ٘ الؿُاؾت م٘ الاكخهاص ،وفي ْل واك٘ الٗالكاث الضولُت و مؿخجضاث
الىٓام الضولي ،باث مً الًغوعي الخفىحر في آلُاث جفُٗل الضبلىماؾُت الؿُاؾُت الجؼاثغٍت
و بوٗاف الضبلىماؾُت الاكخهاصًت  ،زانت و ؤن حٗؼٍؼ الضوع الجؼاثغي بكلُمُا وصولُا و
التروٍج للملاعبت الجؼاثغٍت في الخٗامل م٘ اإلالفاث الؿُاؾُت وألامىُتً ،دخاج بلى جدؿحن
الىي٘ الاكخهاصي للجؼاثغ ،الظي مً يمً ملىماجه جلىٍم ٖالكاث الخٗاون الاكخهاصي ،
و هى ما ًُغح الاقيالُت الخالُت :
ماهي فغم وٖىاثم جفُٗل الضبلىماؾُت الؿُاؾُت الجؼاثغٍت و بوٗاف صبلىماؾُتها
الاكخهاصًت؟
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مداوع اإلالخلى الىَجي
اوال :الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت :كغاءة مفاهُمُت هٓغٍت
 الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت :بَاع هٓغي نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت ( جإزحر ؤلاعر الؿُاس ي والخاعٍخي ٖلى َبُٗتالؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت)
 جلاَ٘ ؤهضاف الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت م٘ مباصئها الثابختزاهُا  :الضبلىماؾُت الؿُاؾُت الجؼاثغٍت بحن اإلاحرار الخاعٍخي وخلُلت الىاك٘
الضولي الجضًض
 ؤلاصعان الجؼاثغي للمًٗالث ألامىُت الجضًضة في ْل واك٘ مخٛحر. الجهىص الجؼاثغٍت لخل هؼاٖاث الجىاع الجُىؾُاس ي  :خضوص الخإزحر والخإزغ. الجؼاثغ وكًُت فلؿُحن في ْل اإلاكهض الضولي الجضًض.زالثا  :بٗث الضبلىماؾُت الاكخهاصًت :بحن مغاحٗت الؿُاؾاث ؤلاكلُمُت
وجصخُذ الٗالكاث الثىاثُت.
 الاكخهاص همدضص ؤؾاس ي لخدلُم ؤهضاف الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت الجؼاثغ ومؿاع الخيامل اإلاٛاعبي. الجؼاثغ ومؿاع الكغاهت ألاوعو مخىؾُُت. الجؼاثغ وٖالكاتها الثىاثُت :آلُاث الخصخُذ لخدلُم مياؾب وؿبُت وجثبُذمٗاصلت عابذ – عابذ.
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الضبلىماؾُت الضفاُٖت للجؼاثغ ٖبر خللاث الٗمم الاؾتراجُجي
Defensive diplomacy through strategie deep rings
ؤ.ص ٖ .امغ مهباح
ؤؾخاط الضعاؾاث الاؾتراجُجُت وألامىُت  ،حامٗت الجؼاثغ 3
Mosbah07ameur@gmail.com
ص .ػاوش ي نىعٍت
ولُت الٗلىم الؿُاؾُت و الٗالكاث الضولُت  ،حامٗت الجؼاثغ 3
ملخو ٖام :
جخ٣اؾم الٟلؿٟت الاؾتراجُجُت للضٞإ اججاَان عثِؿُان  ،ألاو٣ً ٫ىصٍ ؾان جؼو Sun Tzu
جدذ مؿمى " ٦ؿب الخغب بضون ٢خا ،"٫والشاوي ً٣ىصٍ ٧اعٞ ٫ىن ٦الوػُٞتز Carl Von
 Clausewitzجدذ مؿمى " جضمحر ٢ىاث الٗضو" ،وبطا ٧ان اإلاٟهىم ألازحر ًلخو مهمت ال٣ىاث
اإلاؿلخت ٞى ١مؿغح الٗملُاث ال٣خالُتٞ ،ةن الشاوي ًخدضر ًٖ بَاع ؤوؾ٘ إلاٟهىم الضٞإ
لِكمل بًجاص اإلادُِ الهضًُٞ ٤ما وعاء خضوص الضولت ،الظي ً٩ىن ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى امخهام
خضة الٗضاوة وَصج٘ ٖلى الكغا٦ت الاؾتراجُجُت ال٣اثمت ٖلى مبضؤ اإلاىاظهت الجماُٖت مخٗضصة
اإلاؿخىٍاث إلاهاصع التهضًض اإلاكتر٦تٖ ،بر جبجي م٣اعباث مخٛاًغة ج٩ىن ألاٖما ٫الٗؿ٨غٍت ظؼء
مجها ولِـ ٧لها .حؿخلؼم الكغا٦ت الاؾتراجُجُت اهسغٍ ٖضص مً الضو ٫يمً مجمىٖاث ٖمل
ُ
إلهجاػ ؤَضا ٝؾُاؾُت مدضصة بىاؾُت ؤصواث مخٗضصةً ،جب ؤن جهىَ ٠ظٍ الضو ٫و٤ٞ
صواثغ َغمُت ً
بىاء ٖلى ؤَمُتها لؤلمً ال٣ىمي؛ ًم ً٨الانُالح ٖلى طل" ٪بضواثغ الٗم٤
الاؾتراجُجي" .لِؿذ ٧ل الضواثغ ٖلى مؿخىي واخض مً ألاَمُت الخُىٍت ،ل٧ ً٨لها جدمل في
مًمىجها ؤؾباب وقغوٍ حٗؼٍؼ ألامً ال٣ىمي ،مغجبت و ٤ٞخؿاؾُت وخُىٍت اإلاهالر اإلاخىٗ٢ت
بك٩ل زابذ ؤو مدخمل.
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ج٣طخي ال٨ٟغة ألاؾاؾُت التي ًخًمجها مهُلر "صواثغ الٗم ٤الاؾتراجُجي" ؤن مٟهىم ألامً
ال٣ىمي للضولت ال ًخىٖ ٠٢ىض الخضوص الترابُت إل٢لُم الضولت  ،ؤو بُغٍ٣ت ؤزغي  ،ؤن قغوٍ
يمان ألامً ال٣ىمي لِؿذ مدهىعة يمً الخضوص الجٛغاُٞت لئل٢لُم الىَجي اإلاُلىب ؤن
ًهل بلحها الُٛاء الاؾتراجُجي ،وبهما هي مىظىصة بك٩ل مبٗثر وٞىيىي في ما وعاء الخضوص وٖلى
مؿاٞاث بُٗضة ،حك٩ل اإلاجمىٖت اإلاخازمت للخضوص ألاَمُت الخُىٍت وألاولىٍت ال٣هىي ًٖ
ٚحرَا ألابٗض مجها؛ ومً زم ،جهبذ ألابٗاص الجُى-اؾتراجُجُت خاؾمت في حكُ٨ل مٟهىم صاثغة
الٗم ٤الاؾتراجُجي لؤلمً ال٣ىميٌ .ؿخلؼم مٟهىم الٗم ٤بك٩ل َغصي زانُت الخسُي إلاا وعاء
اإلاٟهىم ظُى-اؾتراجُجي لؤلمً ال٣ىمي ،وبالخالي ٌؿخضعي بٖاصة مٟهمت الُٛاء الاؾتراجُجي ،الظي
ًخًمً الخمضص إلاا وعاء الخضوص الىَىُت بهُٛت مغهت ومبرعة بىاؾُت الكغا٦ت الاؾتراجُجُت؛
التي ًم ً٨ؤن جبىحها الخ٩ىمت الىَىُت م٘ الخ٩ىماث ألازغي يمً صواثغ ٖم ٤ؤمجها ال٣ىمي،
اإلا٣ؿمت يمً الى٣اٍ الخالُت :
)1الٗم ٤الاؾتراجُجي للضٞإ ألاؾاسخي .
)2الٗم ٤الاؾتراجُجي للضٖم والخٗؼٍؼ.
)3الٗم ٤الاؾتراجُجي ّ
اإلا٨مل .
)4الٗم ٤الاؾتراجُجي للكغا٦ت ٖبر اإلاخىؾِ .

Absract
Strategic phelosophy has shared by two defensive trends, one led by Sun Tzu
under tittle «gain war without fight», and the second led by Carl Von Clausewitz
tittled by «destroy the enmey’s forces», if the last one summerize the mission of
armed forces in fighting on operational theater, the second one talked broadly
on framework of defense including the friend milieu beyond national borders,
which be more able to metigate tensity of enmity and encourage for strategic
parthnership based on multi-levels collective counter principle against
common threat sources through adopt variaty approaches, military actions be
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merely part of them. Strategic partnership has entiled involvement numerous of
states within groups-work to achieve determined political ends by multiple
means, should classifyed those states into hierarchy circles depending on its
importance for national security, may termed «strategic deep circles». Not each
circle has same importance, but all of them bring reasons and conditions
reinforcement of national security, arrangement according of real or potentiel
crucial of expected interests in each circle. The main idea that include within
term «strategic depth circles» that national security concept do not stop at
terrestrial borders of state, or in other word, the conditions that ensure the
national security safety do not exclude into geographic borders of national
territory that required strategic overlay, instead it being dispersedly and
anarchically beyond borders at distances, the near one forms primary
importance than the further one; then geostrategic dimensions became crucial
to present the concept of strategic depth circle for national security. Depth
concept entails necessarely overlap feature beyond geostrategic national
security concept, therein recall reconceptionalization of strategic overlap, which
compose extension beyond national border flexibly and reasonably through
strategic partnership; which national government can built with other foreign
governments within its national security depth circles. Strategic depth circles of
national security has divided into many points as follow :
1)strategic depth for essential defense.
2)strategic depth for support and reinforcement.
3)complement strategic depth.
4)strategic depth for partnership across Mediterranean.
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مثلث جدلُل الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
The Triangle of analysis Algerian foreign policy

 ٖمحري ٖبض الىهاب.ص
. بىمغصاؽ- ولُت الخلىق و الٗلىلم الؿُاؾُت حامٗت امدمض بىكغة
a.omiri@univ-boumerdes.dz
Abstract:

This paper analyzes the Algerian foreign policy
scientifically and systematically, away from
generalities. In this regard, it should be noted that the
analysis of countries' foreign policies is based on a set
of levels that can be doubled or diminished
depending on the case under study. And because the
case under study in this research paper is related to
the Algerian foreign policy, we have identified for its
analysis three basic levels
Through the historical course of the Algerian foreign
policy, we were able to define the triangle of its
analysis as follows: First, the phenomenon of the
emergence and decline of this policy, secondly the
nature of its adaptation, and thirdly the nature of its
objective.
Beyond this triangle of analysis, the paper aims to
facilitate the evaluation of Algeria's foreign policy.
Key words : Algerian foreign policy, the emergence
and decline of A.F.P, the adaptation of the Algerian
foreign policy, the intersection of the principles and
goal of Algerian foreign policy.

:ملخص
ت مىيىٕ جدلُل الؿُاؾت الخاعظُت٢جبدض َظٍ الىع
. بُٗضا ًٖ الٗمىمُاث،الجؼاثغٍت جدلُال ٖلمُا مىهجُا
 ٖلى٫ؼ ٖملُت جدلُل الؿُاؾاث الخاعظُت للضو٨وجغج
لو بدؿب٣ض جخٗضص ؤو جخ٢ ،مجمىٖت مً اإلاؿخىٍاث
ُض الضعاؾت في٢  وألن الخالت.ُض الضعاؾت٢ الخالت
 بالؿُاؾت الخاعظُت٤ت البدشُت جخٗل٢َظٍ الىع
 ما٫ةهىا خضصها مؿخىٍاث جدلُلها مً زالٞ ،الجؼاثغٍت
.ؤؾمُىاٍ مشلض جدلُل الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت
ىا٨ جم،بمخابٗت جاعٍش الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍتٞ
٫مً جدضًض مشلض جدلُلها في زالزت ؤيل٘ ؛ ًخمشل ألاو
 وجغاظٗها جاعة،في ْاَغة بغوػ َظٍ الؿُاؾت جاعة
ها م٘ البُئخحن الضازلُتُٟ٨ وزاهُا َبُٗت ج،ؤزغي
ُخمشل في الُاب٘ الهضفيٞ  ؤما الًل٘ الشالض،والخاعظُت
وٍخًمً زهىنُت،للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت
٤ُ٣تران جد٢ بمٗجى ا،اَ٘ الهىٍت باإلاهلخت٣ج
. ـ اإلاباصتٟت باألمً بالشباث ٖلى هٞاإلاهلخت اإلاٗغ
: اليلماث اإلافخاخُت
اء الؿُاؾتٟ٨ بغوػ واه،الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت
 الؿُاؾت الخاعظُت٠ُ٨ ج، الخاعظُت الجؼاثغٍت
 الؿُاؾت الخاعظُتٝاَ٘ مباصت وَض٣ ج،الجؼاثغٍت
.الجؼاثغٍت

:مقدمة
املحن؛ اإلادضص٩ بلى مدضصًً مخ،٫ٌؿدىض الخدلُل الٗلمي واإلاجهجي للؿُاؾاث الخاعظُت للضو
ؿغةٟاَُم والىٓغٍاث اإلاٟ اإلا٠ ووٗجي بها مسخل، ًخمشل في اؾخسضام ؤصواث الخدلُل الٗلمي٫ألاو
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للؿُاؾت الخاعظُت ،ؤما اإلادضص الشاوي ُٞخمشل في زُىاث الخدلُل باٖخباعَا زُىاث لبدض
ٖلمي؛ ٞخدلُل الؿُاؾت الخاعظُت َى في ألانل بدض ٖلمي ،و ٖملُت ٨ٞغٍت مىٓمت ً٣ىم بها
الباخض لخ٣صخى وجدب٘ الخ٣اث ٤بكإن مؿإلت ؤو مك٩لت مُٗىت) مك٩لت البدض) بةجبإ َغٍ٣ت
ٖلمُت مىٓمت)مىهج البدض(؛بُٛت الىنى ٫بلى خلى ٫مالثمت للٗالط ؤو هخاثج نالخت للخٗمُم ٖلى
مك٨الث ممازلت) هخاثج البدض(.
وٖلُهٞ ،ةن جدلُل الؿُاؾت الخاعظُتَ ،ى وكاٍ َاص ٝومىٓم ،وصعاؾت ٖلمُت مً ؤظل بػالت
الٛمىى ٖجها ،وجٟؿحرَا  ،بما ًدُذ الٟغنت لخُُ٣مها و اؾدكغا ٝمؿخ٣بلها.
وججضع ؤلاقاعة في َظا الهضص ،ؤن ٖملُت جدلُل الؿُاؾاث الخاعظُت للضو ،٫جغج٨ؼ ٖلى
مجمىٖت مً اإلاؿخىٍاث٢ ،ض جخٗضص ؤو جخ٣لو بدؿب الخالت ُ٢ض الضعاؾت .و ألن الخالت ُ٢ض
الضعاؾت في َظٍ الىع٢ت البدشُت جخٗل ٤بالؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍتٞ ،ةهىا خضصها زالزت
مؿخىٍاث ؤؾاؾُت لخدلُلها هي ٖباعة ًٖ ؤيل٘ ،حك٩ل ما ؤؾمُىاٍ في نلب اإلاىيىٕ مشلض
جدلُل الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت.
ٞبمخابٗت جاعٍش جُىع الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،جم٨ىا مً جدضًض مشلض جدلُلها في زالزت
ؤيل٘ ؤؾاؾُت؛ ًخمشل ألاو ٫في خالتي البروػ والُاب٘ الشىعي والاهضٞاعي جاعة ،والتراظ٘
والاهٟ٨اء جاعة ؤزغي ،التي ٖغٞتهما الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت وآلتها الضبلىماؾُت ،زاهُا،
َبُٗت الخ ٠ُ٨م٘ البُئخحن ؤلا٢لُمُت والضولُت ،ؤما الًل٘ الشالض ُٞخمشل في الُاب٘ الهضفي
للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت وزهىنُت ا٢تران جد ٤ُ٣اإلاهلخت اإلاٗغٞت باألمً بالشباث ٖلى
هٟـ اإلاباصت ،بمٗجى ج٣اَ٘ الهىٍت م٘ اإلاهلخت.
وحؿتهض ٝالىع٢ت مً وعاء مشلض الخدلُل َظا ،اؾخسغاط مالمذ جُُ٣م الؿُاؾت الخاعظُت
الجؼاثغٍت .وَى ما جبدشه ؤلاق٩الُت الخالُت :
هُف ًمىً جلُُم الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت مً زالٌ مثلث جدلُلها؟

اإلادىع ألاوٌ :اإلاؿخىٍاث الٗامت لخدلُل الؿُاؾت الخاعحُت
جسً٘ ٖملُت جدلُل الؿُاؾت الخاعظُت لشالزت مؿخىٍاث (الىن ،٠والخٟؿحر ،ومداولت الخيبا
بمؿاعَا) هٓغا لخٗضص ؤَغَا (الؿُاؾُت ،الا٢خهاصًت ،ألامىُت،الش٣اُٞت،الاظخماُٖت)  ،وحٗضص
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ؤبٗاصَا وؤولىٍاتها وؤَضاٞها ،وازخال ٝمًامُجها(ؾلمي ،حٗاووي ،ج٩املي ،نغاعيٖ ،ضواوي،
جضزلي) ،مما ًٟغى مىهجا جدلُلُا ؤ٦ثر ص٢ت و٢ضعة ٖلى ؤلاإلاام بمجمل ألابٗاص واإلاؿخىٍاث
واإلاًامحن ،وبُان ؤ٦بر اإلاخٛحراث ؤزغا وجد٨ما في ٖملُت نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت.
وًٞال ٖلى اإلاؿخىٍاث اإلاظ٧ىعة ٞ ،ةن جدلُل الؿُاؾاث الخاعظُت ٢ض ًإزظ الهُ ٜالخالُت:
الفغٕ ألاوٌ :جدلُل الؿُاؾاث الخاعحُت مً خالٌ َبُٗت الخىُف:
ٌٗخبر الؿلى ٥الخاعجي للضو ٫جُٟ٨ي و ٚحر زابذٚ ،حر ؤن َغٍ٣ت الخ ٠ُ٨جسخل ٠مً صولت بلى
ؤزغي .و َىاٖ ٥لى الٗمىم نُٛخان للخ ،٠ُ٨ج ٠ُ٨ؾلبي ،وج ٠ُ٨اًجابي
الخىُف الاًجابيً :خٗل ٤بةخضار جدىالث ٖلى الؿلى ٥الخاعجي صون اإلاؿاؽ ؤو التراظ٘ ًٖ
اإلا٣ىماث والهُا٧ل الغثِؿُت للمجخم٘ ،وَىا ً٩ىن الخ ٠ُ٨ظؼجي ؤو وؿبي.
الخىُف الؿلبي ؤو الخُٛحرً :خٗل ٤بةخضار جدىالث عاصً٩الُت في الؿلى ٥الخاعجي ٖبر حٛحر
ظظعي في اإلا٣ىماث والبجى وألاؾـ الغثِؿُت للىٓام الؿُاسخي والا٢خهاصي والاظخماعي للضولت،
وَى ما حؿمُه بٌٗ ألاصبُاث باؾم الخٛحر.
و٢ض اَخم " ٧اعَ ٫ىلؿتي" بمىيىٕ حٛحر الؿُاؾت الخاعظُت ،و محز بحن الخٛحر الٗاصي ؤو
الخضعٍجي ،وبحن الخٛحر الجظعي ؤو ال٨لى في همِ الؿلى ٥الخاعجي للضولت وجدالٟاتهاٞ .الخٛحر
بمٗجى بٖاصة الهُ٩لتَ ،ى حُٛحر صعامی وقامل لىمِ الٗال٢اث الخاعظُت للضولتً ،سخلًٖ ٠
الخٛحر الٗاصي ،الظي ٖاصة ما ً٩ىن بُيء و جضعٍجيٞ.ةٖاصة الهُ٩لت حٗبر ًٖ وظىص هُت حُٛحر
ظىَغي ٚحر جضعٍجي ،وٖاصة ما ًىُىي ٖلى عبِ م٣هىص ؤو واعی إلاسخل ٠الُ٣اٖاث“ .بٖاصة
الخىظُه  ،حكحر بلى هُت مً نىإ ال٣غاع في الؿُاؾت الخاعظُت إلٖاصة َُ٩لت ؾُاؾت صولتهم
الخاعظُت.

1

و٢ض محز "حكاعلؼ َغمان" بحن ؤعبٗت ؤق٩ا ٫مً الخٛحر ،وهي:
ّ 1
.الخٛحر الخىُفي :وٍ٣هض به حٛحر في مؿخىي الاَخمام اإلاىظه بلى ًُ٢ت مُٗىت ،م٘ الاؾخمغاع في
ب٣اء ؤَضا ٝالؿُاؾت وؤصواتها ٦ما هي؛
 1ػٍيب ٞغٍذ ،حٛحر الؿُاؾت الخاعحُت :مسح ألهم اإلالاعباث الىٓغٍت ،اإلاىؾىٖت الجؼاثغٍت للضعاؾاث
الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت 2019-04-19 ،فيhttps://www.politics-dz.com:
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ّ 2
.الخٛحر البرهامجي؛ وٍىهغ ٝبلى حٛحر في ؤصواث الؿُاؾت الخاعظُت ،ومً طل ٪جد ٤ُ٣ألاَضاٝ
ًٖ َغٍ ٤الخٟاوى ،ولِـ ًٖ َغٍ ٤ال٣ىة الٗؿ٨غٍت م٘ اؾخمغاع ألاَضاٝ؛
ّ 3
.الخٛحر في ألاهضاف؛ بمٗىخى حٛحر ؤَضا ٝالؿُاؾت الخاعظُت ،ولِـ مجغص حٛحر ألاصواث؛

ّ 4
.الخٛحر في جىحهاث الؿُاؾت الخاعحُت؛ وَى ؤ٦ثر ؤق٩ا ٫الخٛحر جُغٞا ،بط ًىهغ ٝبلى الخٛحر في
الخىظه الٗام للؿُاؾت الخاعظُت ،بما ُٞه حٛحر ألاصواث والاؾتراجُجُاث وألاَضا.ٝ
وَٗخبر"َحرمان "ؤن الك٩ل ألاو ٫مً الخٛحر ال ٌٗض حٛحرا في الؿُاؾت  ،وؤن ألاق٩ا ٫الشالزت ألازغي
هي التي ًم ً٨ؤن جهى ٠في بَاع الخٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت.

1

الفغٕ الثاوي :جدلُل الؿُاؾت الخاعحُت مً خُث ؤؾباب البروػ و التراح٘
جغ٦ؼ ؤَم الضعاؾاث ٖلى صوع ناو٘ ال٣غاع في بغوػ ؤو جغاظ٘ الؿُاؾت الخاعظُت ،ل ً٨جغبِ طل٪
بضوع الٗىامل الضازلُت و الخاعظُت.

 .1الٗىامل الشخهُت لهاو٘ اللغاع
ٌكغح م٣ترب الخدلُل الجؼجي للؿُاؾت الخاعظُت صوع ناو٘ ال٣غاع في عؾم وجىظُه الؿُاؾت
الخاعظُت .وٍا٦ض ٖلى ؤن نى٘ ٢غاعاث الؿُاؾت الخاعظُت ًخإزغ بالخهاثو والُ٣م الصخهُت
والخلُٟت الاظخماُٖت والخبرة التي ًخمخ٘ بها ال٣اثمىن ٖلى َظٍ الٗملُت.
و خؿب "٦غَؿخىٞغ َُل" ًم ً٨للصخهُت ال٣ىٍت لغثِـ الضولت ووظهاث هٓغٍ الصخهُت ؤن
جٟؿغ وؿبت ٦بحرة مً الؿلى ٥الضولي للضولت  .2لهظاً ،غي ؤصخاب َظا اإلا٣ترب ؤن الخٛحر في ؤهماٍ
الُ٣اصاث الخا٦مت ًيخج في الٛالب حٛحراث َامت في الاججاَاث الخاعظُت للضولت ،وفي خاالث ً٩اص
ً٩ىن هٟىط ال٣اثض وجإزحرٍ ٖلى جدضًض ؤَضا ٝالؿُاؾت الخاعظُت مُل٣ا. 3

 1بصعَـ ُُٖت٣ٖ ،بت و٢اػي ،عهاهاث الخٛحر في الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت بٗض الخغان الكٗبي :صعاؾاث
جدلُلُت في اإلاضاعاث الجُى-ؤمىُت ،صٞاجغ الؿُاؾت وال٣اهىن ،اإلاجلض  ،12الٗضص  )2020(02م 333
 2خؿً الٗلُ٨م ،الؿُاؾت الؿىُٞاجُت ججاٍ الخلُج في ٖهض ٚىعباقُ ،٠اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،الٗضص  ،125ظىٍلُت
 ،1989م 128
 3مدمض ههغ مهىا ،مضزل بلى ٖلم الٗالكاث الضولُت في ٖالم مخٛحر .ؤلاؾ٨ىضعٍت ،اإلا٨خبت الجامُٗت ،1998،م
178
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وبدؿب اإلا٣اعبت الجؼثُتٞ ،ةن الخهاثو الصخهُت واليؿ ٤الُٗ٣ضي لهاو٘ ال٣غاع ًلٗبان
صوعا مهما في جدضًض ؾلى٧اجه الخاعظُت .وفي َظا الهضص ًغي "ُ٦ىِض بىلضًى "ٜبإن لئلوؿان
1

مُ٣اؾا مُٗىا ًازغ في ٖ٣اثضٍ وَُُٗه م٣ضعة ٖلى جُُ٣م وم٣اومت ٧ل ماال ًخالءم م٘ ٖ٣اثضٍ

والشابذ في م٣ترب الخدلُل الجؼجي ؤن لهاو٘ ال٣غاع صوع ٦بحر في نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت ،ومً
زم في بغوػ َظٍ الؿُاؾت ؤو جغاظٗها .ل ً٨قضة َظا الضوع ؤو مدضوصًخه ،ومضي جإزحر ناو٘
ال٣غاع بهٟخه الٟغصًت ،مُ٣ض ؤًًا بضعظت جإزحر مدضصاث البُئخحن الضازلُت والضولُت .
ّ
الهضصً ،غي "ؾىاًضع" ؤن صوا ٘ٞالضو ٫في الؿلى٧اث الخاعظُت ال جىٟهل ًٖ الضوا٘ٞ
وفي َظا
الصخهُت لهىإ ال٣غاعٞ ،ما حٗبر ٖىه الضولت مً صوا٢ ،٘ٞض ج٩ىن مغظىة ومٗلىت ،ؤما الضوا٘ٞ
اإلاغجبُت بالصخهُت وألامىع الىٟؿُت ٞهي ؾببُت ،وٚحر مٗلىت.

2

وبدؿب " ماعٚغٍذ هحرمان" ٞةن الؼٖماء ًضع٧ىن وٍترظمىن ُ٢ىص بِئاتهم اإلادلُت والضولُت،
وٍىاظهىن الًٛىٍ الؿُاؾُت اإلادلُت ٖىض جدضًض ازخُاعاث الؿُاؾت الخاعظُت،3
ٞالُ٣ىص الضازلُت و الضولُت اإلاٟغويت ٖلى الضو ٫ججٗل ال٣اصة ًسخاعون ٖضصا مدهىعا مً
بؾتراجُجُاث الؿُاؾت الخاعظُت ،مما ًازغ في بغوػ جل ٪الؿُاؾت ؤو اهٟ٨ائها.
بطن َىاٖ ٥ىامل جؼٍض في حٗٓیم الٗىامل الصخهیت في نى٘ الؿیاؾت الخاعظیت ،وهي ؤؾباب
مخٗل٣ت بهاو٘ ال٣غاع ،وَىا ٥ؤؾباب مخٗل٣ت بمدضصاث البُئخحن الضازلُت والخاعظُت .وظمُٗها
حك٩ل ٖىامل في بغوػ ؤو جغاظ٘ واهٟ٨اء الؿُاؾت الخاعظُت للضولت.

 1ؾٗض ؤبى صًت ،البِئت الىفؿُت وؤزغها في ٖملُت نى٘ اللغاع في ؾُاؾت ألاعصن الخاعحُت .ألاعصن ،اإلاىٓمت
الٗغبُت للٗلىم ؤلاصاعٍت ،1983 ،م 14
.2خؿحن بى٢اعة ،الؿُاؾت الخاعحُت صعاؾت في ٖىانغ الدشخُو والاججاهاث الىٓغٍت للخدلُل ( الجغاثغ:
صاع َىمت ،)2012 ،م م .133 - 128
3
Margaret G. HERMANN and Joe D. HAGAN, International Decision Making : Leadership
Matters (The Frontiers of Knowledge). in:
http: // articles. findarticles. com/ p/articles/ mi_m1181/is_ n 110/ai_20492570
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باليؿبت لٗىامل ناو٘ ال٣غاع ،هظ٦غ همىطط شخهِخه؛ ٞخٟؿحر جإزحر الٗىامل الصخهُت ًخم مً
زالٞ ٫هم ومٗغٞت َبُٗت الخهاثو الصخهُت ،اإلاغجبُت بالخ٩ىًٍ اإلاٗغفي وا لٗاَٟي والؿلى٧ي،
٦إن ً٩ىن الٟغص طو شخهُت ّ
حؿلُُت ،ؤو مىٟخدا ٖلى ألا٩ٞاع الجضًضة .
و٢ض نُٛذ َظٍ الؿماث ٖبر همىطط الصخهُت الدؿلُُت لـ”اصوعهى”،وهمىطط الصخهُت
اإلاخٟخدت واإلاىٛل٣ت ٖ٣لُا لـ “عوُ٦دـ” ،وهمىطط جد ٤ُ٣الظاث لـ”ماؾلى ”.1ووكحر بلى ؤن همِ
2

جد ٤ُ٣الظاث َى مً ؾماث الصخهُت اإلاازغة اًجابُا ٖلى الؿُاؾت الخاعظُت،
ّ
و في َظا الؿُا ،١هغ٦ؼ ٖلى الصخهُت ال٩اعٍؼمُت التي جدؿم بمحزاث جم ً٨ال٣اثض مً مماعؾت
نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت بإعٍدُت و٢بى ٫مً الجماَحرٖ ،لى ٚغاع ال٣ضعة ٖلى جهىع الخل ألامشل
للخغوط مً ألاػمت التي ًمغ بها اإلاجخم٘ ،و ال٣ضعة ٖلى بًها ٫آعاثه وؤ٩ٞاعٍ وجهىعاجه التي ٌؿعى بلى
جُبُ٣ها  ،مً زال ٫ج٣ضًم ألاؾاهُض ال٣ىٍت أل٩ٞاعٍ وعؾالخه .

3

وَىاٖ ٥ىامل ؤزغي مخٗل٣ت بهاو٘ ال٣غاع جازغ في بغوػ ؤو جغاظ٘ الؿُاؾت الخاعظُتٖ ،لى ٚغاع
صعظت اَخمامه بالؿُاؾت الخاعظُت ،و زبرجه و صواٗٞهٞ .االَخمام اإلاتزاًض لهاو٘ ال٣غاع بمؿاثل
الكاون الخاعظُتٌٗ،مل ٖلى حُٗٓم صوعٍ ٞحها ،وٍجٗله ًًُل٘ بجمُ٘ اإلاهام .وجسخل ٠صعظت
الاَخمام بازخال ٝنىإ ال٣غاع ،و ازخال ٝالضاعي بلى طل٦ ،٪إن ً٩ىن الضاعي ػٍاصة ؤو جإُ٦ض
الكٗبُت ،ؤو الاٖخ٣اص بإن ؤمً الضولت مهضص مً الخاعط ،ؤو ؤن ًغي ال٣اصة ؤن الؿُاؾت الخاعظُت
هي الىؾُلت ألاوؿب لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالؿُاؾت الٗامت للبالص  .وٍظَب ٧ل مً "اصواعص ظىعط" و
"ؾدُ ًٟواًً" ،بلى ؤن ٖضم ٢ضعة ال٣اصة ٖلى الخإزحر في جغاظ٘ الؿُاؾت الضازلُت ًاصي بهم بلى
ػٍاصة الاَخمام بالكاون الخاعظُت.4
 1لىٍض ظىوؿً ،جفؿحر الؿُاؾت الخاعحُت (.جغ:مدمض بً اخمض مٟتي ،مدمض الؿُض ؾلُم).الغٍاىٖ:ماصة
قئىون اإلا٨خباث ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص،1989،م26
 2لىٍض ظىوؿً ،اإلاغظ٘ هٟؿه،م28
 3مدمض ههغ مهىا ،في جاعٍش ألافياع الؿُاؾُت و جىٓحر الؿلُت .ؤلاؾ٨ىضعٍت ،اإلا٨خب الجامعي الخضًض،1999 ،
م 289
4
– Daniel S. MOREY, Presidential Foreign Policy Activity : President – Centered , Presidency
Centered , Or International Pressure? p 03. in:

17

٦ما ًم ً٨اؾدكٗاع صعظت الاَخمام مً زال ٫ألاؾٟاع للخاعط والخُاباث ،خُض ؤن الؼٍاصة في
اليكاٍ ؤو الاَخمام بالكاون الخاعظُت ًهاخبه ػٍاصة في زُب الؿُاؾُت الخاعظُت.1
و جلٗب الخبراث الؿاب٣ت لل٣اثض الؿُاسخي في مجا ٫الكاون الخاعظُت صوعا مهما في ػٍاصة مُله
وجإزحرٍ في ٖملُت نى٘ ٢غاعاث الؿُاؾت الخاعظُت ،وبغوػ َظٍ ألازحرة ؤو جغاظٗها ،وٍهضَ ١ظا
بالضعظت ألاولى ٖلى الظًً ٖملىا بهظا اإلاجا٢ ٫بل ونىلهم للؿلُت ،خُض ؤن زبرتهم حؿمذ لهم
بخ٩ىًٍ آعاء وٖ٣اثض واضخت ًٖ ألاؾلىب ألامشل إلصاعة الؿُاؾت الخاعظُت.
وٖلى نُٗض مخهل ،جلٗب صوا ٘ٞناو٘ ال٣غاع صوعا َاما في بغوػ الؿُاؾت الخاعظُت وخًىع
جإزحر ناو٘ ال٣غاع .و في َظا الهضص ،اٖخبر البٌٗ ؤن الخاظت بلى ال٣ىة ججٗل ألاٞغاص ؤ٦ثر جُلٗا
مً ٚحرَم بلى اإلاغا٦ؼ الُ٣اصًت وبلى الؿُُغة ٖلى آلازغًٍ ،في م٣ابل طلً ٪غي آزغون ؤن ؾلى٧اث
ال٣اصة ج ٠٣وعاءَا الخاظت بلى الاهخماء والغٚبت في ؤلاهجاػ ،خُض ٌؿعى ال٣اصة بلى عبِ ؤؾمائهم
بما ؤهجؼوٍ لضولهم وما خ٣٣ىٍ لكٗىبهم.

2

وحٗخبر الكٗبُت ؤو الاؾخدؿان الغثاسخي ،ؤصاة مهمت ألي ٢اثضٞ ،هي ؾبُل للمؼٍض مً الضٖم
واإلاؿاهضة مً البِئت الضازلُت ،وا٦دؿاب َامل جهغ٦ ٝبحرً ،س ٌٟمً خضة اإلاٗاعيتّ 3
وٍ٣لل
الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلُه في مجا ٫الكاون الخاعظُت.

 .2ؤؾباب حٗٓیم الٗىامل الشخهیت اإلاغجبُت بالبِئت الضازلُت.

http :// www.qaa.ac.uk/crntwork/benchmark/politics.pdf.
1
– Daniel S. MOREY, Presidential Foreign Policy Activity : President – Centered , Presidency
Centered , Or International Pressure?, p 15 in:
http :// www.qaa.ac.uk/crntwork/benchmark/politics.pdf.
 - 2لىٍض ظيؿً ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 24
107
– Daniel S. MOREY, Presidential Foreign Policy Activity : President – Centered , Presidency
Centered , Or International Pressure?,, p07. in:
http :// www.qaa.ac.uk/crntwork/benchmark/politics.pdf.
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ٌٗىص مهضع اػصًاص جإزحر الٗىامل الصخهُت في الؿُاؾت الخاعظُت لٗىامل البِئت الضازلُت التي
جدضص ما ًم ً٨ؤن ً٣ىم به نىإ ال٣غاعٖ ،لى ٚغاع َبُٗت الىٓام الؿُاسخي ومغ٦ؼ ناو٘ ال٣غاع،
وصعظت اإلاإؾؿت ،و ز٣ل ألاخؼاب الؿُاؾُت والغؤي الٗام.
هجض في الىٓم الضًم٣غاَُت ؤن حجم اإلاكاع٦ت مٗخبر ٖىض ٧ل مغخلت مً مغاخل اجساط ال٣غاع،
ومىه جىدؿغ ٞغم اؾخ٣اللُت نىإ ال٣غاع في بصاعة قاون الؿُاؾت الخاعظُت ،لخهبذ َظٍ
ألازحرة مجغص ٖملُت "بؾ٣اٍ "إلاؿغح الؿُاؾت الضازلُت ،ول ً٨مىظه هدى الخاعط .1

وجغجبِ بُبُٗت ألاهٓمت الؿُاؾُت صعظت اإلاإؾؿت؛ ٟٞي ألاهٓمت الدؿلُُت وكهض ّ
جضن و يٟٗا
في صعظت اإلاإؾؿت٣ً ،ابله اػصًاص ؾلُت اجساط ال٣غاع ما ًاصي بلى مؼٍض مً جإزحر ال٣اصة ٖلى ؾلى٧اث
الؿُاؾت الخاعظُت .و ٧لما اعجٟٗذ مغجبت ناو٘ ال٣غاعٞ ،ةن مؿاولُاجه ونالخُاجه جخىؾ٘،
.

والُ٣ىص ج٣ل ٖلُهًt ،ؼٍض جإزحرٍ الصخصخي ٖلى نى٘ ال٣غاع الخاعجي .

وجىٗ٨ـ َبُٗت الىٓام الؿُاسخي ٖلى صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت و الغؤي الٗام؛ٟٞ ،ي الىٓم
الضًم٣غاَُت ًٟترى ؤهه ٧لما ػاصث ألاٚلبُت البرإلااهُت للخؼب ػاصث بم٩اهُت جإزحرٍ ٖلى الؿُاؾت
الخاعظُت ،2بِىما في الىٓم ٚحر الضًم٣غاَُت ،ج٩ىن ألاخؼاب ٚحر ٗٞالت ،هاَُ ًٖ ٪الىخضاث
الضولُت طاث هٓام الخؼب الىاخض ٛٞ ،البا ما ٌؿُُغ ٖلى َظا الخؼب الىاخض ػٖاماث ٧اعٍؼمُت
ّ
ؤو ٖؿ٨غٍت ،وَى ما ًس ٠ٟالًٛىٍ و ً٣لل الُ٣ىص ٖلى ناوعي ال٣غاع.
و ُٞما ًسو الغؤي الٗامً ،الخٔ ؤن جإزحرٍ ًب٣ى مدضوصا ،بط ًخمحز باٞخ٣اعٍ للمٗلىماث والخ٣اث٤
ألاؾاؾُت اإلاخٗل٣ت بالكاون الخاعظُت .وبن ٧ان جإزحرٍ مىظىص هىٖا ما في الضو ٫اإلاخ٣ضمتٞ ،ةهه في
الضو ٫اإلاخسلٟت ًمُل بلى الاَخمام بً٣اًا اإلاِٗكت نى٘ ال٣غاع الخاعجي.

 .3ؤؾباب حٗٓیم الٗىامل الشخهیت في نى٘ الؿیاؾت الخاعحیت اإلاغجبُت بالبِئت
الضولُت.
 1ماعؾُل محر ،٫ؾىؾُىلىحُا الٗالكاث الضولُت .جغظمت خؿً هاٗٞت ،ال٣اَغة ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي،1 ٍ ،
 ،1986م 342
 2لىٍض ظيؿً ،مغظ٘ ؾاب ،٤م155
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ٌؿخجُب ال٣اصة للخىاٞؼ الخاعظُت متى اقخٛلىا بالؿُاؾت الخاعظُت ،و ًخدضص ؾلى٦هم خؿب
جُىعاث الىٓام الضولي ٞ ،هظٍ ألازحرة جازغ ٖلى ال٣اصة في نى٘ ٢غاعاث الؿُاؾت الخاعظُت،
ومجها بالخهىم ألاػمت الضولُت و جىػَٗاث ال٣ىة في الىٓام الضولي.
٢ضم" حكاعلؼ َحرمان" حٗغٍٟا ص٣ُ٢ا لؤلػمت ،ؤوضر ُٞه ؤجها وي٘ ًدؿم بتهضًض ألاَضا ٝالغثِؿُت
لهىإ ال٣غاع ( ؤو الضولت) ،وج٩ىن في ق٩ل خضر مٟاجئ لهاو٘ ال٣غاع ،وخُجها ً٩ىن الى٢ذ
اإلام ً٨لهىاٖت ال٣غاع ٢بل ؤن ًدضر حُٛحر في الىي٘ مدضوص

.

بن اظخمإ َظٍ الٗىامل الشالزت اإلاخمشلت في التهضًضال٨بحر ،والى٢ذ ال٣هحر و اإلاٟاظإة ،هي ٖىامل
جؼٍض مً ؾلُت ناو٘ ال٣غاع ،وجؼٍض مً جإًُض الغؤي الٗام له٦ ،خٗبحر ًٖ الخًامً إلاىاظهت ألاػمت.
٦ما ؤن ألاػمت حٗمل ٖلى ج٣لُو ٖضص اإلاكاع٦حن في نى٘ ٢غاعاث الؿُاؾت الخاعظُت ،ألجها جخُلب
اجساط ٢غاعاث ؾغَٗت و ٢ضعا ٦بحرا مً الؿغٍت ،وَظا ما ٌٗٓم صوع ال٣اثض في نى٘ الؿُاؾت
الخاعظُت ،جدذ مبرع ي ِٛبًجاص الخل في ؤؾغٕ و٢ذُٞ ،لجإ بلى مٟاَُمه و زبراجه الزخُاع
ؤًٞل البضاثل اإلاىاؾبت ٖ-لى ٢لتها -ومً َظا ٧له ًٟترى ؤن حٗ٨ـ ٢غاعاث ألاػماث ،شخهُت
ال٣اثض الؿُاسخي بلى خض ٦بحر.
ؤما باليؿبت لىمِ جىػَ٘ ال٣ىي في الىٓام الضوليٞ ،هىا ٥مً ًغ٦ؼ ٖلُه ٦مخٛحر جٟؿحري ؤو٫
لؿلى ٥الضو. ٫؛ ٞمشال في ْل الخغب الباعصة ٧اهذ الشىاثُت تهُمً ٖلى مؿغح الٗال٢اث الضولُت،
وجمحز اليؿ ٤الضولي بضعظت ٖالُت مً الخىجغ ،مما ؤصي بلى جمحز الؿُاؾاث الخاعظُت بالك٪
والخظع ،واعجٟإ صعظت اإلاغ٦ؼٍت في نى٘ ٢غاعاتها 1.بِىما ؤصث جهاًت الخغب الباعصة هىٖا ما بلى
ج٣لُو جل ٪اإلاغ٦ؼٍت  ،وجغاظ٘ صوع ال٣اصة في مجا ٫الكاون الخاعظُت ،اؾدىاصا بلى جغاظ٘ و
ج٣لو مساَغ ألامً الغثِؿُت،

2

الفغٕ الثالث :جدلُل الؿُاؾت الخاعحُت مً زالٌ َابٗها الهضفي

 1لىٍض ظيؿً ،مغظ٘ ؾاب ،٤م300
Daniel S. MOREY, op.cit, p 12. 2
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جخُل٘ الؿُاؾت الخاعظُت لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝمدضصة جخإزغ َبُٗتها بذجم وهىُٖت ال٣ضعاث
اإلاىيىُٖت والظاجُت اإلاخاخت للضولت في و٢ذ مٗحن .وجد ٤ُ٣ؤَضا ٝالؿُاؾت الخاعظُت اهما ًغاص
به جغجِب جل ٪الٓغو ٝاإلاىاجُت لخدٚ ٤ُ٣اًاث الؿُاؾت الٗلُا للضولت. 1
بن جهىع الؿُاؾت الخاعظُت ٗ٦ملُت َضُٞت ًدٞ ٤٣اثضة ٖلمُت مً خُض جدلُل الؿُاؾت
الخاعظُت للىخضة الضولُت ٞ ،خدضًض ألاَضاٌ ٝؿاٖض و ٌؿمذ بخ٣ىٍم ؤصاء جل ٪الىخضة.
وَٗض ألامً الهض ٝألاؾمى التي جخىزاٍ الضو ٫مً جُٟٗل ؾُاؾتها الخاعظُتـ ٚحر ؤن مٟهىم ألامً
الظي ٌٗ٨ـ مضي هجاٖت وٗٞالُت الؿُاؾت الخاعظُت َى ألامً بمٟهىمه اإلاىؾ٘ مخٗضص
اإلاؿخىٍاث وألابٗاص ،ولِـ ألامً بمٟهىمه الًُ ٤اإلاغجبِ بالتهضًضاث الٗؿ٨غٍت ،والظي ًضوع
خى ٫خماًت مهالر الضولت ال٣ىمُت مً التهضًضاث الخاعظُت التي جدى ٫صون جد٣ُ٣ها،
باؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨غٍت ٧ىؾُلت جهاثُت.

2

و٢ض صٗٞذ جُىعاث التهضًضاث ألامىُت بلى اٖخماص مٟهىم مىؾ٘ لؤلمًٖ ،لى ٚغاع م٣اعبت باعي
بىػان٣ٞ .ض ٢ضم "بىػان" م٣اعبخه اإلاىؾٗت اهُال٢ا مً ٧ىن ظىَغ ألامً ًخًمً الب٣اء،
وْغو ٝالخُاة والىظىص 3.لهظا ،جىاو ٫زمؿت ُ٢اٖاث ؤمىُت(ؾُاؾُتٖ ،ؿ٨غٍت ،ا٢خهاصًت،
ً
ً
مٗ٣ضا ،ما ًجٗل مٗالجت ًُ٢ت
اظخماُٖت ،وبُئُت) ،مٗخبرا ؤجها جغجبِ ببًٗها البٌٗ اعجباَا
مىٟهل ٚحر مم٨ىت ،وٞدو الغوابِ بُجها ًُٟض في ٞهم مك٩لت ألامً ال٣ىمي.
بك٩ل
ألامً
ٍ
ٍ
4
ٞالُ٣اٖاث الخمؿت لؤلمً ميسجمت في قب٨ت ٢ىٍت مً الغوابِ..

 1مدمض الؿُض ؾلُم ،جدلُل الؿُاؾت الخاعحُت ،ال٣اَغة ،م٨خبت الجهًت اإلاهغٍت ،الُبٗت الشاهُت،1998 ،
م م .25-24
 2زامغ ٧امل الخؼعجي ،الٗالكاث الؿُاؾُت الضولُت و بؾتراجُجُت بصاعة ألاػماث  ، 2005 ، 1 ٍ ،م 319
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.Barry Buzan,” New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century” International
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وَ٨ظاٞ ،ةن الؿُاؾت الخاعظُت الىاظٗت ًجب ؤن جخىدى مغاٖاة َظٍ الُ٣اٖاث الخمؿت لؤلمً
التي خضصَا «بىػان"
وبن ٧ان "بىػان" ٌُٗي ألاولىٍت للتهضًضاث الٗؿ٨غٍت٧ ،ىجها ؤ٦ثر بلخاخا ،و٢اصعة ٖلى بزاعة
تهضًضاث ٖلى اإلاؿخىٍاث ألازغيٞ ،.ىدً مً ظهخىا هىىٍ باألمً الا٢خهاصي ٦هض ٝمدىعي
جخإؾـ ٖلُه ؤوظه ألامىن ألازغي ،بما ُٞه ألامً ؤلاوؿاوي.
بن َض ٝألامً الظي جخىزاٍ الؿُاؾت الخاعظُت البض ؤن ًإزظ باالٖخباع البٗض ؤلاوؿاوي لؤلمً
باؾتهضا ٝجد ٤ُ٣مخُلباث صازلُت ٖبر جلبُت مخُلباث ؤمً ؤلاوؿان اإلاىاًَ.
ومً زال ٫م٣اعبت ألامً ؤلاوؿاوي هٟهم  ٠ُ٦ج٩ىن الؿُاؾت الخاعظُت آلُت ال٦دؿاب الكغُٖت،
وَظٍ ألازحرة َضٞا لهاُٞ ،اإلاا خ ٤٣الىٓام الؿُاسخي ؤمً ؤلاوؿان ٞ ،ةهه ً٨دؿب الكغُٖت.
ٞالؿُاؾت الخاعظُت جمشل ؤخض اإلاهاصع التي ٌٗخمض ٖلحها الىٓام الؿُاسخي ال٦دؿاب جإًُض
ومؿاهضة اإلاىاَىحن ،مً زالٞ ٫اٖلُخه في مىاظهت اإلاك٨الث الا٢خهاصًت والاظخماُٖتٞ .متى
٧اهذ الؿُاؾت الخاعظُت امخضاصا لؿُاؾت صازلُت ٗٞالت ووكُتٞ ،ةجها ؾخضٖم قغُٖت الىٓام
الؿُاسخي 1...وحؿهم في جًُِ ٤الٟجىة بحن الكٗب والؿلُت الؿُاؾُت ،مما ٌؿاٖضَا ٖلى
الؿلى ٥الخاعجي و الخ٨ٟحر ُٞما ًد ٤٣ألاَضا ٝالضازلُت ومخُلباث الكٗب.

اإلادىع الثاوي :مؿخىٍاث مباصت الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
ٌٗخبر بَاع الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ؾُاسخي و ؤمجي ؤ٦ثر ،و مًمىجها ؾلمي ،حٗاووي ،ج٩املي،
وٚحر جضزلي .و جىظهها ب٢لُمي٦ .ما ؤن الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بًضًىلىظُت ؤ٦ثر ،خُض
جخُاب ٤مباصئها م٘ جىظهاتها و٢غاعاتها.
و٢ض جإؾـ َظا الخهىع الكامل ًٖ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت مً زال ٫جدب٘ مؿاعَا
الخاعٍذي ،الظي ؾمذ لىا بغنض مباصئها و جىظهاتها٣ٞ .ض ٦غؾذ اإلاغاظ٘ الخىُٓمُت و اإلاىازُ٤
الغؾمُت للضولت الجؼاثغٍت  ،مجمىٖت مً اإلاباصت التي ٧اهذ الخُِ الىاْم الظي ًد٨م ٖملُت
نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت .وحكمل مجمىٖت اإلاباصت اإلاؿخىٍاث الخالُت:
1خؿىحن جى ٤ُٞببغاَُم ،الؿُاؾت الخاعحُت والكغُٖت الؿُاؾُت في الضوٌ الىامُت ،الؿُاؾت الضولُت،
ال٣اَغة:مغ٦ؼ ألاَغام للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُتٖ ،ضص  ،86ؤ٦خىبغ  ،1986م .54
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الفغٕ ألاوٌ :اإلاؿخىي الؿُاس ي وألامجي إلاباصت الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
ًىضعط يمً اإلاؿخىي الؿُاسخي وألامجي ،ما ًخٗل ٤باألمً ال٣ىمي الجؼاثغي ٖلى الهُٗض
الؿُاسخي والا٢خهاصيًٞ ،ال ٖلى ما ٌؿىض َظا ألامً ال٣ىمي في بَاع الٗمل الىخضوي والٗمل
في بَاع اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت ،والؿعي لخد ٤ُ٣ألامً والؿلم الضولُحن.

.1

ألامً اللىمي الؿُاس ي والاكخهاصي:



يمان الاؾخ٣ال ٫الىَجي و جد ٤ُ٣الاؾخ٣ال ٫الا٢خهاصي

1

2



ع٧ ٌٞاٞت ؤق٩ا ٫الخضزل



الضٞإ ًٖ ؾُاصة الضولت وخغٍت وؾالمت التراب الىَجي ونُاهت الازخُاعاث ألاؾاؾُت لؤلمت،
و جإُ٦ض اؾخ٣اللُت ال٣غاع الؿُاسخي

3

 .2الٗمل الىخضوي و في بَاع اإلاىٓماث ؤلاكلُمُت  :الٗمل الىخضوي في ؤلاَاع اإلاٛاعبي
والٗغبي ،خُض جلتزم الجؼاثغ ٧لما تهُإث الٓغو ٝاإلاالثمت لُ٣ام وخضة مبيُت ٖلى جدغٍغ الجماَحر
الكٗبُت ،باٖخماص نُ ٜللىخضة ؤو لالجداص ؤو لالهضماطُٟ٦ ،لت بالخلبُت ال٩املت للمُامذ
اإلاكغوٖت والٗمُ٣ت للكٗىب الٗغبُتٞ .ىخضة الكٗىب اإلاٛغبُت اإلاؿتهضٞت نالر الجماَحر
الكٗبُت ،جخجؿض ٧ازخُاع ؤؾاسخي للشىعة الجؼاثغٍت 4 .والٗمل في بَاع الجامٗت الٗغبُت ومُشا٢ها،
ٌؿتهض ٝالىخضة الٗغبُت وخل الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،والٗمل في بَاع الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي  .و٧ل
طل ٪م٘ ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ٫اإلاجاوعة.
.3الؿلم وألامً الضولُحن  :حؿتهض ٝالؿُاؾت الخاعظُت الٟ٨ــاح يــض الاؾخٗماع،
والاؾخٗماع الجضًض ،وؤلامبرًالُت ،والخمُحز الٗىهغي ،والخًامً م٘ خغ٧اث الخدغع الىَىُت في
ٟ٦اخها ألظل جدغعَا الؿُاسخي والا٢خهاصي ،في بَاع خ٣ها في ج٣غٍغ اإلاهحر والاؾخ٣ال.٫

 . 1بُان ؤو ٫هىٞمبر  ،1954بُان ماجمغ الهىمام  ،1956صؾخىع 1976
 .2صؾخىع 1976
 . 3بُان ماجمغ َغابلـ 1962
 . 4صؾخىع  ،1963صؾخىع 1976
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باإلياٞت بلى صٖم الخٗاون الضولي وجىمُت الٗال٢اث الىصًت بحن الضوٖ ٫لى ؤؾاؽ اإلاؿاواة،
واإلاهلخت اإلاخباصلت ،وٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت.
وجغ ٌٞالجؼاثغ بق٩ا ٫الخضزل ألاظىبي ،وجىاصي باخترام ال٣ىاٖض الٗامت لل٣اهىن الضوليٖ ،بر
مىازُ ٤ألامم اإلاخدضة والاجداص ؤلاٞغٍ٣ي وظامٗت الضو ٫الٗغبُت .وَىا البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن
اخترام ال٣اهىن بهُٛخه اإلاهضعٍت اإلاىؾٗت َى هاب٘ مً ؾعي الجؼاثغ لؤلزظ بٗحن الاٖخباع ٧ل
اإلاؿخجضاث التي ظاءث بٗض َُئت ألامم اإلاخدضة و مً وعائها مؿخجضاث البِئت الضولُت ٖلى ٚغاع
ْهىع الٗالم الشالض ،و الخ٣اث ٤الجضًضة في الٗالم اإلاٗانغ؟"

1

الفغٕ الثاوي :مؿخىي بصاعة الٗالكاث وألاػماث:
 .1خل الجزاٖاث وبصاعة ألاػماث بدؿً الجىاع :و ججؿض طل ٪مً زال ٫الٗمل يمً مىازُ٤
ألامم اإلاخدضة والجامٗت الٗغبُت والاجداص ؤلاٞغٍ٣ي و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ،ومبضؤ خل الجزاٖاث
بحن الضو ٫بالُغ ١الؿلمُت وٖضم اللجىء لل٣ىة.
بن ٦شاٞت الٗال٢اث التي جغبِ الضو ٫اإلاجاوعة ُٞما بُجها جىلض ال ق ٪مكا٧ل وهؼاٖاث ُٞما بُجها،
ٗٞال٢اث خؿً الجىاع ال حٗجي زلى ٖال٢اث الضو ٫اإلاجاوعة مً اإلاكا٧ل والجزاٖاث ،ووظىصَا ال
ٌٗجي اهتهاء ٖال٢اث خؿً الجىاع ل ً٨اؾخٗما ٫ال٣ىة لخل َظٍ اإلاكا٧ل ؤو التهضًض باؾخٗمالها
ٌٗجي ؤن الجزإ ٖمُ ٤بحن الضولخحن اإلاخجاوعجحن ،وؤن بعاصة الضولخحن في خل الجزإ ؾلمُا ٚحر
مىظىصة ؤو ٖلى ألا٢ل جىظض لُغ ٝواخض  ،ِ٣ٞوبالخالي ال ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن ٖال٢تهما ًد٨مها
مىُ ٤خؿً الجىاع ألهه ًدىافى واؾخٗما ٫ال٣ىة ؤو التهضًض باؾخٗمالها ،ولظلٞ ٪ةن مبضؤ الامخىإ
ًٖ اؾخٗما ٫ال٣ىة ؤو التهضًض بها له صوع مهم في ججمُض الجزاٖاث بحن صو ٫الجىاع ،وٍدى ٫صون
خضور نضاماث مؿلخت ُٞما بُجها٩ٞ ،لما وظضث ٖال٢اث خؿً الجىاع زم خضر هؼإ بحن َظٍ
الضو ٫لم ًاص بلى اؾخٗما ٫ال٣ىة ؤو التهضًض بهاٞ ،بروػ ؤي هؼإ بحن َظٍ الضوً ٫ىظب الاخخ٩ام بلى
الُغ ١الؿلمُت لدؿىٍخه  .لهظا ٞةن مبضؤ خل الجزاٖاث بحن صو ٫الجىاع بالُغ ١الؿلمُت وهبظ

 .1بهجذ ٢ىعاوي ،ما هي قغوٍ نى٘ اللغاع الىاجح :كغاءة لخغب ؤهخىبغ في ُٖضها الثالزحن ،الؿُاؾت
الضولُت،الٗضص  ،154ؤ٦خىبغ  ،2003م 183
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اؾخٗما ٫ال٣ىة ٌٗض قغَا ظىَغٍا لٗال٢اث خؿً الجىاع ،والجؼاثغ جيبظ اؾخٗما ٫ال٣ىة وجضٖى
بلى خل الجزاٖاث بالُغ ١الؿلمُت.
 .2خؿً الجىاع الاًجابي هًمان لالؾخلغاع والىفاق :جدبجي الجؼاثغ ٖال٢اث خؿً الجىاع التي
ؤ٢غتها الٗضًض مً اإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت ،و٢ض ؤياٞذ ٖلى خؿً الجىاع نٟت الاًجابُت.
ٖلى ؤؾاؽ ؤن خؿً الجىاع البؿُِ ٌٗجي مجغص ٖضم الاٖخضاء وجٟاصي الخضزل في الكاون
الضازلُت ،وَى لِـ ٧اُٞا في خض طاجه ً٦مان لالؾخ٣غاع والىٞا ،١والبض ؤن مً ب٢امت حٗاون
مشمغ لهالر الكٗىب وج٩امل في اإلاهالر لٟاثضة البلضان اإلاٗىُت.
ٖلما بإن الًماهاث ألا٦ثر ؤَمُت لخد ٤ُ٣خؿً الجىاع الاًجابي  ،جخمشل في:
 الخسلي ًٖ ٧ل ؤؾباب الخىجغ ،والخُ٣ض بمباصت الخٟاّ ٖلى الؿلم بحن الضو٫
اإلاجاوعة،
 الٗمل ٖلى جىمُت الؿلم بحن صو ٫الجىاع ،والخسلو مً ٖىامل ؾىء الخٟاَم
بٟخذ ٢ىىاث للخىاع و الدكاوع مً اظل خل ٧ل الخالٞاث التي ًم ً٨ؤن جيكإ
بحن الضو ٫اإلاخجاوعة،


اؾخٛال ٫ؤلام٩اهاث لخىمُت ٖال٢اث الخٗاون وحكبُ ٪اإلاهالر



يبِ الخضوص م٘ الضو ٫اإلاجاوعة و٢ ٤ٞاٖضة الخضوص اإلاىعوزت ًٖ الاؾخٗماع.
 -3صٖم خم الكٗىب في جلغٍغ مهحرهاٌٗ :خبر الى٢ى ٝبلى ظاهب خغ٧اث الخدغع لخد ٤ُ٣ج٣غٍغ
اإلاهحر لكٗىبها ٖىهغا بياُٞا و ٤ٞالخهىع الجؼاثغي لٗال٢اث خؿً الجىاع بمًمىهه ؤلاًجابي،
ٞهظا الٗىهغ ال ًىظض في مباصت ٖال٢اث خؿً الجىاع التي جخًمجها مىازُ ٤اإلاىٓماث الضولُت
وؤلا٢لُمُت٦ .ما ٌؿخمض َظا اإلابضؤ مً هًا ٫الجؼاثغ الُىٍل يض الاؾخٗماع لخ٣غٍغ مهحرَا،
وجغسخ َظا اإلابضؤ لضي الجؼاثغ خُض ٧اهذ حٗخبر خ ٤ج٣غٍغ اإلاهحر مً اإلاباصت التي ال ًجب
الخٟغٍِ ٞحها ،ولظل ٪ؤنبدذ البلض اإلاخًامً صون قغوٍ م٘ خغ٧اث الخدغع ،وؤنبذ الٟ٨اح
يض الاؾخٗماع والامبرًالُت والخمُحز الٗىهغي مدىعا ؤؾاؾُا للشىعة ،والخًامً م٘ الكٗىب في
ٟ٦اخها مً ؤظل الخدغع الؿُاسخي والا٢خهاصي ،وخ٣ها في ج٣غٍغ اإلاهحر والاؾخ٣ال ٫بٗضا ؤؾاؾُا
للؿُاؾت الىَىُت.
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اإلادىع الثالث  :الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت مً زالٌ مثلث الخدلُل
ؾمذ لىا جدب٘ مؿاع الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت اؾخ٨كا ٝؤؾباب بغوػَا وجغاظٗها ،و مضي
جإُ٦ض ؤو ج ٠ُُ٨جىظهاث َظٍ الؿُاؾت مً َغ ٝناوعي ٢غاعاتها ،و مضي زباتهم ٖلى اإلاباصت
الخاعٍسُت للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت التي نىٗذ الهىٍت الضولُت للجؼاثغ ،و٧ ٠ُ٦اهذ
بؾهاماتهم و إلاؿاتهم في صٖم جل ٪اإلاباصت ،ومضي جد٣ُ٣هم للهض ٝالجىَغي للؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت اإلاخمشل في ألامً ٖبر جل ٪اإلاباصت.

الفغٕ ألاوٌ :ؤؾباب بغوػ وجغاح٘ الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
جدخ٨م ْاَغة بغوػ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت جاعة ،وجغاظٗها واهٟ٨ائها جاعة ؤزغي ،إلادضصاث
جغجبِ بهاو٘ ال٣غاع ،ل ً٨ز٣ل َظٍ ألازحرة جغجبِ ٦ظل ٪بمدضصاث البُئخحن الضازلُت
والخاعظُت.
جدؿم الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بؿُُغة الٗىامل الصخهُت لهاو٘ ال٣غاع  ،وطل ٪ظغاء مىذ
صؾاجحر الجؼاثغ ؾلُاث واؾٗت للغثِـ في جدضًض وجىظُه الؿُاؾت الضازلُت والخاعظُت للبالص .
ٖىضما هخدضر ًٖ نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ومضي جإزحر الٗىامل الصخهُت ٞحها،
ه٩ىن بهضص خالت زانت هىٖا ما ،خُض ؤن الخإزحر ال ً٩ىن ٖلى مباصت الؿُاؾت الخاعظُت ٖلى
اٖخباع ؤن ٧ل الغئؾاء مخمؿ٩ىن بهظٍ ألازحرة ٖلى الغٚم مً بصزا ٫بٌٗ الخٖ ٠ُُ٨لى بًٗها
صون اإلاؿاؽ بٟدىاَا وعوخها ،بهما جإزحر الٗىامل الصخهُت الظي وٗىُه ُٞسو جىظهاث
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت وقضة بغوػَا ،ؤو بمٗجى آزغ جغجِب اإلالٟاث والً٣اًا طاث
ألاولىٍت ،و٦ظا قضة بغوػ ألاصاء الخاعجي ؤو الاهٟ٨اء والتراظ٘.
و٢ض ٖغٞذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٞتراث مخٟاوجت بحن ْهىع وهجاح ملٟذ لالهدباٍ،
وجغاظ٘ واهٟ٨اء ملخىّ ،وبحن جىظه زىعي بًضًىلىجي جاعة ،و مؼٍج بحن الُاب٘ ؤلاًضًىلىجي
والبراٚماحي جاعة ؤزغي ،وعبما جىظه بغاٚماحي ؤ٦ثر في بٌٗ الخاالث.
وحٗىص ؤوظه َظا الخإزحر بلى ناو٘ ال٣غاع وزهاثهه الصخهُت وؤَضاٞه وَمىخاجه ،لً٨
مخٛحراث البُئخحن الضازلُت والضولُت لها صوع َام في ػٍاصة ؤو ه٣هان صوع الٟغص في نى٘ ٢غاعاث
الؿُاؾت الخاعظُت.
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ٞباليؿبت للمدضصاث ناو٘ ال٣غاع ،هالخٔ ؤن صعظت الاَخمام بالؿُاؾت الخاعظُت ،والخبرة،
والضوا ،٘ٞهي ؤَم الٗىامل التي لٗبذ صوعا مهما في بغوػ واهٟ٨اء الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت.
وهظ٦غ في َظا الخهىم  ٠ُ٦ؤن ٢لت اَخمام الغثِـ بىمضًً مشال في بضاًت عثاؾخه بالكاون
الخاعظُت ؤزغث في بغوػ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،ل ً٨ؾغٖان ما ؤزغ اَخمامه جإًغا ٖ٨ؿُا
ؤصي بلى جمحز الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت باالهضٞإ والشىعٍت ،وبالخالي البروػ والخإزحر ،زانت م٘
وظىص صوا ٘ٞشخهُت للغثِـ بىمضًً و َمىخه للٗب صوع ب٢لُمي وجمشُل صو ٫الجىىب في
ً٢اًا الخىمُت والخدغع.
و في ٞترة الدؿُٗيُاث مشال  ،قهضث الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت جغاظٗا ملخىْا ،بؿبب
اَخمام ناو٘ ال٣غاع آهظا ٥بالكإن الضازلي.
بن مؿإلت بغوػ وجغاظ٘ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت جغجبِ بهاو٘ ال٣غاع ٞ ،هظا ألازحر له صوع
ؤُ٦ض في طل ، ٪ل ً٨قضة َظا الضوع ؤو مدضوصًخه ،مد٩ىم بُبُٗت اإلادضصاث الصخهُت لهاو٘
ال٣غاع ،و صعظت جإزحر مدضصاث البُئخحن الضازلُت والضولُت وجإزغٍ بها،
ل٣ض ٖغ ٝمؿاع الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت مغاخل مخىىٖت مً خُض حٗضص الغئؾاء وحٛحر
البُئخحن الضازلُت والضولُت ،وَى ما اوٗ٨ـ ٖلى ْاَغحي البروػ و التراظ٘ .
ٞباليؿبت لهىإ ال٣غاع ،قهضها ازخالٞاث مً خُض َبُٗت وهمىطط شخهُتهم ،وصعظت
اَخمامهم بالؿُاؾت الخاعظُت ،و زبرتهم ،و مغوهتهم و ظمىصَم ،و صواٗٞهم ،و قٗبُتهم.
وباليؿبت للبِئت الضازلُت سجلىا مٟاع٢ت في مؿإلت جإزحر مدضصاث َظٍ ألازحرة ( َبُٗت الىٓام
الؿُاسخي ،صعظت اإلاإؾؿت ،مغ٦ؼ ناو٘ ال٣غاع ،صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت و الغؤي الٗام) ٞاإلاٟاع٢ت
في خالت الجؼاثغ ؤن َظٍ اإلادضصاث لم جخٛحر في مًامُجها عٚم حٛحرَا الك٨لي ،والشابذ مجها ؤ٦ثر
َى اخخٟاّ ناو٘ ال٣غاع بش٣له ومغ٦ؼٍ ؾىاء في ٖهض الخؼب الىاخض ؤو الخٗضصًت ،لهظا جىنلىا
بلى هدُجت مٟاصَا ؤن اإلادضصاث الضازلُت ٖلى الٗمىم لم جازغ في ناو٘ ال٣غاع وبالخالي في بغوػ ؤو
جغاظ٘ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،باؾخصىاء جإزحر الىي٘ الضازلي في الدؿُٗىاث مشال  ،الظي
ظٗل اَخمام ناو٘ ال٣غاع مغ٦ؼا ٖلى الكإن الضازلي ،خُض ؤن صزى ٫الجؼاثغ في ؤػمت صازلُت
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ؤصي بلى جغاظ٘ وكاَها الضبلىماسخي ،وبالخالي ؾُُغ الجمىص ٖلى وكاٍ الؿُاؾت الخاعظُت
الجؼاثغٍت ختى ونل بلى خالت الخ٣ىٖ ٘٢لى الىٟـ.
و م٘ بضاًت اهٟغاط ألاػمت بضؤ وكاٍ الؿُاؾت الخاعظُت ٌٗىص مً ظضًض وبضؤث الجؼاثغ حٗىص بلى
الؿاخت الضولُت قِئا ٞكِئا.
باليؿبت إلادضصاث البِئت الضولُت ألامغ ًسخل٣ٞ ،٠ض الخٓىا ؤجها خُىا ٧اهذ ؾببا في حُٗٓم صوع
ناو٘ ال٣غاع و في بغوػ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٦ما ٧ان الكإن في ٖهض بىمضًً ،و خُىا
آزغ ٧ان لها صوع في جغاظٗها.
مً ؤَم َظٍ اإلادضصاث التي لٗبذ صوعا مؼصوظا هظ٦غ ألاػمت الضولُت ،و جىػَ٘ ال٣ىي في الىٓام
الضوليٞ .باليؿبت لؤلػمت  :هظ٦غ مشال بغوػ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في ؾُا ١اإلاض الخدغعي في
اٞغٍُ٣ا  ،جإمُم البترو ،٫الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،الخىاع قما ٫ظىىبً٢ ..اًا الخىمُت الخ في
ٖهض بىمضًً .وٖلى زالَ ٝظا الىىٕ مً الخإزحر ٧ان إلاا ٖغ ٝبالغبُ٘ الٗغبي صوع في جغاظ٘
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت.
ؤما ما ًخٗل ٤بخىػَ٘ ال٣ىي في الىٓام الضوليٞ :هىا ٦ظلً ٪م ً٨ؤن ه٣اعن بحن ٞترة بىمضًً وما
بٗضٍٗٞ ،هض الشىاثُت وخغ٦ت ٖضم الاهدُاػ،و زغاء الٗالم الشالض بالؼٖماء ،واإلاض ال٣ىمي الٗغبي
الخ ق٩ل ؾىضا لبىمضًً وم٣ىم لبروػ واهضٞإ زىعي للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت والٗ٨ـ
بٗضٍ م٘ حٛحر َظٍ اإلاُُٗاث .وْهىع ٞىاٖل وً٢اًا ظضص في بَاع الٗىإلات
وفي ؾُا ١جإزحر البِئت الخاعظُت ،هالخٔ ؤن الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت جدؿم باليكاٍ
اإلا٨ش ٠في ْل ألاخضار الباعػة والهامت وَظا مىظ ٞترة الشىعة اإلاؿلختٟٞ .ي زًم زىعة هىٞمبر
٧ان وكاٍ صبلىماؾُت الجؼاثغ ٢ىٍا وباعػا للخسلو مً الاؾخٗماع.
واؾخمغ َظا اليكاٍ بلى ٚاًت اه٣الب  19ظىان ، 1965الظي حؿبب في صزى ٫الجؼاثغ في ٖؼلت ،
ألن بً بلت ٧ان ًمشل ٖىض ال٨شحر مً اإلاجخمٗاث وال٣اصة عمؼ هجاح وعواط الشىعة الجؼاثغٍت التي
٧اهذ جمشل صخىة جدغعٍت زىعٍت لضو ٫الٗالم الشالض ،ولظلٞ ٪ةن الٗضًض مً َظٍ الضوٖ ٫اعيذ
الاه٣الب ؤو جدٟٓذ ٖلُه ؤو واظهخه بالخجاَل والترًض ،ومً زم ٧ان لؼاما ٖلى الجؼاثغ ؤن جيكِ
في الخاعط بك٩ل م٨ش ٠إلٖاصة ٦ؿب الكغُٖت مً ظضًض،

28

وم٘ جىُٟظ ؾُاؾت الخإمُم صزلذ الجؼاثغ في ؤػمت ٖمُ٣ت م٘ الٛغب ،خُض وْٟذ ٧ل َا٢اتها
للخسلو مً الٗؼلت التي ٞغيذ ٖلحها ،وبًٟل وكاَها ال٨شُ ٠وٖ٣ض الٗضًض مً اإلااجمغاث
الضولُت ٖلى جغابها مشل ماجمغ مجمىٖت ا )1967( 77 ٫وماجمغ ال٣مت إلاىٓمت الىخضة ؤلاٞغٍُ٣ت
جم٨ىذ الجؼاثغ مً اؾترظإ م٩اهتها ٖلى مؿخىي الٗالم الشالض ،بل ؤنبدذ مضعؾت لضي الضو٫
اإلاهضعة للمىاص ألاولُت وؾُضة الٗالم الشالض وناوٗت ٢غاعاجه٦ ،ما ٧اهذ جهىعَا الٗضًض مً
الضواثغ ؤلاٖالمُت ،و٦ؿبذ" ؾمٗت ؤصبُت َُبت وواؾٗت ٖلى مؿخىي ألانض٢اء واإلاىاٞؿحن ال٨باع،
واخترام مً ٢بل ألاٖضاء ،واعجُاح واؾ٘ في الضازل"،
مً ظهت ؤزغي ٧ان مى ٠٢الجؼاثغ مً جٟجغ هؼإ الصخغاء الٛغبُت ٢ض ؤٖاص وي٘ الجؼاثغ بلى
هُ٣ت الهٟغ ،وٖاصث بلى ٖؼلت قضًضة ٦ما ٧ان ألامغ ٖىض اوٗ٣اص ماجمغ مىٓمت الىخضة ؤلاٞغٍُ٣ت
بالخغَىم الٗام"  ، 1977لخٗىص الجؼاثغ مً ظضًض بلى وكاٍ م٨ش ٠مً ؤظل ظلب الضٖم للًُ٣ت
الصخغاوٍت ٖلى اٖخباع ؤجها ًُ٢ت ج٣غٍغ اإلاهحر ،واؾخُاٖذ حُٛحر ٖضًض اإلاىا ٠٢لبٌٗ الضو٫
مشل جىوـ ،مىعٍخاهُا ،مهغ وهُجحرًا التي لٗبذ صوعا ٞانال في اهًمام الجمهىعٍت الٗغبُت
الصخغاوٍت إلاىٓمت الىخضة ؤلاٞغٍُ٣ت ٖام 1982واوسخاب اإلاٛغب مجها مدخجا ٖلى طل ،٪لخىانل
الجؼاثغ ٞغى ٖؼلت بٞغٍُ٣ت ٖلُه.

1

الفغٕ الثاوي :جىُف الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت وَابٗها الهضفي
ؤوال .جىُف الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
ٌٗخبر الؿلى ٥الخاعجي للضو ٫جُٟ٨ي و ٚحر زابذٚ ،حر ؤن َىا ٥نُٛخان للخ ،٠ُ٨ج ٠ُ٨ؾلبي
وَى ما حؿمُه بٌٗ ألاصبُاث باؾم الخٛحر ،وج ٠ُ٨اًجابي.
باليؿبت للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٞةن جُٟ٨ها ٌٗض بًجابُا ،خُض لم ًَ ً٨ىا ٥جدى٫
ظظعي ًٖ اإلاباصت الشابخت .و٢ض ٖبرث ؾلى٧اث ناو٘ ال٣غاع واظتهاصاجه ًٖ طل ٪الخ٠ُ٨

 . 1مدمض بىٖكت ،الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ونغإ اللىي في اللغن ؤلافغٍلي وبصاعة الخغب ؤلازُىبُت -الاعجغٍت (
بحروث :صاع الجُل لليكغ والُباٖت والخىػَ٘ ،) 2004،م م 39- 31
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ؤلاًجابيًٞ ،ال ٖلى الخ ٠ُ٨الظي سجلىاٍ في صؾخىع  .2020وبخهيَُ ٠حرمان الظي ؤقغها
بلُه في مدىع ؾابٞ ٤هى حٛحر جُٟ٨ي.
و٢ض ؤزظ ج ٠ُ٨الجؼاثغ نُٛخان ،مغاٖاة لخُىعاث البِئت الضولُت وؤلا٢لُمُت ،ويٛىَاتها.
جخمشل الهُٛت ألاولى في اظتهاصاث ناو٘ ال٣غاع مً زال ٫جهغٍداجه وال٣غاعاث التي اجسظَا بػاء
مىا ٠٢صولُت و ا٢لُمُت  ،بِىما الهُٛت الشاهُت للخ٣ٞ ٠ُ٨ض ظؿضَا صؾخىع  ،2020و٦الَما
لم ًهال بلى صعظت اإلاؿاؽ بخماؾ ٪مباصت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،وزباتها.
ُٞما ًسو الخ ٠ُ٨اإلاٗبر ٖىه ًٖ َغٍ ٤ؾلى٧اث ناو٘ ال٣غاع ،هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫بٌٗ
٢غاعاث وؾلى٧اث ٧ل مً الغثِـ بىمضًً ،و الغثِـ بىجٟلُ٣ت.
ٟٞي ؾُا ١الخىظه البراٚماحي للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت زالٞ ٫ترة الغثِـ بىمضًً ،البض
مً الخىٖ ٠٢ىض الؿُاؾت الخىمىٍت الجؼاثغٍت آهظا٣ٞ ،٥ض جمدىعث َظٍ ألازحرة في بخضي
ظىاهبها ٖلى بغهامج الخهيُ٘ الشُ٣ل الظي جُلب خهو مالُت َامت .وباؾخصىاء بٌٗ
ؤلاؾهاماث الؿىُٞاجُت في خاالث زانتٞ ،ةن ؤلاؾهام ال٨بحر ٧ان مهضعٍ الٛغب .ولهظا ؾٗذ
الجؼاثغ لخىىَ٘ قغ٧ائها الخجاعٍحن وممىلحها مً الخ٨ىىلىظُا اإلاخُىعة ،مما ؤصي بلى حٗؼٍؼ
الٗال٢اث م٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وبلضان ؤوعوبُت ٖلى ٚغاع اًُالُا ،و اؾباهُا ،وؤإلااهُا.
و٢ض بضا آهظا ٥ؤهه مً الٛغٍب ب٢امت ٖال٢اث حٗاون ٦شُٟت م٘ صو ٫جىظض مٗها جىاً٢اث
ؾُاؾُت ٦بحرة ،وهي اإلاالخٓت التي ؤزحرث ختى في الجؼاثغ و بٌٗ البالص الٗغبُت الك٣ُ٣ت.
ومً خُجها ،بضؤ الخضًض ًٖ ٞغيُت مٟاصَا الٟهل بحن اإلاجا ٫الؿُاسخي الاؾتراجُجي ،واإلاجا٫
الخ٣جي الخجاعي .وجىضر خُجها ظلُا ؤن الخىظهاث ؤلاًضًىلىظُت لم ً ً٨لها جإزحر ُ٢عي ٖلى
ٖال٢اث الجؼاثغ الخجاعٍت والخ٣ىُت م٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامحرُ٦ت ،مما ًا٦ض الاؾخ٣اللُت
الخُ٣ُ٣ت بحن اإلادُِ الؿُاسخي الاؾتراجُجي واإلادُِ الخ٣جي الخجاعي .وفي َظا الهضص ،جىلى
بىمضًً في  1971الغص ٖلى اإلاىخ٣ضًً للمؿعى الجؼاثغي بسهىم ن٣ٟت َامت للٛاػ م٘
الىالًاث اإلاخدضة  ،خُض ؤوضر ؤن ألامغ ًخٗل ٤به٣ٟت ججاعٍت زالهت ،و ال ًىظض ؤمغ ٚغٍب في
َ٨ظا ن٣ٟت بحن بلض اقترا٧ي في َغٍ ٤الىمى ،وؤ٦بر صولت عؤؾمالُت في الٗالم ..وؤن مى٠٢
الجؼاثغ ُٞما ًسو الً٣اًا الٗاصلت ال ٌكىبه ؤي ق ٪ؤو عٍب ،و ؤن الجؼاثغ ال جيخٓغ صعوؾا مً
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ؤي ؤخض في َظٍ الىُ٣ت ،وفي مىاٟ٢ها مً الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،و٧ىبا ،وخغ٧اث الخدغع في
1

ؤمغٍ٩ا الالجُيُت و بٞغٍُ٣ا ،و٦ظا ًُ٢ت الكٗب الُٟدىامي".

وبىاء ٖلى ما ج٣ضمً ،م ً٨ال٣ى ٫ؤهه باليؿبت لخىظهاث الؿُاؾت الخاعظُت في ٖهض الغثِـ
بىمضًً ،ؤن الخ٧ ٠ُ٨ان ٖلى هدى بًجابي خُض ؤن بىمضًً لم جمىٗه بًضًىلىظُخه الؿُاؾُت
مً عبِ ٖال٢اث ججاعٍت وا٢خهاصًت م٘ الضو ٫الٛغبُت ،بِىما ٧ان ًخمحز بالجمىص ُٞما زو
الخمؿ ٪بمباصت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت التي ٧ان ًامً َى آلازغ بها وٖلى عؤؾها الً٣اًا
الٗاصلت وخ٣ى ١صو ٫الٗالم الشالض في بَاع اإلاُالبت بىٓام ا٢خهاصي صولي ظضًض ،والٗمل ٖلى
ص ٘ٞصو ٫الٗالم الشالض ٖلى جبجي ؾُاؾت الخإمُم مشل الجؼاثغ لخد ٤ُ٣الاؾخ٣ال ٫الا٢خهاصي.
وُٞما ًسو ٞترة بىجٟلُ٣تً ،م ً٨ؤلاقاعة لبٌٗ الاظتهاصاث التي حٗبر ًٖ ج ٠ُ٨الؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت م٘ مُُٗاث البِئت الخاعظُت.
هظ٦غ في َظا الهضص ما ًم ً٨ؤن هضعظه جدذ مؿمى اخترام مىاػًٍ ال٣ىي وواُٗ٢ت الضوع؛ ٟٞي
جهىعٍ لضوع الجؼاثغ الخاعجيً ،ا٦ض بىجٟلُ٣ت ٖلى ؤن ٖهغ الؼٖاماث ٢ض ّولى ،وؤهىا هغٍض  ِ٣ٞؤن
ه٩ىن مىظىصًً ،وؤن ً٩ىن وظىصها مدترما"ٞ 2الخدضًاث الجضًضة وٖلى عؤؾها ؤلاعَاب ٣ٞ ،ض
ٚحرث ٦شحرا خؿبه ظىَغ ومًمىن ألامً ال٣ىمي ،وَظا ما ظٗله ٌٗخ٣ض في ٧ىن اإلاباصعاث
ألاخاصًت الُغ ٝلخدَ ٤ُ٣ظا ألامً هي ٖضًمت اإلاٟٗى ٫وٚحر مجضًت ،وٍجب ٞسر اإلاجا ٫لؿُاؾت
"3

مٗؼػة لؤلمً الضولي ٖلى ؤؾاؽ مً الخيؿُ ٤والخًامً

Ait-Chaalal Amine, « L'Algérie depuis 1962 : retour sur une histoire contrastée », Revue

1

internationale et stratégique 2/2002 (n° 46) , p. 61-72
URL : www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2002-2-page-61.htm.
. 2خضًض ٖبض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت م٘ صخُٟت" الخُاة "اللىضهُت 28 ،ظىٍلُت1999.
http ://www.el-mouradia.dz/ arabe /president / interview/ recherche.htm
٧. 3لمت ٖبض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت في اإلالخ٣ى الضولي خى ٫الٗىإلات وألامً ،الجؼاثغ 4 ،ماي2002
http://www.el-mouradia.dz/ arabe /president/ / recherche/ recherche.htm
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وٍا٦ض بىجٟلُ٣ت ٖلى صوع ألامم اإلاخدضة بهٟتها جمشل الكغُٖت الضولُت ،ومغظُٗت الضو ٫في خل
مكا٧لها ،وؤن ٖلى الضو ٫ألاًٖاء الالتزام الؿُاسخي ،زانت جل ٪التي لها مؿاولُاث زانت
"1

بمىظب مُشا ١اإلاىٓمت

وباليؿبت للخدغ ٥ؤلا٢لُميً ،غي بىجٟلُ٣ت بن اخخٟاّ الجؼاثغ بمىاٟ٢ها مً بٌٗ الً٣اًا
ؤلا٢لُمُت ال ًجب ؤن ًخٗاعى م٘ مهالخها الا٢خهاصًت  ،و ؤن ال جخٗاعى َظٍ اإلاهالر ال٣ىمُت
م٘ اإلاهالر الىَىُت

"2

وٖلى نُٗض آزغ ًم ً٨بُان َبُٗت الخ ٠ُ٨مً زال ٫الخٗامل م٘ ؤػمت مالي ٟٞ .ي َظا ؤلاَاع
ًغي الخبحر في ً٢اًا قما ٫بٞغٍُ٣ا ألامغٍ٩ي "ظُى ٝبىعجحر" ؤن اإلاؿعى الظي اٖخمضجه الجؼاثغ
ججاٍ ؤػمت مالي ؤملخه مباصئها وبغاٚماجُتها .

3

وبالٟٗلٞ ،الجؼاثغ اؾخٟاصث مً جضزل ٞغوؿا الٗؿ٨غي مً زال ٫جذجُم الخُغ آلاحي مً
قما ٫مالي هدى ظىىب الجؼاثغ ،وهجخذ في ٖضم جم٨حن ٞغوؿا مً جىعٍُها في ٖملُاث ٖؿ٨غٍت
صازل التراب اإلاالي٣ٞ .ض ؾٗذ ٞغوؿا إلزغاط الجؼاثغ مً مى ٠٢الخُاص ججاٍ ألاػمت في قما٫
مالي ،و٢ىٞها م٘ ٞغوؿا بٟخذ مجالها الجىي وٖضم مٗاعيتها للٗملُت الٗؿ٨غٍت الٟغوؿُت،
ومداولت بْهاع ٞغوؿا ّؤجها جدٓى بضٖم ب٢لُمي ّ
زانت ظؼاثغي ؤمام الغؤي الٗام الضازلى والضولي
وبالخالي جضمحر مهضاُ٢ت الجؼاثغ ٦الٖب لضوع الىؾُِ.
و٢ض اؾخٟاصث الجؼاثغ مً جل ٪الغزهت بخٟاصي جغبو الضو ٫الٟاٖلت بها بتهمت جضُٖم ؤلاعَاب
بن هي لم جبضي ؤي هىٕ مً الدؿهُالث.
و٢ض ٧ان الغص ٖلى الدؿهُالث واإلاؿاٖضة الجؼاثغٍت لٟغوؿا حٗغى بخضي ميكأتها البترولُت في
ٖحن ؤمُىاؽ لهجىم بعَابي زُحر ؾغٖان ما جهضث له ٢ىاتها ألامىُت بدؼم ،واؾخٟاصث مىه
٦شحرا في ؾُا ١ؤػمت مالي٣ٞ :ض ؤ٦ضث لؤلَغا ٝالضولُت ًٖ اؾخ٣ال٢ ٫غاعَا اطا حٗل ٤ألامغ باألمً

٧. 1لمت ٖبض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت في اإلالخ٣ى الضولي خى ٫الٗىإلات وألامً ،مغظ٘ ؾاب٤
 . 2خضًض ٖبض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت ،م٘ ٢ىاة الخلٟؼٍىن اللبىاهُت" اإلاؿخ٣بل" 09 ،هىٞمبر1999
http://www.el-mouradia.dz/ arabe /president / interview/ recherche.htm
http://www.djazairess.com/elmassar/19413 3
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ال٣ىمي الضازلي ،ومً ظهت زاهُت اؾخٟاصث مً طل ٪الهجىم لخبحن للٗالم جضاُٖاث الخلى٫
الٗؿ٨غٍت للجزاٖاث ٦ما خظعث مىه مغاعا ،بض ٫الخلى ٫الؿلمُت ٦ما جىاصي هي به٣ٞ ،ض نضعث
الجؼاثغ ؤػمت ٖحن ؤمُىاؽ بلى الخاعطٖ ،ىضما اٖخبرث ؤجها هدُجت مباقغة للخضزل ألاظىبي
باإلاىُ٣ت ،لخبرع مىٟ٢ها مً ٖضم اإلاؿاَمت في الٗملُت الٟغوؿُت ،وجٓهغ باإلاىاؾبت ؤن الخُاع
الٟغوسخي ٦ما اخخمل ؤؾباب الترخُب ٞةهه ًدخمل ؤؾباب الاهخ٣اص ٦ظل. ٪
ؤما ُٞما ًسو الهُٛت الشاهُت مً الخ ٠ُ٨م٘ يٛىَاث البِئت الخاعظُت٣ٞ ،ض ججؿض في
الخٗضًل الضؾخىعي الظي ظؿضٍ صؾخىع .2020
وَٗ٨ـ َظا الضؾخىع بٌٗ الخٚ ٠ُ٨حر الؿلبي ؛ ٣ٞض ؤ٢غث اإلااصة  31بام٩اهُت مكاع٦ت
الجؼاثغ في خ ٟٔالؿلم في بَاع اخترام مباصت وؤَضا ٝألامم اإلاخدضة والاجداص ؤلاٞغٍ٣ي وظامٗت
الضو ٫الٗغبُتٞ.،هي لم ججؼم بظلٖ ٪لى ؤلاَال ١بل ُ٢ضجه ب٩لمت ًم ،ً٨وَظا ال ٌُٗي الاهُبإ
بإجها ؤضخذ جدبجى زُاع الؼط بجِكها زاعط الخضوصٖ ،لى هدى ًمـ بمبضؤ ٖضم الخضزل في
قاون الٛحرَ ،اإلاا ؤن مكاع٦تها بن جمذ ج٩ىن جدذ يمً ٢ىاث ؤممُت ،ولِؿذ ٖضواها و ال
خغبا ،واهما لخ ٟٔالؿالم و َى بخضي مباصت ؾُاؾتها الخاعظُت.
٦ما ؤن اإلاىاص ،30،31و  32جدمل جإُ٦ضاث جٟىض الخٟؿحراث التي ٢غؤث ظؼء مً اإلااصة 31
بٛغى الخإُ٦ض ٚحر اإلااؾـ بإن الُٗ٣ضة الٗؿ٨غٍت الجؼاثغٍت ٢ض جبضلذ ظظعٍا ،وؤن الجؼاثغ
اه٣لبذ ٖلى مباصئها الشابخت.
ان الاؾدىاص آللُاث الخدلُل الٗلمُت ٖلى ٚغاع مٟهىم الخً ،٠ُ٨جٗلىا ها٦ض ٖلى ؤن مؿإلت
ام٩اهُت مكاع٦ت الجِل هي بمشابت ج ٠ُُ٨بًجابي ولِـ حُٛحر عاصً٩الي ،ج ٠ُُ٨جملُه جُىعاث
البِئت الضولُت ويٛىَاتها ،مً ظهت ،وٍملُه الٓغ ٝالجُىؾُاسخي مً ظهت زاهُت.
ان مىذ عثِـ الجمهىعٍت نالخُت بعؾا ٫وخضاث مً الجِل بلى الخاعط مُ٣ضة بمهاص٢ت
البرإلاان بإٚلبُت زلثي ؤًٖاثه .بمٗجى ؤلاعاصة الكٗبُت التي ًجؿضَا البرإلاان٦ .ما ؤن اإلاكاع٦ت في
خ ٟٔالؿالم جخم في بَاع اخترام مباصت وؤَضا ٝألامم اإلاخدضة ،والاجداص ؤلاٞغٍ٣ي ،وظامٗت
الضو ٫الٗغبُت  .و٧ىن الجؼاثغ حؿخُُ٘ اإلاكاع٦ت في َظٍ الٗملُاث ال ٌٗجي بَال٢ا جسلحها ًٖ
مبضئها ألاؾاسخي في ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ،٫والبض مً الخمُحز بحن ٖملُاث
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خ ٟٔالؿلم والخضزالث الٗؿ٨غٍتٞ ،مهام خ ٟٔالؿلم مهام صٞاُٖت بدخت.و في َظا الىىٕ مً
الٗملُاث لِـ َىا ٥مىاظهاث وال اؾخٗما ٫لؤلؾلخت الشُ٣لت٦ .ما ؤجها حؿاَم في جُٟٗل الؿلم
وألامً ،وَظا َض ٝحهم الجؼاثغٞ .إمً الجؼاثغ الظي ًخجاوػ خضوصَا الجٛغاُٞت الىَىُت،
ً٣خطخي في ْل الىي٘ ؤلا٢لُمي ،حٗؼٍؼ خماًت ألامً والاؾخ٣غاع واإلاكاع٦ت في ٖملُاث ٞغى
خ ٟٔألامً”.1

زاهُا .الُاب٘ الهضفي للؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
جُمذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بالضعظت ألاولى بلى خماًت الؿُاصة الىَىُت والىخضة
الترابُت وخماًت الخضوص .وفي يىء مباصئها ًم ً٨جلخُو َض ٝالؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في
الاؾخ٣ال ٫الؿُاسخي والا٢خهاصي.
وهالخٔ في الخالت الجؼاثغٍت ؤن الخمؿ ٪بالهىٍت اإلاٗغٞت بمباصت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت
الشابختٌ ،ؿاَم في جد ٤ُ٣اإلاهلخت اإلاٗغٞت باألمً .وؤن الؿعي ال٦دؿاب مؼٍض مً ال٣ىة بهما
حهض ٝبلى ججؿُض الُاب٘ الضٞاعي ٚحر الخضزلي الظي ًمشل وظه مً ؤوظه الهىٍت الجؼاثغٍت
اإلاٗغوٞت بها صولُا ،لخدَ ٤ُ٣ض ٝاإلاهلخت(ألامً).
ل ً٨اإلالٟذ لالهدباٍ ؤهه و بالىٓغ بلى مباصت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،وؾلى٧اث الجؼاثغ
الخاعظُت ،وَبُٗت مىاٟ٢هاٞ ،ةن ألامً اإلاؿتهضَ ٝى بالضعظت ألاولى ألامً الخ٣لُضي ( خماًت
الؿُاصة الىَىُت والىخضة الترابُت وخماًت الخضوص) .وو ٤ٞجدلُلىا جبحن لىا ؤن اٖخماص الؿُاؾت
الضٞاُٖت في بَاع اإلاباصت الشابختً ،د ٤٣بك٩ل ما ألامً الا٢خهاصي .وبالخالي ًم ً٨جلخُو
َض ٝالؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في الاؾخ٣ال ٫الؿُاسخي والا٢خهاصي.
وَىا وكحر ؤًًا بلى مؿإلت ج٣اَ٘ الهىٍت اإلاٗغٞت باإلاباصت م٘ اإلاهلخت اإلاٗغٞت باألمً في الخالت
الجؼاثغٍتٖ ،لى هدى جخ٣اَ٘ ُٞه اإلا٣اعبت الىاُٗ٢ت ال٨الؾُُ٨ت واإلا٣اعبت البىاثُتٞ ..خىُْ٠

 1مكاعهت الجِل في ٖملُاث خفٔ الؿلم ..جُىع ًملُه الٓغف الجُىؾُاس ي ،و.ؤ.ط  ، 2020-09-25في:
https://www.echaab.dz/2020/09/
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مًامحن الىاُٗ٢ت ال٨الؾُُ٨ت مً زال ٫ال٣ىة و ألامً ،و جىُْ ٠البىاثُت مً زال ٫الهىٍت
الضولُت للضولت ،و جإزحر اإلاٗاًحر ٖلى ؾلى٦ها الخاعجي،

زاجمت :
هجخذ الجؼاثغ ختى آلان في الخٟاّ ٖلى بَاعَا الخٗاووي الؿلمي وٚحر الخضزلي ،والخمؿ٪
بىٟـ اإلاباصت وبؿُاؾتها الضٞاُٖت ٦ىهج ُٟ٦ل بخد ٤ُ٣ألامً.
و٢ض جم٨ىذ الجؼاثغ مً الخ ٠ُ٨بًجابُا ختى آلان م٘ يٛىَاث البِئت ؤلا٢لُمُت والضولُت،
بدُض لم جخم ً٨جل ٪الًٛىَاث مً ص ٘ٞالجؼاثغ بلى حُٛحراث ظىَغٍت و ظظعٍت في مباصت
ؾُاؾتها الخاعظُت .بِىما ٚلب ٖلحها الُاب٘ الؿُاسخي وألامجي زانتٖ ،لى خؿاب ٖضم ٗٞالُت
ألاصاء الا٢خهاصي .م٘ الٗلم ؤن البروػ و والخإزحر بما ًسضم مهلخت الجؼاثغ  ،و ٌؿاٖضَا ٖلى
الخ ٠ُ٨ؤلاًجابي م٘ مدضصاث البِئت الضولُتٌ ،ؿخضعي مغاٖاة مسخل ٠مهاصع ال٣ىة وعبما ٖلى
عؤؾها ال٣ىة الا٢خهاصًت التي حٗخمض ٖلحها ٧ل ؤوظه ال٣ىة ألازغي بما ٞحها الٗؿ٨غٍت.
وهالخٔ ؤن الجؼاثغ بخمؿ٨ها بىٟـ اإلاباصت جم٨ىذ مً جد ٤ُ٣الهض ٝالجىَغي وَى خماًت
خضوصَا و جماؾ٨ها و وخضة جغابها .ل ً٨الغَان ٖلى اإلاباصت  ِ٣ٞلخد ٤ُ٣الهضَ ٝى عَان
نٗب .الن الهض ٝالظي جم جد٣ُ٣ه َى بمٟهىمه الًُ ،٤وٗٞالُت الؿُاؾت الخاعظُت ج٩ىن
بخد ٤ُ٣ألامً بمٟهىمه اإلاىؾ٘ .وَظا ٌؿخضعي ٢ىة ا٢خهاصًت جخإحى مً اؾخٛال ٫مدضصاث
البِئت الضازلُت  ،وجُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت .وٖلُهً ،جب مغاٖاة ماًلي:
 .1حٗؼٍؼ ٞغم جد ٤ُ٣ألامً بمضلىله اإلاىؾ٘ ،و اؾخمغاع الخ ٠ُ٨ؤلاًجابي الظي ٌٗجي
ٖضم الخىاػ ًٖ ٫اإلاباصت الشابخت ،وٖىصة جىهج الـ.ر.ر.ط ،واؾخئىا ٝألاصاء الخاعجي
الباعػ واإلاازغً ،مغ ٖبر حٗؼٍؼ محزان ٢ىة الجؼاثغ بخدؿحن ويٗها الا٢خهاصي صازلُا،
الظي ٌٗخمض ٖلى م٣ىماث مجها بوٗاف الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ،و ج٣ىٍم ٖال٢اث
الخٗاون الا٢خهاصي .وظٗلها ؤ٦ثر ٖ٣الهُت.
 .2الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت حؿاٖض ٖلى بؾىاص الضبلىماؾُت الؿُاؾُت الجؼاثغٍت ،وجؼٍض
مً ٞغم اٖخماص اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت بسهىم الً٣اًا الضولُت وؤلا٢لُمُت٦ .ما ٌؿاٖض
في حٗؼٍؼ ؾُاؾتها الضٞاُٖت.
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 .3ؤزظ الا٢خهاص بٗحن الاٖخباع في الؿلى ٥الخاعجي للجؼاثغ يغوعي لخضمت ؤَضاٝ
الؿُاؾت الضازلُت.
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Abstract:
:ملخص
This research paper aims to study the role that internal
ت البدشُت الى صعاؾت الضوع٢ َظٍ الىعٝتهض
variables play in influencing the Algerian foreign policy
حراث الضازلُت في الخإزحر ٖلىٛالظي جلٗبه اإلاخ
process and its orientations, based on several
variables: geographic, economic, military and security, ،ٖملُت ً الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت وجىظهاتها
،ُتٞغاٛ ظ:حراثٛا مً ٖضة مخ٢بهُال
and societal human, as these variables pose challenges
to the role that Algeria plays in its regional and ، وبكغٍت مجخمُٗت،غٍت وؤمىُت٨ ٖؿ،خهاصًت٢ب
حراث جدضًاث ؤمام الضوعٛخُض جُغح َظٍ اإلاخ
international environment.
The study starts from several hypotheses about the .لُمي والضولي٢الظي جلٗبه الجؼاثغ في مدُُها ؤلا
٫
nature of these variables that affect the external trends غيُاث خى َبُٗتٞ  الضعاؾت مً ٖضة٤وجىُل
of Algeria, as it assumes that knowing the role that حراث التي جازغ في الخىظهاث الخاعظُتَٛظٍ اإلاخ
ت الضوع الظيٞترى بإن مٗغٟ خُض ج،للجؼاثغ
internal variables play in Algerian foreign policy during
a certain period of time is related to the extent of the حراث الضازلُت في الؿُاؾت الخاعظُتٛجلٗبه اإلاخ
ِ مغجب،ترة ػمىُت مُٗىتٞ ٫الجؼاثغٍت زال
decision-maker„s ability to realize the importance of
these variables and employ them to serve the foreign ٍ ؤَمُت َظ٥غاع ٖلى بصعا٣ضعة ناو٘ ال٢ بمضي
ها بما ًسضم مهالر الضولتُْٟحراث وجىٛاإلاخ
interests of the state.
.الخاعظُت
Therefore, in order to address this issue and answer
ةهه إلاٗالجت َظا اإلاىيىٕ وؤلاظابت ٖلىٞ ٪لظل
the correctness or lack of hypotheses, the study was
divided into two axes: The first axis is devoted to the ؿُم الضعاؾت٣غيُاث ؤو ٖضمها جم جٟصخت ال
 زهو لئلَاع٫الى مدىعًٍ؛ اإلادىع ألاو
theoretical framework of the Algerian foreign policy by
٪الىٓغي للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت وطل
presenting the most important principles on which it is
 ومً زم،ىم ٖلحها٣بٗغى ؤَم اإلاباصت التي ج
based, and then addressing the review of the
 التي حؿعى لهاٝ الى اؾخٗغاى ألاَضا١الخُغ
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objectives that it seeks and the structure of making and
وَُ٩ل نى٘ وجىُٟظ الؿُاؾت الخاعظُت
الجؼاثغٍت ،وفي اإلادىع الشاوي حٗغيىا إلآاَغ جإزحر implementing the Algerian foreign policy, and in the
second axis we presented the manifestations of the
اإلاخٛحراث الضازلُت ٖلى الؿلى ٥الخاعجي
influence of internal variables on the Algerian external
الجؼاثغي مً الىاخُت ؤلاًجابُت والؿلبُت.
behavior in terms of positive and negative.
وفي صعاؾدىا لهظا اإلاىيىٕ جىنلذ الضعاؾت الى
In our study of this topic, the study reached a number
ظملت مً الىخاثج ؤَمها :ؤهه ال ًمٞ ً٨هم
ً
of results, the most important of which are: It is not
الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ بهُال٢ا مً مدضص
possible to understand the foreign policy of Algeria
جٟؿحري واخض ،ألن الؿُاؾت الخاعظُت هخاط
starting from a single interpretive determinant,
جٟاٖل مجمىٖت مً الٗىامل الضازلُت
والخاعظُت ،لً ً٨م ً٨التر٦حز ٖلى ٖامل مدضص because foreign policy is the product of the interaction
إلاٗغٞت صعظت جإزحرٍ ٖلى الؿلى ٥الخاعجي لضولت of a set of internal and external factors, but it is
possible to focus on a specific factor to know the
ما.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الؿُاؾت الخاعظُت degree of its impact on the external behavior of a
country .
الجؼاثغٍت ،اإلادضصاث الضازلُتٖ ،ملُت نى٘
Key words: Algerian foreign policy, internal
ال٣غاع.
determinants, decision-making process.

مقدمـــــــة:
ًدٓى مىيىٕ جإزحر اإلاخٛحراث الضازلُت ٖلى الؿلى٧اث الخاعظُت للضو ٫في الٗلىم
الؿُاؾت ٖامت والؿُاؾت الخاعظُت زانت بةَخمام بال ٜألاَمُت لضي الباخشحن ألا٧اصًمحن وختى
اإلاماعؾحن الؿُاؾحن ،وَظا الاَخمام عاظ٘ الى الضوع الظي جلٗبه اإلاخٛحراث الضازلُت في جدضًض
جىظهاث الؿُاؾت الخاعظُت لضولت ما زالٞ ٫ترة ػمىُت مُٗىت.
ومً َىا تهض ٝالضعاؾت الى مداولت البدض ًٖ اإلاخٛحراث الضازلُت التي جخد٨م في
ً
الؿلى٧اث الخاعظُت الجؼاثغٍت ،بهُال٢ا مً ٖضة مخٛحراث :ظٛغاُٞت ،ب٢خهاصًتٖ ،ؿ٨غٍت
وؤمىُت ،وبكغٍت مجخمُٗت ،خُض جُغح َظٍ اإلاخٛحراث جدضًاث ؤمام الضوع الظي جلٗبه الجؼاثغ
في مدُُها ؤلا٢لُمي والضولي.
بق٩الُت الضعاؾت :جخمشل ؤلاق٩الُت الغثِؿت للضعاؾت في ؤلاظابت ٖلى الدؿائ ٫الخالي:
هُف جازغ اإلاخٛحراث الضازلُت ٖلى جىحهاث الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت؟
وجىضعط يمً َظٍ ؤلاق٩الُت مجمىٖت مً الدؿائالث هي:
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ُٞ .1ما جخمشل ؤَم اإلاباصت التي ج٣ىم ٖلحها الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت؟ وما هي
ؤَضاٞها؟
 .2ماهي هخاثج جإزحر اإلاخٛحراث الضازلُت ٖلى اليكاٍ الخاعجي للجؼاثغ؟
ً
ٞغيُت الضعاؾت :ؾبُال لئلظابت ٖلى ألاؾئلت ؾاب٣ت الظ٦غ ٖمضث الضعاؾت الى جبجي الٟغيُاث
آلاجُت:
٧لما جُٟ٨ذ الؿُاؾُت الخاعظُت الجؼاثغٍت م٘ اإلاخٛحراث الضازلُت ٧لما ؾاٖضَا طل٪

-

ٖلى الخدغ ٥في مدُُها الخاعجي.
بن مٗغٞت الضوع الظي جلٗبه اإلاخٛحراث الضازلُت في جدضًض جىظهاث الؿُاؾت الخاعظُت

-

الجؼاثغٍت زالٞ ٫ترة ػمىُت مُٗىت ،مغجبِ بمضي ٢ضعة ناو٘ ال٣غاع ٖلى بصعا ٥ؤَمُت
َظٍ اإلاخٛحراث وجىُْٟها بما ًسضم مهالر الضولت ال٣ىمُت.
ولضعاؾت اإلاىيىٕ والخإ٦ض مً صخت الٟغيُاث ؤو ٖضمها ،ولئلظابت ٖلى ؤلاق٩الُت التي
ًُغخها بجبٗىا زُت م٣ؿمت بلى مدىعًٍ ؤؾاؾحن َما ٖلى الىدى الخالي:
اإلادىع ألاو :٫الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت :صعاؾت في اإلاباصت  -ألاَضا- ٝالهُا٧ل
اإلادىع الشاوي :ؤَمُت اإلاخٛحر الضازلي في نى٘ وجىظُه الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت
اإلادىع ألاوٌ :الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت :صعاؾت في اإلاباصت  -ألاهضاف -الهُاول
ؤوال :مباصت ومغجىؼاث الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
مً ؤظل ٞهم الؿلى ٥الخاعجي لضولت ما البض مً صعاؾت اإلاباصت التي ًغج٨ؼ ٖلحها وجإزحرَا
في جىظُه ؾلى ٥ناو٘ ال٣غاع هدى زُاع مٗحن ،وحٗغ ٝاإلاباصت ٖلى ؤجها" :مجمىٖت الشىابذ التي
جد٨م الؿلى ٥الخاعجي لضولت ما ،والتي جيب٘ ؤؾاؾا مً ؤلاعر الخاعٍذي والُٗ٣ضة ألامىُت
للضولت".
جمحزث الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت زال ٫مؿاعَا الخاعٍذي بال٨شحر مً الؿماث التي لم
جخىاوى ًٖ اخُائها في ٧ل اإلاىاؾباث مغ٦ؼة في طلٖ ٪لى مجمىٖت مً اإلاباصت اإلاىعوزت مً
اإلاىازُ ٤الضولُت وههىنها الضؾخىعٍت التي جا٦ض ٖلحها مسخل ٠الضؾاجحر مجها :مىازُ ٤ألامم

41

ً
اإلاخدضة ومىٓمت الىخضة الاٞغٍُ٣ت وظامٗت الضو ٫الٗغبُتًٞ ،ال ًٖ بُان ؤو ٫هىٞمبر وماجمغ
الهىمام ومُشاَ ١غابلـ.
ًا٦ض الضؾخىع الجؼاثغي الخالي ٖلى مجمىٖت مً اإلاباصت التي حٗخبر هُ٣ت اعج٩اػ لٟهم
الخىظهاث الٗامت للجؼاثغ في ؾُاؾتها الخاعظُت ،خُض هو الٟهل الؿاب٘ مً الباب ألاو ٫في
مجمىٖت مً اإلاىاص (مً اإلااصة  86الى اإلااصة ٖ )93لى اإلاباصت الخالُت:
ؤ .مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضوٌ اإلاجاوعة:
ًىو مُشا ١ألامم اإلاخدضة ومىازُ ٤اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت التي جمل ٪الجؼاثغ ًٖىٍت ٞحها
مشل :ظامٗت الضو ٫الٗغبُت والاجداص ؤلاٞغٍ٣ي ٖلى مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت
للضو ،٫وحٗض الجؼاثغ مً يمً الضو ٫الضاٖمت واإلالتزمت بهظا اإلابضؤ والخغٍهت ٖلى جُبُ٣ه مىظ
اؾخ٣اللها ،وٍ٣خطخي َظا اإلابضؤ ؤلاخترام اإلاخباص ٫لؤلهٓمت الؿُاؾُت وؤلا٢خهاصًت والاظخماُٖت
ما بحن الضو ٫اإلاجاوعة وٖضم الخضزل ُٞما ًجغي ٞحها ،وَظا ما ًاؾـ لٗال٢اث خؿً الجىاع
مً ؤظل خ ٟٔالؿلم وألامً الضولُحن.

1

وخؿب َظا اإلابضؤٞ ،ةن بخترام ؾُاصة الضو ٫اإلاجاوعة وبؾخ٣اللها ال ًم ً٨ؤن ًخد ٤٣بال
بىظىص صٖامخحن لخد٣ُ٣ه:
-

ؤلامخىإ ًٖ بؾخٗما ٫ال٣ىة ؤو التهضًض بها يض الضو ٫ألازغي بةؾخصىاء الضٞإ ًٖ
الؿُاصة الىَىُت.

-

ؤلاٖترا ٝبؿُاصة الضولت اإلاجاوعة ٖلى ؤ٢الُمها ،ألن ؤلاٖترا ٝبها ٌٗجي الخىاػًٖ ٫
الؿُُغة وؤلاؾدُالء وتهضًض ُ٦ان الضولت اإلاٗتر ٝبها.
ًب٣ى مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ٫مدل ه٣اف بحن ألاوؾاٍ

الؿُاؾُت وألا٧اصًمُت زانت بٗض مى ٠٢الجؼاثغ مً الشىعاث التي جدضر في ظىاعَا ؤلا٢لُمي،
 1عابذ ػٚىوي ،ؤػمت الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت بحن محرار اإلاباصت وخؿاباث اإلاهالح :صعاؾت خالت "الغبُ٘
الٗغبي" ،مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت ،الٗضص ( 23هىٞمبر .89 ،)2016
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خُض بُ٣ذ الجؼاثغ مى ٠٢اإلاخٟغط واإلاداًض ٖلى ما ًضوع خىلها بض ٫ؤن ج٩ىن صولت ٞاٖلت
ً
ً
صؾخىعٍا جغ ٌٞالخضزل
صؾخىعٍا ال حؿخُُ٘ الخضزل زاعط خضوصَاٞ ،هي
ومباصعة ألجها
الٗؿ٨غي وحٗمل ٖلى صٖم الخىاع والخلى ٫الؿلمُت بحن الٟغ٢اء مما ؤنبدذ مُلب وؾاَت
بحن ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت.

1

وٍالخٔ ؤن الجؼاثغ لم ً ً٨لها خًىع ٖؿ٨غي مباقغ زاعط خضوصَا بةؾخصىاء اإلاكاع٦ت
في خغب ظىان  1967وؤ٦خىبغ ً 1973
بىاء ٖلى بجٟاُ٢ت الضٞإ الٗغبي اإلاكتر ٥ول٣ض ٧ان للخغا٥
الجؼاثغي الظي ؤٞطخى بلى بهجاػ ؤلاهخساباث الغثاؾُت ألازحرة في صٌؿمبر  2019وما ًجغي في
ً
الجىاع الجؼاثغي
وجدضًضا لُبُا ومالي بلى ب٢تراح مكغوٕ حٗضًل الضؾخىع خُض ب٢ترخذ اللجىت
الضؾخىعٍت في جهاًت  2020حٗضًل الٟهل  91مً الضؾخىع وجدىٍله بلى الٟهل  95الظي ٌؿمذ
للجِل الجؼاثغي بالُ٣ام بٗملُاث زاعط خضوص التراب الجؼاثغي لخ ٟٔالؿالم جدذ عاًت ألامم
اإلاخدضة.
ً
وبىضا ً
زاهُا ٌؿمذ للجِل الجؼاثغي باإلاكاع٦ت في الٗملُاث الٗؿ٨غٍت في مىُ٣ت قما٫
بٞغٍُ٣ا ومىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي في بَاع ؤلاجٟاُ٢اث الشىاثُت بالخيؿُ ٤م٘ الخ٩ىماث اإلاغ٦ؼٍت
اإلاٗىُت.

2

ٖ 1اص ٫بً ٖمغ ،مدايغاث في ملُاؽ الؿُاؾُت الخاعحُت الجؼاثغٍت ،مدايغاث ؤلُ٣ذ ٖلى َلبت الؿىت
ألاولى ماؾتر جسهو ٖال٢اث صولُت ،ظامٗت مدمض إلاحن صباٚحن  -ؾُُ 2 ٠الجؼاثغ.02 ،2020/2019 ،
 2مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت الجضًضة ،مغ٦ؼ الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت والضبلىماؾُت13 ،
ً
ؤ٦خىبغ  ،2020جم جهٟذ اإلاى ٘٢في جاعٍش  7ظاهٟي  2020الؿاٖت  10:03ه٣ال ًٖ اإلاى:٘٢
https://www.csdscenter.com/article/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%
D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%
D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D
8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D
8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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ب .مبضؤ خم الكٗىب في جلغٍغ مهحرها
ً
ً
ٖىهغا ً
ً
ؤؾاؾُا و ٤ٞالخهىع الجؼاثغي
مهما وقغَا
ٌٗض خ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرَا
ومً اإلاباصت التي ال ًجب به٩اعَا والخٛاضخي ٖجها ،بد٨م ؤن الجؼاثغ ٖاهذ مً وٍالث ؤلاؾخٗماع
وججغبت اؾخٗماعٍت ٢اؾُت ،1خُض جغي هٟؿها مؿاولت ؤمام الكٗىب اإلاؿخٗمغة ،وٖلُه ٢امذ
بضٖم خغ٧اث الخدغع وصٖم الكٗىب بخ٣غٍغ مهحرَا ،ومً ؤمشلت طل ٪ما ج٣ىم به م٘ الكٗب
الصخغاوي وصٖمه ً
ً
وصبلىماؾُا لخ٣غٍغ مهحرٍ ،وجإًُضَا للًُ٣ت الٟلؿُُيُت في اإلاداٞل
ماصًا
الضولُت التي ٢اصتها الجؼاثغ مخسظة في طل ٪م٣ىلت الغثِـ الجؼاثغي الغاخل "َىاعي بىمضًً"
"الجؼاثغ م٘ ٞلؿُحن ْاإلات ؤو مٓلىمت".
و٢ض ؤ٦ضث اإلااصة  92مً الباب ألاو ٫في الٟهل الؿاب٘ مً الضؾخىع الجؼاثغي َظا
الخ ،٤خُض ظاء ٞحهاٌ" :كيل الىفاح يض الاؾخٗماع ،والاؾخٗماع الجضًض ،والامبرًالُت
ً
ً
ؤؾاؾُا للثىعة ،وَكيل جًامً الجؼاثغ م٘ ول الكٗىب في
مدىعا
والخمُحز الٗىهغي،
بفغٍلُا وآؾُا وؤمغٍيا الالجُيُت في هفاخها مً ؤحل جدغعها الؿُاس ي والاكخهاصي ومً ؤحل
خلها في جلغٍغ اإلاهحر والاؾخلالٌ ً
2
ً
ؤؾاؾُا للؿُاؾت الىَىُت".
بٗضا
ث .مبضؤ الخٗاون الضولي بحن الضوٌ اإلاجاوعة
ً٣ىم َظا اإلابضؤ ٖلى صٖم ظهىص الخٗاون الضولي وجىمُت الٗال٢اث الىصًت بحن اإلاجمىٖاث
اإلادلُت ؤو الؿلُاث ؤلا٢لُمُت في الًٟاء اإلاٛاعبي وؤلاٞغٍ٣ي والٗغبي واإلاخىؾُي التي حك٩ل
صواثغ ؤلاهخماء للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت وٍ٩ىن طلَ ًٖ ٪غٍ ٤ببغام اإلاٗاَضاث
وؤلاجٟاُ٢اث ،وجإ٦ض اإلااصة  93مً الباب ألاو ٫في الٟهل الؿاب٘ مً الضؾخىع الجؼاثغي َظا
اإلابضؤ ،خُض ظاء ٞحهاٌ" :كيل صٖم الخٗاون الضولي وجىمُت الٗالكاث الىصًت بحن الضوٌ ٖلى

1

Khlfa mamri, « Pelevinge aux source de la politique de l algerie », revue algerienne des
internationales 04(1986) : pp 16,18.
 2الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،صؾخىع .1996-1989-1976-1963
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ؤؾاؽ اإلاؿاواة ،واإلاهلخت اإلاخباصلت ،وٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت ،مبضؤًً ؤؾاؾحن
للؿُاؾت الىَىُت".

1

وَ ٤ٞظا الخهىع ٞةن الجؼاثغ وٗ٢ذ بجٟاُ٢اث ؤلازاء والخٗاون وخؿً الجىاع م٘ الضو٫
اإلاجاوعة ما ٖضا اإلاٛغب ومً ؤبغػ مٓاَغ َظا الخٗاون ٧ان بحن الجؼاثغ وجىوـ خُض جغ٦ؼث
ظهىص البلضًً ٖلى جىمُت الىخضاث الهىاُٖت اإلاخىاظضة في اإلاىاَ ٤الخضوصًت م٘ بهجاػ مكاعَ٘
ؤزغي في بَاع مسُِ جىمُت َظٍ اإلاىاَ.٤
ومً ؤظل جُٟٗل َظا اإلابضؤ ٖملذ الجؼاثغ ٖلى عبِ ٖال٢اث حٗاون م٘ الضو ٫اإلاجاوعة
ً
مً زال ٫الٗضًض مً اإلاكاعَ٘ ؤلا٢خهاصًت والخىمىٍت٦ ،ما لٗبذ ً
صوعا باعػا في زل ٤اإلاىٓماث
ؤلا٢لُمُت مشل :لجىت ؤعا٧ان الٗملُاث اإلاكتر٦ت ووخضة ؤلاهضماط وؤلاجها ٫التي حٗخبر الضعٕ
ؤلاؾخسباعاحي للهُئت.

2

ر .مبضؤ ٖضم اإلاؿاؽ بالخضوص اإلاىعوزت مً ؤلاؾخٗماع
ًخجلى َظا اإلابضؤ في الضٞإ ًٖ الؿُاصة ال٩املت وٖضم اإلاؿاؽ بالخضوص اإلاىعوزت ًٖ
ؤلاؾخٗماع ،خُض ؾٗذ الجؼاثغ ومىظ ؤلاؾخ٣الٖ ٫لى جغؾُم خضوصَا م٘ الضو ٫اإلاجاوعة الظي
ٌٗخبر يماهت لخضُٖم مباصت خؿً الجىاع ؤلاًجابي ،بط جغي ؤن الخمؿ ٪بالخضوص اإلاىعوزت ًٖ
ؤلاؾخٗماع َى بؾخمغاع إلاباصئها الشىعٍت ،و٢ض جبحن طل ٪مىظ ٞترة ؤلاؾخٗماع خُض عًٞذ الجؼاثغ
ج٣ؿُم التراب الىَجي في مٗاَضة بًُٟان ٖام  ،1961وع ٌٞالخىؾ٘ اإلاٛغبي ٖلى خؿاب

 1الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،صؾخىع.1996-1989-1976-1963
 2هىع الضًً ٞال ،٥مدايغاث في ملُاؽ الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت ،مدايغاث ؤلُ٣ذ ٖلى َلبت الؿىت
ؤولى ماؾتر ٖلىم ؾُاؾُت جسهو ٖال٢اث صولُت ،ظامٗت مدمض بىيُا – ٝاإلاؿُلت.15 ،
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ألاعاضخي الجؼاثغٍت زال ٫خغب الغما ،1963 ٫خُض بؾخمغث الجؼاثغ في الضٞإ ًٖ َظا اإلابضؤ
بلى ٚاًت ؤلاٖترا ٝبه في مىٓمت الىخضة الاٞغٍُ٣ت .1964

1

ٖ٣ضث الجؼاثغ مجمىٖت مً ؤلاجٟاُ٢اث لدؿىٍت الخضوص م٘ الضو ٫اإلاجاوعةٞ ،م٘ اإلاٛغب
جم ٖ٣ض بجٟاُ٢ت ؤٞغان ٖام  ،1969وبجٟاُ٢ت جلمؿان ًىم  ،1970/05/27وبجٟاُ٢ت الغباٍ ًىم
 ،1972 /06/15وجم ٖ٣ض بجٟاُ٢ت م٘ جىوـ لًبِ الخضوص بُجهما ًىم ٦ ،1970 /01/06ما جم
ببغام بجٟاُ٢اث ممازلت م٘ مىعٍُاهُا ًىم  1983/12/13وم٘ مالي ًىم  1983/05/08وم٘ الىُجغ
ًىم  ،1983/01/05ؤما الخضوص اللُبُت ٩ٞاهذ مًبىَت بمىظب ؤلاجٟا ١اللُبي الٟغوسخي لٗام
.1956

2

ج .مبضؤ خل الجزاٖاث بحن الضوٌ اإلاجاوعة بالُغق الؿلمُت وٖضم اللجىء الى اللىة
ٌٗض مبضؤ خل الجزاٖاث بحن الضو ٫بالُغ ١الؿلمُت وٖضم اللجىء بلى ال٣ىة باليؿبت بلى
ً
ً
ؤؾاؾُا لٗال٢اث خؿً الجىاع٣ٞ ،ض ٧اهذ الجؼاثغ ً
صاثما جضٖى بلى الخٗاون وخل
الجؼاثغ قغَا
الجزاٖاث ؤو ًٞها بحن صو ٫الجىاع بالُغ ١الؿلمُت ؾىاء في بَاع الخٟاوى ؤو في بَاع اإلاىٓماث
ؤلا٢لُمُت والضولُت ،وطل ٪مً زال ٫اللجىء بلى الىؾاَت ؤو اإلاٟاوياث خؿب ما ظاء في مُشا١
ألامم اإلاخدضة وال٣اهىن الضولي.
وحكحر اإلااصة  26مً صؾخىع  1996بلى َظا اإلابضؤ ،خُض جىو ٖلى ما ًلي" :جمخى٘ الجؼاثغ
بلى اللجىء بلى الخغب مً ؤحل اإلاؿاؽ بالؿُاصة اإلاكغوٖت للكٗىب ألازغي وخغٍتها ،وجبظٌ
حهضها لدؿىٍت الخالفاث الضولُت بالىؾاثل الؿلمُت".

3

 1ظُاللي بكالٚم ،الٗالكاث الجؼاثغٍت الفغوؿُت في ْل ؾُاؾاث الُمحن اإلاخُغف ( ،2012-2002مظ٦غة لىُل
قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت ،جسهو صعاؾاث ؤوعومخىؾُُت ،ظامٗت جلمؿان-62 ،)2011/2010 ،
.63
ٖ 2اص ٫بً ٖمغ ،اإلاغظ٘ الؿاب.04 ،٤
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و٢ض ؾاَمذ الجؼاثغ ًٖ َغٍ ٤صبلىماؾُتها في خل وبخخىاء الٗضًض مً الجزاٖاث مشل:
الىؾاَت في الجزإ ؤلازُىبي-ألاعٍخحري ،والىؾاَت بحن ؤَغا ٝالجزإ في مالي والىؾاَت بحن الٗغا١
وبًغان٦ ،ما جم٨ىذ الجؼاثغ مً جد ٤ُ٣الٗضًض مً ؤلاهجاػاث في َظا اإلاجا ٫والتي حٗل٣ذ
بةؾخهضاع ٢غاعاث ومىازُ ٤صولُت وب٢لُمُت ُٞما ًخٗل ٤بً٣اًا مدىعٍت ٧الًُ٣ت الصخغاوٍت ؤو
ججغٍم ص ٘ٞالٟضًت للجماٖاث ؤلاعَابُت.

1

مً زال ٫ما جم َغخهٞ ،ةن مسخل ٠اإلاىازُ ٤والضؾاجحر الجؼاثغٍت اإلاؿخ٣لت ع٦ؼث ٖلى
مجمىٖت مً اإلاباصت التي حٗخبر ٚحر ظضًضة مً خُض اإلاماعؾت ٦مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون
الضازلُت للضو ٫وخ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرَا وٖلى جُٟٗل الخٗاون الضولي في اإلاجاالث
الؿُاؾُت وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت وٖلى خل الجزاٖاث بُغ ١الؿلمُت ،ومً َظٍ اإلاباصت ًبرػ
لىا الخىظه الؿلمي للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في بَاع حٗامالتها م٘ مسخل ٠الً٣اًا اإلادىعٍت
اإلاُغوخت في ظىاعَا ؤلا٢لُمي وختى الضولي.
زاهُا :ؤهضاف الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
ٌٗغ ٝالهض ٝفي الؿُاؾت الخاعظُت بإهه" :الٛاًاث التي حؿعى الىخضة الضولُت بلى
جد٣ُ٣ها في البِئت الضولُت وَى ظىَغ ما ًخهىعٍ ناو٘ ال٣غاع للٓغو ٝوألاويإ التي حؿعى بلى
جد٣ُ٣ها بىاؾُت الخإزحر ٖلى مُُٗاث اإلادُِ الخاعجي" ،2وٖلى بٖخباع الؿُاؾت الخاعظُت
الجؼاثغٍت ال جىُل ٤مً ٞغاٞ ٙهي جخًمً مجمىٖت مً ألاَضا ،ٝالتي حٗ٨ـ جهىع الضولت
إلادُُها وبم٩اهُاتها ومؿخ٣بل ٖال٢اتها م٘ الىخضاث الؿُاؾت ألازغي.

3

 1مهضي ٞخا ،٥الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت ججاه صوٌ اإلاٛغب الٗغبي :جىوـ واإلاٛغب همىطحا (مظ٦غة لىُل
قهاصة ماظؿخحر٢ ،ؿم الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت بؿ٨غة).45 ،
 2ؤخمض الىُٗمي ،الؿُاؾت الخاعحُتٖ( ،مان :صاع ػَغان لليكغ والخىػَ٘.151 ،)2010 ،
ٖ 3هام بً الكُش ،مدايغاث في ملُاؽ ؾُاؾت الجؼاثغ ؤلاكلُمُت والضولُت ،مدايغاث ؤلُ٣ذ ٖلى َلبت
الؿىت الشالشت لِؿاوـ جسهو ٖال٢اث صولُت ،2016/2015 ،ظامٗت ٢انضي مغباح  -وع٢لت.16 ،

47

وألاَضا ٝباليؿبت لهاو٘ ال٣غاع الجؼاثغي لِؿذ مدؿاوٍت في ؤَمُتها بل مخضعظت مً
خُض ألاَمُت ،بلى ؤهىا وؿخُُ٘ بك٩ل ٖام جدضًض ؤَضا ٝالؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في
بِئتها الضولُت في الى٣اٍ الخالُت:
ؤ .اإلادافٓت ٖلى ؤلاؾخلالٌ والؿُاصة الىَىُت للضولت والضفإ ًٖ ؤمنها اللىمي
ٞالًمان بؾخمغاعٍت الضولت ال بض مً الضٞإ ًٖ ؤمجها ال٣ىمي الظي ٌٗخبر مً مهام
اإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت اإلاخمشلت في الجِل الىَجي الكٗبي ،1خُض حهخم بالىىاحي الخالُت:

2

-

الخٟاّ ٖلى ؾالمت التراب الىَجي وخماًت الؿُاصة الىَىُت وعمىػَا.

-

الخٟاّ ٖلى الىخضة الىَىُت.

-

مى٘ ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخضزل ألاظىبي وع ٌٞوظىص ٢ىاٖض ؤظىبُت ٖلى ؤعاضخي الجؼاثغ
واإلاىُ٣ت ٩٦ل.

ب .ػٍاصة كىة الضولت
ال ًم ً٨ؤن ًخد ٤٣الهض ٝألاو ٫بال بخىٞغ َظا الهض ،ٝالظي ٌٗخبر ألاصاة والىؾُلت
للخٟاّ ٖلى ؾُاصة الضولت وؤمجها ووظىصَا ٣٦ىة ظهىٍت ب٢لُمُت في اإلاىُ٣ت ،ولخدَ ٤ُ٣ظا
الهض ٝالبض مً جُىٍغ الُ٣إ ؤلا٢خهاصي للضولت الظي ٌٗخبر َضَ ٝام مً ؤَضا ٝالؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍتٞ ،ىظىص الضولت ٌؿدىض بلى وظىص ٢اٖضة ب٢خهاصًت مخٗضصة اليكاَاث
والُ٣اٖاث مً بهخاط ؾل٘ وزضماث ٧الهىاٖت الُا٢ىٍت واإلاىجمُت والؼعاٖت وألاقٛا٫
الٗمىمُت.

 1الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،صؾخىع  ،1963اإلااصة  :10ألاَضا ٝألاؾاؾُت للجمهىعٍت
الجؼاثغٍت.
 2الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،صؾخىع ،1996اإلااصة .25
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قٛل َظا الهض ٝبَخمام ناو٘ ال٣غاع الجؼاثغي وما ًؼا ،٫خُض ًخم وي٘ البرامج
وؤلاؾتراجُجُاث وبىاء اإلااؾؿاث واإلاهاو٘ مً ؤظل جد ٤ُ٣الخمىُت بما ًخالثم واإلاُُٗاث
الضازلُت للبالص ومىاعصَا اإلااصًت والبكغٍت ،وباٖخباع الجؼاثغ مً صو ٫الٗالم الشالض وب٢خهاصَا
ٌٗخمض ٖلى ٖاثضاث البتروٞ ،٫ةن َظا الىي٘ ٞغى ٖلى الجؼاثغ ؤن جغاظ٘ صوعَا في َظا
اإلاجا ،٫خُض حٗمل ٖلى جىٞحر الؿبل الالػمت بما ٌؿمذ بخد ٤ُ٣جىمُت وَىُت مؿخضامت جٟ٨ل
م٣خًُاث ألامً الا٢خهاصي لؤلظُا ٫ال٣اصمت.
ث .الخفاٖل ؤلاكلُمي وجدلُم اإلاياهت الضولُت
ًَ ٠٣ظا الهضٖ ٝلى مٟهىمي الٟٗالُت ؤلا٢لُمُت واإلا٩اهت الضولُت ،والتي جخجؿض خؿب
الخهىع الجؼاثغي في اإلاُالبت بالىهِب الظي ًيبغي ؤن ًاو ٫لها في جضبحر وجىُٟظ الؿُاؾاث
الغامُت بلى جد ٤ُ٣الؿالم وؤلاؾخ٣غاع والغقي اإلاكترٖ ٥لى ألانٗضة الجهىٍت ،والظي ٌؿمذ
ً
ً
للجؼاثغ ٖلى ؤن ج٩ىن قغٍ٩ا ٞاٖال في نىاٖت ؤلاؾتراجُجُاث واإلاكاع٦ت في الكاون اإلاىُ٣ت مً
َغ ٝال٣ىي الٗٓمى.

1

باإلياٞت بلى ألاَضا ٝالؿاب٣ت التي جُغ٢ذ بلحها الضعاؾت وؿخُُ٘ ال٣ى ٫بإن َىا٥
ظملت مً ألاَضا ٝالشاهىٍت التي حؿعى الجؼاثغ بلى جد٣ُ٣ها مً زال ٫ؾُاؾتها الخاعظُت هظ٦غ
مجها:

2

-

الٗمل ٖلى وكغ ؤلاًضًىلىظُت والش٣اٞت الخانت بالضولت زاعط خضوصَا.

-

الٗمل ٖلى جضُٖم ؤؾـ الؿالم ؤلا٢لُمي والضولي.
و٦ةؾخيخاط إلاا ؾبٞ ،٤ةن الجؼاثغ سخغث ظل بَخمامها لًمان َظٍ ألاَضا ٝوطل٪

لٗضة بٖخباعاث مجها ما َى مغجبِ بدضازت وكإة الضولت وجاعٍسها الشىعي وٖضم عؾىر البىاء
 1هىع الضًً ٞال ،٥اإلاغظ٘ الؿاب.30 ،٤
ٞ 2اعوٖ ١مغ الٗمغ ،نىاٖت اللغاع والغؤي الٗام( ،ال٣اَغة :صاع اليكغ والخىػَ٘).
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اإلااؾؿاحي للىٓام الؿُاسخي بما ٌؿمذ بةهدكاع ز٣اٞت الضولت في وؾِ اإلاجخم٘ الضازلي ،وما
ًؼعٕ لها الهُبت وؤلاٖترا ٝؤلا٢لُمي والضولي ٖلى الهُٗض الخاعجي.
زالثا :هُيل ٖملُت نى٘ وجىفُظ الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
ججخم٘ ٖىامل ماؾؿاجُت وهٓامُت ٖضًضة لدك٩ل وخضة نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت
ً
شخها ؤو ماؾؿت اإلاسى ٫لها ؾلُت نى٘ وبجساط ال٣غاع في
وجدضص الٟاٖل ألاؾاسخي ؾىاء ٧ان
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،والتي حٗمل ٖلى حؿُحر ألاَضا ٝالتي ًخم جبلىعَا في ق٩ل ؤصواع
جاصحها ؤظهؼة جىُٟظ الؿُاؾت الخاعظُت.
ٞالضؾخىع الجؼاثغي واضر بسهىم الؿُاؾت الخاعظُتٞ ،هى ٌٗخبرَا مً نالخُاث
عثِـ الجمهىعٍت بهٟت ُُٗ٢تٞ ،غثِـ الجمهىعٍت ًخمخ٘ بهالخُاث واؾٗت في َظا اإلاجا٫
ٞهى :الظي ً٣غع الؿُاؾت الخاعظُت للبالص وٍىظهها وٍبرم اإلاٗاَضاث وٍهاصٖ ١لحها وٍمشل الضولت
صازل البالص وزاعظها٦ ،ما ًم ً٨لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ًُلب مً البرإلاان بٛغٞخُه ؤن ًٟخذ
مىا٢كت خى ٫الؿُاؾت الخاعظُت ؤو ؤن ًُلب عؤي اإلاجلـ الضؾخىعي في ؤلاجٟاُ٢اث اإلاخٗل٣ت
بالهضهت ومٗاَضاث الؿالم ٢بل اإلاهاص٢ت ٖلحها.

1

ً
وصؾخىعٍا َىا ٥ماؾؿخان مسىلخان لهى٘ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت َما:
اإلاجلـ الضؾخىعيَ :ى الظي ًىٓغ في صؾخىعٍت ؤو ٖضم صؾخىعٍت مٗاَضة ؤو بجٟاُ٢ت ما ٢بل ؤن
جضزل خحز الخىُٟظ.

2

البرإلاان بٛغفخُه :له الخ ٤في ٞخذ مىا٢كت خى ٫الؿُاؾت الخاعظُت وفي بنضاع الثدت ًغؾلها
بلى عثِـ الجمهىعٍت جخٗل ٤بةجٟاُ٢اث الهضهت والؿالم٦ ،ما له الخ ٤في مماعؾت الغ٢ابت البٗضًت
ٖلى الجهاػ الخىُٟظي ووػاعة الخاعظُت ٖىض جىُٟظ ؤي مٗاَضة ؤو بجٟاُ٢ت.

1

 1الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،صؾخىع  ،1996اإلاىاص .132 ،130 ،97 ،77 ،70
 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،اإلااصة .165
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وحٗخبر وػاعة الكاون الخاعظُت الجهاػ الظي ٌكغٖ ٝلى مهام نُاٚت الؿُاؾت الخاعظُت وٖلى
جىُٟظ اإلاٗاَضاث والظي ًًُل٘ ٖلى اإلاهام الخالُت:

2

 جدلُل الىي٘ الضولي وٖلى وظه الخهىم الٗىانغ التي جمـ بمهالر الجؼاثغالخُىٍت.
 اإلاكاع٦ت في بٖضاص الىهىم الدكغَُٗت والخىُٓمُت وال٣غاعاث التي تهم ألاشخامالُبُُٗحن الجؼاثغٍحن.
 جٟؿحر اإلاٗاَضاث والاجٟاُ٢اث والبروجى٧ىالث التي ج٩ىن الجؼاثغ َغٞ ٝحها. جدًحر صعاؾاث جدلُلُت وب٢تراح مباصعاث وجدضًض الخُىاث الٗملُت إلصاعة ٖملُاثالؿُاؾت الخاعظُت.
 ج٣ضًم بؾدكاعة في مىذ ٧ل بٖخماص ليكاَاث ز٣اُٞت بٖالمُت ألشخام َبُٗحنومٗىىٍحن ؤظاهب في الجؼاثغ.
 جدًغ ؤلاجٟاُ٢اث الضولُت التي جلتزم الجؼاثغ بدىُٟظَا ،وجدًحر اليكاَاث الشىاثُتواإلاخٗضصة ألاَغا.ٝ
باإلياٞت بلى وػاعة الكاون الخاعظُت هجض اإلاٗهض الىَجي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت
الكاملت الظي ؤوكإ في  24صٌؿمبر  1984بمىظب اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م 398-84 :وجخمشل مهامه
ُٞما ًسو الؿُاؾت الخاعظُت ُٞما ًلي:

3

 1اإلاغظ٘ هٟؿه ،اإلااصة .168
 2عثاؾت الجمهىعٍت ،مغؾىم عثاس ي عكم  403-02ماعر في ً 2002/10/26دضص نالخُاث وػاعة الكاون
الخاعظُت ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،الٗضص  ،79ناصع بخاعٍش.2002/02/01 :
 3عثاؾت الجمهىعٍت ،مغؾىم عثاس ي عكم  39-93ماعر في ًً 1993/01/26بِ مهام اإلاٗهض الىَجي للضعاؾاث
الاؾتراجُجُت ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،الٗضص  ،29الهاصع بخاعٍش .1993/01/29
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-

حصجُ٘ ٧ل مباصعة جغمي بلى الخٟاّ ٖلى اإلاهلخت الىَىُت.

-

بمٗان الخ٨ٟحر في مُضان الٗال٢اث الضولُت ومؿاثل ألامً وؤزغَا ٖلى الجؼاثغ.

-

الُ٣ام بالضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت للمؿاثل الاؾتراجُجُت الخانت بالخُاة الىَىُت
والضولُت.

وَىا ٥بٌٗ الهُا٧ل هظ٦غ مجها:
-

الؿٟاعاث التي حٗمل يمً بَاع اإلاهالر الخانت لهُاٚت الؿُاؾت الخاعظُت خُض
ً
ً
ً
مٟىيا للخ٩ىمت
عؾمُا لغثِـ الجمهىعٍت الظي ٌٗخبر بهٟخه
ٌٗتر الؿٟحر ممشال
الجؼاثغٍت لضي الضو ٫واإلاىٓماث التي جغبُها ٖال٢اث حٗاون م٘ الجؼاثغ في مسخل٠
اإلاجاالث.

-

الى٧الت الىَىُت لترُ٢ت الخجاعة الخاعظُت وجىُٓمها واإلايكإة بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي
ع٢م  174-04الهاصع ًىم  12ظىان  ،2004خُض حؿهغ ٖلى نُاٚت الؿُاؾت
الخاعظُت.

-

1

اللجىت الىَىُت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي التي ؤوكئذ بمىظب اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م
 163-08اإلااعر في  04ظىان  2008والتي جسً٘ لؿلُت وػٍغ الٗض ،٫وهي ظهاػ
بؾدكاعي صاثم م٩ل ٠بضعاؾت ظمُ٘ الغؾاثل اإلاغجبُت بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.

2

مً زال ٫ما ؾب ،٤وؿخيخج ؤن َُ٩ل نىاٖت وجىُٟظ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ًبرػ
في مجمىٖت مً ألاظهؼة هجضَا مخمشلت في:
 1عثاؾت الجمهىعٍت ،مغؾىم عثاس ي عكم  174-04ماعر في ً 2004/10/26خًمً بوكاء الى٧الت الىَىُت لترُ٢ت
الخجاعة الخاعظُت ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،الٗضص  ،16الهاصع بخاعٍش .2004/06/39
 2عثاؾت الجمهىعٍت ،مغؾىم عثاس ي عكم  29-04ماعر في ً 2004/06/12خًمً بوكاء الى٧الت الىَىُت لترُ٢ت
الخجاعة الخاعظُت ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،الٗضص  ،39الهاصعة بخاعٍش .2004/06/16
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-

عثِـ الجمهىعٍت.

-

وػٍغ الخاعظُت.

-

الؿٟاعاث اإلاخىاظضة ٖبر مسخل ٠البلضان.

-

البرإلاان وؤظهؼة الضولت اإلاسخلٟت.

-

الىػٍغ اإلاىخضب اإلا٩ل ٠بالكاون اإلاٛغبُت والاٞغٍُ٣ت.
بن ٢غاعاث الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت التي جهىٗها َظٍ ألاظهؼة ؾىاء ٧اهذ ؤٞغاص ؤو

ماؾؿت جخد٨م ٞحها ظملت مً الٗىامل اإلاكتر٦ت التي جازغ ٖلى زُاعاتها الخاعظُت وٖلى بصعا٧اث
ناو٘ ال٣غاع وعصوص ؤٗٞاله خُا ٫ألاخضار وألاػماث الؿُاؾُت والً٣اًا ،خُض َىا ٥مجمىٖت
مً اإلادضصاث الضازلُت والخاعظُت التي جخد٨م في ٖملُت نى٘ ؾُاؾت زاعظُت ٞاٖلت في
مدُُها ؤلا٢لُمي وختى الضولي.
اإلادىع الثاوي :ؤهمُت اإلاخٛحر الضازلي في نى٘ وجىحُه الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
بن بصعا ٥مضي الضوع الظي جلٗبه الٗىامل الضازلُت في جدضًض جىظهاث الؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت زالٞ ٫ترة ػمىُت مُٗىت مغجبِ بمضي ٢ضعة ناو٘ ال٣غاع ٖلى جىَُْ ٠ظٍ
الٗىامل بما ًسضم جىظهاجه ،خُض وٗجي باإلادضصاث الضازلُت للؿُاؾت الخاعظُت "الٗىامل
البُئُت التي ج ٘٣صازل بَاع ب٢لُم الضولت والتي جغجبِ بالخ٩ىًٍ الظاحي والبيُىي لها ،والتي مً
زاللها ًم ً٨للضولت ؤن جغؾم وجدضص ؤَضاٞها وجىظهاث ؾُاؾتها الخاعظُت ججاٍ ؤًت وخضة مً
الىخضاث الضولُت٦ ،ما وٗجي بها صعاؾت الؿُاؾت الخاعظُت ٦مخٛحر جاب٘ ؤمام مجمىٖت مً
اإلاخٛحراث الضازلُت"ٞ ،الؿُاؾت الخاعظُت لضولت ما ال جخدضص وال جخٛحر بٟٗل الهضٞت ،وبهما
ً
بؾدىاصا بلى مجمىٖت مً اإلاخٛحراث التي ؤنُلر ٖلحها باإلاخٛحراث الخٟؿحرًت ،ألجها ج٣ىم بخٟؿحر
ؾلى ٥مٗحن و ٤ٞمخٛحر مٗحن.
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و٢ض بزخل ٠الباخشحن في جهيَُ ٠ظٍ اإلاخٛحراثٞ ،مجهم مً ًهىٟها بلى ٖىامل ماصًت
وؤزغي بوؿاهُت ،في خحن ًظَب البٌٗ بلى جهيُٟها بلى ٖىامل ظٛغاُٞت ،ب٢خهاصًتٖ ،ؿ٨غٍت
وبظخماُٖت.
ؤوال :اإلادضصاث الجٛغافُت
جخًمً الٗىامل الجٛغاُٞت اإلاى ،٘٢اإلاؿاخت ،الخًاعَـ ،اإلاىار ،وهي الٗىانغ ألاؾاؾُت
اإلا٩ىهت لجٛغاُٞت الضولت ،والتي جازغ بك٩ل مباقغ وٚحر مباقغ ٖلى ؾُاؾتها الخاعظُتٞ ،الضولت
التي جخمخ٘ بمى ٘٢ظٛغافي بؾتراجُجي ٦خد٨مها بإَم َغ ١ؤلاجها ٫واإلاغوع هي ؤ٦ثر ٢ىة وجإزحر في
مجغٍاث ألاخضار الضولُت ،ؤما الضولت التي ج ٘٣في ب٢لُم ظٛغافي مخىجغ ومليء باألػماث الؿُاؾُت
وألامىُت ٞخإزحرَا ً٩ىن مدضوص.

1

٦ما ؤن اإلاؿاخت الجٛغاُٞت للضولت جلٗب ً
٦بحرا ً
صوعا ً
ومهما في الؿُاؾت الخاعظُت للضولت
ٞةحؿإ الكضًض للمؿاخت م٘ ه٣و اإلاىاعص وؤلام٩اهُاث الخ٨ىىلىظُت ال٩اُٞت إلاغا٢بت خضوصَا
2
ً
البرًت ٢ض ً٩ىن
مهضعا للٗضًض مً التهضًضاث ألامىُت وألاظىبُت الخاعظُت.
ؤما بسهىم الخًاعَـ ٣ٞض جلٗب ً
صوعا هي ألازغي في الؿُاؾت الخاعظُت التي ٢ض
حك٩ل خماًت َبُُٗت للضولت ٞمً الهٗب ٖلى ال٣ىي الخاعظُت ؤن جبؿِ هٟىطَا ٖلى ؤعاضخي
صو ٫ؤزغي طاث جًاعَـ ظبُلُت وٖغة٦ ،ما مً قإن الخًاعَـ ؤن جدضص م٣ضعة الضولت
الؼعاُٖت واليكاٍ الؿ٩اوي بها.
ً
مىٗ٢ا
ومً َىا ،جدخل الجؼاثغ بمؿاختها الىاؾٗت التي جخجاوػ  2.3ملُىن ُ٦لىمتر مغب٘
ظُىاؾتر ً
اجُجُا في اإلاىُ٣ت ،خُض ج ٘٣في وؾِ قماٚ ٫غب ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت وبهظا ج٩ىن بىابت
 1وَُبت صال٘ ،صوع الٗىامل الخاعحُت في الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت ( ،2006-1999مظ٦غة م٣ضمت لىُل
قهاصة اإلااظؿخحر في الٗال٢اث الضولُت٢ ،ؿم الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت الجؼاثغ.9 ،)2008/2007 ،
 2مدمض الؿُض الؿلُم ،جدلُل الؿُاؾت الخاعحُت( ،ال٣اَغة :مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت ،الُبٗت
.153 ،)1989 ،2
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بٞغٍُ٣ا وَمؼة ونل بحن ال٣اعاث ألاعبٗت :ؤوعوبا وبٞغٍُ٣ا وآؾُا وؤمغٍ٩ا ،ولها خضوص بغٍت م٘ ٖضة
صو ٫مجها جىوـ ،لُبُا ،اإلاٛغب ،الىُجغ ،مالي ،الدكاص ومىعٍُاهُا والصخغاء الٛغبُت٦ ،ما جخىٞغ
الجؼاثغ ٖلى واظهت بدغٍت بمؿاٞت ٧ 1200لم مً الكغ ١الى الٛغب ٖلى البدغ ألابٌُ
اإلاخىؾِ.

1

٣ٞض جلٗب الخضوص ً
بًجابُا ؤو ً
ً
ؾلبُا في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٞمشال :في
صوعا
الك ٤الخٗاووي هجض َغٍ ٤الصخغاء مالي والىُجغ ،ومكغوٕ ؤهابِب الٛاػ م٘ الىُجغ وهُجحرًا،
ً
َاظؿا ً
ؤمىُا للجؼاثغ
ؤما في الك ٤الهغاعي هجض الخضوص الىاؾٗت م٘ الضو ٫اإلاجاوعة التي حك٩ل
وطل ٪لهٗىبت مغا٢بت خضوصَا البرًت وخماًتها مً التهضًضاث ألامىُت اإلاسخلٟت التي جهضعَا
الضو ٫اإلاجاوعة التي حٗاوي مً بهٟالث ؤمجي بؿبب ألاػماث الضازلُت.

2

ٞالخضوص الجىاعٍت للضو ٫اإلادُُت بالجؼاثغ ؤنبدذ جُغح ال٨شحر مً اإلاكا٧ل ألامىُت
والتي ًم ً٨ج٣ؿُمها بلى:
-

3

نٗىبت الخٗامل م٘ مىظاث الهجغة الؿغٍت اإلادؿلؿلت ٖبر خضوصَا الصخغاوٍت في
الجىىب.

-

ً
مالطا ً
آمىا له في صو ٫الجىاع بؿبب ؤلاه٣ؿاماث
الجغٍمت اإلاىٓمت وؤلاعَاب الظي وظض
الضازلُت.

-

مك٩لت الالظئحن وجض٣ٞهم بإٖضاص ٦بحرة هدى الجؼاثغ ؤزىاء وكىب الهغاٖاث في صو٫
الجىاع ،التي ؤنبدذ مغ٦ؼ ٖبىع ومهضع للهجغة هدى الضو ٫الاٞغٍُ٣ت وألاوعوبُت.

 1ؾلُم الٗاًب ،الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في بَاع مىٓمت ؤلاجداص ؤلافغٍلي( ،مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة
اإلااظؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت الخاط لخًغ ،باجىت.25 ،)2010 ،
ٖ 2اص ٫بً ٖمغ ،اإلاغظ٘ الؿاب.6-5 ،٤
ٖ 3بض ال٣اصع ٖبض الٗالي ،الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت ججاه صوٌ الجىاع :بحن ملخًُاث الضوع ؤلاكلُمي
والخدضًاث ألامىُت ،اإلاجلت الجؼاثغٍت لؤلمً والخىمُت ،الٗضص الؿاب٘ (.15-14 ،)2014
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-

ً
جىامي الخغ٧اث ؤلاهٟهالُت وخغ٧اث الخمغص الٗؿ٨غي
زهىنا في مالي والىُجغ.
وفي َظا ؤلاَاع ٞةن ما ًدضر ٖلى م٣غبت مً الخضوص الجؼاثغٍت في الىُجغ ومالي ولُبُا

والصخغاء الٛغبُت ًازغ ٖلى ؾُاؾت الجؼاثغ الخاعظُت بك٩ل مباقغ ،ول٣ذ ؤ٦ضث الجؼاثغ في
ٖضة مىاؾباث ًٖ مىٟ٢ها الشابذ خُاَ ٫ظٍ الً٣اًا ،وؤهه مً خ ٤قٗىبها ج٣غٍغ مهحرَا
وٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت لهظٍ الضو ٫ألهه مبضؤ مكغوٕ و ٤ٞما ظاء في مُشا ١ألامم
اإلاخدضة وما ههذ ٖلُه صؾاجحرَاٞ ،1الخٟاّ ٖلى مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت
والخيؿُٖ ٤لى الجهاث الغؾمُت ٖلى خؿاب الخغ٧اث ؤلاهٟهالُت ؾُ٩ىن له هخاثج ٚحر مدؿىبت
ً
ٖلى الىي٘ الضازلي والظي ؾتزصاص جإزحراجه مؿخ٣بال ٖلى الجؼاثغ.
ٞالجؼاثغ بد٨م بمخضاصَا الصخغاوي ال٨بحر في الٗم ٤ؤلاٞغٍ٣ي ،جغي هٟؿها مؿاولت ًٖ
جد ٤ُ٣الؿلم وؤلاؾخ٣غاع والىٞا ١بحن الٟهاثل اإلاخىاػٖت في الضو ٫اإلاٗىُت ،خُض ؤٖلىذ ًٖ
عٚبتها الجزحهت في بعؾاء صٖاثم الخٗاون وجد ٤ُ٣مؼٍض مً الخًامً وخؿً الجىاع م٘ صو٫
اإلاىُ٣ت٦ ،ما بغَىذ ًٖ خًىعَا الضاثم ٖلى الهُٗض الضولي وؤلاٞغٍ٣ي ،وَكهض ٖلى طل٪
اهًمامها بلى اإلاٗاَضاث الضولُت ال٨بري مً زال ٫بهسغاَها في ٧ل الترجِباث ألامىُت في الًٟاء
الجُىؾُاسخي ٦هض ٝلها إلاىاظهت الخدضًاث ألامىُت باإلاىُ٣تٖ ،الوة ٖلى بهسغاٍ الجؼاثغ في
مسخل ٠ألاَغ ؤلاؾتراجُجُت اإلاىظىصة في الؿاخل والتي جهىٚها ال٣ىي ال٨بري وبالخالي جدخل
الضاثغة ؤلاٞغٍُ٣ت واإلاٛاعبُت م٩اهت ظض َامت باليؿبت لهاو٘ ال٣غاع الجؼاثغي التي حٗخبر مً
اإلاىاَ ٤ألا٦ثر مكا٧ل والالبؾخ٣غاع.
زاهُا :اإلادضصاث ؤلاكخهاصًت "اإلاىاعص الُبُُٗت"
حٗخبر اإلادضصاث ؤلا٢خهاصًت مً اإلاٗاًحر اإلاازغة واإلاٟؿغة في جدلُل الؿُاؾت الخاعظُت
وطل ٪بُ٣اؽ صعظت ؤلاهخاط ال٨لي لضولت مُٗىت ،ومٗض ٫الىمى ؤلا٢خهاصي الىَجي لها ،وحكمل
 1بصعَـ ُُٖت٣ٖ ،بت و٢اػي ،عهاهاث الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت بٗض الخغان الكٗبي :صعاؾت
جدلُلُت في اإلاضاعاث الجُىؤمىُت ،صٞاجغ الؿُاؾت وال٣اهىن ،اإلاجلض  ،12الٗضص .335 ،)2020( 02
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اإلاىاعص ؤلا٢خهاصًت مهاصع الُا٢ت ٧البُترو ،٫الٟدم الٛاػ ،اإلاىاعص الىىوٍت واإلاٗاصن ٧الخضًض،
ال٣هضًغ ،الىداؽ ،الظَب ،الًٟت ،واإلاىاص الٛظاثُت ٧ال٣مذ ،الظعة ،واإلاىاص الٛظاثُت
الهىاُٖت ،والخُىع الخ٨ىىلىجيٞ ،خىٞغ َظٍ اإلاىاعص لضي الضولت ٌؿاَم في بؾخ٣اللُتها مما ٌٗؼػ
ً
1
ٞاٖال ً
مازغا في الٗال٢اث الضولُت.
م٩اهتها الضولُت وٍجٗلها
وَٗخبر الى ِٟمً ؤَم اإلاىاعص التي ٧اهذ وال ػالذ جلٗب ً
صوعا في جدضًض الخىظهاث
الخاعظُت للضو ٫ال٨بريٞ ،الضو ٫الىُُٟت لها ال٣ضعة ٖلى الخإزحر في مجغٍاث ألاخضار
ؤلا٢خهاصًت وختى الؿُاؾُت٣ٞ ،ض بؾخٗمل الى٦ ِٟأصاة للخإزحر ٖلى ؾُاؾاث الضو ٫الٛغبُت
خُض جدغم َظٍ ألازحرة ٖلى عبِ ٖال٢اث حٗاوهُت م٘ الضو ٫اإلاىخجت مً ؤظل بؾخمغاع
الخهىٖ ٫لى البترو ٫والٛاػ مً َظٍ الضو ،٫وٍبرػ َظا بك٩ل واضر في الؿُاؾاث الضو٫
الٛغبُت ججاٍ مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ وٖلى وظه الخهىم الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت والهحن
وعوؾُا.
٣ٞض لٗبذ الٗىامل ؤلا٢خهاصًت ً
صوعا ً
٦بحرا في ٖال٢ت الجؼاثغ م٘ مدُُها الخاعجي م٣اعهت
بالٗىامل ألازغي وٍغظ٘ طل ٪بلى َبُٗت ؤلا٢خهاص الجؼاثغي الظي ٌؿخىعص مٗٓم بخخُاظاجه
الٛظاثُت والهىاُٖت مً الخاعط٦ ،ما ٌٗخمض ٖلى ٖاثضاجه مً اإلادغو٢اث ،ألامغ الظي ًجٗلها
ٖغيت لهؼاث ٖىُٟت بخإزحر الخظبظب في ألاؾٗاع الٗاإلاُت للماصة الخام ،لظا ٞةن ج٣لباث ؤؾٗاع
الى ِٟلها بوٗ٩اؽ مباقغ ٖلى الخىاػهاث اإلاالُت وؤلا٢خهاصًت للبالص ،وبالخالي ٞةن ظؼء ٦بحر مً
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ً ٘٣جدذ جإزحر َظٍ اإلاخٛحراث الضولُت التي جخد٨م في مؿخ٣بل
ب٢خهاص البالص ،وحكمل اإلا٣ضعاث ؤلا٢خهاصًت الُبُُٗت التي جؼزغ بها الجؼاثغ ُٞما ًلي:
اإلاىاعص الُاكىٍتٌ :ك٩ل الى ِٟوالٛاػ الُبُعي زغوة البالص الغثِؿُت ،خُض جمخل ٪بخخُاٍ
َا٢ىي مٗخبر في الصخغاء  45ملُاع ًَ مً الى ِٟو 4500ملُاع متر مٗ٨ب مً الٛاػ الُبُعي،
ً
٦ما جمخل 65 ٪خ٣ال ًستزن زغواث مخٗضصة مً الُا٢اث البضًلت ٧اإلاُاٍ والغٍاح وال٨خل الخُىٍت
 1ػاًض ٖبُض هللا مهباح ،الؿُاؾت الخاعحُتَ( ،غابلـ :صاع جالت ،الُبٗت .133 ،)1999 ،2
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والُا٢ت الكمؿُت ،ولهظا ع٦ؼث الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٖلى جإمحن ألامً الُا٢ىي مً
زال ٫جإمحن مىُ٣ت الصخغاء مً التهضًضاث ال٣اصمت مً الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي.

1

الخغٍُت عكم ( :)01زغٍُت الُاكت في الجؼاثغ

اإلاهضع :زِ ؤهابِب الٛاػ الٗابغ للصخغاء ،جم جهٟذ اإلاى ٘٢بخاعٍشٖ 2021/01/10 :لى
ً
اإلاى:٘٢
ًٖ
ه٣ال
،10:30
الؿاٖت:
https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8
%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9
%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%
D8%B1%D8%A7%D8%A1
اإلاىاعص اإلاٗضهُت :جمخل ٪زغوة مٗضهُت مخىىٖت مشل الظَب والُىعاهُىم والخضًض والغنام
باإلياٞت بلى الجبـ وؤلاؾمىذ.
ٖ 1اص ٫بً ٖمغ ،اإلاغظ٘ الؿاب.06 ،٤
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الؼعاٖت والثروة الخُىاهُت :حٗخبر الؼعاٖت ُ٢إ بؾتراجُجي في ؤلا٢خهاص الىَجي ،وال ًؼاً ٫لٗب
ً
صوعا ً
َاما ،لظل ٪زههذ الجؼاثغ ً
ظؼءا ً
٦بحرا مً مجهىصاتها لخ٨شُ ٠الؼعاٖتٞ ،اإلهخاط
الؼعاعي في الجؼاثغ مخىىٕ ل٨ىه ًسً٘ لٗامل الخ٣لباث اإلاىازُت ،خُض جيخج الخبىب والخًغ
والٟىا٦ه وجهضعَم بلى الخاعط٦ ،ما ج٣ىم بتربُت اإلاىاشخي وألاب٣اع ،ل٨جها بغٚم طل ٪ال جد٤٣
ؤمجها الٛظاجي بال ًٖ َغٍ ٤الخبُٗت للخاعط ،وَظا ما ًبرًَ مىا ٠٢الجؼاثغ لهالر َظٍ الضو٫
الخابٗت لها.
الهىاٖت والؿُاختَ :ىا ٥مجمىٖت مً الهىاٖاث الىاقئت في الجؼاثغ وؤٚلبها نىاٖاث
جدىٍلُت ،عٚم الضٖم ال٨بحر الظي جمىده الخ٩ىمت لهظا اإلاجا ٫بال ؤن ال٣ٟغ والبُالت ما ًؼا٫
ً
بهدكاعا ،ؤما ًٖ ُ٢إ الؿُاخت ٞهي جغاظٗذ بلى مغاجب خاصة بٗضما ٧اهذ مً الىظهاث
ؤ٦ثر
ألاولى في بٞغٍُ٣ا ،خُض حؿخ٣بل ٖضص مٗخبر مً الؿُاح مٗٓمهم مً ظيؿُت ؤوعوبُت جىوؿُت
مالُت.
حٗخبر الجؼاثغ مً بحن الضو ٫التي جمخل ٪وٞغة في اإلاىاعص ؤلا٢خهاصًت مً ظهت وجغاظ٘
واضر في ألاصاء ؤلا٢خهاصي مً ظهت ؤزغي٣ٞ ،ض ب٣ي ؤلا٢خهاص الجؼاثغي ًدخ ٟٔبىٟـ
ً
ؤؾاؾا ٖلى بهخاط وجهضًغ الى ِٟعٚم حٗضص وحٗا٢ب ؤلانالخاث
الخهاثو ،ؤي ب٢خهاص ٌٗخمض
ؤلا٢خهاصًت التي ٧اهذ تهض ٝبلى جىىَ٘ ؤلا٢خهاص الجؼاثغي.

1

زالثا :اإلادضصاث الؿُاؾُت
جتر٦ؼ اإلادضصاث الؿُاؾُت في َبُٗت الىٓام الؿُاسخي للضولت وٖلى الش٣اٞت الؿُاؾُت
خُض ًلٗبان ً
صوعا في الؿُاؾت الخاعظُت٦ ،ما ؤن جىٞغ اإلاىاعص الؿُاؾُت للىٓام الؿُاسخي لها
جإزحر ٢ىي ٖلى جىظهاث ناو٘ ال٣غاع والتي جخمشل في حجم ألاوكُت ؤلاظخماُٖت التي ٌؿُُغ ٖلحها

 1ؾُضي مدمض ق٩ىعي ،وفغة اإلاىاعص الُبُُٗت والىمى الاكخهاصي – صعاؾت خالت الاكخهاص الجؼاثغي،
(ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت جسهو ه٣ىص ،بىى ٥ومالُت ،ظامٗت ؤبي ب٨غ
بل٣اًض ،جلمؿان.70 ،)201/2011 ،
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الىٓام الؿُاسخي ٧اإلاىاعص الُبُُٗت وال٣ىي الٗاملت والىاجج الهىاعي وٚحرَا وٖلى ٢ضعة الىٓام
الؿُاسخي ٖلى جىُْٟها في مُضان الؿُاؾت الخاعظُت ،وٖلى مضي بٖخماصٍ ٖلى ؤبيُت و٢ىىاث
جىٞغ له مىاعص جاَله للخدغ ٥في ؤصاء وْاثٟه الخاعظُت.

1

حٗخبر الش٣اٞت الؿُاؾُت الؿاثضة في اإلاجخم٘ الجؼاثغي مً بحن مدضصاث الؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍتٞ ،هي حؿخمض وظىصَا مً الخ٣الُض الخاعٍسُت ومً جغاثها الضًجي ومىٗ٢ها
الجٛغافيٞ ،هي جُ٣ض بلى خض ما خغٍت ال٣اثض الؿُاسخي في بجساط ال٣غاع الخاعجي وجازغ في الخىظه
الٗام للؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ.
ومً بحن اإلاشل الٗلُا للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت التي ج٩ىن الش٣اٞت الؿُاؾُت
للمجخم٘ الجؼاثغي الهلر والىؾاَت بحن اإلاخسانمحن وٖضم الخضزل في قاون الٛحرٞ ،اإلاجخم٘
الجؼاثغي ُٞما ًسو الخضزل الخاعجي ًخهىعٍ ٖلى ؤهه ٖظاب لؤلمت ألهه ًيب٘ مً زبرجه م٘
ؤلاؾخٗماع الٟغوسخي ومٗاهاجه مٗهٞ ،الجؼاثغ جخسى ٝمً بعؾا ٫ؤبىائها بلى زاعط الخضوص الىَىُت،
ً
ألجها ال جخ٣بل ؾ٣ىٍ ظىىصَا زاعط ب٢لُم الىًَ٦ ،ما جغي طلٖ ٪لى ؤهه جضزال في قاون الٛحر
ً
مهضصا لئلؾخ٣غاع في اإلاىُ٣تٞ ،الجؼاثغ ال َاإلاا هانغة ً٢اًا الخدغع وصٖمتها في
ختى وبن ٧ان
اإلاداٞل الضولُت وؤلا٢لُمُت ٖلى ٚغاع صٖمها اإلااصي.
عابٗا :اإلادضصاث ألامىُت والٗؿىغٍت
ٌٗخبر الٗامل الٗؿ٨غي اإلااقغ الغثِسخي ل٣ىة الضولت وألاصاة الٟٗالت لخد ٤ُ٣ؤَضاٞها
الخاعظُتٞ ،خىٞغ الضولت ٖلى جغؾاهت ٖؿ٨غٍت ضخمت وٖلى ُ٢اصاث ٖؿ٨غٍت طاث ٟ٦اءاث
ٖالُت ،باإلياٞت بلى بمخال٦ها ج٨ىىلىظُا ٖؿ٨غٍت مخُىعة مً ألاؾلخت الظُ٦ت واإلاضمغة ،م٘
جىٞغ ُٖ٣ضة ٖؿ٨غٍت ٗٞالت ٧ل َظا ٌُٗي للضولت وػن وَُبت صولُحن.

2

 1مدمض الؿُض ؾلُم ،اإلاغظ٘ الؿاب.227-226 ،٤
ٖ 2بض ال٣اصع مدمض ٞهمي ،اإلاضزل الى الاؾتراجُجُتٖ( ،مان :صاع الخالت ،1999 ،الُبٗت .41 ،)2
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وحٗخبر ألاصاة الٗؿ٨غٍت ؤصاة مهمت مً ؤصواث جىُٟظ الؿُاؾت الخاعظُت للضو ،٫وَظٍ
ألاصاة جخٗل ٤بةؾخٗما ٫ال٣ىة والٗى ،٠وٍٓهغ طل ٪في الخغوب التي ج٣ىم بها الضولت يض الضو٫
ألازغي٦ ،ما حٗخبر ؤصاة بُض الضولت للضٞإ ًٖ ُ٢مها وؤمجها ال٣ىمي يض التهضًضاث الخاعظُت.

1

وحٗض مؿإلت خماًت ومغا٢بت الخضوص ؤمغ ظض خؿاؽ وخُىي لؤلمً الجؼاثغيً ،
هٓغا
لخىامي التهضًضاث ألامىُت ٚحر صوالجُت في عوا٢ها الكغقي الجىىبي الؾُما وكاٍ الجماٖاث
ً
زهىنا تهغٍب ألاؾلخت وألاشخام ،وَى ما ًجٗل بخال٫
ؤلاعَابُت وجىامي الجغٍمت اإلاىٓمت
ً
زهىنا م٘ لُبُا ومالي مهمت في ٚاًت الخُٗ٣ض بؿبب
ألامً وؤلاؾخ٣غاع في اإلاىاَ ٤الخضوصًت
بؾخدالت مغا٢بت الخضوص اإلاكتر٦ت م٘ لُبُا ومالي ،ألامغ الظي ًجٗل الجؼاثغ مًُغة بلى بجساط
بظغاءاث بؾخعجالُت لخإمحن خضوصَا في الٗم ٤الجىىبي لصخغاء ،خُض ٢امذ الجؼاثغ بغ٘ٞ
حجم محزاهُت ؤلاهٟا ١والدؿلُذ ،والجضو ٫الخالي ًىضر جُىع محزاهُت الضٞإ في الجؼاثغ:
الجضوٌ عكم ( :)01محزاهُت الاهفاق الٗؿىغي للجؼاثغ لٗام 2020-2011

الؿىت

201
1
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5
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ؤلاهفاق
الٗؿىغي
باإلالُاع

6.8

9.6

11

10.0
4

13

10.4
6

13

صوالع
ً
بؾدىاصا بلى اإلاٗلىماث الىاعصة في اإلاهاصع.
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخشت،

 1مدمض الؿُض ؾلُم ،اإلاغظ٘ الؿاب.96 ،٤
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9.6

10.3

13

ومً ؤظل ج٣ىٍت جغؾاهت ألاؾلخت للمىٓىمت الضٞاُٖت ،بٖخمضث الجؼاثغ اللجىء بلى
ب٢خىاء ألاؾلخت طاث الخُىع الخ٨ىىلىجي مً الؿى ١الغوؾُت ،خُض ٢امذ بكغاء ٚىانخحن
ً
هٓاما
وهٓام نىاعٍش بُٗضة اإلاضي مً هىٕ  30 pmu2وقغاء ٞغ٢اَخحن مً هىٕ  Tigreو48
ً
مٗلىماجُا مخُىع للضٞإ الجىي ،وؤبخاٖذ مً الؿى ١ألامغٍُ٨ت ٖغباث الؿحر وَ 8اثغاث مً
هىٕ "لى٦هُض" وهٓام بجهاالث ظىٍت مً هىٕ "َاعَـ" وهٓام عنُض ٖبر ألا٢ماع الهىاُٖت مً
هىٕ "ا٦ؿُلؼ" مً ؤظل عنض جدغ٧اث اإلاؿلخحن وؤلاعَابُحن ٖلى َى ٫الخضوص م٘ لُبُا ومالي.

1

وبالخاليٞ ،ةن يمان ؤمً واؾخ٣غاع الجؼاثغ ٌٗخمض ٖلى مدىعًٍ ؤؾاؾُحن ؤولهما :ؤمجي
ٌٗخمض ٖلى وكغ وخضاث ٖؿ٨غٍت و٢ىاث ؤمىُت مدترٞت مضٖمت بىؾاثل وججهحزاث مخُىعة
لخإمحن الخضوص م٘ صو ٫الجىاع وفي م٣ضمتها لُبُا ومالي إلاى٘ حؿلل لٗىانغ بعَابُت ؤو جى٣ل
الؿالح ،ؤما اإلادىع الشاوي ُٞخمشل في حٗؼٍؼ الخىاع الكامل بحن ألاَغا ٝالضازلُت اإلاخىاػٖت
والخيؿُ ٤والخٗاون بحن الضو ٫اإلاجاوعة في مجا ٫جباص ٫اإلاٗلىماث وج٨شُ ٠الجهىص للخهضي
للتهضًضاث ألامىُت ولخض مً جض٣ٞاتها.
وٍ٣ضع ؤلاَخمام الظي جىلُه ؾلُاث الجؼاثغ لجاعاتها الجىىبُت مالي ولُبُا في الؼٍاعاث
الخاعظُت مً ؤظل الدكاوع بسهىم الخُىعاث الضازلُتٞ ،لُاإلاا ٧اهذ الجؼاثغ خغٍهت ٖلى
بُٖاء ألاولىلُت لهظٍ اإلاىُ٣ت التي ججمٗها بها خضوص َىٍلت٦ ،ما جضعط الىُجغ في خؿاباث ناو٘
ال٣غاع الجؼاثغي ٖلى ؤجها خلُ ٠بؾتراجُجي للجؼاثغ ونمام ؤمان في ْل الخدىالث ال٨بحرة
والخُحرة في مىُ٣ت الؿاخل ٚحر اإلاؿخ٣غة اإلاهضعة للٗضًض مً التهضًضاث الالجمازلُت.

 1مجلت :ألاؾلخت الغوؾُت حٗلذ الجِل الجؼاثغي ألاكىي في اإلاىُلت ،جم جهٟذ اإلاى ٘٢بخاعٍش:
ً
ٖ 2020/01/10لى الؿاٖت ،13:54 :ه٣ال ًٖ اإلاى:٘٢
https://arabic.sputniknews.com/military/202009261046653665-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%
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زامؿا :اإلادضصاث البكغٍت واإلاجخمُٗت
ٖىهغا ً
ً
مهما لبىاء ٢ىة
ًازغ الٗامل البكغي في جدضًض الؿُاؾت الخاعظُت بةٖخباعٍ
ٖؿ٨غٍت ٢اصعة ٖلى جد ٤ُ٣ؤَضا ٝالؿُاؾت الخاعظُت في و٢ذ الؿلم والخغب٦ ،ما ًلٗب
ً
ٖامال ً
مهما في جىٞحر الُض الٗاملت ؾىاء صازل الضولت ؤو زاعظها.
مً هاخُت ؤزغيٞ ،ةن الضو ٫طاث الخٗضاص الؿ٩اوي ال٨بحر ٢ض ٌك٩ل ً
ٖبئا ٖلى ب٢خهاصَا
وَُٗل مؿاع الخىمُت زانت ٖىضما ً٩ىن مٗض ٫الىمى الؿ٩اوي ؤ٦ثر مً مٗض ٫الىمى
الا٢خهاصي ،مما ًجٗلها في بعجباَاث صولُت جإزغ ٖلى ؾُاؾتها الخاعظُت.
باإلياٞت بلى حجم الؿ٩ان ٞهىا ٥مؿإلت جىػَٗهم في الضولت مً خُض ألانى ٫الٗغُ٢ت
والضًيُت٣ٞ ،ض ًاصي وظىص ؤ٢لُاث ٖغُ٢ت ؤو بزيُت بلى الخإزحر ٖلى الؿُاؾت الخاعظُت للضولت،
ٞاإلاجخمٗاث التي جىظض ٞحها ؤ٢لُاث ج٩ىن مجخمٗاث ٚحر مخجاوؿت وؤ٦ثر ٖغيت للجزاٖاث
الضازلُت وٖضم ؤلاؾخ٣غاع الؿُاسخي ألامغ الظي ًىٗ٨ـ ً
ؾلبا ٖلى بىاء الضولت ومً زم ٖلى
ؾُاؾتها الخاعظُتٞ ،لؤل٢لُت ٖاصة ما ج٩ىن لها مهالر وبعجباَاث جسخل ًٖ ٠مهالر ألاٚلبُت،
٦ما ٢ض حؿخٗحن ب٣ىي زاعظُت للخضزل في قاوجها وخماًتها وَى ما حهضص ألامً ال٣ىمي للضو.٫

1

والجؼاثغ جخمخ٘ بخجاوـ بظخماعي مخمحز ،خُض ًخ٩ىن الكٗب الجؼاثغي في ْل ؤلاؾالم
ً
ً
ظضًضا هخج مً ٖملُت بمتزاط الٗىهغًٍ الٗغُ٢حن مً ؾ٩ان الجؼاثغ الٗىهغ
ج٩ىٍىا
والٗغوبت
ألاماػَغي ال٣ضًم (الؿ٩ان ألانلحن) والٗىهغ الٗغبي (الىاٞض ٖلى البالص) ،الظي خمل مٗه
ؤلاؾالم واللٛت الٗغبُت بلى الجؼاثغ ،و٧ان َظا الامتزاط هدُجت ؤلازخالٍ في اإلاِٗكت واإلاهاَغة
وهدُجت ؤلاقترا ٥في الخاعٍش واإلاهحر اإلاكتر ٥الظي ج٩ىهذ مً زالله الصخهُت الجؼاثغٍت ،والتي
هي شخهُت ٖغبُت بؾالمُت التي حٗخبر ظؼء ال ًخجؼؤ مً الصخهُت ال٣ىمُت لؤلمت الٗغبُت.

2

 1ػاًض ٖبُض هللا مهباح ،اإلاغظ٘ الؿاب.282 ،٤
 2مُالٍ هًغة ،بقيالُت الهىٍت الثلافُت في الجؼاثغ في ْل الٗىإلات ،مجلت جاعٍش الٗلىم ،الٗضص الشامً ط،1
ظىان .368-367 2017
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ٞالجؼاثغ بدحزَا الجٛغافي اإلامحز وخضوصَا الؿُاؾُت ال٣اثمت الُىم٧ ،اهذ وما ػالذ ًٞاء
ً
جُ٣ىه مجمىٖاث بزيُت ز٣اُٞت مخىىٖت ً
وز٣اُٞا مخىػٖت في مسخل ٠ؤعظائهاٞ ،ل٩ل مىُ٣ت
ٖغُ٢ا
في الجؼاثغ ٖاصاتها وج٣الحها وؤٞغاخها وخغٞها الخ٣لُضًت الخانت بها ،وما ػا ٫بًٗها ٌِٗل في
بُئخه الُبُُٗت الخاعٍسُت بىمِ ِٖكخه الخام وجغُ٦بخه ؤلاظخماُٖت وُ٢مه وٖاصاجه ولٛاجه.

1

ٞاإلاجخم٘ الجؼاثغي ٌِٗل صازل ٞؿُٟؿاء مً الخٗضص الش٣افيٞ ،هى مجخم٘ ٖغبي بؾالمي
ؤماػَغي مخىؾُي بٞغٍ٣يً ،جم٘ بحن اإلاٗغبحن واإلاٟغوؿحنً ،جم٘ بحن الكاوٍت وال٣باثلُت واإلاؼابُت
والخاعُ٢تٚ ،حر ؤهه عٚم َظا الخٗضص الش٣افي ٞةجها حِٗل صازل مجخم٘ واخض مىخض مخًامً
مخماؾ ٪جدذ لىاء الٗغوبت وؤلاؾالم وألانل ألاماػَغي.

2

ؾاصؾا :اإلادضصاث الشخهُت
جغجبِ الٗىامل الصخهُت بصخهُت ناو٘ ال٣غاع وبسبرجه وؤؾلىبه الظي ٌصخو به
الىا٦ ٘٢ما َى ،باإلياٞت بلى ٖىامل مخٗل٣ت بخ٩ىٍجهم ومؿخىاَم ال٨ٟغي والٗلمي ومضي ٢ضعتها
ً
ٖلى الخإزحر في ألاخضار مً خىلهمٞ ،مشال الُ٣م واإلاٗخ٣ضاث لها صوع في جدضًض هىُٖت عص الٟٗل
ٖىض الٟغص بججاٍ الً٣اًا وألاخضار التي جُغح ؤمامه٦ ،ما ؤن ألاؾلىب الؿُاسخي وؤؾلىب
الُ٣اصة ًازغ في ُُٟ٦ت الخٟاٖل الخاعجي للضولتٞ ،األؾلىب ًيخج ًٖ ج٩ىًٍ الصخو وزبرجه،
ومً ؤؾالُب الُ٣اصة هجض مشال :الخىؾِ والخى ،٤ُٞاإلاىاظهت والهضام ،الٗمل الجماعي والٗمل
الٟغصي.

3

 1مُمىهت مىانغٍت ،هىٍت اإلاجخم٘ اإلادلي في مىاحهت الٗىإلات :مً مىٓىع ؤؾاجظة حامٗت بؿىغة( ،ؤَغوخت
م٣ضمت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ الٗلىم في ٖلم اظخمإ الخىمُت ،ظامٗت بؿ٨غة.283 ،)2012 ،
 2عخُمت قغقي ،الهىٍت الثلافُت الجؼاثغٍت وجدضًاث الٗىإلات ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت الٗضص ،11
ظىان .194 2013
 3عيا قىاصعة ،الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت في الفًاء اإلاٛاعبي بحن يغوعة الثباث وخافؼ الخٛحر ،مجلت
ألابدار ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،الٗضص ألاو.52-51 ،)2019( ٫
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وٍلٗب ال٣اثض ً
ً
ً
ؤؾاؾُا ً
وزهىنا في بلضان الٗالم
ومهما في نى٘ الؿُاؾت الخاعظُت
صوعا
الشالض ،خُض حٗض اإلااؾؿت الغثاؾُت هي ناو٘ ال٣غاع الخ٣ُ٣ي للؿُاؾت الخاعظُت لخل٪
البلضان وٖلى وظه الخهىم الجؼاثغ ،خُض ًىٟغص الغثِـ بهى٘ ؾُاؾت الجؼاثغ الخاعظُت
و ٤ٞما زى ٫له الضؾخىع مً نالخُاث ،خُض جمىذ لغثِـ ؾلُاث واؾٗت في جدضًض جىظه
الؿُاؾخحن الضازلُت والخاعظُت ،وبالخالي ٞةن حٛحر ناو٘ ال٣غاع مً اإلادخمل ؤن ًاصي الى حُٛحر
الؿُاؾت الخاعظُت للضو.٫
الخاجمت:
مً زال ٫بدشىا ًٖ الضوع الظي جلٗبه اإلاخٛحراث الضازلُت في جدضًض ويبِ الؿلى ٥الخاعجي
الجؼاثغي ،جىنلىا بلى ظملت مً الىخاثج ؤَمها:
 ع٦ؼث مسخل ٠اإلاىازُ ٤والضؾاجحر الجؼاثغٍت اإلاؿخ٣لت ٖلى مجمىٖت مً اإلاباصت التي
حٗخبر ٚحر ظضًضة مً خُض اإلاماعؾت ٦مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو٫
وخ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرَا وٖلى جُٟٗل الخٗاون الضولي في اإلاجاالث الؿُاؾُت
وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت وٖلى خل الجزاٖاث بُغ ١الؿلمُت ،ومً َظٍ اإلاباصت ًبرػ
لىا الخىظه الؿلمي للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في بَاع حٗامالتها م٘ مسخل ٠الً٣اًا
اإلادىعٍت اإلاُغوخت في ظىاعَا ؤلا٢لُمي وختى الضولي.
ً خجؿض صوع اإلاخٛحراث الضازلُت في عؾم وجىظُه الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ مً زال٫
الٗضًض مً ألابٗاص :الجٛغاُٞت ،ألامىُت وؤلا٢خهاصًت ،اإلاجخمُٗت والٟغصًت ،ألامغ الظي
ًٟغى ٖلى الجؼاثغ جىُْ ٠مخٛحر مدضص ًخىا ٤ٞوَبُٗت التهضًض ،اإلاهلخت ؤو الهض،ٝ
والظي ًم٨جها مً لٗب صوع عٍاصي في مدُُها ؤلا٢لُمي ،وحٗض ال٣ىة الا٢خهاصًت
ً
بمخُاػا في ال٣ىة والىٟىط – ٖلى
والٗؿ٨غٍت ؤبغػ َظٍ الٗىانغ التي ٢ض جمىذ الجؼاثغ
ألا٢ل زال ٫الؿىىاث ال٣اصمت  -م٣اعهت م٘ باقي الضو ٫اإلاٛاعبُت.
ً
 ال ًمٞ ً٨هم الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ بهُال٢ا مً مدضص جٟؿحري واخض ،ألن
الؿُاؾت الخاعظُت هخاط جٟاٖل مجمىٖت مً الٗىامل الضازلُت والخاعظُتٞ ،ال٣غاعاث
الخاعظُت الجؼاثغٍت التي جهىٗها ألاظهؼة الغؾمُت ؾىاء ٧اهذ ؤٞغاص ؤو ماؾؿت جخد٨م
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ٞحها ظملت مً الٗىامل اإلاكتر٦ت التي جازغ ٖلى زُاعاتها الخاعظُت وٖلى بصعا٧اث ناو٘
ال٣غاع وعصوص ؤٗٞاله خُا ٫ألاخضار وألاػماث الؿُاؾُت والً٣اًا اإلاُغوخت في مدُُها
ؤلا٢لُمي والضولي.
الخىنُاث واإلا٣ترخاث:
ومً زال ٫الىخاثج الؿاب٣ت التي جىنلذ بلحها الضعاؾت ،جم بؾخيباٍ ٖضص مً الخىنُاث
هظ٦غ مجها:
 بن ؤَم عَان ؾُىاظه الجؼاثغ ٖلى اإلاضي ال٣هحر للخس ٠ُٟمً خضة الًٛىَاث
الخاعظُت ً٨مً في بؾخٛال ٫بم٩اهُاتها الضازلُت والُ٣ام بةنالخاث َُ٩لُت قاملت في
مىٓىمتها الؿُاؾُت قغٍ ؤن ج٩ىن َظٍ ال٣غاعاث هابٗت مً زهىنُتها الضازلُت
ولِؿذ هابٗت ل٣غعاث ؤَغا ٝزاعظُت.
 وظىص عئٍت بؾتراجُجُت واضخت ألؾـ ومهالر وؤَضا ٝألامً ال٣ىمي ،والتي جًمً
ؤًٞل الخلى ٫لخجاوػ اإلاًٗالث اإلاٗ٣ضة التي جسو ً٢اًا ألامً والخىمُت والغٞاَُت
بك٩ل الظي ًب٣ى البلض في ؤخؿً ألاويإ في الضازل والخاعط.
 جُٟٗل مبضؤ الضبلىماؾُت ؤلاوؿاهُت والى٢اثُت إلخخىاء الٟىاٖل اإلاهضصة لؤلمً الجؼاثغي
ً
مً زال ٫مضزل الخىمُت وصٖم الضًم٣غاَُت وحٗؼٍؼ خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿانًٞ ،ال ًٖ
حٗؼٍؼ الخٗاون الضبلىماسخي م٘ الكغ٧اء في َظٍ اإلاىُ٣ت
كاثمت اإلاهاصع واإلاغاح٘:
 اإلاهاصع
-

الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،صؾخىع .1996-1989-1976-1963
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-

عثاؾت الجمهىعٍت ،مغؾىم عثاسخي ع٢م  39-93ماعر في ًً 1993/01/26بِ مهام
اإلاٗهض الىَجي للضعاؾاث الاؾتراجُجُت ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الٗضص
 29الهاصع بخاعٍش .1993/01/29

-

عثاؾت الجمهىعٍت ،مغؾىم عثاسخي ع٢م  403-02ماعر في ً 2002/10/26دضص
نالخُاث وػاعة الكاون الخاعظُت ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،الٗضص 79
ناصع بخاعٍش.2002/02/01 :

-

عثاؾت الجمهىعٍت ،مغؾىم عثاسخي ع٢م  29-04ماعر في ً 2004/06/12خًمً بوكاء
الى٧الت الىَىُت لترُ٢ت الخجاعة الخاعظُت ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت
الٗضص  39الهاصعة بخاعٍش .2004/06/16

-

عثاؾت الجمهىعٍت ،مغؾىم عثاسخي ع٢م  174-04ماعر في ً 2004/10/26خًمً بوكاء
الى٧الت الىَىُت لترُ٢ت الخجاعة الخاعظُت ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت
الٗضص  16الهاصع بخاعٍش .2004/06/39

 اإلاغاح٘ باللٛت الٗغبُت
ؤ .الىخب
-

الىُٗمي ،ؤخمض ،الؿُاؾت الخاعظُتٖ ،مان :صاع ػَغان لليكغ والخىػَ٘.2010 ،

-

ٖمغ الٗمغٞ ،اعو ،١نىاٖت ال٣غاع والغؤي الٗام ،ال٣اَغة :صاع اليكغ والخىػَ٘.

-

مدمض ٞهميٖ ،بض ال٣اصع ،اإلاضزل الى الاؾتراجُجُتٖ ،مان :صاع الخالت 1999 ،الُبٗت
.2

-

مهباح ،ػاًض ٖبُض هللا ،الؿُاؾت الخاعظُتَ ،غابلـ :صاع جالت ،الُبٗت .1999 ،2

ب .اإلاظهغاث
-

بىقالٚم ،ظُاللي ،الٗال٢اث الجؼاثغٍت الٟغوؿُت في ْل ؾُاؾاث الُمحن اإلاخُغٝ
 ،2012-2002مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت ،جسهو صعاؾاث
ؤوعومخىؾُُت ،ظامٗت جلمؿان.2011/2010 ،
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-

ق٩ىعي ،ؾُضي مدمض ،وٞغة اإلاىاعص الُبُُٗت والىمى الا٢خهاصي – صعاؾت خالت
الا٢خهاص الجؼاثغي ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت
جسهو ه٣ىص ،بىى ٥ومالُت ،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان.2012/2011 ،

-

ٞخا ،٥مهضي ،الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ججاٍ صو ٫اإلاٛغب الٗغبي :جىوـ واإلاٛغب
همىطظا ،مظ٦غة لىُل قهاصة ماظؿخحر٢ ،ؿم الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت بؿ٨غة.

-

مىانغٍت ،مُمىهتَ ،ىٍت اإلاجخم٘ اإلادلي في مىاظهت الٗىإلات :مً مىٓىع ؤؾاجظة ظامٗت
بؿ٨غة ،ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ الٗلىم في ٖلم اظخمإ الخىمُت ،ظامٗت
بؿ٨غة.2012 ،

ث .اإلاجالث
-

ػٚىوي ،عابذ ،ؤػمت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بحن محرار اإلاباصت وخؿاباث اإلاهالر:
صعاؾت خالت "الغبُ٘ الٗغبي" ،مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت ،الٗضص  ،23هىٞمبر .2016

-

قغقي ،عخُمت ،الهىٍت الش٣اُٞت الجؼاثغٍت وجدضًاث الٗىإلات ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت
والاظخماُٖت ،الٗضص  11ظىان .2013

-

قىاصعة ،عيا ،الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في الًٟاء اإلاٛاعبي بحن يغوعة الشباث
وخاٞؼ الخٛحر ،مجلت ألابدار ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،الٗضص .2019 ،01

-

ٖبض الٗاليٖ ،بض ال٣اصع ،الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ججاٍ صو ٫الجىاع :بحن
م٣خًُاث الضوع ؤلا٢لُمي والخدضًاث ألامىُت ،اإلاجلت الجؼاثغٍت لؤلمً والخىمُت ،الٗضص
.2014 ،07

-

ُُٖت ،بصعَـ٣ٖ ،بت و٢اػي ،عَاهاث الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بٗض
الخغا ٥الكٗبي :صعاؾت جدلُلُت في اإلاضاعاث الجُىؤمىُت ،صٞاجغ الؿُاؾت وال٣اهىن،
اإلاجلض  ،12الٗضص .2020 ،02
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-

هًغة ،مُالٍ ،بق٩الُت الهىٍت الش٣اُٞت في الجؼاثغ في ْل الٗىإلات ،مجلت جاعٍش الٗلىم،
الٗضص الشامً ط 1ظىان .2017

ر .اإلادايغاث
-

بً الكُشٖ ،هام ،مدايغاث في مُ٣اؽ ؾُاؾت الجؼاثغ ؤلا٢لُمُت والضولُت،
مدايغاث ؤلُ٣ذ ٖلى َلبت الؿىت الشالشت لِؿاوـ جسهو ٖال٢اث صولُت،
 ،2016/2015ظامٗت ٢انضي مغباح  -وع٢لت.

-

بً ٖمغٖ ،اص ،٫مدايغاث في مُ٣اؽ الؿُاؾُت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،مدايغاث
ؤلُ٣ذ ٖلى َلبت الؿىت ألاولى ماؾتر جسهو ٖال٢اث صولُت ،ظامٗت مدمض إلاحن
صباٚحن  -ؾُُ ،2 ٠الجؼاثغ.2020/2019 ،

-

ٞال ،٥هىع الضًً ،مدايغاث في مُ٣اؽ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،مدايغاث
ؤلُ٣ذ ٖلى َلبت الؿىت ؤولى ماؾتر ٖلىم ؾُاؾُت جسهو ٖال٢اث صولُت ،ظامٗت
مدمض بىيُا – ٝاإلاؿُلت.

ج .اإلاىاك٘ ؤلالىتروهُت
-

زِ ؤهابِب الٛاػ الٗابغ للصخغاء ،جم جهٟذ اإلاى ٘٢بخاعٍشٖ 2021/01/10 :لى
ً
الؿاٖت ،10:30 :ه٣ال ًٖ اإلاى:٘٢

https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8
%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9
%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%
D8%B1%D8%A7%D8%A1
-

مجلت :ألاؾلخت الغوؾُت ظٗلذ الجِل الجؼاثغي ألا٢ىي في اإلاىُ٣ت ،جم جهٟذ اإلاى٘٢
ً
في جاعٍشٖ 2020/01/10 :لى الؿاٖت ،13:54 :ه٣ال ًٖ اإلاى:٘٢
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https://arabic.sputniknews.com/military/202009261046653665-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%AC%D8%B9%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/
ؼ الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت٦ مغ،ُحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت الجضًضةٛمٗالم الخ

-

 الؿاٖت2020 يٟ ظاه7 ٘ في جاعٍش٢ذ اإلاىٟ جم جه،2020 خىبغ٦ ؤ13 ،والضبلىماؾُت
ً
:٘٢ال ًٖ اإلاى٣ ه،10:03
https://www.csds-center.com/article/
ت ألاحىبُتٛ اإلاغاح٘ بالل
-

Khlfa mamri, « Pelevinge aux source de la politique de l algerie », revue
algerienne des internationales 04(1986) : pp 16,18.
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البٗض اإلاُٗاعي للؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت :صعاؾت جدلُلُت هلضًت
The normative dimension of Algerian foreign policy: a critical
analytical study
ص.خمُاػ ؾمحر
٧لُت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت امدمض بى٢غة -بىمغصاؽ
samirhamiaz@hotmail.com
ص .مىهىعي ؾُٟان
٧لُت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت امدمض بى٢غة -بىمغصاؽ
sofiane.mansourisp@gmail.com
ملخص:
تهضَ ٝظٍ الىع٢ت البدشُت ،بلى الى٢ىٖ ٝلى صعاؾت
البٗض اإلاُٗاعي للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،مً
زال ٫الخُغ ١بضاًت بلى جٟؿحر الؿُاؾت الخاعظُت
الجؼاثغٍت مً مىٓىع الىٓغٍت البىاثُت ،باإلياٞت بلى
ج٣ضًم ٢غاءة ه٣ضًت جدلُلُت للمباصت اإلاٗاًحر الخا٦مت
واإلاىظهت للؿلى ٥الخاعجي للجؼاثغ ،وفي ألازحر
خاولذ َظٍ الىع٢ت بدض بق٩الُت الخى ٤ُٞبحن
الالتزام باإلاباصت اإلاُٗاعٍت ومخُلباث جد ٤ُ٣اإلاهالر
الخُىٍت للجؼاثغ.
اليلماث اإلافخاخُت:
الؿُاؾت الخاعظُت ،اإلاُٗاعٍت ،اإلاهلخت الىَىُت،
الجؼاثغ.

Abstract:

This research paper aims to stand on the study of the
normative dimension of the Algerian foreign policy,
by first addressing the interpretation of the Algerian
foreign policy from the perspective of the
constructivist theory, in addition to providing an
analytical critical reading of the normative principles
oriented to the external behavior of Algeria, and in
the end this paper tried to discuss the problem of
reconciliation Between commitment to normative
principles and requirements to achieve Algeria's
vital interests.
Keywords:
foreign policy, normative, national interest, Algeria

ملضمت:
ٌٗخبر الخمؿ ٪باإلاٗاًحر والُ٣م ،بخضي الؿماث الجىَغٍت التي جُب٘ الؿُاؾت الخاعظُت
للجؼاثغ ،ومً الشابذ ؤن َظا البٗض اإلاُٗاعي الظي ًمحز الضبلىماؾُت الجؼاثغٍتٌٗ ،بر ًٖ "اإلاحرار
الثىعي" ،وًٖ اليؿ ٤الٗ٣اثضي للضولتًٞ ،ال ًٖ ٧ىهه ٌٗ٨ـ الخهاثو الٗامت للصخهُت
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والهىٍت الىَىُت للجؼاثغ اإلادكبٗت باالٖتزاػ بالؿُاصة والاؾخ٣ال ٫الىَجي والغاًٞت ل٩ل ؤق٩ا٫
الخبُٗت والؿُُغة ألاظىبُت.
اعج٨ؼث الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ مىظ الاؾخ٣ال ٫ؾىت ٖ ،1962لى مجمىٖت مً
اإلاباصت واإلاٗاًحر الخإؾِؿُت التي جدؿ ٤م٘ ُٖ٣ضتها الؿُاؾُت ،وبظلّ ٪
ؤؾـ ناو٘ ال٣غاع
الجؼاثغي ؾُاؾت زاعظُت مؿدىضة بلى ُٖ٣ضة الاؾخ٣اللُت وؤلاٖالء مً قإن الؿُاصة الىَىُت،
و٢اثمت ٖلى ٞلؿٟت ٖضم الخضزل وؾُاؾت خؿً الجىاع ،م٘ ع٧ ٌٞل ؤق٩ا ٫ؤلامبرًالُت
َ
اإلاؿخٗمغة ،باإلياٞت بلى صٖم الً٣اًا الٗاصلت
والؿُُغة ألاظىبُت ،والاهدُاػ بلى الكٗىب
والٗمل ٖلى جهُٟت الاؾخٗماع مً زال ٫صٖم واخخًان الخُاع الشىعي الخدغعي باٖخباع الجؼاثغ
٧اهذ جمشل "كلٗت وكبلت الثىاع".
عٚم ؤن َظا البٗض اإلاُٗاعي اإلاخمشل في الخمؿ ٪باإلاباصت والُ٣م والاؾخمغاع ٖلحها،
ؤُٖى للؿُاؾت الخاعحُت ػزم وؾمٗت ومياهت صولُت زانت في مغخلت الخغب الباعصة ،خُض
٧اهذ مباصت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت مالثمت لظل ٪الؿُا ١الضولي وزاصمت للمهالر
الىَىُت للجؼاثغ.
بُض ؤن الخمؿ ٪الهاعم بهظٍ اإلاباصت اإلاُٗاعٍت وبسانت مبضؤ ٖضم الخضزل في ْل
اإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت والضولُت الغاَىت ،ؾُجٗل مً الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ حِٗل مًٗلت
الخىفُم بحن الخمؿً باإلاباصت ومخُلباث وخؿاباث اإلاهالح ،التي ج٣خطخي باألؾاؽ بٖاصة
ج ٠ُُ٨البٗض اإلاُٗاعي بالك٩ل الظي ٌُٗي ٗٞالُت ؤ٦بر للؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ بما ًسضم
مهالخها الخُىٍت وز٣لها الجُىؾُاسخي.
جإؾِؿا ٖلى ما ؾب ،٤جداوَ ٫ظٍ الىع٢ت البدشُت ؤلاظابت ًٖ ؤلاقيالُت الخالُت:
ُٞما جخمشل اإلاباصت واإلاٗاًحر اإلااؾؿت والخا٦مت للؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ؟ و٠ُ٦
ًم ً٨الخى ٤ُٞبحن الخمؿ ٪باإلاباصت اإلاُٗاعٍت ومخُلباث جد ٤ُ٣اإلاهالر في الؿُاؾت الخاعظُت
للجؼاثغ في ْل اإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت والضولُت الغاَىت؟.
ؾُٗا لئلظابت ًٖ ؤلاق٩الُت ،جم ج٣ؿُم َظٍ الىع٢ت البدشُت بلى اإلاداوع الخالُت:
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 اإلادىع ألاوٌ :جٟؿحر البٗض اإلاُٗاعي للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت مً مىٓىع الىٓغٍت
البىاثُت.
 اإلادىع الثاوي٢ :غاءة جدلُلُت للمباصت اإلاُٗاعٍت اإلاىظت للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت.
 اإلادىع الشالض :الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ بحن الالتزام باإلاباصت اإلاُٗاعٍت ومخُلباث
جد ٤ُ٣اإلاهلخت ال٣ىمُت.
اإلادىع ألاوٌ :جفؿحر البٗض اإلاُٗاعي للؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت مً مىٓىع الىٓغٍت
البىاثُت

ّ
جىُل ٤الىٓغٍت البىاثُت في جٟؿحرَا للؿُاؾت الخاعظُت ،مً مؿلمت ؤؾاؾُت مٟاصَا
ّ
ؤن الضولت هي ٞاٖل اظخماعي ولِـ ٖ٣الويٞ ،الؿلى ٥الخاعجي للضولت ًخدضص ًبىاء ٖلى
1

مجمىٖت مً الخىٗ٢اث الُ٣مُت خى ٫الؿلى ٥اإلاالثم ؤو ما ٌؿمى "باإلاٗاًحر".
٦ما ّ
ؤن الضولت بىنٟها ٞاٖل اظخماعي جخسظ ٢غاعاث ؾُاؾتها الخاعظُت و ٤ٞمىُ٤
اإلاالءمتٞ ،هي ال جسخاع ٢غاعا بال بٗض ؤن ج٣ضع مضي مالءمت هخاثج طل ٪ال٣غاع لضوعَا الاظخماعي،
وَىٍتها ،ؤو وؿ٣ها الُٗ٣ضي .وٖلُهٞ ،إَضا ٝالؿُاؾت الخاعظُت للضولت هي مُٗاعٍت بالضعظت
ألاولى ،حؿعى مً زاللها للخٟاّ ٖلى صوعَا الاظخماعي وٖلى وؿ٣ها الُ٣مي والهىٍاحي.
جغج٨ؼ ٢غاعاث الؿُاؾت الخاعظُت َب٣ا للىٓغٍت البىاثُت ٖلى اإلاٗاًحر ،وهي " مجمىٕ
ال٣ىاٖض التي حٗبر ًٖ ٖىامل جظاجاهُت ،جاعٍسُت وز٣اُٞت .ولظل ،٪جضٖى الىٓغٍت البىاثُت بلى
"الخُ٣ض باإلاٗاًحر" وظٗلها َضٞا للؿُاؾت الخاعظُت للضو ٫بضال مً "اإلاهلخت الىَىُت".
ٞالبىاثُت ال حٗخبر اإلاهلخت الىَىُت ٦مُٗى مىيىعي مؿب٦ ٤ما ًغي الىاُٗ٢ىن ،وبهما

جغيّ ،
بإن اإلاهلخت الىَىُت جبجى ٖبر جٟاٖل "جظاجاوي" ؤي ؤجها مدهلت إلاجمىٖت مً اإلاٗاًحر،

Guzzini,S and Leander,A, Constructivism and International Relations, London & New York :
Routledge. 2006, p.94.
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1

واإلاباصت ،واإلاٗخ٣ضاث ،وَظٍ اإلاٗاًحر هي التي جىظه الؿُاؾت الخاعظُت وجدضص الهىاب مً
الخُإ.

1

بن مٗاًحر الؿُاؾت الخاعظُت مً مىٓىع بىاجي جخدضص في مؿخىٍحن ،ؤخضَما وَجي،
ًخمشل باألؾاؽ في "الهىٍت الىَىُت" التي حٗبر ًٖ ُ٢م ألامت وز٣اٞتها ،و٦ظا الغئي اإلاكتر٦ت
للٗالم الخاعجي ،وألاصواع التي ًخىظب ؤن جًُل٘ بها في الؿاخت الضولُت بالك٩ل الظي ًدؿ ٤م٘
َىٍتها الىَجي ووؿ٣ها الٗ٣اثضي .وآلازغ صوليً ،خمشل في مجمىٕ اإلاٗاًحر التي حٗخى٣ها الضولت في
البِئت الضولُت .وفي َظا ؤلاَاع ،جدبجى الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ ٖضة مباصت٦ ،مبضؤ ٖضم
الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ،٫اخترام ؾُاصة الضو ،٫الدؿىٍت الؿلمُت للجزاٖاث ،وجلٗب
َظٍ اإلاباصت واإلاٗاًحر صوع بال ٜألاَمُت في جىظُه الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ.
حٗض الؿُاؾت الخاعظُت و٣ٞا للُغوخاث البىاثُتٖ ،ملُت جغا٦مُت إلاجمىٖت مً
الخبراث واإلاٗخ٣ضاث الؿُاؾُت التي جغا٦مذ ٖبر الؼمً٦ ،ما ؤجها حٗ٨ـ بِئت ال٣غاع الاظخماُٖت
اإلاٗ٣ضة ،والخهاثو الُ٣مُت والش٣اُٞت الضازلُت التي حُٗي مٗجى لؿلى٦ها الخاعجي .وٖلى
يىء َظٍ اإلاىٓىمت اإلاُٗاعٍت جخدضص ؤَضا ٝوؤصواع الؿُاؾُاث الخاعظُت للضو.٫

2

اهُال٢ا مً الُغوخاث ال٨ٟغٍت للىٓغٍت البىاثُتٞ ،ةن الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ حٗبر
ًٖ الهىٍت الىَىُت ،اإلاىٓىمت الُ٣مُت وًٖ الُٗ٣ضة الؿُاؾُت للجؼاثغ ،ول ً٨ؤًًا ًٖ اإلاباصت
التي جامً بها الجؼاثغ٧ ،الضٞإ ًٖ الً٣اًا الٗاصلت وجهُٟت الاؾخٗماع ،اخترام ؾُاصة الضو٫
وٖضم الخضزل في قاوجها وٚحرَا مً اإلاٗاًحر التي جىظه الؿلى ٥الخاعجي للجؼاثغ.
واضخا ّ
ً
ؤن ناو٘ ال٣غاع الجؼاثغي بٗض
َب٣ا إلاا جُغخه الىٓغٍت البىاثُت مً ؤ٩ٞاعَ ،بضا
ُ
الاؾخ٣ال٢ ٫ض ؤصع ٥ؤ ّن اإلاهلخت الىَىُت للضو ٫ال ًم ً٨ؤن جستز ٫في الهغإ ٖلى ال٣ىة
ٞدؿب مً ؤظل جد ٤ُ٣ألامًٞ .اإلاهلخت الىَىُت هي مدهلت لٗملُاث اظخماُٖت وجغا٦ماث

 1زالض مٗمغي ،الخىٓحر في الضعاؾاث ألامىُت لفترة ما بٗض الخغب الباعصة ،مظ٦غة ماظؿخحر في الٗلىم
الؿُاؾُت ،ظامٗت باجىت٧ :لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،2008/2007 ،م .116
 2لىٍض ظيؿً ،جفؿحر الؿُاؾت الخاعحُت ،جغظمت :مدمض بً ؤخمض مٟتي ومدمض الؿُض .ؾلُم ،الغٍاى:
ٖماصة قاون اإلا٨خباث بجامٗت اإلال ٪ؾٗىص ، 1989 ،م .83
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جاعٍسُت٦ .ما ؤن ألا٩ٞاع والخهىعاث الؿاثضة ،هي التي جبجي اإلاهالر وجاؾـ مٗاًحر م٣بىلت
للؿلىً .٥
وبىاء ٖلى طل٢ ،٪امذ نىاٖت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت وجىُٟظَا ،مىظ الاؾخ٣ال٫
ختى ٖام ٖ ،1991لى ال٣ىاٖاث واإلاٗخ٣ضاث الشىعٍت التي جمسًذ ًٖ الخغب الخدغٍغٍت.

1

اإلادىع الثاوي :كغاءة جدلُلُت للمباصت اإلاُٗاعٍت اإلاىحت للؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
ً
ً
وعزذ الىسبت الؿُاؾُت الجؼاثغٍت في ٞترة ما بٗض الاؾخ٣ال ،٫ججغبت عاثضة جغا٦مذ
للجؼاثغ في اليكاٍ الضبلىماسخي ّببان ٞترة الٟ٨اح اإلاؿلر ،ؾاَمذ في ج٩ىًٍ اإلاباصت ألاؾاؾُت
لؿُاؾتها الخاعظُت والخدالٟاث الىاقئت ،وختى شخهُتها الضبلىماؾُت .ومً الشابذ ؤن َظٍ
اإلاغخلت الخانت مً الخاعٍش الجؼاثغي ؾاَمذ بٗم ٤في الخإزحر في عئٍت ناو٘ ال٣غاع الجؼاثغي
نى ٙجهىعٍ إلاباصت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت وؤؾؿها ً
زم َ
للبِئت الضولُت ،ومً ّ
الخ٣ا.
ّ
والخ٣ُ٣ت ؤن ما ًم ً٨حؿمُخه "محرار الثىعة" ق٩ل اإلاغظُٗت الغثِؿت للؿُاؾت الخاعظُت
الجؼاثغٍت ،ومشلذ صبلىماؾُت ظبهت الخدغٍغ الىَجي ؤلاَاع الغؾمي ٚحر ال٣ابل للمغاظٗت لهاو٘
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في ٞترة ما بٗض الاؾخ٣ال.٫
ول٣ض جبلىعث مباصت الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ مىظ الشىعة الخدغٍغٍت في بُان الٟاجذ
مً هىٞمبر  ،1954ومُشا ١الهىمام في  20ؤوث  ،1956و٦ظا مُشاَ ١غابلـ في ظىان ،1962
و٢ض جمحزث َظٍ اإلاباصت ب٣ضع ٦بحر مً الاؾخ٣غاع والاؾخمغاعٍت بٗض الاؾخ٣الٞ ،٫مباصت الؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت جخمحز بالشباث خُض ؤجها ال جخٛحر بخٛحر الغئؾاء ،ولٗل َظا ما ًٓهغ في
البُاهاث واإلاىازُ ٤الغؾمُت ومً طل ،٪صؾخىع  1963وصؾخىع  1989وصؾخىع ٧ ،1996ل َظٍ
اإلاىازُ٦ ٤غؾذ مجمىٖت مً اإلاباصت التي ٧اهذ بمشابت الىاْم واإلاىظه للؿُاؾت الخاعظُت
للجؼاثغ ومجها:
 جدلُم الاؾخلالٌ الىَجي:
ًخجلى طل ٪في الضٞإ ًٖ الؿُاصة ال٩املت وٖضم اإلاؿاؽ بالخضوص اإلاىعوزت ًٖ
الاؾخٗماع ،و٢ض جبحن طل ٪مىظ ٞترة الاؾخٗماع خُض عًٞذ الجؼاثغ ج٣ؿُم التراب الىَجي في
 1عابذ ػٚىوي" ،ؤػمت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بحن محرار اإلاباصيء وخؿاباث اإلاهالر" ،ؾُاؾاث ٖغبُت،
الٗضص  ،23هىٞمبر  ،2016م.90
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مٗاَضة بًُٟان ٖام  1961و٦ظا بٗض الاؾخ٣ال ٫ؤزىاء الخىؾ٘ اإلاٛغبي ٖلى خؿاب ألاعاضخي
الجؼاثغٍت ُٞما ٌٗغ ٝبدغب الغما 1963 ٫واؾخمغث الجؼاثغ في الضٞإ ٖلى َظا اإلابضؤ بلى ٚاًت
الاٖترا ٝبه في مىٓمت الىخضة ؤلاٞغٍُ٣ت ٖام  1964وع ٌٞالجؼاثغ ؤي جضزل زاعجي ٢ض
ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى اؾخ٣اللُت ال٣غاع الؿُاسخي للجؼاثغ .ي ٠الخمؿ ٪باالؾخ٣ال ٫الا٢خهاصي
مً زال ٫مماعؾت الؿُاصة ٖلى الثرواث الىَىُت َظا ما ْهغ في ؾُاؾت جإمُم اإلادغو٢اث التي
اهُل٣ذ في ٖهض الغثِـ "َىاعي بىمضًً".

1

 صٖم خم الكٗىب في جلغٍغ مهحرها:
باٖخباع الجؼاثغ صولت ٖاهذ مً والًاث الاؾخٗماع ،وظضث هٟؿها ؤمام مؿاولُت ججاٍ
الكٗىب اإلاؿخٗمغة ،وٖلُه٢ ،امذ الجؼاثغ بضٖم خغ٧اث الخدغع والضٖىة بلى مىذ الكٗىب خ٤
ً
امخضاصا إلاباصت زىعتها وبًماجها
ج٣غٍغ اإلاهحر ولم ج ً٨مؿاهضة الجؼاثغ للخغ٧اث الخدغٍغٍت بال
الغاسخ بخهُٟت الاؾخٗماع ،وبىاءا ٖلى طل ٪صٖمذ الجؼاثغ الخغ٧اث الخدغعٍت في ال٣اعة
ؤلاٞغٍُ٣ت ،وفي ؤمغٍ٩ا الالجُيُت وفي آؾُا ،وٖلى َظا ونٟذ الجؼاثغ بإجها "كبلت الثىاع".
ٖ ضم الخضزل في الكاون الضازلت للضوٌ:
ٌٗض ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ٫ؤخض اإلاباصت الغاسخت في الؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت ،و٢ض هو مُشا ١ألامم اإلاخدض في اإلااصة ٖ 2 7/2لى َظا اإلابضؤ ٦ما ههذ
ٖلُه ؤًًا الٗضًض مً مىازُ ٤اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت مشل ظامٗت الضو ٫الٗغبُت و٦ظا مىٓمت
الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي ،وباٖخباع ؤن الجؼاثغ مً الضو ٫الضاٖمت إلاباصت ألامم اإلاخدضة واإلاىٓماث
ؤلا٢لُمُت ٞةن الجؼاثغ ملتزمت بكضة بهظا اإلابضؤ الظي لضًه نلت مباقغة باخترام ؾُاصة الضو٫
وبٗال٢اث خؿً الجىاع.
 الدؿىٍت الؿلمُت للجزاٖاث الضولُت:

 1ظُاللي بكالٚم ،الٗالكاث الجؼاثغٍت الفغوؿُت في ْل ؾُاؾاث الُمحن اإلاخُغف ،مظ٦غة اإلااظؿتر في الٗلىم
الؿُاؾُت ،ظامٗت جلمؿان٧ :لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،2011/2010 ،م م .63-62
 2ؤهٓغ :اإلااصة  7/2مً مُشا ١مىٓمت ألامم اإلاخدضة.
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حٗخبر الدؿىٍت الؿلمُت للجزاٖاث الضولُت ؤخض اإلاباصت التي جغج٨ؼ ٖلحها الؿُاؾت
الخاعظُت للجؼاثغ ،بدُض ٧اهذ صاثما جغ ٌٞاللجىء بلى اؾخسضام ال٣ىة ،وباإلا٣ابل جغاًَ ٖلى
خل الجزاٖاث الضولُت بالُغ ١الؿلمُت مً زال ٫الىؾاَت ،اإلاٟاوياث ،واإلاؿاعي الخمُضة،..
ول٣ض هجخذ الجؼاثغ في حؿىٍت ال٨شحر مً الجزاٖاث وبسانت في ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت .وفي َظا ؤلاَاع
ججضع ؤلاقاعة بلى الضوع الٟٗا ٫للىؾاَت الجؼاثغٍت في حؿىٍت ؤػمت مالي .بهظا ج٩ىن مباصت
الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ مخماَُت م٘ الكغُٖت الضولُت زانت وؤن الٟهل الؿاصؽ لؤلمم
اإلاخدضة هو بك٩ل واضر ٖلى الُغ ١الؿلمُت لخل للجزاٖاث الضولُت.
 خؿً الجىاع:
ً٣هض بدؿً الجىاع الٗمل ٖلى جىمُت الؿلم والخٗاون بحن صو ٫الجىاع ،وٍ٣خطخي
خؿً الجىاع الخسلو مً ٧ل ٖىامل ؾىء الخٟاَم ،و٦ظا ٞخذ ٢ىىاث الخىاع والدكاوع مً ؤظل
ّ
خل ٧ل الخالٞاث التي ًم ً٨ؤن جيكإ بحن الضو ٫اإلاجاوعة٦ ،ظل ٪اؾخٛال٧ ٫ل ؤلام٩اهاث لخىمُت
ٖال٢اث الخٗاون والخًامً وجدغٍغ اإلاباصالث بحن الضو ،٫لخهبذ مهالر الضو ٫مغجبُت بغوابِ
مخِىت.

1

ل٣ض جبيذ الجؼاثغ مىظ ؤن جدهلذ ٖلى اؾخ٣اللها ،ؾُاؾت زاعظُت جدترم ؾُاصة
الضو ،٫و وجضٖم الخ ٤في الاؾخ٣ال٦ ،٫ما جىايل مً ؤظل جهُٟت الاؾخٗماع و جضٖم خ٤
َ
الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرَا .و٢ض ؤعسخى طل ٪مبضؤ  ٌٞؤلامبرًالُت والاؾخٗماع في الؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت ،ولم ًَ ً٨ظا اإلابضؤ ٌٗ٨ـ بالًغوعة ألاًضًىلىظُت الاقتراُ٦ت ،ول٨ىه ٧ان
ً
ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخٗبحر الظي اؾخٗملخه الخغ٧اث الىَىُت للخٗبحر ًٖ عًٞها الكضًض للىٓام
الاؾخٗماعي الٛغبي ؤلامبرًالي .وٍجض مبضؤ مٗاصاة ؤلامبرًالُت والاؾخٗماع ظظوعٍ ً
ؤًًا في جاعٍش
الخغ٦ت الىَىُت مً زال ٫نغاٖها م٘ اإلاؿخٗمغ الٟغوسخي الظي وٟ٢ذ بلى ظاهبه ال٣ىي الٛغبُت
ً
ً
ممشلت في خل ٠قما ٫ألاَلسخي .وهدُجت لظل ،٪اؾخلهمذ الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة مباصئها،

 1مدمض ٢جالي ،يبِ الخضوص ؤلاكلُمُت للضوٌ ومبضؤ ُخؿً الجىاع الخالت الجؼاثغٍت -الخىوؿُت ،مظ٦غة
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بٗض الاؾخ٣ال ،٫مً صبلىماؾُت الخغ٦ت الىَىُت في مٗاصاة الىٓام ؤلامبرًالي والىٓام
الاؾخٗماعي.

1

اهُال٢ا مً جدلُل مباصت الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغً ،خطر ؤن ّ
لخبجي الضبلىماؾُت
الجؼاثغٍت ،وزباتها ٖلى جل ٪اإلاباصت ،والاؾخمغاع ٖلحها ،له ٌ
ؤزغ مؼصوط في ؾمٗت الؿُاؾت الخاعظُت

وزاعظُاٗٞ .لى اإلاؿخىي الضازلي ،ظغي ْ
ً
ً
٦ؿب اإلاؼٍض مً الكغُٖت للؿُاؾُت
صازلُا
الجؼاثغٍت
ْ
الشىعٍت وزل ٤جىا ٤ٞؾُاسخي صازلي م٣بى ٫خى ٫الضبلىماؾُت الخاعظُت .وٖلى اإلاؿخىي
ّ
الخاعجي ،ظغي ج٩ىًٍ ؾمٗت زاعظُت بًجابُت للجؼاثغ م٨ىتها مً ا٦دؿاب نىعة الضولت اإلادترمت
لؿُاصة الضو ٫وٚحر مؿخٗضة للخضزل في قاوجها الضازلُت ،والضولت اإلا٣بىلت لضي ألاَغاٝ
مىداػ ،مما ّؤَلها لخد ٤ُ٣هجاخاث صبلىماؾُت باعػة َىاٞ ٫ترة
اإلاخىاػٖت ٧ىؾُِ مداًض وٚحر
ٍ
الخغب الباعصة.
اإلادىع الثالث :الؿُاؾت الخاعحُت للجؼاثغ بحن الالتزام باإلاباصت اإلاُٗاعٍت ومخُلباث جدلُم
اإلاهلخت اللىمُت
ٖغٞذ الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ زانت في ْل اإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت والضواًت الغاَىت،
ؤػمت الخى ٤ُٞبحن اإلاٗاًحر واإلاهالر 2،وجخجلى َظٍ ألاػمت في نىعة الخغم ٖلى الالتزام بالضٞإ
ًٖ اإلاباصت واإلاٗاًحر والُ٣م ،ختى وبن ٧ان طلً ٪اصي بلى الخٟغٍِ في اإلاهلخت الىَىُت ؤو ختى
الايُالٕ بضوع ؤ٦بر في اإلادُِ ؤلا٢لُمي والضولي.
ّ
في الخ٣ُ٣ت ؤن م٣اعبت الجؼاثغ للغبُ٘ الٗغبي ،جا٦ض ّ
ؤن الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت
حِٗل بالٟٗل خالت ؤػمت في الخى ٤ُٞبحن خؿاباث اإلاهالر ومحرار اإلاباصت الىَىُت ،طلّ ٪
ؤن

جد ٤ُ٣ؤَضا ٝألاولى ٧ان ٖلى خؿاب ؤَضا ٝالشاهُت في لٗبت نٟغٍت ٧ان في ؤلام٩ان ّ
ججىبها.
ّ
بن َظٍ ألاػمت ًمٞ ً٨همها في ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ وا ٘٢صولي ظضًض ٚحر طل٪
الظي نىٗذ ُٞه الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ؤمجاصَاٞ .اإلاى ٠٢الجؼاثغي ٖ٨ـ ً
مؼٍضا مً الخباٖض
 1عابذ ػٚىوي ،اإلاغح٘ الؿابم ،م.88
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وهٓام صولي وب٢لُمي مخٛحر
بحن اإلاباصت اإلاُٗاعٍت الغاسخت للؿُاؾُت الخاعظُت الجؼاثغٍت
ٍ
بؿغٖت ،وؾاثغ في اججاٍ مٗا٦ـ للمباصت التي صؤبذ ٖلى اهتهاظها الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت.
ً
هدى
وٍبضو ؤن ناو٘ ال٣غاع الجؼاثغي ٦إهه ٖاظؼ ؤو ٚحر مضع ٥ؤو عبما ٧ان مضع٧ا ٖلى ٍ
زاَئ للخُٛحر الخانل في الٗالم ،خحن ّ
ًهغ ٖلى الخمؿ ٪بمباصت مُٗاعٍت ٚحر مخٛحرة في ٖالم
َى في صعظت ٦بحرة مً الخدى ٫والخٛحرٞ ،مبضؤ ٖضم الخضزل مشال َى مبضؤ "خمُض" ل ً٨وم٘ طل٪
ًجب ؤن ال ًً٘ اإلاهلخت وألامً ال٣ىمي ٖلى اإلاد ٪ؤو ًاصي بلى حُِٛب صوع الجؼاثغ ٖلى
الؿاخت ؤلا٢لُمُت والضولُت.
اإلاالخٔ ؤن اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت ال٣اثمت ٖلى ٢ضؾُت الؿُاصة وع ٌٞالخضزل والخمؿ٪
باإلاٗاًحر ،هي في الخ٣ُ٣ت في جهاصم م٘ الىماطط الجضًضة للخضزل ؤلاوؿاوي و"مؿاولُت الخماًت"
في الٗال٢اث الضولُت٦ ،ما ؤن بنغاع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ٖلى الخمؿ ٪بمباصت ؾُاؾتها
الخاعظُت ،مً صون مداولت جُُٟ٨ها و ٤ٞالخٛحراث في البِئت الضولُتَ ،ى الظي ظٗلها في خالت
ؤػمت ،وفي وي٘ ٚحر اٖخُاصي ٚحر الظي ًجب ؤن ج٩ىن ٖلُه.
ل٣ض جمحزث الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت َىا ٫الٗ٣ىص اإلاايُت ب٣ضعتها ٖلى اإلاالءمت
بحن مباصئها ومٗاًحرَا ومهالخها ،ل٨جها جٓهغ في الٟترة ألازحرة ،مً زال ٫ألاخضار في الٗالم
الٗغبي وفي الؿاخل ألاٞغٍ٣ي٦ ،إجها ٖاظؼة ًٖ ٗٞل طل .٪وٖلى َظا ّ
بن ألاػمت التي حٗغٞها
ً
ؤؾاؾا ،وَظٍ ألاػمت مخٗل٣ت ب٣ضعة الضبلىماؾُت
الؿُاؾُت الخاعظت للجؼاثغ هي ؤػمت ج٠ُ٨
الجؼاثغٍت ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ الخدىالث الٗاإلاُت الجضًضة ،ختى ال جخجه هدى مؼٍض مً الٗؼلت،
1

بذجت الخمؿ ٪باإلاٗاًحر واإلاباصت.
بن مً ّ
ؤَم هخاثج َظٍ ألاػمت َى جىاػ ٫الجؼاثغ ًٖ الضوع الظي ًمىدها بًاَا ز٣لها
الجُىؾُاسخي في الايُالٕ بضوع ب٢لُمي ،جاع٦ت الٟغا ٙلخملاٍ ٢ىي ب٢لُمُت ؤزغي ٖلى خؿاب
الضوع اإلادىعي للجؼاثغ .و٢ض جغ ٥اإلاى ٠٢الجؼاثغي بسهىم ألاخضار في ًٞائها الٗغبي
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٢ىٍا في الخاعط ُمجمله ّ
ً
اهُباٖا ًّ
ّ
ب ٌٛالىٓغ ًٖ جىظه مىٟ٢ها -
ؤن عصة ٗٞل الجؼاثغ -
ال٣غٍب
ؤ٢ل ّ
٧ان ّ
مم ًمىده ّبًاَا صوعَا ٣٦اثض ب٢لُمي.
َ
ج٨خٟي
وٖلُه وبالىٓغ بلى ز٣لها ؤلاؾتراجُجي و٢ىتها الا٢خهاصًت والٗؿ٨غٍتً ،جب ؤال
ً
الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ بمجاعاة ألاخضار وال ّ
بغصة الٟٗل بط ًُيخٓغ مجها ؤن ج٩ىن صولت مباصعة
ً
ّ
ومازغة ،ويابُت للخدىالث في مجاالث جإزحرَاّ .ؤما ٖضم ٢ضعتها ٖلى الايُالٕ بظل ٪بذجت
الخمؿ ٪باإلاٗاًحر واإلاباصتٞ ،ةن طل ٪ؾًُغ بمهالخها وختى بهىعتها ومهضاُ٢تها في الخاعط،
وفي الضازل ً
ؤًًا.
زاجمت:
خاولذ َظٍ الىع٢ت البدشُت ،الى٢ىٖ ٝلى صعاؾت البٗض اإلاُٗاعي للؿُاؾت الخاعظُت
الجؼاثغٍت مً زال ٫ج٣ضًم ٢غاءة ه٣ضًت جدلُلُت للمباصت اإلاٗاًحر الخا٦مت للؿلى ٥الخاعجي
للجؼاثغ .و٢ض جىنلذ الىع٢ت البدشُت بلى ؤن نفت اإلاُٗاعٍت هي الخانُت الجىَغٍت التي جُب٘
الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ ،التي جغج٨ؼ باألؾاؽ ٖلى مجمىٖت مً اإلاباصت واإلاٗاًحر التي ججض
ؤؾاؾها في الُٗ٣ضة الؿُاؾُت واإلاحرار الشىعي للجؼاثغ ،ولٗل مً ؤَمها ،وؤلاٖالء مً قإن
الؿُاصة الاؾخ٣ال ٫الىَجيٞ ،لؿٟت ٖضم الخضزل وؾُاؾت خؿً الجىاع ،م٘ ع٧ ٌٞل ؤق٩ا٫
ؤلامبرًالُت ،باإلياٞت بلى صٖم الً٣اًا الٗاصلت والٗمل ٖلى جهُٟت الاؾخٗماع.
وبالغٚم مً ؤَمُت َظٍ اإلاباصيء اإلاُٗاعٍت اإلااؾؿت والخا٦مت للؿُاؾت الخاعظُت
للجؼاثغ ،والتي لُاإلاا ؤ٦ؿبتها م٩اهت وؾمٗت م٣بىلت في الؿاخت الضولُت ،بال ؤن مخُلباث
اإلاهالر ويٛىٍ اإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت والضولُت الغاَىت ،جٟغى ٖلى الجؼاثغ ؤن ج٣ىم بةٖاصة
ج ٠ُُ٨مباصت ؾُاؾتها الخاعظُت بما ًخماشخى ومهالخها الخُىٍت وز٣لها الجُىؾُاسخي.
كاثمت اإلاغاح٘:
ؤوال :باللٛت الٗغبُت:
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ِمً الضبلىماؾُت الخللُضًت بلى الضبلىماؾُت الاكخهاصًت في ْل الىؾاث
الغكمُت
From traditional diplomacy to economic diplomacy with
digital media
 بغاهُمي ًىؾف.ص
3 حامٗت الجؼاثغ
youssef.brahimi16@gmail.com
Abstract:
:ملخص
This very important topic deals with one of the
اًت بخضي الىؾاثلًٛدىاوٌ هظا اإلاىيىٕ اإلاهم لل
important diplomatic means in the field of
الضبلىماؾُت اإلاهمت في مجاٌ الٗالكاث الضولُت و
international relations, which is: economic
 الضبلىماؾُت الاكخهاصًت و التي جضزل في: هي
diplomacy, which falls within the framework of the
ًبَاع ما ٌؿمى بالضبلىماؾُت الىاٖمت و طل
so-called soft diplomacy, by moving from traditional
باالهخلاٌ مً صبلىماؾُت جللُضًت واهذ نالخت
diplomacy that was previously valid and must be
ً
ؾابلا و وحب جدؿُنها للىنىٌ بلى ألاهضاف
improved to reach the desired goals in each country.
.اإلاغحىة في ول بلض
The transition from traditional diplomacy to
بلى
ضًت
ُالخلل
الضبلىماؾُت
ًالاهخلاٌ م
economic diplomacy requires more rapid methods
الضبلىماؾُت الاكخهاصًت ٌؿخىحب َغكا ؤهثر
that contribute to the interaction of the various
ؾغٖت حؿاهم في جفاٖل ألاَغاف اإلاسخلفت و التي
parties, which are digital and have many meanings.
.هي الغكمُت بما فيها مً مٗاوي هثحرة
Accordingly, the topic examines, with a kind of
َّ ، وٖلُه
فةن اإلاىيىٕ ًضعؽ بىىٕ مً الىلض
criticism, the previous stages of diplomacy and with
ًاإلاغاخل الؿابلت للضبلىماؾُت و بص يء م
some simplicity. It also studies the possibilities
لخدلُم
الخبؿُِ هما ًضعؽ ؤلامياهُاث اإلاخىفغة
available to achieve the development of this
جُىٍغ هظه الضبلىماؾُت الاكخهاصًت و ًٖ َغٍم
economic diplomacy and through social media, or
وؾاثل الخىانل ؤلاحخماعي ؤو ما ًضعى بالغكمُت
what is called digital in general.
.بهفت ٖامت
Keywords: Diplôma, foreign policy, digital, economic
 الؿُاؾت،  الضبلىماؾُت: اليلماث اإلافخاخُت
diplomacy.
. الضبلىماؾُت الاكخهاصًت،  الغكمُت، الخاعحُت
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ملضمت
ل٣ض قهض الٗالم في الى٢ذ الغاًَ جدىالث ؾُاؾُت وا٢خهاصًت واظخماُٖت وٚحرَا بًٟل
زىعة الاجهاالث الخضًشت التي ؤنبذ ٞحها الٟغص واإلاجخم٘ عَُىت َظٍ الُٟغة الخ٨ىىلىظُت التي
ٚحرث مً ؾلى٧اث الٗام والخامٞ ،م٘ ْهىع قب٨ت ألاهترهذ الٗاإلاُت التي ظٗلذ الٗالم بمشابت
٢غٍت نٛحرة ؤلُٛذ ٞحها الخضوص الؼماهُت واإلا٩اهُت الخ٣لُضًت التي ٧اهذ حك٩ل بخضي الخدضًاث
الٗىٍهت في وظه صو ،٫خُض اؾخُاٖذ ألاهترهذ في ْل الٗىإلات مً الاهدكاع الغَُب للمٗلىماث
بُغٍ٣ت ٖمىصًت وؤُ٣ٞت في ٧اٞت اإلاجاالث الخُاجُت.
م٘ الٗلم َّ
ؤن ألاهترهذ التي جمشل الضٖامت ألاؾاؾُت لبروػ الخُبُ٣اث ؤلال٨تروهُت الجضًضة،
٢ض ؾمدذ بخىُْٟها في الٗضًض مً اإلاؿخىٍاث مً صون اؾخصىاء.
بط ٌٗض الُ٣إ الضبلىماسخي بخضي الُ٣اٖاث التي ؤمؿذ حؿخٗحن بهظٍ الىؾاثِ الغ٢مُت
الخضًشت في ؤصاء مهامها وطل ٪إلاا جخىٞغ ٖلُه مً مىانٟاث ابخ٩اعٍت.
وٖلُه ،ؾٗذ اإلامشلُاث الضبلىماؾُت وال٣ىهلُت ٖلى الاهدكاع في مشل َظٍ الخ٣ىُاث
الجضًضة لئلٖالم والاجها ،٫وَظا بُبُٗت الخا ٫إلاا جمل٨ه مً الٟٗالُت والؿغٖت واإلاغوهت في
جباص ٫اإلاٗلىماث و٦ظا ؤصاء زضماتها ب٩ل ظضاعة بحن الؿٟاعاث والضو ٫الخابٗت لها.
ّ
بن الضوع الٟٗا ٫الظي جلٗبه َظٍ الىؾاثل في ص ٘ٞالخغُ٦ت الضبلىماؾُت٢ ،ض ظٗل الضو٫
ٖبر ممشلُاتها بلى التر٦حز ٖلحها زالٖ ٫ملُت اإلاٟاوياث والاجهاالث لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاغظىة التي
٧اهذ في الى٢ذ ال٣غٍب نٗبت اإلاىا ،٫وبالخالي َّ
ٞةن ولىط الضبلىماؾُت ٖالم الغ٢مُت ٢ض ؤصي

بالضو ٫بلى جىُْٟها في مجاّ ٫
ٖضة .ومً ؤَم َظٍ اإلاهام الجضًضة التي ع٦ؼث ٖلحها ما ٌؿمى
بالضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الغ٢مُت التي بضؤ الٗالم ًخىظه بلحها هٓغا للخإزحر ال٨بحر لهظٍ الخ٣ىُاث
الجضًضة في الخُاة الا٢خهاصًت مً خُض اإلاغصوصًت والىجاٖت اإلاُضاهُت.
وفي َظا اإلاجاً ،٫م ً٨اٖخباع الجؼاثغ مً بحن الضو ٫التي اعجإث زىى َظٍ الخجغبت الخضًشت
مً الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ال٣اثمت ٖلى الىؾاثِ الغ٢مُت إلوٗاف ا٢خهاصَا الىَجي.
بقيالُت
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حٗخبر الجؼاثغ مً بحن الضو ٫التي باقغث ٖملُت مىا٦بت الخُىعاث الخانلت في مجا ٫ج٣ىُاث
ٖلىم ؤلاٖالم والاجها ٫هٓغا ألَمُتها الخُاجُت ،وطل ٪مً زال ٫مداولت ج ٠ُُ٨وٖهغهت
الُ٣اٖاث الخُىٍت للهُئاث الٗمىمُت مً بُجها ُ٢إ الٗضالت والضازلُت وٚحرَا.
وجداو ٫الجؼاثغ مً زالَ ٫ظٍ اإلاباصعاث اإلاخمشلت في جدُحن مىٓىمتها بما ًخماشخى
ومؿخجضاث زىعة اإلاٗلىماث والاجهاالث الجضًضجحن بلى ٙزضمت ٖمىمُت و٣ٞا للمخٛحراث
الخ٣ىُت اإلابيُت ٖلى الخض ٤ٞالٗالي لؤلهترهذ التي ؤٞغػث ظملت مً الىؾاثِ ؤلال٨تروهُت التي
ؤنبذ الٗالم ٌٗىٖ ٫لحها في ً٢اء مخُلباجه الضازلُت والخاعظُت.
وبما َّ
ؤن الخ٨ىىلىظُاث الجضًضة لئلٖالم والاجها ٫اؾخُاٖذ ٚؼو ٧ل الُ٣اٖاث مً صون
الاؾخصىاءّ ،
ٞةن الجؼاثغ هي ألازغي لم جىجى مً َظا الؼخ ٠الخ٣جي ،ولهظا خاولذ بصعاط
الىؾاثِ الغ٢مُت ٖبر الهُئاث الضبلىماؾُت الخابٗت لىػاعة الكاون الخاعظُت وطل ٪بةوكاء
مىهاث ع٢مُت جىانلُت ٖلى مؿخىي الىٍب إلاىا٦بت الضبلىماؾُت اإلاٗانغة اإلابيُت ٖلى َظٍ
الخ٣ىُت الجضًضة.

َّ
وجلخُها لئلق٩الُتَّ ،
ٞةن الدؿائالث آلاجُتّ ،
حٗبر ًٖ اوكٛا ٫الباخض ُٞما ًخٗل ٤باإلاىيىٕ:

 ماطا ً٣هض بالضبلىماؾُت الا٢خهاصًت؟  -ما مضي صوع الىؾاثِ الجضًضة الغ٢مُت فيجُٟٗل الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ب٢لُمُا وصولُا؟  -ماهي الخدضًاث الجضًضة التي جىاظه
الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت في ْل الشىعة الخ٨ىىلىظُت الخضًشت؟
مفاهُم ومهُلخاث الضعاؾت
 -1الضبلىماؾُت :ل٣ض حٗضصث الخٗاعٍ ٠خى ٫مهُلر الضبلىماؾُت وطل ٪لخباًً الؿُا٢اث
الخُاجُت للضو ٫واإلاجخمٗاث .ومً ؤَم َظٍ الخٗاعٍ ٠هجض:
ٞالضبلىماؾُت ججم٘ بحن الٗلم وال ًٟؤو ما ٌٗغ ٝبال ًٟاإلامٞ ،ً٨هي ٖلم ً٣ىم ٖلى مٗغٞت
الٗال٢اث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت إلاسخل ٠الضو ٫ومهالخها والخ٣الُض الخاعٍسُت والكغوٍ
اإلاخًمىت في َظٍ اإلاٗاَضاث.
وتهض ٝالضبلىماؾُت باٖخباعَا  :ًٞبصاعة الكاون الضولُت وجيؿُ ٤الجهىص بؿالؾت ولُىهت في
اإلاٟاوياث وٚحرَا.
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ومً ظهت ؤزغي ،الضبلىماؾُت هيٖ :لم الٗال٢اث ال٣اثمت بحن مسخل ٠الضو ٫وما ًيكإ ٖىه
مً مهالر مخباصلت٦ ،ما جيكإ ًٖ مباصت ال٣اهىن الضولي وههىم اإلاٗاَضاث وال٣ىاٖض
والخ٣الُض ،باٖخباع ّ
()1
ؤن الضبلىماؾُت يغوعٍت لُ٣اصة الكاون الٗامت ومخابٗت اإلاٟاوياث.
ُٞما حٗغٖ ٝلى ّؤجها ًٞ :جمشُل الخ٩ىمت ومهالر البالص لضي الخ٩ىماث وفي البالص ألاظىبُت،

والٗمل ٖلى ؤال جىته ٪خ٣ى ١ومهالر وَُبت الىًَ في الخاعط وبصاعة الكاون الضولُت وجىلي ؤو
مخابٗت اإلاٟاوياث الؿُاؾُت.

وٍظَب عؤي آزغٖ ،لى حٗغٍٟها ٖلى ّؤجهاٖ :لم و ًٞجمشُل الضو ٫واإلاٟاويت ( .)2بمٗجى آزغ،

الضبلىماؾُت هي بطا ٖلم و ًٞبصاعة الٗال٢اث بحن ألاشخام الضولُحن ،وهي مهىت اإلامشلحن
الضبلىماؾُحن ،ؤو الىُْٟت التي ًماعؾها الضبلىماؾُىن ،ومُضان َظٍ الىُْٟت َى الٗال٢اث
الخاعظُت للضو ٫وألامم والكٗىب (.)3

ول٣ض ٖغٞها ال٩اجب الضبلىماسخي البرًُاوي هُيلؿىن َّ
بإجها :بصاعة الٗال٢اث ًٖ َغٍ٤

اإلاٟاوياث ،ؤو ؤؾلىب مٗالجت وبصاعة َظٍ الٗال٢اث مً ٢بل الؿٟغاء واإلابٗىزحن (.)4
ٞالضبلىماؾُت ً ًٞخُلب ال٨شحر مً الخبرة وال٣ضعاث الصخهُت والش٣اُٞت وَى ٖمل مٗ٣ض،
وَى ما ؾحزصاص في اإلاؿخ٣بل ال٣غٍب ؤ٦ثر حُٗ٣ضا ،باٖخباع ّ
ؤن الٗالم الُىم ؤنبذ ٌِٗل وؾِ
جضازل وجُىع عَُب ظغاء الُٟغة الخ٨ىىلىظُت الجضًضة التي جمشل آلالت الىاٖمت باليؿبت
للضبلىماسخي الٗهغ يمً البِئت ؤلاٖالمُت الجضًضة ال٣اثمت ٖلى صبلىماؾُت "جىٍتر ،الِٟـ
بى ،٥الُىجُىب ...الخ" ،وَىا ًخُلب ٖلى الٗمل الضبلىماسخي ال٨شحر مً الخبرة والش٣اٞت واإلاٗغٞت

ٞ 1اَمت الؼَغاء خاجي ،الضبلىماؾُت الكٗبُت و نىاٖت ال٣غاع في الؿُاؾت الخاعظُت ،مجلت ٨ٞغ و مجخم٘ ٕ ،
َ ، 09ا٦ؿُج٧.ىم للضعاؾاث و اليكغ و الخىػًَ٘ ،ىاًغ  ، 2014الجؼاثغ  ،م .428
ٖ 2لي ًىؾ ٠الك٨غي ،الضبلىماؾُت في ٖالم مخٛحر ،1ٍ ،صاع الغيىان لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان ،2014 ،م
.21-20
ٖ3لي خؿحن الكامي ،الضبلىماؾُت وكإتها و جُىعَا و ٢ىاٖضَا و هٓام الخهاهاث و الامخُاػاث الضبلىماؾُت،
ٍ ( 1بنضاع  ، )4صاع الش٣اٞت لليكغ و الخىػَ٘ ،ألاعصن  ، 2009 ،م 37
ٚ 4اػي خؿً نباعٍجي  ،الضبلىماؾُت اإلاٗانغة صعاؾت ٢اهىهُت  (1ٍ ،ؤلانضاع  ،) 2صاع الش٣اٞت لليكغ و الخىػَ٘
 ،ألاعصن  ، 2009 ،م 13
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اإلاخسههت والخ٣ىُت٦ ،ما ًٟغى ٖلُه اإلاؼٍض مً ؤلابضإ وال٣ضعاث الاجهالُت وؤلاٖالمُت
الخضًصخحن التي جاَله للخٗامل اإلامحز م٘ الكب٩اث الاظخماُٖت (.)1
 -2الضبلىماؾُت الاكخهاصًت٣ً :هض بها جىُْ ٠واؾخسضام الضولت إلاسخل ٠م٣ضعاتها
الا٢خهاصًت في ؾُاؾاتها الخاعظُت ،التي ٢ض جخمشل في جىعٍض مىاص الُا٢ت ؤو ج٣ضًم مؿاٖضاث
مالُت ،ج٣ىُت ؤو ٢غوى ؤو جًُٟالث ججاعٍت ؤو مكاعَ٘ اؾدشماعٍت وٚحرَا ،مً ؤظل الخإزحر في
مىا ٠٢وؾلىُ٦اث الٟىاٖل ألازغي في الىٓام الضولي ججاَها ،وجىظحهها لخضمت مهالخها
وؤَضاٞهاٞ ،هي ؤصاة ؤ٦ثر ٗٞالُت ومغوهت في الؿُاؾت الضولُت ،وحؿخسضمها الضو ٫ال٨بري ٚالبا
ل٨ؿب الاؾدشماعاث وألاؾىا ١والىٟىط والهُمىت ؤو الضزى ٫في ج٨خالث ا٢خهاصًت.
ول٣ض ْهغث الضبلىماؾُت بٗض الخدىالث التي َغؤث ٖلى الىٓام الضولي بٗض الخغب الباعصة،
بط ؤنبذ اإلاُٗاع الا٢خهاصي ألاؾاؽ في جدضًض م٩اهت الضو٦ ٫بضًل للىؾاثل الخ٣لُضًت اإلاخمشلت
في ال٣ىة الٗؿ٨غٍت في الؿُاؾت الخاعظُتَ ،ظا و٢ض لٗبذ زىعة الاجهاالث الجضًضة صوعا ٦بحرا
في بخضار َظا الخُٛحر.
وفي بَاع الخدى ٫الجضًض للٗالم اإلابجي ٖلى اؾخسضام الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت في بصاعة
الؿُاؾت الخاعظُت للضو٦ ٫بضًل للضبلىماؾُت الؿُاؾُت٢ ،امذ الٗضًض مً الضو ٫ال٨بري
بةٖاصة بىاء بؾتراجُجُتها وؤَضاٞها ٖلى ؤؾاؽ الا٢خهاص والخجاعة الضولُحن مشل الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت ،و٢ض ٖبر ًٖ طل ٪مضًغ و٧الت الاؾخسبا اث اإلاغ٦ؼٍت ألامغٍُ٨ت ّ
بإن ( )%40مً مهام
ع
الى٧الت الجضًضة ؤنبدذ جدىاو ٫الا٢خهاص الٗالمي.
ً
وبهظا َّ
ٞةن جىُْ ٠الظ٧اء الا٢خهاصي في الضبلىماؾُت خؿب البٌٗ ٌٗض ظؼءا مهما مً
وكاٍ الؿُاؾت الخاعظُت ووػاعاث الخاعظُت والخمشُلُاث الضبلىماؾُت ل٩ل الضو ٫ؾىاء ال٣ىٍت
ؤو الًُٟٗت للخٗغٍ ٠والتروٍج إلاىخىظاث بلضاجهم وحؿىٍ٣ها ٖلى هُا ١واؾ٘ ،و٦ظا إلبغاػ ممحزاث
وجًُٟالث قغ٧اتها ل٨ؿب ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً ٖ٣ىص الاؾدشماع مخىؾُت اإلاضي والبُٗض ،ؤو
ٖ 1ماع ب٩اع  ،صبلىماؾُى اإلاؿخ٣بل  :مبضٖىن وعواص ؤٖماٖ ، ٫لى الغابِ www.alhurra.com:قىَض ًىم :
 28/02/2021الؿاٖت 12:35 :
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للخٗغٍ ٠بثرواث وٞغم الجاطبُت لبلضاجهم الؾخ٣با ٫الاؾدشماعاث الخاعظُت والدصجُ٘ ٖلحها،
بلى ظاهب الخٗغٍ ٠بالىظهاث الؿُاخُت (.)1
وٍجم٘ البٌٗ ّ
ؤن الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت هي ؤخض ؤَم وؾاثل الؿُاؾت الخاعظُت ٖلى
ؤلاَال ١في ال٣غن (21م)ٞ ،ال ًم ً٨الخضًض ًٖ صبلىماؾُت هاجخت وٗٞالت مً صون جىُْ٠
الٗىامل الا٢خهاصًت ،التي ؤنبدذ في ْل ؤلاٖالم مغَىهت بالخُبُ٣اث الغ٢مُت الخاع٢ت للٗاصة
ً
هٓغا للمىانٟاث الظُ٦ت التي جخمحز بها مً جٟاٖلُت ،ججاوػ الخضوص الؼماهُت واإلا٩اهُت٢ ،لت
الخ٩لٟت ،اإلاغوهت في جض ٤ٞاإلاٗلىماث ٖلى اإلاؿخىي ألا٣ٞي والٗمىصي.
وج٩ىن َظٍ الضبلىماؾُت ؤ٦ثر ٢ىة وٞاٖلُت ٧لما ٧اهذ الضولت ٢ىٍت ا٢خهاصًا ،وبهخاظها
مخُىعا و٦بحرا بما ٌؿمذ لها باإلاىاٞؿت في الؿى ١الٗاإلاُت الخغة.
ومً ؤَضاَ ٝظٍ الضبلىماؾُت ٖلى الٗمىم َى ع ٘ٞمؿخىي عٞاَُت الكٗىب والخىمُت
والترابِ ؤلا٢لُميٞ ،هي آلُت مهمت لخد ٤ُ٣ألامً الضولي بىؾاثل ٚحر ٖؿ٨غٍت.
وَٗغ ٝالباخض ْفحر ؤمحنٖ :لى ّؤجها " اؾخسضام الجهاػ الضبلىماسخي لخضمت الخىاٞؿُت
الضولُت والىَىُت للضولت لخد ٤ُ٣الىمى الا٢خهاصي والخىمُت ولؼٍاصة ال٣ىة الا٢خهاصًت “.
وٍ٣هض بها ؤًًا " :اؾخسضام ؤشخام ال٣اهىن الضولي للُغ ١وألاؾالُب الضبلىماؾُت،
و٦ظل ٪الىؾاثل الا٢خهاصًت والؿُاؾُت الخجاعٍت واإلاالُت والخ٣ىُت مً ؤظل بلى ٙؤَضاٞها وجىٞحر
الًمان لخإمحن اإلاهالر الا٢خهاصًت الخاعظُت وجد ٤ُ٣جُىع في الا٢خهاص ال٣ىمي.

()2

ومً ظهت ؤزغي ،حٗخبر الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت جغظمت للبٗضًً الا٢خهاصي والخجاعي
للضبلىماؾُت الخ٣لُضًت للضولت ،وبهٟت ٗٞلُت :هي اؾخٛال ٫ل٩ل ما جيخجه الضبلىماؾُت
الخ٣لُضًت مً ٢ىىاث اجها ٫وؤَغ للخٗاون م٘ البلضان ألاظىبُت زضمت لال٢خهاص البالص مً خُض

ٞ 1اجذ الىىع عخمىوي  ،الضبلىماؾُت ؤلا٢خهاصًت في الؿُاؾت الضولُت – آلُت حٗاون ؤم بؾخٛاللُت ؟  ،مج ٕ ، 2
 ، 06مجلت صعاؾاث خى ٫الجؼاثغ و الٗالم ً ،ىهُى  ،2017م .208-206
Political-encyclopedia.org . vu le 02/03/2021. Heure :15 :23 2
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البدض ًٖ ؤؾىا ١ظضًضة للمىخىط ،واؾخُ٣اب وظلب عظا ٫ألاٖما ٫واإلااؾؿاث ألاظىبُت
لالؾدشماع.

()1

وحٗغ ٝؤًًا الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ٖلى ّؤجها :اؾخسضام الضولت إلا٣ضعاتها الا٢خهاصًت في

الخإزحر ٖلى الضو ٫وجىظُه ؾلى٦ها الؿُاسخي في الاججاٍ الظي ًسضم اإلاهلخت ال٣ىمُت لهظٍ
الضولت (.)2

 )3قبىت الخىانل الاحخماعيٌٗ :غ ٝمهُلر قب٩اث الخىانل الاظخماعي ّ
بإجها :مىٓىمت
مً الكب٩اث ؤلال٨تروهُت التي حؿمذ للمكترٞ ٥حها بةوكاء مى ٘٢زام به ،ومً ّ
زم عبُه ًٖ
()3

َغٍ ٤هٓام اظخماعي بل٨ترووي م٘ ؤًٖاء آزغًٍ لضحهم هٟـ الاَخماماث والهىاًاث هٟؿها.
و٢ض ٖغٞها ٧ل مً (ّ )boyd and Ellison
بإجها زضماث حٗخمض ٖلى ألاهترهذ وحؿمذ لؤلٞغاص
بما ًلي:
* بىاء مل ٠شخصخي ٖام ؤو قبه ٖام يمً بَاع مدضص.
* جٓهغ الثدت اإلاؿخسضمحن الظًً ٌكتر٧ىن م٘ بًٗه البٌٗ.
()4

* ٖغى ٢اثمت الاجها ٫وما ٢ام به آلازغون صازل هٟـ الىٓام.
٦ما حٗغٖ ٝلى ّؤجها :مهُلر ًُلٖ ٤لى مجمىٖت مً اإلاىاٖ ٘٢لى قب٨ت ألاهترهذْ ،هغث
م٘ الجُل الشاوي للىٍب ،ؤو ما ٌٗغ ٝباؾم وٍب  2.0جدُذ الخىانل بحن ألاٞغاص في بِئت مجخم٘
اٞتراضخي ًجمٗهم خؿب مجمىٖت اَخماماث مكتر٦ت ؤو قب٩اث اهخماء (بلض ،ظامٗت ،مضعؾت،
قغ٦ت ...الخ) (.)5

: vu le 02/03/2021. Heure :15 :35www.diplomatie.gov.tn 1
.org. vu le : 02/03/2021. Heure :15 :39 www.ar.m.wikipedia 2
 3ػاَغ عاضخي ،بؾخسضام مىا ٘٢الخىانل ؤلاظخماعي في الىًَ الٗغبي ،مجلت التربُت ، 15 ٕ ،ظامٗت ٖمان
ألاَلُت ٖ ،مان  ،2003 ،م 23
 4ؤما٢ ٫اؾُمي ،مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بحن الًغوعة الٗهغٍت و خخمُت الخُىع الخ٨ىىلىجي ،مجلت ٨ٞغ و
مجخمٖ٘ ،ضص زامَ ،ا٦ؿُج ٧.ىم للضعاؾاث و اليكغ و الخىػَ٘  ،الجؼاثغ ً ،ىهُى  ،2014م 75
5نىهُت ٖبضٌل ،مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي  :اإلااَُت  ،ألابٗاص  ،اإلاساَغ  ،اإلاؿخ٣بل م٘ ؤلاقاعة بلى الجؼاثغ ،
مجلت ٨ٞغ و مجخم٘ َ،ا٦ؿُج ٧.ىم للضعاؾاث و اليكغ و الخىػَ٘ ٖ ،ضص زام  ،الجؼاثغ ً ،ىهُى  ،2014م .57
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 .Iصوع الكبياث الاحخماُٖت الغكمُت في جفُٗل الضبلىماؾُت الاكخهاصًت الجؼاثغٍت
 -1خخمُت جفُٗل الضبلىماؾُت الاكخهاصًت
ل٣ض قهضث اإلاجخمٗاث الٗاإلاُت بٗض الخغب الباعصة ظملت مً الخُىعاث الخ٨ىىلىظُت
مؿذ ٧اٞت ألانٗضة الخُاجُت  ،و ٌٗىص ؾبب طل ٪بلى صوع قب٨ت ألاهترهذ التي جم٨ىذ مً الخإزحر
في ؾلى٧اث ألاٞغاص و الضو ٫و الخ٩ىماث بُغٍ٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة .
ٞبًٟل قب٩اث الخىانل الاظخماعي جدى ٫الٗالم بلى ٢غٍت نٛحرة خؿب الٗالم ال٨ىضي
ماعقاٌ ماولىهان الظي ٌٗخبر ّ
ؤن الخخمُت الخ٣ىُت ٧اهذ الٗامل ألاؾاسخي في حٛحر ؾُاؾاث
الضو ٫صازلُا وزاعظُا اججاٍ قٗىبهاٞ .م٘ اهدكاع زىعة اإلاٗلىماث والاجهاالث الخضًصخحن حٛحرث
ؤًًا اإلاٟاَُم التي ٧ان ًُىٓغ بلحها في ػمً مٗحن ّؤجها ال جخٛحر.
بن بضزى ٫الٗالم ًٞاء الكبُ٨ت الاجهالُت اإلاٗانغةً ،م ً٨ال٣ىّ ٫
ّ
ؤن قب٩اث الخىانل

الجضًضة اؾخُاٖذ ؤن جغٚم الضو ٫والخ٩ىماث مً مىا٦بت مؿخجضاث الخ٨ىىلىظُا زال٫
بٖضاص ؤظىضاتها اإلاخٗل٣ت بالكإن الٗام.
و بما ّ
ؤن الُ٣إ الضبلىماسخي الظي ٌٗض بخضي الُ٣اٖاث ؤلاؾتراجُجُت إلاغا٣ٞت الؿُاؾت
الخاعظُت للضولت و جُبُ٣ها زاعط خضوصَا الىَىُت ،ؤمسخى الُىم ًغي في ألاصواث الخ٨ىىلىظُت
يغوعة ًجب اؾخسضامها إلهجاػ اإلاهماث الخىانلُت و الاجهالُت م٘ الجماَحر الىاؾٗت ؤٞغ ًاصا ؤم
َُئاث عؾمُت ؤو ٚحر عؾمُت و َظا ل٣ىتها الخاع٢ت في اؾتهضا ٝقغاثذ ٦بحرة بُغٍ٣ت متزامىت
ومخباٖضة الجٛغاُٞا.
بط هجض ّ
ؤن الخىُْ ٠اإلا٨ش ٠للكب٩اث الاظخماُٖت ٖلى مؿخىي الهُئاث الضبلىماؾُت
َّ
وممشلُاث ال٣ىهلُت ؤنبذ ٌٗىٖ ٫لُه لبىاء نىعة طَىُت َُبت ًٖ البلض ،وَىا ًُلب ٖلى
الؿٟاعاث بوكاء ٖملُت اجها ٫جغبُها بالجماَحر اإلاسخلٟت ٖبر َظٍ الىؾاثِ الكبُ٨ت ،م٘
الٗلم ّ
ؤن ٖضص مؿخسضمي مى ٘٢الِٟـ بى )facebook( ٥الظي ٌٗض ؤقهغ قب٩اث الخىانل
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الاظخماعي ٢ض بل ٜهدى ( 1.15ملُاع) مؿخسضم في الٗالم و ( 55ملُىن) مؿخسضم في الىًَ
الٗغبي.

()1

وباٖخباع ّ
ؤن الجهاػ الضبلىماسخي الجؼاثغي الظي ٌؿهغ ٖلى جىُٟظ الؿُاؾت الخاعظُت للبلض

ٖبر ال٣اعاث الخمـ جإزغ َى آلازغ ٖلى ٚغاع ألاظهؼة الضبلىماؾُت للضو ٫زال ٫ؤصاء مهامه
بالخُىعاث الخ٨ىىلىظُت الخضًشت و ٖلى عؤؾها قب٩اث الخىانل الاظخماعي التي ؤنبدذ
الضٖامت ألاؾاؾُت للخىانل م٘ ؤٞغاص الجالُت و اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت بالخاعط ،و َظا ً
هٓغا
للخجاوب و ؤلا٢با ٫الالمخىاهي بحن ألاٖضاص ال٨بحرة مً الىاؽ.

()2

 -2ججغبت الجؼاثغ
وفي ْل الاهدكاع الىاؾ٘ لكب٩اث الخىانل الاظخماعي (ِٞـ بى ،٥جىٍترً ،ىجُىب ...الخ) ٖلى
مؿخىي الهُئاث الضبلىماؾُت وال٣ىهلُت التي ؤنبدذ جمشل ال٣ىىاث الاجهالُت الىاظٗت بُجها و
الجمهىع اإلاؿتهضٟ٨ٖ ،ٝذ الؿلُاث الٗلُا بالجؼاثغ ٖبر وػاعة الكاون الخاعظُت بلى مباقغة
جُىٍغ زضماتها و بؾتراجُجُتها الاجهالُت في آلاوهت ألازحرة ،خُض ؤُُٖذ ألاولىٍت لهظٍ ألاصواث
الغ٢مُت ل٩ي ج٩ىن ٦بضًل للضبلىماؾُت الخ٣لُضًت التي حٗخمض ٖلى الالخ٣اء وظها لىظه.
ومً َظٍ ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بًغوعة ٖهغهت الجهاػ الضبلىماسخي َى حٗؼٍؼ صوع اإلاىهاث
ؤلال٨تروهُت في مجا ٫جباص ٫اإلاٗلىماث و البُاهاث  ،خُض ٢امذ وػاعة الخاعظُت الجؼاثغٍت ٖلى
بَال ١زالزت بظغاءاث عثِؿُت جضزل في بَاع جُىٍغ الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت للبلض التي ؤنبدذ
في الى٢ذ الغاًَ خخمُت لخٗؼٍؼ الا٢خهاص الىَجي ٖلى الؿاخت ؤلا٢لُمُت و الضولُت  ،وتهضٝ
َظٍ الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت في ْل َظٍ الىؾاثِ الغ٢مُت بلى صٖم اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن

 1خىان ُٖاص  ،الٗال٢اث الٗامت و قب٩اث الخىانل الاظخماعي في اإلااؾؿت  ،مجلت ٨ٞغ و مجخم٘ ، 38 ٕ،
َا٦ؿُج ٧.ىم للضعاؾاث و اليكغ و الخىػَ٘  ،الجؼاثغ ً ،ىهُى  ،2017م .308
 2ؤما٢ ٫اؾُمي ،مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بحن الًغوعة الٗهغٍت و خخمُت الخُىع الخ٨ىىلىجي ،مجلت ٨ٞغ و
مجخمٖ٘ ،ضص زامَ ،ا٦ؿُج ٧.ىم للضعاؾاث و اليكغ و الخىػَ٘  ،الجؼاثغ ً ،ىهُى  ،2014م 77
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الجؼاثغٍحن ٖلى الخهضًغ م٘ الٗلم َّ
ؤن ٖضص اإلاهضعًٍ الجؼاثغٍحن زال ٫الٗام اإلااضخي ()2020
بل )1.219 ( ٜمهضع في مسخل ٠اإلاىاص واإلاىخىظاث.

()1

وجخمشل مغا٣ٞت ال٣ؿم الضبلىماسخي اإلا٩ل ٠بالكاون الا٢خهاصًت والخجاعٍت في َظا ؤلاَاع َى
التروٍج لهظٍ اإلاىخجاث وحؿهُل ؤلاظغاءاث ؤلاصاعٍت والجمغُ٦ت مً زال ٫ج٣ضًم مٗلىماث لهاالء
اإلاهضعًٍ ٖبر الىؾاثِ الغ٢مُت اإلاخٗل٣ت بخل ٪الضو ، ٫و لخجؿُض طلً ٪خُلب مً ال٣اثمحن
ٖلى الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت جدُحن ٧ل اإلاٗلىماث و ج٣ضًمها حؿهُال إلظغاءاث الخهضًغ و ختى
ب٢امت ٖال٢اث ٖبر َظٍ الىؾاثِ الجضًضة ،باٖخباع ّ
ؤن الجؼاثغ جدخاط في َظٍ الٟترة بلى جىىَ٘
مضازل ناصعاتها زاعط الى ِٟلالهخ٣ا ٫بلى ا٢خهاص ظضًض ً٣ىم ٖلى مضازل زاعط الىِٟ
لجلب الٗملت الهٗبت و الخٗغٍ ٠باإلاىخىظاث ألازغي  ،و ً٩ىن طلَ ًٖ ٪غٍ ٤ج٩ىًٍ ٞغٍ٤
صبلىماسخي في مجا ٫الخ٣ىُاث الجضًضة لخد ٤ُ٣جىانل مؿخمغ بحن اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت في
الجؼاثغ وهٓحراتها في الخاعط.
ٖلى مؿخىي اإلامشلُاث الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في الخاعط ،بلى ظاهب بوكاء ٢ؿم وٍب في
مى ٘٢وػاعة الكاون الخاعظُت مسهو للضبلىماؾُت الا٢خهاصًت مهمخه ج٣ضًم مجمىٖت مً
اإلاٗلىماث اإلاىظهت للمخٗاملحن ،بسهىم قغوٍ ولىط الجؼاثغٍحن ألاؾىا ١الخاعظُت و اإلاؼاًا
التي جمىدها الضولت للمؿدشمغًٍ ألاظاهب .و٢ض جم َظٍ الخُىة زال ٫جضقحن م٨خب ؤلاٖالم
ً ()2
وجغُ٢ت الاؾدشماع والهاصعاث مً ٢بل وػٍغ الُ٣إ نبري بىكاصوم مازغا
وجضزل ٖملُت بَال ١البىابت ؤلال٨تروهُت خى ٫الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ٖلى مى ٘٢ألاهترهذ
لىػاعة الكاون الخاعظُت في بَاع جىُٓم ػٍاعاث مُضاهُت ٖلى مؿخىي ؤُ٢اب الخهضًغ لخم٨حن
الضبلىماؾُحن الجاعي ج٩ىٍجهم مً الخهىٖ ٫لى ٨ٞغة ملمىؾت ًٖ بم٩اهاث الخهضًغ الجؼاثغٍت
 1الى٧الت ألاهباء الجؼاثغٍت (الكاون الخاعظُت :زالزت بظغاءاث عثِؿُت لخٗؼٍؼ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍتً ،ىم
 2021/02/25قىَضث ًىم 2021/02/25 :الؿاٖت23:59 :

 2ظغٍضة الكٗب حٗؼٍؼا للضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ،بى٢ضوم :بوكاء جٟاٖلُت للم٩لٟحن بالكاون الا٢خهاصًت
والخجاعٍتً ،18493 ٕ ،ىم ،2021/02/27 :م .3
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و الاَالٕ ٖلى اوكٛاالث اإلاخٗاملحن في اإلاُضان و طل ٪مً ؤظل بهجاح بغهامج ؤلاوٗاف الا٢خهاصي
اإلاؿُغ و ٦ؿب مٗغ٦ت بىاء ا٢خهاصي ٢ىي و مخىىٕ و مىضمج م٘ الا٢خهاص الٗالمي (ّ ، )1
بن طل٪
ّ
ال ًم ً٨جد٣ُ٣ه بال مً زال ٫الاؾخٗاهت بالخ٣ىُاث الجضًضة لكب٩اث الخىانل الاظخماعي التي
ؤنبدذ ألاصاة الٟٗالت لبلى ٙطل ،٪باٖخباع ّ
ً
ًٞاءا ا٢خهاصًا مهما
ؤن َظٍ الكب٩اث جمشل الُىم
لضي اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت صازلُا و زاعظُا لتروٍج اإلاىخىظاث و بوكاء ظؿىع جىانل بُجها
ُٞما ًسو جباص ٫اإلاٗاع ٝو اإلاٗلىماث خى ٫اإلاىا٢هاث اإلاخٗل٣ت باإلاكاعَ٘ الاؾدشماعٍت في
مسخل ٠ب٣إ الٗالم .بةم٩ان اإلااؾؿت الا٢خهاصًت اإلاكاع٦ت في مشل َظٍ اإلاىا٢هاث ؤلا٢لُمُت ؤو
الضولُت ٖبر ًٞاءاث الكب٩اث الخىانلُت للهُئاث اإلا٣ترخت لها صون ٖىاء الخى٣ل للخهىٖ ٫لى
صٞتر الكغوٍ الخام باإلاىا٢هت وفي ْغ٢ ٝهحر ً
ظضا.
و هي اإلاهمت التي مً اإلا٣غع ؤن ً٣ىم بها ال٣ؿم الضبلىماسخي اإلا٩ل ٠بالكاون الا٢خهاصًت
والخجاعٍت ٖلى مؿخىي الؿٟاعاث الجؼاثغٍت مً زال ٫جىُْ ٠اإلاىهاث ؤلال٨تروهُت اإلاسخلٟت
(جىٍترِٞ ،ـ بى ،٥وٚحرَا ) لخ٩ىن خل٣ت اجها ٫بحن اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًً واإلااؾؿاث
الا٢خهاصًت والخجاعٍت في الجؼاثغ خى ٫آزغ مؿخجضاث اله٣ٟاث الاؾدشماعٍت ؤو اإلاىا٢هاث .و
َظا ما ًضٖىها بلى ال٣ىّ ٫
ؤن قب٩اث الخىانل الاظخماعي بمسخل ٠ؤهماَها حٗض ؤ٦بر وؤؾغٕ ٢ىاة
اجها ٫لخىنُل اإلاٗلىماث أل٦بر ٖضص مم ً٨مً ألاشخام في الٗالم .بط جهل في بٌٗ
الا٢خهاصًاث اإلاخ٣ضمت وؿبت مؿخسضمي ؤظهؼة الخاؾىب الصخهُت الظًً لضحهم ًٖىٍت في
قب٩اث الخىانل الاظخماعي جهل بلى (ً٣ً ،)%80ىن ( )%25مً بظمالي و٢ذ اؾخسضامهم
لكب٨ت الىٍب وَم ٖلى اجها ٫بهظٍ الكب٩اث ( .)2وهي ٞغنت للماؾؿاث الا٢خهاصًت في
الجؼاثغ الؾُما بٗض بَال ١ما ٌٗغ ٝباإلااؾؿاث الىاقئت ( )start-upلىلىط َظا الٗالم الغ٢مي

 1ظغٍضة الكٗب حٗؼٍؼا للضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ،بى٢ضوم :بوكاء جٟاٖلُت للم٩لٟحن بالكاون الا٢خهاصًت
والخجاعٍتً ،18493 ٕ ،ىم ،2021/02/27 :م .3
 2مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؤخضزذ زىعة في ُ٢إ ألاٖما ٫مخاح ٖلى الغابِ.net www.alriyadh.com :
/articles /674523.بخاعٍشٖ 2021/03/03 :لى الؿاٖت14:46 :
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الكب٩ي الظي ٌٗخبر الًٟاء الخُىي لها لبلى ٙألاؾىا ١الٗاإلاُت وَظا ال ًدؿجى بال بمؿاٖضة
اإلاؿاولحن ٖلى مؿخىي ال٣ؿم الا٢خهاصي والخجاعي لضي الؿٟاعاث الجؼاثغٍت لدؿهُل طل.٪
ؤ -قبياث الخىانل الاحخماعي آلُت حضًضة للتروٍج للمىاعص الُاكىٍت :حٗخبر اإلاىاعص
الُا٢ىٍت مً ؤَم الٗىامل اإلاازغة في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت باٖخباع ّ
ؤن َظٍ اإلاىاعص هي
ؤؾاؽ الخىُٟظ إلاٗٓم َظٍ الؿُاؾاث  ،و في َظا الؿُا ،١حٗض الىؾاثِ الاجهالُت الاظخماُٖت
الخضًشت آلُت ظىَغٍت لخٗؼٍؼ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ؤزىاء ٖملُت التروٍج ع٢مُا للمىاعص الُا٢ىٍت
و الُبُُٗت التي جؼزغ بها الجؼاثغ في ألاؾىا ١الٗاإلاُت الؾخُ٣اب الكغ٧اث الىاقُت في َظا
اإلاجا ٫هدى الاؾدشماع ؤو ا٢خىائها.
ولخد ٤ُ٣طلً ٪خُلب جيؿُ ٤صاثم بحن الُ٣اٖاث الىػاعٍت اإلاٗىُت في الجؼاثغ والؿٟاعاث
الجؼاثغٍت في الخاعط لتزوٍضَا بل٨تروهُا باإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالٗغوى الاؾدشماعٍت ختى ج٩ىن في
مخىاو ٫الكغ٧اث الاؾدشماعٍت ،و َى ؾُىٞغ لها مٗلىماث ظضًضة خى ٫قغوٍ اإلاىا٢هاث
الضولُت ل٩ي ًخم جهٟدها ٖبر اإلاىهت بُغٍ٣ت مباقغة مً صون خىاظؼ ػماهُت وظٛغاُٞت.
ٞالجؼاثغ التي جدىػ ٖلى ّ
ٖضة زغواث َا٢ىٍت مخىىٖت ( البترو ،٫الٟدم  ،الٛاػ  ،و اإلاىاعص
الىىوٍت ...الخ ) ،واخخاللها للمغجبت  18مً ؤلاهخاط الٗالمي  ،بُا٢ت بهخاط ( 1.5ملُىن ) بغمُل ،
اإلاغجبت  12مً الخهضًغ الٗالمي و  15مً الاخخُاٍ الٗالمي٦ ،ما جدخل اإلاغجبت  03في ٢اثمت
مهضعي الٛاػ الُبُعي بلى ؤوعوبا و جمخل ٪زامـ اخخُاٍ ٖالمي مىه م٣ضعة ( 4500ملُاع ) م، 3
بياٞت بلى بخخىائها ٖلى ؤ٦ثر مً  30مٗضن ( الخضًض ،الؼه ، ٪الغنام ...الخ ) (٢ )1اصعة ٖلى
لٗب صوع مدىعي في الؿُاؾت الخاعظُت في خالت جىُْ ٠الىؾاثِ الغ٢مُت للتروٍج و الخٗغٍ٠
بهظٍ اإلاىاعص الُا٢ىٍت و باقي مىخجاث الُ٣اٖاث ألازغي ٖبر الهُئاث الضبلىماؾُت اإلاخىاظضة في
الٗالم و طل ٪قغٍُت الخيؿُ ٤ؤلال٨ترووي ٖلى مؿخىي َظٍ الىؾاثِ صازلُا و زاعظُا .

1ؾاعة بىخاصة ،الؿُاؾت الخاعظُت اججاٍ ألاػمت في قما ٫مالي ، 5 ٕ ،مجلت صعاؾاث خى ٫الجؼاثغ و الٗالم ،
ماعؽ  ،2017م .99
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وَىا البض مً ؤلاقاعةّ ،
ؤن ٖلى الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت البدض ًٖ ؤؾىا١
زاعظُت لدؿىٍَ ٤ظٍ اإلاىاعص ًٖ َغٍ ٤اؾخسضام ؾبل اجهالُت ظضًضة ع٢مُت وطل ٪صٖما
ولخ٣ىٍت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ويماها إلاؿاع الاؾخ٣غاع والخىمُت.
ب -هماطج ؤزغي مؿتهضفت بالخيكُِ الغكمي :حٗخبر الجؼاثغ بخضي الضو ٫اإلاهمت في ال٣اعة
ؤلاٞغٍُ٣ت والٗالم ،وَظا لخىٞغَا ٖلى بم٩اهُاث ؾُاخُت مخىىٖت جتراوح ما بحن الؿُاخت
اإلاىؾمُت والجبلُت والصخغاوٍت والخماثُت ،وهي بم٩اهُاث بُ٣ذ ال جاصي صوعَا في حٗؼٍؼ مخاهت
الا٢خهاص الىَجي.
وٖلُه بةم٩ان الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت في ْل الىؾاثِ الجضًضة (ِٞـ بى ،٥جىٍتر،
ًىجُىب ...الخ) لٗب صوعا ً
مهما ٖبر الٗاملحن في الؿٟاعاث الجؼاثغٍت في الخاعط للتروٍج لهىعة
الجؼاثغ الؿُاخُت بٞغٍُ٣ا و ؤوعوبُا و في ألاهداء ألازغي مً الٗالم ٖبر وي٘ َظٍ اإلا٣ضعاث
الؿُاخُت في اإلاىهاث ؤلال٨تروهُت اإلاسخلٟت ظىبا بلى ظىب م٘ اإلاىخجاث ؤزغي نىاُٖت ؤو
ػعاُٖت و ٚحرَا لجظب الؿىاح و الكغ٧اث الغاٚبت في اؾدشماعاث ؾُاخُت و حؿهُل ٖملُت
بظغاءاث الخى٣ل للمكاع٦ت في ٖملُت اإلاىا٢هاث التي جُل٣ها الضولت في البالص للض ٘ٞبعجلت
الخىمُت الؿُاخُت التي حٗض بخضي الُ٣اٖاث اإلاهمت في الا٢خهاص الجؼاثغي .واإلاؿتهض ٝألاؾاسخي
في الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت.
ّ
بن َظا الضوع الظي ًجب ؤن جلٗبه الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ٖبر مسخل ٠الىؾاثِ
الخ٨ىىلىظُت إل٢ىإ مسخل ٠الكغاثذ مً الجماَحر ،ال ً٩ىن بال مً زال ٫ج٩ىًٍ ٞغٍ٢ ٤ىي
ٌؿهغ ٖلى بض م٣اَ٘ ُٞضًىٍت للتروٍج إلاشل َظٍ اإلاىا ٘٢الؿُاخُت التي هي ظؼء مً الؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت ،وَى الضوع ؤًًا الظي ًجب ؤن ًاصًه اإلاؿاولىن ًٖ الؿٟاعاث
وال٣ىهلُاث مشل بُ٣ت الؿٟاعاث ألاظىبُت ألازغي التي ٖملذ ٖلى جىَُْ ٠ظٍ الخُبُ٣اث
ؤلال٨تروهُت للخ٣غب ؤ٦ثر مً الجماَحر اإلاخىىٖت .بط هجض ٖلى ؾبُل الخهغ ّ
ؤن ( جىٍتر و ِٞـ
بىَ ) ٥ما ألا٦ثر قُىٖا واؾخسضاما مً ٢بل الضبلىماؾُحن و وػاعاث الخاعظُت و اإلاؿاولحن و
٢اصة الضو ،٫خُض حكحر الضعاؾاث ؤن هدى ( )%98مً ػٖماء و خ٩ىماث الضو ٫لها خؿاباث
عؾمُت ٖلى جىٍتر  ،وخىالي ( )%93مً  179صولت لها نٟداث ٖلى الٟاٌؿبى ،٥و خؿب
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ؤلاخهاثُاث بلٖ ٜضص مؿخسضمي ألاهترهذ خى ٫الٗالم ؤ٦ثر مً ( 4ملُاعاث) شخو في ٖام
 ، 2018بِىما بلٖ ٜضص مؿخسضمي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي هدى (4.2ملُاع) في الٗام طاجه ( ؤي
ؤ٦ثر مً  40في اإلائت مً ؾ٩ان الٗالم )  ،وو٣ٞا إلخهاثُاث اخخل مى ٘٢جىٍتر اإلاغجبت ألاولى مً
بحن مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ألا٦ثر قٗبُت واؾخسضاما مً ٢بل عئؾاء الضو ٫ووػاعاث
زاعظُتها ومؿاولحها ،بِىما اخخل ٞاٌؿبى ٥اإلاغجبت الشاهُت و ؤلاوؿخٛغام اإلاغجبت الشالشت  .بطن هي
ٞغنت لؿٟغاء و ٢ىانلت الجؼاثغ للىلىط َظا الٗالم الغ٢مي و اؾخسضام مشل َظٍ اإلاىا٘٢
الاجهالُت الاظخماُٖت للخىانل و الخٟاٖل م٘ ظمهىع َظٍ اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت زضمت للؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت و مً ؤظل بوكاء ٖال٢اث ٖامت ٖبر َظٍ اإلاىا ٘٢لخ٣ضًم نىعة همُُت
بًجابُت ًٖ الجؼاثغ ؾُاؾُا واظخماُٖا و ا٢خهاصًا.
 .IIالخدضًاث التي جىاحه الضبلىماؾُت الاكخهاصًت الجؼاثغٍت في ْل الثىعة الخىىىلىحُت
الخضًثت
مً ؤهم هظه الخدضًاث ،هجض - :ؤَمُت الغ٢مُت في الخٗبحر ًٖ ٢ضعة الؿُاؾُحن في حسخحر
وج ٠ُُ٨مسخل ٠الىؾاثِ الغ٢مُت والاظخماُٖت إلٖاصة بىاء الٗال٢اث بحن ٞىاٖل اإلاجخم٘
وحكُ٨ل طَىُت للخإزحر ٖلى الغؤي الٗام.
 ؤَمُت الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت في ْل الىؾاثِ الجضًضة ال٨بحرة في الخإزحر ٖلى ال٣غاعوالؿلى ٥الخاعجي للضو ،٫وطل ٪بدؿهُل ٖملُت الخىانل والاجها ٫بحن مسخل ٠م٩ىهاث
اإلاجخم٘ الضولي ،مً زالٞ ٫هم مسخل ٠الؿُا٢اث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت.
 ّبن امخال ٥الٗىامل الخ٨ىىلىظُت الجضًضة جمشل الضٖامت الجىَغٍت إلوكاء صبلىماؾُت
ا٢خهاصًت ع٢مُت لبلى ٙؤَضا ٝالؿُاؾت الخاعظُت.
 .IIIاكتراخاث
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 ًخُلب ٖلى وػاعة الخاعظُت بصعاط الىؾاثِ الغ٢مُت الجضًضة في ٢ىىاتها الضبلىماؾُت٦غاٞض مؿاٖض للضبلىماؾُت ال٨الؾُُ٨ت التي ج٣ىم ٖلى الخىاع والخٟاٖل والخٟاوى بحن
اإلاؿاولحن الُبُُٗحن.

()1

 الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ال٣اثمت ٖلى الىؾاثِ الخ٨ىىلىظُت ًجب ؤن جخمخ٘ الُىمباإلبضإ إلًجاص خلى ٫ظضًضة للمك٨الث التي جىلض م٘ ٧ل لخٓت ،ص٣ُ٢ت ،ؾاٖت ،الُىم ...الخ،
ّ
ولهظا ّ
ٞةن الخدضًاث الجضًضة ال حٗخمض ٖلى الضبلىماؾُت الخ٣لُضًت و بهما ٖبر ٢ضعة
الضبلىماؾُت في جىَُْ ٠ظٍ الىؾاثِ لخضمت اإلاهالر ؤلاؾتراجُجُت للبلض زاعط الخضوص
الىَىُت.
و لهظا ًجب ٖلى الهُئاث الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت بظ ٫ظهىص خشِشت لخُىٍغ ؤلُاث بهخاط
ألا٩ٞاع زضمت للؿُاؾت الخاعظُت طاث البٗض الش٣افي ،الؿُاسخي ،الاظخماعي ،الا٢خهاصي مً
زال ٫زل ٤مغا٦ؼ ج٨ٟحر و ؤبدار لىي٘ جهىع طَجي مؿخ٣بلي للضبلىماؾُت الجضًضة ،و َى ما
ج٣ىم به الٗضًض مً الضو ٫بط هجض مشال َّ
ؤن وػاعة الخاعظُت ألاإلااهُت جبيذ ما ٌؿمى ب٨ٟغة ٚغٞت
الٗملُاث اإلاٟخىخت ( ، )open situation roomجدك٩ل مً ٦باع اإلاؿاولحن والضبلىماؾُحن ،وعواص
ألاٖما ، ٫الٗلماء  ...الخ .
٦ما ٖملذ ؾىَؿغا ؤًًا ٖلى بوكاء مغ٦ؼ ؤبدار مً مهامه وي٘ جهىع ٖام مؿخ٣بلي
إلهخاط ؤ٩ٞاع زال٢ت وٗٞالت زضمت للؿُاؾت الخاعظُت للبلض (.)2
 ج٨شُ ٠الخ٩ىًٍ في اإلاجا ٫الغ٢مي مً ؤظل بلى ٙجمى ٘٢ؤًٞل للضبلىماؾُت الجؼاثغٍتيمً الغ٢مىت .

 1ؤَمُت الغ٢مُت في جغُ٢ت الؿُاؾت الخاعظُت ونىاٖت ال٣غاع ،ظغٍضة اإلاؿاء ؤلال٨تروهُت (اإلاى،)٘٢
2020/02/03
ٖ 2ماع ب٩اع ،صبلىماؾُى اإلاؿخ٣بل :مبضٖىن وعواص ؤٖماٖ ،٫لى الغابِwww.alhurra.com:قىَض ًىم :
 04/03/2019الؿاٖت 12:15 :
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 ج٨شُ ٠الخ٩ىًٍ اإلاخسهو في اإلاجا ٫الغ٢مي لٟاثضة ؤلاَاعاث الؿُاؾُت للضولت والؿٟغاءوال٨خاب الضبلىماؾُحن واإلالخ٣حن ٖلى وظه الخدضًض.
 بٖضاص ج٣ىُاث لخإمحن اإلادخىٍاث وصٖم خًىع الجؼاثغ في اإلاجا ٫الضبلىماسخي ٖلى وظهالخهىم.
 بٖضاص بؾتراجُجُت للضبلىماؾُت الغ٢مُت جغج٨ؼ ٖلى مباصت الخىُٖت ومهضاُ٢ت اإلاٗلىماثمً ؤظل الؿماح بخجؿُض ؤَضا ٝالؿُاؾت الخاعظُت في ٖالم تهُمً ٖلُه الخ٣ىُاث الجضًضة
لئلٖالم والاجها.٫

()1

وهٓغا لؤلَمُت ال٨بحرة للىؾاثِ الغ٢مُت في حٗؼٍؼ خغُ٦ت الؿُاؾت الخاعظُت في اإلاجا٫
الا٢خهاصي (ً )2خىظب ٖلى الجهاػ الضبلىماسخي الجؼاثغي بظ ٫اإلاؼٍض مً الجهىص ٖلى مؿخىي
ً
مهضعا مهما لجلب الٗملت الهٗبت و٦ظا لترُ٢ت
َظٍ الىؾاثِ للض ٘ٞبالُ٣إ الؿُاحي ٧ىهه
ّ
َظٍ الخضماث الؿُاخُت ولؼٍاصة الخىاٞؿُت وال ً٩ىن طل ٪بال مً زال ٫جبجي الخُبُ٣اث
ؤلال٨تروهُت ألامشل الؾخُ٣اب الؿىاح واإلاؿدشمغًٍ في َظا اإلاجا ،٫وَى ًجب الُ٣ام به .وٍخى٘٢
الخبراء في الُ٣إ الؿُاحي ّ
ؤن ؾغٖت اهدكاع وهجاح جُبُ ٤الخجاعة والدؿىٍٖ ٤بر ؤلاهترهذ في
()3

اإلاجا ٫الؿُاحي يغوعة ملخت في الى٢ذ الغاًَ
ّ
خُض ؤْهغث ؤع٢ام عؾمُت ناصعة ًٖ وػاعة الؿُاخت والهىاٖت الخ٣لُضًت ؤن الخض٤ٞ
الؿُاحي ٖلى الجؼاثغ زال ٫ؾىت ٢ 2012ضع بـ ( )2634.050ؾاثذ وَى ع٢م يُٗ ٠م٣اعهت
بالجاعة جىوـ التي اؾخُ٣بذ لىخضَا (900ؤل )٠ؾاثذ ظؼاثغي زال ٫هٟـ الؿىت.

()4

 1حٗؼٍؼ الخ٩ىًٍ اإلاخسهو مً ؤظل جمى ٘٢اًٞل للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت يمً صاثغة الغ٢مىت ٖلى الغابِ:
( www.aps.dz.)2020/02/24قىَض ًىم  01/03/2021 :الؿاٖت .13:00
 2الضبلىماؾُت الغ٢مُت و جإزحرَا ٖلى الؿُاؾت الخاعظُت ٖلى الغابِ  www-sia-sy.net .2020/07 :قىَض
ًىم  :الؿاٖت 10:41
ٖ 3ماع ب٩اع ،صبلىماؾُى اإلاؿخ٣بل  :مبضٖىن وعواص ؤٖماٖ ، ٫لى الغابِ www.alhurra.com:قىَض ًىم :
 28/02/2021الؿاٖت 12:35 :
 4وعصة خمضي ،حؿىٍ ٤الخضماث ٖبر ألاهترهذ في مجا ٫الؿُاخت الٟىضُ٢ت ،مجلت ٨ٞغ و مجخم٘ ، 18 ٕ ،
َا٦ؿُج ٧ .ىم للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ ،ؤ٦خىبغ .2013
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وٖلُهّ ،
ٞةن ٖلى الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت ؤن جلٗب ً
صوعا مهما في ص ٘ٞوجُٟٗل
خغُ٦ت الُ٣إ الؿُاحي ٖبر ج٣ىُاث ؤلاٖالم والاجها ٫التي ؤنبدذ الضٖامت الجىَغٍت لظل.٪
٦ما ًخىظب ٖلى الهُئاث الضبلىماؾُت الاَخمام بالخيكُِ ؤ٦ثر في الُ٣اٖاث اإلاىخجت
الٟالخُت والهىاُٖت.
 َظا صون ؤن هيسخى حصجُ٘ ُ٢إ الُا٢ت وجىؾُٗه باٖخباعٍ ٢اَغة ل٩ل اإلاجاالث٦ ،ما ؤنله ججغبت ٦بحرة في الىلىط بلى ألاؾىا ،١الٗال٢اث الٗامت والخىانل اإلاؿخمغ م٘ مسخل ٠الهُئاث
الضولُت.
كاثمت اإلاغاح٘:
)1

ٞاَمت الؼَغاء خاجي ،الضبلىماؾُت الكٗبُت و نىاٖت ال٣غاع في الؿُاؾت الخاعظُت،
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""جدلُل للؿُاؾت الخاعحُت الجضًضة في ٖهض الغثِـ جبىن
The Algerian endeavor to embody the concept of the pivotal state in
the geopolitical neighborhood: "Analysis of the new foreign policy in
the era of President Tebboune"
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 الجؼاثغ-2 ؾُُف،حنٚحامٗت مدمض إلاحن صبا
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Abstract:

:ملخص

there are restrictions that curb Algeria's
ambition for the role it seeks to play as a pivotal state
at the regional level, on top of which is the regime's
lack of flexibility in dealing with the internal political
scene, especially after the remnants of the recent
period of ousted President Bouteflika's rule, which
led to popular unrest, which left most state
institutions ineffective and fragile. In light of the
concentration of the military establishment, which
plays an overly large role in domestic politics and the
conduct of state affairs, without forgetting the
regional security conditions (in Sahel and Libya) that
have been deteriorating and have directly affected
domestic politics, the latter which has become - due
to its slow pace of reform - a stumbling block in front
of any attempt to make foreign policy orientations
keep pace with the changes in the new international
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بذ َمىح الجؼاثغ للضوع الظي٨ُىص ج٢ ٥َىا
ضولت مدىعٍت ٖلى اإلاؿخىي٦ حؿعى ؤن جلٗبه
ُاب مغوهت الىٓام فيٚ لُمي وٖلى عؤؾها٢ؤلا
 زهىنا،حٗامله م٘ اإلاكهض الؿُاسخي الضازلي
ٕم الغثِـ اإلاسلى٨ترة ألازحرة لخٟاث الٟبٗض مسل
،ًذ بلى ايُغاباث قٗبُتٞت والتي ؤ٣ُلٟبىج
ّ
ٗالُت مٗٓم ماؾؿاثٞ ذ َكاقت واوٗضامٟزل
غٍت التي٨حز اإلااؾؿت الٗؿ٦ في ْل جغ،الضولت
ً
بر مما ًيبغي في الؿُاؾت الضازلُت٦جلٗب صوعا ؤ
ٕ صون ؤن هيسخى ألاويا،وحؿُحر قاون الضولت
ي ولُبُا) التي٣ٍغٞلُمُت (في الؿاخل ؤلا٢ألامىُت ؤلا
ّ ً
ت مباقغة ٖلىٟخئذ جؼٍض جضَىعا ؤزغث بهٞ ما
-  َظٍ ألازحرة التي ؤنبدذ،الؿُاؾت الضازلُت
 حجغ ٖثرة٠٣ ج-بؿبب وجحرة بنالخها البُُئت
ؤمام ؤي مداولت لجٗل جىظهاث الؿُاؾت
.٘ الضولي الجضًض٢ب جدىالث الىا٦الخاعظُت جىا
ت قغح الخىظه الٗام للؿُاؾُت٢جغوم َظٍ الىع

الخاعظُت الجؼاثغٍت الخضًشت بٗض ٞترة الغثِـ
اإلاسلىٕ بىجٟلُ٣ت ،واإلاُ٩اهحزماث الجضًضة التي
اهخهجتها بهضص الً٣اًا ؤلا٢لُمُت.
ولماث مفخاخُت:
الضولت اإلادىعٍت ،الؿاخل الاٞغٍ٣ي ولُبُا،
ايُغاباث قٗبُت ،الؿُاؾت الضازلُت ،الؿُاؾت
الخاعظُت.

reality.
This paper aims to explain the general
orientation of modern Algerian foreign policy after
the period of the ousted President Bouteflika, and
the new mechanisms it adopted regarding regional
issues.
Keywords: :
The pivotal state, The Sahel and Libya, Popular
unrest, Domestic policy, Foreign policy.

ملضمـ ـ ـت:

ّ
حٗض الاهخساباث الغثاؾُت التي ؤظغٍذ بالجؼاثغ في  12صٌؿمبر  2019خضزا ؾُاؾُا
ّ
مٟهلُا َاما في الجؼاثغ٧ ،ىجها جمسًذ ًٖ خغا ٥قٗبي ،بضؤ ٖلى بزغَا الغثِـ جبىن ٞترة
ّ
خ٨مه في ْغو ٝاؾخصىاثُت ووي٘ ؾُاسخي واظخماعي وا٢خهاصي ّ
مٗ٣ض٣ٞ ،ض زلٟذ ألاػمت

ً
الؿُاؾُت التي جٟا٢مذ في الؿىىاث ألازحرة لخ٨م بىجٟلُ٣ت (ٖكغٍتي ٞؿاص) قغزا ٦بحرا في
الش٣ت بحن الكٗب وماؾؿاث الضولت ،وصازل الُب٣ت الؿُاؾُت هٟؿها ،ما ظٗل البالص مؿغخا

إلآاَغ خغا ٥قٗبي صاثم ،بل ٜطعوجه في ُٟٞغي  ،2019بٗض بٖالن بىجٟلُ٣ت جغشخه لٗهضة
عثاؾُت زامؿت.

٧ان مً قإن ؤلاعر الشُ٣ل الظي اؾخلمه الغثِـ جبىن مً ؾلٟه ّ
مٗؼػا باآلزاع الا٢خهاصًت
والصخُت لجاثدت ٞحروؽ ٧ىعوها ،واجهُاع ؤؾٗاع الى ِٟؤن عًَ ٦شحرا َامل جدغ٦ه في ؤقهغ
ٌ
ٌ
ب٢لُمي مًُغب في لُبُاٖ ،ضم
وي٘
خ٨مه ألاولى ،وػاص مً خؿاؾُت الىي٘ الضازلي
الاؾخ٣غاع ألامجي في مىُ٣ت الؿاخل ظىىب الصخغاء وجضزل ٢ىي ظضًضة في اإلاىُ٣ت ،اؾخمغاع
الٟخىع في الٗال٢ت باإلاٛغب وجغاظ٘ الخًىع الجؼاثغي في الؿاخخحن ؤلاٞغٍُ٣ت والٗاإلاُت.
ما ًُغح الدؿائٌ الخالي :بلى ّ
ؤي مضي ؾخدا ٔٞالجؼاثغ ٖلى زىابتها الضبلىماؾُت ؤو
ؾدخسلى ٖجها في ْل مؿخجضاث البِئت الضازلُت وؤلا٢لُمُت ،ؤم ؾخ٩ىن َظٍ الٓغو ٝالضا٘ٞ
ياٞت صًىامُُ٨ت ظضًضة بلى ُٖ٣ضتها الضبلىماؾُت والٗؿ٨غٍت؟
إل ٍ
ّ
ؾِخم مٗالجت الى٣اٍ الخالُت:
وإلاداولت ؤلاظابت ًٖ ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت
-اإلادىع ألاو :٫الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت "الُٗ٣ضة الشابخت والغاسخت"
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اإلادىع الشاوي :الًٛىٍ الضازلُت والخٛحراث ؤلا٢لُمُت "بعَاناث الخٛحر اإلادخىم في الؿُاؾتالخاعظُت"
اإلادىع الشالض :مالمذ الخٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت "بٖاصة بٗض ومغاظٗت ألاصواع"اإلادىع ألاوٌ :الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت" :الٗلُضة الثابخت والغاسخت"
ً
ً
ً
ّ
٢اثمت ٖلى ّ
ٖضة مباصت ّ
عسختها
جبيذ الجؼاثغ مىظ اؾخ٣اللها  1962ؾُاؾت زاعظُت
الشىعة الجؼاثغٍت ،خآٞذ الجؼاثغ ٖلى َظٍ اإلاباصت بغٚم الخُىعاث التي خهلذ في الىٓام
ّ
الضولي ،وال جؼاّ ٫
الخدىالث وألاػماث بمباصت الشىعة الجؼاثغٍتٞ ،1الجؼاثغ صولت لها
جهغ ٖلى بصاعة
شخهُتها٧ ،ىجها صولت ٚحر مىداػة ،وجمل ٪زبرة ٦بحرة في ّ
 ٌٞالجزاٖاث ّ
وخل ألاػماث٣ٞ ،ض ٧ان
لها صوما م٩اهت باعػة وجإزحر ّ
ٗٞاٖ ٫غبُا وبٞغٍُ٣ا وبؾالمُا ،و٧اهذ مً ؤُ٢اب صوٖ ٫ضم الاهدُاػ،
ومً ؤَم م٩ىهاتها اإلادىع اإلاىاٌَ لئلمبرًالُت والاؾخٗماع والههُىهُت .2اإلاخد ّب٘ للؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت ٌٗلم ًُ٣ىا ؤن للضًبلىماؾُت الجؼاثغٍت صاثما بٗضا مٛاعبُا وآزغ ٖغبُا ً٩اصان
ؤن البٗض ال٣ىمي الٗغبي ْاَغ وظلي .وبما ّ
ال ًىٟهالن بلى ظاهب البٗض ؤلاٞغٍ٣ي ،وال قّ ٪
ؤن
مدضصاث زىعة ؤو ٫هىٞمبر  1954حٗخبر مً ؤَم الشىابذ في مغظُٗت الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ٞهظا
ًجٗلها صاثما في ن ٠الشىعاث والضاٖمت لخغ٧اث الخدغع في الٗالم ،لظل٦ ٪شحرا ما ججض َلبا
مؿخمغا ٖلى جضزلها إلاا لها مً مهضاُ٢ت وز٣ل صولي واؾتراجُجي ،وٖملها الضئوب ٖلى ج٪ُ٨ٟ
ً
ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي
ألالٛام وجلُُ ٠ألاظىاء الؿُاؾُت بحن الاق٣اء والجحران والبلضان اإلاخجاوعة
الٗغبي ؤو الاٞغٍ٣ي ؤو ختى الضولي.3

 1ؾمحر " ،ِ٢الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في بٞغٍُ٣ا"،
https://bit.ly/2Q59kX0
 2هٟـ اإلاغظ٘.
" 3مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة" ،ج٣ضًغ مى ،٠٢مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت،
https://bit.ly/3eUuf9T
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ٖمىما ،جخلخو مباصت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في صٖم ّ
خ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ
مهحرَاٖ ،ضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ،٫الدؿىٍت ّ
الؿلمُت للجزاٖاث ،جبلىعث في
ّ
الىَجي للشىعة،
بَاع بغهامج َغابلـ في ظىان  ،1962اإلا٣ترح ٚضاة الاؾخ٣ال ٫مً َغ ٝاإلاجلـ
بمهمت الٟ٨اح ّ
ّ
الظي ّ
يض ؤلامبرًالُت،
٦غؽ التزام الضولت الجؼاثغٍت في ؾُاؾتها الخاعظُت
ّ
ألاممي
ومؿاهضة خغ٧اث الخدغٍغ في الٗالمَ .1ظا ،و٢ض ؾاَمذ الشىعة الجؼاثغٍت في بنضاع ال٣غاع
ّ
اإلاخٗلّ ٤
بد ٤الكٗىب في ج٣غٍغ اإلاهحر والاؾخ٣ال ٫في  14صٌؿمبر ٦ ،1960ما
(ع٢م ،)1514
َ
ُ
ي ّمً -بٗض طل -٪صؾخىع ّ ،1976
زم صؾخىع  ،1989مبضؤي ٖضم الاهدُاػ وٖضم اإلاكاع٦ت في ّ
ؤي
ّ
وْلذ َظٍ اإلاباصت ّ
جىظه الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت
جضزل ٖؿ٨غ ّ ٍي زاعط الخضوص الجؼاثغٍت،
ٍ
ٖ٣ىص بٗض الاؾخ٣ال.2٫
َُلت
ٍ
ً
الخٔ ّ
اإلاُ َ
ؤن ناو٘ ال٣غاع الجؼاثغي ّ
ؤؾـ _جماقُا م٘ اليؿ ٤الُٗ٣ضي الىَجي_ ؾُاؾت
ً
ً
زاعظُت مؿدىضة بلى ُٖ٣ضة الاؾخ٣اللُت في اجساط ال٣غاع الخاعجي٢ ،اثمت ٖلى ٞلؿٟت ٖضم
الخضزل في قاون آلازغًٍ ،م٘ ع ٌٞمٓاَغ ؤلامبرًالُت ،الاهدُاػ بلى الكٗىب اإلاؿخٗمغة
واخخًان الخُاع الشىعي الخدغعي ،و٢ض ٧ان ّ
لخبجي الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت وزباتها ٖلى جل٪
ٌ
اإلاباصت والاؾخمغاع ٖلحها ٌ
مؼصوط في ؾمٗت الؿُاؾت الخاعظُت صازلُا وزاعظُاٖ .لى اإلاؿخىي
ؤزغ
الضازلي ،ظغي ٦ؿب مؼٍض مً الكغُٖت الؿُاؾُت الشىعٍت وزل ٤جىا ٤ٞؾُاسخي صازلي م٣بى٫
خى ٫الضبلىماؾُت الخاعظُتٖ .لى اإلاؿخىي الخاعجي ،ؾاَم في ج٩ىًٍ ؾمٗت زاعظُت بًجابُت
للجؼاثغ وا٦دؿاب نىعة الضولت اإلادترمت لؿُاصة الضوٚ ٫حر ال٣ابلت للخضزل في قاوجها
الضازلُت ،والضولت اإلا٣بىلت لضي ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت ٧ىؾُِ مداًض وٚحر مىداػ ،ما ّ
زىلها
لخد ٤ُ٣هجاخاث صبلىماؾُت باعػة َىاٞ ٫ترة الخغب الباعصة٦ ،ما ؤن الؿُاؾت الخاعظُت

 1ؾمحر  ،ِ٢مغظ٘ ؾاب.٤
 2هٟـ اإلاغظ٘.
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الجؼاثغٍت ٦شحرا ما ٧اهذ ججلب جإًُض ٞئت واؾٗت مً الغؤي الٗام الجؼاثغي ،وجسل ٤لضًت ً
هىٖا
مً الغيا ً٩اص ً٩ىن ً
هاصعا خى ٫ؤصاء الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت.1
في بضاًت الشماهُيُاث ،بضؤث الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت جتراظ٘ ،لخهل بلى ّ
خض
الاهٟ٨اء ٖلى الظاث م٘ جهاًت الشماهُيُاث ،بؿبب جهاًت الخغب الباعصة واجهُاع الىٓام زىاجي
الُ٣بُت والخغب ألاَلُت التي ٖغٞتها ،ؾاَمذ َظٍ الخُىعاث في الخًُِ ٤مً َامل مىاوعة
الجؼاثغ الخاعجي ،وج٣ىٗ٢ذ ٖلى هٟؿها باوكٛالها بإوياٖها الضازلُت الؿُاؾُت وألامىُت ،لتزصاص
ً
ّ
الٗغبي
ألاويإ حُٗ٣ضا زهىنا ُٞما ًخٗل ٤بالجىاع ؤلا٢لُمي اإلاًُغب وجبٗاث الغبُ٘
ّ
وؤمىُت م٘ ال٣ىي
اجُجُت
ا٧اث اؾتر
والؿاخل
ؤلاٞغٍ٣ي بإػماجه اإلاخٗضصة ،والتزام الجؼاثغ بكغ ٍ
ٍ
ٍ
ال٨بري .صٗٞذ البٌٗ بلى الاٖخ٣اص ّ
بإن الجؼاثغ ٖلحها ؤن ج٣ىم بمغاظٗت مباصت ؾُاؾتها
الخاعظُت التي لم حٗض جدىاؾب وألاويإ الضولُت ،ؤلا٢لُمُت واإلادلُت اإلاؿخجض .2ل٣ض ؤيٟى ّ
حٛحر
اإلاُُٗاث الضولُت وؤلا٢لُمُت مؼٍضا مً الخدضي ٖلى اؾخمغاعٍت جُبُ ٤ؤَم مبضؤ خ٨م ُٖ٣ضة
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت مىظ الاؾخ٣ال ٫وَى مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت
للضو ،٫لخجض الجؼاثغ هٟؿها بحن ؾىضان يٛىَاث البِئت ؤلا٢لُمُت والضولُت ومُغ٢ت مهالخها
الاؾتراجُجُت وُٖ٣ضتها ألامىُت ،هجم ٖىه جىجغ هاشخئ بحن اإلاؿخلؼم ألازالقي (اإلاباصت) واإلاؿخلؼم
ّ
اإلاهلخي (اإلاهالر ألامىُت) لم حٗهضٍ مً ٢بل ،3ما ٧لٟها جغاظ٘ صوعَا واهدؿاع جإزحرَا الضولي.
في ٖ٣ض الدؿُٗيُاثٞ ،غيذ ألاػمت الضازلُت ع٧ىصا في اليكاٍ الضبلىماسخي الخاعجي.
وختى بٗض اهدؿاع ألاػمت ًخطر ظلُا جغاظ٘ م٩اؾب الؿُاؾت الخاعظُت ،ؤوالٖ ،لى اإلاؿخىي
الضازلي مً ظهت جغاظ٘ الاظمإ الضازلي خىلها وجهاٖض ألانىاث اإلاٗاعيت لبٌٗ زُاعاتها،
وزاهُاٖ ،لى اإلاؿخىي الضولي مً زال ٫التراظ٘ اإلالخىّ في خًىع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت
 1عابذ ػٚىوي" ،ؤػمت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بحن محرار اإلاباصت وخؿاباث اإلاهالر :صعاؾت خالت الغبُ٘
الٗغبي" ،مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت ،الٗضص  ،23هىٞمبر  ،2016م.83
" 2مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة" ،مغظ٘ ؾاب.٤
ٖ 3بض الىىع بً ٖىترُ٣ٖ" ،ضة الجؼاثغ ألامىُت :يٛىَاث البِئت ؤلا٢لُمُت وم٣خًُاث اإلاهالر ألامىُت" ،مغ٦ؼ
الجؼٍغة للضعاؾاث ،ماي ،2018
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/05/180502110656159.html
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وٗٞالُتها في ًٞاءاث جإزحرَا الخ٣لُضًت ٖغبُا ،بٞغٍُ٣ا ،وٖلى مؿخىي الضو ٫الىامُت ،وؤنبدذ
ً
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ج٨خٟي بغصة الٟٗل بضال مً اإلاباصعة بالٟٗل ،وجخٗامل م٘ ألاخضار
ً
الضولُت وؤلا٢لُمُت خالت بٗض خالت ،مً صون اؾتراجُجُت مخ٩املت ٦ما ٧ان الكإن في الؿاب ،٤ما
ّؤصي بلى ٣ٞضان الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ً
ظؼءا ً
مهما مً خًىعَا الخ٣لُضي ،وجغاظ٘ م٩اؾبها
الضولُت الؿاب٣ت في الىؾاَت.1
عٚم مداوالث الٗىصة بلى اإلاكهضًً الضولي وؤلا٢لُمي بٗض جهاًت الٗكغٍت الؿىصاء ،بال

ّ
ؤن الغثِـ الؿابٖ ٤بض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت لم ٌؿخُ٘ اؾخٗاصة ٖىٟىان الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت

لخًُل٘ بضوع ؤ٦بر وخًىع ؤ٢ىي ٖلى الؿاخت الضولُت بؿبب ظمىص الىٓام الؿُاسخي زال٫
الؿىىاث ألازحرة مً خ٨مه ،وهٓغا لٗضم اؾخ٣غاع ؤؾٗاع الى ِٟالتي ّ
حٗض اإلاهضع الغثِسخي

للضزل وؤخض ٖىانغ ٢ىة الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ،2ما ٌكحر بلى ّ
ؤن الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت
حِٗل خالت ؤػمت ،هي ؤػمت الخى ٤ُٞبحن اإلاباصت الغاسخت التي جا٦ض ٖضم الخضزل في الكاون
الضازلُت للضو ،٫ومخُلباث الضوع وخؿاباث اإلاهلخت الىَىُت التي ج٣خطخي وكاَا صبلىماؾُا
مشاٖ ٫لى طلَ ٪ى مى ٠٢الجؼاثغ مً زىعاث الغبُ٘
ؤ٦بر ومخابٗت ؤٖم ٤لؤلخضار الضولُت ،وؤ٢ىي ٍ
الٗغبي ،مً زال ٫الخغم ٖلى التزام الخُاص وٖضم اإلاُل لخإًُض ؤي َغ ٝوجىُْ ٠الضبلىماؾُت
ً
ً
هٓغة جد ٟٔمهالر
ٞاٖلت
ؤصواع
ٍ
ومباصعة وٍ ٤ٞ
ٍ
الى٢اثُت بضال مً في ببضاء اإلاىا ٠٢بضال مً جإصًت ٍ
البالصُ ،وج ّ
٣ضع الغَاهاث اإلادخملت.3
في ٖهض الغثِـ ّجبىن ّ
سجلذ مىايُ٘ الؿُاؾت الخاعظُت خًىعا الٞخا في زُابه،4
ً
ً
ٗٞلى مؿخىي زىابذ الؿُاؾت الخاعظُت ،لم حٗ٨ـ زُاباث الغثِـ حٛحرا ٦بحرا ًٖ الىمِ

 1عابذ ػٚىوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.83
 2ؾُٗض الهضً٣يَ" ،ل ؾدخٛحر الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في ظىاعَا ؤلا٢لُمي زال ٫الٗ٣ض ال٣اصم؟" ،اإلاٗهض
اإلاٛغبي لخدلُل الؿُاؾاث ،ماعؽ ،2020
https://bit.ly/3vGuf3h
 3عابذ ػٚىوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.83
 4ؾُٗض الهضً٣ي ،مغظ٘ ؾاب.٤
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الؿاثض في ؾىىاث خ٨م الغثِـ ٖبض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت ،خُض ؤ٦ض ؤولىٍت مهلخت الجؼاثغ،
وخغنها ٖلى بىاء ٖال٢اث نضا٢ت وحٗاون م٘ ٧ل صو ٫الٗالم ،1وؤقاع بلى خ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ
مهحرَا وٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ،٫وفي َظا الهضص جدضر ًٖ ًُ٢ت
الصخغاء الٛغبُت باٖخباعَا مؿإلت جهُٟت اؾخٗماع بُض ألامم اإلاخدضة والاجداص ؤلاٞغٍ٣ي،
ً
وؤيا ٝؤجها ًجب ؤن جٓل بُٗضة ًٖ حٗ٨حر الٗال٢اث م٘ ألاق٣اء٦ ،ما ّهىٍ بالتزام الجؼاثغ
ً
بالًُ٣ت الٟلؿُُيُت التي حٗخبرَا مً زىابذ ؾُاؾتها الخاعظُتًٞ ،ال ًٖ طل ،٪ؤزاع مؿإلت
صوع جىا٣ٞاث الؿُاؾت الضازلُت في اإلاؿاَمت في َىضؾت ؾُاؾت زاعظُت هاجخت.2
اإلادىع الثاوي :الًٛىٍ الضازلُت والخٛحراث ؤلاكلُمُت "بعهاناث الخٛحر اإلادخىم في
الؿُاؾت الخاعحُت"
َىا ٥الٗضًض مً الًٛىٍ ٖلى اإلاؿخىٍحن الضازلي والخاعجي ٧اهذ ؾببا في الخُٛحر
اإلادخىم في َبُٗت الؿُاؾُت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،مً يمجها:
ؤوال :الخغان الكٗبي" :الثىعة الكٗبُت الؿلمُت اإلااَغة"
ً
ً
ً
ً
ّ
ً
اؾخصىاثُا وٖالمت ؾُاؾُت ٞاع٢ت
مشل الخغا ٥الكٗبي في الجؼاثغ بخاعٍش ُٟٞ 22غي  2019خضزا
بد٨م ػزمه واؾخمغاعٍخه ،بط ؤٖاص بخُاء الغئٍت الشىعٍت للخاعٍش الؿُاسخي للجؼاثغ بٗض ٖ٣ىص مً
خالت الاوٗؼا ٫الؿُاؾُت ًٖ واٚ ٘٢حر صًم٣غاَي ٖاقخه الجؼاثغ بٗض مغخلت الٗكغٍت
ً
الؿىصاءٚ ،3م ّ
ؤن اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٖغ ٝؤق٩اال مخٗضصة مً الاخخجاظاث ٖلى امخضاص الخاعٍش
ع

" 1قب٨ت الخٟاٖالث الخاعظُت للجؼاثغ في مدُُها ؤلا٢لُمي" ،مغ٦ؼ ؤلاماعاث للؿُاؾاث 8 ،ظىٍلُت ،2020
https://epc.ae/ar/topic/algerias-external-interaction-network-in-its-regional-environment
ٖ 2بض هللا عا٢ضي ،الجؼاثغ ما بٗض عثاؾُاث  ..2019ؤي مىاعص ألي ؾُاؾت زاعظُت؟" 11 ،ظاهٟي ،2020
https://bit.ly/30MGEnY
٢ 3ىي بىخىُت" ،الخغا ٥الؿُاسخي في الجؼاثغ :مً بؾ٣اٍ الؿلُت بلى َىضؾت الخغوط آلامً" 7 ،ؤوث ،2019
مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاث،
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/08/190807065855190.html
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الؿُاسخي للجؼاثغ آزغَا التي عا٣ٞذ الخدىالث ؤلا٢لُمُت في اإلاىُ٣ت الٗغبُت (مىظت الغبُ٘
الٗغبي).1
ل٣ض ؾاَم الخغا ٥الؿُاسخي في ٢لب ألامىع عؤؾا ٖلى ٖ٣ب وؤٖاص الخىُ٣ب في َبُٗت
الىٓامحن الؿُاسخي والا٢خهاصي ُ
والٗهب الخا٦مت في الكإن الضازلي ،وفي بؾ٣اٍ مجمىٖت
ّ
ّ
ٖهُت ٖلى الؿ٣ىٍ في ػمً ٢غٍب ،وبجهاء ٖهض عثِـ اؾخٛغٖ ١كغًٍ
مً اإلاؿلماث التي ٧اهذ
ؾىت ٧املت بُغٍ٣ت ؾلمُت ؤبهغث الٗالم بك٩ل مسخل ًٖ ٠هماطط الغبُ٘ الٗغبي والشىعاث
البرج٣الُت التي قهضتها ؤوعوبا.2
ؤٖغب اإلاخٓاَغون زالله ًٖ عًٞهم ال٣اَ٘ ألي جضزل في الكإن اإلادلي ،وًٖ
خغنهم ٖلى ؤن ج٩ىن اهخٟايتهم ٖلى الؿلُت الخا٦مت مدلُت اإلايكإ وألاصاء والخىُٟظّ ،
ألن َظٍ
ُ ّ
مشل ّ
نمام ؤمً وؤمان لالؾخ٣غاع الضازلي وؤلا٢لُمي٦ .3ما ع٘ٞ
الاؾخ٣اللُت الشالزُت ألابٗاص ج
الخغا ٥ؾ ٠٣آماله مً صوع صولخه ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي والضولي وباجذ الىسب اإلاجخمُٗت
والؿُاؾُت الجضًضة في الجؼاثغ واُٖت بإَمُت َظا الضوع وبخضار جىاػن اؾتراجُجي في الؿاخت
اإلاٛاعبُت والاٞغٍُ٣ت٣ٞ ،ض قهضث الاخخجاظاث الٞخاث وقٗاعاث جغٍض الُُٗ٣ت م٘ ؾُاؾت
الخبُٗت الخاعظُت والخدغع مً الهُمىت الٟغوؿُت والاهؼواء الضبلىماسخيّ ،
ألن الجؼاثغ زؿغث في
٦شحر مً اإلالٟاث بٟٗل نغاٖاتها الضازلُت واهضعاط ؾُاؾتها الخاعظُت يمً اإلادىع ألاوعوبي-
ّ
الٟغوسخي ،لظل ،٪جىلضث عٚبت وبعاصة قٗبُت في ٢لب مىاػًٍ الهىعة الخاعظُت للضولت الجؼاثغٍت
ّ
لخ٣لض ؤصواع بذجم الجؼاثغ الخاعٍذي ومىٗ٢ها في اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت وؤلاٞغٍُ٣ت.4
زاهُا :زُاب الغثِـ جبىن" :الغؾاثل الٗمُلت -اإلاكفغة"
ٖ 1غبي بىمضًً" ،الخغ٧اث الاخخجاظُت في الجؼاثغ وٖؿغ الخدى ،"٫مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت ،الٗضص  ،25ماعؽ
 ،2017م.37
٢ 2ىي بىخىُت ،مغظ٘ ؾاب.٤
ٖ 3بض الىىع بً ٖىتر" ،الٗامل الخاعجي والاوؿضاص الؿُاسخي في الجؼاثغ" ،مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاث ،ماعؽ
،2019
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/03/190321082749368.html
" 4مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة" ،مغظ٘ ؾاب.٤
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ً
ؤقاع الغثِـ الجؼاثغي ٖبض اإلاجُض جبىن نغاخت بلى ؤَمُت الخٗضًل الضؾخىعي وبلى
ؤَمُت اإلال ٠اللُبي واٖخبرٍ مً اإلاىايُ٘ اإلاؿخعجلت في بضاًت ٖهضجه ،و٢ا" :٫لً ًدضر ؤي شخيء
ّ
في لُبُا صون مىا٣ٞت الجؼاثغ" ،وؤعص ٝؤ ّن َغابلـ زِ ؤخمغ٦ ،ما إلاذ ٦شحرا في زُاباجه ألازحرة
بلى ؤَمُت ظمهىعٍت مالي الجاعة الجىىبُت في الؿُاؾت الجؼاثغٍتّ ،
وٖبر ؤ٦ثر مً مغة ًٖ عٚبخه في

جمخحن الٗال٢ت م٘ جىوـ ،وؤهه بهضص جغجِب ػٍاعة بلحها ٢غٍبا٧ .ل َظٍ الغؾاثل في زُاب الغثِـ
جبىن ج٨ك ٠الؿخاع ًٖ بىاصع حُٛحر في َبُٗت الؿُاؾُت الخاعظُت الجؼاثغٍت.1
ّ
جًمً زُاب جبىن ما ًم ً٨حؿمُخه مبضؤ "بٖمل في نمذ ؤ٦ثرّ ..
ّ
وجدضر ؤ٢ل" ،وؤ٦ض
ٖلى التزام الجؼاثغ بالًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،2ومىٟ٢ه اإلاىاٌَ للخُبُ٘ الظي ال ٌٗخبر ظضًضا بل
َى مً نمُم ٢ىاٖاث الجؼاثغ الخاعٍسُت ،بضلُل ّ
ؤن الجؼاثغ لم جٟخذ م٨خبا في ّ
جل ؤبِب ٖانمت
الُ٨ان الههُىوي ختى ؤًام َكاقت الىي٘ ألامجي والؿُاسخي الضازلي في ٞترة الدؿُٗيُاث ٖلى
ّ
زًم جضاعي
ٚغاع جىوـ وبلضان ٖغبُت ؤزغي ،بالخاليَ ،ض ٝوجىُ٢ذ مشل َظا الخُاب في
اإلادىع اإلاٗاصي للشىعاث الٗغبُت واإلاخضزل في الكإن اللُبي واإلاهغو ٫للخُبًًُ٘ٗ ،ه في ؾُا١
بٖاصة الخمى ٘٢الجضًض للؿُاؾت الجؼاثغٍت ،وٍ ّبحن اججاٍ البىنلت الجضًضة الزخُاع الخلٟاء
وألانض٢اء واإلاىا.3٠٢
زالثا :خالت الفغا ٙالضبلىماس ي:
٧ان لجمىص الضًبلىماؾُت الجؼاثغٍت زال ٫الؿىىاث الؿب٘ ألازحرة مً خ٨م الغثِـ
ٖبض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت وُٚاب الضوع الجؼاثغي الٟاٖل في الىُجغ ،مالي ولُبُا الظي ؤ٣ٞضَا مىا٘٢
ً
ُ
صوما بِئتها الُبُُٗت وًٞاءَا الخُىيُ ،
ألازغ الباعػ في وي٘ الؿلُت الجؼاثغٍت
وًٞاءاث ُٖ َّضث
ؤمام يغوعة حُٛحر صؾخىعي في اإلاجا ٫الضًبلىماسخي ٌؿمذ للجؼاثغ بلٗب صوعَا ؤلا٢لُمي وخماًت
خضوصَا وؤمجها ال٣ىمي.4

" 1مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة" ،مغظ٘ ؾاب.٤
 2عا٢ضي ٖبض هللا ،مغظ٘ ؾاب.٤
 3هٟـ اإلاغظ٘.
 4هٟـ اإلاغظ٘.
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ّ
ً
خُض ق٩ل الخضزل الٟغوسخي في قما ٫مالي مإػ٢ا للؿُاؾت الجؼاثغٍت في مىُ٣ت
ً ّ
ؾىاء حٗل ٤ألامغ
الؿاخل والصخغاء ،التي ْلذ جماعؽ اؾتراجُجُت "الخظع وببٗاص الخإزحراث"،
بامخضاصاث الغبُ٘ الٗغبي ،ؤو ع ٌٞالخضزل الٛغبي في لُبُا ،ؤو الؿعي للهُمىت ؤلا٢لُمُت
ّ
واإلاخدؿبت في اإلا٣ابل ألصواع مٛاعبُت
"اإلاىٟغصة" اإلامؿ٨ت بالخىاػهاث الهكت في الهغإ اإلاالي،
وٚغبُت ؤزغي مىاوثت لها٦ .ما ًجب ؤلا٢غاع ّ
بإن ال٣ضعة ٖلى الخُٛحر في مىاػًٍ ال٣ىي في لُبُا
نٗبت باليؿبت للجؼاثغ في الى٢ذ الغاًَ لُٛابها ٖلى الؿاخت ؤلا٢لُمُت مضة َىٍلت ٧اهذ حِٗل
ّ
ّ
زاللها خالت ٞغا ٙصبلىماسخي ،ؤزغ بالؿلب ٖلى جمىٗ٢ها في مدُُها ،وُٖلتها ملٟاث الؿُاؾت
وألامً الضازلي ًٖ لٗب ؤصواع ظُى-ؾُاؾُت.1

ً
٦ما ؾاصث خالت الٟغا ٙمغخلت ؤزغي مً  2013بلى  2019ؤضخذ الجؼاثغ ٞحها بُٗضة
نٗب ٖلحها بىاء مىا ٠٢ؾغَٗتّ .
مما ّ
ًٖ ألاخضار الؿغَٗت في اإلاىُ٣تّ ،
بن الؿُاؾت الخاعظُت
في خاظت بلى ّ
جدب٘ صًىامُُ٨ت اإلاُُٗاث وظغؤة اإلاىا٦ ،٠٢ما ؤ ّن الاهخ٣ا ٫مً مغخلت نُاٚت
ُ
مى ٠٢بلى جهمُم صوع ًدخاط بلى و٢ذ مً ؤظل جىٞحر ألاصواث وألاَغ إلاداولت الخمغ٦ؼ ا٢خهاصًا
وؾُاؾُا.
عابٗا :مكغوٕ الضؾخىع الجضًض" :هدى حُٛحر الٗلُضة الٗؿىغٍت"
ل٣ض ٖغٞذ الٗهضة الغثاؾُت ألازحرة للغثِـ بىجٟلُ٣ت ٖىصة الجض ٫خى ٫صوع الجِل
في مىٓىمت الخ٨م مً ظضًض ،بٗض ؤن ٧ان بىجٟلُ٣ت ٢ض خؿم ظؼثُا مٗغ٦ت جىاػٕ الؿلُت
لهالخه في و٢ذ ؾاب .٤ول ً٨مغيه وعجؼٍ ًٖ مماعؾت الخ٨م ؤخُُا الهغاٖاث ال٣ضًمت
وؤٖاصا بق٩الُت الىٟىط صازل الىٓام بلى مى ٘٢الجض ٫مً ظضًض ،و٢ض ّبُيذ الٟترة الاهخ٣الُت
بٗض اؾخ٣الت بىجٟلُ٣ت حجم الخإزحر الظي ًم ً٨ؤن جماعؾه اإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت ٖىضما ًخٗل٤
ألامغ بال٣غاعاث الخاؾمت التي ًخدضص ٖلى ؤؾاؾها مؿخ٣بل الىٓام والخىاػهاث ال٨بري صازله.2

"1مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة" ،مغظ٘ ؾاب.٤
ٖ 2بض هللا َىاص" ،ٝمؿىصة الخٗضًل الضؾخىعي في الجؼاثغ :ؾُا٢اجه واوٗ٩اؾاجه ٖلى اإلاكهض الؿُاسخي" ،اإلاغ٦ؼ
الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،ؾلؿلت جُُ٣م خالت ،ظىان  ،2020م.3

111

صٗٞذ ٖضة جُىعاث ٖلى ٢ضع ٦بحر مً ألاَمُت بلى حُٛحر الُٗ٣ضة الٗؿ٨غٍت للجِل
الجؼاثغي زانت بٗض ألاخضار والخدىالث التي وٗ٢ذ في جىوـ ،مالي ،الىُجغ وحكاص ،وآزغَا
الخغب الضاثغة في لُبُا .والخاّ ٫
ؤن الجؼاثغ بُ٣ذ في مى ٠٢اإلاخٟغط ٖلى ما ًضوع خىلها ألجها

صؾخىعٍا ال حؿخُُ٘ الخضزل زاعط خضوصَا .وٍالخٔ اإلاخابٗىن ّ
ؤن الجؼاثغ لم ً ً٨لها خًىع
ٖؿ٨غي زاعط الخضوص باؾخصىاء اإلاكاع٦ت في خغبي ظىان  1967وؤ٦خىبغ ً 1973
بىاء ٖلى "اجٟاُ٢ت
الضٞإ الٗغبي اإلاكتر ."٥ل٣ض ا٢ترخذ اللجىت الضؾخىعٍت حٗضًل الٟهل  31مً الضؾخىع
وجدىٍله بلى الٟهل  95الظي ٌؿمذ للجِل الجؼاثغي بالُ٣ام بٗملُاث زاعط الخضوص لخٟٔ
الؿالم جدذ عاًت ألامم اإلاخدضةُ ،وب ً
ىضا ً
زاهُا ٌؿمذ لها باإلاكاع٦ت في الٗملُاث الٗؿ٨غٍت في
مىُ٣ت قما ٫بٞغٍُ٣ا ومىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي بالخيؿُ ٤م٘ الخ٩ىماث اإلاغ٦ؼٍت اإلاٗىُت،
ومًمىجها ّ
وخضاث مً الجِل
ؤن "عثِـ الجمهىعٍت ال٣اثض ألاٖلى لل٣ىاث اإلاؿلخت٣ً ،غع بعؾا٫
ٍ
بلى الخاعط بٗض مهاص٢ت البرإلاان بإٚلبُت الشلشحن مً ؤًٖاثه"ّ .1
بن "صؾترة مكاع٦ت الجؼاثغ في
ٖملُاث خ ٟٔالؿالم جدذ عٖاًت ألامم اإلاخدضة و"صؾترة مكاع٦ت الجؼاثغ في اإلاىُ٣ت الؾخٗاصة
ُ
الؿلم في بَاع الاجٟاُ٢اث الشىاثُت م٘ الضو ٫اإلاٗىُت" ،هي صؾترة جترظم بالؿماح للجِل
الجؼاثغي في الخضزل الٗؿ٨غي زاعط خضوص التراب الجؼاثغي ،و٢ض ٧ان للخغا ٥الجؼاثغي الظي
ً
ؤٞطخى بلى الاهخساباث الغثاؾُت الجؼاثغٍت ألازحرة في صٌؿمبر  ،2019بياٞت بلى ما ٧ان ًجغي في
ً
وجدضًضا في لُبُا ومىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي الضوع الباعػ في ج٣ضًم َظٍ الخٗضًالث،
ظىاع الجؼاثغ

ؤن الخُاع الضؾخىعي ٢ض َغخه الجِل واإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت ،ما ًُبحن ّ
٦ما ًبضو ّ
ؤن الجِل
ماػاً ٫لٗب صوعا مدىعٍا في البالص.2

https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/The-Draft-ConstitutionalAmendment-in-Algeria-Context-and-Political-Implications.pdf
" 1اإلاى ٠٢الجؼاثغي مً ألاػمت اللُبُت :بحن الخٛحر والاؾخمغاعٍت" ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث،
ج٣ضًغ مى،٠٢
https://bit.ly/3cH1tXu
" 2مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة" ،مغظ٘ ؾاب.٤
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ًبضو ّ
ؤن الجض ٫الىاؾ٘ الظي ٖغٞخه الجؼاثغ مىظ ؤن وكغث الغثاؾت الجؼاثغٍت مؿىصة
حٗضًل الضؾخىع في بضاًت ماي  2020بكإن مًمىن اإلااصجحن  31و ،95ؾبببه الاٖخ٣اص ٖلى
بن ُ
ؤن مً قإجهما – ْ
هُا ١واؾ٘ ّ
اٖخ ِمضجا – ؤن جضٗٞا هدى حُٛحر ٦بحر في الُٗ٣ضة الٗؿ٨غٍت
الجؼاثغٍت ،وجُغخا اخخماالث الخٛحر والاؾخمغاعٍت في اإلاى ٠٢الجؼاثغي مً ألاػمت اللُبُت.1
زامؿا :اإلاخٛحراث ؤلاكلُمُت الجضًضة:
٧ل الخٟاٖالث الضازلُت اإلاخٗل٣ت زانت بالخغا ،٥والخاعظُت اإلاغجبُت في اإلا٣ام ألاو٫
باإلاجمىٖاث ؤلاعَابُت والجزاٖاث اإلاؿلخت في لُبُا وفي مىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي ،والتهضًضاث
ؤلاعَابُت ٖلى الخضوص الكغُ٢ت في ٧ل مً جىوـ ولُبُاّ ،ؤزغث بلى ّ
خض ٦بحر في ا٢خىإ الجؼاثغ
وٖؼػث الا٢خىإ ّ
بمغاظٗت ؾُاؾتها الخاعظُت وم٣ىماث صًبلىماؾُتهاّ ،
بإن ما حكهضٍ اإلاىُ٣ت
ّ
ً
ً
ظضًا للمهالر
تهضًضا
مً جىامي ؤلاعَاب والخضزالث الٗؿ٨غٍت ألاظىبُت ؤنبذ ًمشل
الاؾتراجُجُت الجؼاثغٍت ،و ً
زُغا ٖلى ؤمجها ال٣ىمي وٖلى الاؾخ٣غاع في ٧امل اإلاىُ٣ت.2
ٖملُا ،بضؤ الخ٨ٟحر في مغاظٗت الؿُاؾت الخاعظُت والٗؿ٨غٍت الجؼاثغٍت ؾىت 2003
ٖىض ُ٢ام مجمىٖاث مؿلخت بسُُ ٠ؾ ّىاح مً الجؼاثغ وَغوبها بلى ألاعاضخي اإلاالُت ،وفي 2012
خهلذ ٖملُت ٖؿ٨غٍت ٞغوؿُت في مالي بضٖىة مً الخ٩ىمت اإلاالُت إلاىاظهت ؤلاعَابُحن بذجت
ً
ّؤجها مًُغة بلى الاؾدىجاص بٟغوؿا ؤمام ٖضم بم٩اهُت جضزل الجؼاثغَ .ظا ًٞال الهجىم ال٨بحر
الظي وٖ ٘٢لى ميكإة الٛاػ في مىُ٣ت ٖحن ؤمُىاؽ ؤ٢صخى ظىىبي الجؼاثغ في ظاهٟي  ،2013وفي
ٖملُاث بعَابُت ؾاب٣ت ٧ان ؤلاعَابُىن ٌٗمضون بلى الٟغاع زاعط الخضوص الجؼاثغٍت ختى جخٗظع
مالخ٣تهم ،وٖلى بزغ َظٍ ألاخضار بضؤ ًخهاٖض ي ِٛهسبىي ظؼاثغي مً ؤظل حُٛحر ؾُاؾت
الجِل الجؼاثغي وُٖ٣ضجه.3
اإلادىع الثالث :مالمذ الخٛحر في الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت" :بٖاصة بٗث ومغاحٗت ألاصواع"

" 1اإلاى ٠٢الجؼاثغي مً ألاػمت اللُبُت :بحن الخٛحر والاؾخمغاعٍت" ،مغظ٘ ؾاب.٤
" 2مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة" ،مغظ٘ ؾاب.٤
 3هٟـ اإلاغظ٘.
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ما ّمحز زُاباث الغثِـ جبىن بٗض جىهِبه بٖالن ٖؼمه ٖلى اؾخٗاصة الجؼاثغ لضوعَا
الضبلىماسخي زهىنا في ظىاعَا ؤلا٢لُمي ،ما ًُٓهغ اهٟغاظا في الٗال٢اث الضولُت وْهىع

ماقغاث ٢ىٍت ٖلى ّ
حٛحر ٦بحر في الؿُاؾُت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،مً زال:٫
ؤوال :الخلاعب الجؼاثغي-الخىوس ي:

َىا ٥ج٣اعب ملخىّ بحن الجؼاثغ وجىوـ بٗض ٞىػ ِ٢ـ ؾُٗض باالهخساباث الغثاؾُت
الخىوؿُت في  13ؤ٦خىبغ  ،2019مٓاَغ طل ٪جباص ٫ػٍاعاث عؾمُت ٦شحرة عُٗٞت اإلاؿخىي ،مً بُجها
ػٍاعة الغثِـ الخىوسخي للجؼاثغ في ؤو ٫ػٍاعة عؾمُت له للخاعط في ُٟٞ 1غي  ،2020ؤٖلىذ الجؼاثغ
زالَ ٫ظٍ الؼٍاعة ًٖ وي٘ وصٌٗت ُ٢متها  150ملُىن صوالع لضي البى ٪اإلاغ٦ؼي الخىوسخي
إلاؿاٖضة جىوـ ٖلى مىاظهت الهٗىباث الا٢خهاصًت الخالُت وج٣ضًمها حؿهُالث لؿضاص
اإلاؿخد٣اث اإلاخإزغة للٛاػ واإلادغو٢اث الجؼاثغٍت٦ ،1ما ّ
جم جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت زىاثُت جيؿُُ٣ت ؤمىُت

ً
ًّ
امخضاصا ً
وججاعٍا للجؼاثغ،
ؤمىُا
جىوؿُت -ظؼاثغٍت في ؤوث  .2018وجمشل جىوـ الجاعة الهضً٣ت
ً
وَكهض الخاعٍش ٖلى الٗال٢ت ألازىٍت الىَُضة بحن الكٗبحن ،بطا مً البضًهي ؤهه لِـ مً
مهلخت جىوـ والجؼاثغ ؤن ج٩ىن ؾُاؾتهما الخاعظُت ّ
مدل جىا.2ٌ٢
زاهُاٖ :ىصة الؼٍاعاث والاهخماماث ؤلاكلُمُت:
ػاع ؤزحرا ٌ
وٞض ع ُ٘ٞاإلاؿخىي مً الجؼاثغ _ًخ٩ىن مً ؤعبٗت وػعاء مً بُجهم وػٍغ
الخاعظُت_ مىعٍخاهُا مً ؤظل جُٟٗل الخباص ٫الخجاعي ٖبر اإلاٗبر الجضًض الظي ٞخذ ٢بل ٞترة
٢هحرة مٗها ،ؤما م٘ لُبُا٩ٞ ،اهذ البىابت الا٢خهاصًت هي اإلاضزل الضبلىماسخي مٗهاٞ ،الؿى١
اللُبُت حُٗي اإلاىاَ ٤الخضوصًت الخُىٍت الخجاعٍت ،وجُٟٗل اجٟاُ٢ت قغا٦ت بحن قغ٦ت ال٨هغباء
ُ
لجىت مً زبراء ومهىضؾحن ظؼاثغٍحن إلنالح
الجؼاثغٍت وقغ٦ت ال٨هغباء اللُبُت ج ّىط ؤزحرا ببٗض ٍ
مدُاث ال٨هغباء في الٗانمت َغابلـ.
ً
وال ه٣ى ٫قُُاّ ،
ؤن الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ ٢ض قهضث مؿخى ًي مغجٟٗا مً
الخٟاٖالث م٘ مدُُها الخاعجي ٖ٨ؿخه مكاع٦ت الغثِـ جبىن في ماجمغ بغلحن ( 19ظاهٟي) بكإن
 1ؾُٗض الهضً٣ي ،مغظ٘ ؾاب.٤
" 2مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة" ،مغظ٘ ؾاب.٤
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ُ
ألاػمت اللُبُت ،زم ٢مت الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي (ُٟٞ 9غي) ٢بُل ػٍاعجه للمل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت (26
ُٟٞغي) ،بلى ظاهب ػٍاعاث مهمت لىػٍغ الخاعظُت نبري بى٢اصوم ّ
جىظه في ؤبغػَا بلى لُبُا إلا٣ابلت
ال٣اصة في بىٛاػي وَغابلـ ( 5وُٟٞ 12غي)َ ،ظا بلى ظاهب اؾخ٣با ٫الجؼاثغ الٗضًض مً الؼٍاعاث
َ
الغثِؿحن التر٧ي والخىوسخي ،عثِـ الىػعاء ؤلاًُالي ،ؤمحر ُ٢غ ،وػعاء زاعظُت ّ
٧ل
اإلاهمت جًمىذ
ٍ
مً مهغ ،الؿٗىصًت ،ؤلاماعاث ،جغُ٦اٞ ،غوؿا وبًُالُا.1
زالثا :الخًىع الضاثم في اإلالف اللُبي:
حٗغ ٝالجؼاثغ ّ
ظُضا اإلال ٠اللُبي مً خُض الخًاعَـ وال٣باثل والُ٣اصاث الؿُاؾُت
ٌ
قغٍ٪
واإلاُضاهُت والخ٩ىماث والخاعٍش والخىاػهاث الؿُاؾُت الضازلُت ،وهي بياٞت بلى طل٪
ؤؾاسخي وٞاٖل مهم في اإلال ٠اللُبي ،وفي الٟترة ألازحرة ػاع وػٍغ الخاعظُت الجؼاثغي وجداوع م٘
ممشلي ال٣باثل اؾدشماعا في الش٣ت واإلاهضاُ٢ت اللخحن جخمخ٘ بهما في الضازل اللُبي ،وفي َظا
الؿُا ،١باث واضخا الُىم اإلاى ٠٢الجؼاثغي مً الك٣ُ٣ت لُبُاٞ ،الجؼاثغ جغ ٌٞج٣ؿُم لُبُا
وال جغٍض وظىصا عوؾُا ٖلى ألاعاضخي اللُبُت وفي خ٣ى ٫الىّ .ِٟ
وجم الاجٟا ١م٘ الؿلُاث اللُبُت
ٖلى اإلاؿاَمت في بىاء ال٣ضعاث الٗؿ٨غٍت واإلااؾؿت الكغَُت اللُبُت بطا جمذ جىا٣ٞاث لُبُت-
لُبُت.2
وما ًا٦ض ؤَمُت الجؼاثغ في اإلاكهض الؿُاسخي اإلاٛاعبي ؤجها البلض الٗغبي الىخُض الظي َلبذ
ُ
مىه الخ٩ىمت اللُبُت اإلاٗتر ٝبها صولُا جُٟٗل اجٟاُ٢اث الخٗاون ألامجي بلى ظاهب ٧ل مً جغُ٦ا
والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا وبًُالُا ،وال ً٣خهغ ؾبب َظٍ الضٖىة ٧ ِ٣ٞىن الجؼاثغ
جخ٣اؾم خضوصا بغٍت َىٍلت م٘ لُبُا بل ؤًًا ل٣ىة الجؼاثغ وؾُاؾتها الخاعظُت ججاٍ خ٩ىمت
َغابلـ.3
اإلال ٠اللُبي ٧ان مً بحن اإلالٟاث اإلاهمت التي َبٗذ الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ في ٖهض
ً
ً
الغثِـ جبىن ،وطل ٪بضٖمه لخ٩ىمت الىٞا ١الىَجي ،التي جضٖمها جغُ٦ا مالُا وٖؿ٨غٍا ،م٘
" 1قب٨ت الخٟاٖالث الخاعظُت للجؼاثغ في مدُُها ؤلا٢لُمي" ،مغظ٘ ؾاب.٤
" 2مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة" ،مغظ٘ ؾاب.٤
 3ؾُٗض الهضً٣ي ،مغظ٘ ؾاب.٤
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ٖضم اٖتراى الجؼاثغ ٖلى جغؾُم الخضوص البدغٍت بحن َغابلـ وؤه٣غةٞ .الغثِـ جبىن له
مىا٢ ٠٢ىٍت وواضخت مً اإلال ٠اللُبي ٞهى ًغٍض بٖاصة الجؼاثغ بلى الؿاخت الخاعظُت والبٗضًً
اإلاٛاعبي ؤلا٢لُمي للؿُاؾُت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،وؤوضر نغاخت ّ
ؤن الجؼاثغ هي ؤ٦بر اإلاٗىُحن
باؾخ٣غاع لُبُا ،ولً حؿمذ بةبٗاصَا ًٖ ظمُ٘ الخلىَ ٫
اإلا٣ترخت للىي٘ في لُبُاٞ ،1هي حعي ظُضا
ؤن ُٚابها ًٖ الؿاخت اللُبُت ؾُٟخذ اإلاجا ٫لضو ٫ؤزغي لخٗؼٍؼ هٟىطَا وحكُ٨ل جدالٟاث
ب٢لُمُت يض اإلاهالر الجُىؾُاؾُت للجؼاثغ ،ومً يمجها اإلاٛغب التي ال جؼا ٫جلٗب صوعا ً
مهما في
ً
الىؾاَت بحن الٟغ٢اء اللُبُحن ،بطا جىامي الخضزل الضولي في اإلال ٠اللُبي ٌؿخضعي مً الجؼاثغ ؤن
ج٩ىن خايغة في ؤي جىا ٤ٞصولي ؤو ب٢لُمي لدؿىٍخه.2
عابٗا :الخضزل اإلاباقغ في اإلالف اإلاالي:
لٗل ما ًبرًَ ٖلى حٛحراث الؿُاؾت الخاعظُت ّ
ّ
جُىع مى ٠٢وحٗامل الؿلُاث الجؼاثغٍت م٘
ألاػمت اإلاالُتٟٞ ،ي ُٟٞغي  2020صزل الجِل الجؼاثغي بلى مالي مؿاٞت ٧ 3لم باجٟا ١م٘ مالي
في ٖمل مكتر ٥بمىاؾبت ٖملُت بعَابُت ال جبٗض ًٖ الخضوص الجؼاثغٍت ؤ٦ثر مً  500م٢ ،ام
الجِل الجؼاثغي بخمىٍل الجِل اإلاالي بـ  53مضعٖت ،وَى ماقغ لبضاًت جدغ ٥مُضاوي للجِل
ً
ًمهض ّ
بياٞت بلى خًىع َاثغاث ٖؿ٨غٍت في مهام مؿاٖضاث بوؿاهُت ّ
لخ٣بل ؤصواع
الجؼاثغي،
ٖؿ٨غٍت مكتر٦ت٦ .3ما ٧ان ٢غاع ٞخذ اإلاجا ٫الجىي للم٣اجالث الٟغوؿُت للخضزل في قمالي مالي
في صٌؿمبر ،2012الظي ّ
ٌٗض ؾاب٣ت في ُٖ٣ضة الجؼاثغ ألامىُت ،وٍدىا ٌ٢ومباصئها وزُابها
ّ
ّ
ًسلهها ً
ؤًًا مً تهضًض
الغا ٌٞللخضزلٞ ،ةهه ًخىا ٤ٞومهلختها ألامىُت ،ألن الخضزل الٟغوسخي ِ
بعَابي ٖلى خضوصَا ،ومً زمت ّ
ً
همىطظا للخىجغ الخاص الىاشخئ بحن اإلاؿخلؼمحن
حٗض ؤػمت مالي
ألازالقي واإلاهلخي ولُُٟ٨ت بصاعة الضولت لخىاً٢اث مىٟ٢ها.4

ٖ 1بض هللا عا٢ضي ،مغظ٘ ؾاب.٤
 2ؾُٗض الهضً٣ي ،مغظ٘ ؾاب.٤
" 3مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة" ،مغظ٘ ؾاب.٤
ٖ 4بض الىىع بً ٖىترُ٣ٖ" ،ضة الجؼاثغ ألامىُت" ،مغظ٘ ؾاب.٤
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ججضع ؤلاقاعة بلى ّ
ؤن مٗٓم اإلاٗالجاث الؿُاؾُت إلاكا٧ل مالي و ّ
٧ل الخىا٣ٞاث بحن الؿلُت
واإلاٗاعيت جإحي مً الجؼاثغ وجخم ٞحها ،باٖخباع ّ
ؤن مالي جمشل ٖم٣ا اؾتراجُجُا للجؼاثغ ،لظل٪

ًُيخٓغ مً َظٍ ألازحرة جإصًت ؤصواع ٦بحرة و٦ظل ٪الكإن في الىُجغ ،وال هيسخى ّ
ؤن ؤو ٫اظخمإ
إلاجلـ ألامً ال٣ىمي الجؼاثغي بٗض الاهخساباث الغثاؾُت ألازحرة وجىلي جبىن الؿلُت في الجؼاثغ
جىاو ٫اإلال ٠اإلاالي وجهاٖض مىظت اإلاىاًَت لالؾخٗماع الٟغوسخي .بالخالي ،جخاب٘ الجؼاثغ باَخمام
مجغٍاث ألامىع في مالي٦ ،ما ٢ام وػٍغ الخاعظُت الجؼاثغي بؼٍاعة بلى باما٧ى ٖانمت مالي وَظا
ًىبئ ببضاًت ّ
جدى ٫ؤو بٖاصة الاَخمام الجؼاثغي باإلال ٠اإلاالي الظي ؾُإزظ اَخماما ٦بحرا في
الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة للجؼاثغ في اإلاؿخ٣بل ،والدجت في طل ٪جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت قغا٦ت ججاعٍت
ّ
ولٗل الخىُ٢ذ لهظٍ الاجٟاُ٢ت بحن ظاعجحن
باٖخباع ؤ ّن اإلاباصالث الخجاعٍت يُٟٗت بحن البلضًً،
جاعٍسُخحن ًإحي لُا٦ض ٖلى حٛحر الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ججاٍ اإلاىُ٣ت وزغوظها ًٖ
الهمذ الضبلىماسخي.1
زامؿا :الهغإ الجؼاثغي –الفغوس ي:
الخ٣ُ٣ت ؤ ّن الٗال٢اث الجؼاثغٍت -الٟغوؿُت بضؤث حؿىء مباقغة بزغ الخغا ٥وبٗضٍ ،بط
اٖخبر الجؼاثغٍىن ّ
ؤن ٞغوؿا جغٍض الخضزل في الكإن الجؼاثغي ،وحؿعى ظاَضة لٗضم الخٟغٍِ في
مهالخها وم٨دؿباتها التي ٚىمتها ّببان ٞترة الاؾخٗماع وبٗضٍ ،مً زال ٫مداولت َىضؾت اإلاكهض
ّ
الؿُاسخي الجضًض الظي بضؤ ًدك٩ل بزغ الخغا ٥وبىاء الجؼاثغ الجضًضة٦ ،ما القى الخًىع
الٟغوسخي في مالي (بسلُٟاجه الا٢خهاصًت) و٦ظا الضوع الٟغوسخي في جىوـ امخٗايا مً الضولت
ّ
الجؼاثغٍت ،ولِـ ً
ول ً٨ما ًؼٍض حٗ٨غ
زُٟا ٖلى ؤخض الٗضاء الخاعٍذي الجؼاثغي-الٟغوسخي،
الٗال٢اث َى اإلاى ٠٢الٟغوسخي اإلاىداػ بلى اإلاٛغب في اإلال ٠الصخغاوي ،وَى ما حٗخبرٍ الجؼاثغ
ً
اٖخضاء ؾاٞغا ٖلحها ،لم ولً جدىاؾاٍ الؿلُاث الجضًضة في الجؼاثغ ،والُىم جدًغ ٞغوؿا
إلاكغوٕ حهضص اإلاهالر الجؼاثغٍت بغبِ اإلاخىؾِ بالؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي ومؿخٗمغاث ٞغوؿا ال٣ضًمت،
جداو ٫الجؼاثغ الخهضي له مً زال ٫مكغوٕ مىا ٌ٢له ًغبِ الجؼاثغ بالؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي

" 1مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة" ،مغظ٘ ؾاب.٤
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بمًُ ٤بدغي بحن اإلاخىؾِ واإلادُِ الهاصي مشل ال٣ىاة الجضًضة في مهغ التي قُضتها في
الؿىىاث ألازحرة ،وفي هٟـ الؿُا ،١بضؤث الجؼاثغ في مغاظٗت قاملت ا٢خهاصًت وؾُاؾُت
ألٚلب اجٟا٢اتها م٘ ٞغوؿا و٦ظا الاجٟاُ٢اث الجؼاثغٍت -ألاوعبُت ،وقغٖذ باؾدبضا ٫مباصالتها
الخجاعٍت م٘ ٞغوؿا بالخٗامل الا٢خهاصي م٘ جغُ٦ا والهحن.1
و٧ان الغثِـ جبىن ٢ض ّ
جىٖض زال ٫خملخه الاهخسابُت لغثاؾُاث صٌؿمبر  2019بمغاظٗت
ٖال٢اث بالصٍ م٘ ٞغوؿا التي جخضزل في قاون الجؼاثغ ،ؤعاص مً زالله ؤن ًد ٤٣ؤخض ؤ٦بر
مُالب الخغا ٥الجؼاثغي ،وَى الاوٗخا ١مً الهُمىت اإلاخىانلت لٟغوؿا ،زانت في الك٤
الا٢خهاصيٞ ،بضؤ بمغاظٗت اجٟاُ٢اث البترو ٫والٛاػ زانت م٘ الكغ٦ت الٟغوؿُت "جىجا "٫والتي
٣ٞضث ؤ٦ثر مً  %30مً ؤعباخها في الجؼاثغ ،وجًُِ ٤الخىاٖ ١لى ّ
ظل الكغ٧اث الٟغوؿُت ،التي
باجذ ؤمام خخمُت الضزى ٫في مىا٢هاث صولُت ل٩ل اإلاكاعَ٘ ،قإجها قإن باقي الكغ٧اث مهما
ً
٧اهذ ظيؿُتها ،وَى ما ؤ٣ٞضَا بخضي ؤضخم اله٣ٟاث التي اهخٓغتها ٦شحرا في ٖهض الغثِـ
الؿاب ،٤وهي ن٣ٟت مُىاء الخمضاهُت الظي ٖاص بهجاػٍ لكغ٦ت نِىُت بمبلً ٜهل  6ملُاعاث
ً
صوالع باٖخباعٍ ألا٦بر بٞغٍُ٣ا.
ؾاصؾا :الخلاعب الجؼاثغي-التروي" :هدى بٖاصة الخدالف الخاعٍخي":
ّ
بضؤ مؿاع الٗال٢اث الا٢خهاصًت ّ
ًخٗؼػ بحن الجؼاثغ وجغُ٦ا مً ماي  ،2006خُض وٗ٢ذ
الجؼاثغ وجغُ٦ا ٖلى مٗاَضة نضا٢ت وحٗاون ؾاٖضث في ع ٘ٞحجم الخباص ٫الخجاعي بحن البلضًً
وػٍاصة حجم الاؾدشماعاث الترُ٦ت في الجؼاثغ ،وبظل ٪اؾخإزغث جغُ٦ا بهٟت ؤو ٫مؿدشمغ (التي
٧اهذ جدخلها ٞغوؿا مً ٢بل) بمجمىٕ  3.5ملُاع صوالع ،زانت في مجاالث البىاء والبيُت
الخدخُت٦ ،ما ّ
حٗهض الغثِـ "ؤعصوٚان" في ػٍاعجه ألازحرة ًىم  26ظاهٟي  2020بغ ٘ٞحجم
الاؾدشماعاث بلى زمؿت ملُاعاث صوالع ؤمغٍ٩ي ،باإلياٞت بلى طلّ ،٪
جم جضقحن مجمىٖت مً
اإلاكاعَ٘ الترُ٦ت ّ
اإلاهمت في الؿىىاث ألازحرة 2مً يمجها اٞخخاح ؤ٦بر مهى٘ لليؿُج في بٞغٍُ٣ا

 1هٟـ اإلاغظ٘.
" 2مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة" ،مغظ٘ ؾاب.٤
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بمدآٞت ٚلحزان ٚغبي البالص ،ومهى٘ الخضًض والهلب الظي ؤ٢امخه الكغ٦ت الترُ٦ت "جىؾُالي
ؤًغون ؤهض ؾدُل" في  2013بىَغان ٚغبي الجؼاثغ٦ ،ما ؤؾؿذ قغ٦ت جغُ٦ت -ظؼاثغٍت ٖام 2015
ً
مهىٗا بمدآٞت ٖحن جُمىقيذ ٚغبي الجؼاثغ مخسهو في نىاٖت الٟىالط والً٣بان
اإلاؿُدت٦ ،ما ًخٗاون البلضان في مجا ٫الُا٢ت خُض و ٘٢اإلاجم٘ الىُٟي الجؼاثغي ؾىهاَغا٥
في ُٟٞغي  2020اجٟا ١قغا٦ت اؾدشماع في مجا ٫البتروُ٦مُاء م٘ الكغ٦ت الترُ٦ت بىجاؽ"
إلوكاء مكغوٕ في ؤيىت الترُ٦ت بُ٣مت ملُاع صوالع ؤمغٍ٩ي.
جغبِ الجؼاثغ وجغُ٦ا ٖال٢اث َُبت ا٢خهاصًا وصبلىماؾُا ،بط جإحي الجؼاثغ في اإلاغجبت الغابٗت
في ٢اثمت ُم ّ
ىعصي الٛاػ الُبُعي لترُ٦ا بٗض ٧ل مً عوؾُا وبًغان وؤطعبُجان .ومً زال ٫ألاع٢ام
والاخهاثُاث الا٢خهاصًت ًم ً٨ال٣ى ٫ؤ ّن جغُ٦ا ؤنبدذ اإلاؿدشمغ ع٢م واخض م٘ الهحن في

ؤن الجؼاثغ ؤنبدذ حٗخبر جغُ٦ا ً
اإلاباصالث الخجاعٍت ،ما ًشبذ ّ
خلُٟا عثِؿُا في اإلاؿخ٣بلّ ،
وحٗى٫
الىسبت الؿُاؾُت الجضًضة ٦شحرا ٖلى ّ
مض ظؿىع الخٗاون الؿُاسخي والا٢خهاصي م٘ جغُ٦ا ٖلى

خؿاب ٞغوؿا .و٧ان ٢ض ؤ٦ض الغثِـ جبىن في بخضي جىنُاجه للخ٩ىمت للٗمل ٖلى حصجُ٘
ٌ
الُ٣إ الخضماحي ٖلى الخٗامل م٘ جغُ٦ا وبًُالُا ،وَى ً
ظضًض واضر في الخىظهاث
مىخى
الؿُاؾُت والضبلىماؾُت للُب٣ت الؿُاؾُت الجضًضة واإلاىٗغط الخاؾم الظي حكهضٍ الؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت ،وبما ّ
ؤن ؤو ٫ػٍاعة ٢ام بها عثِـ ؤظىبي بلى الجؼاثغ بٗض اهخساب الغثِـ
جبىن ٧اهذ مً َغ ٝالغثِـ التر٧ي ؤعصوٚانٟٞ ،ي َظا عؾالت مهمت لخُٛحر وظهت الؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت والاوُٗا ٝللٗم ٤ؤلاؾالمي الخاعٍذي.1
مً ظهت ؤزغي ،عٚم مى ٠٢الجؼاثغ الغا ٌٞللخضزل الخاعجي في لُبُا ومىه الخضزل التر٧ي،
ؤن اإلاكاوعاث والخيؿُ ٤ب٣ي مخىاجغا وخشِشا ومخىانال بحن البلضًً ،وٍم ً٨ال٣ىّ ٫
بال ّ
ؤن َىا٥

ًُ٣ىا ّ
قبه ج٣اعب في وظهاث الىٓغ في اإلال ٠اللُبي بط جضع ٥الجؼاثغ ً
ؤن جغُ٦ا حك٩ل ألاؾاؽ في
اإلاٗاصلت اللُبُت.2
زاجمت:
" 1مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجضًضة" ،مغظ٘ ؾاب.٤
 2هٟـ اإلاغظ٘.
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حكهض الؿاخت الؿُاؾُت ؤلا٢لُمُت الُىم مخٛحراث مهمت ؤخضزذ ّ
عظت وعي للٗ٣ل
الاؾتراجُجي الجؼاثغي وؤقٗلذ ٞخُل الخُٛحر في مالمذ الؿُاؾت الخاعظُت ،ظاء َظا الخٛحر بٗض
ما آ ٫بلُه وي٘ اإلاىُ٣ت الٗغبُت مً مداوع نغإ ٖلى زلُٟت زىعاث الغبُ٘ الٗغبي ،وبٗض
الخغا ٥الكٗبي وبغوػ َب٣ت ؾُاؾُت ظضًضة وعثِـ ظضًض ومكغوٕ صؾخىع ًغٍض جُىٍغ
صًىامُُ٨ت الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت مضٖىمت بةَالً ١ض اإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت زاعط مغبٗاتها
الخ٣لُضًت.
ألاؾئلت اإلاهمت في ؤَ ٤ٞظٍ اإلاخٛحراث في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت هي؛  ٠ُ٦ؾخ٩ىن
ٖال٢ت الجؼاثغ بجحراجها ؤلا٢لُمُحن؟ وما مىٟ٢ها مً ألاَغا ٝالجضًضة والٟاٖلت في اإلاىُ٣ت مشل
عوؾُا وجغُ٦ا؟
ؤٖلً الغثِـ الجؼاثغي ٖبض اإلاجُض جبىن مىظ جىلُه مىهبه ًٖ ٖؼمه ٖلى اؾخٗاصة الجؼاثغ
لضوعَا الضبلىماسخي في ظىاعَا ؤلا٢لُمي ،زانت وؤجها جمخلٖ ٪ىانغ ٢ىة ٧امىت مهمت (ا٢خهاصًت
وصًمٛغاُٞت) ًم ً٨ؤن ججٗلها ٞاٖال ب٢لُمُا ؤؾاؾُا في مىُ٣ت قما ٫بٞغٍُ٣ا ،ل ً٨بكغٍ
جىَُْ ٠ظٍ الٗىانغ بٗ٣الهُت ،زهىنا ّ
وؤن َىاٖ ٥ىاث ٤صازلُت وب٢لُمُت ّ
جدض مً
َمىخاتها وؾ ٠٣ؤَضا ٝؾُاؾتها الخاعظُت.
ٖلى الغٚم مً طل٨ٖ ،٪ؿذ ؾُاؾت الغثِـ جبىن الخاعظُت الٗضًض مً مٓاَغ الخٛحر
ٖلى مؿخىي اإلاماعؾاثْ ،هغث ٖلى الىدى الخالي:
ً
ً
ٖلى مؿخىي همِ نى٘ ال٣غاع الخاعجي ،ؤبضي الغثِـ اججاَا واضخا ّ
لخبجي ههج "حكاع٧ي" في
ٖملُت نُاٚت ؾُاؾخه الخاعظُت ،باؾدكاعة اإلاجلـ الكٗبي الىَجي بكإن ً٢اًا الؿُاؾت
الخاعظُت.

ؤما ٖلى مؿخىي ؤصواث الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍتْ ،هغث ماقغاث ٢ىٍت ٖلى ّ
حٛحر ٦بحر
ً
ؾِخم جىُْٟها في اإلاغخلت اإلا٣بلت٣ٞ ،ض جًمىذ مؿىصة الخٗضًالث الضؾخىعٍت حٗضًال ٌؿمذ

لغثِـ الجمهىعٍت بخىظُه ال٣ىاث الجؼاثغٍت بلى الخاعط في ٖملُاث لخ ٟٔالؿالم جدذ بقغاٝ
ؤممي وبكغٍ مىا٣ٞت ّ
زلثي ؤًٖاء البرإلاان.
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جام بإَمُت جٟاٖلها م٘ ً٢اًا
وعي ٍ
ٖلى مؿخىي صواثغ الاَخمام ،ؤنبدذ الجؼاثغ ٖلى ٍ
ظىاعَا اإلاباقغ ،وزانت في ّ
٧ل مً لُبُا والؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي.
ٍ
ّ
ال مغاء ،في ّ
ؤن الٟىضخى وٖضم الاؾخ٣غاع ألامجي والؿُاسخي في اإلادُِ ؤلا٢لُمي للجؼاثغ ٌك٩ل

ً
ً
جدضًا وٞغنت في الى٢ذ طاجه للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت لدؿخُٗض خُىٍتها ،لً ً٨خى ٠٢طلٖ ٪لى
٢ضعة الؿلُت الجضًضة ٖلى اؾدشماع َظا الىي٘ ؤلا٢لُمي بك٩ل ظُض للٗىصة بلى الؿاخت
ؤلا٢لُمُت ٟ٦اٖل ب٢لُمي ؤؾاسخيً .بطا ًب٣ى الٗمل اإلاؿخمغ مً ؤظل جىٞحر مسخل ٠ؤصواث ّ
ال٣ىة
ُ
دؿاعٕ ؤلاً٣إ،
(بالخهىم
ِ
الىاٖمت) ٗ٦ىامل ُٟ٦لت باؾدُٗاب بٞغاػاث وؿٖ ٤المي ظضًض م ِ
ٗٞالت جىاظه ّ
جدضًاث ٖالم ال ًامً بال َّ
ال٣اصعة ٖلى يمان ؾُاؾت زاعظُت َّ
بال٣ىة
وهي وخضَا ِ
ِ
واإلاهلخت.
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جىُُف الخُاب الضبلىماس ي الجؼاثغي لًمان ؤولىٍاث ألامً الاكخهاصي
Adapting Algerian diplomatic discourse to ensure economic security
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Abstract:
Diplomatic discourse is the engine of diplomacy as the
most influential instrument if the State is able to
employ it in a manner consistent with external variables
and the demands of internal priorities. Priorities related
mainly to the economic dimension that Algeria now
needs to adapt its diplomatic discourse to achieve, and
to enable it later to link the possibility of activating its
diplomatic expertise with the realization of its internal
economic priorities, including economic security. The
present paper therefore attempts to focus on the
classification of mechanisms that could help to adapt
Algerian diplomatic discourse to the priorities of its
economic security by activating the role of research
centres that can provide a reading of regional security
and economic changes and link them to Algeria's
chances of investing or entering into regional economic
experiences through a diplomatic speech devoted to
the logic of a common regional economic interest
Keywords:
Diplomatic Discourse - Economic Security - Regional
Economic Policy - Research Centres - Algeria.
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:ملخص
 للضبلىماؾُت٥ٌٗض الخُاب الضبلىماسخي بمشابت اإلادغ
ضعة ٖلى الخإزحر بن ؤظاصث الضولت٢ ثر٦باٖخباعٍ ألاصاة ألا
حراثٛغيه ٖلحها اإلاخٟل ًخماشخى م٘ ما ج٩ه بكُْٟجى
 ؤولىٍاث.الخاعظُت وما حؿخضُٖه ألاولىٍاث الضازلُت
خهاصي الظي جدخاط الجؼاثغ٢ت ؤؾاؾا بالبٗض الا٣مخٗل
،ها٣ُ٣ زُابها الضبلىماسخي لخد٠ُُ٨خالُا لًغوعة ج
ُٗل زبرتهاٟاهُت ج٩ا مً الغبِ بحن بم٣ً الخ٨ولخخم
خهاصًت الضازلُت٢ ؤولىٍاتها الا٤ُ٣الضبلىماؾُت وجد
ٍ َظ٫ وٖلُه جداو.خهاصي٢ ؤمجها الا٤ُ٣ومجها جد
ً٨ آلالُاث التي ًم٠ُحز ٖلى جهي٦ت البدشُت التر٢الىع
 الخُاب الضبلىماسخي الجؼاثغي٠ُُ٨ؤن حؿاٖض في ج
ُٗلٟ ٖبر ج٪ وطل،خهاصي٢جماقُا م٘ ؤولىٍاث ؤمجها الا
غاءة لخدىالث٢ ضم٣ً ؤن ج٨ؼ البدض التي ًم٦صوع مغا
ّلُمي وعبُها م٘ خٓى٢خهاصي ؤلا٢الىي٘ ألامجي والا
 في ججاعب٫اهُت الاؾدشماع ؤو الضزى٩الجؼاثغ في بم
 ٖبر زُاب صبلىماسخي٪لُمُت وٍخم طل٢خهاصًت ب٢ا
.ت٦خهاصًت اإلاكتر٢لُمُت الا٢ اإلاهلخت ؤلا٤ُغؽ إلاى٨ً
ً ألام-  الخُاب الضبلىماسخي:اليلماث اإلافخاخُت
ؼ٦ مغا-لُمُت٢خهاصًت ؤلا٢الؿُاؾاث الا- خهاصي٢الا
. الجؼاثغ-البدض

ملضم ـ ــت:
حٗض الضبلىماؾُت ؤ٦ثر ؤصواث ٢ىة الضولت ومٓهغا مً مٓاَغَا مً خُض ما جدُده للضولت
مً ٢ضعة للخإزحر في مدُُها ؤلا٢لُمي والضولي ما ًجٗل مجها ٢اصعة ٖلى مىاظهت الخدىالث
والخدضًاث الضولُت مً ظهت والخ ٠ُ٨م٘ الخدىالث الضولُت وؤلا٢لُمُت اإلاسخلٟت التي ًم ً٨ؤن
جغجبِ باألولىٍاث ألامىُت الضازلُت للضولت باٖخباع ؤن الٟهل بحن الضازلي والخاعجي ؤنبذ نٗبا
في ْل جغاظ٘ الخضوص .اهُال٢ا مً طلً ٪بضو ؤن الضبلىماؾُت بإبٗاصَا اإلاسخلٟت حٗخبر الٗ٣ل
اإلا٨ٟغ ل٣ىة الضولت وهي مٓهغ ٗٞالُت ومغ٦ؼٍت الؿُاؾت الخاعظُت للضولت ،وَٗخبر الخُاب
الضبلىماسخي َى اإلادغ ٥للضبلىماؾُت بما ؤهه ألاصاة ألا٦ثر ٢ضعة ٖلى الخإزحر بن ؤظاصث الضولت
جىُْٟه بك٩ل ًخماشخى م٘ ما جٟغيه ٖلحها اإلاخٛحراث الخاعظُت وما حؿخضُٖه ألاولىٍاث
الضازلُت.
حٗغ ٝالجؼاثغ مجمىٖت مً الخدىالث ؤلا٢لُمُت ظٗلذ مجها ج ٠٣ؤمام جدضًاث زاعظُت
جخجاوػ صبلىماؾُتها ؤلا٢لُمُت بؿبب ما ٞغيه صزىٞ ٫ىاٖل ٚحر ج٣لُضًت للخإزحر في اإلاىُ٣ت في
ْل اهٟالث ؤمجي وٞكل صوالحي ًجٗل مً الهٗب الا٦خٟاء باالٖخماص ٖلى هٟـ الىمِ
الخُابي ،زانت في ْل ما جٟغيه الؿاخت الضازلُت مً ؤولىٍاث مخٗل٣ت ؤؾاؾا بالبٗض
الا٢خهاصي الظي جدخاط الجؼاثغ خالُا لًغوعة ج ٠ُُ٨زُابها الضبلىماسخي لخد٣ُ٣ه ،ولخخمً٨
الخ٣ا مً الغبِ بحن بم٩اهُت جُٟٗل زبرتها الضبلىماؾُت وجد ٤ُ٣ؤولىٍاتها الا٢خهاصًت الضازلُت
ومجها جد ٤ُ٣ؤمجها الا٢خهاصي.
اهُال٢ا مما ؾبً ٤مَ ً٨غح ؤلاق٩الُت الخالُت:
هُف ًمىً للجؼاثغ ؤن جىُف زُابها الضبلىماس ي م٘ ؤهضاف ؾُاؾتها الخاعحُت في زضمت
ؤولىٍاتها الاكخهاصًت؟
جداوَ ٫ظٍ الىع٢ت البدشُت التر٦حز ٖلى جهيُ ٠آلالُاث التي ًم ً٨ؤن حؿاٖض في ج٠ُُ٨
الخُاب الضبلىماسخي الجؼاثغي جماقُا م٘ ؤولىٍاث ؤمجها الا٢خهاصي ،وطلٖ ٪بر جُٟٗل صوع
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مغا٦ؼ البدض التي ًم ً٨ؤن ج٣ضم ٢غاءة لخدىالث الىي٘ ألامجي والا٢خهاصي ؤلا٢لُمي وعبُها
م٘ خٓىّ الجؼاثغ في بم٩اهُت الاؾدشماع ؤو الضزى ٫في ججاعب ا٢خهاصًت ب٢لُمُت وٍخم طلٖ ٪بر
زُاب صبلىماسخي ً٨غؽ إلاىُ ٤اإلاهلخت ؤلا٢لُمُت الا٢خهاصًت اإلاكتر٦ت.
اإلادىع ألاوٌ :ماهُت الخُاب الضبلىماس ي وصوعه في جدلُم ؤهضاف الؿُاؾت الخاعحُت.
ؤوال  .مفهىم الخُاب الضبلىماس ي:
بن الضبلىماؾُت هي ٖملُت ؾُاؾُت وؤصاة حؿخسضمها الضولت في جد ٤ُ٣ؤَضا ٝؾُاؾتها
الخاعظُت وفي بصاعة ٖال٢اتها م٘ الضو ٫ألازغي وباقي الٟاٖلحن الضولُحن ،الظًً جغجبِ مٗهم
بٗال٢اث وعوابِ ٚالبا ما ج٩ىن مهلخُت ،لظلٞ ٪هي حٗخبر مً ؤَم ٢ىىاث الخٟاٖل والاجها٫
م٘ اإلاجخم٘ والىٓام الضولُحن.

1

بما ؤن الهض ٝألاؾاسخي للضبلىماؾُت َى جد ٤ُ٣ؤَضا ٝالؿُاؾت الخاعظُت ٞهي ًجب ؤن
جخ ٠ُ٨وَ ٤ٞظٍ ألاَضا ٝالؿُاؾُت مجها والا٢خهاصًت ،اإلااصًت مجها واإلاٗىىٍت...وبالخالي ًجب
جغ٦حز الجهض الضبلىماسخي للىنى ٫لهظٍ ألاَضا ٝوالخٟاّ ٖلحها ،مً ظهت ؤزغي ٌٗض الخُاب
الضبلىماسخي ألاصاة التي ًمٖ ً٨برٍ للضولت ؤن حٗغ ٝبإَضاٞها وؤن جازغ في مدُُها وج٣ى٘ بهظٍ
ألاَضا٦ ،ٝما ؤهه َى ما ًا٦ض ٖلى مهاعة وٗٞالُت الؿُاؾت الخاعظُت للضولت.
ًم ً٨حٗغٍ ٠الخُاب بإهه ال٨ك ًٖ ٠الُغ ١اإلام٨ىت لئل٢ىإ في مىيىٕ ما ،وٍ٩ىن
مىظها ًٖ ٢هض بلى مخل٣ي بيُت الخإزحر ٖلُه وب٢ىاٖه بمًمىن َظا الخُابٞ ،هى ٌك٩ل ؤصاة
اجهاً ٫م ً٨ؤن ج٩ىن قٟهُت ؤو م٨خىبت ولَ ً٨ضٞها َى الؿعي لخمغٍغ ٨ٞغة مُٗىت 2.وٍخدى٫
همِ الخُاب ٦مماعؾت بخدى ٫مًامُىه بط ًم ً٨ؤن ً٩ىن اإلاًمىن ؾُاسخي ُٞهبذ الخُاب
ؾُاسخي ،ؤو ً٩ىن اإلاًمىن صًجي ُٞهبذ الخُاب صًجي ؤو ٚحر طل ٪خُض جخد٨م اإلاًامحن في
ؤهماٍ الخُاب.
1نبري م٣لض ،الؿُاؾت الخاعحُت :ألانىٌ الىٓغٍت والخُبُلاث الٗملُت ،ال٣اَغة ،اإلا٨خبت ألا٧اصًمُت،
 ،2013م .153
 2ب٣ضوعي خىعٍت ،الخُاب الؿُاس ي الغؾمي واإلاكاعهت الؿُاؾُت للمغؤة في الجؼاثغ ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ،
ظامٗت وَغان ٢ ،2ؿم ٖلم الاظخمإ ،2019-2018 ،م .33
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ؤما الخُاب الضبلىماسخي ٞهى جًمحن مباصت وؤَضا ٝالؿُاؾت الخاعظُت للضولت لهظا
الخُاب ،وٍخمحز ًٖ ألاهىإ ألازغي مً الخُاب الغؾمي ب٩ىهه ًم ً٨ؤن ً٩ىن ٖامل ٢ىة
باٖخباعٍ ٌؿعى للخإزحر زاعط خضوص الضولت ولخىؾُ٘ مجاالث جإزحرَا الخاعظُت ما ًؼٍض مً م٩اهتها
وعمؼٍتها الضولُت ،زانت في ٖالم الخُىع الخ٣جي والخ٨ىىلىجي لىؾاثل الاجها ٫والخىانل ،ما
ؾاٖض الخُاب الضبلىماسخي ؤن ًهبذ ؤ٦ثر ٗٞالُت ٦إصاة للؿُاؾت الخاعظُت.

1

واإلا٣هىص َىا لِـ الخُاب الضبلىماسخي بمٟهىمه ألاصبي ؤو ؤلاٖالمي الظي ٚالبا ما ٌؿخسضم
للغمؼ ًٖ ال٨الم الًٟٟاى ؤو ٚحر الىا٢عي مً ؤظل الىنى ٫ألَضا ٝزُٟت ،ؤو للخٗبحر ًٖ
ألاؾلىب اإلابجي ٖلى الخالٖب في اإلاهُلخاث ،وبهما اإلا٣هىص به َى الخُاب الهاصع ًٖ ألاَغاٝ
الغؾمُت في الضولت واإلاٗىُت بهُاٚت مىا ٠٢صبلىماؾُت في الؿُاؾت الخاعظُت ،واإلاضعوؽ
مؿب٣ا بك٩ل ٖلمي وٖملي ًخماشخى م٘ ؤَضا ٝالؿُاؾت الٗامت للضولت ٖمىما وؤَضا ٝؾُاؾتها
الخاعظُت زهىنا.
زاهُا :ؤصواع الخُاب الضبلىماس ي في جدلُم ؤهضاف الؿُاؾت الخاعحُت.
جسخل ٠ؤصواع الخُاب الضبلىماسخي بازخال ٝالضو ٫وما تهض ٝلخد٣ُ٣ه في ؾُاؾتها
الخاعظُت ،و٦ظا بازخال ٝالؼمان واإلا٩ان الظي حؿعى الضولت لخىُْ ٠الخُاب الضبلىماسخي
هدىٍ وُٞه ،لً ً٨مٖ ً٨مىما بظما ٫ؤَم ما ًم ً٨ؤن ً٣ضمه الخُاب الضبلىماسخي للمؿاَمت
في جد ٤ُ٣الؿُاؾت الخاعظُت في الخالي:
 .1فهل الخضازل بحن مسخلف الخهغٍداث :بؿبب ما ٖغٞخه ج٣ىُاث الاجها ٫مً جُىع
ج٨ىىلىجي احؿٗذ مؿاخت الخضازل بحن الخهغٍداث ؤلاٖالمُت وٚحر الغؾمُت والخهغٍداث
الضبلىماؾُت الغؾمُت ،ما ًجٗل مً الخُاب الضبلىماسخي َى الؿبُل الىخُض لخىيُذ اإلاىا٠٢
الغؾمُت ًٖ ٚحرَا ،وَىا ججضع ؤلاقاعة ل٩ىن ؤن الخُاب الضبلىماسخي للضولت ًم ً٨ؤن ًُ َّ
دى٫
ألاصاة ؤلاٖالمُت لخضمخه مً زال ٫اهٟخاح ألاَغا ٝالغؾمُت ٖلى وؾاثل ؤلاٖالم الجضًض و٦ظا

Constanze Villar, pour une théorie du discours diplomatique , dans : Annuaire français de

1

relations internationales, Volume 5, Bruxelles : éditions Bruylant, AFRI 2005, pp 45, 61.
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الضولي ،جماقُا م٘ َظا الخُىع الظي ٖغٞه َظا اإلاجا ٫وبال ازخٟى نىث الخُاب الضبلىماسخي
الغؾمي ؤمام ٦ثرة اإلادخىٍاث ؤلاٖالمُت ٚحر الغؾمُت.

1

 .2جظلُل الٗىاثم التي حٗترى اإلاهام الضبلىماؾُت :بن الدؿلؿل الظي ًإزظٍ الخُاب
الضبلىماسخي في الغبِ بحن ؤَضا ٝالضولت وما جهغح به ًم ً٨ؤن ًظلل ٖضة نٗىباث ٢ض ج٠٣
في وظه الٗمل الضبلىماسخي مُضاهُا٧ ،الٛمىى في الىىاًا الظي حٗغٞه اإلاٟاوياث بؿبب ؤزظ
ألاَغا ٝألازغي الخٗبحراث ٚحر اإلاباقغة في اجساط مىاٟ٢ها ٧الخلمُذ مشال ،وَىا ًإحي صوع الخُاب
الضبلىماسخي إلػالت الٛمىى -صون الضزى ٫في الضٖاًت ؤو الخىا ٌ٢م٘ مباصت الضولت ؤو مىاٟ٢ها-
وججضع ؤلاقاعة َىا بلى يغوعة ججىب اإلاغاوٚت ؤو ججاَل و٢اج٘ مُٗىت مغجبُت بالؿُا ١الظي
ًدُِ بالؿُاؾت الخاعظُت للضولت٦ ،ما ًم٨ىه في َظا الجاهب ج ٪ُ٨ٟالهىعة الظَىُت التي
ًم ً٨ؤن جبجى خى ٫الضولت وبالخالي ًهبذ َى لؿان الضولت ووؾُلت اجهالها.

2

 .3اإلاؿاهمت في جىُْف اللىة الاكخهاصًت في الؿُاؾت الخاعحُت :ؤنبدذ ال٣ىة الا٢خهاصًت
بٗض مً ؤبٗاص ٢ىة الضولت وؤ٦ثرَا ٢ابلُت لالؾخسضام والخإزحر في الؿُاؾت الخاعظُت ،وَى ما ؤهخج
ختى ؤهماٍ مً الضبلىماؾُت ج٣ىم ٖلى جىَُْ ٠ظٍ ال٣ىة ،ووؾ٘ مً ؤَضا ٝالضولت في
الؿُاؾت الخاعظُت لٛاًت جد ٤ُ٣ألامً الا٢خهاصي ٖبر الؿُاؾت الخاعظُت ،وٍم ً٨للخُاب
الضبلىماسخي ؤن ٌؿاٖض في جدَ ٤ُ٣ظا الخىُْ٧ ٠الخالي:
ؤ  .الاؾخسضاماث الؿلمُت :جغجبِ َظٍ الاؾخسضاماث زانت بخ٣ضًم الخىاٞؼ الا٢خهاصًت
واإلاؿاٖضاث الا٢خهاصًت ،وال٣غوى وع ٘ٞالخىاظؼ الجمغُ٦ت ،باإلياٞت للخباص ٫الخ٨ىىلىجي
والخ٣جي ،ولظلً ٪دبجى الخُاب الضبلىماسخي جهغٍداث حؿعى إلاداولت الخإزحر في مىا٠٢
وؾُاؾاث صو ٫مُٗىت ؤو صٗٞا للخدغ ٥في اإلاؿاعاث التي جالءم مهالر الضولت ،ؤو الؾخمالتها
ل٨ؿبها في نٟها زىٞا مً مىاٞؿت مدخملت مجها ؤو عٚبت في ج٣ىٍت نٟها ،مضي جإزحر َظٍ
الاؾخسضاماث مغجبِ بما جدُده الٓغو ٝالتي حؿخسضم في ؾُا٢ها َظٍ الخىاٞؼ ،و٦ظل ٪ما

1

بؾماُٖل نبري م٣لض ،مغح٘ ؾابم ،م .171
Constanze Villar, OP.cit.
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2

جمل٨ه الضولت مً بم٩اهُاث ا٢خهاصًت وما جدُده لها مً بم٩اهُت الؾخسضامها زاعط خضوص
الضولت.

1

ب  .الاؾخسضاماث اللهغٍت :وجخمشل في الجاهب ؤلا٦غاهي لل٣ىة الا٢خهاصًت في الؿُاؾت
الخاعظُت للضوً ،٫م ً٨لها ؤن جإزظ ق٩ل ػٍاصة الٗىاث ٤الجمغُ٦ت ؤو  ُ٘٢اإلاؿاٖضاث
الا٢خهاصًت وفي بٌٗ الخاالث ٢ض جهل لٟغى الخًغ الخجاعي ؤو الخًغ الا٢خهاصي الكامل
ؤو اإلادضوص ،وٍم ً٨لهظٍ الاؾخسضاماث ؤن ج٩ىن ٖىُٟت بىٟـ ال٣ضع الظي ج٩ىهه ألاصواث
الخ٣لُضًت خُض ؤجها ًم ً٨ؤن جدُم صوال ٧املت بؿبب الًٛىٍ الا٢خهاصًت ،ل ً٨طلٌ ٪كترٍ
ؤن ج٩ىن الضولت اإلاؿتهضٞت ؤيٗ ٠ا٢خهاصًا مً الضولت اإلاؿخسضمت لهظٍ ألاصاة ،وؤن ال ً٩ىن
لضحها بضًل ل٩ي جدضر الٗ٣ىباث جإزحرا ملمىؾا.

2

وفي َظا الؿُاً ١م ً٨للخُاب الضبلىماسخي ؤن ً٣ىم بضوع جد ٤ُ٣مهضاُ٢ت التهضًض الظي
ال ًم ً٨يمان هجاح الًٛىَاث الا٢خهاصًت بال مً زال ٫جىٞغ َظا الكغٍ ،واإلاخمشل بهٟت
زانت في اؾخدًاع مخٛحرًً َما ،ؤلاعاصة الٟٗلُت وال٣ضعاث الخُ٣ُ٣ت؛ بمٗجى ؤن التهضًض
باؾخسضام ال٣ىة ال ًم ً٨ؤن ًخم  ِ٣ٞمً زال ٫اؾخٛال ٫الخإزحر الىظضاوي في الخُاباث صون
ؤن ج٩ىن َىا ٥هُت وبعاصة ٗٞلُت مىظىصة في الىا ٘٢بةم٩اهُت جىُٟظٍ بمٗجى ؤن التهضًض ًجب ؤن
ً٩ىن م٣ترن باؾخٗضاصاث ماصًت للضولت لخىُٟظٍ وٖلى الخُاب ؤن ًا٦ض طل.٪

3

َظٍ الاؾخسضاماث لها ؤن جا٦ض ؤن الٗىانغ الا٢خهاصًت ؤنبذ لها صوع ٦بحر ظضا في جد٤ُ٣
ؤَضا ٝالؿُاؾت الخاعظُت ،وٍم ً٨لها ؤن ج٩ىن ؤ٢ىي وؤ٦ثر ٗٞالُت في ْل الخجاعب الخ٩املُت
وؤلا٢لُمُت التي ًم ً٨ؤن حك٩ل هي ألازغي ؤصاة لخد ٤ُ٣الؿُاؾت الخاعظُت إلاا جدُده مً
بم٩اهُاث لخٟاصي الخغوب ؤو بعؾاء الؿلم في ٖضة مىاَ ٤مً الٗالم.
 1بؾماُٖل نبري م٣لض ،الٗالكاث الؿُاؾُت الضولُت الىٓغٍت والىاك٘ ،ال٣اَغة ،اإلا٨خبت ألا٧اصًمُت،2011 ،
م .258
 2اإلاغح٘ هفؿه ،م .260
٢ 3هضالي ٞلت ،الضبلىماؾُت اللهغٍت في بصاعة ألاػماث الضولُت ،صعاؾت خالت ؤلاصاعة ألامغٍىُت ألػمت بكلُم
هىؾىفى  ،2008/1998ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت الخؼاثغ٧ ،3لُت الٗلىم الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت٢ ،ؿم
الضعاؾاث الضولُت ،2019 ،م .122
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اإلادىع الثاوي:

ؤولىٍاث الؿُاؾت الاكخهاصًت الجؼاثغٍت الٗامت في ْل الخدىالث

ؤلاكلُمُت.
ؤوال :الؿُاؾاث الاكخهاصًت في الجؼاثغ وبىاء ألامً الاكخهاصي
حٗض الؿُاؾت الا٢خهاصًت في ٖالم ما بٗض الخغب الباصعة ظؼء ال ًخجؼؤ مً جد ٤ُ٣ألامً
الكامل للضولت خُض ؤنبذ مؿخىي الخىمُت وجد ٤ُ٣مؿخىٍاث م٣بىلت مً الغٞاَُت ماقغ ًٖ
اؾخ٣غاع الضولت وؤمجها وَى ما ؤَلٖ ٤لُه باألمً الا٢خهاصي ،وَى ما ظٗل مً الؿُاؾت الٗامت
للضولت حٗجى بهظا الجاهب وحؿعى لخد٣ُ٣ه في ؾُاؾتها الضازلُت والخاعظُت٢ ،بل الخضًض ًٖ
آلُاث جد ٤ُ٣ألامً الا٢خهاصي ًم ً٨الخٗغٍج ًٖ ؤَم الخٗغٍٟاث للؿُاؾت الا٢خهاصًت و ٤ٞما
ًلي:
ٌٗغ ٝألاؾخاط ٖبض اإلاجُض ٢ضي الؿُاؾاث الا٢خهاصًت بإجها " مجمىٖت ألاصواث وألاَضاٝ
الا٢خهاصًت والٗال٢اث اإلاخباصلت وال٣اثمت جدذ مؿاولُت الضولت ٖلى اٖخباع ؤجها مؿاولت ًٖ
بٖضاص وجىُٟظ الؿُاؾاث الٗامت ال٩لُت بما ٞحها الا٢خهاصًت"٦ 1.ما حٗغ ٝالؿُاؾاث
الا٢خهاصًت بإجها" مجمىٖت ألاصواث وألاَضا ٝالا٢خهاصًت والٗال٢اث اإلاخباصلت بُجهما خُض ؤهه
٧لما ٧اهذ الؿُاؾت الا٢خهاصًت جخه ٠بالٟ٨اءة والٟٗالُت ،ؤم ً٨جد ٤ُ٣مٗضالث همى ٖالُت
ٚحر ؤن َظٍ ألاَضا ٝحٗخمض ٖلى ؤمغًٍ ؤؾاؾحن َما :جد ٤ُ٣الخىاػن اإلاالي للضولت خُض ًخم
الخيؿُ ٤بحن ؤلاًغاصاث الٗامت وؤلاهٟا ١الخ٩ىمي؛ ػٍاصة حجم اإلاضزغاث اإلادلُت لؼٍاصة حجم
الاؾدشماعاث".

2

مً زال ٫ما ؾبً ٤بضو ؤن الؿُاؾت الا٢خهاصًت هي مجمىٖت البرامج وؤلاظغاءاث والخُِ التي
حٗجى بخد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخىمىٍت والا٢خهاصًت ،وٍخم طل ٪و ٤ٞبغامج مسُُت مؿب٣ا حؿعى
لخد ٤ُ٣ألامً الا٢خهاصي للضولت.

ٖ1بض اإلاجُض ٢ضي ،اإلاضزل بلى الؿُاؾاث الاكخهاصًت اليلُت صعاؾت جدلُلُت وجلُُمُت ،الجؼاثغ ،صًىان
اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،2006 ،م.29
ٖ2بض الٟٛىع مؼٍان ،ؤخمض ؾالمي ،فٗالُت الؿُاؾاث الاكخهاصًت في الجؼاثغ في ْل الٗىإلات اإلاالُت-صعاؾت
جدلُلُت باؾخٗماٌ مىهج البرمجت اإلاالُت للفترة  ،2022-2000مجلت الضعاؾاث ال٨مُتٖ ،ضص ،2017 ،3م.85
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ؤما ألامً الا٢خهاصي ٣ٞض ٖغٞخه مىٓمت ألامم اإلاخدضة في ج٣غٍغ البرهامج ؤلاهماجي الهاصع
ؾىت  1994بإهه " :جد ٤ُ٣للٟغص الخض ألاصوى مً الضزل اإلاًمىن ،الظي ًخدٖ ٤٣اصة مً
الٗمل ؤلاهخاجي واإلاإظىع ؤو مً زال ٫هٓام الخماًت اإلامى ٫مً الُ٣إ الٗام ... ،لًمان بقبإ
الخاظاث ألاؾاؾُت للٟغص".

1

اهُال٢ا مً َظا الخٗغٍْ ٠هغث الخُاعاث التي جغي ألامً الا٢خهاصي َى هٟؿه الخىمُت،
بالىٓغ إلاا ٖغيه ج٣غٍغ مىٓمت ألامم اإلاخدضة مً ؤبٗاص مًامُيُت ظضًضة لؤلمً جدٖ ٤٣بر
الخىمُت ،و٢ض ٖبر ًٖ طل ٪في اٖخباعٍ ؤن وي٘ خض للخدضًاث التي جىاظه ألامً جخم ٖبر جىخُض
مٟهىم الخىمُت ً٩ىن ٢اثما ٖلى الٟغص ،وَٗخمض ٖلى الىمى الا٢خهاصي باٖخباعَا ؤصاة ولِـ ٚاًت
وٍخم طل ٪مً زال ٫الخٟاّ ٖلى آلاٞا ١في ؾبُل ألاظُا ٫ال٣اصمت ،لظلٞ ٪ةن ؤي بؾتراجُجُت
للخىمُت اإلاؿخضامت جٟغى لخد٣ُ٣ها بٖاصة َُ٩لت ؤلاهخاط ،والاؾتهال ٥وؤلاًغاصاث والخىػَ٘ ٖلى
مؿخىي ٖالمي.

2

اهُال٢ا مما ؾب ٤ومما ٞغيخه َظٍ الخدىالث في اإلاىاْحر واإلاٟاَُم التي جدىاو ٫ألامً و٤ٞ
بٗضٍ الخىمىي اؾخلؼم ج ٠ُ٨الضولت في مسخل ٠ؾُاؾاتها م٘ َظٍ اإلاٟاَُم ألامىُت الجضًضة،
وزانت في ؾُاؾاتها الخاعظُت باٖخباعَا ؤَم الؿُاؾاث التي جدٖ ٤٣برَا الضولت اؾتراجُجُاتها
ألامىُت ،واؾخلؼم يغوعة ج ٠ُُ٨زُابها الضبلىماسخي و٦ظا مىاٟ٢ها ،م٘ مسخلَ ٠ظٍ اإلاخٛحراث
مً زال ٫يماهه لؤلولىٍاث ألامىُت الا٢خهاصًت في الؿُا ١ؤلا٢لُمي للضولت.
بالغظىٕ بلى الا٢خهاص الجؼاثغي وبم٩اهُت جىُْٟه لآللُاث الا٢خهاصًت في ؾُاؾخه الخاعظُت،
هجض ؤهه ًخمحز باٖخماص همىطط همى ٚحر مخىاػن ً٣ىم ٖلى زالر ُ٢اٖاث هي اإلادغو٢اثُ٢ ،إ
الخضماثُ٢ ،إ البىاء .ما ظٗل ماقغاث َظا ألازحر جمخاػ بالًٗ ٠وبُئ مٗض ٫همى الىاجج

1

Rapport mondial sur le développent Humain 1994, Programme des Nations Unis pour le
Développent (PNUD), sur .
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_fr_complet_nostats.pdf
2
Rapport mondial sur le développent Humain 1994, Op.cit.
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اإلادلي ؤلاظمالي الظي ٧ان ؾىت  2019خىالي  1.%2.7ما ظٗل الا٢خهاص الجؼاثغي ا٢خهاص عَعي
هُٟي ،م٘ مؿاَمت ظض يُٟٗت لُ٣إ الٟالخت وُ٢إ الهىاٖت و٦ظا ُ٢إ الؿُاخت .ما ًىحي
ؤن الجؼاثغ لم حؿخُ٘ الخسلو مً جبُٗت ُ٢إ اإلادغو٢اث و٦ظا ٞكل الؿُاؾاث الا٢خهاصًت
اإلاخٗا٢بت مىظ الاؾخ٣ال ٫لؤلؾباب الخالُت:
ؤ ُٚ .اب بؾتراجُجُت واضخت اإلاٗالم بسهىم الؿُاؾاث الا٢خهاصًت والا٢خهاص الىَجي
بك٩ل ٖام مخ٩املت م٘ ٧ل الُ٣اٖاث ألازغي ،بؿبب الُُٗ٣ت بحن الخ٩ىماث وؤلاصاعاث
اإلاسخلٟت بحن ٞترة وؤزغي.
ب  .يٗ ٠الُ٣إ الخام في الجؼاثغ ألؾباب مخٗل٣ت ٚلبت الُاب٘ الٗاثلي ٖلى اإلااؾؿاث
الخانت الجؼاثغٍت ،خُض ً٩ىن همِ اجساط ال٣غاع في اإلااؾؿت مغج٨ؼا ٖلى اؾدكاعة الٗاثلت مً
ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ٞةن ؤٚلب اإلااؾؿاث الخانت في الجؼاثغ جخسظ الك٩ل ال٣اهىوي
للماؾؿت طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة والتي حٗخبر ؾهلت ؤلاوكاء وحؿمذ بةقغا ٥عئوؽ ألامىا ٫مً
مهاصع مسخلٟت ؤو ٖاثلُت بالضعظت ألاولىًً 2.ا ٝبلى طل ٪ؤن ؤلاخهاثُاث اإلاخٗل٣ت بخىاظض
اإلااؾؿاث اإلاك٩لت للُ٣إ الخام ٚحر ٧املت وٚحر ص٣ُ٢ت جماما بؿبب اخخما ٫جىظه اإلااؾؿاث
الخانت بلى اليكاٍ صازل الُ٣إ اإلاىاػي ،خُض ًلجإ الٗضًض مً اإلاؿدشمغًٍ واإلااؾؿاث
الخانت بلى وكاَاث ٚحر عؾمُت جٟاصًا لجملت الهٗىباث واإلاكا٧ل التي حٗتريهم ٖىض مماعؾت
وكاَاتهم عؾمُا.
ط.اهدكاع وهٟىط ألاؾىا ١اإلاىاػٍت ؤو الا٢خهاص ٚحر الغؾمي ،وَى ما زل ٤بضًل إلاسخل ٠اإلاىخجحن
واإلاؿتهل٨حن ٖلى خض ؾىاء وما ؤزغ ٖلى مضازُل الجباًت والخضماث.

3

1مهُٟى خماصي ،مٗىكاث الؿُاؾت الٗامت الاكخهاصًت في الجؼاثغ ،مجلت الىا٢ض للضعاؾاث الؿُاؾُت،
اإلاجلض ،04الٗضص  ،2020 ،01م.208
2ب٦غام مُاسخي ،ؤلاهضماج في ؤلاكخهاص الٗاإلاي وبوٗياؾاجه ٖلى اللُإ الخام في الجؼاثغ ،الجؼاثغ ،صاع
َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،2011 ،م م .108- 106
 3مهُٟى خماصي ،مغح٘ ؾابم ،م.209
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صٖ .ملُت نى٘ الؿُاؾاث الٗامت زانت الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ،حٗخبر مً ؤٖ٣ض الٗملُاث التي
ً٣ىم بها الضولت وطل ٪لٗال٢اتها بٟاٖلحن مخٗضصًً و٦ظا العجباَها بٗىامل مدكٗبت ،بًٗها
عؾمي وآزغ ٚحر عؾمي ،وٍم ً٨ال٣ى ٫اهه في الخالت الجؼاثغٍت ًازغ ٖامل جًُِ ٤صاثغة نى٘
ال٣غاع الظي ًٓهغ في ٖضم ألازظ بأعاء اإلاجالـ الاؾدكاعٍت مشل اإلاجلـ الىَجي الا٢خهاصي
والاظخماعي ومجلـ اإلاداؾبت و٦ظا ٖضم ألازظ بٟدىي الخ٣اعٍغ التي جهضعَا صوعٍا وؾىىٍا.
و٦ظا ٖضم اؾخٛال ٫صعاؾاث وبدىر مغا٦ؼ البدض الجؼاثغٍت ؾىاء ٧اهذ ٖمىمُت ؤو زانت.
اهُال٢ا مً َظٍ اإلااقغاث جبضو يغوعة الغبِ بحن ؤَضا ٝومباصت الؿُاؾت الخاعظُت
الجؼاثغٍت م٘ ؤولىٍاتها الا٢خهاصًت الخدضي ألا٦بر في جد ٤ُ٣ؤمجها الا٢خهاصي ،وال ًم٨ىإن
ًخد ٤٣طل ٪بال مً زال ٫الغبِ اإلاضعوؽ والض ٤ُ٢لهظٍ ألاولىٍاث ألامىُت م٘ الخدىالث
ؤلا٢لُمُتٖ ،بر زُاب صبلىماسخي ًا٦ض َظٍ الىىاًا وَٗبر ٖجها وٍخابٗها.
اإلادىع الثالث :ؤهمُت الخُاب الضبلىماس ي الجؼاثغي وآفاق جدلُم ألامً الاكخهاصي.
ؤوال :ؤهمُت الخُاب الضبلىماس ي الجؼاثغي.
جمل ٪الجؼاثغ مدضصاث ؾُاؾت زاعظُت ٢اصعة ٖلى لٗب صوع ب٢لُمي مهم وٗٞا ٫في
اإلاىُ٣ت ،بالىٓغ إلاا جمل٨ه مً عنُض صبلىماسخي جاعٍذي ومً ماَالث ٢ىة لُىت بًٗها صًجي وآلازغ
ز٣افي وخًاعي ًم ً٨ؤن ج٩ىن ؤصاة للخإزحر ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي ،بطا جم عبِ طل ٪م٘ ما
حِٗكه الجؼاثغ خالُا مً جدىالث ؾُاؾُت واظخماُٖت وا٢خهاصًت جبضو يغوعة الخاظت لخىُْ٠
الؿُاؾت الخاعظُت لًمان ألامً الا٢خهاصي الجؼاثغي صازلُا وزاعظُا.
جا٦ض ٧ل مً ْاَغة ؤلا٢لُمُت والخ٩امل في الٗال٢اث الضولُت ٖلى ؤَمُت صوع اإلاُُٗاث
الا٢خهاصًت في الؿُاؾت الخاعظُت ،وطل ٪ل٩ىجها وٞغث ٖضة بضاثل للضو ٫ؤٚىتها في ٖضة مغاث
ًٖ اؾخسضام ألاصواث ؤلاؾتراجُجُت ؤو الضبلىماؾُت الخ٣لُضًت ،وؤنبذ مً الًغوعي ٖلى
الضولت ؤن جىٞغ لىٟؿها ٧ل ما حؿخُُٗه مً ٖىانغ ال٣ىة الا٢خهاصًت ل٩ي جخم ً٨مً جد٤ُ٣
ؤٚلب ؤَضا ٝؾُاؾتها الخاعظُت ،بالىٓغ لؤلَمُت التي ؤُٖتها ؤلا٢لُمُت للمُُٗاث الا٢خهاصًت
ٖبر مسخل ٠الخجمٗاث التي ػاصث مً صوع ووػن ال٨شحر مً الضو ٫صازلها.
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ا٦دؿب الخُاب الضبلىماسخي الجؼاثغي مىظ الاؾخ٣ال ٫نضي صولُا ٦بحرا اعجبِ بخهغٍداث
الجؼاثغ اإلالتزمت بمىا ٠٢زابخت جؼامىذ م٘ هجاخاث صبلىماؾُت باعػة ب٢لُمُا وفي بٌٗ ألاخُان
ٖاإلاُا ،بدُض ؾاَم َظا الخُاب في بىاء َىٍت صولُت زانت بها ،وؤ٦ثر ما محز الخُاب
الضبلىماسخي الجؼاثغي آهظاَ ٥ى جُٟ٨ه م٘ الىي٘ الضولي وجماقُه مٗه ،زانت في ما ًخٗل٤
بضٖم خغ٧اث الخدغع وخ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ اإلاهحر ،وفي َظا الؿُاً ١م ً٨ال٣ى ٫ؤن الاَخمام
بالً٣اًا الا٢خهاصًت في الخُاب الضبلىماسخي الجؼاثغي ٧ان ًبضو في الاَخمام بالً٣اًا
الا٢خهاصًت والخىمىٍت مً زال ٫الضٖىة لىٓام ا٢خهاصي ٖالمي ؤ٦ثر ٖضال في بَاع خغ٦ت ٖضم
الاهدُاػ.

1

م٣اعهت ب٩ل ما خ٣٣خه الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ؾاب٣ا وما حٗغٞه آلان مً اؾدبٗاص ٖلى
اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي ًبضو ؤن الخدضي ألا٦بر الظي واظهخه َى ٖم ج ٠ُ٨زُابها الضبلىماسخي م٘
الخدىالث الضولُت وؤلا٢لُمُت التي ٖغٞذ صزىٞ ٫ىاٖل ظضًضة عؾمُت وٚحر عؾمُت وٖغٞذ
همِ ظضًض مً الخٟاٖالث ٖلى عؤؾها الخٟاٖالث الا٢خهاصًت التي جٓهغ في مىا ٠٢صو ٫الجىاع
ولم ًخبىاَا الخُاب الضبلىماسخي الجؼاثغي خالُاَ ،ظا ما ًض ٘ٞلًغوعة البدض ًٖ آلُاث وآٞا١
جُٟٗل ما جمل٨ه الجؼاثغ مً ماَالث في زُابها الضبلىماسخي لخد ٤ُ٣ؤَضاٞها ألامىُت
الا٢خهاصًت ،والتي ًم ً٨ؤلاقاعة ألَمها في الخالي:
 .1ؤلاٖالم هدامل للخُاب الضبلىماس ي الجؼاثغي لخلم الخيامل الاكخهاصي
ًبضو مً زال ٫جدب٘ الخُىعاث الغاَىت في ج٨ىىلىظُا الاجها ٫الخضًشت ؤن الٗالم ًمغ
بمغخلت اجهالُت ظضًضة جدؿم باإلاؼط بحن ؤ٦ثر مً ج٨ىىلىظُا اجهالُت جمخل ٪ؤ٦ثر مً وؾُلت
لخىنُل الغؾالت بلى الجمهىع اإلاؿتهض ،ٝولهظا ًُلٖ ٤لى َظٍ اإلاغخلت مغخلت ج٨ىىلىظُا
الاجها ٫مخٗضص الىؾاثِ و٧ان ؤبغػ جإزحر لهظٍ الشىعة الاجهالُت َى ا٦دؿابها لهٟت ٖبر
الىَىُت ،ؤًً ؤنبدذ وؾاثل ؤلاٖالم والاجها ٫جدؿم بالُاب٘ الضولي والٗالمي ،اهُال٢ا مً
 1عابذ ػٚىوي ،ؤػمت الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت بحن محرار اإلاباصت وخؿاباث اإلاهالح :صعاؾت خالت الغبُ٘
الٗغبي ،مجلت ؾُاؾاث ٖغبُتٖ ،ضص  ،23هىٞمبر ،2016م .94 -82
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طل ٪ؤنبذ ؤلاٖالم ٌكمل ٧ل وؾاثل الاجها ٫الجماَحري التي جىٞغ ٖملُت الاجها ٫صازل
اإلاجخم٘ ؤو بحن مجمىٖت مً الىاؽ ،بمٗجى آزغ هي ٧ل ْاَغة اجهالُت حؿخىفي ألاع٧ان الخالُت،
اإلاغؾل الظي ًغؾل؛ الغؾالت التي هي مًمىن الاجها٫؛ اإلاخل٣ي الظي َى َض ٝالغؾالت
(الجمهىع)؛ وؤزحرا ؤصاة الاجها.٫

1

َظا اإلاؿاع خ ٤٣لئلٖالم بم٩اهُت جىٞحر اؾخجابت مُٗىت لضي ألاٞغاص واإلاجخمٗاث ؤًً ؤنبذ
بةم٩ان الؿُاؾت الخاعظُت الاٖخماص ٖلُه ٦إصاة لخمل الىهىم والخُاباث التي ًم ً٨لها ؤن
جسضم ؤَضاٞها ومباصئها ،وظٗل مىه ألاصاة ألا٦ثر ٢ابلُت لخمل الخُاب الضبلىماسخي ،وؤ٦ثر ٢ضعة
للخدًحر مً ؤظل مىا٦بت الخجاعب الخ٩املُت الا٢خهاصًت التي ؤنبدذ ؤ٦ثر الاؾتراجُجُاث
ٗٞالُت في جد ٤ُ٣ألامً الا٢خهاصي.
 .2الخُاب الضبلىماس ي الجؼاثغي في جدلُم ألامً الاكخهاصي ٖبر اإلادخىٍاث ؤلاٖالمُت.
ال ًم ً٨الُىم الخضًض ًٖ ؤي ؾُاؾت زاعظُت صون الخضًض ًٖ بٖالم ًىا٦ب وكاَها
الضبلىماسخي بل وٍخىلى مهمت ه٣ل َظا الخُاب الضبلىماسخي وحؿلُِ الًىء ٖلُهً ،مً٨
لئلقاعة ُٞما ًلي ألَم ألاصواع التي ًجب ٖلى ؤلاٖالم الجؼاثغي ؤن ً٣ىم بها لخُٟٗل صوع الخُاب
الضبلىماسخي في ؾُٗه لخد ٤ُ٣ألامً الا٢خهاصي:
ؤ  .اٖخماص الخُاب الضبلىماسخي ٖلى اإلادضصاث الخًاعٍت والش٣اُٞت والضًيُت اإلاكتر٦ت م٘ صو٫
الجىاع ٦مضزل لخدٖ ٤ُ٣ملُت الاجها ٫بحن اإلاجخمٗاث إلم٩اهُت بىاء ججاعب ج٩املُت في الجىاع
الجؼاثغي ،وطلٖ ٪بر ج٨شُ ٠اإلادخىٍاث ؤلاٖالمُت التي جدبجى َظا الخُاب ،وطل ٪باٖخباع ؤن
التر٦حز ٖلى الخ٩امل في الى٢ذ الخالي َى ؤولىٍت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،وَىا ًم ً٨عبِ
ْاَغة الخ٩امل في َظا الؿُا ١باإلٖالم اهُال٢ا مً ٖىهغ الاجها ٫بالىٓغ ل٩ىن الخ٩امل َى
ْاَغة اجهالُتٞ ،هى بما هدُجت لالجها ٫بحن اإلاجخمٗاث ؤو ؤن الخ٩امل َى الؿبب في جد٤ُ٣
الاجها ٫بُجها ،في َظا ؤلاَاع ًم ً٨ؾى ١جهىع اإلا٨ٟغ ألامغٍ٩ي "٧اع ٫صوحل" للخ٩امل ،خُض

 1بحرٚغ ،آعزغ آؾا ،وؾاثل ؤلاٖالم واإلاجخم٘ ،ال٩ىٍذ ،اإلاجلـ الىَجي للٟىىن وآلاصاب ،2012 ،م .35
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ٌٗخبرٍ امخال ٥ظماٖت مُٗىت قٗىعا ٧اُٞا بالجماُٖت وجمازال في ماؾؿاتها الاظخماُٖت وؾلى٦ها
الاظخماعي ،بك٩ل ًًمً اؾخمغاعٍ لى٢ذ َىٍل".

1

ب  .التر٦حز في َظٍ اإلادخىٍاث ؤلاٖالمُت بلى ؤلا٢ىإ بإَضا ٝالخُاب الضبلىماسخي الجؼاثغي
والتر٦حز في َظا الؿُاٖ ١لى ألاَضا ٝالا٢خهاصًت ،ما ًًُ ٠اإلاؼٍض مً اإلاهضاُ٢ت للخُاب
الضبلىماسخي الجؼاثغي ،طل ٪إلاا ًمخاػ به ؤلاٖالم مً ٢ضعة ٖلى ججاوػ الخضوص ،وَؿاٖض ؤلاٖالم في
ج٣بل الغؤي الٗام الخاعجي لهظٍ ألاَضا ٝباٖخباعَا مهالر مكتر٦ت ،ألن اإلاهلخت هي هخاط
لٗملُاث اظخماُٖت ومؿاعاث جاعٍسُت ،والخُاب َى مً ٌٗ٨ـ ألا٩ٞاع والخهىعاث وٍاؾـ
مٗاًحر م٣بىلت للؿلى.٥

2

زاهُا :مغاهؼ البدث وصوعها في بىاء الؿُاؾاث الاكخهاصًت مدللت لألمً الاكخهاصي.
.1مغاهؼ البدث في الجؼاثغ
جمخل ٪الجؼاثغ مغا٦ؼ بدض ٖمىمُت وؤزغي زانت حٗجى بالؿُاؾاث الٗامت وبالؿُاؾاث
الا٢خهاصًت بك٩ل زام ،باليؿبت إلاغا٦ؼ البدض الٗمىمُت ؤوكإث لٛغى مؿاٖضة بٌٗ
الىػاعاث باإلاٗلىماث والخدالُل والضعاؾاث مً ؤظل اجساط ال٣غاع ،بٌٗ َظٍ اإلاغا٦ؼ لها نبٛت
ُ٢اُٖت مكتر٦ت مشل اإلاغا٦ؼ الخابٗت لىػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي ؤي ؤن صعاؾاتها
وؤبداثها ٌؿخُٟض مجها ؤ٦ثر مً ُ٢إ ،مشل مغ٦ؼ الا٢خهاص اإلاُب ٤مً ؤظل الخىمُت CREADالظي
جإؾـ ؾىت  1975بهضٖ ٝلى بظغاء بدىر تهخم زهىنا بالؿُاؾاث الا٢خهاصًت والؿُاؾاث
الاظخماُٖت .ومً بحن مهامه ،الُ٣ام بالبدىر والضعاؾاث التي حٗجى بالخىمُت الا٢خهاصًت؛ صعاؾت
الكغوٍ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت الًغوعٍت لضٖم الخ٩امل اإلاكتر ٥بحن الُ٣اٖاث وبوكاء
الخ٨ىىلىظُا والخد٨م ٞحها والدؿُحر الٟٗاٖ ٫لى اإلاؿخىٍاث الا٢خهاصًت ال٨بري والهٛغي؛

1مدمض ؾمحر ُٖاص ،الخيامل الضولي :صعاؾت في الىٓغٍاث والخجاعب ،الجؼاثغ ،صاع الامت ،2013 ،م .14
2عابذ ػٚىوي ،مغح٘ ؾبم طهغه ،م م.94 ،82
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الُ٣ام بالبدىر الا٢خهاصًت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت لًمان ألامً الٛظاجي الىَجي بؼٍاصة
ؤلاهخاط وؤلاهخاظُت الٟالخُت؛ صعاؾت هٓم الدؿُحر الى٣ضي واإلاالي ٖلى اإلاؿخىي الىَجي والضولي.

1

اياٞت بلى مغا٦ؼ البدض الخابٗت لىػاعة الخٗلُم الٗالي جىظض ؤًًا مغا٦ؼ بدض ؤزغ جابٗت
لجهت خ٩ىمُت واخضة مشل اإلاٗهض الىَجي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت الكاملت  INSEGالظي ؤوكإ
ؾىت  1984بمىظب اإلاغؾىم ع٢م  398-84وبىاءا ٖلى ا٢تراح اللجىت اإلاغ٦ؼٍت لخؼب ظبهت الخدغٍغ
الىَجي في بوكاء مغ٦ؼ ٌٗجى بالضعاؾاث الاؾدكغاُٞت في الكاون الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت،
ٞإوكإ اإلاٗهض ٦ماؾؿت جابٗت إلاهالر عثاؾت الجمهىعٍت .و٢ض خضصث مهمت اإلاٗهض في الُ٣ام
بالضعاؾاث والخدالُل والضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت التي جسو الٗال٢اث ال٣اثمت بحن ألاويإ
والٗىامل الُٟ٨لت بدؿلُِ ألايىاء ٖلى الخُىعاث والٓغو ٝفي الخُاة الىَىُت والضولُت
وجٟؿحرَا واؾدبا ١و٢ىٖها٦ 2.ظل ٪هجض اإلاغ٦ؼ الىَجي لضعاؾاث وجدالُل الؿ٩ان والخىمُت
 CENEAPالخاب٘ لىػاعة الضازلُت مىظ ؾىت  ،2000خُض جإؾـ ؾىت ٧ 1963امخضاص للجمُٗت
الجؼاثغٍت للبدض الضًمٛغافي والا٢خهاصي والاظخماعي ،و٢ض ٖغٖ ٝضة مغاخل بلى ٚاًت ؾىت
 2000ؤًً حٛحرث حؿمُت اإلاٗهض بلى اإلاغ٦ؼ الىَجي للضعاؾاث والخدالُل الخانت بالؿ٩ان
والخىمُت .وجخمشل مهمت اإلاغ٦ؼ الغثِؿُت في الُ٣ام بضعاؾاث وجدلُل طاث َاب٘ ا٢خهاصي
وؾُاسخي وصًمٛغافي واظخماعي وز٣افي.

3

اياٞت بلى مغا٦ؼ البدض الٗمىمُت هجض مغا٦ؼ البدض الخانت ٖلى ٢لتها مشل هاصي الخغ٦ت
والخ٨ٟحر مً ؤظل اإلااؾؿت  Careالظي جإؾـ ؾىت 2003وحهخم بالؿُاؾاث الا٢خهاصًت
الجؼاثغٍت .وبخُُ٣م ؤزغ مغا٦ؼ البدض الٗمىمُت في نى٘ الؿُاؾاث الٗامت ،هجض ؤجها حؿاَم في
 1الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،اإلاغؾىم ع٢م  307 -85اإلااعر في 5عبُ٘ ألاوَ1406 ٫ـ اإلاىا٫ ٤ٞ
 17صٌؿمبر ً 1985خًمً بوكاء مغ٦ؼ البدض في الا٢خهاص اإلاُب ٤مً ؤظل الخىمُت ،الجغٍضة الغؾمُت،
الٗضص ،53الهاصعة بخاعٍش  6عبُ٘ ألاوَ ٫ـ اإلاىا 18 ٫ ٤ٞصٌؿمبر  ،1985م .1897
2ؾلمت بىعٍاح ،مياهت اإلااؾؿاث الاؾدكاعٍت والبدثُت في نى٘ الؿُاؾاث الٗامت في الجؼاثغ ،ؤَغوخت
ص٦خىعاٍ ،ظامٗت الجؼاثغ٧ ،3لُت الٗلىم الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت٢ ،ؿم الخىُٓم الؿُاسخي وؤلاصاعي،
 ،2019م م.254 ،253 ،
 3اإلاغح٘ هفؿه ،م.257
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نىٗها بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة ًٖ َغٍ ٤الضعاؾاث وألابدار التي ج٣ىم بها بىاءا ٖلى َلب
اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت ؤو ألابدار اإلايكىعة ،و٦ظا ًٖ َغٍ ٤اؾدكاعتها مً ٢بل الخ٩ىمت
والىػاعاث وخًىعَا في ظلؿاث مىا٢كت ال٣ىاهحنٚ ،حر ؤهه ًهٗب ُ٢اؽ ؤزغَا بض٢ت لىظىص
ٞاٖلحن مخٗضصًً ؾىاء خ٩ىمُحن ؤو ٚحر خ٩ىمُحن والٖخباعاث مخٗضصة ٢اهىهُت ،مالُت،
ؾُاؾُت..؛ و٦ظا إلعاصة ناو٘ ال٣غاع.
 – 2مغاهؼ البدث هإصاة لضٖم الخُاب الضبلىماس ي وجدلُم ألامً الاكخهاصي:
في ٖالم اإلاجخمٗاث اإلاٟخىخت والؿُاؾاث الخاعظُت اإلاخ٩املت ،البض مً الاؾخٟاصة مً
مسغظاث مغا٦ؼ البدض( صعاؾاث -ؤبدار -اؾدكاعاث )..خى ٫ؤولىٍاث الؿُاؾاث الا٢خهاصًت
الىَىُت ،ؾىاء ؤزىاء وي٘ الؿُاؾاث ؤو ؤزىاء جىُٟظَا ؤو في مغخلت جُُ٣مها .وَظا ما ٢ض ٌؿاٖض
ٖلى حُٛحر الخُاب الضبلىماسخي ويغوعة جُُٟ٨ه م٘ اإلاؿخجضاث ؤلا٢لُمُت والضولُت مً ؤظل
جد ٤ُ٣ألامً الا٢خهاصي للجؼاثغ و ٤ٞما ًلي:
ؤ  .ج٣ضًم صعاؾاث إلنالح اإلاىٓىمت الا٢خهاصًت مً ؤظل ػٍاصة خٓىّ الجؼاثغ في ألاؾىا١
الىاقئت زهىنا الؿى ١ؤلاٞغٍُ٣ت ،وبالخالي زل ٤خٓىّ الاؾدشماع وٞخذ بم٩اهُت جبيُه ٦إصاة
في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت وبالخالي في الخُاب الضبلىماسخي ،و٦ظا الخُاب الؿُاسخي الظي
ًم ً٨ؤن ٌؿاَم في جىمُت ال٨ٟغ اإلا٣اوالحي لضي الكباب مً ؤظل بوكاء ماؾؿاث نٛحرة
ومخىؾُت في ٧ل الُ٣اٖاث ألجها ال٣اصعة ٖلى جُىٍغ الا٢خهاص الىَجي ٖلى اإلاضي ال٣غٍب
واإلاخىؾِ.
ب  .الؿعي لبىاء مكاعَ٘ ٨ٞغٍت وٖلمُت تهض ٝلخد ٤ُ٣مكاعَ٘ قغا٦ت وج٩امل في الجىاع،
وبالخالي الض ٘ٞفي جىظُه الخُاب الضبلىماسخي هدى الكغ٧اء ؤلا٢لُمُحن زهىنا صو ٫الؿاخل
والكغ٧اء ألاٞاع٢ت مً ؤظل قغا٧اث ا٢خهاصًت ٞاٖلت للخٗىٌٍ ًٖ الكغا٦ت ألاوعوبُت التي
ٚالبا ما ٧اهذ جسضم الُغ ٝألا٢ىي و٧اهذ هخاط مغا٦ؼ البدض ألاوعوبُت ٚالباَ ،ظا ما ٌؿاَم في
ج٨شُ ٠الٗمل الضبلىماسخي مً ؤظل جغؾُش صوع الجؼاثغ ٦ضولت عاثضة في الخباصالث الخجاعٍت
واإلاالُت م٘ بٞغٍُ٣ا.
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ط  .اإلاؿاَمت في صٖم الخُاب الضبلىماسخي بالخىظحهاث لخد ٤ُ٣الضٖم الضازلي والخاعجي في
خاالث ألاػماث التي حؿخلؼم جغجِباث زانت ،وطلٖ ٪بر ج ٠ُُ٨ال٣غاعاث م٘ ألا٩ٞاع واإلاٟاَُم
التي جيخجها مغا٦ؼ البدىر وحٗمُمها ٖلى مؿخىي الغؤي الٗام الضازلي والخاعجي ،وٍم ً٨لها ؤن
ج٣ىم بهظا الضوع بالىٓغ إلاا ًخاح لها مً بم٩اهُت اؾخسضام ألا٩ٞاع والىٓغٍاث التي ؤهخجذ في ٢لبها
وَى ما ًجٗلها ٢غٍبت ٧ل ال٣غب مً ألاٞغاص واإلاجخمٗاث خُض ؤجها جمشل الك٩ل الٗلمي لخماًت
اإلاهالر الىَىُتَ ،ظا الالخٟا ٝالكٗبي والىعي ًجٗل مً الخُاب الضبلىماسخي ؤ٦ثر ز٣ت
ومهضاُ٢ت صازلُا وزاعظُا.

1

الخاجمت:
زخاما ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن الخُاب الضبلىماسخي ال ًمٞ ً٨هله ًٖ الؿُاؾت الخاعظُت بك٩ل
ٖام وَظٍ ألازحر ال ًمٞ ً٨هلها هي ألازغي ًٖ الؿُاؾاث الٗامت في الجؼاثغ ،وٖلُه ٞخ٠ُُ٨
الخُاب الضبلىماسخي البض ؤن ًخىا ٤ٞم٘ ؾُاؾاث ا٢خهاصًت ٢ىٍت ومخ٩املت وطاث بٗض
اؾتراجُجيٞ ،اإلنالح البض ان ً٩ىن صازلُا وٍخُلب بعاصة ٢ىٍت لهاو٘ ال٣غاع بضاًت بًغوعة
بقغا٧ ٥ل الٟىاٖل الغؾمُت والُ٣إ الخام ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ويغوعة ألازظ
بضعاؾاث مغا٦ؼ البدض وجىنُاث اإلااؾؿاث ؤلاؾدكاعٍت الىَىُت ،و٦ظا يغوعة جىىَ٘ الا٢خهاص
الىَجي لُيخ٣ل بلى مها ٝالا٢خهاصاث الخىمىٍت ال٣اثمت ٖلى ا٢خهاص اإلاٗغٞت والخىاٞؿُت وٖلى
الاؾدشماع في الُا٢اث اإلاجضصة بضال مً الُا٢اث ألاخٟىعٍت .ختى ًم ً٨بىاء زُاب صبلىماسخي
٢ىي ٢اثم ٖلى اإلاهلخت الا٢خهاصًت الىَىُت والهاص ٝبلى الكغا٦ت ؤلا٢لُمت والضولُت الغابدت.
وبىاءا ٖلى ما ؾبً ٤م٨ىىا ؤن هىعص الخىنُاث الخالُت:
 يغوعة ج ٠ُُ٨الخُاب الضبلىماسخي الجؼاثغي بما ًخىا ٤ٞواإلاهلخت الىَىُت وؤنً٩ىن مىا٦با للخٛحراث والخُىعاث اإلادؿاعٖت ب٢لُمُا وصولُا.

1مدمض ٦غٍم ٧اْم ،ماػن خمُض قال ،٫مغاهؼ نى٘ اللغاع وصوعها في نىاٖت اللغاع وجدلُم ألامً اللىمي،
مجلت ً٢اًا ؾُاؾُت ،الٗضص  ،2017 ،50م م .68 ،53

138

 ؤن مغا٦ؼ البدض حٗخبر ٖىهغا َاما في بخضار الخُٛحر ًٖ َغٍ ٤صعاؾاتها وؤبداثهاالٗلمُت الض٣ُ٢ت في الجهىى باال٢خهاص الىَجي وج٣ضًم الخلى ٫الىاظٗت لخد ٤ُ٣ألامً
الا٢خهاصي الىَجي.
 بوكاء مغا٦ؼ بدض حٗجى بالؿُاؾت الخاعظُت والٗال٢اث الضبلىماؾُت وجبدض في ؾبلجُىٍغ الٗال٢اث بُ٢لُما وصولُا ٌٗخبر ٖىهغا َاما مً قإهه جضُٖم الؿُاؾت الخاعظُت
ٖمىما والخُاب الضبلىماسخي زهىنا.
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 بىعٍاح ؾلمت ،مياهت اإلااؾؿاث الاؾدكاعٍت والبدثُت في نى٘ الؿُاؾاث الٗامت فيالجؼاثغ ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت الجؼاثغ٧ :3لُت الٗلىم الؿُاؾُت وٖال٢اث الضولُت،
٢ؿم الخىُٓم الؿُاسخي وؤلاصاعي ،جسهو :عؾم الؿُاؾاث الٗامت.2019 ،
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 ٢هضالي ٞلت ،الضبلىماؾُت اللهغٍت في بصاعة ألاػماث الضولُت ،صعاؾت خالت ؤلاصاعةألامغٍىُت ألػمت بكلُم هىؾىفى  ،2008/1998ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في
الٗلىم الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت ،ظامٗت الجؼاثغ 2019/2018 ،3
الىهىم اللاهىهُت:
 الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،اإلاغؾىم ع٢م  307 -85اإلااعر في 5عبُ٘ ألاو٫َ1406ـ اإلاىا 17 ٫ ٤ٞصٌؿمبر ً 1985خًمً بوكاء مغ٦ؼ البدض في ؤلا٢خهاص اإلاُب ٤مً
ؤظل الخىمُت ،الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص ،53الهاصعة بخاعٍش  6عبُ٘ ألاوَ ٫ـ اإلاىا18 ٫ ٤ٞ
صٌؿمبر .1985
 مىاك٘ الاهترهذ:- Rapport mondial sur le développent Humain 1994, Programme des Nations
Unis pour le Développent (PNUD), sur : sur .
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_fr_complet_nostats.pdf
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ؤػمت الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت بحن ؤلاعر الخاعٍخي و مخُلباث الىاك٘ الضولي
الجضًض
The crisis of the Algerian foreign policy : between the historical legacy
and the requirements of the new international reality
 فااص زىالضًت.ص
حامٗت الكاطلي بً حضًض الُاعف
fouedkhoualdia@gmail.com
Abstract:
:ملخص
For decades, the Algerian foreign policy achieved successes
ذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٖلى مضي٣٣خ
and gains that enabled Algeria to assume its position as a
pioneering country with a strategic importance in its region اهتها٩اؾب ؤَلتها لخبىء م٩ىص اهخهاعاث و م٣ٖ
تها و٣ُل اؾتراجُجي في مى٣ضولت عٍاصًت طاث ز٦
context and the world, especially in the 1970„s. The
غن٣ترة الؿبُٗىاث مً الٞ الٗالم زانت في
Algerian foreign policy„s success was due to the fact that it
ّ
اػَا ٖلى مباصت٩ اعج٪ماصي طل
،اإلااضخي
relied on the principles of legitimacy and justice, which
ّ
were compatible and totally accepted at the domestic level, ا و٣ُٞذ جىا٣ اإلاباصت التي ل،الكغُٖت و الٗضالت
ّ بظماٖا ٖلى
الهُٗض الضازلي و جإًُضا و صٖما
and; on the other hand, widely supported at the
 نغامت و زباث الؿُاؾت،ٖلى الهُٗض الضولي
international level. It is worth recalling that both rigor and
consistency which characterized the Algerian foreign policy ًاًا٣الخاعظُت الجؼاثغٍت في حٗاَحها م٘ ال
لُمُت اإلاؿخىخاة مً ؤلاعر الشىعي٢الٗاإلاُت و ؤلا
in dealing with global and regional issues- which was
ّ
ًىاَا م٨اثضي الضًجي م٣ٗمبري و الىهج الٞالىى
inspired by the revolutionary legacy and the religious
ّ
تراثٞ  في٫ىٞتراث و ّؤصي بها بلى ألاٞ  في٤الخإل
doctrinal approach, enabled it to succeed in some periods
ّ  بؿبب،ؤزغي
لُمي٢حر اإلاكهض الضولي و ؤلاٛح
of time, and to decline in others, because of the fact of the
ّ ، الؿُاؾت٪حر اججاَاث جلٛح
ّ غىًٟ الظي
ً٨ل
changes in the international and regional scene that
ّ الخِ الشابذ لها لم ًخذ
بحن في٢لهىاٖها اإلاخٗا
imposed trends of the changing policy. However, its fixed
٘ها ؤو جُىَٗها اوسجاما مُُٟ٨الجؼاثغ بٖاصة ج
line did not allow its successive policymakers in Algeria to
ّ
لُمُت٢مؿخجضاث الؿاخخحن الضولُت و ؤلا
adapt it in line with developments in both international
لهالبت مباصئها التي ال جغاعي ختى اإلاهلخت
and regional arenas due to its solid principles that do not
ّ
اّ ٖلىٟجًخي بها في ؾبُل الخ
الىَىُت ؤو
take into account even the national interest or sacrifice in
الؿُاؾت
ؤػمت
٪جل
،الضبلىماؾُت
اثغ
ؼ
ؾمٗت الج
order to preserve Algeria's diplomatic reputation. This; in
الخاعظُت الجؼاثغٍت التي جغاظ٘ ؤصائَا لُدؿم في
fact, the crisis of Algerian foreign policy whose role and
ًٖ هاحٞغن باإل٣ضًً اإلاايُحن مً َظا ال٣ٗال
performance have declined, and was characterized in the
ن
past two decades of this century by stating Algeria„s stands ٗلي في ألاػماث وٟ صو الخضزل ال٠٢اإلاىا

142

ّ
الخدى ٫الضؾخىعي و الؿُاسخي
بصاعتها ،لً٨
الجضًض للجؼاثغ اججه بلى يغوعة جُٟٗل صوع
الجؼاثغ في اإلاىُ٣ت و الٗالم بما ٌٗاص ٫حجمها
٦ضولت طاث ز٣ل و ؤَمُت اؾتراجُجُحن ٖغبُا
وبٞغٍُ٣ا و بؾالمُاٞ ،ما هي آٞاَ ١ظا الخدى ٫في
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت للخغوط مً ؤػمت
الاهٟ٨اء و الٗىصة بلى صوع الغٍاصة و ؤلاقٗإ؟
اليلماث اإلافخاخُت:
ؾُاؾت زاعظُت ،بعر جاعٍذي ،وا ٘٢صولي ظضًض.

without actual intervention management of crises.
However, new changes in both constitutional and political
arena in Algeria turned towards the need to activate the
role of Algeria in regional and global context in accordance
with its significance as an Arab, African, and Islamic
country. The present paper analyzes the prospects for this
shift in Algerian foreign policy so as to get out of the crisis of
retreat and return to the role of leadership and success as a
country which has pivotal role in regional and global
issues .
Key words: Foreign policy, historical legacy, new
international context.

ملضم ـ ــت:
ّ
بطا ؾلمىا بمجض الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت الخاٞل باإلهجاػاث اإلاؿدىضة بلى مباصئها الشىعٍت الشابخت،
ّ
وجؼٖمها للٗالم الشالض بًٟل ظغؤتها و ٢ىة جإزحرَا في الٗالم ّ
٩٦ل إلاىُُ٣ت َغوخاتها و نالبت
مىاٟ٢ها ببان الخغب الباعصة في ٖالم زىاجي الُ٣بُت ،و بطا اٖترٞىا بخ٣هغ جل ٪الضبلىماؾُت و
ّ
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ّ
٣٦ىة ٖاإلاُت وخُضة،
اه٨ماقها بٗض ج ٪٨ٟالاجداص الؿىُُٞتي و بغوػ الىالًاث
ّ
بؿبب ْغو ٝا٢خهاصًت صولُت ٖلى اإلاؿخىي الخاعجي و ؤػمت ؾُاؾُت و ؤمىُت خاصة ٖلى
ّ
الخدىالث الجُىؾُاؾُت التي قهضَا الٗالم مىظ  ،2001و
اإلاؿخىي الضازليٞ ،ال ًم ً٨ججاَل
ّ
ال جل ٪التي قهضتها اإلاىُ٣ت الٗغبُت زانت مىظ  2011و التي هخج ٖجها اجهُاع ٧امل ؤو ظؼجي
ّ
للؿلُت في الٗضًض مً الضو ٫الٗغبُت ٦ؿىعٍا و لُبُا ،و مالي بضعظت ّ
ؤ٢ل ،و ما عا٣ٞها مً
ّ
جدضًاث ؤمىُت مخمشلت في جىامي ؤلاعَاب و اهدكاعٍ ٖبر خغ٧اث (صاٖل ،ظبهت الىهغة ،ال٣اٖضة
في بالص اإلاٛغب ؤلاؾالمي) ،م٘ اهدكاع ألاؾلخت و تهغٍبها و جؼاًض ٖضص الالظئحن وٚحرَا مً
ّ
الخدضًاث ،م٘ ٖضم بٟٚا ٫البٗض ؤلاوؿاوي لهظٍ ألاػماث الظي ؤٞغػ ال٨شحر مً ّ
الطخاًا اإلاضهُحن،
ٖامت وصو ٫اإلاىُ٣ت ّ
ّ
الخدىالث ٞغيذ ٖلى صو ٫الٗالم ّ
زانت بًجاص خلى ٫و م٣اعباث ٖلى
َظٍ
ّ
مؿخىي ؾُاؾتها الخاعظُت للخٗاَي م٘ َظٍ اإلاؿخجضاث التي باجذ جمشل امخداها خُ٣ُ٣ا إلاضي
هجاٖت ؾُاؾاتها اإلاىخهجت بهظا الخهىم ،ؾُما ُٞما ًخٗل ٤بالجزاٖاث الضازلُت طاث البٗضًً
ؤلا٢لُمي والضولي مً خُض ٞىاٖلها و جضاُٖاتها ،و مً َظٍ الضو ٫الجؼاثغ التي ويٗذ ؤمام
ازخباع مضي ٢ضعة ؾُاؾتها الخاعظُت ٖلى الخى ٤ُٞبحن بعثها الخاعٍذي الخايً لخل ٪الؿُاؾت و
مخُلباث ؤمجها الىَجي في وا ٘٢صولي و ب٢لُمي مٛاًغ جماما للىاّ ٘٢
الؿاب ٤الظي جبلىعث ُٞه
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ّ ّ
ّ
مباصت جل ٪الؿُاؾت طاث ّ
الخدغع مً
لخ ٤الكٗىب اإلاؿخًٟٗت في
الغنُض الشىعي ،اإلاىانغ
ّ
٧اٞت ؤق٩ا ٫الايُهاص الضازلي و الخاعجي بما ٞحها اهخٟاياتها ّ
يض ؤهٓمتها ،و لى٧ان طلٖ ٪لى
1
خؿاب مهالر الجؼاثغ هٟؿها.
مً َظا اإلاىُلّ ٤
ؤَمُت اإلاىيىٕ اإلاخمشلت في يغوعة بٖاصة الىٓغ في ّ
جدبحن ّ
الؿُاؾت الخاعظُت
للؿاخت الضولُت ّ
للجؼاثغ بٗىصتها ّ
ّ
جسو مىُ٣تها ،و
ب٣ىة و اإلاكاع٦ت في نىاٖت ال٣غاعاث التي
جغ٦حزَا ٖلى البٗضًً ألامجي و الا٢خهاصي في بَاع ؾُاؾتها الجضًضة .و ٖلُه جُغح بق٩الُت
اإلاضازلت ٖلى الىدى ّ
ّ
الخدى ٫في ؾُاؾتها الخاعظُت بالخٟاّ ٖلى
الخاليً ٠ُ٦ :م ً٨للجؼاثغ
ّ
زانت ألامىُت و الا٢خهاصًت مجها مً ظهت ؤزغي في
مباصئها الشابخت مً ظهت ،و مغاٖاة مهالخها
وا ٘٢صولي و ب٢لُمي ظضًض؟
ّ
ّ
بظابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت اٖخمضها اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي زانت ُٞما ًخٗل ٤باؾخٗغاى
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت و ّ
ماؾؿاث نىٗها ،ومٓاَغ ّ
مدضصاتها و ّ
مباصت ّ
جدىلها اؾدىاصا
ّ
ّ
زانتًٞ ،ال ًٖ اإلاىهج الخاعٍذي الظي وْٟىاٍ في اؾخٗغاى
للمُُٗاث ؤلا٢لُمُت الجضًضة
ّ
ّ
اإلادُاث الالٞخت لخل ٪الؿُاؾت و ٤ٞالخُت آلاجُت :اإلابدض ألاو :٫ؤلاَاع الٗام ّ
للؿُاؾت
بٌٗ
الخاعظُت الجؼاثغٍت ،اإلابدض الشاوي :اإلاىاػهت بحن اإلاباصت و اإلاهالر في ّ
الؿُاؾت الخاعظُت
الجضًضة للجؼاثغ.
اإلابدث ألاوٌ :ؤلاَاع الٗام للؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
ٖام ّ
حٗغ ٝالؿُاؾت الخاعظُت بك٩ل ّ
الخهغٞاث ّ
ّ
ّ
الغؾمُت التي ً٣ىم بها ناوٗىا ال٣غاع
بإجها" :
الؿلُىٍىن في الخ٩ىمت الىَىُت ؤو ممشلىَم ،بهض ٝالخإزحر في ؾلى ٥الٟاٖلحن ّ
ّ
الضولُحن
2
آلازغًٍ".
حٗغّ ٝ
ّ
بخٟهُل ؤ٦ثر ّ
ومؿخمغة جدذ
بإجها " :الخبرة اإلاترا٦مت التي جيخج ًٖ اجساط ٢غاعاث ٦شحرة
ّ
الضو ٫ؤن جدمي مهالخها و ّ
مؿخمغة ،و ّ
التي جداو ٫بها ّ
ّ
جد٤٣
ْغو ٝصولُت مخ٣لبت و ٚحر
َمىخاتها ّ
التي جغ ٘ٞمً مؿخىي هٟىطَا ؤو م٩اهتها في اإلاجخم٘ ّ
1
الضولي".
 1صاصّ ١
حجا " :٫الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في ؾُا ١الخدىالث الجُىؾُاؾُت في اإلاىُ٣ت الٗغبُت بحن
الشباث ٖلى اإلاباصت و يغوعاث الخ "٠ُ٨مجلت الٗلىم الؿُاؾُت و ال٣اهىن ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبيٖ ،ضص 3
ًىهُى ٖ ،2017لى اإلاىhttp://democratic.de/?=46763 :٘٢
ّ
 2ؤخمض هىعي الىُٗمي " :الؿُاؾت الخاعظُت " صاع ػَغانٖ ،مان -ألاعصن  ،2010م.20
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ٌؿخيخج مً الخٗغٍٟحن ّ
ؤن ّ
ّ
للخٗغٖ ٝلى
الؿُاؾت الخاعظُت هي ؤصاة الضولت للخمى ٘٢و وؾُلتها
ّ
البِئت الخاعظُت و جُُ٣مها ،و مً ّزمت مداولتها الخٗامل م٘ ألاَغا ٝاإلاك٩لحن لها بًجابُا ؤو
ؾلبُا ،و هي بظل ٪حٗبحر ًٖ ظملت ألاَضا ٝاإلاغاص الىنى ٫بلحها مً ٢بل الضولت في بَاع
اؾخسضامها للىؾاثل اإلاخاخت لضحها لبلىٚها.
ّ
حكمل الخٗغٍٟاث اإلاخ٣ضمت خخما ّ
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،و بن ٧اهذ َظٍ ألازحرة مخمحزة
مً خُض ّ
مدضصاتها (مُلب ؤو ،)٫و مباصئها (مُلب زان) ،و ّ
ماؾؿاث نىٗها صازل الضولت
(مُلب زالض)
ّ
ّ
اإلاُلب ألاوٌ :مدضصاث الؿُاؾت الخاعحُت للجؼاثغ:
ّ
اإلادضصاث ّ
ألًت صولت بمجمىٖت مً الٗىامل ؤو ّ
ًخإزغ عؾم الؿُاؾت الخاعظُت ّ
التي ّ
ًخم بم٣خًاَا
ّ
٧اٞت مغاخلها ،و بد٨م ّ
مدضصاتها التي ّ
حكُ٨ل و جىظُه َظٍ ّ
جمحزَا ًٖ ٚحرَا مً
الؿُاؾت في
ّ
الضو ٫جخمخ٘ الجؼاثغ بم٩اهت باعػة في مجاّ ٫
اإلادضصاث بلى
الؿُاؾت الضولُت ،خُض ًمّ ً٨عص َظٍ
صازلُت (ٞغٕ ؤو )٫و صولُت (ٞغٕ زان):
الفغٕ ألاوٌ :اإلادضصاث الضازلُت:
ّ
ّ
ّ
جمخل ٪الجؼاثغ مجمىٖت ّ
َامت مً اإلادضصاث الضازلُت التي باؤتها لبىاء ؾُاؾت زاعظُت مخمحزة،
ّ
وجخمشل في:
ّ
اإلادضصاث الجٛغافُت
ؤوال-
ّ
جدخل الجؼاثغ م٩اهت اؾتراجُجُت و ظُىؾُاؾُت ممخاػةٞ ،هي ج ٘٣وؾِ قماّ ٫
٢اعة بٞغٍُ٣ا
ّ
ّ
جُل ٖلى بدغ ججاعي ّ
ال٣اعة ألاوعبُت ،و ّ
م٣ابل ّ
اإلاخىؾِ الظي ًغبِ بحن
َام َى البدغ ألابٌُ
٢اعاث زالر (آؾُا ،بٞغٍُ٣ا ،ؤوعبا) بؿاخل ًبلَ ٜىله ٧ 1200لم ،و ّ
ّ
جترب٘ ٖلى مؿاخت قاؾٗت
ّ
ّ
ج٣ضع ب ٧ 2381741لم ّ
مغب٘ (خىالي ملُىهحن و هه٧ ٠لم مغب٘) ،ممشلت بظل 38.28 ٪باإلااثت مً
مؿاخت اإلاٛغب الٗغبي ،و  08باإلااثت مً مؿاخت ّ
ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت ،لخ٩ىن بظل ٪ؤ٦بر صولت ٞحها
ّ
مً خُض اإلاؿاخت بٗض ج٣ؿُم ّ
الؿىصان بامخضاصَا مً الكما ٫بلى الجىىب ٖلى َى1900 ٫
ّ
٧لم ،و مً الكغ ١بلى ؤ٢صخى الٛغب ٖلى َى٧ 1800 ٫لم ،و جخ٣اؾم بظل ٪خضوصا م٘ ٖضص ٦بحر

 1بؾماُٖل نبري م٣لض " :الؿُاؾت الخاعظُت :ألانى ٫الىٓغٍت و الخُبُ ٤الٗملي " اإلا٨خبت ألا٧اصًمُت -مهغ
 ،2013م.15
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ّ
مً ّ
الضو( ٫جىوـ ولُبُا قغ٢ا ،اإلاٛغب و ّ
الصخغاء الٛغبُت اإلادخلت ٚغبا ،الىُجغ و مالي
1
ومىعٍخاهُا ظىىبا).
ّ
اإلادضصاث البكغٍت:
زاهُا-
ّ
جخىٞغ الجؼاثغ ٖلى مىاعص بكغٍت ال ٌؿتهان بها بن ّ
جم الاؾدشماع ٞحها بًجابُا في بَاع جىمُت
ّ
ّ
مؿخمغة ،خُض ًٟىٖ ١ضص ؾ٩اجها ألاعبٗحن ملُىن وؿمت ،مجهم  70باإلااثت
مؿخضامت عقُضة و
ّ
2
قباب ،و َظا ما ٌك٩ل ٖىهغا مً ٖىانغ ّ
٢ىتها و ٞاٖال ّ
هىُٖا للخُٛحر ٞحها و زاعظها.
جم جإَحرٍ مً ٖىانغ ّ
و الخغا ٥اإلاباع ٥مُل٘ ً 2019ب٣ى ؤ٦بر قاَض ٖلى طل ٪بط ّ
قابت
ّ
اؾخُاٖذ حؿىٍ ٤نىعة خًاعٍت مىُٗ٣ت الىٓحر ًٖ الخُٛحر اإلاكغوٕ ّ
الؿلمي و اإلاىٓم و
الهاصت.
ّ
ّ
زالثا -اإلادضصاث الؿُاؾُت:
ّ
جخمشل في ّ
ٖضة ٖىانغ ّ
ؤَمها الش٣اٞت الؿُاؾُت التي وعثها الكٗب الجؼاثغي ًٖ ؤظضاصٍ مً
الترار الضًجي و الخًاعي ّ
لؤلمت و مً ججغبخه اإلاغٍغة م٘ الاؾخٗماع ،و ٦ظا مً ػٖماثه ّعواص
ّ
الخغٍت في الٟتراث ألاولى مً بىاء الضولت بٗض الاؾخ٣ال ،٫خُض حؿدىض َظٍ الش٣اٞت بلى ُ٢م
الخٗاٌل و الدؿامذ والخًامً و هبظ الٗى ،٠و باإلا٣ابل مداعبت الٗبىصًت و ههغة الكٗىب
الؿُاؾُت ّ
اإلاؿخًٟٗت ،و مً َظا اإلاىٓىع ّ
حٗض الش٣اٞت ّ
مدضصا باعػا لؿُاؾت الجؼاثغ الخاعظُت
3
ّ
الٗام لها وجُُ٣ضَا لل٣اثض ّ
ّ
الؿُاسخي في ٖملُت نى٘ ال٣غاع الخاعجي.
الخىظه
بخإزحرَا في
ّ
ّ
ٞخضزل الجِل الجؼاثغي مشال ٢بل الخٗضًل الضؾخىعي لٗام ٧ 2020ان مغٞىيا لضي الكٗب
ّ
الجؼاثغي ُ٣ٗ٦ضة ؾُاؾُت هابٗت ًٖ مٗاهاجه الُىٍلت م٘ الاؾخٗماع الٟغوسخي ،بط ًٟهم ٖلى ؤهه
ّ
4
الكٗب ؤو الضولت ّ
مدل الخضزل.
جضزل مىبىط في قاون الٛحر و ٢هغ إلعاصة
 1بؾماُٖل ٢حرة و آزغون " :مؿخ٣بل الضًم٣غاَُت في الجؼاثغ" مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت -بحروث ،2002
م.278
 2مد ّمض الؿُض ؾلُم " :جدلُل الؿُاؾت الخاعظُت " م٨خبت الجهًت الٗغبُت -ال٣اَغة  ،1998م.08
 3وَُبت صال٘ " :الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ججاٍ مىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي ( ")2004-1999ؤَغوخت ص٦خىعاٍ،
٧لُت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت -ظامٗت الجؼاثغ ،2015 ،3م م.15 ،14
ّ
 4مُلىص بً ٚغبي " :مى ٠٢الجؼاثغ مً هؼإ الصخغاء الٛغبُت في بَاع ّ
اإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت و الخدضًاث الىَىُت"
ّ
ماؾؿت ٦ىىػ الخ٨مت -الجؼاثغ  ،2011م.100
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ّ
اإلادضصاث الاكخهاصًت:
عابٗا-
جمخل ٪الجؼاثغ اخخُاَاث َا٢ىٍت و مىجمُت ّ
َامت باخخاللها اإلاغجبت ٖ 15اإلاُا في الاخخُاَاث
البترولُت ،و اإلاغجبت ٖ 18اإلاُا مً خُض ؤلاهخاط ،و اإلاغجبت ٖ 12اإلاُا مً خُض الخهضًغّ ،ؤما
ًسو ج٨غٍغ البتروّ ٫
ٞخ٣ضع ب 22ملُىن ّ
ّ
ّ
جدخل اإلاغجبت ٖ 7اإلاُا مً
ًَ ؾىىٍا٦ ،ما
٢ضعاتها ُٞما
ّ
ّ
خُض الاخخُاَاث اإلاا٦ضة مً الٛاػ الُبُعي ،و اإلاغجبت ٖ 5اإلاُا مً خُض ؤلاهخاط ،و اإلاغجبت
الشالشت مً خُض الخهضًغ بٗض ّ
٧ل مً عوؾُا و ٦ىضا ،و اهُال٢ا مً َظٍ اإلاُُٗاث جبرػ الجؼاثغ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
٦بلض َا٢ىي ّ
اإلاخجضصة ٧الُا٢ت الكمؿُت و
اإلاخىؾُي٦ ،ما جؼزغ بالُا٢اث
مهم في الًٟاء
1
الهىاثُتًٞ ،ال ًٖ زغواتها اإلاىجمُت ٧الٟىؾٟاث ،الخضًض ،الؼه ،٪الظَب...
ّ
اإلادضص الٗؿىغي و ألامجي:
زامؿا-
ّ
ّ
حٗخبر ماؾؿت الجِل مً ؤ٦ثر اإلااؾؿاث اؾخ٣غاعا مىظ الاؾخ٣ال ٫و لى٢ذ َىٍل ٧اهذ تهُمً
ٖلى ّ
الؿلُت ،و ٢ض ٖملذ ٖلى ج٣ىٍت هٟؿها مىظ الشىعة الخدغٍغٍت لخدا ٔٞالجؼاثغ بلى آلان ٖلى
ّ
اإلاؿخٗضة لل٣خا ٫بإ٦ثر
اإلاغجبت ألاولى ٖغبُا و الخاؾٗت ٖاإلاُا مً خُض حٗضاص الٗىانغ الجاَؼة و
ّ
ٞخدخل اإلاغجبت الشاهُت ٖغبُا ،و
مً  512ؤل ٠ظىضيّ ،ؤما مً خُض ال٣ضعة ال٣خالُت والخجهحزاث
2
اإلاغجبت ٖ 27اإلاُا.
ّ
الفغٕ ازاوي :اإلادضصاث الخاعحُت:
ّ
عٚم ضخامت ّ
ّ
ّ
مدضصاتها الضازلُت و جىىٖها حٗخبر الجؼاثغ مً الضو ٫اإلاخىؾُت مً خُض الدجم
بالخالي ّ
وؤلام٩اهُاث ٖمىما ،و ّ
ٞةن اليؿ ٤الضولي ًتر ٥ؤزغٍ ٖلى ؾُاؾتها الخاعظُت بك٩ل
ّ
ج٣لو َامل الخغ٦ت ّ
للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في ّ
ْل هٓام ألاخاصًت
مخٟاوث٣ٞ ،ض
ّ
الُ٣بُت ،بط ٖغٞذ اه٨ماقا و ج٣ىٗ٢ا خى ٫هٟؿها ػاصث خضجه خؼمت اإلاكا٧ل و ألاػماث
لخدغع خُض ّ٢للذ مً ّ
ّ
الضازلُت ،و َى ما اوٗ٨ـ ٖلى صٖمها لخغ٧اث ا ّ
خضة مىٟ٢ها خُا٫
نىٟتها الىالًاث ّ
الصخغاء الٛغبُت ،و ٦ظا الخا ٫باليؿبت للم٣اومت الٟلؿُُيُت بٗض ؤن ّ
ّ
اإلاخدضة
3
ألامغٍُ٨ت في زاهت ؤلاعَاب.
 1ظالّ ٫
خضاصي " :ألامً الجؼاثغي في بَاع اؾتراجُجُاث الىٟىط لل٣ىي الٟاٖلت باإلاخىؾِ بٗض ؤخضار  11ؾبخمبر
ّ
ّ
 "2011مظ٦غة ماظؿخحر٧ ،لُت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت -ظامٗت مىلىص مٗمغي -جحزي وػو  ،2015م.89
زامّ :
ّ
ألامت في
 2ػ٦غٍا خؿً " :ال٣ضعاث و ؤلام٩اهاث الٗؿ٨غٍت في الٗالم ؤلاؾالمي " خىلُت ّؤمتي في الٗالمٖ ،ضص
٢غن ،مغ٦ؼ الخًاعة للضعاؾاث الؿُاؾُت -ال٣اَغة  ،2001/2000م.264
ّ
 3ؾلُم الٗاًب " :الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في بَاع مىٓمت الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي " مظ٦غة ماظؿخحر٧ ،لُت الخ٣ى ١و
الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت الخاط لخًغ -باجىت  ،2011م.23
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ْل زىاثُت الُ٣بُت ،ؤًً ّ
ٖلى زال ٝما ٧ان ٖلُه الىي٘ في ٖالم مخىاػن في ّ
جؼٖمذ الجؼاثغ
صو ٫الٗالم الشالض بُ٣اصتها هدى حُٛحر الىٓام الضولي ال٣اثم آهظا ٥ظملت و جٟهُال ،و بؾهامها
ّ
اإلاباقغ في ّ
الخدغعٍت و صٖمها صبلىماؾُا وماصًا ٖلى
جدغع ال٨شحر مً الضو ٫باخخًاجها لخغ٧اتها
ٚغاع ٞلؿُحن و الصخغاء الٛغبُت.
اإلاُلب الثاوي :مباصت الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
ّ
ٖغٞذ ّ
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بمباصئها الشابخت و اإلاؿخمضة مً ُ٢م زىعة هىٞمبر اإلاجُضة و
ّ
ّ
ؤلاعر الضًجي و الخًاعي للكٗب الجؼاثغي ،و ٦ظا مً مىازُ ٤ألامم اإلاخدضة و اإلاىٓماث الضولُت
وؤلا٢لُمُت ،و ٢ض ّ
سجلذ َظٍ اإلاباصت في بُان ّؤو ٫هىٞمبر  ،1954مُشا ١الهىمام  ،1956مُشا١
1
َغابلـ  ،1958اإلاىازُ ٤الىَىُت.
٦ما ّ
سجلذ في صؾاجحرَا اإلاخٗا٢بت مً صؾخىع  1963بلى آزغ حٗضًل صؾخىعي في  ،2020خُض
ظاء في صًباظت صؾخىع ... " :1963ؾُاؾت صولُت ٢اثمت ٖلى ٢اٖضة مً الاؾخ٣ال ٫الىَجي
ّ
للخىؾ٘ الاؾخٗماعي ،و اإلاااػعة الٟٗلُت للخغ٧اث اإلاىايلت
والخٗاون الضولي ،و الىًا ٫اإلاىاٌَ
2
مً ؤظل اؾخ٣ال ٫بلضاجها"...
و ظاء في اإلااصة  11مً الضؾخىع هٟؿه " :جمىذ الجمهىعٍت مىا٣ٞتها لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى١
ل٩ل مىٓمت صولُت ّ
ؤلاوؿان٦ ،ما جمىذ ا٢خىاٖا مجها بًغوعة الخٗاون الضولي مىا٣ٞتها ّ
جلبي مُامذ
ّ
3
الكٗب الجؼاثغي".
ّ
و ظاء في اإلااصة  1،2/31مً الخٗضًل الضؾخىعي  " :2020جمخى٘ الجؼاثغ ًٖ اللجىء بلى الخغب
ّ
مً ؤظل اإلاؿاؽ ّ
للكٗىب ألازغي و ّ
خغٍتها .جبظ ٫الجؼاثغ ظهضَا لدؿىٍت
بالؿُاصة اإلاكغوٖت
الخالٞاث ّ
الضولُت بالىؾاثل ّ
الؿلمُت"...

 1مدمض بىٖكبت " :صبلىماؾُت الجؼاثغ و نغإ ال٣ىي الهٛغي في ال٣غن ؤلاٞغٍ٣ي" صاع الجُل -الجؼاثغ ،2004
م.133
ٖ 2بض هللا بىٟ٢ت " :ال٣اهىن الضؾخىعي :جاعٍش صؾاجحر الجمهىعٍت الجؼاثغٍت -مغاظٗاث جاعٍسُت ،ؾُاؾُت،
٢اهىهُت " صاع الهضيٖ ،حن ملُلت -الجؼاثغ  ،2008م.84
ٖ 3بض هللا بىٟ٢ت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.87
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ّ
الكٗىب ّ
التي ج٩اٞذ مً
و ظاء في اإلااصة  32مً الخٗضًل هٟؿه " :الجؼاثغ مخًامىت م٘ ظمُ٘
الخ ٤في ج٣غٍغ اإلاهحر ،و ّ
الؿُاسخي و الا٢خهاصي ،و ّ
الخدغع ّ
يض ّ
ّ
٧ل جمُحز ٖىهغ ّي".
ؤظل
ّ
٦ما ظاء في اإلااصة  33مً طاث الخٗضًل " :حٗمل الجؼاثغ مً ؤظل صٖم الخٗاون ّ
الضولي ،و جىمُت
ّ
الىصًت بحن ّ
الٗال٢اث ّ
الضوٖ ،٫لى ؤؾاؽ اإلاؿاواة ،و اإلاهلخت اإلاخباصلت ،و ٖضم الخضزل في
ّ
جدبجى مباصت مُشا ١ألامم ّ
الضازلُت ،و ّ
الكاون ّ
1
اإلاخدضة و ؤَضاٞه".
الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ ٖلى ّ
مً َظٍ ّ
الىهىم ًم ً٨اؾخيباٍ و جٟهُل مباصت ّ
الىدى
ّ
الخالي:
ّ
ّ
الفغٕ ألاوٌ :مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للٛحر:
ٌٗخبر مبضؤ عاسخا في ُٖ٣ضة ّ
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،خُض بُ٣ذ زابخت ٖلُه عٚم صٖىاث
ّ
لخضزلها جدذ طعَٗت مداعبت ؤلاعَاب ّ
ال٨شحر مً ّ
الضو٫
الضولي في بَاع الخدالٟاث الٗغبُت ؤو
ٖضة مىاؾباث و مً زالّ ٫
يضٍ ،و ّؤ٦ضث الجؼاثغ ٖلى مبضئها َظا في ّ
ؤلاؾالمُت ّ
ٖضة مىابغ صولُت
ّ
و ب٢لُمُت٣ٞ ،ض عًٞذ مشال زال ٫اظخمإ وػعاء الخاعظُت الٗغب بكغم الكُش بمهغ في 2015
مكغوٖا إلوكاء ّ
٢ىة ٖغبُت إلا٩اٞدت ؤلاعَاب زىٞا مً الاهؼال ١في مىخى مٗا٦ـ و َى ؤلازال٫
بإمً صوٖ ٫غبُت ق٣ُ٣ت بض ٫الٗمل ٖلى اؾخدبابه ٞحهاًٞ ،ال ًٖ ّ
ؤن صؾخىعَا آهظا ٥ال ٌؿمذ
ّ
اإلاؿلخت بال٣خا ٫زاعط خضوصَا ،و بن ٧ان ال ًمى٘ مؿاَماتها اللىظؿدُت و صٖمها ّ
ّ
اإلااصي
ل٣ىاتها
2
وحٗاوجها الاؾخسباعاحي بن ا٢خطخى ألامغ.
ّ
ّ
الفغٕ الثاوي :هبظ الٗىف و ّ
خل الجزاٖاث الضولُت و ؤلاكلُمُت بالُغق الؿلمُت:
الهىعة التي ًدملها الٗالم ّ٧له ًٖ الجؼاثغ ّؤجها ال ج٣ىم بالخهُٗض ،بل ّ
ّ
بن صًضجها صاثما َى
ّ
ج ٪ُ٨ٟألالٛام و جلُُ ٠ألاظىاء ّ
ألاق٣اء و بحن الضو ٫اإلاخجاوعة ،و بُجها و بحن
الؿُاؾُت بحن
ظحراجهاٖ ،لى اإلاؿخىي الٗغبي ؤو ؤلاٞغٍ٣ي ؤو ّ
ختى ّ
الضولي و ٤ٞؾُاؾت مؿاولت و طاث مهضاُ٢ت
الُ٣مت ٖلى مىُ٣تها و الٗالم ،و ّ
وؾِ خظع واهًباٍ قضًضًً ظٗلذ مجها لٗ٣ىص ّ
الضلُل ٖلى

ّ
 1مغؾىم عثاسخي ع٢م ّ 442-20
ماعر في  30صٌؿمبر ً 2020خٗل ٤بةنضاع الخٗضًل الضؾخىعي ،اإلاهاصٖ ١لُه في
ّ
اؾخٟخاء ّؤو ٫هىٞمبر  ،2020الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،الٗضص  ،82ناصعة في
 30صٌؿمبر .2020
 2عابذ ػٚىاوي " :ؤػمت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بحن محرار اإلاباصت و خؿاباث اإلاهالر :صعاؾت خالت الغبُ٘
ّ
الٗغبي" مجلت صعاؾاث ٖغبُت ،الٗضص  -23هىٞمبر  ،2016م م.90 ،89
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ّ
طل ٪نغاٖها م٘ اإلاٛغب الظي لم ًخجاوػ لٛاًت اللخٓت عٚم الخهُٗض اإلاٛغبي الضبلىماؾُت ،و
خضة ّ
للغص ٖلى ؤ٦ثر اإلاىا ٠٢اإلاٛغبُت ّ
1
ؤ٦ثر ؤؾلختها ّ
ختى آلان َى ٚل ٤الخضوص.
الفغٕ الثالث :يبِ و جغؾُم الخضوص م٘ الضوٌ اإلاجاوعة:
ّ
هٓغا لكؿاٖت مؿاختها جخىاٞغ الجؼاثغ ٖلى خؼام خضوصي ًٟى٧ 7000 ١لم م٘ ؾبٗت صوٞ ،٫ةجها
ججض في يبِ خضوصَا و جغؾُمها م٘ ظحراجها يماهت ٦بري لخضُٖم ع٧اثؼ خؿً الجىاع ؤلاًجابي،
لظل ٪ؾاعث في َظا الىهج مىظ خضور ّؤو ٫مك٩ل خضوصي بُجها و بحن اإلاٛغب مً زال ٫الٗضًض
مً الاجٟاُ٢اث الهاصٞت بلى الً٣اء ٖلى ّ
٧ل ؤؾباب الجزإ اإلادخملت ،و بٗض ٢ىىاث الاجها ٫و
2
الخٗاون م٘ الضو ٫اإلاجاوعة اؾدىاصا بلى مبضؤ اٖخماص الخضوص اإلاىعوزت ًٖ الاؾخٗماع.
٩ٞاهذ :اجٟاُ٢تها م٘ مالي اإلاىٗ٢ت في  08ماي  1983و اإلاهاصٖ ١لحها في  28ماي  ،1983اجٟاُ٢تها
ّ
م٘ الىُجغ اإلاىٗ٢ت في  05ظاهٟي  1983و اإلاهاصٖ ١لحها في  28ماي  ،1983اجٟاُ٢تها م٘ جىوـ
اإلاهاصٖ ١لحها في ُٟٞ 18غي  ،1984اجٟاُ٢تها م٘ مىعٍخاهُا اإلاىٗ٢ت في  13صٌؿمبر  1983و
ّ
اإلاهاصٖ ١لحها في ُٟٞ 18غي  ،1984اجٟاُ٢تها م٘ اإلاٛغب اإلاىٗ٢ت في  15ظىان  1972و اإلاهاص١
3
ٖلحها في  17ماي .1973
الفغٕ الغاب٘ :مبضؤ خؿً الجىاع و الخٗاون:
مبضؤ خؿً الجىاع ؤلاًجابي و ٤ٞاإلاىٓىع الجؼاثغي ال ً٣خهغ ٖلى مغاٖاجه و جُٟٗله مً ٢بل
ّ
الؿلُاث اإلاغ٦ؼٍت و خؿب ،بل ً٣خطخي بٗض حٗاون زىاجي ؤو ظهىي لهالر ؤَغاٞه ٖبر الخضوص
ّ
اإلادلُت ؤو ّ
الؿلُاث
ًٖ َغٍ ٤الدكاوع٢ ،هض جضُٖم و جىمُت ٖال٢اث الجىاع بحن اإلاجمىٖاث
ؤلا٢لُمُت ّ
الخابٗت لضولخحن مخجاوعجحن ؤو ؤ٦ثر٦ ،ما ٌكمل ببغام اجٟاُ٢اث لهظا الٛغى ،خُض
ّ
ًخجؿض الخٗاون الخضوصي في بَاع ازخهاناث َظٍ الجماٖاث ؤو ّ
ّ
الؿلُاث و٣ٞا لل٣اهىن الظي
ًد٨م َظا ّ
الضازلي ّ
الخٗاون ،و٦ظا ال٣اهىن ّ
4
للضو ٫اإلاٗىُت.
 1مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت الجضًضة ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الاؾتراجُجُت و الضبلىماؾُت ،م٣ا٫
ميكىع بخاعٍش  ،2020/10/13جاعٍش الاَالٕ ٖ ،2021/02/27لى اإلاىhttp://www.csds-center.com/article :٘٢
 2ؾلُم الٗاًب ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.29
ّ 3
مدمض مسخاع اإلاغػوقي " :صعاؾت الؿُاؾت الخاعظُت " م٨خبت ألاهجلى مهغٍت -ال٣اَغة  ،2015م.96
 4ؾلُم الٗاًب ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.30
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ّ ّ
خم الكٗىب في جلغٍغ مهحرها:
الفغٕ الخامـ :صٖم
ّ
ّ
ٌؿخمض َظا اإلابضؤ مً هًا ٫الجؼاثغ الُىٍل ّ
ّ
ّ
الخهىع الجؼاثغي
يض الاؾخٗماع ب٩اٞت ؤق٩اله،
في
ّ
وَك٩ل حجغ ّ
الؼاوٍت في ؾُاؾتها الخاعظُت و َى ٚحر ٢ابل للمؿاومت ،باٖخباعٍ مبضؤ مً نى٘
جدغع ٖلى اإلاؿخىي ّ
ظبهت الخدغٍغ الىَجي ٦دغ٦ت ّ
الضولي ،مً زال ٫بؾهامها الباعػ في بنضاع ٢غاع
ّ ّ
بد ٤الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرَا بخاعٍش 14
الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م  1514اإلاخٗل٤
1
صٌؿمبر .1960
ّ
ّ
طل ٪ما جغظمخه بإماهت قضًضة اإلااصة  92مً صؾخىع الجؼاثغ لٗام  1978خحن ههذ ٖلى" :
ّ
ٌك٩ل الٟ٨اح ّ
يض الاؾخٗماع و الاؾخٗماع الجضًض و ؤلامبرًالُت و الخمُحز الٗىهغي مدىعا
ّ
ّ
ّ ّ
٧ل الكٗىب في بٞغٍُ٣ا و آؾُا و ؤمغٍ٩ا الالجُيُت في
ؤؾاؾُا للشىعة .وَك٩ل جًامً الجؼاثغ م٘
الؿُاسخي و الا٢خهاصي ،و مً ؤظل ّ
جدغعَا ّ
ٟ٦اخها مً ؤظل ّ
خ٣ها في ج٣غٍغ اإلاهحر و الاؾخ٣ال٫
2
بٗضا ؤؾاؾُا للؿُاؾت الىَىُت".
ّ
ّ
و طل ٪ما جغظمخه ّ
زانت الكٗبحن
ٖملُا ظهىص الجؼاثغ في مؿاهضة و صٖم الكٗىب اإلاؿخٗمغة
ّ
الصخغاوي ،خُض ٢اٖ ٫جها ّ
الٟلؿُُجي و ّ
الؼُٖم ؤلاٞغٍ٣ي (ؤمُ٩ا٧ ٫ابغا" :)٫بطا ٧اهذ م٨ت ٢بلت
اإلاؿلمحن ،و الٟاجُ٩ان ٢بلت اإلاؿُدُحنّ ،
3
ٞةن الجؼاثغ جب٣ى ٢بلت ألاخغاع و ّ
الشىاع".
اإلاُلب الثالثّ :
ماؾؿاث نى٘ ّ
الؿُاؾت الخاعحُت في الجؼاثغ:
ٖملُت نى٘ ّ
الؿُاؾت الخاعظُت في الجؼاثغ مؿإلت ٞهلذ ٞحها الضؾاجحر اإلاخٗا٢بتّ ،
ٞالغثاؾت
زانت الخاعظُت و ّ
ّ
ّ
اإلااؾؿاث ّ
الغؾمُت اإلال٣ى ٖلى
الضٞإ ،هي
والبرإلاان و وػاعاث الؿُاصة
ّ
ٖاج٣ها عؾم الؿُاؾت الخاعظُت و جىُٟظَا ،و ٢ض حكاع٦ها ٢ىي ؤزغي ْاَغة و زُٟت ٦جهاػ
اإلاسابغاث وشخهُاث جاعٍسُت و ؾُاؾُت طاث ز٣ل و هٟىط في اإلاجخم٘.
الفغٕ ألاوٌ :عثاؾت الجمهىعٍت:
ّ
ّ
زام و ّ
ّ
٦إجها جخد٨م ٧لُت في نى٘ ال٣غاع الخاعجي ،خُض مىدذ ّ
٧ل صؾاجحر
جٓهغ الغثاؾت بك٩ل
الجؼاثغ ؾلُاث واؾٗت لغثِـ الجمهىعٍت في جدضًض و جىظُه ّ
الؿُاؾخحن الضازلُت و الخاعظُت،
٦ 1غٍم بل٣اؾم ؾٗىصي " :مباصت ال٣اهىن الضولي في مماعؾاث الؿُاؾت الخاعظُت " ميكىعاث ظامٗت الجؼاثغ
 ،1993م.07
ٖ 2بض هللا بىٟ٢ت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.185
٦ 3غٍم بل٣اؾم ؾٗىصي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.07
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ًجؿض وخضة الُ٣اصة للخؼب (ؾاب٣ا) و ّ
ٞهى ًمشل الضولت صازل البالص و زاعظها ،و ّ
للضولت ،و
ّ
ّ
ًخىلى الُ٣اصة الٗلُا لجمُ٘ ّ
اإلاؿلخت للجمهىعٍت و مؿاولُت الضٞإ الىَجي ،و ّ
ً٣غع
ال٣ىاث
لؤلمت في اإلاجالحن ّ
الضازلي و الخاعجي و ً٣ىم بُ٣اصتها و جىُٟظَا ،و ّ
ّ
الٗامت ّ
الؿُاؾت ّ
ٌٗحن ؾٟغاء
ّ
ّ
مهامهم ،و ٌؿلم ؤوعا ١اٖخماص اإلامشلحن
الجؼاثغ و اإلابٗىزحن ٞى ١الٗاصة للخاعط و ًىهي
الضبلىماؾُحن ألاظاهب و ؤوعا ١بجهاء مهامهم ،و ًبرم اإلاٗاَضاث الضولُت و ًهاصٖ ١لحهاّ ،
ً٣غع
ّ
بعؾا ٫وخضاث مً الجِل الىَجي الكٗبي بلى زاعط الىًَ بٗض مهاص٢ت البرإلاان بإٚلبُت زلثي
1
ؤًٖاء ّ
٧ل ٚغٞت مً ٚغٞخُه.
و حٗخبر وػاعة الكاون الخاعظُت و اإلامشلُاث الضبلىماؾُت و ال٣ىهلُت بالخاعط صواثغ جابٗت
للغثاؾت في بَاع نى٘ ال٣غاع ّ
الؿُاسخي ٖلى اإلاؿخىي الخاعجي ،و بالخالي ٞاٖال مً ٞىاٖل
2
الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ ،و بن ٧اهذ ٞاٖال ّ
مىظها بد٨م جبُٗتها لجهاػ الغثاؾت.
الفغٕ الثاوي :البرإلاان:
الىاّ ٘٢
ؤن البرإلاان في الجؼاثغ ٧ان و ال ًؼا٣ً ٫ىم بضوع الضٖاًت ألاًضًىلىظُت و الخُُٛت
الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت لل٣غاعاث اإلاخسظة ٖلى اإلاؿخىي الضولي ،و لم ٌؿهم ٗٞلُا في نُاٚتها ؤو
ّ
3
الخهضي لها.
و مهما ً ً٨مً ؤمغ ّ
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ّ
ٞةن صوع البرإلاان في ّ
مدضص صؾخىعٍا مً زال٫
اإلااصة  152مً الخٗضًل الضؾخىعي  2020التي ظاء ٞحهاً " :م ً٨للبرإلاان ؤن ًٟخذ مىا٢كت خى٫
الؿُاؾت الخاعظُت بىاء ٖلى َلب عثِـ الجمهىعٍت ؤو عثِـ بخضي الٛغٞخحنً .م ً٨ؤن ّ
ّ
جخىط
ّ
َظٍ اإلاىا٢كتٖ ،ىض الا٢خًاء ،بةنضاع البرإلاان اإلاىٗ٣ض بٛغٞخُه اإلاجخمٗخحن مٗا ،الثدت ًبلٛها
بلى عثِـ الجمهىعٍت".
و ٦ظا مً زال ٫اإلااصة  153مً هٟـ الخٗضًل التي ّ
زىلخه اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاَضاث ّ
الهامت ِ٣ٞ
بىهها ٖلىً " :هاص ١عثِـ الجمهىعٍت ٖلى اجٟاُ٢اث الهضهت ،و مٗاَضاث ّ
ّ
الؿلم ،و الخدال،٠
ّ
والاجداص ،و اإلاٗاَضاث اإلاخٗل٣ت بدضوص الضولت و اإلاٗاَضاث اإلاخٗل٣ت ب٣اهىن ألاشخام ،و
اإلاٗاَضاث التي جترجب ٖلحها ه٣ٟاث ٚحر واعصة في محزاهُت الضولت ،و الاجٟا٢اث الشىاثُت ؤو ّ
مخٗضصة
 1ؤهٓغ مشال اإلااصجحن  92 ،91مً الخٗضًل الضؾخىعي  ،2020اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  ،442-20مغظ٘ ؾاب.٤
 2عيا صٚباع " :ألاظهؼة اإلاخضازلت في بصاعة الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ في ْل صؾخىع  " 2016مجلت صٞاجغ
الؿُاؾت وال٣اهىن ،الٗضص  -15ظىان  ،2016م.433
 3ؾمحرة ههغي " :اإلاىؾىٖت الؿُاؾُت اإلاٗانغة " ال٣اَغة  ،1991م.35
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ّ
ّ
اإلاخٗل٣ت بمىاَ ٤الخباصّ ٫
الخغ و الكغا٦ت و بالخ٩امل الا٢خهاصي ،بٗض ؤن جىاٖ ٤ٞلحها
ألاَغاٝ
1
ّ
٧ل ٚغٞت مً البرإلاان نغاخت".
و ٦ظا مً زال ٫اإلااصة  27/139و في ؾُا ١جُبُ ٤اإلااصة  3/31اإلاخٗل٣ت بمكاع٦ت الجِل الىَجي
ّ
2
الكٗبي في خ ٟٔالؿلم.
ّ
اإلااؾؿت الٗؿىغٍت:
الفغٕ الثالث:
ّ
ّ
والهغاٖاث
اإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت الخُاص و الىإي بىٟؿها ًٖ مسخل ٠الخالٞاث
ًٟترى في
ّ
ّ
ّ
ّ
الؿُاؾُت صازل الضولت ،و ٦ظا الابخٗاص ًٖ مجا ٫الؿُاؾت الخاعظُت بال بطا حٗل ٤ألامغ بإمً
الضولت ،ل ّ
 ً٨الىي٘ في صو ٫الٗالم الشالض و مجها الجؼاثغ زال ٝطل ٪جماما ،خُض ّ
جخٟى١
ماؾؿاث الضولت و حؿهم ب٣ؿِ واٞغ في نى٘ ّ
اإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت ٖلى بُ٣ت ّ
الؿُاؾت
الخاعظُت ٞحهاٌٗ ،ىص طل ٪بلى ّ
ّ
ٖضة ٖىامل ؤبغػَا :اخخ٩اع ّ
الخُىع مً الىاخُخحن
ال٣ىة،
الخ٨ىىلىظُت و الخىُٓمُت ،يٗ ٠الُب٣ت ّ
الؿُاؾُت و مسخل٢ ٠ىي و جىُٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي،
ّ
اإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت ّ
و ّ
ختى في اإلاجا ٫الخاعجي بعجؼ ّ
ّ
بالخالي ّ
الؿلُت اإلاضهُت ًٖ
ًبرع جضزل
3
خماًت البالص صازلُا و زاعظُا.
اإلابدث الثاوي :اإلاىاػهت بحن اإلاباصت و اإلاهالح في الؿُاؾت الخاعحُت الجضًضة للجؼاثغ:
ّ
ُٖلتها ّ
ملٟاث ّ
ل٣ض ّؤزغث الٗكغٍت ّ
الؿُاؾت و ألامً
الؿىصاء ٖلى جمى ٘٢الجؼاثغ في مدُُها و
ّ
الضازلُحن ًٖ لٗب ؤصواع ظُىؾُاؾُتًٞ ،ال ًٖ ٚمىى ّ
الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ بط لِـ
لها خلٟاء واضخحن مشلما َى الخا ٫في اإلاداوع ألازغي٧ ،ىجها جغٍض ؤن ج٩ىن خلُٟت الجمُ٘ ،و
َظا ٚحر مجض و ال مم ً٨في الضبلىماؾُاث الخضًشت.
ّ
 1مغؾىم عثاسخي ع٢م ّ 442-20
ماعر في  30صٌؿمبر ً 2020خٗل ٤بةنضاع الخٗضًل الضؾخىعي ،اإلاهاصٖ ١لُه في
اؾخٟخاء ّؤو ٫هىٞمبر  ،2020مغظ٘ ؾاب.٤
 2خُض ّ
ههذ اإلااصة ٖ 27/139لىٌ " :كغٕ البرإلاان في اإلاُاصًً التي ًسههها له الضؾخىع ،و ٦ظل ٪في اإلاجاالث
آلاجُت / 27...:ال٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل٣ت بالضٞإ الىَجي و اؾخٗما ٫الؿلُاث اإلاضهُت لل٣ىاث اإلاؿلختُٞ ".ما
ههذ اإلااصة ٖ 3/31لىً " :م ً٨للجؼاثغ في بَاع اخترام مباصت و ؤَضا ٝألامم اإلاخدضة والاجداص ؤلاٞغٍ٣ي و
ظامٗت الضو ٫الٗغبُت ،ؤن حكاع ٥في خ ٟٔالؿلم".
ّ
 3بلُاؽ بى٦غٕ " :الٗال٢اث اإلاضهُت-الٗؿ٨غٍت في الجؼاثغَ :ل الجؼاثغ بلض طو هٓام ٖؿ٨غي؟ " مجلت الجِل،
الٗضص  -461صٌؿمبر  ،2001م.34
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٦ما ؾاص الٟغا ٙفي ّ
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت مً  2013بلى  2019و ؤضخذ الجؼاثغ بُٗضة
نٗب ٖلحها بىاء مىّ ٠٢
مما ّ
ًٖ ألاخضار اإلادؿاعٖت في اإلاىُ٣تّ ،
بالؿغٖت التي ّجمذ و٣ٞها
ألاخضار ،ولظا ٞهي بداظت بلى جدب٘ صًىامُُ٨ت اإلاُُٗاث و ظغؤة اإلاىا٦ ،٠٢ما ّ
ؤن الاهخ٣ا ٫مً
مغخلت نُاٚت مى ٠٢و جهمُم صوع ًدخاط بلى و٢ذ مً ؤظل جىٞحر ألاصواث و ألاَغ إلاداولت
1
الخمغ٦ؼ ؾُاؾُا وا٢خهاصًا.
ّ
٧ل َظا م٣اعهت م٘ ٞترة اهخٗكذ ٞحها الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ لخدبىؤ ألازحرة مى ٘٢الُ٣اصة في
ّ
مضٖىة الُىم ؤ٦ثر مً ّ
ؤي و٢ذ
الٗالم في بَاع مدُُها ؤلاًضًىٍىجي و الخاعٍذي و ؤلا٢لُمي ،و هي
مطخى إلٖاصة يُاٚت مٟغصاث َظٍ ّ
الؿُاؾت في بَاع واٗ٢ها الضولي و ؤلا٢لُمي الجضًض باإلاىاػهت
ّ
زانت ألامىُت و الا٢خهاصًت .لظل ٪ؾىدخب٘ مؿاع الؿُاؾت
بحن بعثها الخاعٍذي و مهالخها
ّ
ّ
الخاعظُت للجؼاثغ في بَاع بعثها الخاعٍذي ؤو ؾُاؾت اإلاباصت ٦ما حؿمى (مُلب ؤو ،)٫ليكهض بضاًت
ّ
جدى ٫في َظٍ الؿُاؾت في بَاع الاخخٟاّ باإلاباصت م٘ جإمحن اإلاهالر (مُلب زان) ،لى ٠٣ؤزحرا
ٖلى جىظهاث الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ الجضًضة (مُلب زالض).
اإلاُلب ألاوٌ :مؿاع الؿُاؾت الخاعحُت للجؼاثغ في بَاع ؤلاعر الخاعٍخي ؤو ؾُاؾت اإلاباصت:
ّ
بٗض ؾىىاث ٢لُلت مً اؾخ٣اللها و في مىخى جهاٖضي ؤنبدذ الجؼاثغ ٢ىة مازغة في نُاٚت
الؿُاؾاث ؤلا٢لُمُت و ّ
الضولُت ،جىاػٍا م٘ اؾخ٣غاع صازلي و مؿاع ّ
ّ
جُىع ا٢خهاصي و اظخماعي
الٞذٚ ،حر ّ
ج٨غؽ زهىنا زال ٫الٗكغٍت ّ
ؤن َظا اإلاؿاع ّ
جدى ٫بلى جغاظ٘ و اهٟ٨اء ّ
الؿىصاء و
َُلت مغى الغثِـ ّ
الؿاب ،٤لخلخٟذ الجؼاثغ مً ظضًض بلى ظىاعَا ؤلا٢لُمي  2و جبضؤ مؿاع
البدض ًٖ مجضَا ّ
الضبلىماسخي في ْل ظمهىعٍت ما بٗض الخغا.٥
بظلً ٪م ً٨جُُ٣م مؿاع ّ
الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ في بَاع مغاخل زالر :مغخلت الاػصَاع،
3
مغخلت الاهٟ٨اء ٖلى الظاث ،مغخلت الاهبٗار.
ّ
ّؤما ؤمجاص ّ
الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ُٞم ً٨اؾخٗغاى ؤبغػَا مً زال ٫اإلادُاث آلاجُت:

 1مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت الجضًضة ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الاؾتراجُجُت و الضبلىماؾُت ،مغظ٘
ؾاب.٤
 2مىسخى الُٗضي " :جُىع ؾُاؾت الجؼاثغ الخاعظُت ( " )2012-1962مجلت البدىر و الضعاؾاث الٗلمُت ،ظامٗت
اإلاضًت ،الٗضص الشامً ،الجؼء ألاو -٫ظىٍلُت  ،2014م.271
 3في جٟهُل َظٍ اإلاغاخل ؤهٓغ مىسخى الُٗضي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م م.285-272
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اؾخًاٞت الجؼاثغ في هىٞمبر  1967صوعة مجمىٖت ٖضم ؤلاهدُاػّ ،التي ّجىظذ باٖخماص مُشا١
الجؼاثغ ٦ةَاع مغظعي ّ
ٖؼػ م٩اهتها ٟ٦اٖل مكاع ٥في ّ
الؿُاؾت الضولُتٖ- ،لى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي
هجاخها في الىؾاَت بحن اإلاٛغب و مىعٍخاهُا ( ،)1969و الىؾاَت بحن مهغ و لُبُا (،)1975
اخخًاجها ّ
ل٣مت ٖضم الاهدُاػ في صوعتها الغابٗت مً  5بلى  9ؾبخمبر  1973التي اهخهى بُاجها
الخخامي بلى يغوعة ب٢امت هٓام ا٢خهاصي صولي ظضًض ً٩ىن بضًال للىٓام ال٣اثم اإلابجي ٖلى
ٖال٢اث ٚحر مخ٩اٞئت بحن الكما ٫و الجىىبٖ - ،لى اإلاؿخىي الضولي هجاخها في الىؾاَت بحن
الٗغا ١وبًغان ٖام  1975التي ّ
جىظذ باجٟاُ٢ت ؾالم الجؼاثغ في -،1975/03/16اؾخهضاع
ّ
وزُ٣خحن صولخحن ّ
ججؿض مُالباث الجؼاثغ بة٢امت هٓام ا٢خهاصي صولي ظضًض ًٖ
مهمخحن
الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في صوعتها الاؾخصىاثُت لٗام ّ ،1974جممذ بة٢غاع ما ّ
ّ
ؾمي آهظا٥
الجمُٗت
1
مُشا ١الخ٣ى ١و الىاظباث الا٢خهاصًت للضو.٫
٢ض ً٩ىن آزغ بهجاػ للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ٢بل اهٟ٨ائها ٖلى هٟؿها َى الىجاح الباَغ لىؾاَت
ّ
مدى٨ت بحن بًغان و الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت إلجهاء ؤػمت الغَاثً ألامغٍُ٨حن اإلادخجؼًٍ بُهغان
ّ
2
إلاضة ً 444ىما ،بخى ُ٘٢البلضًً ٖلى اجٟاُ٢ت الجؼاثغ في ً 19ىاًغ .1981
ّ
ّ
الخىؾِ بحن بًغٍترًا و بزُىبُا
ٖىض اهبٗاثها باخدكام و في ٖهض بىجٟلُ٣ت جم٨ىذ الجؼاثغ بىجاح في
إلجهاء الجزإ ّ
الضمىي اإلاىضل٘ بُجهما مىظ  ،1998و طل ٪بالخىٖ ُ٘٢لى اجٟاُ٢ت ؾالم في ًىهُى
3
.2000
و مً زؿاثغَا في ٖهض هٟـ الغثِـ و في ٞترة مغيه جدضًضا ،ؤزىاء حٗاملها م٘ اإلال ٠اإلاهغي
ّ
جسلحها ًٖ مبضؤ ُ٢مي له ٖال٢ت بمٟهىم الضولت اإلاضهُت ،عٚم ٖضم جهيُٟها ؤلازىان اإلاؿلمحن
٦جماٖت بعَابُت ٖلى زال ٝصو ٫الخلُج ،خُض ؾاَمذ بك٩ل ؤو بأزغ في جشبُذ الاه٣الب
الٗؿ٨غي للؿِسخي و الضوؽ ٖلى ٢غاع صولي ّ
ؤ٢غجه بهٗىبت في بضاًت ألالُٟت الشالشت و َى عٌٞ
4
ؤًت خ٩ىمت هاججت ًٖ اه٣الب ٖؿ٨غي.
ّ
 1خىاع الكما ٫و الجىىب :ؤؾؿه و هخاثجه ،مٗهض ؤلاهماء الٗغبي -بحروث  ،1977م م.56 ،55
 2لخًغ قٗاقُٗت " :صوع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في ّ
خل ؤػمت ّ
الغَاثً ألامغٍُ٨حن في بًغان" مجلت بصاعة البدىر
والضعاؾاث ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت ،الٗضص الشاوي -ظىان  ،2017م م.23-15
 3الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت..ال٨شحر مً الٟسغ ،م٣ا ٫ميكىع بجغٍضة الجؼاثغ بخاعٍش  ،2017/06/17جاعٍش
الاَالٕٖ ،2017/06/20:لى اإلاىhttp://eldiazair365.com/ :٘٢
 4الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت..ال٨شحر مً الٟسغ ،م٣ا ٫ميكىع بجغٍضة الجؼاثغ ،مغظ٘ ؾاب.٤
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٢ض ً٩ىن َى اإلاى ٠٢الظي ّ
حؿبب في ٖؼ ٫الجؼاثغ ٖلى ّ
الؿاخت الضولُتّ ،ؤما الضلُل ٖلى ٖؼ٫
الجؼاثغ هٟؿها ًٖ بٞغٍُ٣ا ٖضم ػٍاعة عثِؿها ّ
الؿاب ٤صولت بٞغٍُ٣ت واخضة َىاٞ ٫ترة خ٨مه
م٣ابل  7ػٍاعاث عؾمُت لٟغوؿا٦ ،ما ٚابذ الجؼاثغ ًٖ ّ
الؿاخت الٗغبُت و ًٖ ؾلؿلت ال٣غاعاث
ّ
جسو لُبُا التي حٗخبر ظؼء
التي ٞغيتها صوٖ ٫غبُت في اظخماٖاث الجامٗت ،بما ٞحها جل ٪التي
1
مً الامخضاص ألامجي و ّ
الؿُاسخي للجؼاثغ.
خؿب مغا٢بحن ٌٗىص َظا الُٛاب بلى الىٓام الباثض و ظملت مً الٗىامل اإلاخٗل٣ت بالىي٘
الضازلي الٛامٌ ،و اٞخ٣اصَا لىؾاثل ّ
الً ِٛاإلام٨ىت بط ال حك٩ل ز٣ال ا٢خهاصًا مازغا في
ّ
اإلاىُ٣ت٦ ،ما ّ
ؤن ازخُاعَا ؾُاؾت الخُاص ّ
الؿلبي في ّ
٧ل ألاػماث ّؤصي بلى اؾدبٗاصَا ،و الكاَض
ّ
2
ٖلى طل ٪جإزغَا ال٨بحر في ؤلامؿا ٥بسُىٍ ألاػمت في لُبُا.
اإلاُلب الثاويّ :
جدىٌ ّ
الؿُاؾت الخاعحُت للجؼاثغ(الاخخفاّ باإلاباصت م٘ جإمحن اإلاهالح):
٧ان واضخا في زُاب الخىهِب ّ
ؤن ّ
الغثِـ ّجبىن وي٘ ٖىصة الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت يمً
ّ
ما٦ضا خغنه ٖلى بٖاصة بخُاء نىعة الجؼاثغ ٖلى ّ
الؿاخت الضولُت،
ؤولىٍاث ٖهضجه الغثاؾُت،
مً زال ٫بٖاصة جُٟٗل صبلىماؾُتها و  ٤ٞمباصئها الشابخت و صون الخٟغٍِ في مهالخها ،في َظا
الؿُا ١ؤقاع في الٗضًض مً اإلاىاؾباث بلى ّ
ّ
ؤن ":مهضاُ٢ت و هؼاَت الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت
ًسىالجها لٗب صوع الىؾُِ في مسخل ٠ألاػماث و الً٣اًا ؤلا٢لُمُت و الضولُت".
ّ
و ٧اهذ لُبُا و مالي ّبىابخحن لخل ٪الٗىصة اإلادٟىٞت باإلاساَغ و خغوب الى٧الت التي ٢اصتها ؤهٓمت
مسخلٟت (مهغ ،ؤلاماعاث ،جغُ٦ا) في الى٢ذ الظي وٟ٢ذ ُٞه الجؼاثغ مى ٠٢ا ّ
إلاخٟغط م٨خُٟت
ّ
3
بالخىضًض والصجب.
ّ
الخدى ٫في ّ
ّ
ّ
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بٗض اهخ٩اؾتها الُىٍلت ججلى في
لٗل ؤبغػ مٓاَغ
مكاع٦تها في اإلااجمغاث الضولُت و ػٍاعاث مؿاولحها اإلاُضاهُت (ٞغٕ ّؤو ،)٫و ؤلانالح الظي َا٫
اإلاىٓىمت ّ
الضبلىماؾُت طاتها (ٞغٕ زان):
 1صبلىماؾُت الجؼاثغَ..ظا ما ٗٞله الغثِـ جبىن إلنالح ما ؤٞؿضٍ بىجٟلُ٣ت ،م٣ا ٫ميكىع بصخُٟت الاؾخ٣ال٫
بخاعٍش  ،2020/12/20جاعٍش الاَالٕٖ ،2021/02/24 :لى اإلاى:٘٢
http://www.alestiklal-net/ar/View/6675/dep-news-160614277
 2صبلىماؾُت الجؼاثغَ..ظا ما ٗٞله الغثِـ جبىن إلنالح ما ؤٞؿضٍ بىجٟلُ٣ت ،مغظ٘ ؾاب.٤
ً 3ىوـ بىعهان " :جبىن عثِؿا للجؼاثغٖ...ام مً الخٟائ ٫و ؤلاخباٍ ،م٣ا ٫ميكىع بصخُٟت الٗحن ؤلازباعٍت
بخاعٍش  ،2020/12/12جاعٍش الاَالٕٖ ،2021/02/23 :لى اإلاى:٘٢
http://al-ain.com/article/tebboune-year-after-the-election
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الفغٕ ألاوٌ :اإلاكاعهت في اإلااجمغاث الضولُت و الؼٍاعاث اإلاُضاهُت بغئي اإلاباصت واإلاهالح:
خٟل الٗام ألاو ٫مً اهخساب الغثِـ ّجبىن بةهجاػاث صبلىماؾُت ّ
مخمحزة ٖ٣ب الجمىص الظي
ّ
٦غؾخه بٞغاػاث الٗهض الباثضٟٞ ،ي الى٢ذ الظي ٧ان البٌٗ ًغاًَ ٖلى اه٨باب الجؼاثغ ٖلى
هٟؿها بٗض ؾىت ٧املت مً الخغا ٥و ألاػمت الا٢خهاصًت التي ّ
حؿببذ ٞحها ظاثدت ٧ىعوها ،هجخذ
الجؼاثغ في اؾخٗاصة صوعَا ٖلى ّ
الؿاخت الضولُت في ْغُ٢ ٝاسخي باٖخماص م٣اعباث ظضًضة
ّ
ّ
ّ
الخدضًاث ّ
الغاَىت التي جاقغ لبروػ جدالٟاث ظضًضة في بَاع مىاػًٍ ال٣ىي التي
مخُٟ٨ت م٘
هخجذ ًٖ ألاػمت ّ
الصخُت الٗاإلاُت.
ّ
و قهضث الجؼاثغ بظل ٪خغا٧ا صبلىماؾُا وكُا٧ ،اهذ ُٞه ألاػمت اللُبُت بمشابت الخإقحرة لؼٍاعة
الجؼاثغ ،ؤو ألظىضاث ػٍاعاث اإلاؿاولحن الجؼاثغٍحن الخاعظُت٣ٞ ،ض ػاع الجؼاثغ زالزت ٢اصة صو ٫و
زالزت عئؾاء خ٩ىماث ،و ؤ٦ثر مً ٖكغًٍ وػٍغا للخاعظُت٦ ،ما اؾخًاٞذ البالص ؤ٦بر اظخمإ
٢مخحن ّ
الغثِـ بىٟؿه في ّ
لىػعاء زاعظُت صو ٫الجىاع .و قاعّ ٥
مهمخحن :ألاولى ماجمغ بغلحن لبدض
ّ
الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي بإصٌـ باباُٞ ،ما ٧اهذ اإلامل٨ت الٗغبُت ّ
ألاػمت اللُبُت ،والشاهُت ّ
الؿٗىصًت
٢مت
ّ
مدُت زاعظُت ازخاعَا ّ
ّؤو٫
الغثِـ ،خُض ٢اٖ ٫جها اإلاخابٗىن ّبجها جإُ٦ض ٖلى عٚبت الجؼاثغ في
الٗىصة بلى ٖم٣ها الٗغبي ،ػٍاصة ٖلى مكاع٦ت وػٍغ الخاعظُت نبري بى٢اصوم في الٗضًض مً
1
الل٣اءاث للىٓغ في ألاػماث اإلاؿخٗهُت ،ؾُما جل ٪التي حك٩ل تهضًضا ألمً الجؼاثغ ال٣ىمي.
الفغٕ الثاوي :بنالح الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت مً مىٓىع الاؾدثماع الاكخهاصي:
ّ
الغثِـ حُٛحراث ّ
ججلذ مٓاَغ َظا ؤلانالح في بخضار ّ
مهمت في البٗشاث الضبلىماؾُت للبالص في
بٌٗ الٗىانم الباعػة ،و الظًً ّ
جم حُُٗجهم في ٖهض بىجٟلُ٣ت قملذ زمـ ؾٟغاء في ٖىانم
ؤوعبُت و بٞغٍُ٣ت ،و ٧ان ّ
الغثِـ ٢بل طل٢ ٪ض ؤ٢ا ٫في ماعؽ مً الٗام اإلااضخي ٖضصا ٦بحرا مً
ّ
الؿٟغاء وال٣ىانل في ٖضص مً الٗىانم الٗغبُت و آلاؾُىٍت و ألاوعبُت و ٤ٞما ط٦غجه وؾاثل
الؿٟاعاث و ال٣ىهلُاث الجؼاثغٍت ّ
الغثِـ ّجبىن صوع ّ
بٖالم عؾمُتٌٗ ،ىص طل ٪بلى اهخ٣اص ّ
الؿلبي
في ؾُاؾتها الخاعظُت ،و ال٨ك ًٖ ٠عٚبخه في ّ
ضخ صماء ظضًضة ٞحها ،و بٖاصة الىٓغ في َغٍ٣ت
ٖملها بك٩ل ًخماشخى م٘ مهالر البالص الا٢خهاصًت ،مً زال ٫جُٟٗل صوعَا ُٞما ٌٗغٝ
2
بالضبلىماؾُت الا٢خهاصًت.
ً 1ىوـ بىعهانّ " :جبىن عثِؿا للجؼاثغٖ...ام مً الخٟائ ٫و ؤلاخباٍ" مغظ٘ ؾاب.٤
ً 2ىوـ بىعهان " :جبىن ًبٗض  5مً ؾٟغاء بىجٟلُ٣ت ..ضخ صماء ظضًضة ،م٣ا ٫ميكىع بصخُٟت الٗحن ؤلازباعٍت
بخاعٍش  ،2020/09/17جاعٍش الاَالٕٖ ،2021/02/26 :لى اإلاى:٘٢
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اإلاُلب الثالثّ :
جىحهاث الؿُاؾت الخاعحُت للجؼاثغ الجضًضة:
ؾترج٨ؼ ؾُاؾت الجؼاثغ الخاعظُت خؿب هٓغة و اؾتراجُجُت الغثِـ ّجبىن ٖلى ججؿُض
ّ
ّ
الخىظهاث ال٨بري لها مً زال ٫بًالء ّ
زانت إلٞغٍُ٣ا و حٗؼٍؼ وظىصَا ٦ضولت لها جإزحرَا
ؤَمُت
ّ
في مىُ٣تي ّ
الؿاخل و اإلاٛغب الٗغبيًٞ ،ال ًٖ جغُ٢ت خغُ٦اث الخٗاون و الكغا٦ت و الاهضماط
ّ
ّ
الخجمٗاث التي جيخمي بلحها٦ ،ما ّ
ّ
في ّ
ؤن الاَخمام مغ٦ؼ ٖلى جُُ٣م الٗال٢اث م٘ الكغ٧اء
٧ل
الاؾتراجُجُحن لها لجٗلها ّ
٢ىة جىاػن مً زال ٫ألازظ في الخؿبان اإلاُُٗاث البراٚماجُت ،و
ّ
ّ
(ال٩ل عابذ) في الى٢ذ
الخٟاّ ٖلى مهالر البالص في الخٗامل م٘ الكغ٧اء ألاظاهب يمً م٣اعبت
ّ
جًٟل الٟٗالُت ٖلى ّ
السجا ٫و الجضالاث
الظي ٧اهذ و ما جؼاُٞ ٫ه الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت
ّ
1
اللُٟٓت الُٗ٣مت.
ّ
الفغٕ ألاوٌ
:الخىحه الؿُاس ي:
ّ
الخىظه ّ
الؿُاسخي لها م٘ ألاػمت
اهُال٢ا مً اؾتراجُجُت الغثِـ اإلاظ٧ىعة ٧اهذ البضاًت في بَاع
ّ
ّ
زانت بٗض الخُىعاث الخُغة التي ٖغٞتها ألاويإ
اللُبُت التي ق٩لذ ؤولىٍت للُ٣اصة الجؼاثغٍت
الضولت الجاعة ،خُض ّ
في ّ
قضصث الٗضًض مً ألاَغا ٝالٟاٖلت في ألاػمت ٖلى اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت
خل ؾُاسخي لؤلػمت مً زال ٫خىاع لُبي لُبي ًًم ّ
التي ما ٞخئذ جىاصي بًغوعة بًجاص ّ
٧ل
ؤَغا ٝالهغإ جدذ عٖاًت ألامم اإلاخدضةًٟ ،طخي بلى بىاء ّ
ماؾؿاث قغُٖت ٖبر اهخساباث هؼحهت
ّ
و ّ
قٟاٞت ج٣ىص لُبُا بلى ّبغ ألامان ،و َى ما ؤ٦ض ٖلُه الغثِـ جبىن زال ٫مكاع٦خه في ماجمغ بغلحن
ّ
الخضزل ّ
ؤوازغ ٖام  2020بضٖىة مً اإلاؿدكاعة ألاإلااهُت (بهجُال محر٧ل) مبرػا صوع
الؿلبي في
ٖىصة ْهىع الٗى ٠في لُبُا ،و مُالبا في الى٢ذ هٟؿه اإلاجخم٘ الضولي ؾُما ؤًٖاء مجلـ
بخدمل مؿاولُاتهم لًمان ّ
ألامً ّ
الؿالم و ألامً في لُبُا م٘ اخترام ؾالمتها الىَىُت و ؾُاصتها
ّ
الغثِـ ّجبىن ٢ض ؤقاع في بضاًت ٖهضجه بلى ّ
الضازلُتَ ،ظا و ٢ض ٧ان ّ
ؤَمُت اإلال ٠اللُبي و اٖخبرٍ
http://al-ain.com/article/algeria-ambassador-europe
ّ
مخمؿ٨ت بمباصت الشىعة الخدغٍغٍت :بهجاػاث الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت جغؾم مٗالم الٗهض الجضًض"
 1ملُ٨ت.ر" :
م٣ا ٫ميكىع بُىمُت اإلاؿاء بخاعٍش  ،2020/12/31جاعٍش الاَالٕٖ ،2021/02/24 :لى اإلاى:٘٢
https://www.el-massa.com.dz
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مً اإلاىايُ٘ اإلاؿخعجلت٢ ،اثال بهظا ّ
الهضص " :لً ًدضر شخيء في لُبُا صون مىا٣ٞت الجؼاثغ ،و
ّ
1
ؤن َغابلـ زِ ؤخمغ".
و لم حٟٛل الجؼاثغ مجغٍاث ألاخضار التي َغؤث في مالي ،البلض الظي جخ٣اؾم مٗه خضوصا ٢ضعَا
٧ 1329لم ،و الظي ٌكهض َى آلازغ ؤػماث ؤمىُت و ؾُاؾُت ّ
تهضص ؤمً و اؾخ٣غاع ّ
الؿاخل
ؤلاٞغٍ٣ي ،خُض ٧اهذ ٢ض ؾاَمذ ٢بال في بَاع اإلاؿاعي ألاممُت الؾخ٣غاعٍ مً زال ٫مغا٣ٞت
الؿلم و اإلاهالخت في ٦ ،2015ما ّ
الٟغ٢اء اإلاالُحن للخىٖ ُ٘٢لى اجٟاّ ١
ظضصث الجؼاثغ في 2020
الخدىّ ٫
ّ
الؿُاسخي الخالي ٖ٣ب الخُٛحر ٚحر الضؾخىعي الظي ظغي في  18ؤوث
التزامها بمغا٣ٞت
مً الٗام هٟؿه ،وؤٞطخى بلى بٖالن اإلاجلـ الٗؿ٨غي الخا٦م حُٗحن الُٗ٣ض اإلاخ٣اٖض وػٍغ
الضٞإ ّ
الؿاب( ٤باٍ هضاو) عثِؿا للضولت زال ٫اإلاغخلت الاهخ٣الُت في البالص ،خُض صٖا ّجبىن في
ؾبخمبر مً طاث الٗام بلى يغوعة اخترام اجٟاّ ١
الؿلم و اإلاهالخت الىاظم ًٖ مؿاع الجؼاثغ ،و
ّ
ٓل في هٓغٍ ؤلاَاع اإلاىاؾب إلاىاظهت ّ
الظي ً ّ
جدضًاث الخ٨م الؿُاسخي و الخىمُت الا٢خهاصًت ،و
ّ
َى اإلاى ٠٢الظي ٖ٨ـ بغؤي مغا٢بحن مغ٦ؼ الجؼاثغ ال٣ى ّي ٟ٦اٖل ب٢لُمي مازغ.
ّ
الخدغع ّ
ّ
ؤَم اإلاؿاثل التي عاٗٞذ مً ؤظلها الجؼاثغ باٖخباعَا ؤخض الشىابذ
٦ما ق٩لذ ً٢اًا
التي ّ
حٗبر ًٖ زىعتها الخالضة التي لم جدض ًىما ٖجها ،و َى الظي اوٗ٨ـ بًجابا ٖلى مؿحرتها
ّ
ّ
ّ
ًخٗل ٤بالًِ٣خحن الٟلؿُُيُت و ّ
ٞالخُىعاث التي َغؤث ٖلى
الصخغاوٍت.
الضبلىماؾُت ؾُما ما
الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ؾُما ما ٌٗغ ٝبه٣ٟت ال٣غن التي ا٢ترختها بصاعة الغثِـ ألامغٍ٩ي ّ
الؿاب٤
(جغامب) جالَا بٖالن الخُبُ٘ م٘ الُ٨ان ّ
الههُىوي مً ٢بل الٗضًض مً الضو ٫الٗغبُت و
ّ
الخدغ ٥و الخإُ٦ض ٖلى عًٞها لهظٍ
ؤلاؾالمُت ،صٗٞذ مً ظضًض الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت بلى
الغامُت بلى جهُٟت الًُ٣ت الٟلؿُُيُتّ ،
ّ
اله٣ٟت ّ
مجضصة مً زال ٫زاعظُتها صٖمها ال٣ىي و
ّ ّ
للخهغ ٝؤو ّ
ّ
الؿ٣ىٍ بالخ٣اصم في ب٢امت
خ ٤الكٗب الٟلؿُُجي ٚحر ال٣ابل
الضاثم للًُ٣ت و ل
صولخه اإلاؿخ٣لت و ٖانمتها ال٣ضؽ .بل بٗض ؤؾبىٕ مً بٖالن الخُبُ٘ ظاء ّعص الجؼاثغ واضخا ال
الغثِـ هٟؿهّ " :
لبـ ُٞه مً زال ٫جإُ٦ض ّ
بن مى ٠٢الجؼاثغ زابذ بػاء الًُ٣ت الٟلؿُُيُت،
ّ
ّبجها ًُ٢ت ّ
للكٗب الجؼاثغي ّ
بغمخه" مٗغبا ًٖ ؤؾٟه بكإن ما ؤؾماٍ "
م٣ضؾت باليؿبت لىا و
الهغولت للخُبُ٘".
 1مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت الجضًضة ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الاؾتراجُجُت و الضبلىماؾُت ،مغظ٘
ؾاب.٤
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ّ
الصخغاء الٛغبُت التي ٖغٞذ بضوعَا ّ
ًسو ّ
ّ
جُىعاث زُحرة مازغا ٖ٣ب الٗضوان
و ٦ظا ُٞما
الٗؿ٨غي اإلاٛغبي في  13هىٞمبر ٖ 2020لى اإلاخٓاَغًٍ ّ
الؿلمُحن في ال٨غ٦غاث ؤ٢صخى الجىىب
للصخغاء الٛغبُت ،خُض اٖخبر وػٍغ الخاعظُت الجؼاثغي ّ
ؤن َظٍ ألاخضار حك٩ل ّ
الٛغبي ّ
جدضًا
ٌٗغى ّ
الؿالم و ألامً في اإلاىُ٣ت ب٩املها للخُغ ،و وُٖا مجها ّ
زُحرا ًم ً٨ؤن ّ
بإَمُت الخمى٘٢
ّ
ّ
ال٣اعي ويغوعة جُٟٗل صوع الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي لدؿىٍت الخالٞاث في البِذ ؤلاٞغٍ٣ي ،صٖذ
الجؼاثغ ٖلى لؿان وػٍغ زاعظُتها زال ٫الضوعة الاؾخصىاثُت الخاصًت و الٗكغًٍ للمجلـ
جدمل مؿاولُاجه في ّ
الخىُٟظي لالجداص ؤلاٞغٍ٣ي مجلـ ّ
الؿلم و ألامً ؤلاٞغٍ٣ي بلى ّ
الصخغاء
ّ
الكٗب ّ
الٛغبُت في ّ
الصخغاوي في
ْل الٟكل الخام آللُت التروٍ٩ا ،و ٌؿدىض صٖم الجؼاثغ لخ٤
ّ
ّ
اإلاخدضة و الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي طاث
ج٣غٍغ مهحرٍ بلى الكغُٖت الضولُت اإلاغج٨ؼة ٖلى ٢غاعاث ألامم
ّ
الهلت ،خُض جمدىعث صٖىاث الجؼاثغ في الٗضًض مً اإلاىاؾباث ٖلى يغوعة حُٗحن مبٗىر
شخصخي لؤلمحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة ،بهض ٝالٗىصة بلى اإلاٟاوياث اإلاباقغة بدؿً هُت و بضون
قغوٍ مؿب٣ت بحن َغفي الجزإ (اإلاٛغب و ظبهت البىلحزاعٍى) إلجهاء هؼإ َا ٫ؤمضٍ.
و ٖلى نُٗض ألامم اإلاخدضة لم ج٨خ ٠الجؼاثغ بمى ٠٢ا ّ
إلاخٟغط ،بل صٖذ بلى يغوعة بٖاصة الض٘ٞ
ّ
ّ
بمل ٠ؤلانالح الكامل للمىٓىمت ألاممُت مً ؤظل جدؿحن ؤصائها و حٗؼٍؼ ٟ٦اءتها ،ألامغ الظي
ّ
ؤ٦ض ٖلُه عثِـ الجمهىعٍت زال ٫مكاع٦خه ٖبر ج٣ىُت الخدايغ ًٖ بٗض في الضوعة الٗاصًت
1
ّ
والؿبٗحن للجمُٗت ّ
الٗامت لؤلمم اإلاخدضة اإلاىٗ٣ضة في ؾبخمبر .2020
الخامؿت
جؼامىا م٘ طل ٪اهخسب الضبلىماسخي الجؼاثغي (هبُل ٢ل٣ىًٖ )٫ىا في اللجىت الاؾدكاعٍت لكاون
ؤلاصاعة و اإلاحزاهُت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة لٗهضة ّ
مضتها زالر ؾىىاث اٖخباعا مً ًىاًغ  ،2021خُض
اٖخبر ؤلاٖالم الجؼاثغي طل ٪جخىٍجا إلاؿاعي الجؼاثغ ّ
الغامُت بلى يمان جمشُل ٖاص ٫لغٖاًاَا في
ّ
2
اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت و الضولُت.
ّ
الخىحه ألامجي:
الفغٕ الثاوي:

 1الؿىت ألاولى مً ٖهضة الغثِـ جبىن :هٟـ ظضًض للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ،و٧الت ألاهباء الجؼاثغٍت ،م٣ا٫
ميكىع بخاعٍش  ،2020/12/24جاعٍش الاَالٕٖ ،2021/02/25 :لى اإلاى:٘٢
http://www.aps.dz/algerie/98645-2020-12-24-15-24-34
 2صبلىماؾُت الجؼاثغَ..ظا ماٗٞله الغثِـ جبىن إلنالح ما ؤٞؿضٍ بىجٟلُ٣ت ،مغظ٘ ؾاب.٤
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الهحن ،و َى ما ؤجاح ال٣ىّ ٫
بن الٗال٢اث الجؼاثغٍت ٧اهذ ّ
ّ
مخجهت هدى ٞغوؿا و ؤمغٍ٩ا و ّ
ؤن
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٧اهذ بُٗضة ًٖ اإلاىُ٣ت ،ل ً٨خضزذ ّ
ٖضة ّ
ّ
جُىعاث في ٚاًت
ّ
ألاَمُت صٗٞذ بلى حُٛحر الُٗ٣ضة الٗؿ٨غٍت للجِل الجؼاثغي
زانت بٗض ألاخضار التي وٗ٢ذ
ّ
اإلاخٟغط ٖلى ما ًضوع خىلها بد٨م
في جىوـ و مالي والىُجغ و لُبُا ،و الخاّ ٫ؤجها بُ٣ذ في مى٠٢
ّ ّ
ّ
الُغح ّ
الضؾخىعي ألازحر ؾاَم ُٞه
ٖضم بم٩اهُت جضزلها صؾخىعٍا زاعط خضوصَا ،و ًبضو ؤن
1
الجِل باٖخباعٍ ال ًؼاً ٫لٗب صوعا مدىعٍا في البالص.
ّ
م٘ ّ
ؤن بصعاط مكاع٦ت الجِل الىَجي الكٗبي زاعط الخضوص في الخٗضًل الضؾخىعي ألازحر ال ٌٗجي
مىظهت ّ
خؿب البٌٗ البخت الضزى ٫في ج٨خالث ّ
يض صو ٫بُٗجها ،ؤو اؾخٛالله مً الضو٫
ّ
الٗٓمى لسخ ٤الكٗىب الًُٟٗت ؤو جدىله بلى صع٧ي اإلاىُ٣ت ،ب٣ضع ما َى اؾخٗضاص صاثم
ّ ّ
ّ
للضٞإ ًٖ ّ
الٓغو ٝؤلا٢لُمُت ّ
اإلاؿخجضاث
الغاَىت و
الؿُاصة الىَىُت ،و مهالر الجؼاثغ في ْل
ّ
الُاعثت.
ّ
و٣ٞا للخٗضًل هٟؿه ّ
ٞةن مكاع٦ت الجِل ّ
جخم في بَاع مىٓماث صولُت و ب٢لُمُت بلى ظاهب
اقتراٍ مهاص٢ت البرإلاان بإٚلبُت الشلشحن ٖلحهاٖ ،لما ّ
ؤن الُٗ٣ضة الٗؿ٨غٍت وٖبر ٧امل صؾاجحر
الجمهىعٍت لم ّ
جخٛحر٣ٞ ،ض ؾب ٤للجؼاثغ ؤن صُٖذ في الٗضًض مً اإلاىاؾباث للمؿاَمت في ّ
مهام و
ٖملُاث خّ ٟٔ
الؿالم في مىاَ ٤مسخلٟت مً الٗالم ؾىاء جدذ عاًت ألامم اإلاخدضة ؤو الاجداص
ؤلاٞغٍ٣ي ،و َى ما ّ
ٌٗض اٖتراٞا بمضي اختراُٞت الجِل الجؼاثغي و الاخترام الظي جدٓى به
الؿاخت الضولُت ،و٢ض ؤُٖذ الُ٣اصة الٗلُا للجِل في َظا ّ
الجؼاثغ ٖلى ّ
الؿُا ١ؤمشلت ّ
خُت ٖلى
طل ٪زال ٫الٗملُاث التي زايها الجِل الجؼاثغي في ّ
ٖضة صوٖ ٫لى ٚغاع ؤوٛىال٦ ،مبىصًا،
َاًتي ،بزُىبُا ،بىعهضي ،و ٢بل طل٧ّ ٪له مكاع٦خه في الخغوب الٗغبُت ّ
الههُىهُت ؾىتي ،1967
2
.1973
ّ
الغثِـ ٖلى الاؾخ٣غاع ّ
مً مٓاَغ بٗض الضبلىماؾُت الجضًضة ّ
ؤمىُا جغ٦حز ّ
اإلااؾؿاحي
الؿُاسخي
وألامجي بما له مً و ٘٢بًجابي ٖلى ألاصاء الضبلىماسخي ،و ٖلى ّ
الهىعة الخاعظُت للبالص و مىاٟ٢ها
 1مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت الجضًضة ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الاؾتراجُجُت و الضبلىماؾُت ،مغظ٘
ؾاب.٤
 2ملُ٨ت.ر " :مخمؿ٨ت بمباصت الشىعة الخدغٍغٍت بهجاػاث الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت جغؾم مٗالم الٗهض الجضًض
مغظ٘ ؾاب.٤
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اإلابضثُت مً مىُلّ ٤
ؤن ظمُ٘ ّ
ماؾؿاث الضولت حٗمل ٖلى جىُٟظ ؾُاؾت مخىاؾ٣ت باالٖخماص
ٖلى زالزُت (الؿُاصة و ألامً و الخىمُت) التي حؿمذ لها ّ
بالضٞإ ًٖ اإلاهالر الٗلُا لؤلمت و
ّ
الخٟاّ ٖلى ألامً الىَجي و اؾخ٣ال ٫ال٣غاع ّ
الؿُاصي و الاؾخٛال ٫ألامشل لٟغى الكغا٦ت و
الخٗاون في ؾبُل الخىمُت.
ّ
و ؤمام َكاقت الىي٘ في صو ٫الجىاع ٞةن نىن ألامً الىَجي ؤنبذ ًٟغى هٟؿه ّ
ب٣ىةّ ،
مما
ٌؿخضعي جشمحن ؤلاظمإ الظي جدٓى به ّ
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت لضي ّ
الغؤي الٗام الىَجي ال
ّ
ؾُما ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ بضٖم الً٣اًا الٗاصلت في الٗالم واإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بالجىاع ؤلا٢لُمي
ًسو اإلاؿاعي الضبلىماؾُت الغامُت بلى ّ
ّ
نض التهضًضاث ألامىُت في اإلاىُ٣ت.
اإلاباقغ ،و٦ظا ُٞما
ّ
ّ
ٞترصي الىي٘ ألامجي في مىُ٣ت الؿاخل و صو ٫الجىاع و جىامي الٗملُاث ؤلاعَابُت وظماٖاث
ّ
اإلاىٓمت في َظٍ اإلاىُ٣ت جٟغى ؤ٦ثر مً ّ
ؤي و٢ذ مطخى ٖلى الجؼاثغ مًاٖٟت الجهىص
الجغٍمت
مً ؤظل اؾخدباب ألامً الىَجي في بَاع ؾُاؾت وَىُت قاملت ّ
ج٨غؽ الاعجباٍ الىزُ ٤بحن
ّ
ّ
الخدضًاث ،و الىإي بالبالص ًٖ ّ
ؤي
الؿُاصة الضٞاُٖت للبالص و ؾُاؾتها الخاعظُت إلاىاظهت َظٍ
1
تهضًض ّ
ًمـ اؾخ٣غاعَا و مهالخها.
ّ
الخىحه الاكخهاصي:
الفغٕ الثالث:
ّ
مدللحن ٖال٢اث الجؼاثغ م٘ الخاعط ًجب ؤن ج٩ىن بغاٚماجُت ،لظا ًجب ٖلى ّ
الغثِـ
خؿب
ّ
ّ
اللجىء بلى حُٛحر ٖمُ ٤في الضًبلىماؾُحن و ازخُاعَم بض٢ت ،و ؤن ً٩ىهىا مً مسخل٠
الازخهاناث لبىاء ٖال٢اث في مسخل ٠اإلاجاالث جىاؾب حجم ٖال٢اث الجؼاثغ الٗؿ٨غٍت و
الهحن ،و التي ًم٨جها ؤن ّ
الا٢خهاصًت م٘ صو ٫مشل عوؾُا و ّ
جخُىع في مجاالث ؤزغي ٧اؾدشماعاث
ّ
ضخمت للبلضًً في الجؼاثغ ،و ٢ض ّجخجه الجؼاثغ بلى جُىٍغ ٖال٢اتها م٘ ّ
ال٣اعة ألامغٍُ٨ت الكمالُت
و الجىىبُت مجها هدى ؤوعبا بٗض الخجغبت ّ
الؿلبُت التي ٢اصَا الغثِـ الؿاب ٤بغبِ الا٢خهاص
الجؼاثغي بإوعبا و ٞغوؿا في ٖال٢اث لم ج ً٨طاث ٞاثضة باليؿبت للجؼاثغ ،بل ٖلى الٗ٨ـ ٣ٞض
ّ
الكغ٧اث الٟغوؿُت مً ؤلاٞالؽ ٖلى خؿاب مهلختهاّ ،
لً٨
ؤه٣ظث الجؼاثغ الٗضًض مً
الٗال٢اث م٘ ٞغوؿا عٚم خؿاؾُتها ال ًم ً٨ججاَلها بالىٓغ بلى الٗضص ال٨بحر للجالُت الجؼاثغٍت
اإلاخىاظضة بها ،باليؿبت لضوّ ٫
الؿاخل ٞالٗم ٤ؤلاٞغٍ٣ي ًب٣ى في ٚاًت ّ
ألاَمُت ،و ٢ض ً٩ىن َىا٥
جدى ٫في اٖخماص ّ
ّ
الؿٟغاء في الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت مً زال ٫حُٗحن زبراء في الخجاعة و الا٢خهاص لخل٤
 1ملُ٨ت .ر " :مخمؿ٨ت بمباصت الشىعة الخدغٍغٍت :بهجاػاث الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت جغؾم مٗالم الٗهض الجضًض "
مغظ٘ ؾاب.٤
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ٖال٢اث ججاعٍت ؤ٦ثر ٗٞالُت و مغصوصًت٧ ،ىن بٞغٍُ٣ا ٢ض ج٩ىن ؾى٢ا ٦بحرا للجؼاثغ في الٟترة
1
ال٣اصمت.
َظا باإلياٞت بلى ٖىصة الاَخماماث و ّ
الؼٍاعاث ؤلا٢لُمُت اإلاخمشلت في ػٍاعاث وٞىص ظؼاثغٍت
ّ
إلاىعٍخاهُا مً ؤظل جُٟٗل الخباص ٫الخجاعي بحن البلضًً ٖبر اإلاٗبر ّ
البري الجضًض الظي ٞخذ مازغا
في اججاٍ مىعٍخاهُا ،و م٘ لُبُا ٧اهذ ّ
البىابت الا٢خهاصًت هي اإلاضزل الضبلىماسخي لها ،بخُٟٗل
اجٟاُ٢ت قغا٦ت بحن قغ٦ت ال٨هغباء الجؼاثغٍت و قغ٦ت ال٨هغباء اللُبُت ّجىظذ بةعؾا ٫لجىت زبراء
ّ
2
و مهىضؾحن ظؼاثغٍحن إلنالح مدُاث ال٨هغباء في الٗانمت َغابلـ.
ًٞال ًٖ اؾخدضار الى٧الت الجؼاثغٍت للخٗاون مً ؤظل الخًامً و الخىمُت في ؤٞغٍل 2020
وحُٗحن الُٗ٣ض اإلاخ٣اٖض مً ظهاػ الاؾخسباعاث (ق ٤ُٟمهباح) ٖلى عؤؾها ،و ّ
حٗى ٫الجؼاثغ ٖلى
َظٍ الهُئت مً ؤظل بٖاصة الاٖخباع الضبلىماسخي و الاؾتراجُجي لها في اإلاىُ٣ت و الٗالم ،و بٗض
صًىامُُ٨ت ظضًضة في الخٗاون الضولي الجؼاثغي ؾُما ججاٍ البلضان ؤلاٞغٍُ٣ت٦ ،ما ّ
ٖبر ًٖ طل٪
3
عثِـ الجمهىعٍت في ّ
ال٣مت ألازحرة لالجداص ؤلاٞغٍ٣ي بإصٌـ ابابا.
زاجمت:
ّ
ّ
ّ
ٖغٞذ ّ
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت مدُاث مخباًىت بحن الخإل ٤و الخ٣ه٣غ ،ل٨جها ٧اهذ في ّ
٧ل
ّ
اإلادكبٗت بضًجها و جاعٍسها الخًاعي الٗخُض،
طل ٪مدكبشت بمباصئها اإلاؿدىضة بلى زىعتها ،و
ّ
ٞؿاَمذ في ُ٢اصة الٗالم الشالض إلاا ًٟى ١الٗ٣ض مً الؼمً في ّ
ْل هٓام زىاجي الُ٣بُت ،لخٗغٝ
اه٨ماقا مىظ بضاًت هٓام ؤخاصي الُ٣بُت في الدؿُٗىاث ،وحٗىص باخدكام بٗض الٗكغٍت
ّ
الؿىصاء ،لخخ٣ى ٘٢مً ظضًض مىظ  2013بلى  2019ألؾباب صازلُت مخٗل٣ت ؤؾاؾا بمغى
الؿاخت الىَىُت ٢بل ّ
الؿاب ٤و ُٚابه ًٖ ّ
الغثِـ ّ
الضولُت.

 1عػٍ٣ت.ر " :يغوعة اٖخماص ؾُاؾت زاعظُت بغاٚماجُت و ٖال٢اث عابذ عابذ ،الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت مل٠
زُ٣ل ًيخٓغ الغثِـ جبىن" م٣ا ٫ميكىع بجغٍضة الجؼاثغ بخاعٍش  ،2020/12/14جاعٍش الاَالٕٖ ،2021/02/24 :لى
اإلاىhttp://www.eljazaironline.net/Accueil/ :٘٢
 2مٗالم الخُٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت الجضًضة ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الاؾتراجُجُت و الضبلىماؾُت ،مغظ٘
ؾاب.٤
 3صبلىماؾُت الجؼاثغَ..ظا ما ٗٞله الغثِـ جبىن إلنالح ما ؤٞؿضٍ بىجٟلُ٣ت ،مغظ٘ ؾاب.٤
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لخبرػ بىاعص ٖىصتها ّ
ب٣ىة في ظؼاثغ ما بٗض الخغا ٥باؾتراجُجُت ظضًضة اعج٨ؼث ُٞما ًبضو ٖلى
يغوعة اإلاىاػهت بحن ؤلاعر الخاعٍذي للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ،و يمان مهالخها ألامىُت و
الا٢خهاصًت ّ
بالضعظت ألاولى.
بىاء ٖلى ما ّ
ج٣ضم زلهذ اإلاضازلت بلى الىخاثج آلاجُت:
ؾُاؾت الجؼاثغ الخاعظُت بضؤث ؾُاؾت زىعٍت مغج٨ؼة ٖلى مباصت زىعتها و ُ٢م صًجها وجاعٍسهاّ
الخًاعي ،و بًٟل ّ
الىهج الظي زُخه لىٟؿها اؾخُاٖذ ؤن جٟغى طاتها وج٣ىص صو ٫الٗالم
الشالض لٟترة َىٍلت بةٖاصة نُاٚت ٖضص مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ ،و اإلاؿاَمت في
جدغع ٖضص ٦بحر مً الضو ٫مً الاؾخٗماع الخ٣لُضيَ ،ظا ًٞال ًٖ الاخترام و ّ
ّ
الؿمٗت الظًً
٧ل صو ٫الٗالمّ ،
خُٓذ بهما مً ٢بل ّ
ختى في ٞتراث ع٧ىصَا و اه٨ماقها.
 بؿبب جل ٪اإلاباصت و خغنا ٖلى اؾخمغاعٍت ؾمٗتها الخاعظُت و اخترامها ٖلى اإلاؿخىي الضولي،ّ
مًٟلت الاوٗؼا ٫و الُٛاب
جىاػلذ الجؼاثغ ًٖ ٦شحر مً اإلا٩اؾب و ججاَلذ الٗضًض مً اإلاهالر،
ٖلى التراظ٘ ؤو الخساط ،٫و لهظا ًه ٠الخبراء ؾُاؾت الجؼاثغ ّ
بإجها ؾُاؾت هؼحهت و طاث
مهضاُ٢ت ،ما ّؤَل الجؼاثغ ألن جلٗب صوع الىؾاَت في ٦شحر مً الجزاٖاث ،بىاء ٖلى الش٣ت اإلاُل٣ت
التي جمىدها ّبًاَا ؤَغا ٝالجزإ.
 ؾُاؾت الجؼاثغ الخاعظُت ؾُاؾت مغج٨ؼة باألؾاؽ ٖلى ْغوٞها الضازلُت ،خُض حكهضاهخٗاقا ّ٧لما قهضث ألاويإ الضازلُت ٞحها اؾخ٣غاعا و ّ
جُىعا ،و جيخ٨ـ ٧لما ناصٞذ ؤػماث و
مكا٧ل صازلُت واإلاشا ٫الٗكغٍت الؿىصاء ،و مغى الغثِـ الؿاب ٤و جبٗاجه ال٣اؾُت ٖلى البالص.
 ّجدى ٫ؾُاؾت الخاعظُت بٗض الخغا ٥بىاء ٖلى مخٛحراث صولُت ،و خخمُاث ب٢لُمُت واهتهاظها
ّ
البراٚماجُت اإلاتزهت التي جى ٤ٞبحن اإلاباصت و اإلاهالر في الى٢ذ هٟؿه.
جغجِبا ٖلى َظٍ الىخاثج وؿى ١اإلا٣ترخاث آلاجُت:
بٖاصة الىٓغ في مٗاًحر حُٗحن ّالؿٟغاء و ال٣ىانل الجؼاثغٍحن ،بالتر٦حز ٖلى الٟ٨اءة والاختراُٞت،
ّ
الخسهو في مسخل ٠اإلاُاصًً
بُٗضا ًٖ ّؤًت اٖخباعاث شخهُت ؤو والءاث ،و بمغاٖاة
الا٢خهاصًت الخ٨ىىلىظُت الٗؿ٨غٍتًٞ ،ال ًٖ ّ
الؿُاؾُت و ال٣اهىهُت.
يغوعة التر٦حز ٖلى البٗض الا٢خهاصي في ّالؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ مً زال ٫الالخٟاث بلى
مداوع ب٢لُمُت ظضًضة حٗخبر ؤؾىا٢ا واٖضة للمىخىط الجؼاثغي ،ز ّ
انت بٞغٍُ٣ا ،ؤمغٍ٩ا الجىىبُت،
آؾُا ،م٘ بٖاصة الىٓغ في مداوع الخٗاون الا٢خهاصي ال٨الؾُُ٨ت مشل ؤوعبا.
جُىَ٘ مباصت ّالؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت و ٤ٞمُُٗاث ّ
الغاًَ الضولي و ؤلا٢لُمي بما ًدأٞ
ٖلى م٩اهت الجؼاثغ الضولُت مً ظهت ،و بما ًد ٟٔؤمجها و ّ
ًامً مهالخها مً ظهت ؤزغي.
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حٗمُ ٤و جُٟٗل بإلنالخاث في ّ٧ل اإلاجاالث ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ،و جمخحن الجبهت اإلاجخمُٗت و
ج٣ىٍتها٦ ،ضٖامت ؤؾاؾُت لخمخحن و ج٣ىٍت ّ
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت جبٗا لظلٖ ،٪لى اٖخباع
ّ
الؿُاؾت الخاعظُت ّ
ؤن اهخٗاف ّ
ألًت صولت َى اوٗ٩اؽ َبُعي لالؾخ٣غاع الضازلي.
الؿُاؾت الخاعظُت في الجؼاثغ بخجاوػ ّ
جىؾُ٘ صواثغ نى٘ ّالضواثغ ّ
الغؾمُت بلى صواثغ قٗبُت
ّ
ممشلت في اإلاجخم٘ اإلاضوي ب٩اٞت ؤَُاٞه و ّ
زانت الٗلمُت و البدشُت ٧ىن جل ٪الضواثغ
ماؾؿاجه،
ّ
حك٩ل مغظُٗت قغُٖت لخلّ ٪
الؿُاؾت.
في جهاًت اإلاُاٝ
كاثمت اإلاغاح٘ و اإلاهاصع:
ّؤوال -الىهىم اللاهىهُت:
ّ
مغؾىم عثاسخي ع٢م ّ 442-20ماعر في  30صٌؿمبر ً 2020خٗل ٤بةنضاع الخٗضًل الضؾخىعي،
اإلاهاصٖ ١لُه في اؾخٟخاء ّؤو ٫هىٞمبر  ،2020الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت
ّ
الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،الٗضص  ،82ناصعة في  30صٌؿمبر .2020
زاهُا -الىخب:
ؤخمض هىعي الىُٗمي " :الؿُاؾت الخاعظُت " صاع ػَغانّ ،ٖمان -ألاعصن .2010
بؾماُٖل نبري م٣لض " :الؿُاؾت الخاعظُت :ألانى ٫الىٓغٍت و الخُبُ ٤الٗملي " اإلا٨خبتألا٧اصًمُت -مهغ .2013
بؾماُٖل ٢حرة و آزغون " :مؿخ٣بل الضًم٣غاَُت في الجؼاثغ" مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت-بحروث .2002
خىاع الكما ٫و الجىىب :ؤؾؿه و هخاثجه ،مٗهض ؤلاهماء الٗغبي -بحروث .1977ؾمحرة ههغي " :اإلاىؾىٖت الؿُاؾُت اإلاٗانغة " ال٣اَغة .1991ٖبض هللا بىٟ٢ت " :ال٣اهىن الضؾخىعي :جاعٍش صؾاجحر الجمهىعٍت الجؼاثغٍت -مغاظٗاث جاعٍسُت،ؾُاؾُت٢ ،اهىهُت " صاع الهضيٖ ،حن ملُلت -الجؼاثغ .2008
٦غٍم بل٣اؾم ؾٗىصي " :مباصت ال٣اهىن الضولي في مماعؾاث الؿُاؾت الخاعظُت " ميكىعاثظامٗت الجؼاثغ .1993
مدمض بىٖكبت " :صبلىماؾُت الجؼاثغ و نغإ ال٣ىي الهٛغي في ال٣غن ؤلاٞغٍ٣ي" صاع الجُل-الجؼاثغ .2004
 ّمدمض الؿُض ؾلُم " :جدلُل الؿُاؾت الخاعظُت " م٨خبت الجهًت الٗغبُت -ال٣اَغة .1998
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مُلىص بً ٚغبي " :مى ٠٢الجؼاثغ مً هؼإ الصخغاء الٛغبُت في بَاع ا ّإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت
ّ
والخدضًاث الىَىُت" ّ
ماؾؿت ٦ىىػ الخ٨مت -الجؼاثغ .2011
 ّمدمض مسخاع اإلاغػوقي " :صعاؾت الؿُاؾت الخاعظُت " م٨خبت ألاهجلى مهغٍت -ال٣اَغة .2015
زالثا -اإلالاالث:
بلُاؽ بى٦غٕ " :الٗال٢اث اإلاضهُت-الٗؿ٨غٍت في الجؼاثغَ :ل الجؼاثغ بلض طو هٓام ٖؿ٨غي؟ "ّ
مجلت الجِل ،الٗضص  -461صٌؿمبر  ،2001م.34
عابذ ػٚىاوي " :ؤػمت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بحن محرار اإلاباصت و خؿاباث اإلاهالر :صعاؾتّ
خالت الغبُ٘ الٗغبي" مجلت صعاؾاث ٖغبُت ،الٗضص  -23هىٞمبر  ،2016م م.90 ،89
عيا صٚباع " :ألاظهؼة اإلاخضازلت في بصاعة الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ في ّْل صؾخىع "2016
ّ
مجلت صٞاجغ ّ
الؿُاؾت و ال٣اهىن ،الٗضص  -15ظىان  ،2016م.433
ػ٦غٍا خؿً " :ال٣ضعاث و ؤلام٩اهاث الٗؿ٨غٍت في الٗالم ؤلاؾالمي " خىلُت ّؤمتي في الٗالمٖ ،ضصزامّ :
ّ
ألامت في ٢غن ،مغ٦ؼ الخًاعة للضعاؾاث الؿُاؾُت -ال٣اَغة  ،2001/2000م.264
لخًغ قٗاقُٗت " :صوع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في ّخل ؤػمت ّ
الغَاثً ألامغٍُ٨حن في بًغان" مجلت
بصاعة البدىر و الضعاؾاث ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت ،الٗضص الشاوي -ظىان  ،2017م م.23-15
مىسخى الُٗضي " :جُىع ؾُاؾت الجؼاثغ الخاعظُت ( " )2012-1962مجلت البدىر و الضعاؾاثالٗلمُت ،ظامٗت اإلاضًت ،الٗضص الشامً ،الجؼء ألاو -٫ظىٍلُت  ،2014م.271
ّ
عابٗا -ؤَغوخاث الضهخىعاه و مظهغاث اإلااحؿخحر:
 /1ؤَغوخاث الضهخىعاه:
وَُبت صال٘ " :الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ججاٍ مىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي (")2004-1999ؤَغوخت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت -ظامٗت الجؼاثغ.2015 ،3
ّ
 /2مظهغاث اإلااحؿخحر:
ظالّ ٫خضاصي " :ألامً الجؼاثغي في بَاع اؾتراجُجُاث الىٟىط لل٣ىي الٟاٖلت باإلاخىؾِ بٗض
ّ
ّ
ؤخضار  11ؾبخمبر  " 2011مظ٦غة ماظؿخحر٧ ،لُت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت -ظامٗت مىلىص
مٗمغي -جحزي وػو .2015
ّ
ؾلُم الٗاًب " :الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في بَاع مىٓمت الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي " مظ٦غة ماظؿخحر،٧لُت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت الخاط لخًغ -باجىت .2011
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الامً اللىمي الجؼاثغي مً مىٓىع مضعؾت هىبنهاحً وبقيالُت الغاهىُت
Algerian national security from the perspective of the Copenhagen
School and the current problem
 ؾٗضواي ٖمغ.ص
بىمغصاؽ-  حامٗت امدمض بىكغة، ولُت الخلىق و الٗلىم الؿُاؾُت
a.saadaoui@univ-boumerdes.dz
Abstract:
English Abstract does not exceed 10lines.
In light of the nature of the threats and
challenges that countries have become facing,
which varied between symmetry and
asymmetry and in the light of political
boundaries, national security problems have
become not only a domestic threat, but also
what is considered an internal matter for states
with regional and even international
implications. Hence the importance of focusing
on the impact and impact of interactions within
a region and trying to identify the
determinants, characteristics and patterns of
such interactions. "As a relational
phenomenon", Algeria's national security
cannot be separated from that of other
neighboring countries, and how these
challenges may affect the functioning and
content of Algerian foreign policy.
Keywords: National security, Algeria, challenges,
foreign policy

:ملخص
في ْل َبُٗت التهضًضاث والخدضًاث التي ؤضخذ
 والتي جىىٖذ بحن الخمازلُت والالجمازلُت،٫جىاظهها الضو
الث٨وفي ْل جماهي الخضوص الؿُاؾُت ؤنبدذ مك
،دؿبٞ خهغ ٖلى التهضًض الضازلي٣ىمي ال ج٣ألامً ال
ً
ً
 طو جضاُٖاث٫بل ؤنبذ ما ٌٗخبر قإها صازلُا للضو
حز ٖلى٦مً ؤَمُت التر٨ مً َىا ج،لُمُت وختى صولُت٢ا
لُم الىاخض مً جإزغ٢اٖالث التي جدضر صازل ؤلاٟالخ
اٖالثٟ الخ٪ ٖلى مدضصاث جلٝ ومداولت الخٗغ،وجإزحر
 َظٍ اإلاضازلت٫ وَى ما جداو،وزهاثهها وؤهماَها
ٓاَغة٦" ً لؤلم١ الخُغ٫ مً زال،حز ٖلُه٦التر
ىمي٣هل ألامً الٞ ً٨ُت" بدُض ؤهه ال ًم٣ٖالث
ً٨ ًم٠ُ٦ و، اإلاجاوعة٫للجؼاثغ ًٖ باقي ؤمىن الضو
لهظٍ الخدضًاث ؤن جازغ ٖلى ؤصاء ومًمىن الؿُاؾت
.الخاعظُت الجؼاثغٍت
، الخدضًاث، الجؼاثغ،ىمي٣ ألامً ال:ولماث مفخاخُت
الؿُاؾت الخاعظُت

ملضمـ ـ ـت
لحنٛغًٍ واإلاكخ٨ًُٟا بحن الباخشحن واإلاٟاف مؿخ٣ل مُضان الؿُاؾت الخاعظُت مىيىٕ ه٩ق
ىاٖل ألازغيٟ ٌٗبر ًٖ الضولت اججاٍ ال٥ ؤن َظا الؿلى٤ مً مىُل،اث الضولُت٢في مُضان الٗال
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في الىٓام الضولي ،وما ػاص مً حُٗ٣ض مُضان الؿُاؾت الخاعظُت َى جضازله والخحز اإلا٩اوي للضولت
ً
ً
الظي ًلٗب صوعا َاما في جىظُه الؿلى ٥الخاعجي للضو ٫بلى ظاهب مغج٨ؼاث ؤزغي ٖلى ٚغاع
الخاعٍش وَبُٗت الىٓام وٚحرَا.
مً َظا اإلاىُلٖ ٤غٞذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت مدُاث مسخلٟت في جاعٍسها
اإلاؿخ٣ل ،وزانت في ْل الخدىالث الا٢لُمُت اإلاهاخبت للخغا ٥الكٗبي في جىوـ ولُبُا بٗض
 2011وجضاُٖاث طلٖ ٪لى اإلاىُ٣ت ٩٦ل ،ألامغ الظي وي٘ الؿُاؾت الخاعظُت في جدضي ٦بحر في
ؾبُل جد ٤ُ٣اإلاهلخت الىَىُت ،ومً مىُل ٤الخدىالث التي ٖغٞها مًمىن الؿُاؾت الخاعظُت
طاجه ؤًً ؤيخى الخضًض ًٖ الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ٦إولىٍت ،وؿعى مً زالَ ٫ظا اإلا٣ا٫
الخُغ ١إلاًمىن وألاصواث اإلاخاخت للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في ْل بِئت ا٢لُمُت ٚحر
مؿخ٣غة في ؾبُل جد ٤ُ٣اإلاهلخت الىَىُت ،وطل ٪مً مىُل ٤ما جُغخه مضعؾت ٧ىبجهاظً مً
مغج٨ؼاث.
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في يىء َغوخاث مضعؾت ٧ىبجهاظً
لخجاوػ ال٣هىع في الىٓغٍاث الؿاب٣ت اهُل" ٤باعي بىػان" مً ٨ٞغة مٟاصَا َّ
ؤن الىا٘٢
الضولي ًخمحز بكب٨ت ٖاإلاُت لالٖخماص اإلاخباص ٫عبُذ بحن ُ
"ؤمىن" الضو ٫هدُجت لخإزحراث ظٛغاُٞت،
وعؤي يغوعة صعاؾت الخٟاٖالث بحن الضو ٫والغوابِ ٞحها في مجا ٫ألامً زانت جل ٪ال٣غٍبت
ً
ظٛغاُٞا ؤو واٗ٢ت يمً ؤ٢الُم جخمحز "بٟىضخى هاضجت" ( ،)Anarchie matureوهجض َظٍ ال٨ٟغة
في مضعؾت ٧ىبجهاظً خى ٫مٟهىمي "ألامً ؤلا٢لُمي وألامً اإلاغ٦ب".
ًغي "بىػان" َّ
ؤن ألامً مهُلر زالفي باألؾاؽ ( )Essentially contested conceptلِـ
الهضماظه في مٗٓم مجاالث الخُاة الُىمُت ،ول ً٨ألهه مهُلر مً اإلاغجر ؤن ً٩ىن طو صالالث
ؤًضًىلىظُت وؤزالُ٢ت ومُٗاعٍت1،وجغي مضعؾت ٧ىبجهاظً َّ
ؤن البدىر خى ٫ألامً ًجب جىؾُٗها

: Barrea, Jean. (2002). Théories des Relations Internationales. De L'idéalisme a la Grande Stratégie.

1

Belgique: Erasme., p185
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وطل ٪بٗضم بَما ٫الٟىاٖل ألازغي الٛحر صولُت والتر٦ؼ ٖلى ُ٢اٖاث ؤزغي ٚحر ٖؿ٨غٍت جًمً
مسخل ٠ؤق٩ا ٫التهضًض لظل ٪ؾٗذ َظٍ اإلاضعؾت بلى ج٣ضًم عئٍت قاملت.
ظاء في ٦خاب "مىُ ٤الٟىضخى :الىاُٗ٢ت الجضًضة بلى الىاُٗ٢ت البيُىٍت" ( The logic of
 )Anarchy: Neorialism to Structural Realismلباعي بىػان و قاعلؼ ظىهؼ ()Charles Jones
وعٍدكاعص لُخل ( )Richard Littleؾىت  ،1993جغ٦حز مضعؾت ٧ىبجهاظً ٖلى الُ٣اٖاث ألامىُت في
الخدلُل والتي ٢ؿمتها بلى الُ٣اٖاث الخالُت:


2

الُ٣إ الٗؿ٨غي :وٍخم اؾخسضام ال٣ىة اإلااصًت وؤلا٦غاٍ في َظا الُ٣إ

وٍضعؽ التهضًضاث التي جيكإ ًٖ ألاٗٞا ٫الٗؿ٨غٍت التي حؿتهض ٝوظىص الضو٩٦ ٫ل،
لظل ٪وظب الخٟاٖل بحن ال٣ضعاث الضٞاُٖت والهجىمُت للضو.٫


الُ٣إ الؿُاسخيً :خٗل ٤باإلؾ٣غاع اإلااؾؿاحي للضولت وهٓامها الخ٩ىمي

ومكغوُٖخه ؤلاًضًىلىظُت.


الُ٣إ ؤلا٢خهاصيٞ :اإلاىاعص التي جدىػَا الضولت حؿاَم في بىاء ٢ىتها و٢ضعتها

ٖلى الخإزحر مما ًًمً ب٣اءَا ،وٍغجبِ ُ٢إ ألامً بالخجاعة والخمىٍل وؤلاهخاط٦ ،ما ٢ض
ًخٗغى بلى التهضًضاث ٖلى ق٩ل اإلا٣اَٗت والخٓغ الخجاعي ،الخهاع.


الُ٣إ البُئيٞ :اإليغاع بالبِئت َى في جهاًت اإلاُا ٝبيغاع بالبكغٍت لظل٪

اعجبِ َظا الُ٣إ بالخلىر والاخخباؽ الخغاعي وهضعة اإلاُاٍ ،و٢ض اؾخسضم ج٣غٍغ
بغاهخالهض ( ) Le Rapport Boruntlandبهغاخت مهُلر "ألامً البُئي".
 الُ٣إ اإلاجخمعي :وَى ؤخض ؤلاياٞاث الجضًضة إلاضعؾت ٧ىبجهاظً بٗض بصعاظه
في خ٣ل الضعاؾاث ألامىُت ،وَى ب٢غ ًاعا بىظىص مغظُٗت لؤلمً مً ٚحر الضولت ،و٢ض جُىع
مً َغ" ٝؤو ٫وٍٟغ" (ٞ )Ole Woeverدؿبه ؤن َُ َّىٍاث اإلاجخمٗاث ؤنبدذ ٖلى
2

: Balzacq, Thierry (2003) " Qu'est Ce que la Sécurité Nationale?". Hiver nº52, La revue International

et Stratégique, p09
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اله ْجغاث وَى ما مً قإهه تهضًض الهىٍت الىَىُت والضًيُت
اإلاد ٪في ْل جهاٖض وجحرة ِ
للمجخم٘ٞ ،األمً اإلاجخمعي َى مغاص ٝلـ "الب٣اء َّ
الهىٍتي" (.)Survie Identitaire
لم جخجاَل مضعؾت ٧ىبجهاظً اإلادُِ ؤلا٢لُمي للمكا٧ل ألامىُت ،بدُض ٖالج "بىػان"
ألامً "ٓ٦اَغة ٖالثُ٣ت" (ٞ )Rational Phenomenonال ًمٞ ً٨هم ألامً ال٣ىمي ألي صولت
بمٗؼ ًٖ ٫ؾُا٢اجه ؤلا٢لُمُت ٞاألمً ال٣ىمي ( )national Securityلِـ بدض طاجه مؿخىي طا
ً
مٛؼي للخدلُل ،ألن صًىامُُ٨اث ألامً ٖالث٣ي باألؾاؽٞ ،ال وظىص ألمت م٨خُٟت طاجُا مً ألامً،
ؤما ألامً الكامل ( )Global Securityبمٗىاٍ "ال٨الوي" ٌٗبر في ؤًٞل الخاالث ٖلى جُل٘ ألٖلى
الىا ،٘٢وٖلى الى ٌُ٣مً طلٌ ٪كحر ؤلا٢لُم ( )Regionبلى مؿخىي جغجبِ ُٞه الضو ،٫بدُض ؤن
1

ؤوياٖها ألامىُت ال ًم ً٨الىٓغ بلحها بمٗؼ ًٖ ٫بًٗها البٌٗ.

وبالغظىٕ للُ٣إ الا٢خهاصي الظي ج٩لم ٖلُه "بىػان" وٖال٢خه بالؿُاؾُت الخاعظُت،
وبالغظىٕ إلاخٛحر الجُىبىلخُ ٪هجض ؤن الجؼاثغ الُىم وزانت بٗض  2010في وي٘ ب٢لُمي ٚحر
مؿخ٣غٞ ،دالت الاختراب – ٖلى خض حٗبحر الباخض بً ٖىتر -في لُبُا ومالي وَكاقت الضولت في
الىُجغ والهؼاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت في جىوـ وٖضم الاؾخ٣غاع الخ٣لُضي في الخضوص الٛغبُت
٧ل طل٧ ٪ان له ألازغ ال٨بحر ٖلى ألاصاء الضبلىماسخي للجؼاثغ ،ؤي ٠بلى طل ٪الىي٘ الضازلي
زانت في ْل الخغا ٥الكٗبي الغاًَ وم٘ اهدكاع الىباء ٧ىُٞض  19ػاص الىي٘ ألامجي
والا٢خهاصي جغصي.

ٌ :1كحر بصعَـ الؿُٗض بلى ؤهه بطا ٧ان الىٓام ؤلا٢لُمي َى مؿخىي جدلُلي وؾِ بحن جدلُل الىٓام الٗالمي
وجدلُل الؿُاؾت الخاعظُت للضولتٞ ،ةن الىٓام ؤلا٢لُمي في ؤبؿِ مٗاهُه َى همِ مىخٓم مً الخٟاٖالث
بحن ٖضص مً الىخضاث الؿُاؾُت صازل ا٢لُم مٗحن ،وللخىؾ٘ ؤ٦ثر ؤهٓغ :الؿُٗض اصعَـ ،مدمض.)2001( .
جدلُل الىٓم ؤلا٢لُمُت :صعاؾت في ؤنى ٫الٗال٢اث الضولُت ؤلا٢لُمُت .ال٣اَغة :مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت
والاؾتراجُجُت ،م09
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مً زال٧ ٫ل َظٍ اإلاُُٗاث الجُىؾُاؾُت ومً مىُلَ ٤بُٗت الا٢خهاص الجؼاثغي في
خض طاجهٞ ،اإلاٗلىم ؤن الجؼاثغ صولت عَُٗت ،جب٣ى جل ٪الٗال٢ت الترابُُت بحن الضبلىماؾُت ٖمىما
ً
والا٢خهاص باألزو جب٣ى مهتزة ٦شحرا.
في َظا الؿُا ١جدضًضا ٌكحر باعي بىػان بلى مهُلر ؤو مٟهىم Regional Security
" complexمغ٦ب ألامً ؤلا٢لُمي" 1،ؤًً جغجبِ الاَخماماث ألامىُت ؤلا٢لُمُت م٘ بٌٗ َىا هشحر
هُ٣ت خى ٫خاصزت "جُ٣ىخىعًٍ" ،والتي ٧اهذ هخاط خالت ٖضم الاؾخ٣غاع ؤلا٢لُمي٣ٞ ،ض جإزغ
ً
الُ٣إ الا٢خهاصي الجؼاثغي بهظٍ الخاصزت ٦شحرا وٖلى ٖضة نٗض ،هجض مشال جى ٠٢ما ٢ضعٍ 25
ملُاع متر مٗ٨ب مىظهت للخهضًغ واوسخاب ٖضًض الكغ٧اث ألاظىبُت التي جسىٞذ مً الجى
ألامجي َىا عٚم ؾغٖت جضزل الجِل لخدغٍغ الغَاثًَ ،ىا ؤضخذ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت مغ٦ؼة
ٖلى الجاهب ألامجي مً اإلاىيىٕ بض ٫الخضًض ًٖ ؤَمُت الخجاعة ومىيىٕ الغبذ والخؿاعة ،بل
ؤنبدذ ؤمام جدضي جُمحن الكغ٧اء في مىيىٕ الُا٢ت وٖضم ٣ٞضاجها للؿى ١الٗاإلاُت لهالر
ظهاث ؤزغي ،زانت ؤهه ٧اهذ ؤو ٫مغة جخٗغى الجؼاثغ لخاصر مشل َظا.
ٞىدً الُىم ؤمام ٖالم مٗىلم ٌؿدىض بك٩ل ٦بحر ٖلى بٖاصة جىػَ٘ ال٣ىة و ٤ٞاإلاُٗاع
ً
ً
الا٢خهاصي ،لظل ٪حٗض الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ٖامال ؤؾاؾُا مً ٖىامل الىٟىط والىمى ،وَىا
وؿى ١مشا ٫اإلا٩اهت الجُىاؾتراجُجُت التي جدخلها الجؼاثغٞ ،هي بىابت هدى بٞغٍُ٣ا ظىىب
الصخغاء وما حك٩له مً ؾى ١واٖضةَ ،ظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي جمخل ٪الجؼاثغ خضوص بغٍت
َىٍلت ظضا هدى الجىاع الاٞغٍ٣ي ،بال ؤن ٧ل َاجه اإلا٣ىماث ٚحر مؿخٛلت مً الجاهب الجؼاثغي،
ً
لظل ٪هجض وؿب اإلاباصالث الخجاعٍت يُٟٗت ظضا وال جؼا ٫حٗخمض الاؾالُب ال٣ضًمت ٖلى ٚغاع
مبضؤ اإلا٣اًًت ،ؤي ٠بلى طل ٪وؿب وحجم الاؾدشماعاث الجؼاثغٍت في َه البلضان (وباألزو

 :1للخىؾ٘ ؤ٦ثر ؤهٓغ :ػ٢اٖ ،ٙاص" .)2009/2008( .٫الى٣اف الغاب٘ بحن اإلا٣اعباث الىٓغٍت للٗال٢اث الضولُت".
(ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في الٗلىم الؿُاؾُت ،جسهو ٖال٢اث صولُت ،باجىت :ظامٗت الخاط لخًغ).
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صو ٫الجىاع) مىٗضمت ج٣غٍبا ،وحٗخمض مبضؤ اإلاؿاٖضاث الاظخماُٖت ،وَى ما ًجٗل الضبلىماؾُت
الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت يُٟٗت ،وجتر ٥اإلاجا ٫لجهاث مىاٞؿت ؤزغي مً صازل وزاعط الا٢لُم،
ألامغ الظي ً٣ٟض هٟىط الضولت لهالر َاجه الجهاث.
ٖامل آزغ مخٗل ٤بالضبلىماؾُت الا٢خهاصًت واإلاخٗل ٤بمىيىٕ الخجاعة والاؾدشماع،
ٞإَمُت طل ٪في زل ٤الثروة والىْاث ،٠وٖلُه هدؿاء ٫في خالت الجؼاثغ َل مىار الاؾدشماع َىا
مصج٘ ؾىاء مً الىاخُت ال٣اهىهُت ؤو الىاخُت الؿُاؾُت والٗملُت ٠ُ٨ٞ ،ه٣ى٘ آلازغ بإَمُت
الؿى ١الىَجي وَى مًمىن الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت باألؾاؽ؟ وَظا الازغ لِـ بالًغوعة
ً٩ىن صو ٫بل ًخجاوػ طل ٪بلى الٟىاٖل ما جدذ الضولت اإلاىٓماث البىى ٥الكغ٧اثٞ ،األمغ الُىم
لم ٌٗض ً٣خهغ ٖلى الضولت ٟ٦اٖل ٞدؿب بل ججاوػ طل ٪بلى ٞىاٖل ؤزغي ،بل محزاهُت بٌٗ
الكغ٧اث مشال جخجاوػ ٖضًض الضو ٫اإلاخ٣ضمت.
ٞالضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ال جؼا ٫بلى آلان مجهم٨ت ومجه٨ت في الاؾخجابت لالوكٛاالث
الخ٣لُضًت اإلاخٗل٣ت بالجاهب ألامجي والؿُاسخي ،ولم جخم ً٨بلى آلان مً ج ٠ُُ٨ؤَضاٞها ووؾاثلها
ومبىاَا الخىُٓمي لجٗل الغَان الا٢خهاصي ؤولىٍت ،بهُٛت ؤزغي ٞالضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ال
جؼا ٫ال جمل" ٪البضحهت الا٢خهاصًت".

الخاجمت
مً زال ٫ما ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫ؤن الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ؤمام جدضي ٦بحر في
ؾبُل جد ٤ُ٣اإلاهلخت الىَىُت في ْل الىي٘ ؤلا٢لُمي الغاًَ ،زانت في ْل يٗ ٠حجم
اإلاباصالث الخجاعٍت واوٗضام الاؾدشماعاث في صو ٫الجىاع ،ألامغ الظي ًسل ٤للضولت الجؼاثغٍت هٟىط
ؤ٦بر في َظا الٗم ٤الاؾتراجُجي ،وٍمٞ ً٨هم طل ٪في ْل َبُٗت الا٢خهاص الغَعي الظي ٌٛلب
ٖلى الجؼاثغٞ ،إ٦ثر مً َ %98ى حجم مضازُل الجؼاثغ مً اإلاىاص الُا٢ىٍت التي جهضعَا ،ألامغ
الظي ؤزغ ٦شحرا ٖلى مًمىن الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت.
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وبالخالي هدً بداظت بلى بٖاصة الىٓغ في َبُٗت الا٢خهاص الجؼاثغي مً ٧ل ظىاهبه،
ويغوعة الاٖخماص ٖلى ما جدخاظه الؿى ١الاٞغٍُ٣ت في الجىاع ،زانت وؤن الام٩اهاث التي
جمخل٨ها الجؼاثغ ًاَلها ألن جهبذ ٢ىة ب٢لُمُت ٦بحرةٞ ،هظا ألامغ ٧له ًضزل في مًمىن ألامً
ً
ال٣ىمي الظي انبذ ؤ٦ثر احؿاٖا ،ؤًً ٌكمل ٧ل الجىاهب الا٢خهاصًت والش٣اُٞت والاظخماُٖت
والٗؿ٨غٍت وٚحرَا ٦ما ؤقاع بلى طل" ٪باعي بىػان"
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صوع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في اخخىاء ألاػماث ؤلافغٍلُت في ْل الخُىعاث
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The role of Algerian diplomacy in containing African crises in light of
the current international changes
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Abstract:
After its liberation from colonial restrictions, Algerian
diplomacy managed in hearing the voice of a
persecuted people in its first participation in an
international forum (Bandung meeting 1955).
This approach was adopted to resolve conflicts after
independence, and Algeria fought on many fronts
(Africa, Arab, and international). Despite the security
conditions, these efforts gave results through which
they demonstrated that the Algerian approach “security
diplomacy” represents an important instrument for
establishing regional peace and security.
However, Algerian diplomacy faces many challenges
that require from it a more effective response to keep
up with the current regional and international changes.

:ملخص
ًاؾخُاٖذ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت بٗض جدغعَا م
ُىص الاؾخٗماعٍت ؤن حؿم٘ نىث قٗب٣ال
اء٣ل صولي (لٟت لها في مد٦ مكاع٫مًُهض في ؤو
 جم اٖخماص َظا الىهج لخل.)1955 ٜباهضوو
 وزايذ به الجؼاثغ،٫ال٣الجزاٖاث بٗض الاؾخ
مٚ وع،) صولُا، ٖغبُا،ُا٣ٍغٞظبهاث ٖضًضة (ب
للذ بيخاثج٩ ألامىُت بال ؤن َظٍ الجهىص جٝالٓغو
اعبت الجؼاثغٍت٣ؤزبدذ مً زاللها ؤن اإلا
"الضبلىماؾُت ألامىُت" جمشل وؾُلت مهمت مً ؤظل
 وم٘ َظا جىاظه،لُمُا٢اؾخدباب الؿلم وألامً ب
الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت الٗضًض مً الخدضًاث التي
بت٦ٗالُت إلاىاٞ ثر٦جخُلب مجها اؾخجابت ؤ
.لُمُت والضولُت الغاَىت٢الخُىعاث ؤلا
، الضبلىماؾُت ألامىُت، ألاػمت:ولماث مفخاخُت

Key words: Crisis, Security Diplomacy, Security  الجىاع، الاؾتراجُجي٤ الٗم،اعبت ألامىُت٣اإلا
Approach, Strategic Depth, African Neighborhood.
.ي٣ٍغٞؤلا

:ملضمـ ـ ـت
ٝحر الٓغوٞ جى٫ مً زال، الىامُت٫دسخي الضبلىماؾُت ؤَمُت مخمحزة باليؿبت للضو٨ج
 زانت في ْل، ؤػماث ؾُاؾُت وؤمىُتٝ التي حٗغ٤َغاع في اإلاىا٣اإلاالثمت لخٗؼٍؼ الاؾخ
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الخُىعاث الضولُت الخالُت التي ؤنبدذ ٞحها ال٣ىة الٗؿ٨غٍت اإلاالط ألاو ٫للضو ٫ال٨بري ،مً
ؤظل الخٟاّ ٖلى مغ٦ؼَا في ْل هٓام صولي ٞىيىي ٖلى خض حٗبحر "ُ٦ىِذ والتز".
وم٘ طل ،٪الجؼا ٫بٌٗ الضو ٫جضا ًٖ ٘ٞالُغح الضبلىماسخي في حؿىٍت ألاػماث الضولُت،
مً بُجها الجؼاثغ التي ا٦دؿبذ الخبرة مً ججغبتها الضبلىماؾُت ؤزىاء الشىعة الخدغٍغٍت وبؾمإ
نىتها للٗالم ،اؾخمغ طل ٪بلى ما بٗض الاؾخ٣ال ٫زانت بٗض جؼٖمها خغ٦ت ٖضم الاهدُاػ في
 ،1973لٟغى الاٖخماص اإلاخباص ٫قما-٫ظىىب وظىىب-ظىىب ،والتي مً زالله اؾخُاٖذ ؤن
ججؿض بٌٗ اإلاباصت الشابخت في الٗال٢اث الضولُت ٦د ٤الكٗىب في ج٣غٍغ اإلاهحر ،وخل الجزاٖاث
بُغ ١ؾلمُت ،وٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو...،٫الخ.
٦ما ؤن الجؼاثغ التي اؾخُاٖذ ؤن جسغط مً خغبها يض الجماٖاث اإلاؿلخت ؤزىاء
الٗكغٍت الؿىصاء ،وظضث هٟؿها في مىاظهت تهضًضاث في مدُُها ؤلا٢لُمي (اه٨كا ٝؤمجي) مً
ظغاء جالقي التهضًضاث ألامىُت الجضًضةٞ ،بظلذ ٖضة مجهىصاث لخهضًغ الاؾخ٣غاع وبىاء هٓام
ؤمجي ب٢لُمي بُغ ١ؾلمُت ،وبظل ٪ؤؾُ٣ذ م٣ىلت "ٞغوؿِـ ٞى٧ىٍاما" جهاًت الخاعٍش وبضاًت
صبلىماؾُت ال٣ىة الهلبت.
َظا الُغح ؾِخم جىاوله في َظٍ الىع٢ت البدشُت مً زال ٫ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت الخالُت:
بحن ماضخي اٖخبرٍ الخبراء بالٗهغ الظَبي للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت وخايغ ٌٗغ ٝجدىالث
وتهضًضاث ؤمىُتٞ ،هل ؾخى ٤ٞالجؼاثغ في م٣اعبتها الؿلمُت للخُلىلت صون جإػم ألاويإ ألامىُت في
ٖم٣ها الاؾتراجُجي وفي مدُِ ٚلبذ ٖلُه ال٣ىة الهلبت؟
لئلظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت جم ج٣ؿُم الىع٢ت البدشُت بلى مدىعًٍ عثِؿُحن:
 الضوع ؤلا٢لُمي للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت
 الغَاهاث اإلاؿخ٣بلُت للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت

اإلادىع ألاوٌ :الضوع ؤلاكلُمي للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت
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الخغا ٥ؤلا٢لُمي والضولي الظي اهُل٣ذ ُٞه الجؼاثغ بٗض زغوظها مً خغبها الاؾخجزاُٞت
يض الجماٖاث اإلاؿلخت ،ؤعاصث مً زالله جهضًغ الاؾخ٣غاع بلى بٞغٍُ٣ا والضو ٫الٗغبُت
مؿخٗملت في طل ٪آلالُاث الؿلمُت اإلاخمشلت في صبلىماؾُت الٗمل ال الخهغٍداث ،ألن بىاء
وخ ٟٔالؿلم ًبُ٣ان ؤَم الغَاهاث التي ججتهض الجؼاثغ مً ؤظل ٦ؿبهما بالخٗاون م٘ الهُئاث
ؤلا٢لُمُت (الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي-الجامٗت الٗغبُت) ،والضولُت (َُئت ألامم اإلاخدضة) للى٢اًت وٌٞ
الجزاٖاث ٢بل اؾخٟدالها.
ؤوالَ :بُٗت ألاػماث في بفغٍلُا:
خضازت الاؾخ٣ال ٫لٛالبُت الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت ،ظٗلها جهُضم بمجمىٖت مً اإلاكا٧ل
الاظخماُٖت ،الا٢خهاصًت ،الؿُاؾُت ،وزانت ألامىُت (الاه٣الباث ،الخغوب ألاَلُت ،ومك٩لت
جغؾُم الخضوص) جدىلذ مٗها ٧ل ال٣اعة بلى مؿغح هؼإ ال مخىاهيٞ ،الخضوص ماػالذ بلى ًىمىا جشحر
ؤلاق٩ا ٫في الخٟاّ ٖلى الاؾخ٣غاع وألامً في بٞغٍُ٣ا ،عٚم خل ال٨شحر مجها (الجؼاثغ-اإلاٛغب)،
(بعٍشحرًا) (جىوـ-لُبُا) ،ؤما الخغوب ألاَلُت والخالٞاث الضازلُت ٞخب٣ى بخضي الخهىنُاث
التي ظٗلذ مً الؿلم َض ٝماظل ،ألن الخلُٟاث ؤلازيُت الٗ٣اثضًت واللٛىٍت ٦شحرا ما جدضر
َؼاث في م٩ىهاث الضولت الىاخضة (عواهضا ،الؿحرالُىن ،الهىما ،٫لُبحرًا ،ؤوٚىضا).1
٧ل َظٍ الخٛحراث ؤضخذ بمشابت ال٣اٖضة الخلُٟت التي ؤؾؿذ لبِئت ٚحر آمىت ،ججخم٘
ٞحها ٧ل ألاوكُت ؤلاظغامُت ،وٖلى عؤؾها ؤلاعَاب الظي خى ٫اإلاىُ٣ت بلى مسبر نىاٖت وجهضًغ
ؤلاعَاب بلى ٧ل الٗالم بٗض ؤٛٞاوؿخانٞ .بٗض جإؾِـ ؤلاجداص ؤلاٞغٍ٣ي بُ٣ذ الجؼاثغ جض٘ٞ

1

مؿٗض ٖبض الغخمان ػٍضان ٢اؾم ،جضزل ألامم اإلاخدضة في الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر طاث الُاب٘ الضولي.
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باججاٍ جد ٤ُ٣حٗاون بٞغٍ٣ي إلا٩اٞدت ؤلاعَاب ،وَى ما ججؿض ٗٞال مً زال ٫الاجٟاُ٢ت ؤلاٞغٍُ٣ت
إلا٩اٞدت ؤلاعَاب.1
بن صٖاة الىناًت الاؾخٗماعٍت ٖلى بٞغٍُ٣ا واإلاىاصون بىٓغٍت مٛلىَت ،مٟاصَا ؤن
ألاٞاع٢ت والٗغب ٌٗغٞىن ٌ ٠ُ٦كٗلىن ألاػماث والخغوب ،ومً زم ًجضون ؤهٟؿهم ٖاظؼون
ٖلى بَٟاءَا ،ألجهم لم ًىطجىا بال٣ضع ال٩افي ،ظىضوا ٧ل الىؾاثل اإلاخاخت لهم واإلاضٖىمت مً
َغ ٝالجهاث الغؾمُت لضو ٫هاٞظة ،واؾخُاٖىا الخإزحر ٖلى الؿاخت وؤقٗلىا ٞخُل الخغب
(الغبُ٘ الٗغبي) في الك ٤الٗغبي ،والخغوب ؤلازيُت في الك ٤ؤلاٞغٍ٣ي.
عٚم طل٦ ٪شٟذ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت مجهىصاتها في ؤ٦ثر مً مجا ،٫وبالخٗاون م٘
الجهاث الىاٞظة ؾىاء لضي الخ٩ىماث والضو ٫ؤو الهُئاث ؤلا٢لُمُت والضولُت ،لخد ٤ُ٣الؿالم في
ظمهىعٍت بٞغٍُ٣ا الىؾُى ،ووكغ ٢ىاث خ ٟٔالؿالم ٖبر الٗضًض مً اإلاىاَ ٤التي حكهض جىجغا
(الهىما ،٫صاعٞىع ،مالي) ،وبٗض مكاعَ٘ جىمىٍت في الىُجغ ،الهىما ،٫مىعٍخاهُا ،هاًَُٖ ٪
الىخاثج اإلاد٣٣ت في مىاظهت ؤلاعَاب والجغٍمت اإلاىٓمت ومىاٟ٢ها الغاًٞت للخضزل الٗؿ٨غي.2
زاهُا :ؾماث الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت:
ؤزظث الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ٖلى ٖاج٣ها ٖهض اإلاغاٗٞت مً ؤظل بعؾاء ال٣ىاٖض الؿلمُت
في  ٌٞالجزاٖاث ،ب٢لُمُت ٧اهذ ؤم صولُت لخٟاصي الاهؼال٢اث التي ٢ض جيخهي بلى خغوب المخىاَُت.
وعٚم ٢ىاٖت اإلاؿاولحن الجؼاثغٍحن مً نٗىبت اإلاهمت ،زانت وؤن ٧ل ؤػمت حٗتريها مخٛحراث
ًهٗب الخ ٠ُ٨مٗها ؤو بػالتها ،وفي ْل وظىص اإلاك٨٨حن ب٣ضعة الجؼاثغ في اإلاؿاَمت ،جم٨ىذ

 1خؿحن بىظمٗت" ،بمىاػاة ؤلاٖالن ًٖ ٢ىاث بٞغٍُ٣ت ،ماجمغ صولي في الجؼاثغ خى ٫ؤلاعَاب والتهغٍب في ال٣اعة
الؿمغاء" .ظغٍضة الٗغب 05 ،ؤٞغٍل  ،2008م م.14-13
 2ؤمحن بلٗمغي" ،بٞغٍُ٣ا ٢اصعة ٖلى بىاء الؿالم" .اإلال ٠الضبلىماسخي ،ظغٍضة الكٗب ،الٗضص  20 ،16726ماي
.2015
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الجؼاثغ مً جسُي الٗضًض مً الٗ٣باث لخد ٤ُ٣ما خاولذ ألاَغا ٝاإلاٗتريت حُُٗله مً ؤظل
الخضزل ألاظىبي.
و٧ان مً بحن ؤَم ؤلاهجاػاث ،ؤن جىظذ الىؾاَت الجؼاثغٍت بحن الٗغا ١وبًغان في ٖهض
الكاٍ (بكإن الهغإ الخضوصي خى ٫قِ الٗغب) بالخىٖ ُ٘٢لى اجٟاُ٢ت الجؼاثغ ؾىت ،1975
وم٘ طل ٪لم جخم ً٨مً بجهاء الخال ٝجهاثُا .ؤما الىؾاَت الجؼاثغٍت الشاهُت ٩ٞاهذ مباقغة بٗض
اهخهاع الشىعة ؤلاًغاهُت وجٟجغ ؤػمت الغَاثً بالؿٟاعة ألامغٍُ٨ت في بًغان ؾىت ٣ٞ ،1981ض ٧ان
مى ٠٢الجؼاثغ مخىاػها مً الُغٞحن ،وخاولذ ؤن حسخغ صبلىماؾُتها مً ؤظل بًجاص خل ؾلمي
للهغإ ال٣اثم بحن البلضًً ،ل ً٨اؾتهضاَ ٝاثغة وػٍغ الخاعظُت الجؼاثغي "مدمض الهضً ٤بً
ًخي" بهاعور ،ؤناب اإلاباصعة الجؼاثغٍت ووػٍغ زاعظُتها بال٣خل.1
بياٞت بلى ماؾبٌٗ ،٤خبر خل الجزإ ؤلاعزحري ؤلازُىبي ،مً بحن اإلادُاث الباعػة
للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ،وطل ٪بٗض جى ُ٘٢اجٟا ١ؾالم قامل بغٖاًت الغثِـ الجؼاثغي الؿاب٤
"ٖبض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت" في  12صٌؿمبر  ،2000ونٟه ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة بإهه "اهخهاع
لهىث الٗ٣ل ول٣ىة الضبلىماؾُت".2
َظٍ ؤلاؾهاماث ،ؤؾؿذ لها ججغبت َىٍلت ،ؤنبدذ ُٞما بٗض مغظُٗت ٌٗخمض ٖلحها ٧لما
ا٢خًذ الًغوعة ،مً ؤَم صٖاثمها ٖضم الخضزل لٟغى الخلىٖ ٫لى الٛحر بطا ٧ان الىي٘ له
صعظت مً الخُىعة ٖلى ألامً والؿُاصة ،ألهه مىافي ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ومباصت الٗال٢اث
الضولُت التي ؤؾؿذ مً ؤظل ٖضم اإلاؿاؽ بؿُاصة الضو ٫اإلاؿخ٣لت ،ؤو اٖتراى إلاهحر قٗىب

 1الخؿحن الؼاوي ،اإلاٛغب الٗغبي وبًغان جدضًاث الخاعٍش وج٣لباث الجٛغاُٞا الؿُاؾُت .الضوخت :اإلاغ٦ؼ الٗغبي
لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،ظاهٟي  ،2011م .5
2

عئو ٝبىؾٗضًت" ،صوع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في خل الجزاٖاث ؤلا٢لُمُت" ،مجلت الباخض للضعاؾاث

ألا٧اصًمُت  ،الٗضص الخاؾ٘ ،ظىان  ،2016م .163
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مً خ٣ها ج٣غٍغ مهحرَا ؤو الٗىصة لىُ٣ت الهٟغ (بٖاصة الاؾخٗماع) بٗضما جم ج٣ىحن البضًل
(جهُٟت الاؾخٗماع).
ل٣ض ظاء في هو مُشا ١ألامم اإلاخدضة يغوعة  ٌٞالجزاٖاث الضولُت بالُغ ١الؿلمُت،
لظلٞ ٪ةن الجؼاثغ ملتزمت بهظا اإلابضؤ ،و٢ض خاولذ في الٗضًض مً اإلاغاث حؿىٍت هؼاٖاتها بالُغ١
الؿلمُت صون اللجىء بلى ال٣ىة.1
البضًل اإلاُغوح َىا خؿب الخهىع الجؼاثغي َى الالتزام باإلاىازُ ٤الضولُت ؾىاء الٗغُٞت
ؤو اإلا٣ىىت ،التي ج٣خطخي الىؾُُت والاٖخضا ٫في َغح الخلى ٫بىؾاثل وآلُاث ؤزبدذ ٞاٖلُتها ٖبر
الخاعٍش (الىؾاثل الؿمُت) ،ألجها جخٗاَى وجخ ٠ُ٨م٘ الىي٘ ،وحؿخُُ٘ مؿاًغجه و ٤ٞاإلاخٛحراث
اإلاهاخبت له ،والكاَض ٖلى َظا الخضر الخغب الباعصة التي ؾاص ٞحها الغصٕ الىىوي ،لضعظت ؤن
الٗضًض مً الضواثغ الاؾتراجُجُت الٗاإلاُت لم جىٟي مً ؤَغوخاتها الضزى ٫في خغب هىوٍت مضمغة،
ل ً٨الخٟاوى والخىاع ؤٞطخى بلى جهاًت ؾلمُت ل٩ل اإلاجخم٘ الضولي.
الضٖامت الشاهُت التي ال ج٣ل ؤَمُت ًٖ ألاولى ،ؤن مىاَ ٤الجزإ ؤو الهغاٖاث ؤو الخغوب
التي ؤوٟ٢ذ مؿاع الخاعٍش في ٞترة مُٗىت (الكغ ١ألاوؾِ ،بٞغٍُ٣ا ،ؤوعوبا الكغُ٢ت) ججمٗها في
ٖم٣ها الاؾتراجُجي مجمىٖت اإلادضصاث ،اإلاى ٘٢الجٛغافي ،اإلاىعور الخاعٍذي والخًاعي ،التي
جإزظ بٗحن الاٖخباع ٦غ٦حزة ؤؾاؾُت حؿهل  ٌٞزال ٝفي َظٍ الضاثغة ،ولِـ بلٛاءٍ ووي٘
ال٣ىة الهلبت بض ٫مىه ،اهتهذ بالىؾاَت والخٟاوى بلى ٖ٣ض جهاجي (اجٟاُ٢ت) ،لخاؾـ بلى وي٘
بضاثل ؾلمُت حؿمى في ؤصبُاث الٗلىم الؿُاؾُت بم٣اعباث ألامً الكامل.
في َظا الهضص ع٦ؼث الجؼاثغ في خغا٦ها الضبلىماسخي مً ؤظل اإلاؿاَمت في بخال ٫الؿلم
بلى ج٣ضًم مباصعاث ؤمىُت ،مٗخمضة في طلٖ ٪لى َظٍ الغوابِ لٟهم مهضع الخال ٝومؿبباجه،

1وَُبت زبحزي" ،اليكاٍ الضبلىماسخي الجؼاثغي ٖلى الهُٗض ؤلاٞغٍ٣ي" .مجلت الضعاؾاث ال٣اهىهُت اإلا٣اعهت،
مجلض  ،2الٗضص  ،2016 ،1م م .283-282
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وَغح الخل لخد ٤ُ٣مهلخت ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت بُغٍ٣ت ؾلمُت ،وبالخالي ؾض الُغٍ ٤ؤمام
مبرعاث الخضزل الخاعجي التي اهتهذ ؤٚلبها بلى ؤلاؾاءة لؿُاصة الضو .٫وبىجاخها في الدؿىٍت
الؿلمُت لبٌٗ الجزاٖاث ج٩ىن الجؼاثغ ٢ض اؾخٗاصث م٩اهتها الغٍاصًت بٞغٍُ٣ا ،وٖؼػث َظٍ
اإلا٩اؾب بمكاع٦تها الٟٗالت ٖلى مؿخىي مىٓمت الىخضة ؤلاٞغٍُ٣ت ؾاب٣ا ،والاجداص ؤلاٞغٍ٣ي
خالُا.1
زالثا :مًامحن اليكاٍ الضبلىماس ي:
الٗمل الجماعي في بَاع ب٢لُمي ًمشل الىمىطط اإلاهٛغ للخدال ٠الضولي الظي ٌٗخمض
٧اؾتراجُجُت للخٟاّ ٖلى خالت الاؾخ٣غاع بمٟهىم جىاػن ال٣ىي ،ؤًً ج٩ىن اإلاهالر الضا٘ٞ
للخٗاون ٖلى ؤؾاؽ الخٟاَم ولِـ ال٣ىة.
اٖخبرث الجؼاثغ الخيؿُ ٤الجهىي ،اإلا٣اعبت ألاًٞل إلاىاظهت التهضًضاث ،زانت وؤن
َبُٗت الضولت اإلاسىلت للغص ٖلى َظٍ الخدضًاث ٚحر ٢اصعة للخ ٠ُ٨م٘ ألاويإ ،وَظا ما ًاجج
الايُغاباث في ألاوؾاٍ الكٗبُت التي ج٣ىص بلى ازترا ١الخضوص واإلاؿاؽ بإمً الضو ٫اإلاجاوعة،
وٍٟخذ الباب ٖلى احؿإ عٗ٢خه الٟىضخى التي ؾخبرع بضوعَا الخضزل ألاظىبي.
ّبحن َظا الخىظه ٖملُا ،ؤن مسلٟاث الغبُ٘ الٗغبي ،وجهاٖض التهضًضاث ألامىُت وجضاُٖاث
الخضزل الٗؿ٨غي ألاظىبي ،خىلذ اإلاىُ٣ت بلى ٢ىبلت مى٢ىجت ،ؾُازغ مٟٗىلها ٖلى ٧امل الضو٫
لظا جدغ٦ذ آلالت الضبلىماؾُت في ٧ل الاججاَاث ،وبٗض مدُاث مً الدكاوع والخٟاوى ،ج٩للذ
الجهىص ٖلى َغح م٣اعبت جىاولذ في البضاًت اإلاٗالجت الٟىعٍت لخ ٪ُ٨ٟألالٛام التي جخٛظي مجها
ألاػمت .وبٗض جإًُض الٗضًض مً ألاَغا ٝاإلاخهاعٖت ،جم جىهِب لجىت مكتر٦ت ٖؿ٨غٍت
اؾخسباعٍت جً٘ في مخىاو ٫الضو ٫اإلاٗىُت مباقغة باألػمت (صو ٫الؿاخل) ،ألاصاة ألاؾاؾُت
(اإلاٗلىمت) ،والُُٟ٨ت (الىؾاثل الٗؿ٨غٍت) إلاىاظهت ومدانغة آلاٞت ؤلاظغامُت.
 1بىؾٗضًت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .166
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في هٟـ الؿُا ،١جم جىهِب لجىخحن :ألاولى مخ٩ىهت مً الجؼاثغ ومهغ وجىوـ إلاؿاٖضة
اللُبُحن جدذ بقغا ٝالجامٗت الٗغبُت ،والشاهُت مخ٩ىهت مً الجؼاثغ والدكاص والىُجغ جدذ لىاء
الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي إلاؿاٖضة الٟغ٢اء في مالي ،وٞخدذ باإلاىاؾبت ظىالث خىاع ماعاَىهُت في
الاججاَحن ،ج٩للذ ألاولى (مالي) باجٟا ١الجؼاثغ  ،2015في خحن حٗثرث الشاهُت (لُبُا) بد٨م جضزل
ؤظىبي ٚلب اإلاهلخت الخانت ٖلى مهلخت قٗب ب٩امله.1
وفي َظا ؤلاَاع بظلذ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت زال ٫ؾىت  2020ظهىصا ٦بحرة لخم٨حن
اللُبُحن مً و ٠٢الخغب والجىىح بلى الؿالم ،و٧ان الغثِـ الجؼاثغي "ٖبض اإلاجُض جبىن" ٢ض
نغح في ؤ٦ثر مً مىاؾبت بإن الجؼاثغ مؿخٗضة للٗب صوع الىؾُِ وؤن "٧ل ألاَغا ٝاللُبُت
مىا٣ٞت ٖلى اإلاكاع٦ت في ؤي مباصعة ظؼاثغٍت" ،بِىما ؤ٦ض وػٍغ الخاعظُت "نبري بى٢اصوم" في
مجلـ ألامً الضولي ؤن الىؾاَت الجؼاثغٍت "مُلىبت وم٣بىلت مً ٧ل اللُبُحن". 2
ججضع ؤلاقاعة ،بلى ؤن َىا ٥بٌٗ ألاَغا ٝخاولذ ب٢هاء الجؼاثغ وببٗاصَا ًٖ ظهىص
ّ
خل ألاػمت اللُبُت ،واتهمتها ؤَغا ٝؤزغي بمداولت ٖغ٢لت زُت ألامم اإلاخدضة للدؿىٍت ،لً٨
الجؼاثغ لم جهمذ ؤمام َظٍ الاتهاماث ولم جيسخب مً اإلال ٠اللُبي ألجها مٗىُت ؤ٦ثر مً ٚحرَا
ّ
بدله ،وَى ما ؤ٦ضٍ الغثِـ الجؼاثغي "ٖبض اإلاجُض جبىن" في جهغٍذ له٢":لذ ؾاب٣ا بن الكإن
اللُبي َى قإن ظؼاثغي ،وبهه لً ًدضر ؤي شخيء في َظا البلض صون مىا٣ٞت الجؼاثغ ،هٟـ
ال٨الم ؤ٦غعٍ الُىم .ؾىٟغى ؤهٟؿىا للمكاع٦ت في الخل ،وبطا لم ٌكاع٧ىها ؾيخدمل
 1زال ٫ػٍاعجه للجؼاثغ في قهغ ماعؽ  ،2015نغح الغثِـ اإلاالي الؿاب ٤ببغاَُم بىب٨غ ٧اًخا ،ؤن الاجٟا ١اإلاى٘٢
في الجؼاثغ بحن الخ٩ىمت اإلاالُت والكٗب ألاػاواصي ٌٗخبر بمشابت الاجٟا ١الىمىطط اإلاخىاػن الظي ؾى ٝحٗمل
ألاَغا ٝاإلاالُت ٖلى جىُٟظ بىىصٍ ،والظي ؾىٌ ٝك٩ل ؤعيُت للمهالخت والؿلم في اإلاىُ٣ت ،وَظٍ البضاًت بهما
هي مدُت إلٖاصة بىاء الضولت وبٖاصة حكُِض وجىمُت البالص ختى ًدـ ٧ل ألاَغا ٝبالٟسغ باالهخماء لهظا البلض،
وؤن بالصٍ ٧اهذ ٖلى نىاب إلاا َلبذ الىؾاَت الجؼاثغٍت .للمؼٍض ؤهٓغ :ظغٍضة الخبر .2015.03.25
" 2وؾاَت الجؼاثغ لخل ألاػمت اللُبُت جهُضم بالخضزالث ألاظىبُت"ٞ .غاوـ ،24جاعٍش اليكغ  10ظىٍلُت ،2020
جاعٍش الاَالٕ ُٟٞ 28غي ٖ ، 2021لى الغابِhttps://www.france24.com/ar: :

182

مؿاولُاجىا..والجؼاثغ لً حٗغ٢ل زُت ألامم اإلاخدضة ،ألهىا هإمل في خل صاثم ولِـ خل
ألشخام".1
َظا اإلاى ٠٢الجؼاثغي الشابذ اإلاضٞىٕ بغٚبت ناص٢ت في ٖىصة ألامً والاؾخ٣غاع بلى لُبُا،
ظٗل ألامم اإلاخدضة ٖلى لؿان اإلاخدضر باؾم ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة "ؾدُٟان صوظاعٍ"٪
جشجي ٖلى ظهىص الجؼاثغ ؤلاًجابُت لخل ألاػمت التي حٗه ٠بالجاعة الكغُ٢ت مىظ ٖ٣ض مً الؼمً.

2

ٞغٚم ُٚاب الجؼاثغ ًٖ بٌٗ مؿاعاث الخل في لُبُا ،بال ؤجها ٞغيذ م٣اعبتها لدؿىٍت
الهغإ اللُبي وال٣اثمت ٖلى الخل الؿُاسخي ،وع ٌٞالخضزالث ألاظىبُت والخٟاّ ٖلى الىخضة
اللُبُت قٗبا وؤعيا.
بياٞت بلى ماؾب ،٤جمل ٪الجؼاثغ خًىعا صاثما في اإلاكهض الؿُاسخي وألامجي في مالي،
بهٟتها ٢اثضا للىؾاَت الضولُت الجاعٍت مىظ ٖام  ،2014وعثِؿا للجىت مخابٗت وجىُٟظ اجٟا١
"الؿلم واإلاهالخت" ،اإلاى ٘٢بالٗانمت الجؼاثغ في ظىان . 2015وجخىلى الجؼاثغ مىظ  5ؾىىاث
عثاؾت اظخماٖاث صوعٍت م٘ ممشلي الىؾاَت الضولُت (ألامم اإلاخدضة ،الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي ،الاجداص
ألاوعوبي ،مجمىٖت ٚغب بٞغٍُ٣ا وألاَغا ٝاإلاالُت) ،لبدض مضي ج٣ضم جىُٟظ "اجٟا ١الجؼاثغ"
الظي و ٘٢لخٗؼٍؼ ألامً والؿلم في مالي .وفي خىاعٍ الكهغي في ؾبخمبر  2020م٘ ممشلي وؾاثل
بٖالم مدلُت نغح الغثِـ الجؼاثغي "ٖبض اإلاجُض جبىن" بإن "الخل في مالي ؾُ٩ىن %90
ظؼاثغٍا" ،وَى ما ٌٗ٨ـ الخمؿ ٪الجؼاثغي بؼمام الدؿىٍت في الجاعة الجىىبُت.3

1

ًُٞلت صٞىؽ" ،الجؼاثغ جغاًَ ٖلى الضبلىماؾُت الى٢اثُت" .ظغٍضة الكٗب  ،جاعٍش اليكغ 1ظاهٟي ،2021

جاعٍش الاَالٕ  02ماعؽ ٖ ،2021لى الغابِhttp://www.ech-chaab.com/ar/:
 2صٞىؽ ،هٟـ اإلاغظ٘.
3خمؼة مسخاع" ،الجؼاثغ في مالي ..صبلىماؾُت وكُت ونضام م٘ "ؤلا٧ىاؽ"" .الكغ ،١جاعٍش اليكغ  25ؾبخمبر
 ،2020جاعٍش الاَالٕ ُٟٞ 20غي ٖ ،2021لى الغابِhttps://asharq.com/ar/ :
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٦ما قهضث صولت مالي ػٍاعاث م٨شٟت لىػٍغ الخاعظُت "نبري بى٢اصوم" ،زانت بٗض
الاه٣الب الٗؿ٨غي الظي ؤَاح بالغثِـ "ببغاَُم ؤبى ب٨غ ُ٦خا" في نُ ،2020 ٠وٗٞال ؾمدذ
الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت مً زال ٫م٣اعبت الخل التي َغختها ،مً مدانغة ألاػمت َىا ٥وب٢غاع
ؾلُت اهخ٣الُت ،ووي٘ ُ٢اع اجٟا ١الؿلم واإلاهالخت ٖلى ؾ٨خه الصخُدت بٗض حٗثر وحُٗل
صام ٖضة ؾىىاث.1
وبًٟل الجهىص الجؼاثغٍت ٖاصث الًُ٣ت الصخغاوٍت مجضصا بلى ؤظىضة مجلـ الؿلم
وألامً ؤلاٞغٍ٣ي زال ٫ال٣مت الاؾخصىاثُت الـ  14التي اوٗ٣ضث قهغ صٌؿمبر  2020جدذ قٗاع
«بؾ٩اث نىث البىاص ،»١بما ًً٘ خضا إلاداوالث اإلاٛغب ب٢هاء الاجداص الاٞغٍ٣ي مً الجهىص
الغامُت بلى بًجاص خل للجزإ في الصخغاء الٛغبُتٟ٨ً ،ل للكٗب الصخغاوي خ٣ه ٚحر ال٣ابل
للخهغ ٝفي ج٣غٍغ اإلاهحر والاؾخ٣ال.2٫
الجؼاثغ ومً زال ٫ماٌكهضٍ ظىاعَا ؤلا٢لُمي مً جهُٗض ،ختى وبن ٧ان زاعط خضوصَا،
ٞخضاُٖاجه ؾخمخض لخمـ ؤمجها ال٣ىمي ،ألامغ الظي ًجٗلها ججتهض باؾخمغاع مً ؤظل اخخىاء
ألاػماث اإلاخٟجغة مً خحن بلى آزغ بضو ٫الجىاع ؤلاٞغٍ٣ي.
اإلادىع الثاوي :الغهاهاث اإلاؿخلبلُت للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت
ؤزبدذ الضبلىماؾُت مً زال ٫الىجاح الظي خ٣٣خه في  ٌٞالجزاٖاث ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي
ؤلاٞغٍ٣ي ؤو الٗغبي ،ؤن قٗىب َظٍ ال٣اعة ٢اصعون ٖلى اظخُاػ ألاػماث وبجهاء الخالٞاث

 1صٞىؽ ،مغظ٘ ؾاب.٤
2

"بٖاصة الًُ٣ت الصخغاوٍت بلى مجلـ ألامً والؿلم ؤلاٞغٍ٣ي" .و٧الت ألاهباء الجؼاثغٍت ،جاعٍش اليكغ 07

صٌؿمبر  ،2020جاعٍش الاَالٕ  05ماعؽ ٖ ،2021لى الغابِ :
https://www.spsrasd.info/news/ar/articles/2020/12/07/29363.html
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والىنى ٫بلى مساعط ؾُاؾُتٖ ،بر ٢ىىاث الخىاع والخٟاوى ب ٌٛالىٓغ ًٖ َبُٗت الخالٝ
ومهاصع جإظُجه.
َظا ؤلاصعا ٥اإلاكتر ٥ؾىً ٝامً في اإلاؿخ٣بل الاٖخماص ٖلى الخلى ٫الؿلمُت إلاىاظهت ؤي ؤػمت
مهما ٧اهذ قضتها ،وٍىمي في ؾُاؾاث الضو ٫ال٣غاءة اإلاؿخ٣بلُت لؤلػماث اإلادخملت والخضزل في
الى٢ذ اإلاىاؾب إلاى٘ جٟا٢مها.
ٞاإلاهالخت في مالي ولُبُا جا٦ض ؤن الخىظه الظي اٖخمضجه الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ؾىاء في
بضاًت ألاػمت ؤو ما بٗضَا ،بضؤ زابخا واؾخُإ الخٛلب ٖلى مُُٗاث الخغب اإلاٟخٗلت والى٢اج٘ التي
جدضصَا مُاصًً اإلاىاظهت في بَاع مٗاصلت مسخلت ؤي "مىخهغ ومجهؼم"ٞ .االؾخمغاع في حٛلُب لٛت
الخىاع ؾِصج٘ ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت للجلىؽ للخىاع مً ؤظل اإلادآٞت ٖلى وخضتهم ،ألن
مؿخ٣بلهم لِـ في بلٛاء آلازغ ،ول ً٨في الخٗاٌل ٖلى اٖخباع ؤهه بخضي م٩ىهاث الكٗب .
ما جم بهجاػٍ لٛاًت آلان ٌٗخبرٍ اإلادللىن بمشابت عؾالت ٢ىٍت جغٍض الجؼاثغ ؤن ٌؿمٗها
اإلاٗاعيحن واإلاك٨٨حن في ٢ضعة ألاٞاع٢ت ٖامت ،والجؼاثغ زانت في جد ٤ُ٣الؿلم والاؾخ٣غاع في
اإلاىُ٣ت ،و٦ظا الٟىاٖل اإلااٍضة الؾخضامت ألاػماث في الٗال٢اث الضولُت ،مً ؤظل الخضزل في ٧ل
مغة وبٛاًاث مسخلٟت لخماًت مهالخها ،والاهً٣اى ٖلى ٧ل مباصعة ؾلمُت وبٖالن ٞكلها،
وبالخالي حُِٛب الجؼاثغ ٦ما ٗٞلذ وجٟٗل في ٧ل مغة الضو ٫الٛغبُت في مىاَ ٤الجزإ التي ج٩ىن
َغٞا ٞحها.
ؤوال :الفكل الضوالحي:
مىيىٕ الضو ٫الٟاقلت ؤزظ خحزا ٦بحرا في الخ٣ل اإلاٗغفي ،خُض ٌٗخبر الٗضًض مً
اإلاسخهحن في الكإن ؤلاٞغٍ٣ي ،ؤن الضولت الخضًشت في َظٍ ال٣اعة لم جٓهغ بال ٦يسخت للىٓام
الاؾخٗماعي الٛغبي اإلادؿلِ ،ووعزذ ٖىه مماعؾت الا٢هاء التي جدىلذ ص٦خاجىعٍت ٞـغيذ
بًضًىلىظُت ال٣م٘ والتهمِل وبإللٛاء ،ؤخُذ في الكٗىب الٗىصة بلى َاب٘ الٗى ٠الُاثٟي
إلاماعؾت الؿلُت بجمُ٘ ؤق٩ا ٫الٟىضخى ٧االه٣الباث الٗؿ٨غٍت ،الاٚخُاالث والخغوب ألاَلُت
اإلاخ٨غعة ،التي امخضث جضاُٖاتها بلى ظمُ٘ مجاالث الخُاة لخٟطخي ،في الجهاًت بلى خالت مً
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الالؤمً ،وْٟذ مً َغ ٝالجماٖاث اإلاؿلخت ،وٖهاباث الجغٍمت اإلاىٓمت لخجٗل مً اإلاىُ٣ت
اإلاغ٦ؼ الغثِسخي لُ٣اصة ألاٖما ٫ؤلاعَابُت ،وَظا ما حؿبب في اهدكاع التهضًضاث ألامىُت التي ونلذ
خض اإلاؿاؽ بإمً الضو ٫اإلاجاوعةٖ ،لى ٚغاع صو ٫اإلاٛغب الٗغبي لخيخ٣ل الٗضوي بلى صو ٫الاجداص
ألاوعوبي.
ٞكل الضو 1٫مً الىاخُت الؿُاؾُت في بعؾاء ٢ىاٖض للمماعؾت الضًم٣غاَُت الًامىت
الهخ٣ا ٫الؿلُت والاؾخ٣غاع في اإلااؾؿاث الؿُاؾُت ،وٖضم ٢ضعة الخ٩ىماث اإلاغ٦ؼٍت في ؤصاء
وْاثٟها الؿُاصًت لخىٞحر الخماًت وألامً للؿ٩ان ،زانت في اإلاىاَ ٤التي حِٗل خالت مً
التهمِل وال٣ٟغ ،اؾخٛلتها الضو ٫الٛغبُت (ٞغوؿا) ٦مبرعٖ ،لى اٖخباع ؤن الخدضًاث ؤنبدذ
جٟى٢ ١ضعاث صو ٫اإلاىُ٣ت ،ويُٛذ ٖلى عئؾاء صو ٫الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي ل٣بى ٫مؿاٖضتها ٖلى
اؾخٗاصة ألامً والاؾخ٣غاع ،وهجخذ في الخهىٖ ٫لى ؤلاطن بالخضزل الٗؿ٨غي مً َغ ٝألامم
اإلاخدضة الالثدت .22012/2085
باليؿبت للجؼاثغٞ ،ةن اإلاىاظهت الخُ٣ُ٣ت حؿخضعي اإلاؿاٖضة واإلاااػعة مً اإلاجخم٘ الضولي
للً٣اء ٖلى صوامت الٗى ٠الُاثٟي ،لظا ًجب الاهسغاٍ في ههج قامل ًخُلب مً ظهت بٖاصة
الخ٨ٟحر بهىعة زال٢ت في الضٖم الٗؿ٨غي الظي ً٣ضم لبلضان اإلاىُ٣ت للغص ٖلى َظٍ الخدضًاث،
٦ما ًجب اجساط ظملت مً ؤلاظغاءاث الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت٦ ،خٗؼٍؼ الخىاع
الجغيء والكامل م٘ الُىاث ٠اإلاخهاعٖت وج٣ضًم الخضماث في اإلاجاالث الخٗلُمُت الٟالخُت
والصخُت للُب٣اث التي حٗاوي مً التهمِل ،لخٗؼٍؼ وظىص الضولت في ألاَغا ٝوحٗؼٍؼ ؾُاصة
ال٣اهىن ،وبظل ٪ه٩ىن ٢ض ؤؾُ٣ىا م٣ىلت "ظان ٞغاوؿىا باًاع" الظي ٖبر ًٖ َظا الٟكل

1

لئلقاعة ٞةن مٟهىم الضولت الٟاقلت ًخم جىُْٟه مً الضو ٫الٛغبُت لخبرًغ ؾُاؾاتها الخضزلُتٖ ،لما ؤجها

الؿبب في َظا الٟكل.
Oriane Ben Attar, « Le role de la France dans la crise Malienne ». Paris : Civitas Europa, N°31 , 2/2013,

2

p145.
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بؿُاؾت ملء البُىن ،التي لً ج٣بلها الكٗىب التي جهاعٕ مً ؤظل الب٣اء والخغوط مً الهُمىت
والخبُٗت الاؾخٗماعٍت.1
زاهُا :الٗمل الجماعي ؤلافغٍلي:
ؤَمُت البٗض ؤلاٞغٍ٣ي باليؿبت للجؼاثغ لِـ بالجضًضٞ ،هى ٌٗىص بلى ؾىىاث الخغب
الخدغعٍت ؤًً ؤصع٦ذ الجؼاثغ ما جمشله َظٍ الضاثغة لخدغ٧اتها الجُىؾُاؾُت ،بدُض ق٩لذ
بخضي ال٣ىاٖض الخلُٟت لها في ؾُا ١الخًامً الشىعي الظي ُٚى ٧ل اإلاىاَ ٤الخضوصًت.
بٗض الاؾخ٣ال ،٫ومً مىُل ٤مباصت بُان ؤو ٫هىٞمبر جبيذ الجؼاثغ ً٢ایا ال٣اعة ،وهٓغا
ل٩ىجها مً ّ
الضو ٫التي ٖاهذ مً ویالث الاؾخٗماع ،ؤؾؿذ لىٟؿها ٖىىان الضولت اإلادبت للؿالم
وخملذ ٖلى ٖاج٣ها مهمت الضٞإ ًٖ ال٣اعة ،ومؿاهضة الخغ٧اث الخدغعٍت ،خُض ؤنبذ ُٞما
بٗض مبضؤ م٣ضؽ في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت .2و٢ض لخو ألاؾـ الكاَضة ٖلى نالبت
َظٍ الٗال٢اث الباخض "ؾلُمان الكُش" ُٞما ًلي  ،ؤوال :الخًامً الؿُاسخي في بَاع ٟ٦اح الضو٫
ؤلاٞغٍُ٣ت مً ؤظل الخدغع ،ومداعبت الخمُحز الٗىهغي وؤلامبرًالُت ،زاهُا :اإلاخٛحر ؤلاًضًىلىجي
والؿُاسخي ٧ان اإلادضص ألاؾاسخي الظي ص ٘ٞالجؼاثغ بلى التر٦حز ٖلى بٞغٍُ٣ا في ؾُاؾتها الخاعظُت
٦مجا ٫خغ٦ت ظُىؾُاسخي مًٟل ،زالثا :اإلاخٛحر الا٢خهاصي وْٟذ الجؼاثغ صوعَا الغٍاصي في
ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت الؾخ٨ما ٫صو ٫الٗالم الشالض الؾخ٣اللها الا٢خهاصي مً زال ٫اإلاُالبت بة٢امت
هٓام ا٢خهاصي صولي.3
Boubacar Haidara, «Pourquoi l„opinion publique malienne a une vision négative de l„opération
07.03.2021 :

le

consulté

CONVERSATION ,10.02.2020,

THE

1

Barkhane,

https://theconversation.com/pourquoi-lopinion-publique-malienne-a-une-vision-negative-deloperation-barkhane-130640
٣ً2ى ٫الؼُٖم الشىعي ؤلاٞغٍ٣ي"ؤمُل٩ا٧ ٫ابغا :"٫بطا ٧اهذ م٨ت ٢بل اإلاؿلمحن والٟاجی٩ان ٢بلت اإلاؿیدیحن ّ
ٞةن
الجؼاثغ جب٣ى ٢بلت للشىاع وألاخغاع.
Slimane chikh, «La politique Africaine de l„Algérie». Annuaire de l„Afrique du nord, Vol.17, éditions

3

du CNRS, 1979 . pp 3-5.
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ؤزغ الش٣ل الجُىؾتراجُجي للجؼاثغ وو٢ىٖها في هُ٣ت ه٣اَ٘ اؾتراجُجي في اإلاٛغب الٗغبي
ٖلى ؤمجها ال٣ىمي وظٗله مى٨كٟا ٖلى ٧ل الجهاث ،وهي ويُٗت جإججذ بؿبب قؿاٖت ؤلا٢لُم
الجؼاثغي وَى ٫خضوصٍ البرًت والبدغٍت ،مما ظٗل الجؼاثغ مٗىُت بك٩ل مباقغ ب٩ل ما جٟغػٍ
البِئت ألامىُت اإلاٛاعبُت مً جٟاٖالث وجُىعاث .و٢ض ؤصع ٥نىإ ال٣غاع الجؼاثغٍحن َظا مىظ ٖهض
الغثِـ الغاخل "َىاعي بىمضًً" الظي اٖخبر ؤن" اإلاٛغب الٗغبي واإلاىُ٣ت الٟانلت بحن
ال٣اَغة وصا٧اع جمشل مىُ٣ت ؤمً باليؿبت للجؼاثغ ،وؤهه ال ًم ً٨ؤن ًدهل ؤي حُٛحر في َظٍ
1

اإلاىُ٣ت صون اجٟا ١م٘ الجؼاثغ".

ولخٗؼٍؼ ؤمجها ؤلا٢لُمي في الٗم ٤ؤلاٞغٍ٣ي واإلاٛاعبيٖ ،ملذ الجؼاثغ بٗض زغوظها مً ٖؼلتها
اإلاٟغويت ٖلى ؤلاهسغاٍ في قب٨ت مً الكغا٧اث ؤلاؾتراجُجُت وألامىُت والخىاعاث م٘ الخل٠
ألاَلسخي والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،وَظا ما ؤ٦ضٍ الغثِـ الؿابٖ ٤بض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت في
هىٞمبر 2007ؤهه "خخمي ٖلى الجؼاثغ الاهسغاٍ في ٧ل اإلاؿاعي والجهىص الضولُت زضمت إلاهالخىا
ألامىُت وؾُاؾاجىا الضٞاُٖت".2
مً َظا اإلاىُل ٤وؾُٗا مجها لترؾُش وحٗؼٍؼ م٣اعبت ؤمىُت ب٢لُمُت مؿخ٣لت ،إلاىاظهت
اإلا٣اعباث الضولُت التي حؿعى لٟغى الهُمىت واؾخٛال ٫زحراث اإلاىُ٣ت٦ ،شٟذ الجؼاثغ مً
خغا٦ها ٖلى الهُٗض ؤلاٞغٍ٣ي وٖبر جغجِباث قملذ الٗضًض مً اإلاجاالث ب٢لُمُا ،بخيؿُ ٤الجهىص
بحن الضو ٫والجهاث اإلاسخهت ٖلى مؿخىي الاجداص ؤلاٞغٍ٣يٖ ،لى ٚغاع مجلـ الؿلم وألامً
ؤلاٞغٍ٣ي ومىٓمت صوٚ ٫غب بٞغٍُ٣ا ومىٓمت الكغَت ؤلاٞغٍُ٣ت ،مً زال ٫جُٟٗل الاجٟاُ٢اث
ووي٘ آلُاث مخٖ ٤ٟلحها لًمان جىُٟظَا ٖلى ألاعى ،في هٟـ الؿُا ١ؾٗذ الجؼاثغ للخٗاَي
"1بٗض جٟا٢م ألاػمت في مىُ٣ت الؿاخل ..الجؼاثغ ؤمام ٞغنت جاعٍسُت للغٍاصة ؤلا٢لُمُت" .مى ٘٢ظؼاًغؽ،
اإلاهضع مً الجؼاثغ هُىػ  ،جاعٍش اليكغ  28ماي  ،2014جاعٍش الاَالٕ ُٟٞ 20غي ٖ ،2021لى الغابِ:
https://www.djazairess.com/djazairnews/73436
ٞ 2غٍض بىعاؽ" ،الخدضًاث ألامىُت في الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي وجإزحرَا ٖلى ألامً الىَجي" .مجلت اإلاضعؾت الٗلُا الخغبُت،
الٗضص الشاوي ،ظىان ، 2009 ،م.71
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والخ ٠ُ٨بٗ٣الهُت م٘ مباصعاث الضو ٫ال٨بري زانت في اإلاؿاثل ألامىُت ختى جخٟاصي الخهاصم
بالىٓغ بلى نٗىبت ألاويإ الغاَىت.
ًب٣ى بعؾاء هٓام ؤمجي ب٢لُمي في ال٣اعة ؤلاٞغبُ٣ت ٖامت والؿاخل زانت ،بخضي ؤَم
الغَاهاث باليؿبت للجؼاثغ ،لظا ًجب ؤن جىسغٍ ٧ل الضو ٫في م٣اعبت اإلاىاظهت الكاملت
للتهضًضاث واإلاساَغٖ ،لى ؤن ج٩ىن الغئٍت واخضة ًخ٣اؾمها ظمُ٘ الٟاٖلحن ،وٍجب ؤن ج٩ىن
مخٗضصة (الجىاهب ألامىُت ،الؿُاؾُت ،الا٢خهاصًت ،الاظخماُٖت ،الش٣اُٞت والخىمىٍت) ،جخىا٤ٞ
والخهىع الخضًض لؤلمً الظي ؤنبذ ًإزظ ؤبٗاصا مخٗضصة ،وٍخماشخى م٘ اإلاٗاًحر وال٣ىاٖض
الضولُت اإلاٗمى ٫بها في بؾتراجُجُاث مىاظهت الخدضًاث ألامىُت.
زالثا :اٖخماص ألامً اإلاخباصٌ:
ؤزبدذ الضعاؾاث الٗلمُت والخجاعب اإلاُضاهُت ؤن اٖخماص الضوٖ ٫لى الُ٣غٍت في مىاظهت
التهضًضاث ألامىُت الجضًضة ،لم ًإث بىدُجت بل ٖ٨ـ طل٣ٞ ٪ض ؾاَم في اهدكاع الٗضوي ٖبر
الٗالم ،لظا ً٣ترح بٌٗ اإلاىٓغًٍ ٖلى ٚغاع "باعي بىػان" ،مٟهىم "مغ٦ب ألامً" "٦ىمىطط
لٟىيىٍت مهٛغة ،وَكغًٖ مغ٦ب ألامً ٖلى ؤلاٖخماص اإلاخباص ٫في مجا ٫الخىاٞـ مشله مشل
اإلاهالر اإلاكتر٦ت" .1ؤي الخدال ٠لبىاء ؤهٓمت ؤمىُت ب٢لُمُت حؿاٖض ٖلى اإلادآٞت ٖلى خالت
الاؾخ٣غاع ،وبظلً ٪هبذ بةم٩ان الضو ٫وسج ٖال٢اث للخٗاون والٗمل الجماعي بما ًسضم
اإلاهالر اإلاكتر٦ت.
الجؼاثغ التي وظضث هٟؿها وظها لىظه ؤمام التهضًض ؤلاعَابي الظي ٖاهذ مً وٍالجه
لٗكغٍت ٧املت في الضازل ،لخجضٍ بضعظت ؤزُغ بٗض جالُ٢ه م٘ ٖهاباث الجغٍمت اإلاىٓمت في
الٗم ٤ؤلاٞغٍ٣ي ،وبالًبِ في الؿاخل والٗم ٤اإلاٛاعبي في الجهت الكغُ٢ت لُبُا وجىوـ ،وعٚم
الُ٣ىص التي جٟغيها الُٗ٣ضة ألامىُت والٗؿ٨غٍت مً ٖضم الخضزل الخاعجي ،بال ؤن الجؼاثغ
خاولذ َغح ؤلا٢لُمُت ألامىُت ٖلى اإلاؿخىي ؤلاٞغٍ٣ي ،زانت وؤن اإلااقغاث الٗملُاجُت جُٟض بإن
 1عابذ ػاوي" ،مًٗلت ؤمً الخضوص والخإؾِـ للمغ٦ب ألامجي٢ :غاءة في مىُل٣اث مضعؾت ٧ىبجهاظً" .صٞاجغ
اإلاخىؾِ ،الٗضص الؿاصؽ ،م.59
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ألامً ال٣ىمي لضو ٫الجىاع (لُبُا ،مىعٍخاهُا ،الىُجغ) ٢ض جإزغ ؾلبا لٗضم ٢ضعتهم ٖلى الخ ٠ُ٨م٘
َظٍ اإلاؿخجضاث ،هاَُ ًٖ ٪اإلاكا٧ل والهكاقت التي ؤنبدذ قاملت.
الُغح الظي ظاءث به اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت ٌٗخمض ٖلى ب٢ىإ الٟىاٖل ؤلا٢لُمُت ٖلى ؤَمُت
الخٟاّ ٖلى الاؾخ٣غاع وألامً مً مىٓىع ب٢لُمي بدذ ،لخبضؤ في مغخلت زاهُت بلى ج٣ؿُم ألاصواع
والىْاث ٠ألامىُت ب٣ضع ٖالي مً الخإَُل إلاىاظهت الخدضًاث ،وبن هجخذ في بوكاء َُا٧ل إلصاعة
ألاػماث ،وويٗذ ألاعيُت للخيؿُ ٤الٗؿ٨غي والاؾخسباعاحي وظؿضث بٌٗ بغامج الخىمُت ،بال
ؤن الٗضًض مً الٗغاُ٢ل ما ػالذ حُٗ ٤جد ٤ُ٣مًامحن َظٍ اإلا٣اعبت .لَ ً٨ظا لم ًمى٘ مً
مىانلت اإلاؿحرة والدكبذ بمىٟ٢ها اإلاصج٘ لخ٨شُ ٠الغوابِ  ،وحؿهُل الٗمل الجماعي في ٧ل
اإلاجاالث ٖىيا ًٖ ؤيغاع الخىاٞـ ألاظىبي الؿلبي ،الظي ؤزبذ ؤن جىاظضٍ ًبرعٍ الهضٝ
اإلاهلخي ولِـ الضٞاعي.
زاجمت:
زخاما إلاا ج٣ضمً ،خطر ؤن ٞكل اإلاىٓىمت ألامىُت الاٞغٍُ٣ت في بخال ٫الؿلم باإلاىُ٣ت ال
ٌٗجي بالًغوعة اؾخدالت اإلاهمت ب٢لُمُا ،ألن اإلاؿاَمت الٟٗالت والغاثضة للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في
بصاعة وحؿىٍت الجزاٖاث ؾلمُا ًٟ٨ي لئلظابت ٖلى ٧ل الدؿائالث .ومً بحن الىخاثج اإلاخىنل بلحها:
ؤن ٖامل ؤو مهُلر ألاػمت مهم ظضا لٟهم وجٟؿحر الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت التي ؤ٦ضثخًىعَا مً الخإؾِـ لٛاًت الُىم ،في مٗالجت الً٣اًا اإلاخىاػٕ ٖلحها مً ؤظل الىنى ٫بلى
خلى ٫ؾلمُت ،وطل ٪مً زالُ٢ ٫اصة اإلاٟاوياث ولٗب صوع الىؾُِ بحن ألاَغا ٝاإلاخهاعٖت،
وج٣ضًم مباصعاث وخلى ٫بةقغاٞ ٥ىاٖل ب٢لُمُت ؤو صولُت.
الىجاخاث اإلاد٣٣ت في الٗضًض مً الً٣اًا الكاث٨ت ؤ٦ضث مضي ؤَمُت اإلا٣اعبتالجؼاثغٍت في بخال ٫الؿلم وألامً ،وَظا ما ٞغى اختراما إلاؿاٖحها صولُا وظٗل مجها الضولت
اإلادىعٍت في مدُُها ؤلا٢لُمي.
٢ىاٖت الجؼاثغ بإن الٗى٦ ٠مدغ ٥للجزاٖاث ًيكِ وٍ٨ٟغ بُغ٢ ١ضًمت وظضًضة وٍضزلفي جدالٟاث ٢ض جضمغ مجخمٗاث ب٩املها ،وجهِب صوال بإُٖاب ٢ض ال ججهٌ مجها بٗض ؾىحن،
ؤنبذ مجؿض مُضاهُا في ألاويإ ألامىُت التي ٌِٗكها الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي ،زانت بٗض الخضزل
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الٗؿ٨غي الٟغوسخي وفي بٌٗ صو ٫اإلاٛغب الٗغبي ،بٗض مىظت ما انُلر ٖلى حؿمُخه بالغبُ٘
الٗغبي ،مما ؤل٣ى بًالله الخُحرة ٖلى ألامً ال٣ىمي الجؼاثغي ،وايُغ ناو٘ ال٣غاع بلى جىظُه
البىنلت الاؾتراجُجُت هدى الٗم ٤ؤلاٞغٍ٣ي ،وبٖاصة جُٟٗل الخغا ٥الضبلىماسخي الخخىاء الٓاَغة
ألامىُت والخُلىلت صون اهدكاعَا ،وطل ٪بالتر٦حز ٖلى ما ًلي:
-1في بَاع لجىت ألاع٧ان الٗملُاجُت اإلاكتر٦ت التي جم جإؾِؿها ٖام ً ،2010جب الخيؿُ٤
بحن ظُىف الضو ٫ألاعبٗت في ظهىص مىاظهت ٧اٞت الخدضًاث باإلاىُ٣ت بةإلٖخماص خهغا ٖلى
ؤلام٩اهاث الخانت بجُىف اإلاىُ٣ت .واإلاؼٍض مً الخٗاون والدكاوع وجباص ٫اإلاٗلىماث في بَاع
مجمىٖت جباص ٫الخدالُل وآلاعاء ب٩ل خغٍت خى ٫اإلاىايُ٘ اإلاخٗل٣ت باإلاجا ٫ألامجي.
-2الٗمل ٖلى بًجاص جىا ٤ٞؾلمي بحن ألاَغا ٝاإلاخهاعٖت بزيُا وٖغُ٢ا وبصماظهم في
مسُُاث الخ٩امل الىَجي ،مهم ظضا ،ألن التهمِل و٦بذ الخغٍاث ،ونغإ الهىٍاث ،مً
الٗىامل اإلاٛظًت لئلعَاب وظماٖاث الجغٍمت اإلاىٓمت ،واإلادؿبب في َكاقت ألاهٓمت اإلاغ٦ؼٍت
التي ٢ض جهل بلى خض ج ٪ُ٨ٟالضولت الىَىُت ،لُب٣ى ج٣ؿُم الؿىصان قاَضا ٖلى طل ،٪ختى ال
ههل بلى بٖاصة عؾم الخغاثِ والخضوص والخ٣ؿُم ٦ما َى ٖلُه الخا ٫آلان في ؤوعوبا الكغُ٢ت.
-3جُٟٗل الخٗاون ؤلا٢لُمي بحن ٧اٞت الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت واإلاٛاعبُت ٖلى ؤؾاؽ اجٟاُ٢اث
زىاثُت ؤو ظماُٖت لخٗؼٍؼ مغا٢بت الخضوص ،بخ٣ضًم الضٖم اإلااصي واللىظِؿتي وج٣ىٍت ال٣ضعاث
ألامىُت ل ُ٘٣الُغٍٖ ٤لى آلاٞت ؤلاعَابُت ،ومىٗها مً الىنى ٫بلى ؤ٢الُم ؤزغي ،ومى٘ ٖملُاث
اؾخحراص ؤلاعَابُحن مً الخاعط ،وم٩اٞدت تهغٍب ألاؾلخت والخض مً ْاَغة الهجغة ٚحر الكغُٖت.
-4صٖم وحصجُ٘ ٖملُاث الخىمُت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت و٧ل
اإلاباصعاث ما صامذ تهض ٝبلى حٗؼٍؼ الىؾاَت والخىاع بحن اإلاجخمٗاث اإلادلُت والخ٩ىماث
اإلاغ٦ؼٍت ،بُٛت جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع الؿُاسخي وألامجي ،وججىب جضزل الضو ٫ال٨بري طاث اإلاهالر في
اإلاىُ٣ت.
-5اإلاىُ٣ت مدخاظت بلى جىمُت قاملت وَظا ما ٌؿخضعي بظ ٫مجهىصاث مخىاؾ٣ت مً ؤظل
اؾخٛال ٫جىاٞـ الضو ٫الٛغبُت ال٨بري وظلب مكاعَ٘ اؾدشماعٍت٦ ،ما ًجب زل ٤ج٨خل ؤو
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جدالٟاث الصزا ٫الٖبُحن ظضص ٖلى ٚغاع الضو ٫الٗغبُت وآلاؾُىٍت ،للجهىى ا٢خهاصًا والً٣اء
ٖلى الٗضًض مً اإلاكا٧ل التي ؤًٞذ بلى ٖضم الاؾخ٣غاع٦ ،ما ؾدؿهم َظٍ الخُىة في جىىَ٘
اإلاباصالث الخجاعٍت ،وحٗؼٍؼ اإلاغ٦ؼ الخٟاوضخي لضو ٫اإلاىُ٣ت.
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 صعاؾت في الخضاُٖاث وآلُاث:جإزحر ألاػمت اللُبُت ٖلى ألامً اللىمي الجؼاثغي
.اإلاىاحهت
The impact of thelibyan crisis on the Algerian national security: astudy of
the implacations and coping mechanisms.
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لِس ي ؤخالمٚ و. ص.ٍ
2 حامٗت ؾُُف
ahlemouaghlici@gmail.comAbstract:
The aim of this study is to try to comprehend the
background of the libyan crisis, which is one of the
Most crucial new security files and a security
challenge for algeria in particular, due to the
numerous Security ramifications and risks it entails,
exposing algeria&#39;s security to the escalation of
transnational Threats.
This is in addition to emphasizing how algeria
responds to these challenges in order to maintain and
Defend its national security and stability
Keywords :
libyan crisis, algerian national security , threats.

:ملخص
ُت ألاػمتٟ ٖلى زلٝى٢ َظٍ الضعاؾت بلى الىٝتهض
اث ألامىُت الجضًضةٟاللُبُت بةٖخباعَا مً ؤَم اإلال
 وَظا هٓغا إلاا،ل زام٩وجدضًا ؤمىُا للجؼاثغ بك
 مما ظٗل،جدمله مً جضاُٖاث ومساَغ ؤمىُت ٖضًضة
ا م٘ جهاٖض وجحرة التهضًضاث الٗابغةٞكى٨ؤمجها م
.لؤلوَان
ٍُت حٗامل الجؼاثغ م٘ َظُٟ٦ ت بلى ببغاػَٞظا باإليا
غاعَا٣التهضًضاث مً ؤظل يمان وخماًت ؤمجها واؾخ
.الىَجي
:ولماث مفخاخُت
ي
. التهضًضاث، ىمي الجؼاثغ٣ ألامً ال،ألاػمت اللُبُت

:ملضم ـ ــت
٘ الانٗضة مما ؤصي بلى جىؾ٠لذ ألاػمت اللُبُت ظملت مً الخضاُٖاث ٖلى مسخل٩ق
 بل ختى،ِ ٖلى اإلاؿخىي الضازلي٣ٞ  لِـ،خهاصًت٢ التهضًضاث ألامىُت وؤلاظخماُٖت والا١هُا
. الجىاع ٖلى عؤؾها الجؼاثغ٫ لضو٤ل٢  والتي ؤنبدذ مهضع،لُمي٢ٖلى اإلاؿخىي ؤلا
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وؤمام جهاٖض الخُغ اللُبي الىاجج ًٖ ؤلاهٟالث ألامجي صازل لُبُا ومساو ٝالجؼاثغ بكإن
طلٖ ٪لى ؤمجها واؾخ٣غاعَا٧ ،ان لؼاما ٖلى الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ؤن حٗمل ٖلى مداولت
اًجاص خل لؤلػمت مً زال ٫الُ٣ام بٗضة مباصعاث م٘ ألاَغا ٝالٟاٖلت في الؿاخت اللُبُت وصو٫
الجىاع والٟاٖلحن الضولُحن باًجاص َغ ١لدؿىٍت ألاػمت.
وجإؾِؿا إلاا ؾب ٤هُغح ؤلاق٩الُت الخالُت:
بلى ؤي مضي ق٩ل ٖضم الاؾخ٣غاع في لُبُا تهضًضا ٗٞلُا لؤلمً الجؼاثغي؟
اإلالاعبت اإلاىهجُت:
_ مىهج صعاؾت الخالت :جم ؤلاٖخماص ٖلى مىهج صعاؾت الخالت ألهىا بهضص صعاؾت ألاػمت الُبُت
وجإزحرَا ٖلى ألامً الجؼاثغي.
_ اإلاىهج الىنفي الخدلُلي :جم ؤلاٖخماص ٖلُه مً زال ٫اؾخ٣هاء التهضًضاث التي جٟغػَا
الضولت اإلاجهاعة (لُبُا) ومضي جإزحرَا ٖلى اإلادُِ ؤلا٢لُمي (الجؼاثغ).
جلؿُم الضعاؾت:
اإلادىع ألاو :٫ألاػمت اللُبُت واوٗ٩اؾاتها ٖلى ألامً ال٣ىمي الجؼاثغي
ؤوال :زلُٟاث ألاػمت اللُبُت
زاهُا :بوٗ٩اؾاث ألاػمت اللُبُت ٖلى ألامً ال٣ىمي الجؼاثغي
اإلادىع الشاوي :اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت للخٗامل م٘ ألاػمت اللُبُت
ؤوال :مًامحن اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت للخٗامل م٘ جضاُٖاث ألاػمت اللُبُت
زاهُا :الاؾتراجُجُت الجؼاثغٍت للخٗامل م٘ ألاػمت اللُبُت وجإمحن خضوصَا
اإلادىع ألاوٌ : :ألاػمت اللُبُت واوٗياؾاتها ٖلى ألامً اللىمي الجؼاثغي
ؾىٗالج في َظا اإلادىع زلُٟاث ألاػمت اللُبُت ،واوٗ٩اؾاتها ٖلى ألامً ال٣ىمي الجؼاثغي
مً الجاهب ألامجي والا٢خهاصي والاظخماعي.
ؤوال :زلفُاث ألاػمت اللُبُت:
في ُٟٞغي ٖام  2011زغظذ مجمىٖت مً الصخهُاث والٟهاثل وال٣ىي الؿُاؾُت
للمُالبت بدىخي وؾ٣ىٍ الىٓام ال٣ظافي ،وفي ُٟٞ 18غي جىؾٗذ َظٍ الاخخجاظاث بلى الٗضًض
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مً اإلاىاَ ٤في البالص ،وَى ما ؤصي بلى خضور اقدبا٧اث بحن اإلاخٓاَغًٍ وقغَت الىٓام ،بٗض ؤن
٢امذ َظٍ ألازحرة بغمي اإلاخٓاَغًٍ بالغنام ،و٢ض ؾ ِ٣الٗضًض مً ال٣خلى.
وؤٖلً ٖلى بزغَا الغثِـ اللُبي مٗمغ ال٣ظافي بٗضم عٚبخه في الخىخي وؾِؿخسضم ظمُ٘ الىؾاثل
للخمؿ ٪بالؿلُت.

1

بن اؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨غٍت باألؾلخت الشُ٣لت نظص الشىاع في قغ ١لُبُا َى ما ظٗل
مجلـ ألامً في ُٟٞ 26غي ً 2011دبجى ٢غاع ٞغى خٓغ ٖؿ٨غي وا٢خهاصي ٖلى الىٓام اللُبي،
و٢ض ٢ام خل ٠الكما ٫ألاَلسخي (الىاجى) بدملت ٖؿ٨غٍت في  19ماعؽ يض ٦خاثب ال٣ظافي
إله٣اى بىٛاػي ؾمُذ "ٞجغ ألاوصٌؿت" ،واؾخمغ الهجىم الجىي ٖلى لُبُا بىاؾُت الخدال٠
الضولي بللى ٚاًت ؾ٣ىٍ مٗمغ ال٣ظافي في ؤًضي الشىاع و بٖضامه في  20ؤ٦خىبغ .2012

2

بٗض ؤلاَاخت بىٓام ال٣ظافي لم ًجض الشىاع ؤي جمشُالث للضولت وماؾؿاتها اإلاضهُت ؤو
الٗؿ٨غٍت٧ ،ىن ال٣ظافي ٧ان ٌؿدىض بلى شخهه  ِ٣ٞال بلى اإلااؾؿاث ؤو الترجِباث ألازغي الٛحر
عؾمُت ،وَى ما زل ٠جغ٦ت زُ٣لت ؤزغث ٖلى مؿخ٣بل لُبُا بٗض الشىعة ووالتي اهتهذ بؿ٣ىٍ
هٓام ال٣ظافي ،وَى ما ؤصي ببٌٗ الدكُ٨الث الؿُاؾُت بلى اؾخٛال ٫الغؤي الٗام بكإن
ال٣ظافي لخضمت جىظهاتها مما ٖم ٤ألاػمت واُٖاَا ٖضة ؤبٗاص جمغ بها البالص الُىم.

3

زاهُا :اوٗياؾا ألاػمت اللُبُت ٖلى ألامً الجؼاثغي
_1الاوٗ٩اؾاث ألامىُت :ؤصي الاهٟالث ألامجي وخالت ٖضم الاؾخ٣غاع الظي حِٗكه لُبُا مىظ ؾ٣ىٍ
هٓام ال٣ظافي بلى بغوػ مجمىٖت مً الخدضًاث والتهضًضاث التي جىاظه الجؼاثغ بد٨م ٢غبها
الجٛغافي ،وفي َظا الهضص هظ٦غ:
 1الاخخجاظاث الكٗبُت في قما ٫بٞغٍُ٣ا والكغ ١ألاوؾِٞ :هم الهغإ في لُبُا ،جم جهٟذ اإلاىً ٘٢ىم 2 :ماعؽ
http://crisisgronp.org .2012
( 2هىع ؤوٖلي) ،ألاػمت اللُبُت وجضاُٖاتها ٖلى الهُٗض الضولي ،جم جهٟذ اإلاىً ٘٢ىم 1 :ماعؽ
http://www.startimes.com .2021
ٌ( 3ؿغي ؤوقغٍ ،)٠جضاُٖاث ألاػمت اللُبُت ٖلى ألامً في الجؼاثغ ،مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في
الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت مدمض زًُغ-بؿ٨غة ،2016-2015 ،-م.129 .
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_ اه٨كا ٝالخضوص الكغُ٢ت للجؼاثغ :والتي جمخض ٖلى َى٧ 980 ٫لم في ْل ُٚاب الخُُٛت
ألامىُت والٗؿ٨غٍت مً الجاهب اللُبي ،وَى ما ٞغى ٖلى الجؼاثغ حسخحر بم٩اهُاث ٦بحرة ماصًت
وبكغٍت لًمان جإمحن الخضوص م٘ لُبُا.

1

_ التهغٍب واإلاخاظغة بالؿالح :ؤصي اجهُاع الضولت في لُبُا بلى ونى ٫الٗامت للؿالح بإهىاٖه
"ز ،٠ُٟمخىؾِ ،زُ٣ل ومخُىع" في ٧اٞت مساػن الجِل والكغَت لالؾخٗاهت به في مىاظهت
الىٓام زم ه٣له بٗض طل ٪بلى صو ٫الجىاع ٖلى عؤؾها الجؼاثغ ،خُض ًيكِ ججاع الؿالح في
مجمىٖاث مىٓمت لبُٗه.

2

_ اهدكاع وجىامي الجغٍمت اإلاىٓمت :بٗض ؤلاَاخت بىٓام ال٣ظافي صزلذ لُبُا في مغخلت ٞغاٙ
ؾُاسخي وؤمجي وماؾؿاحي ظٗل مجها صولت َكت ،وٖاصة ما ج٩ىن َظٍ ألاويإ ألاعى الخهبت
الهدكاع الجغٍمت اإلاىٓمت ،وَى ما ؤنبذ حهضص ؤمً الجؼاثغ زانت في ْل قؿاٖت الخضوص بحن
البلضًً ،بدُض حكحر ؤلاخهاثُاث بلى جؼاًض وكاٍ ججاعة اإلاسضعاث وتهغٍبها وجؼاًض وكاٍ الهجغة
الؿغٍتٞ ،هظا الىىٕ مً اإلاىاَ ٤ؤبذ ٌؿخسضم ٦ى٣اٍ ٖبىع لجماٖاث مؿلخت ٚحر عؾمُت بما في
طل ٪الجماٖاث ؤلاعَابُت وقب٩اث الجغٍمت وتهغٍب اإلاسضعاث.

3

_ جىامي الهجغة الٛحر قغُٖت :ؤنبدذ لُبُا بٗض ؾ٣ىٍ هٓام ال٣ظافي مً اإلاؿال ٪ألاؾهل لهظٍ
الٓاَغة هٓغا لًٗ ٠اإلاغا٢بت ٖلى الخضوص ،وحٗخبر الجؼاثغ مىُ٣ت ٖبىع للمهاظغًٍ ألاٞاع٢ت
الٟاعًٍ مً ألاويإ ألامىُت والؿُاؾُت والاظخماُٖت الهٗبت في لُبُا.

4

( 1ؾلُماوي مباعُ٦ت)  ،جضاُٖاث ألاػمت اللُبُت ٖلى ؤمً الخضوص الجؼاثغٍت ،مجلت الا٢خهاص وال٣اهىن ،الٗضص ،2
 ،2018م.245 .
( 2خىان صعَسخي) ،الاوٗ٩اؾاث ألامىُت لؤلػمت اللُبُت ٖلى صو ٫الجىاع :ججاعة الؿالح ؤهمىطظا ،مجلت البدىر
الؿُاؾُت وؤلاصاعٍت ،الٗضص  ،10ب ؽ ن ،م.133 .
( 3ؾلُماوي مباعُ٦ت)  ،اإلاغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.245.
 4اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.246 .
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 _2الاوٗ٩اؾاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت :لم ً٣خهغ التهضًض اإلاخهاٖض لؤلػمت اللُبُت ٖلى
الجىاهب اإلاخٗل٣ت بالبِئت ألامىُت الجؼاثغٍت ٞدؿب ،بل حٗضاٍ بلى ظمُ٘ مىاحي الخُاة.
هٓغا لخضوص الجؼاثغ الُىٍلت م٘ لُبُا واإلا٣ضعة ب ٧ 982لم ٞةن طلً ٪خُلب ٖلى الجؼاثغ
٢ضعاث مالُت ماصًت وبكغٍت لخإمحن خضوصَا ،1خُض جم ع ٘ٞمحزاهُت وػاعة الضٞإ وؤظهؼة ألامً
ووػاعة الضازلُت بلى ؤ٦ثر مً  1118ملُاع صًىاع ؾً  ،22018وَظا ًٟؿغ بك٩ل واضر ؤن اؾخمغاع
جهاٖض تهضًضاث ألاػمت اللُبُت وٖضم اخخىائها ؾِب٣ى ٌؿخجز ٝاإلاحزاهُت اإلاسههت للضٞإ وَى
ما ًاصي بلى ه٣و في م٣ضعاث اإلاحزاهُت في الُ٣اٖاث ألازغي ٖلى ٚغاع الخىمُت والصخت....
وهظ٦غ َىا الخضاُٖاث التي حٗغيذ لها الجؼاثغ هدُجت ؤػمت الغَاثً في "جُٛىخىعًٍ" ٖلى الجاوي
الا٢خهاصي٣ٞ ،ض ٧لٟها ما ًؼٍض ًٖ  44ملُىن صوالع إلٖاصة جإمحن اإلاىا ٘٢الىُُٟت وجؼوٍضَا
بإخضر وؾاثل اإلاغا٢بت والغنض ،وَى مُلب الكغ٧اث ألاظىبُت للٗىصة بلى الٗمل في الجؼاثغ
زىٞا مً ال٣خل والازخُاٖ ٝلى الخضوص اللُبُت الجؼاثغٍت.

3

وخؿب ج٣غٍغ اإلاٟىيُت الؿامُت لكاون الالظئحن الخابٗت لؤلمم اإلاخدضة ٞةن ًُ٢ت الالظئحن
جٟغػ ؤزُاعا٧اهخ٣ا ٫ألامغاى اإلاٗضًت وألاوبئت التي ًى٣لها ؤػٍض مً  10ؤال ٝمهاظغ ٚحر قغعي
ؾىىٍا للجؼاثغٍحن 4.وَظٍ الخضاُٖاث ج٩ل ٠الخؼٍىت الٗمىمُت وجمـ باإلا٣ضعاث الا٢خهاصًت
للجؼاثغ ،وبالخالي ؾُازغ ؾلبا ٖلى الؿُاؾاث الا٢خهاصًت اإلاىخهجت في الٗضًض مً الُ٣اٖاث
ألازغي
ٌ( 1ؿغي ؤوقغٍ ،)٠مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.225.
(2عبُٗت زغٍ ،)٠وػاعة الضٞإ الجؼاثغٍت جترب٘ ٖلى ٖغف محزاهُت الضولت  ،2018جم جهٟذ اإلاىً ٘٢ىمُٟٞ 7 :غي
http://www.arbstody.net.2020
٦(3غبىؾت ٖمغاوي وؾهام ػعوا ،)٫الجؼاثغ بحن جضاُٖاث ؾ٣ىٍ هٓام ال٣ظافي وتهضًضاث ال٣اٖضة في بالص اإلاٛغب
ؤلاؾالمي في مىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي ،اإلا٣اعبت ألامىُت في الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي٢ ،اإلات 25-24 ،هىٞمبر ،2013
الجؼاثغ ،م.06 .
4هؼوح اإلائاث مً اللُبُحن وألاٞاع٢ت هدى الجؼاثغ ،وي٘ زُت بوؿاهُت اؾدباُ٢ت ٖلى الخضوص الكغُ٢ت إلٚازت
الالظئحن ،جم جهٟذ اإلاىً ٘٢ىمُٟٞ 7 :غي http://www.djazairess.com/alfadjr..2020
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ؤما مً الىاخُت الاظخماُٖت ٣ٞض اوٗ٨ؿذ ألاػمت اللُبُت ٖلى الجؼاثغ٣ٞ ،ض قهضث الجؼاثغ ٖضة
اخخجاظاث ،ألامغ الظي ؤنبذ حهضص ألامً الجؼاثغي والاؾخ٣غاع الاظخماعي في الجؼاثغ ،و٢ض ػاصث
زُىعة َظٍ الاخخجاظاث التي ٖغٞتها والًاث الجىىب الجؼاثغي ٖلى ٚغاع ٧ل مً وع٢لت وٚغصاًت
في تهضًض ؤع٧ان الؿلم وبالخالي ػٖؼٖت ألامً ال٣ىمي زانت وؤهه ٢ض ٧ان لهظٍ الاخخجاظاث في
الجىىب اعجضاصاث في بٌٗ الىالًاث الكمالُت ،و٢ض ٧اهذ مٗٓم الاخخجاظاث جخٗل ٤بالكٛل
وجدؿحن الىيإ الاظخماُٖت.

1

اإلادىع الثاوي :اإلالاعبت الجؼاثغٍت للخٗامل م٘ ألاػمت اللُبُت
هٓغا لئلهٟالث ألامجي الظي ٖاقخه لُبُا وألاويإ اإلاؼعٍت ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ،ؤزغ طل٪
ٖلى صو ٫الجىاع مما ص ٘ٞبالجؼاثغ بلى جبجي اؾتراجُجُت عصُٖت إلاىاظهت جل ٪التهضًضاث.
ؤوال :مًامحن اإلالاعبت ألامىُت الجؼاثغٍت للخٗامل م٘ جضاُٖاث ألاػمت اللُبُت
ؤمام جهاٖض الخُغ اللُبي ٖلى ألامً ال٣ىمي الجؼاثغي ،ويٗذ الجؼاثغ م٣اعبت ؤمىُت
زانت للخٗامل م٘ جضاُٖاث الؼمت اللُبُت مً ؤظل اإلادآٞت ٖلى اؾخ٣غاعَا ،و٢ض جمشلذ َظٍ
آلالُاث في:
 _1يبِ الخضوصٖ :ملذ الجؼاثغ ٖلى جإمحن خضوصَا وطل ٪مً زال ٫وكغ الجىىص ٖلى َى٫
الكغٍِ الخضوصي وب٢امت ٢ىاٖض ٖؿ٨غٍت في الجىىب الجؼاثغي ،لخٟاصي آي حؿلل للجماٖاث
ؤلاعَابُت واإلاهغبحن في الجىىب الجؼاثغي.

2

 _2عف٘ حجم محزاهُت ؤلاهفاق والدؿلُذ٢ :امذ الجؼاثغ بغ ٘ٞحجم محزاهُت ؤلاهٟا ١والدؿلُذ،
خُض بل ٜبظمالي بهٟا٢ها هدى  10,57ملُاع صوالع لؿىت  ،2018وطل ٪مً ؤظل الخهضي لخهاٖض
اإلاض الاعَابي وجىامي جإػم ألاويإ وؤلاهٟالث ألامجي في لُبُا.
ول٣ض ٖمضث الجؼاثغ لخُىٍغ جغؾاهتها الٗؿ٨غٍت ٖلى ب٢خىاء ؤؾلخت مخُىعة مً الؿى١
الغوؾُت.
ٌ(1ؿغي ؤوقغٍ ،)٠اإلاغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.228 .
 2ؤخضار ٖؿ٨غٍت٢ ،ىاث الجِل جدبِ مداولت لتهغٍب ؤؾلخت وطزاثغ بلى الجؼاثغ ،مجلت الجىضي ،الٗضص
 ،468م.4 .
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 _3ميافدت التهغٍب واإلاخاحغة بالؿالح واإلاسضعاثٖ :ملذ الجؼاثغ ٖلى ػٍاصة اإلاىاعص وؤلاظغاءاث
الى٢اثُت الالػمت إلا٩اٞدت التهغٍب واإلاخاظغة بالؿالح واإلاسضعاث ،مً زال ٫مؿخىٍحن :جإمحن
اإلاجاالث اإلاٟخىخت ،و٦ظا اإلاضازل واإلاىاٞظ الخضوصًت الغثِؿُت ،خُض ٖملذ وخضاث الجِل في
الؿخىي ألاوٖ ٫لى جدؿحن ْغو ٝالٗمل في اإلاىاَ ٤اإلاٗؼولت وحٗؼٍؼ ٢ضعاتها في الغنض
وؤلاؾخٗالم وحٗؼٍؼ الجهاػ ألامجي الغ٢ابي٦ ،ما بجسظث وخضاث الجِل جضابحر ناعمت مً زال٫
ؤلاٖخماص ٖلى اإلاٗى٢اث الهىضؾُت مً زال ٫خٟغ الخىاص ١وبىاء الخىاظؼ وألاؾال ٥الكاث٨ت
إلخباٍ الٗملُاث التهغٍبُت.
وفي َظا الهضص ٢امذ الجؼاثغ بدٟغ زىض ١م٨هغب جم ملاٍ بالبترو ٫وجم ويٗه ٖلى الخضوص
اإلاكتر٦ت في لُبُا.

1

ؤما ٖلى اإلاؿخىي الشاوي ٣ٞض ؾٗذ بلى ج٨شُ ٠ؤلاظغاءاث الغ٢ابُت وؤلاٖخماص ٖلى ؤشخام طي
زبرة وُٞىت لضي خغاؽ الخضوص.
 -4بىاء ٖالكاث صبلىماؾُت م٘ صوٌ الجىاع :بٖخمضث الجؼاثغ ٖلى مبضؤ "خؿً الجىاع
ؤلاًجابي" م٘ صو ٫الجىاع مً زال ٫الٗمل ٖلى الدكاوع الؿُاسخي والخٗاون في مسخل ٠اإلاُاصًً.

2

زاهُا :الاؾتراجُجُت الجؼاثغٍت للخٗامل م٘ ألاػمت اللُبُت وجإمحن خضوصها
جخمشل ؤَم مًامحن اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت للخٗامل م٘ ألاػمت اللُبُت ُٞما ًلي:
_ ع ٌٞالخضزل الٗؿ٨غي إلزًإ ألاَغا ٝاإلاخهاعٖت ،ومداولت الجم٘ بحن َظٍ ألازحرة يمً
خىاع حهض ٝبلى و ٠٢وججاوػ الهغإ ،وظاءث صٖىة الجؼاثغ للمكاع٦حن في الخىاع مً مىُل ٤ؤن
الجمُ٘ ظؼء مً ألاػمت وظؼء مً الخل٨ٖ ،ـ الكغوٍ التي ٢ضمتها صو ٫ؤزغي (الىالًاث
اإلاخدضة والبٗشت ألاممُت) بدُض جغي ؤن مجلـ الىىاب اإلاىٗ٣ض "بُبر "١وخ٩ىمت "ٖبض هللا

( 1الخامضي ُٖضون) ،ؤمً الخضوص وجضاُٖاجه الجُىؾُاؾُت ٖلى الجؼاثغ ،عؾالت م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر،
٧لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت مدمض بىيُا ٝاإلاؿُلت ،2015/2014 ،م.136 .
٦( 2ما ٫بىهاب) ،مبضؤ خؿً الجىاع ؤلاًجابي في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،جم جهٟذ اإلاىً ٘٢ىم:
http://m.ahewar.org
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الشجي" اإلامشل الكغعي والىخُض للكٗب اللُبي ،واٖخباع اإلااجمغ الٗام وخ٩ىمت ؤلاه٣اط الىَىُت
بغثاؾت "ٖمغ الخاسخي" ٖضًمتي الكغُٖت.

1

_ الؿعي إلًجاص خل ؾُاسخي مً ؤظل الً٣اء ٖلى الٗى ٠واؾخٗاصة الضولت وطل ٪مً زال٫
ظم٘ ال٣ىي الؿُاؾُت اللُبُت الغاٚبت في الخىاع ،و٢ض ٦ك ٠عثِـ اللجىت الجؼاثغٍت ؤلاٞغٍُ٣ت
للؿلم واإلاهالخت "ؤخمض محزاب" في خىاع ؤظغاٍ في صٌؿمبر  2013م٘ ظغٍضة "الىؾِ" اللُبُت
ًٖ بَال ١مباصعة الخىاع باالؾخٗاهت م٘ بٌٗ الىظىٍ اإلاخدٟٓت إلهجاح مباصعتها.

1اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.235.
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و٢ض ؤ٦ض "ؤخمض محزاب" ؤن اإلاباصعة الجؼاثغٍت ج٣ىم ٖلى ظم٘ الٟغ٢اء ؤوال زم بًجاص آلُت لجم٘
الؿالح الظي ٌك٩ل زُغا ٖلى ؤلازىة في لُبُا مً ظهت ،وٖلى خضوص صو ٫الجىاع مً ظهت
ؤزغي ،والخدًحر للمغخلت الاهخ٣الُت التي جاؾـ أللُت بٗض ماؾؿاث صولُت وجُٟٗلها٦ ،ما
جًمىذ جدضًض اإلاؿاولُاث وألاولىٍاث ومداعبت ؤلاعَاب ،والؿعي هدى البىاء في قتى اإلاجاالث،
ؤما بُ٣ت اإلاُالب ألازغي ٞخخدضص م٘ ما ًم ً٨ؤن جيخج ٖىه الل٣اءاث.

********

_ جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت الصخحراث في  2015/12/17والظي مً ؤَم مىجؼاجه حُٗحن خ٩ىمت الىٞا١
الىَجي والظي اٖخبرَا الاجٟا ١اإلامشل الغؾمي للضولت اللُبُت في اهخٓاع واؾخ٨ما ٫البىاء
اإلااؾؿاحي للضولت اللُبُت ،بال ؤن َظا الاجٟا ١لم ًىجر هٓغا الٖتراى بٌٗ ألاَغاٝ
††††††††

اللُبُت.

_ ٖ٣ض الٗضًض مً الل٣اءاث ٖلى ؤعايحها واؾخًاٞذ ظىالث خىاع بحن ٢اصة وممشلي ألاخؼاب
‡‡‡‡‡‡‡‡

الؿُاؾُت،

و٢ام "ماعجً ٧ىٍلؼ" اإلابٗىر ألاممي بضٖم اإلاباصعة التي ؤُ٢مذ في حكغًٍ 2

ٖام  2016ما بحن الغثِـ الجؼاثغي وهٓحرٍ الخىوسخي ،خُض ؤَل٣ذ َظٍ اإلاباصعة بك٩ل عؾمي
لخل ألاػمت اللُبُت.

§§§§§§§§

_ وحؿعى الجؼاثغ مً زال ٫مباصعاتها َظٍ بلى:
 اؾدبٗاص اإلاىاظهت ًٖ َغٍ ٤الؿالح بحن ألاَغا ٝاإلاخهاعٖت وبًجاص خل لؤلػمت ،وبظل٪
مى٘ الخضزل ؤلا٢لُمي والضولي في لُبُا.
********جضزل الجؼاثغ في ألاػمت اللُبُت :جٟاصي الخىعٍ الٗؿ٨غي ،جم جهٟذ اإلاىً ٘٢ىمُٟٞ 7 :غي.2020
http://www.afrigatenews.net/article.
††††††††(خىؾحن بلخحراث) ،الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت وحؿىٍت ألاػمت اللُبُت :عئٍت جُُ٣مُت ،مجلت الخ٣ى ١والٗلىم
ؤلاوؿاهُت ،الٗضص  ،1ب ؽ ن ،م.51.
‡‡‡‡‡‡‡‡(ٖلي مدمض ٞغط الىدلي) ،ألاػمت اللُبُت وجضاُٖاتها ٖلى صو ٫الجىاع  ،2017-2011مظ٦غة م٣ضمت لىُل
صعظت اإلااظؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ٢ ،ؿم الٗلىم الؿُاؾُت ،2018 ،م.44.
§§§§§§§§
(Simplice A. Asongu and Jacinta C) Nwachukwu, Revolution empirics: predicting the Arab
Spring, Empirical Economics, 51, 2016.
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 بىاء ماؾؿاث الضولت جدخ٨غ خُاػة الؿالح واؾخٗماله ،ما ًًمً ٖضم ونىله بلى
الجؼاثغ ٖبر الخضوص ،وطل ٪مً زال ٫الخٗاون ٖلى يبِ َظٍ ألازحرة.
ٞ خذ خضوصَا البرًت اإلاٛل٣ت م٘ لُبُا ل ٪ٟالخهاع ٖلى صو ٫الجىىب الؾخئىاٝ
الخباصالث الخجاعٍت ،وجس ٠ُٟالًٖ ِٛلى الجِل الجؼاثغي.

*********

 وهدُجت لخالت الالبؾخ٣غاع والٟىضخى التي حِٗكها لُبُا (ُٚاب الضولت ،ج ٪٨ٟاإلاجخم٘،
حٗضص اإلاُلِكُاث اإلاؿلخت وْهىع همىطط الخغب بالىُابت) ،ؾٗذ الجؼاثغ بلى جإمحن
خضوصَا ،وطل ٪مً زال٣ٖ ٫ض اجٟاُ٢اث زىاثُت وجضُٖم خضوصَا بؼٍاصة ٖضص الجِل
َى ٫قغٍُها الؿاخلي ٦خضابحر و٢اثُت ،وطل ٪مً زال:٫
 اؾخضٖاء الؿٟحر الجؼاثغي وَا٢مه مً َغابلـ وٚل ٤الخضوص البرًت م٘ لُبُا في ماي
.2014
 وكغ ؤٖضاص بياُٞت لل٣ىاث الجؼاثغٍت ٖلى َى ٫الخضوص.
 بٖالن خالت الُىاعت في زالزت والًاث خضوصًت في الجىىب والجىىب الكغقي ٦ةظغاء
اختراػي مً ؤظل اخخىاء واؾخ٣با ٫الالظئحن اللُبُحن ومالي.
 جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت زىاثُت خىً٢ ٫اًا ألامً اإلاكتر ٥في ماعؽ وؤٞغٍل  ،2012هٓغا
لالهدكاع الؿغَ٘ للٓاَغة ؤلاعَابُت وجىٚلها في اإلاىُ٣ت.
٣ٖ ض اظخمإ في "ٚضامـ" اللُبُت في  12ظاهٟي  2013بحن الجؼاثغ ،لُبُا وجىوـ
إلاىا٢كت ؤويإ ألامً ٖلى الخضوص ،و٢ض جىنل الاظخمإ بلى يغوعة حٗؼٍؼ ؤلاظغاءاث
ألامىُت بحن الضو ،٫وٖ٣ض اظخماٖاث صوعٍت إلاخابٗت الخُىعاث ،وطل ٪إلا٣اومت بق٩الُت
ؤلاعَاب والخُغ ٝؤلاؾالمي و٦ظا البدض في ً٢اًا ؾُاؾُت وا٢خهاصًت.
 في ٖ 2013ملذ الجؼاثغ ولُبُا ٖلى جُٟٗل لجىت مكتر٦ت و٧ان التر٦حز ٞحها ٖلى الجاهب
ألامجي ،و٦ظا جضُٖم لُبُا في مجا ٫جُىٍغ الجِل والكغَت.

†††††††††

والجضًغ بالظ٦غ ؤن الجؼاثغ التزمذ الخُاص ججاٍ ألاػمت اللُبُت وعًٞذ الخضزل في قاوجها
الضازلُتَ ،ظا اإلاى ٠٢ؤب٣اَا ٞاٖل مدىعي في اإلاىُ٣ت َظا مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ٞةن َظا
*********(ٌؿغي ؤوقغٍ ،)٠اإلاغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.236.
†††††††††(مباعُ٦ت ؾلُماوي) ،اإلاغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م م.247-246 .
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اإلاىً ٠٢خُلب مجها بم٩اهُاث مالُت وبكغٍت ،هٓغا لخىامي ْاَغة التهضًضاث الالجمازلُت ٧الهجغة
‡‡‡‡‡‡‡‡‡

الٛحر قغُٖت ،الجغٍمت اإلاىٓمت الٗابغة للخضوص وؤلاعَاب.
الخاجمت:

بن صزى ٫لُبُا في صوامت مً الٟىضخى والٗى ،٠ق٩ل مجها مهضع تهضًض بضو ٫الجىاع
زانت الجؼاثغ بد٨م ٢غبها الجٛغافي ،وطل ٪هدُجت إلاا جٟغػٍ مً تهضًضاث ؤمىُت ٖابغة للخضوص
(اإلاض ؤلاعَابي ،جىامي وكاٍ الخالًا واإلاىٓماث ؤلاعَابُت بياٞت بللى اهدكاع الؿالح وٚحرَا).
وَى ما ظٗل الجؼاثغ جدبجى اؾتراجُجُت ؤمىُت إلا٩اٞدت َظٍ التهضًضاث بةهتهاط م٣اعبت
حٗاوهُت م٘ صو ٫الجىا.٫
ومً زال ٫ما جم ٖغيه وؿخيخج ؤن:
_ بجهُاع الضولت في اللُبُت شج٘ وؾاٖض ٖلى جىامي التهضًضاث في اإلاىُ٣ت.
_ ألاػمت اللُبُت خملذ مٗها جضاُٖاث واوٗ٩اؾاث خُ٣ُ٣ت ٖلى اإلاؿخىي الضازلي للضولت وٖلى
مؿخىع صو ٫الجىاع في م٣ضمتها الجؼاثغ ،وَى ما اوٗ٨ـ ؾلبُا ٖلى الخُاة الاظخماُٖت
والا٢خهاصًت للضولت الجؼاثغٍت ،وق٩ل ٖبئا ٖلحها مً زال ٫ػٍاصة بهٟا٢ها الٗؿ٨غي مً ؤظل
جإمحن خضوصَا م٘ لُبُا في مىاظهت التهضًضاث ال٣اصمت مجها.
_ ؾٗذ الجؼاثغ بلى مداولت بًجاص خل لؤلػمت اللُبُت مً زال٣ٖ ٫ض واخخًان الٗضًض مً
الل٣اءاث الدكاوعٍت ،ؾىاء بحن ؤَغا ٝالجزإ اللُبي لخ٣غٍب وظهاث الىٓغ واإلاهالر بُجهم ،ؤو
بحن صو ٫الجىاع إلًجاص خلى ٫لؤلػمت.
كاثمت اإلاغاح٘:
_ (ؾلُماوي مباعُ٦ت) ،جضاُٖاث ألاػمت اللُبُت ٖلى ؤمً الخضوص الجؼاثغٍت ،مجلت الا٢خهاص
وال٣اهىن ،الٗضص ،2018 ،2م.245 .
_ (خىان صعَسخي) ،الاوٗ٩اؾاث ألامىُت لؤلػمت اللُبُت ٖلى صو ٫الجىاع :ججاعة الؿالح ؤهمىطظا،
مجلت البدىر الؿُاؾُت وؤلاصاعٍت ،الٗضص  ،10ب ؽ ن ،م.133 .

‡‡‡‡‡‡‡‡‡اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.247 .
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_ (خىؾحن بلخحراث) ،الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت وحؿىٍت ألاػمت اللُبُت :عئٍت جُُ٣مُت ،مجلت
الخ٣ى ١والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،الٗضص  ،1ب ؽ ن ،م.51.
_ (ٌؿغي ؤوقغٍ ،)٠جضاُٖاث ألاػمت اللُبُت ٖلى ألامً في الجؼاثغ ،مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة
اإلااظؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت مدمض زًُغ-بؿ٨غة.2016-2015 ،-
_ (ٖلي مدمض ٞغط الىدلي) ،ألاػمت اللُبُت وجضاُٖاتها ٖلى صو ٫الجىاع  ،2017-2011مظ٦غة
م٣ضمت لىُل صعظت اإلااظؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ٢ ،ؿم الٗلىم
الؿُاؾُت.2018 ،
_(الخامضي ُٖضون) ،ؤمً الخضوص وجضاُٖاجه الجُىؾُاؾُت ٖلى الجؼاثغ ،عؾالت م٣ضمت لىُل
قهاصة اإلااظؿخحر٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت مدمض بىيُا ٝاإلاؿُلت،
.2015/2014
_ (٦غبىؾت ٖمغاوي وؾهام ػعوا ،)٫الجؼاثغ بحن جضاُٖاث ؾ٣ىٍ هٓام ال٣ظافي وتهضًضاث
ال٣اٖضة في بالص اإلاٛغب ؤلاؾالمي في مىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي ،اإلا٣اعبت ألامىُت في الؿاخل
ؤلاٞغٍ٣ي٢ ،اإلات 25-24 ،هىٞمبر  ،2013الجؼاثغ ،م.06 .
_ (٦ما ٫بىهاب) ،مبضؤ خؿً الجىاع ؤلاًجابي في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،جم جهٟذ اإلاى٘٢
ًىم 3:ماعؽ http://m.ahewar.org .2021
_ (عبُٗت زغٍ ،)٠وػاعة الضٞإ الجؼاثغٍت جترب٘ ٖلى ٖغف محزاهُت الضولت  ،2018جم جهٟذ
اإلاىً ٘٢ىمُٟٞ 7 :غي http://www.arbstody.net.2020
_ جضزل الجؼاثغ في ألاػمت اللُبُت :جٟاصي الخىعٍ الٗؿ٨غي ،جم جهٟذ اإلاىً ٘٢ىم7 :
ُٟٞغيhttp://www.afrigatenews.net/article.2020
_ هؼوح اإلائاث مً اللُبُحن وألاٞاع٢ت هدى الجؼاثغ ،وي٘ زُت بوؿاهُت اؾدباُ٢ت ٖلى الخضوص
الكغُ٢ت

إلٚازت

الالظئحن،

جم

جهٟذ

اإلاى٘٢

ًىم:

7

ُٟٞغي

http://www.djazairess.com/alfadjr.2020
_ )Simplice A. Asongu and Jacinta C( Nwachukwu, Revolution empirics: predicting the
Arab Spring, Empirical Economics, 51, 2016.
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ّ ؤصواع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في
 ؤػمتي:ْل الخدىالث ؤلاكلُمُت والضولُت الغاهىت
- ؤهمىطحا- مالي ولُبُا
Algerian diplomatic roles in light of the curren regional and international
transformation: the Mali and Libya crises - a model.  مىحر مىس ى ؤبى عخمت. ص
ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت ؤبي بىغ بللاًض جلمؿان
mounirmoussa.abourahma@univ-tlemcen.dz
 ؤؾُت كىعاعي.ص.ٍ
ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت ؤبي بىغ بللاًض جلمؿان
assia.gourari@univ-tlemcen.dz
Abstract:
The decline in the roles of Algerian diplomacy
in its regional and even international spheres was
the result of exceptional internal circumstances
that coincided with the health conditions of former
President Abdelaziz Bouteflika, who monopolized
foreign policy and diplomatic role in his person,
which made her affected and thus delayed keeping
up with the dynamic events in the
regional/regional arena and even international
affairs, The arab uprisings, or what has been called
the "Arab Spring", marked a difficult and difficult
one for Algeria, especially after the fall of algeria's
geographically neighbouring political regimes, in
addition to the financial crisis, whose issues remain
thorny for an hour and the resulting security
implications and threats at the border level. This
should be noted, and should be noted, the
mediation interventions made by Algeria at the
diplomatic level, specifically in the cases of Mali
and Libya and its positions in this regard. Despite
the continuing internal movement and the passage
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:ملخو
ّ
بن جغاظ٘ ؤصواع الضبلىماؾُت
لُمي وختى الضولي٢الجؼاثغٍت في مدُُها ؤلا
 الضازلُتٝان هدُجت للٓغو٧ خالُا
 الصخُتٝالاؾخصىاثُت التي جؼامىذ م٘ الٓغو
ت" والظي٣ُلٟ"ٖبض الٗؼٍؼ بىج٤للغثِـ الؿاب
غ الؿُاؾت الخاعظُت والضوع الضبلىماسخي٨اخخ
ّ في شخهه
مما ظٗلها جخإزغ به وبالخالي جإزغث
ُت الُاعثت في٨ُبت ألاخضار الضًىام٦ًٖ مىا
الجهىٍت وختى الكاون/لُمُت٢الؿاخت ؤلا
لذ مغخلت٩ض ق٢ َظا و،الضولُت مجها
اياث الٗغبُت ؤو ما ؤنُلر بدؿمُخهٟالاهخ
اؾُا ومغخلت٢ اُٟٗبـ"الغبُ٘ الٗغبي" مى
ب٣ٖ  زهىنا،ٖؿحرة واظهتها الجؼاثغ
ً غٛىٍ ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاجاوعة ظ٣ؾ
ُاٞا
 ألاػمت اإلاالُت التي٠ت بلى ملٞ بيا،للجؼاثغ
ّ ت٨ًاًاَا قاث٢ ما الذ
لخض ؾاٖت وما جغجب
ػ
اؾاث وؤزُاع ؤمىُت ٖلى نُٗض٩ٖٗجها مً او
 َظا وٍيبغي ؤلاقاعة لخضزالث.الخضوص
امذ بها الجؼاثغ ٖلى نُٗضَا٢ الىؾاَت التي
ً
ًُتي مالي ولُبُا٢ وجدضًضا في
الضبلىماسخي
م مً جىانلٚ وبالغ،ها في َظا الهضصٟ٢ومىا

الخغا ٥الضازلي ومغوع الجؼاثغ بٟتراث
ٖهِبت لم حٟٛل ٖلى مجغٍاث ألاخضار في
اإلاىُ٣ت ٧اٞت ،بل ٧اهذ مخُٓ٣ت ّ
ل٩ل نٛحرة
و٦بحرة خانلت زانت ٖلى مؿخىي مىُ٣ت
اإلاٛغب الٗغبي والؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي الصخغاوي
ُ
٧ىجها حٗض مىُ٣ت طاث زهىنُت لضي ناو٘
ال٣غاع الجؼاثغي ،وٖلُه ّ
ٞةن ما ج٣ىم به
الجؼاثغ الُىم ٌُ ّٗبر نغاخت ًٖ مضي حجمها
وز٣لها الخاعٍذي والؿُاسخي وؤلاؾتراجُجي في
اإلاىُ٣ت وما ًا٦ض طال ٪خغنها الضاثم ٖلى
ؤمً وؾالمت واؾخ٣غاع اإلاىُ٣ت ٖامت ،وبدثها
الضءوب هدى جُىٍغ هٟؿها بدُض ٌٗخبر
ّ
والخدى ٫الجضًض الظي
الاوُٗا ٝالضبلىماسخي
َغؤ ٖلى مؿخىي الُٗ٣ضة ألامىُت والٗؿ٨غٍت
بُ٣اصة الغثِـ الخالي"ٖبض اإلاجُض جبىن" وظها
آزغ وجىظها ظضًضا ٖلى نُٗض الؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت في جهىعاتها اإلاؿخ٣بلُت
للمىُ٣ت ٩٦ل(الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي واإلاىُ٣ت
اإلاٛاعبُت).
ولماث مفخاخُت:
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،الضبلىماؾُت
ّ
الجؼاثغٍت ،ألاػمت اللُبُت ،ؤػمت مالي،
ّ
ّ
والضولُت الغاَىت.
ؤلا٢لُمُت
الخدىالث

of Algeria through difficult periods, it has not
overlooked the events in the whole region, but has
been vigilant for every small and large region,
especially at the level of the Maghreb region and
the Saharan African Coast, as it is a region of
particular importance to the Algerian decisionmaker, and therefore what Algeria is doing today is
a reflection of what Algeria is doing today. It is clear
about its size and its historical, political and
strategic weight in the region and its constant
concern for the security, safety and stability of the
region in general, and its constant discussion
towards the development of itself so that the
diplomatic turn and the new shift in the level of
security and military doctrine under the leadership
of the current president Abdelmajid Tabun is
another face and a new direction in algerian foreign
policy in its future visions for the region as a whole
(The African Coast and the Maghreb Region).
Keywords:
Algerian foreign policy, Algerian diplomacy, The
Libyan crisis, the Mali crisis, the current regional
and international transformations.

ملضمـ ـ ـت:
ّ
بن صعظت اَخمام ناو٘ ال٣غاع الجؼاثغي بالبٗض ؤلاٞغٍ٣ي وٖلى ٧اٞت ألانٗضة :ؾُاؾُا،
ّ
صبلىماؾُا ،ا٢خهاصًا ،بؾتراجُجُا وؤمىُا ،لِؿذ ولُضة الباعخت ،وبهما َى عاظ٘ باألؾاؽ
٢ىٍت ظمٗتها بهظا الًٟاء ّ
بلى جىاظض عوابِ جاعٍسُت ّ
الجض ّ
مهم في خؿاباتها الخاعظُت،
وطل ٪مىظ الشىعة الخدغٍغٍت ،ؤًً ق٩لذ ال٣اعة الؿمغاء ٢اٖضة زلُٟت مخِىت لها ٖملذ
في ؾُا ١جًامجي وزىعي مهُب الظي ؾاص آهظا ٥بحن صولها ولٗبذ مً زاللها الضو٫
ؤلاٞغٍُ٣ت صوعا مهما في" الً ِٛالضبلىماسخي" زانت ٖلى ٞغوؿا بك٩ل زام وخلٟائها
ٖلى الاٖترا ٝباؾخ٣ال ٫الجؼاثغ.
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وفي َظا الؿُا ،١هب٘ اَخمام الجؼاثغ بٗال٢اتها الؿُاؾُت بالضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت الظي ؤؾاؾها
َى ال٣غب الجٛغافي والٗامل الخاعٍذي الظي مً زالله وَضجه َظٍ الٗال٢ت وججؿضث
بك٩ل عاج٘ وملٟذ ٖلى الهُٗض ؤلا٢لُمي والضولي ألَمُت الضٖم ؤلاٞغٍ٣ي مىظ ماجمغ
باهضوو ٜؾىت 1955م ،ؤًً ّؤًضث الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت وبك٩ل ٖلجي اإلاُالب الجؼاثغٍت
الكغُٖت زال ٫ؾىىاث الؿخِىاث والؿبُٗىاث ،بدُض حٗخبر َظٍ اإلاغخلت ٖهغا طَبُا
للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍتّ ،
جمحزث بلمٗاجها وبدُىٍتها في الؿاخت ؤلا٢لُمُت وختى
الٗاإلاُت مجها بُ٣اصة الغثِـ الغاخل"هىاعي بىمضًً" ،لخلحها مغخلت اإلامخضة ما بحن
1979م بلى ٚاًت 1999م ؤًً قهض اليكاٍ الضبلىماسخي للجؼاثغ جغاظٗا ملخىْا هدُجت
لؤلػمت الضازلُت"الٗكغٍت الؿىصاء" التي ٖاقتها الجؼاثغ ،ومً زمت جضزل الضبلىماؾُت
الجؼاثغٍت إلاغخلت ظضًضة بُ٣اصة الغثِـ الؿابٖ" ٤بض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت" وطل ٪ؾىت
1999م ،والتي ٧اهذ مً ؤبغػ مٗاإلاها جبجي ؾُاؾت ظضًضة طاث بٗض بًضًىلىجي مٛاًغ
جماما ًٖ ما ٧ان مإلىٞا مً ٢بل ،وؾىداو ٫ؤن وؿخٗغى ؤَم ّ
ممحزاث الضبلىماؾُت
الجؼاثغٍت في ٞترة خ٨م الغثِـ الؿاب" ٤بىجٟلُ٣ت" والظي اخخ٨غ لىٟؿه الخمشُل
الخاعجي/الضبلىماسخي في مدُاث ّ
ٖضة قهضتها الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت والتي جسللتها

ّ
بال ّ
ؤن
مىاي٘ ٢ىة ،وجغاظ٘ في ٞتراث ؤزغي ،وجبجي مىا ٠٢خُاصًت في بٌٗ ألاخُان،
الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت اجهٟذ في آلاوهت ألازحرة بالجمىص زهىنا م٘ مغى الغثِـ
الؿاب" ٤بىجٟلُ٣ت" ،وجؼامىا م٘ جغاظ٘ ؤؾٗاع الى ِٟالظي اوٗ٨ـ بك٩ل ؾلبي ٖلى
الجؼاثغَ ،ظا وصزلذ الجؼاثغ في مىُٗ ٠آزغ لم ٌؿب ٤ؤن ٖاقخه في جاعٍسحها اإلاٗانغ
ًخمشل في "الخغا ٥الكٗبي الؿلمي" الظي َا٧ ٫ل عبىٕ الىًَ ،عاًٞحن للٗهضة
الخامؿت ومٗبرًً ًٖ ٖضم قغُٖت الىٓام واؾخٟدا ٫الٟؿاص في ّ
٧ل ماؾؿاث الضولت.
لُخم جىهِب "ٖبض اإلاجُض جبىن" عثِؿا للجؼاثغ في  19صٌؿمبر ،2019بدُض جسللذ
زُاباجه الؿُاؾُت حٗهضاث باؾخٗاصة الجؼاثغ إلا٩اهتها وصوعَا الضبلىماسخي زانت ٖلى
اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي.
واهُال٢ا ّ
مما ؾب ...٤هُغح ؤلاق٩الُت آلاجُت:

ّ
ّ
فاٖلُت ؤصواع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في ّ
خل ألاػمخحن اإلاالُت واللُبُت؟
ما مضي

وجى٣ؿم َظٍ الضعاؾت بلى زالر مداوع ٖلى الك٩ل آلاحي:
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اإلادىع ّ
ألاوٌ :م٩اهت الضاثغة ؤلاٞغٍُ٣ت في الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت.
اإلادىع الثاوي :ظهىص الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في ّ
خل ألاػمت اإلاالُت.
ّ
اإلادىع الثالث :مى ٠٢الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ججاٍ الًُ٣ت اللُبُت.
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اإلادىع ّ
ألاوٌ :مياهت الضاثغة ؤلافغٍلُت في الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت.
٢ضع للجؼاثغ ؤن ج٩ىن طاث نلت ًٖىٍت – ظٛغاُٞت وجاعٍسُت وخًاعٍت وهًالُت وزُ٣ت
بالٗم ٤ؤلاٞغٍ٣يٞ ،الجؼاثغ ظؼء مً بٞغٍُ٣ا بد٨م الترار اإلاكتر ٥وبد٨م اإلاؿاَمت
ّ
الىًالُت اإلابضثُت٦ ،276ما جمحزث الٗال٢اث الجؼاثغٍت/ؤلاٞغٍُ٣ت باهخٗاف ٦بحر بٗضما
اؾخدب ألامً والاؾخ٣غاع بالجؼاثغ ،الصخيء الظي ؤُٖها ال٣ضعة ٖلى جدغٍٖ ٪ال٢اتها م٘
ٖضص ٦بحر مً الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت في بَاع الخٗاون والخباص ٫الشىاجي في قتى اإلاجاالث.
ؤوال -جدضًض مىك٘ الجؼاثغ الجٛغافي وامخضاصاتها الجُىؾُاؾُت :ج ٘٣الجمهىعٍت
ً
الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،في قماٚ ٫غب ؤٞغٍُ٣ا بحن زُي َى °12 ٫قغ٢ا و°9
ً
قماال وً °19
ً
ظىىبا ،جبل ٜمؿاختها ٧ 2.381.741لم ،²وَى ما
ٚغبا ،وصاثغحي ٖغى °37
ًجٗلها ؤ٦بر البلضان ألاٞغٍُ٣ت والٗغبُت وؤلاؾالمُت مؿاخت ،للجؼاثغ واظهت قمالُت
بدغٍت مخىؾُُت جمخض ٧ 1200لم ،وخضوص بغٍت جمخض ٖلى َى٧ 6343 ٫لم ،جخجاوػ بها
م٘ الضو ٫الخالُت:277

ّ
مً الىاخُت الكغُ٢ت :جىوـ بكغٍِ خضوصي َىله ٧ 965لمً ،مشل% 15.21مً مجمىٕ
ّ
خضوصَا البرًت ،لُبُا بكغٍِ خضوصي َىله ٧ 982لمً ،مشل % 15.48مً مجمىٕ
ّ
خضوصَا البرًتّ ،ؤما مً الىاخُت الجىىبُت :مالي بكغٍِ خضوصي َىله ٧ 1376لمًُ ،مشل

% 21.69مً مجمىٕ خضوصَا البرًت ،الىُجغ بكغٍِ خضوصي َىله ٧ 956لم
ّ
ًُمشل %15.07مً مجمىٕ خضوصَا البرًت ،مىعٍخاهُا بكغٍِ خضوصي َىله ٧ 463لم،
ّ
ًُمشل % 7.30مً مجمىٕ خضوصَا البرًت.
مً الىاخُت الٛغبُت :الجمهىعٍت الٗغبُت الصخغاوٍت الضًم٣غاَُت بكغٍِ خضوصي َىله
ّ
٧ 42لمًُ ،مشل  %0.66مً مجمىٕ خضوصَا البرًت ،اإلاٛغب بكغٍِ خضوصي َىله 1559
ّ
٧لمًُ ،مشل % 24.85مً مجمىٕ خضوصَا البرًت.278
 -276بصعَـ ُُٖت ،جُبُلاث الهىضؾت ألامىُت في ؾُاؾت الجؼاثغ ألافغٍلُت ،الجؼاثغ :صاع ألامت للُباٖت واليكغ
والخىػَ٘ ،2019ٍ ،م .216
 -277مىهىع لخًاعي ،الؿُاؾت ألامىُت الجؼاثغٍت اإلادضصاث -اإلاُاصًً -الخدضًاث ،بحروث :اإلاغ٦ؼ الٗغبي
لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،1ٍ ،ماعؽ  ،2015م.37
 -278اإلاغح٘ هفؿه ،م -م .39 -38
012

وفي َظا الهضصً ،م ً٨جدضًض امخضاصاث الجؼاثغ الجُىؾُاؾُت ً
بضءا مً الامخضاص
اللاعي :الظي ً٣ىم ٖلى اهخمائها الجٛغافي لل٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت ،وَى الًٟاء الظي ًدىي في
بَاعٍ امخضاصًً ٞغُٖحن مهُمىحن ما ًجٗلهما ًبرػان ٧امخضاصًً ٢اثمحن بظاجحهما َما:
الامخضاص اإلاٛاعبي؛ ًخٛظي مً الاعجباٍ الخاعٍذي والاظخماعي ؤ٦ثر مما ً٣ىم ٖلى الامخضاص
الُبُعي ،والامخضاص اللاثم بحن صوٌ الؿاخل ؤلافغٍلي؛ وَى البٗض الظي ؤملى جؼاًض
ؤَمُخه جُىعاث ألاخضار اإلادؿاعٖت في اإلاىُ٣ت التي جىٟخذ ٖلحها الجؼاثغ َبُُٗا
واظخماُٖا بٟٗل الخضوص اإلاكتر٦ت للجؼاثغ بضو ٫الؿاخل مً ظهت ،وما ٌُك٩له "
الُىاع "١مً ٢ىاؾم مكتر٦ت ٖلى نُٗض اليؿُج البكغي الاظخماعي للمىُ٣ت مً ظهت
زاهُتّ ،ؤما الامخضاص ؤلاكلُمي؛ ٧ىجها مىُ٣ت مىٟخدت ٖلى خىى اإلاخىؾِ ،وَى امخضاص
الُبُعي اإلاؿخمض ظٛغاُٞا مً اإلاى ٘٢الجٛغافي ٖلى الًٟا ٝالجىىبُت للبدغ ألابٌُ
اإلاخىؾِ ،و٦ظا الامخضاص الغويي؛ ؤي بمٗجى الاهخماء للىًَ الٗغبي والٗالم ؤلاؾالمي،
وَى الامخضاص الىاجج ًٖ الاهضماط الُبُعي في ألامخحن الٗغبُت وؤلاؾالمُت بًٟل الاهخماء
الٗغقي والضًجي ،واإلاٗبر ٖىه ماؾؿاجُا ٖبر الجامٗت الٗغبُت ومىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي.279
بىاء ٖلى ما ؾب ٤ط٦غًٍ ،خدضص لىا بىيىح الضواثغ الجُىؾُاؾُت لؤلمً الجؼاثغي
واإلاخمشلت في زمؿت صواثغ هي ٧اآلحي :الضاثغة الٗغبُت ،اإلاٛاعبُت ،ؤلاٞغٍُ٣ت ،اإلاخىؾُُت
وؤلاؾالمُت ،وبما ّ
ؤن مىيىٖىا ًبدض ٖلى وظه الخدضًض جغ٦حز الجؼاثغ في بٗضَا
الؿُاسخي ججاٍ "الضاثغة ؤلاٞغٍُ٣ت" بك٩ل زام مً بحن َظٍ الضواثغ اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا
صون بَماٖ ٫ال٢ت الخإزحر والخإزغ ال٣اثمت والتي جغبُها بالضواثغ ألازغي .

280

زاهُا -ألاهمُت الؿُاؾُت والجُىاؾتراجُجُت للضاثغة ؤلافغٍلُت باليؿبت للؿُاؾت
الخاعحُت الجؼاثغٍت :في الخ٣ُ٣ت َىال ٪الٗضًض مً اإلاُُٗاث ّ
جضٖ ٫لى اَخمام
ّ
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بالضاثغة ؤلاٞغٍُ٣ت ٞالجؼاثغ ع٦ؼث في مؿاٖحها الؾخٗاصة

 -279ظال ٫خضاصي ،مًٗلت ألامً الجؼاثغي في الفًاء اإلاخىؾُي ،الجؼاثغ :اليكغ الجامعي الجضًض،
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ؾمٗتها الضولُت ٖلى الؿاخت ؤلاٞغٍُ٣ت واهُال٢ها بلٗب صوع مدىعي ٞحها ،وٍم ً٨ؤن
هضلل ٖلى طل ٪بالخ٨غَـ اإلااؾؿاحي واإلاخمشل في ب٢غاع وػاعة لئلجداص ؤلاٞغٍ٣ي وَى ؤمغ
ًدمل صالالث واضخت ٖلى ّ
ؤن بٞغٍُ٣ا ٖلى ٢ضع مً ألاَمُت والخهىنُت في صاثغة
اَخماماث الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ،وَىا ٥ماقغاث صالت ٖلى طلٗٞ ٪لى الهُٗض
ؤلاٞغٍ٣ي جخمشل في الؼٍاعاث اإلاخباصلت خُض سجل في ٞترة ما بحن  27ؤٞغٍل  1999بلى 20
صٌؿمبر  – ِ٣ٞ 1999وهي ٞترة وظحزة -اؾخ٣با ٫الغثِـ الجؼاثغي لـ  15شخهُت
بٞغٍُ٣ت بهٟت مبٗىر زام لغئؾاء ألاٞاع٢ت ،وهي صاللت ٢ىٍت ٖلى ٖؼم الغثِـ
الجؼاثغي مً ػٍاعاث بلٛذ ما ًٟى 60 ١ػٍاعة في الٟترة ما بحن  2000بلى 2007
واؾخًاٞذ الجؼاثغ ما بحن  12و 14ظىٍلُت  1999ال٣مت ؤلاٞغٍُ٣ت واإلاالخٔ ّ
ؤن الجؼاثغ
جبيذ الضبلىماؾُت اإلاباقغة في اؾخضٖائهمٞ ،خم ج٩لُ 6 ٠شخهُاث وَىُت مجهم 3
عئؾاء خ٩ىماث ؾاب٣حن "بلُٗض ٖبض الؿالم"" ،ؤخمض ؤوٍخي" ،بياٞت بلى عثِـ مجلـ
ألامت آهظا ٥وَى "بكحر بىمٗؼة" ،عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي آهظاٖ" ٥بض ال٣اصع بً
نالر" وعثِـ لجىت الٗال٢اث الخاعظُت بمجلـ ألامت آهظا" ٥بىٖالم بؿاًذ" ،في قهغ
ظىان  1999بضٖىاث ٦خابُت لل٣اصة ألاٞاع٢ت ،و٢ض و٣ٞذ ال٣مت في ظم٘  42عثِـ صولت
مما ٖؼػ ٨ٞغة ّ
بٞغٍُ٣ت ّ
ؤن الجؼاثغ ٦ؿغث ٖؼلتها في الؿاخت الضولُت مً زال ٫الٗىصة
ّ
ال٨بحرة بلى الؿاخت الضبلىماؾُت ؤلاٞغٍُ٣ت٦ ،281ما صلذ َظٍ الخُىة في ؾعي الجؼاثغ
إلزباث صوعَا الخ٣لُضي في ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت هاَُّ ًٖ ٪
الضوع الٟٗا ٫الظي لٗبخه
الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في جإؾِـ وصٖم مباقغ للكغا٦ت الجضًضة لخىمُت ال٣اعة
ؤلاٞغٍُ٣ت ػٍاصة ٖلى ب٢امت الُبٗت الشاهُت للمهغظان الش٣افي ؤلاٞغٍ٣ي بالجؼاثغ بحن  5و20
ظىٍلُت  2009جم خًىع  51صولت بٞغٍُ٣ت وخلذ ٧ل مً الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
والبراػٍل ًُٟ٦ي قغَ ،ٝظا الخضر الظي ؤٖاص الجؼاثغ للؿاخت الضولُت ٖبر ًٞاء
ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت مشلما َى الخا ٫باليؿبت الوٗ٣اص ال٣مت  35إلاىٓمت الىخضة ؤلاٞغٍُ٣ت
(ؾاب٣ا) ٖام ،1999وبالخالي َى صلُل ٢اَ٘ وماصي مهم ًا٦ض ٖلى الخىاظض الجهىي
ُٖ -281اص مدمض ؾمحر "،بىاء ألامً في اإلاىُ٣ت ،الخدضي ّ
ألاو ٫للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت" ،حغٍضة الجمهىعٍت،
الٗضص  ،5998ألاخض  7مدغم  ٌ1438اإلاىا ٤ٞلـ  9ؤ٦خىبغ 2016م ،م .12
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وؤلا٢لُمي ٦سُاع زابذ في الخىظه الضبلىماسخي الجؼاثغي٧ ،282ىن الجؼاثغ بىابت إلٞغٍُ٣ا
ُ
مً ظهت الكما ،٫وجمشل بٞغٍُ٣ا في هٟـ الى٢ذ ٖم٣ها ؤلاؾتراجُجي مً ظهت الجىىب،
ٞةطا جدغ٦ذ عما ٫الؿاخل ؤصع ٥بالخالي ظمُ٘ صوَ ٫ظا الًٟاء الجٛغافي ّ
ؤن الخُغ ٖلى
ألابىاب ،وبالخالي ما ًدضر آلان وٖلى م٣غبت مً الجؼاثغ في الىُجغ ومالي والصخغاء
الٛغبُتً ،خُلب ال٨شحر مً الخ٨مت َ
والغ ِو ٍّت ُوبٗض الىٓغٞ ،283الجؼاثغ هي ؤ٦بر بلض له
امخضاص صخغاوي في الٗم ٤ؤلاٞغٍ٣ي ،ولظلّ ٪
ٞةن اإلاؿاَمت في جد ٤ُ٣الؿلم والاؾخ٣غاع
والىٞا ١بحن الٟهاثل اإلاخىاػٖت في الضو ٫اإلاٗىُتَ ،ى ّؤوال مى ٠٢مبضجي في الؿُاؾت
الخاعظُت ب ٌٛالىٓغ ًٖ البٗض الىَجي لؤلمً الجؼاثغي ،وَى زاوي اَخمام ظُى
اؾتراجُجي في نالر ٖمل بلضان اإلاىُ٣ت وزانت البلضًً اإلاظ٧ىعًٍ آهٟا ،وَما مً بحن
ّ
والالبؾخ٣غا ا ،ومىه ّ
ٞةن الضاثغة ؤلاٞغٍُ٣ت
البلضان ألا٣ٞغ في بٞغٍُ٣ا وألا٦ثر مكا٧ل
ع
جدخل م٩اهت ظض َامت باليؿبت الٖخباعاث الخضعٍجُت الجؼاثغٍت ،جخٟى ١في مٛلبها ٖلى
الضاثغة الٗغبُت ،وفي بٌٗ خاالتها ٖلى الضاثغة اإلاٛاعبُت الجىاعٍت اإلاباقغة.284
زالثا -ؤبٗاص وجىحهاث الٗالكاث الؿُاؾُت الجؼاثغٍت/ؤلافغٍلُت :ججؿضث بضاًت مً
ّ
زال ٫بوكاء وػاعة م٩لٟت بالكاون الٗغبُت وؤلاٞغٍُ٣ت و٦سُىة ؾاب٣ت ٢امذ بها الجؼاثغ
وهي محزة بًجابُت جدؿب لهالخها ،وطل ٪مً زال ٫بوكائها لىػاعة مىخضبت لضي وػٍغ
الخاعظُت م٩لٟت بالكاون الٗغبُت /ؤلاٞغٍُ٣ت ،والتي زههذ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت
ٖبرَا َضٞا بؾتراجُجُا للغ ٘ٞمً الخٗاون م٘ الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت لُهل بلى مؿخىي قغا٦ت
خُ٣ُ٣ت ٞاٖلت وجًامىُت ،في َظا ؤلاَاع ظاءث الؼٍاعاث اإلاخٗضصة للغثِـ الؿاب٤
بىجٟلُ٣ت ومىظ جىلُه الخ٨م في ؤٞغٍل  ،1999بلى ّ
ٖضة بلضان بٞغٍُ٣ت ،لخُٗي صًىامُُ٨ت
ظضًضة للٗال٢اث م٘ َظٍ الضو ٫وصٗٞت ٢ىٍت للخٗاون ظىىب /ظىىب للجؼاثغ م٘ ًٞاءٍ
ؤلاٞغٍ٣ي ،والتي جمسًذ ٖجها ظملت مً اجٟاُ٢اث الخٗاون ووُٖا مجها ّ
بإن ؤلاوؿان ًجب
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ؤن ً٩ىن مدىع ٧ل بؾتراجُجُت للخىمُت ،285ظٗلذ الجؼاثغ مً الخىمُت الكاملت ٖىهغا
مهما ويغوعٍا في بغامج الخٗاون م٘ البلضان ؤلاٞغٍُ٣ت ،وطل ٪باالٖخماص ٖلى جباص٫
اإلاٗلىماث الؿُاؾُت والخجاعب والٗال٢اث الؿُاؾُت في ّ
٧ل اإلاُاصًً ،وفي َظا ؤلاَاع
وػٍاصة ٖلى الخٗاون الشىاجي ،ق٩ل الخٗاون اإلاخٗضص ألاَغا ٝؤصاة مبخ٨غة وؾبُال لخدىٍل
الخجغبت والخ٣الُض الؿُاؾُت الجؼاثغٍت للبلضان ؤلاٞغٍُ٣تُ ،286وَسجل خًىع الجؼاثغ
ال٣ى ّي ٦ظل ٪مً زالّ ٫
٢ىة جمشُلها الضبلىماسخي في ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت ،بدُض ّؤجها ويٗذ
٧ل بم٩اهاتها مً ؤظل ؤن ج٩ىن خايغة ٖلى اإلاؿخىي الضبلىماسخي في ّ
ّ
٧ل صولت بٞغٍُ٣ت،
وَى خًىع جىاٞؿها ُٞه ّ
ٖضة صو ٫مً بُجها :الجمهىعٍت الٗغبُت اإلاهغٍت ،واإلامل٨ت
ّ
287
اإلاٛغبُت ،والجماَحرًت اللُبُت (ؾاب٣ا).
ّ
ق٩لذ ٖىصة الجؼاثغ للؿاخت الؿُاؾُت ؤلا٢لُمُت ّ
ب٣ىة بٗض ّ
خل ؤػمتها الضازلُت ،بدُض

بضؤ ّ
الخٛحر الىاضر ظلُا في ؾلى٦ها الخاعجي ،بٗضما خ٨مذ ؾُاؾتها الُاب٘ ؤلاًضًىلىجي
لؿىىاث ّ
ٖضة ،وجمسٌ ًٖ جل ٪ألاػمت جىظه ظضًض ٌؿعى هدى الاهٟخاح وجبجي مىُل٤
اإلاهلخت في الخٗامل م٘ بُ٣ت الضو ،٫وفي زًم مداولت الجؼاثغ الؾترظإ م٩اهتها ؤ٦ض
مً زاللها الغثِـ الؿاب ٤بىجٟلُ٣ت في ٧لمت اٞخخاخُت له في اجٟاُ٢ت م٩اٞدت ؤلاعَاب
ؾىت ٖ 1999لى يغوعة وي٘ ّ
خض ألػماث ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت ،وَغح هُت ٖؼم الجؼاثغ ٖلى
الىؾاَت في ّ
خل ؤػماث ال٣اعة٢ ،ابله ال٣اصة ألاٞاع٢ت بالترخُب بهظٍ ال٨ٟغة لخضزل
ّ
ب٣ىة للؿاخت ؤلاٞغٍُ٣تّ ،
الجؼاثغ ّ
مخٛحر ألامً في
وٖبر نغاخت ًٖ يغوعة ومدىعٍت
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بٗض ٖىصتها مً ٖؼلتها ،بط ؤٖخبر ناو٘ ال٣غاع الجؼاثغي ّ
ؤن
"ألامً والخىمُت" ؤَم الغ٧اثؼ اإلاخبىاة في الؿلى ٥الخاعجي ،وفي َظا الؿُا ١جىظهذ ؤصواع

 -285ؤٖمغ بىعَكت"،الٗال٢اث الؿُاؾُت والضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ؤلاٞغٍُ٣ت  ،"-2014/1999-اإلاجلت الجؼاثغٍت
للضعاؾاث الؿُاؾُت ،الٗضص الؿاصؽ ،صٌؿمبر 2016م /عبُ٘ ّ
ألاو ،ٌ1438 ٫م.11
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الجؼاثغ للىؾاَت في ّ
خل الجزاٖاث ؤلاٞغٍُ٣ت واخخىائهاٖ،288لى ؾبُل اإلاشا٫؛ ؾاَمذ
الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في وي٘ ّ
خض لخغب ال٣غن ؤلاٞغٍ٣ي بحن بزُىبُا وبعٍترًا ،وبظلذ
مجهىصاث الؾُما مً زال ٫الضٖىة ِل ّ
٣مت مهٛغة لالظخمإ في الجؼاثغ ،ؤمال ؤًًا في خل
الجزإ اإلاٗ٣ض في ال٩ىوٛى الضًم٣غاَُت ،وخاولذ بزغاء مكغوٕ اجٟا ١جإؾِـ ؤلاجداص
ألاٞغٍ٣ي واإلاهاص٢ت ٖلُه ،وَغخذ (بلى ظاهب هُجحرًا وظىىب بٞغٍُ٣ا) " قغا٦ت ظضًضة"
في ؤٞغٍُ٣ا ،وؤ٢غث مىاٟ٢ها بػاء ًُ٢ت الصخغاء الٛغبُت ،وزانت مً زال ٫ػٍاعة الغثِـ
الؿاب ٤بىجٟلُ٣ت إلاىاَ ٤الالظئحن الصخغاوٍحن بمىاؾبت اخخٟالهم بظ٦غي جإؾِـ
ظمهىعٍتهم ٖام 1976م م٘ عبِ ٧ل َظا وطا ٥في ؾُا ١صولي صًىامُ٩ي وجؼامىا م٘
ألاويإ ومجغٍاث ؾُاؾاث الضو ٫ال٨بريّ ،289
جدىلذ الجؼاثغ مً زال ٫طل ٪مً مىٓىع
الضٞإ ًٖ ويٗها الضازلي بلى َغح ً٢اًا صولُت جمـ ؤٞغٍُ٣ا وبُ٣ت الضو ،٫وؤضخذ
ّ
بخدمل مؿاولُخه في بٞغٍُ٣ا ،وطل ٪مً زال ٫مُالبخه بالخٗىٌٍ ٖما
جُالب الٛغب
ً
٢امذ به في الؿاب ،٤واهخ٣ضث نغاخت ألاوظه الىخكُت والؿلبُت للٗىإلات ،وَغخذ مً
ظهت ؤزغي يغوعة ب٢امت قغا٦ت مخىاػهت بحن الضو...٫الخ. 290
عابٗا -جلُُم مؿاع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ججاه ُبٗضها ؤلافغٍلي :جغج٨ؼ اإلا٣اعبت ألامىُت
الجؼاثغٍت في مدُُها وٖم٣ها ؤلاٞغٍ٣ي ٖامت ومىُ٣ت الؿاخل ٖلى الضبلىماؾُت ٦مىهج
في ًٞائها الجُىؾُاسخي ؤلا٢لُمي وؤلاٞغٍ٣ي والؾُما ّؤجها ُجضعّ ٥
ؤن ِظىاعَا ًُمشل خؼام

 -288عيىان مجاصي وخىعٍت بىب٨غ "،صوع الجؼاثغ في َىضؾت ؤلاؾخ٣غاع الؿُاسخي في ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت ألاػمت اإلاالُت
ّ
واللُبُت ؤهمىطظا" ،فيُ :
البٗض ؤلاكلُمي للؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت في ّ
ْل الخدىالث الجُىؾُاؾُت
الجضًضة ،لـ ولض الهضً ٤مُلىص وآزغونّ ،
ٖمان :صاع ألاًام لليكغ والخىػَ٘ ،2020 ،1ٍ ،م .138
 -289مدمض بىٖكت ،الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ونغإ اللىي الهٛغي في اللغن ألافغٍلي وبصاعة الخغب
ؤلازُىبُت -بعجغٍت ،بحروث :صاع الجُل لليكغ والُباٖت والخىػَ٘2004 ،1ٍ ،م ،م.43
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هاعي ُح ّهضصَا في خضوص ًخجاوػ َىلها ٧ 6343لم ،²وبالخالي ّ
ٞةن ؤمجها وؤمً صو ٫ظىاعَا
الجٛغافي ًغجبِ بسمؿت مًٗالث ؤؾاؾُت وهي ٦ما ًلي:291
-

نٗىبت بىاء الضولت يمً الىا ٘٢الجىاعي.

-

حٗضص الهغاٖاث الؾُما مجها الهىٍاجُت وال٣بلُت.

-

اهدكاع ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الجغٍمت زهىنا ججاعة ألاؾلخت

واإلاسضعاث.
-

يٗ ٠ألاصاء الؿُاسخي الىُْٟي للضو ٫اإلاجاوعة زانت ّ
وؤجها

قهضث ؾخت اه٣الباث مىظ بضاًت ألالُٟت الشالشت (حكاص ،مىعٍخاهُا ،مالي.)...
-

الخغٍ ٠الٗغبي والظي ؤؾ ِ٣الٗضًض مً ألاهٓمت الٗغبُت

والخسى ٝمً ؾِىاعٍى ظؼاثغي جشحرٍ ؤَغا ٝما.292
وفي َظا الؿُاّ ،١
ٞةن الجؼاثغ ٖلى ٖلم ظُض بما ًدىم خىلها مً ؤويإ
وبهٟالجاث ؤمىُت ّ
ظض زُحرة ،وبالخالي هي صاثمت الخمؿ ٪بمباصئها الشابخت
والغاسخت واإلاخمشلت في آلاحي:293
-

ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو.٫

-

حٛلُب لٛت الخىاع والٗ٣ل ٖلى لٛت الؿالح.

-

اهتهاط اإلا٣اعبت الا٢خهاصًت لبىاء الؿالم في اإلاىُ٣ت.

-

ّ
خل الجزاٖاث بالُغ ١الؿلمُت.

 -291وؿُم بلهى "،٫الجؼاثغ :صبلىماؾُت ؤمىُت ؤٞغٍُ٣ت عاثضة" ،في :حُىبىلُدُيا اللاعة ألافغٍلُت حضٌ الؿُاؾت
– الجٛغافُا وألامً ،لبىخىُت ٢ىي وٖبض ال٣اصع ٖبض الٗالي و آزغون ،ألاعصن :صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘،1ٍ ،
 ،2020م .341
 -292اإلاغح٘ هفؿه ،م .341
 -293هفـ اإلاغح٘ ،م .342
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الخيؿُ ٤والخٗاون اإلاكتر ٥بحن الضو ٫إلاىاظهت التهضًضاث
ؤن ؤمً الجؼاثغ َى ؤمً الجاع ّ
ألامىُت في مىُ٣ت الؿاخل باٖخباع ّ
وؤن التهضًضاث
ؤنبدذ ػاخٟت”. “Greeping
-

م٩اٞدت الٓاَغة ؤلاعَابُت وججغٍم ص ٘ٞالٟضًت للجماٖاث

اإلاخُغٞت وؤلاعَابُت.
-

ع ٌٞالخضزل ألاظىبي ومداولت ّ
خل اإلاكا٧ل ؤلاٞغٍُ٣ت

بإًاصي بٞغٍُ٣ت ٧ىن بٞغٍُ٣ا جضع ٥وجٟهم ٖىانغ مؿبباث مكا٧لها ؤًٞل مً
الٛغب وَظا ال ٌٗجي الٗؼلت بل ج٣ضًم الضٖم الٛغبي الؾُما اإلااصي لؤلٞاع٢ت
إلاىاظهت التهضًضاث اإلاسخلٟت.
اإلادىع الثاوي :حهىص الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في ّ
خل ألاػمت اإلاالُت.
ًجضع ؤلاقاعة بلى ّ
عسخ مضي ّ
ؤن مى ٠٢الجؼاثغ بػاء جُىعاث ألاػمت في قما ٫مالي ّ
جمؿ٪
ّ
الجؼاثغ بمباصت ؾُاؾتها الخاعظُت ،بط عًٞذ الخضزل الٟغوسخي ،وخاولذ م٣اومخه بلى
ً
آزغ عم٦ ،٤ما عًٞذ اإلاكاع٦ت في مالخ٣ت الجماٖاث ؤلاعَابُت بكما ٫مالي ،مخظعٖت
بمبضؤ ٖضم مكاع٦ت الجِل الجؼاثغي زاعط التراب الىَجيٚ ،حر ّ
ؤن َظا اإلاى ٠٢ألازحر
ّ
هخج ٖىه عصوص ؤٗٞا ٫صازلُت وصولُتَ ،البذ الجؼاثغ بًغوعة مغاظٗت َظا اإلابضؤ والخسلي
ٖىه ،وطلً ٪
هٓحرا للخُىعاث التي قهضتها الؿاخت ؤلا٢لُمُت اإلاٛاعبُت والؿاخلُت ،واهدكاع
ؤلاعَاب ٖلى خضوصَا ،والظي ٞكلذ الخلى ٫الىَىُت اإلاىٟغصة في و ٠٢ػخٟه ،ب٣ضع ما
ًخُلب حٗضصًت ألاَغا ٝوالخٗاون ؤلا٢لُمي ،294و٦مىُٗ ٠آزغ في جاعٍش الجؼاثغ اإلاٗانغ
ؤ٢ام الغثِـ الخالي"ٖبض اإلاجُض جبىن" زُىة حٗخبر ألا٦ثر ظضلُت في الىؾِ الؿُاسخي
وال٣اهىوي واإلاجخمعي للبالص بدُض ّ
حٗضصث الخىظهاث وآلاعاء بهظا الخهىم ،مخمشلت في
ّ
ججؿُض مكغوٕ حٗضًل صؾخىع الجؼاثغ لؿىت 2020؛ بدُض حٗخبر ّؤو ٫مغخلت جسللتها
ؾلؿلت مً اإلاىا٢كاث بحن نىإ ال٣غاع والخبراء ال٣اهىهُحن واإلاسخهحن في البالص وما ٧ان
 -294ؾمحر  "،ِ٢الؿُاؾت الخاعظُت في بٞغٍُ٣ا :اإلاباصت ،ألاؾـ والخُىعاث" ،مجلت كغاءاث بفغٍلُت،
الٗضص ،32الؿىت الشالشت ٖكغ /عبُ٘ آلازغ -ظماصي آلازغة  -ٌ1438ؤبغٍل2017 -م ،م .48
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ّ
بال ؤن ؤٖلىذ الغثاؾت ٖلى مؿىصة حٗضًل الضؾخىع و٧ان طل ٪في بضاًاث قهغ ماي
ّ
ٞ ،2020برػ ظضا٢ ٫اثم بكإن مًمىن اإلااصجحن  31و 95مً اإلاؿىصة اللخحن ٌٗخ٣ض ٖلى
هُا ١واؾ٘ ّ
ؤن مً قإجهما – بن اٖخمضجا -ؤن جضٗٞا هدى حُٛحر ٦بحر في الُٗ٣ضة
الٗؿ٨غٍت الجؼاثغٍت.
ّ
٦ما ّ
ههذ اإلااصة  31مً اإلاؿىصة ٖلى ؤهه "ًم ً٨للجؼاثغ في بَاع ألامم اإلاخدضة وؤلاجداص
ؤلاٞغٍ٣ي وظامٗت الضو ٫الٗغبُت وفي ْل الامخشا ٫الخام إلاباصئها وؤَضاٞها ؤن حكاع ٥في
اإلااصة ٖ 95لى ّ
ٖملُاث خ ٟٔواؾخٗاصة الؿالم" ،في خحن ههذ ّ
ؤن "عثِـ الجمهىعٍت،
ال٣اثض ألاٖلى لل٣ىاث اإلاؿلخت ً٣غع بعؾا ٫وخضاث مً الجِل بلى الخاعط بٗض مهاص٢ت
البرإلاان بإٚلبُت الشلشحن مً ؤًٖاثه".295
ّ
الخدى ٫بلى هىٕ
وبظلٌُ ٪ؿمذ للجِل الجؼاثغي بمهماث" زاعط الخضوص"ٌُ ،كاع لهظا
مً"الضٞإ ؤلاؾدباقي" إلاؿاٖضة الضو ٫اإلاجاوعة ٖلى ؤلاؾخ٣غاع ،296وباؾخ٣غاع الضو٫
اإلاجاوع ج٩ىن الجؼاثغ ٢ض خ٣٣ذ اؾخ٣غاع وؾالمت ؤمجها و خضوصَا مً التهضًضاث ا ّ
إلادض٢ت
بها مً ٧ل خضب ونىب.
ّ
وهٓغا إلا٩اهتها ّ
ّ
ً
٣٦ىة ٖؿ٨غٍت
جدضًا ٦بحرا باليؿبت للجؼاثغ،
ق٩لذ ألاػمت في مالي
ب٢لُمُت ،ومٗغٞتها الىزُ٣ت بضًىامُُ٨اث الهغإ في مالي ،مً اإلاخى ٘٢ؤن جإزظ الجؼاثغ
خل الهغإٚ ،297حر ّ
ػمام اإلاباصعة في ّ
ؤن اهٟ٨اءَا ٖلى قإجها الضازلي ظٗلها تهمل هىٖا ما
جدغ٧اتها الخاعظُت في الٗضًض مً الً٣اًا واإلالٟاث الغثِؿُت التي ٧ان لها صوع مهم ٞحها،
ّ
ّ
ّ
ؤن الىٓام الجؼاثغي ًسصخى مً ّ
٦ما ّ
الخضزل في مالي ّ
بمك٣ت
حهضص الخىاػن الظي ؤ٢امه
ؤن
بحن ؤولىٍاجه الخاعظُت والضازلُتٞ ،الخٟاّ ٖلى الىٓام وبيٟاء الكغُٖت ٖلُه مً
ّ
 - 295وخضة الضعاؾاث الؿُاؾُت  "،اإلاى ٠٢الجؼاثغي مً ألاػمت اللُبُت بحن الخٛحر والاؾخمغاعٍت" ،جلُُم خالت،
ُ٢غ :اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث 7 ،ظىٍلُت  ،2020مٖ .1لى الغابِ :
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Algerian-Position-on-Libya.aspx
 -296ولُض ٖبض الخي " ،آٞا ١الؿُاؾت الجؼاثغٍت بحن ّ
ّ
والخ ،"٠ُ٨جلضًغ مىكف بؾتراجُجي ،بحروث -لبىان:
الخٛحر
مغ٦ؼ الؼٍخىهت للضعاؾاث والاؾدكاعاث ،ظىٍلُت  ،2020م .13
 -297ؤهىاع بىزغم "،الجؼاثغ والهغإ في مالي" ،ؤوعاق واعهُػي ،بحروث :ماؾؿت ٧اعهُغي ،الكغ ١ألاوؾِ،
ؤ٦خىبغ  ،2012م .3
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ظاهب اإلاجخم٘ الضولي َى ا ّ
إلادغ ٥الغثِسخي للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت

298

في الى٢ذ

الغاًَ.
وفي َظا الهضصٖ ،ملذ الجؼاثغ مً زال ٫م٣اعبتها الكاملت واإلاخٗضصة ألابٗاص واإلاؿخىٍاث
ّ
الخل الؿُاسخي بالخىاع والخُِ الخىمىٍت
في الخٗامل م٘ الهغإ في مالي ،مغ٦ؼة ٖلى
الكاملت لجمُ٘ ألا٢الُم ،و٦ظا ٖضالت الخىػَ٘ واإلاؿاواة بحن الكما ٫والجىىب٦ ،ما
حؿعى الجؼاثغ بلى ع ٘ٞمؿخىٍاث الخيؿُ ٤ألامجي بحن مالي وصو ٫الجىاع ،جغ ٌٞمىظ بضاًت
مداولتها ّ
خل الهغإ الخضزل ألاظىبي في الكاون ؤلا٢لُمُت والضازلُت للضو،299٫
وهجخذ الجؼاثغ مىظ الؿخِىُاث في صمج مىاَىحها الُىاع ١في الٗملُت الؿُاؾُت مً
زال ٫جمشُل الىظهاء وجىَحن الؿ٩ان في اإلاضن الجىىبُت ،وجىٞحر البجى الخدخُت الخضًشت
ّ
الالػمت ،وجدؿحن ْغوٞهم اإلاِٗكُت ّ
ألن مٛغٍاث الاهٟها ٫تهضص بالٟٗل ألامً ال٣ىمي
الجؼاثغي ووخضة ؤعايحها ،ولهظا الؿبب لٗبذ الجؼاثغ ً
ً
عثِؿُا في الىؾاَت بحن
صوعا
ً
وؤزحرا في
الُىاع ١في قما ٫مالي والخ٩ىمت اإلاغ٦ؼٍت في باما٧ى في  ،1990و2006
.3002012
ٌُكحر بٌٗ اإلادللحن اإلاسخهحن ،بلى يغوعة ؤزظ الىؾاَت الجؼاثغٍت للى٢ذ ال٩افي
للىنى ٫بلى اجٟا ١واضر ًخم مً زالله اٖخماصٍ بك٩ل وا٢عي وملمىؽ ،بدُض ؤ ّن
ٖىصة الٗى ٠واهتها ٥و ٠٢بَال ١الىاع في ماي  ،2014اوٗ٨ـ ً
ؾلبا ٖلى مؿاع َظٍ
اإلاٟاوياث ألامغ الظي ًازغ ٖلى خغ٦ت اثخال ٝألاػواص والىٓام اإلاالي ،و٦ظا الٟاٖلحن
الضولُحن ٦إَغا ٝماهدت مً زال ٫بغهامج الخىمُت لئلنالح وبٖاصة البىاء ،خُض حٗمل
َظٍ ألاَغا ٝفي بَاع اجٟاُ٢ت ٚحر ٧املت ،وٖلُه ًجب ٖلى َظٍ ألاَغا ٝزانت الُ٣اصة

 -298اإلاغح٘ هفؿه ،م .17
ٖ -299مغ ٞغخاحي ومغٍم بغاَُمي ،ألاػمت في الؿاخل ؤلافغٍلي الخلفُاث وألابٗاص ،الجؼاثغ الٗانمت :الضاع
الجؼاثغٍت لليكغ والخىػَ٘ ،2017 ،1ٍ ،م .213
ً -300خي ػبحر "،الجؼاثغ والىي٘ اإلاٗ٣ض في مىُ٣ت الؿاخل :مى٘ الخغب وم٩اٞدت ؤلاعَاب" ،جلاعٍ ــغُ٢ ،غ :مغ٦ؼ
الجؼٍغة للضعاؾاث 28 ،هىٞمبر  ،2012م .3
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الجؼاثغٍت ؤزظ الى٢ذ ال٩افي للىنى ٫بلى اجٟاُ٢ت ٧املت ،301وبالخالي واظهذ الىؾاَت
الجؼاثغٍت في ألاػمت قما ٫مالي نٗىباث وٖغاُ٢ل ّ
ٖضة ،ل ً٨بغٚم مً ّ
٧ل الهٗاب
ُ
ًم ً٨ال٣ىّ ٫
بإن الجؼاثغ ٢ض هجخذ في مؿاٖحها َظٍ ،302بط ج ّىظذ وؾاَتها بخىُ٘٢
اجٟاٖ ١ام 2015مٞ ،ما ٢امذ به الضبلىماؾُت الجؼاثغٍتّ ٌُ ،
ً
ًّ
ؾُاؾُا للجؼاثغ،
هجاخا
ٗض
وبٖالها ًٖ ٖىصتها للؿاخت ؤلاٞغٍُ٣ت مً بابها الىاؾ٘.303

ّ
اإلادىع الثالث :مىكف الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ججاه اللًُت اللُبُت
ّ
ّؤما باليؿبت لؤلػمت اللُبُت لم ج ً٨الجؼاثغ ًىما بُٗضة ًٖ ؤخضاثها وجٟانُلها ،وَاإلاا
ٖاعيذ الخضزالث الضولُت وؤلا٢لُمُت في َخه ألاػمت ،وعًٞذ ً
٦شحرا مداوالث ٞغى
ّ
خلىّ ٫
مُٗىت ٖلى اللُبُحن ؤو صٖم َغ ٝم٣ابل آزغ ،وعًٞذ الغَان ٖلى زلُٟت خٟتر،
ػٍاصة ٖلى ازخالٞها م٘ هٓام الؿِسخي خىَ ٫ظا ألامغ٧ ،ىجها جغي ّ
ّ
الخل ألامشل ًخجلى
ؤن
ّ
ّ
في اظخمإ ُ
الٟغ٢اء اللُبُحن ٖلى َاولت واخضة لخل ؤػمتهم ؤي ٖلى نُٗض (اللُبي/
ّ
اللُبي)ّ ،
وؤن الضوع الضولي ً٣خهغ ٖلى الغٖاًت والدصجُ٘ الخىاع٦ ،304ما اؾخ٣بلذ
الجؼاثغ ال٨شحر مً الىٞىص؛ مً هىاب ،وشخهُاث ،ووظهاء مً ظهاث ّ
ٖضة ،ومً مىاَ٤

لُبُت مسخلٟت ،ومً مكاعب ؾُاؾُت وؤًضًىلىظُت مخىىٖت ،ومً مؿاولحن مضهُحن
وٖؿ٨غٍحن٦ ،ما ؤٖغب ٦شحرون ًٖ جغخُبهم بالىؾاَت الجؼاثغٍتٚ.حر ؤن ؤ٦ثر اإلاباصعاث
التي لُ٣ذ جغخُبا وحُُٛت بٖالمُت ٧اهذ مباصعة الكُش "ٖلي الهالبي" التي اجطخذ
مٗاإلاها وجٟانُلها في جهاًت ؾىت 2016مٞ ،مىظ ؾىت 2014م؛ ٧ان الكُش "ٖلي الهالبي"
ًٖى ألاماهت الٗامت لئلجداص الٗالمي لٗلماء اإلاؿلمحن٢ ،ض َلب بظغاء خىاع لُبي /لُبي
بغٖاًت الجؼاثغ.305
ٖ -301مغ ٞغخاحي ومغٍم بغاَُمي ،مغح٘ ؾبم طهغه ،م.218
 -302ؾمحر  ،ِ٢مغح٘ ؾبم طهغه ،م .49
 -303اإلاغح٘ هفؿه ،م .49
ٖ -304الء ٞاعو "،١لُبُا بٗض اظخمإ باعَـ ومباصعة الجؼاثغ" ،جلاعٍغ ؾُاؾُت ،اؾُىبى :٫اإلاٗهض اإلاهغي
للضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت 26 ،ؤ٦خىبغ  ،2016م .5
ّ
 -305مدمض الؿبُُلي "،ألاػمت اللُبُت بحن الخضزالث الضولُت والىؾاَاث ؤلا٢لُمُت" ،صعاؾ ــاث ،ؾلؿلت صعاؾاث
ع٢م  ،25الغٍاى :مغ٦ؼ اإلالُٞ ٪هل للبدىر والضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،قىا /ٌ1438 ٫ظىٍلُت  2017م ،م .15
002

وفي َظا الؿُا ،١وبًبِ ؾىت 2015م ٢امذ الجؼاثغ بمداولت لٗ٣ض مهالخت بحن
ّ
اللُبُحن ،بط ٢ام مكغوٖها َظا خُجها ٖلى ؤؾاؽ ٨ٞغة ججمُ٘ ٧ل ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت ٖلى
قغُٖت الؿلُت في البالص خىَ ٫اولت اإلاٟاوياث صون بؾخصىاء ،م٘ و٢ىٞها ٖلى مؿاٞت
ّ
الخل الٗؿ٨غي ،وٖضم ازتزا ٫قغُٖت اإلااؾؿاث لضي
واخضة مً الجمُ٘ ،واؾدبٗاص
ّ
َغ ٝواخض مً ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت ،وؤن ّ
الخل ،وظؼء مً ألاػمت.
٧ل ألاَغا ٝظؼء مً
وما ًا٦ض صوع الضبلىماسخي الجؼاثغي الٟٗا ٫في الًُ٣ت ّ
اللُبُت َى بقاصة وػٍغ الخاعظُت
ّ
ّ
اللُبي اإلاٟىى ،زال ٫ػٍاعجه ألازحرة للجؼاثغ ،بهظا الضوع في ّ
خل ألاػمت اللُبُت مً زال٫
ّ
الاظخماٖاث التي اخخًىتها في الٗضًض مً اإلاغاث للٟغ٢اء اللُبُحن وصٖىتها للمهالخت
ً
ما٦ضا ؤن الجؼاثغ مً الضو ٫الٟاٖلت في ؤي اظخمإ ًخٗل٤
الىَىُت ووخضة وؾُاصة لُبُا،
ّ
ّ
باإلاؿإلت اللُبُت ،وػاع عثِـ اإلاجلـ الغثاسخي لخ٩ىمت الىٞا ١اللُبُتٞ ،اثؼ الؿغاط ،في
ًىم ؤلازىحن3ؤ٦خىبغ ،2016الجؼاثغ لُىمحن لبدض جُىعاث الىي٘ في لُبُا ،وجُُ٣م
الىي٘ والجهىص الجاعٍت في بَاع الدؿىٍت الؿُاؾُت لؤلػمت في بالصٍ ،وظاءث الؼٍاعة
متزامىت م٘ ٖ٣ض اظخمإ باعَـ ،306لدؿخمغ اإلاؿاعي الجؼاثغٍت بٗض جٟاَم الظي ظم٘ بحن
ّ
والؿغاط ،والخإم في الٗانمت الجؼاثغٍت الاظخمإ الخاصي ٖكغ لضو ٫ظىاع
ؤبىْبي /خٟتر
ّ
لُبُا بخاعٍش  8ماي  2017م ،و٧اهذ مٗٓم صو ٫الجىاع اللُبي ٢ض اؾخ٣بلذ هخاثج ل٣اء ؤبى
ْبي بٟخىع ،وبن لم ً ً٨بٗحن الك ٪والغٍبتً ،
هٓغا بلى اوٗ٣اصٍ ٢بُل ل٣اء الجؼاثغ بإًام
مٗضوصة ،وعؤجه بٌٗ الضو ٫بمشابت اؾدبا ١إلاا ًم ً٨ؤن ًهضع ًٖ ماجمغ الجؼاثغ ،بط
ّ
الل٣اء ألازحرّ 307،
وجم الخإُ٦ض ٖلى يغوعة قمىلُت
بغػث ؾُُغة الهاظـ ألامجي في َظا
ّ
ّ
والخل الٗؿ٨غي ،وخماًت وخضة الجِل
الخل الؿُاسخي ،وع ٌٞالخضزل ألاظىبي،
والكغَت ،...و٧اهذ الجؼاثغ جغاًَ ٖلى ّ
خل ً٩ىن يمً ؤلاجداص ؤلاٞغٍ٣ي والجامٗت

ٖ -306الء ٞاعو ،١مغح٘ ؾبم طهغه ،م .6
 -307مدمض الؿبُُلي ،مغح٘ ؾبم طهغه ،م .20
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ّ
ّ
الٗغبُت ،وبغٖاًت صو ٫الجىاع اللُبي ،بال ؤن البِء ومدضوصًت الخىانل م٘ ؾلُاث
ّ
308
الكغ ١اللُبي وٖضم ال٣ضعة ٖلى ٦ؿب ز٣تها ،خالذ صون جد ٤ُ٣اإلاباصعة ألَضاٞها.
ل٣ض اهدؿغ صوع الجؼاثغ في الؿىىاث ألازحرة هدُجت لؤلويإ الؿُاؾُت الضازلُت التي
جمغ بهاّ ،
مغث وال جؼاّ ٫
ّ
مما اوٗ٨ـ بك٩ل ٦بحر ٖلى ؤصائها الضبلىماسخي بط ٧اهذ مٗغوٞت
بيكاَها ال٨بحر في الؿاخخحن ؤلا٢لُمُت والضولُت ،وآلان حِٗل خالت مً الاخخًاع،
ّ
وق٩ل مغى الغثِـ الؿاب" ٤بىجٟلُ٣ت" ومً زمت الخغا ٥الكٗبي الؿلمي الظي هجم
ٖىه اؾخ٣الخه٦ .ما وونٟذ خالت الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت مً خُض بَىابها في الترًض
٩ٞان ؤن جُبٗها هىٕ مً الجمىصّ ،
ألجها بُ٣ذ جتر٢ب ما ٢ض ًهضع مً عثاؾت الجمهىعٍت
ّ
مً ؤوامغ ،ما ظٗلها مخإزغة في ّ
٧ل شخيء وال جإزحر لها ٖلى مجغٍاث ألامىع ،309بال ؤن جغٍثها
الخ٣لُضي ؾغٖان ما ّ
خل مدله هىٕ مً الدؿغٕ الظي ججؿض في جهغٍذ الغثِـ
ّ
ّ
الخالي"ٖبض اإلاجُض جبىن" ،ب٣ىلهّ :
"ؤن َغابلـ زِ ؤخمغ هغظى ؤال ًخجاوػٍ ؤخض"،بط

ّ
ّ
ؤقاع اإلاغا٢بىن واإلادللحن الؿُاؾُحن ؤهه ولي ّؤو ٫مغة جخسلى ٞحها الؿلُاث الجؼاثغٍت ًٖ
خظعَا الضبلىماسخي ،وجدبجى هبرة ّ
خاصة وتهضًضًت ،ومً ظهت ؤزغي ؤٖخبرَا آزغون ؤجها
عؾالت جدمل في َُاتها جىا ،ٌ٢ولم جدضص بك٩ل نغٍذ ألي َغ ٝمىظه بًبِ له َظٍ
ّ
الٗباعة اإلاخىاً٢ت وطل ٪ل٨ثرث ألاَغا ٝاإلاخضزلت في الكإن اللُبي ب٢لُمُا وصولُا.310
ُ
ًُدخم الىي٘ آلان ٖلى الجؼاثغ ؤن حٗؼػ ٖال٢تها م٘ ظمُ٘ الضو ٫الٗغبُت وألاٞغٍُ٣ت،
وؤن جماعؽ صوعَا باإل٢ىإ والخإزحر ولِـ  ِ٣ٞبالخٗبحر ًٖ الًٛب واجساط مى٠٢
الخُاص ،وبازخهاع ّ
ٞةن ججىب اهخ٣ا ٫التهضًضاث ّ
البض مً جد ٤ُ٣ؤعبٗت جهىعاث التي
جخمشل في :الخماًت؛ وحكمل الغئٍت ؤلاؾتراجُجُت ،الاؾدباق والاؾدكغاف؛ وحٗجي وظىص

 -308اإلاغح٘ هفؿه ،م .20

ّ
ٖ -309بض الىىع بً ٖىتر "،الضو ٫اإلاٛاعبُت وألاػمت اللُبُت :جىا ٤ٞفي الخهىعاث وجًاعب في ألاصاء" ،جلاعٍغُ٢ ،غ:
مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاث 7 ،ظىٍلُت  ،2020م .5
 -310اإلاغح٘ هفؿه ،م .5
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هٓام ؤلاهظاع اإلاب٨غ ،و٦ظا مغا٦ؼ ال٨ٟغ والبدض للخٗامل م٘ ألاػماث ،الىكاًت؛ وجبدض في
ألاؾباب والخلُٟاث ،التركُت؛ وتهض ٝفي ألاؾاؽ بلى الخدؿحن وبًجاص الخلى.311٫
الخاجمت:
ٖغ ٝاليكاٍ الضبلىماسخي الجؼاثغي مىظ ؾىت  1962بلى ًىمىا َظا ٞتراث مخباًىت جمحز
بًٗها بٟٗالُت ووكاٍ باعػ بلى خض ؤن ؤَلٖ ٤لُه ون"٠بالٗهغ الظَبي" ،وال َاإلاا
ّ
وٞاٖلُت الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت وجإزغَا ؾلبا وبًجابا بمخٛحراث ٖضًضة
اعجبِ وكاٍ
ؤبغػَا؛ شخهُت الغثِـ الؿاب" ٤بىجٟلُ٣ت" و٦ظا الٓغو ٝالؿُاؾُت الضازلُت بياٞت
بلى ؤلانالخاث الضؾخىعٍت ،وصوع اإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت والجهىٍت التي حٗغٞها مىاَ ٤الجىاع
الجٛغافي ،وَى ما ص ٘ٞالجؼاثغ إلاىا٦بت ألاخضار والخ٨ٟحر في ألاؾالُب اإلاالثمت للخٗاَي
مٗها ،و٦شحرا ما و٣ٞذ م٣اعباث الجؼاثغ في َظا اإلاجا ٫وخُٓذ بالخ٣ضًغ والاخترام وطل٪
ّ
ما ًخجلى بىيىح في الضوع الظي جاصًه في ٧لخا ألاػمخحن اإلاالُت واللُبُت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي
ؤلا٢لُمي والضولي ،وطل ٪عٚم الاهخ٣اصاث التي َالتها مً ظهت ؤزغي بؿبب التزامها
الهمذ بػاء بٌٗ الً٣اًا ،في الى٢ذ الظي ؤ٦ضث ُٞه الجؼاثغ جمؿ٨ها بضبلىماؾُت
ألاٗٞا ٫ال بضبلىماؾُت الخهغٍداث ،وال لىم ٖلحها في الٟترة التي قهضث اهدكاع ؤخضار
الغبُ٘ الٗغبي والتي اهجغ ٖجها ؾ٣ىٍ وتهاوي ّ
ٖضة ؤهٓمت ؾُاؾُتَ ،ظا و٢ض ٧ان
للٓغو ٝالتي َغؤث ٖلى الجؼاثغ ببان الٗهضة الغابٗت للغثِـ الؿاب" ٤بىجٟلُ٣ت" ومىظ
ً
بضاًت ؤخضار الخغا ٥الكٗبي ً
وجىضًضا بما حكهضٍ البالص مً اهدكاع للٟؿاص.
عًٞا لها،
جإزحر واضر في جغاظ٘ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ٖلى الهُٗض ؤلا٢لُميٚ ،حر ّ
ؤن َظا ال ٌٗجي
ُٚابها ًٖ الؿاخت بل هي مخىاظضة وفي خالت مً التر٢ب ومخابٗت لخُىعاث ألاخضار
ب٩ل ظهضَا لخماًت ؤعيها وقٗبها وؾالمت خضوصَا وؤمً اإلاىُ٣ت ّ
وحٗمل ّ
٩٦ل.
كاثمت اإلاغاح٘:
ّ
ّ
 -311بىمضًً ٖغبي" ،ألاػمت اللُبُت جً٘ اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت ؤمام جدضًاث ؤمىُت ٚحر مؿبى٢ت" ،حغٍضة الكٗب،
الٗضص  ،18308ؤلازىحن  29طو الٗ٣ضة  ٌ1441اإلاىا ٤ٞلـ  20ظىٍلُت 2020م ،م.17
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ؤ /الىخب:
( -1بصعَـ ُُٖت) ،جُبُلاث الهىضؾت ألامىُت في ؾُاؾت الجؼاثغ ألافغٍلُت ،الجؼاثغ :صاع ألامت
للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.2019ٍ ،
( -2ظال ٫خضاصي) ،مًٗلت ألامً الجؼاثغي في الفًاء اإلاخىؾُي ،الجؼاثغ :اليكغ الجامعي
الجضًض.2017 ،
( -3مىهىع لخًاعي) ،الؿُاؾت ألامىُت الجؼاثغٍت اإلادضصاث -اإلاُاصًً -الخدضًاث ،بحروث:
اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،1ٍ ،ماعؽ .2015
( -4مدمض بىٖكت) ،الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ونغإ اللىي الهٛغي في اللغن ألافغٍلي وبصاعة
الخغب ؤلازُىبُت -بعجغٍت ،بحروث :صاع الجُل لليكغ والُباٖت والخىػَ٘2004 ،1ٍ ،م.
( -5وؿُم بلهى "،)٫الجؼاثغ :صبلىماؾُت ؤمىُت ؤٞغٍُ٣ت عاثضة" ،في :حُىبىلُدُيا اللاعة ألافغٍلُت
حضٌ الؿُاؾت – الجٛغافُا وألامً :٫ ،بىخىُت ٢ىي وٖبض ال٣اصع ٖبض الٗالي و آزغون ،ألاعصن:
صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘.2020 ،1ٍ ،
ٖ( -6مغ ٞغخاحي ومغٍم بغاَُمي) ،ألاػمت في الؿاخل ؤلافغٍلي الخلفُاث وألابٗاص ،الجؼاثغ
الٗانمت :الضاع الجؼاثغٍت لليكغ والخىػَ٘.2017 ،1ٍ ،
 ( -7عيىان مجاصي وخىعٍت بىب٨غ) "،صوع الجؼاثغ في َىضؾت ؤلاؾخ٣غاع الؿُاسخي في ال٣اعة
ّ
واللُبُت ؤهمىطظا" ،فيُ :
البٗض ؤلاكلُمي للؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت في
ؤلاٞغٍُ٣ت ألاػمت اإلاالُت
ْل الخدىالث الجُىؾُاؾُت الجضًضة ،لـ ولض الهضً ٤مُلىص وآزغونّ ،
ّ
ٖمان :صاع ألاًام لليكغ
والخىػَ٘.2020 ،1ٍ ،
ب /اإلالاالث واإلاجالث:
( -1ؤٖمغ بىعَكت)" ،الٗال٢اث الؿُاؾُت والضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ؤلاٞغٍُ٣ت ،"-2014/1999-
اإلاجلت الجؼاثغٍت للضعاؾاث الؿُاؾُت ،الٗضص الؿاصؽ ،صٌؿمبر 2016م /عبُ٘ ّ
ألاو.ٌ1438 ٫
( -2ؤهىاع بىزغم) "،الجؼاثغ والهغإ في مالي" ،ؤوعاق واعهُػي ،بحروث :ماؾؿت ٧اعهُغي،
الكغ ١ألاوؾِ ،ؤ٦خىبغ .2012
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( -3ولُض ٖبض الخي) " ،آٞا ١الؿُاؾت الجؼاثغٍت بحن ّ
ّ
والخ ،"٠ُ٨جلضًغ مىكف بؾتراجُجي،
الخٛحر
بحروث -لبىان :مغ٦ؼ الؼٍخىهت للضعاؾاث والاؾدكاعاث ،ظىٍلُت .2020
ّ
 -4وخضة الضعاؾاث الؿُاؾُت  "،اإلاى ٠٢الجؼاثغي مً ألاػمت اللُبُت بحن الخٛحر والاؾخمغاعٍت"،
جلُُم خالتُ٢ ،غ :اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث 7 ،ظىٍلُت  ،2020مٖ .1لى
الغابِ

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Algerian-:

Position-on-Libya.aspx
ً( -5خي ػبحر) " ،الجؼاثغ والىي٘ اإلاٗ٣ض في مىُ٣ت الؿاخل :مى٘ الخغب وم٩اٞدت ؤلاعَاب"،
جلاعٍ ــغُ٢ ،غ :مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاث 28 ،هىٞمبر .2012
ّ
( -6مدمض الؿبُُلي) "،ألاػمت اللُبُت بحن الخضزالث الضولُت والىؾاَاث ؤلا٢لُمُت" ،صعاؾ ــاث،
ؾلؿلت صعاؾاث ع٢م  ،25الغٍاى :مغ٦ؼ اإلالُٞ ٪هل للبدىر والضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،قىا٫
 /ٌ1438ظىٍلُت  2017م.
ٖ( -7الء ٞاعو "،)١لُبُا بٗض اظخمإ باعَـ ومباصعة الجؼاثغ" ،جلاعٍ ـغ ؾُاؾُت ،اؾُىبى:٫
اإلاٗهض اإلاهغي للضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت 26 ،ؤ٦خىبغ .2016
ّ
ٖ( -8بض الىىع بً ٖىتر) "،الضو ٫اإلاٛاعبُت وألاػمت اللُبُت :جىا ٤ٞفي الخهىعاث وجًاعب في
ألاصاء" ،جلاعٍ ـغُ٢ ،غ :مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاث 7 ،ظىٍلُت .2020
( -9ؾمحر  "،)ِ٢الؿُاؾت الخاعظُت في بٞغٍُ٣ا :اإلاباصت ،ألاؾـ والخُىعاث" ،مجلت كغاءاث
بفغٍلُت ،الٗضص ،32الؿىت الشالشت ٖكغ /عبُ٘ آلازغ -ظماصي آلازغة  -ٌ1438ؤبغٍل2017 -م.
ج /الجغاثض:
ّ
( -1بىمضًً ٖغبي)" ،ألاػمت اللُبُت جً٘ اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت ؤمام جدضًاث ؤمىُت ٚحر مؿبى٢ت"،
ّ
حغٍضة الكٗب ،الٗضص  ،18308ؤلازىحن  29طو الٗ٣ضة  ٌ1441اإلاىا ٤ٞلـ  20ظىٍلُت 2020م.
( -2مدمض ؾمحر ُٖاص)" ،بىاء ألامً في اإلاىُ٣ت ،الخدضي ّ
ألاو ٫للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت" ،حغٍضة
الجمهىعٍت ،الٗضص  ،5998ألاخض  7مدغم  ٌ1438اإلاىا ٤ٞلـ  9ؤ٦خىبغ 2016م.
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ملخص:
جإزغث الجؼاثغ بما ًجغي في ظىاعَا الجٛغافي بمىُ٣ت
الؿاخل الاٞغٍ٣ي مً جُىعاث امىُت و ٖؿ٨غٍت
زُحرة في ْل عجؼ الخ٩ىماث اإلاغ٦ؼٍت ،مً الخد٨م
في مؿاعاتها ومٗالجت جضاُٖاث اإلاىبش٣ت اؾاؾا مً
مًٗلت ٞكل بىاء الضولت.وٖلى اٖخباع ان الجؼاثغ لها
جهىعَا الخام مً الاػمت اإلاالُت الظي جغظمخه في
٦شحر مً اإلاباصعاث الا٢لُمُت ٦ما ًإحي الضوع
الجؼاثغي في مؿعى و٢اجي مجها لخجىب الخإزحراث
الجُىازيُت الهٟهاَ ٫ىاع ١مالي في ْل امخضاص
َظٍ الٟئت الى الجىىب الجؼاثغيَ ،ظا اطا ما ايٟىا
الُه َض ٝجىُٓم ال٣اٖضة في بالص اإلاٛغب للخىانل
الجٛغافي وجىؾُ٘ وكاَها بحن ٧ل صو ٫اإلاىُ٣ت.
٧لماث مٟخاخُت :ؤػمت مالي؛ التهضًضاث ألامىُت؛
ظُىؾُاؾُت الجزإ؛ ألامً ال٣ىمي للجؼاثغ؛ الؿاخل
الاٞغٍ٣ي؛

Abstract:
Algeria has been affected by the dangerous security and
military developments taking place in its geographical
neighbourhood in the Sahel region in light of the
inability of central governments to control their paths
and deal with the repercussions emanating mainly from
the dilemma of the failure of state building. And
considering that Algeria has its own perception of the
financial crisis, which it has translated in many Among
the regional initiatives, the Algerian role also comes in a
preventive endeavour to avoid the geological effects of
the Tuareg secession of Mali in light of the extension of
this category to the Algerian south, if we add to it the
goal of Al-Qaeda in the Maghreb to communicate
geographically and expand its activities among all
countries of the region.
Keywords: Mali Crisis ; Security Thrests; Geopolitical
;Conflit; National Security of Algeria; the African Coast

ملضم ـ ــت:
حك٩ل مىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي الٗم ٤الاٞغٍ٣ي لخضوص الجؼاثغ الجىىبُت البرًت ٖلى اٖخباع
اجها امخضاص َبُعي وظُىازجي لجٛغاُٞت الجؼاثغ و٦ظل ٪بالىٓغ ألَمُتها الجُىاؾتراججُت التي
جإ٦ضث ا٦ثر باصواع ال٣ىي الضولُت و َمىخاث ال٣ىي ؤلا٢لُمُت لالؾدشماع في ألاويإ الامىُت
اإلادؿاعٖت التي سجلتها اإلاىُ٣ت مىظ الٗ٣ض ألازحر ،لظا ٧ان مً الُبُعي ٖلى الُ٣اصة الجؼاثغٍت
الخبهغ ظُضا في زلُٟاث الخضزل الٗؿ٨غي الاظىبي باؾم م٩اٞدت الاعَاب الضولي الظي ًجٗل
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مً اؾخ٣غاع اإلاىُ٣ت ٩٦ل ازغ ؤَضاٞه ،وَى الامغ الظي له اعجضاصاث امىُت زُحرة ٖلى الامً
ال٣ىمي الجؼاثغي وبد٨م اهخماء الجؼاثغ الاٞغٍ٣ي وظىاعَا الجٛغافي ٞغى ٖلحها لٗب صوع
مدىعي في الخٟاٖالث الخانلت في اإلاىُ٣ت وبظ ٫اإلاؼٍض مً الجهىص في ؾبُل اخال ٫م٣اعبتها
الخىمىٍت ال٣اثمت ٖلى الخيؿُ ٤والخٗاون الا٢لُمي وجُٟٗل الالُاث الضبلىماؾُت بض ٫الٗؿ٨غٍت؛
ٞالخدغ ٥الجؼاثغي ًبضو مد٩ىما بمبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ٫واخترام
ؾُاصة الضو ٫ووخضتها الترابُت،وال ًؼاَ ٫ظا اإلابضؤ م٣ضؾا في مباصت الؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ.
حٗخبر ؤػمت اهٟها ٫الُىاع ١ؤػمت ٞى ١صولخُت جغجبِ بها ٧ل مً لُبُا والجؼاثغ والىُجغ ومالي
وقما ٫بىعُ٦ىاٞؿى ،وهي مً ؤٖ٣ض الخدضًاث ألامىُت التي ًىاظهها الامً ال٣ىمي الجؼاثغي مىظ
ػمً ٢ضًم وٍغظ٘ ؤنل مك٩ل الُىاع ١بلى ؾُاؾاث الاؾخٗماع ”ٞغ ١حؿض“ الظي لم ًغإ
الخضوص الاهثربىلىظُت للمجخمٗاث وجىػَٗها ٖلى الخضوص ،ول٣ض اقخضث َظٍ ألاػمت م٘ ػٍاصة
تهمِكهم مً َغ ٝالضو ٫التي جًم الُىاع ١زانت في قما ٫مالي والىُجغ مما ظٗلهم
حهاظغون هدى الجؼاثغ ولُبُا وٍدملىن الؿالح يض خ٩ىماث بالصَم؛ وحٗؼػث ٢ىة الُىاع ١م٘
جإؾِـ الخغ٦ت الىَىُت لخدغٍغ ألاػواص التي اٖلىذ في الخامـ مً ؤٞغٍل  2012اهٟها ٫ب٢لُم
ألاػواص ًٖ قما ٫مالي والظي جبل ٜمؿاخخه  822الُ٦ ٠لى متر مغب٘ ؤي ماٌٗاص ٫مؿاخت ٞغوؿا
وبلجُ٩ا مٗا.
ٖمىما حكتر ٥الخىُٓماث اإلاؿلخت في قما ٫مالي في اَضا ٝمدضصة مجها اؾخٛالٖ ٫ىاثض
البتروًٞ ٫ال ًٖ مىاظهت ؤي هٟىط ٚغبي في الا٢لُم ٚلى اٖخباعٍ ٖضوا اؾتراججُا مكتر٧ا بحن
مسخل ٠الخىُٓماث الؿاثضة في اإلاىُ٣ت واهُال٢ا مً َظا الهض ٝاإلاظ٧ىع جهغ الجؼاثغ في ٧ل
مىاؾبت ٖلى جُٟٗل الٗمل الضبلىماسخي ٖلى الخل الضبلىماسخي مً زال ٫م٣اعبت ألامً والخىمُت
٦ما ان الجؼاثغ ٧اهذ الؿبا٢ت في َغح مباصعاث لخُٟٛل الخٗاون الا٢لُمي بحن صو ٫الجىاع
الجٛغافي بماٞحها مالي وجإحي الجهىص الجؼاثغٍت اهُال٢ا مً خؿاباث ظُىؾُاؾُت طاث نلت
باألمً ال٣ىمي الجؼاثغي في مداولت مىا لخماًت ًٞائها الجىىبي اإلاترامي مً الاعجضاصاث امىُت
الخانلت في مالي ٖلى الضازل الجؼاثغي ٦ما ؤن الخىُٓماث اإلاؿلخت حؿعى الى الخىانل
الجٛغافي في مىُ٣ت والصخغاء مً لُبُا الى قما ٫مالي الى مىعٍخاهُا واإلادُِ الاَلسخي.
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ومما ؾبً ٤م ً٨بلىعة اق٩الُت َظٍ الىع٢ت البدشُت :فُما جىمً ألابٗاص الجُىؾُاؾُت للضوع
الجؼاثغي في ؤػمت مالي؟
ولئلظابت ًٖ الاق٩الُت جم جسهُو زالر مداوع هي ٧األحي :
-

مى ٠٢الجؼاثغ مً ؤػمت مالي.

-

الخلُٟاث الجُىؾُاؾُت إلاى ٠٢الجؼاثغ مً ؤػمت اهٟها ٫قما ٫مالي.

 الخدضًاث التي جىاظه الضوع الجؼاثغي في مىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي ومالي.ً
ؤوال :مىكف الجؼاثغ مً ؤػمت مالي:
ج٣ىم الُٗ٣ضة الامىُت الجؼاثغٍت ٖلى يمان ؾالمت التراب الىَجي والؿهغ ٖلى ٖضم اإلاؿاؽ
بدضوصٍ البرًت والبدغٍت و ٤ٞاججاٍ الخغب الضٞاُٖت ال الهجىمُت ما ٌٗجي اؾخٗما ٫ال٣ىة
الٗؿ٨غٍت ألٚغاى الضٞإ ال الهجىم وٖلُه ًم ً٨جدضًض مؿلماث الُٗ٣ضة ألامىُت الجؼاثغٍت
بلى:
 جإمحن الخضوص وخماًتها والخٟاّ ٖلى وخضة التراب الىَجي وؤمىه ٖبر اهتهاط الخُاعاث
الضٞاُٖت الٗؿ٨غٍت وهبظ اؾخٗما ٫ال٣ىة الٗؿ٨غٍت بٛغى الاٖخضاء والخٗضي اهُال٢ا
مً مبضؤ اخترام الؿُاصة الىَىُت للضو.٫
 حٗؼٍؼ الخٗاون الا٢لُمي الٗالمي في ٧ل ما مً قاهه جد ٤ُ٣ألامً والضٞإ وجغُ٢خه وَىا
ٌكاع الى جهضً ٤الجؼاثغ الى مُشا ١الاجداص الاٞغٍ٣ي لٗضم الاٖخضاء والضٞإ اإلاكتر ٥او
التهضًض باالٖخضاء ٖلى ّؤًت صولت ًٖى والظي ٌٗخبرٍ اٖخضاءا وحٗضًا ٖلى ٧ل الضو٫
الاًٖاء في الاجداص الاٞغٍ٣ي.
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ماٌٗجي ؤن الؿُاؾت ألامىُت اللجؼاثغٍت ججاٍ مىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي جغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى
مجم٘ اإلاباصت الىابٗت مً مباصت الؿُاؾت الخاعظُت ومجها اخترام مبضؤ الؿُاصة الىَىُت ٖضم
الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ٫وؤولىٍت الخدغ ٥يمً الجماٖت الٗغبُت وؤلاٞغٍُ٣ت في خل
اإلاكا٧ل الا٢لُمُت .
 312لخًاعي مىهىع ،الؿُاؾت ألامىُت الجؼاثغٍت (اإلادضصاث :اإلاباصت ،اإلاُاصًً ،الخدضًاث)ُ٢ ،غ :اإلاغ٦ؼ
الٗغبي لؤلبدار وصعاؾاث الؿُاؾاث ،2015 ،م.128
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و٣ٞا لهظا جغ ٌٞالجؼاثغ الخضزل الٗؿ٨غي ألاظىبي اإلاباقغ باٖخباع ؤن طل ٪ؾُىٞغ
ُٚاءا صًيُا وبًضًىلىظُا لٗىانغ الخىُٓماث الاعَابُت زانت ؤن اإلاىُ٣ت ًضًىىن باإلؾالم
وٖاهذ مً ٖ٣ضة الاعر الاؾخٗماعي وٖلُه لً ًدؿامدىا م٘ اي جىاظض ؤظىبي ٚغبي ًظ٦غَم
باإلااضخي الاؾخٗماعي ؤو بىا ٘٢خالت الٗغا ١وؤٛٞيؿخان.
ومً زمت ٞاإلا٣اعبت ألامىُت الجؼاثغٍت في مداعبت الاعَاب الضولي في مىُ٣ت الؿاخل
الاٞغٍ٣ي ؤزظث الُاب٘ اإلادلي اهُال٢ا مً الخجغبت الجؼاثغٍت في مٗالجت الاعَاب في ؾىىاث
الٗكغٍت الؿىصاء ،ومً ظهت ازغي الخلى ٫اإلاُب٣ت في اٛٞيؿخان والٗغا ١لِـ بالًغوعة ؤن
ًُبٖ ٤لى صو ٫الؿاخل الاٞغٍ٣ي.
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وجضع ٥الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ؤجها جخدغ ٥في ًٞاء ظُىؾُاسخي مد٩ىم بإػماث مخضازلت
في بًٗها البٌٗ ٖبر خضوص جخجاوػ ٧ 6343لم وَظا الؿاخل ألاػماحي ًسخو بٗضص مً
اإلاًٗالث الامىُت اَمها زمـ مًٗالث ومجها:
 نٗىبت بىاء الضولت في صو ٫الؿاخل الاٞغٍ٣ي.
 يٗ ٠الهىٍت وجىامي الهغاٖاث الازيُت .
 البجى الا٢خهاصًت الهكت وَى ما ٌك٩ل تهضًضاث نلبت ولُىت ًم ً٨جهضًغَا بؿهىلت
بلى الجؼاثغ.
 يٗ ٠الاصاء الؿُاسخي لؤلهٓمت الؿُاؾُت ؾىاء :ؤػمت الخىػَ٘ وؤػمت الخٛلٛل وؾلُت
اخخ٩اع ؤصواث ألامً وال٣هغ في ماؾؿت واخضة زايٗت لؿلُان الضولت وصو ٫الؿاخل
الاٞغٍ٣ي سجلذ ؾذ اه٣البا ٖؿ٨غٍت في ٧ل مً  :مىعٍخاهُا مالي الىُجغ.
 اهدكاع واؾ٘ لجمُ٘ اق٩ا ٫الجغٍمت اإلاىٓمت وألاهىإ الجضًضة للٗى ٠البيُىي.
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 313صال٘ وَُبت ،الؿُاؾت اإلاىُت الجؼاثغٍت في مىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي ،مجلت صعاؾاث اؾتراجُجُت ،الٗضص،23
م.95
 314خمؼة بغابداالؾتراجُجُت ألامىُت الجؼاثغٍت في مىاظهت التهضًضاث ألامىُت الالجمازلُت في مىُ٣ت الؿاخل
الاٞغٍ٣ي ،مجلت ألاؾخاط الباخث للضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت ،الٗضص الؿاصؽ ،2017 ،م.263
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وؤصي اهٟها ٫قما ٫مالي اإلاٗغو ٝبة٢لُم ألاػواص بىا ٘٢مؿاخت قاؾٗت هدى  822ؤل٠
ُ٦لىمتر مغب٘ بلى خضور ٞجىة َاثلت مً الالقغُٖت في الٓهحر الجىىبي لجىىب الجؼاثغ والق٪
ؤن َظا الاهٟها ٫بهظٍ اإلاؿاخت َى جُىع ًدمل في َُاجه تهضًض لؤلمً ال٣ىمي الجؼاثغي
ومىُ٣ت قما ٫اٞغٍُ٣ا ٖامت والتي جغبُها م٘ الجؼاثغ خضوص بغٍت جهل الى ٧ 1200لم وٍإحي
مى ٠٢الجؼاثغ في اَاع اصاعة الجؼاثغ إلال ٠الاعَاب ؾُاؾُا وؤمىُا.
٦ما حٗخمض الجؼاثغ ٖلى حٛلُب الالُاث الؿُاؾُت والضبلىماؾُت والخىمىٍت ٖلى آلالُاث
الٗؿ٨غٍت إلاٗالجت التهضًضاث زانت الهلبت مجها في َظا الًٟاء الجُىؾُاسخي الغزى مً هاخُت
مىٓىمخه ألامىُت في اَاع زىاثُت ألامىىت وألاوؿىت.
وٖلُه ظاء اإلاى ٠٢الجؼاثغي مً اهٟهاَ ٫ىاع ١قما ٫مالي بالغ ٌٞالخام إل٢لُم قما٫
مالي  2012وٍبضو ؤن َظا مضعوؽ في ظىاهبه وٍمشل ظاهب مً خى٨ت الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت بط
ّ
ؤن عُ٢ ٌٞام صولت في قما ٫مالي ًؼٍض مً الىٟىط الا٢لُمي والضولي للجؼاثغ بك٩ل ٦بحر بدُض
ؤجها جداو ٫ان جض ٘ٞبكى٦ت ماإلات زاعط ا٢لُمها وطل ٪بض ٘ٞجىُٓم ال٣اٖضة في بالص اإلاٛغب
الٗغبي الى زاعط ا٢لُمها اإلاخازم لضولت مالي في ق٩ل ن٣ٟت ؾُاؾُت،وا٢ترح بٌٗ الخبراء ؤن
الجؼاثغ مخإزغة بك٩ل َ ٠ُٟبإوكُت ال٣اٖضة في بالص اإلاٛغب الاؾالمي وؤهه حؿخسضم َظا
الخىُٓم ٦ظعَٗت لخٗؼٍؼ م٩اهتها الا٢لُمُت في م٩اٞدت الاعَاب ٞهي حٗمل ٖلى ما ٌٗغ ٝبةصاعة
الاػمت صون ؾعي إلًجاص خلى ٫ؾلمُت الخخىاء الاػمت زهىنا بٗضما سخبذ الجؼاثغ
مؿدكاعحها الٗؿ٨غٍحن و ُ٘٢حؿلُم الجِل اإلاالي باإلاٗضاث الٗؿ٨غٍت زال ٫مىاظهخه الخاؾمت
في مىاظهخه الخاؾمت في ب٣اٖضة" جِؿالُذ" في ماعؽ  2012خُض ظغث مدانغة ال٣ىاث
اإلاالُت.
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ٖلى اٖخباع ؤن الُىاعَ ١م ٢ىة ٖؿ٨غٍت مىالُت جماما للجؼاثغ ٦ما ؤن َظا الخىُٓم
الظي ٌؿعى بلى الاهٟغاص بؿُُغة قما ٫مالي َى مستر ١مً َغ ٝاإلاسابغاث الجؼاثغٍت وطل٪
إلجاخت الٟغنت والاَالٕ ٖلى جدغ٧اث الخىُٓم وبم٩اهُت ججىُض ُ٢اصاجه لهالخها.
 315ػَحرة مؼاعة ،مُلىص ٖامغ خاط .اػمت الُىاع ١في مىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي بحن اإلاساَغ الامىُت والاهٟها،٫
مجلت افاق للٗلىم ،الٗضص ،2018 ،10م.301
022

وٖلُه ًم ً٨الجؼاثغ مً جدَ ٤ُ٣ضٞحن ؤؾاؾحن:
 الهض ٝألاوَ: ٫ى اؾخ٣غاع الاؾدشماعاث البترولُت في قما ٫مالي للكغ٦ت الىَىُت الجؼاثغٍت"ؾىهاَغا."٥
 الهض ٝالشاويَ :ى ا٦دؿاب ٖم ٤اؾتراججي بىدى  822الُ٦ ٠لى متر مغب٘ ظضًضا ًدؿب لؤلمًال٣ىمي الجؼاثغي ًضًغ َظا الٗم ٤اإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت الجؼاثغٍت وصواثغ امجها ال٣ىمي.
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ٚحر ؤن الخىظه الجؼاثغي ال٣اثم ٖلى يغوعة اًجاص خل ؾُاسخي ؾلمي لؤلػمت الخاعُ٢ت في
قما ٫مالي انُضم بةنغاع ال٣ىي الضولُت الٟاٖلت ٖلى اٖخماص الخُاع الٗؿ٨غي لخل ؤػمت مالي
مما الًضٕ ؤي مجا ٫للخلى ٫الؿلمُت زانت بٗضما جباًيذ مىا ٠٢صو ٫اإلاُضان مً ألاػمتٟٞ،ي
الى٢ذ الظي خظعث ُٞه الجؼاثغ ومىعٍخاهُا مً جضاُٖاث الضزى ٫في اإلاؿدى ٘٣الٗؿ٨غي في
قما ٫مالي ٧اهذ الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼٍت في مالي والىُجغ مً ؤقض اإلاخدمؿحن للخُاع الٗؿ٨غيَ،ظا
الازخال ٝخا ٫صون وي٘ جهىعاث مكتر٦ت بحن صو ٫الا٢لُم لخل ؤػمت مالي َظا بالتزامً م٘
ػخ ٠وجىٚل الخغ٧اث اإلادكضصة باججاٍ الٗانمت "باما٧ى" ظىىبا ألامغ الظي ٧ان بمشابت جمهُضا
للخضزل الٗؿ٨غي الٟغوسخي في مالي في  11ظاهٟي .2013
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٦ظلً ٪إحي اإلاى ٠٢الجؼاثغي لخٟاصي ؤي اؾخٟؼاػ للخغ٧اث الاعَابُت ومجها جىُٓم ال٣اٖضة
في بالص اإلاٛغب الاؾالمي التي وظضث مً الخضوص الغزىة ًٞاء زهُا لغواط وكاَها بٗض
ؾ٣ىٍ هٓام ال٣ظافي واحؿإ صاثغة ججاعة الؿالح ٦مداولت مجها لض ٘ٞالخهم الى صاثغة
ظٛغاُٞت زاعط خضوصَا؛ل ً٨بالغٚم مً اإلاى ٠٢الجؼاثغي الغا ٌٞللخضزل ألاظىبي وبقغا٥
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٢ىاتها مٗه،بال ان الجؼاثغ ايُغث الى ٞخذ مجالها الجىي ؤمام اإلا٣اجالث الٟغوؿُت ختى الجٓهغ
الجؼاثغ مُٗلت للجهىص الضولُت في م٩اٞدت الاعَاب زانت ان الخضزل الٟغوسخي الٗؿ٨غي في
مالي ظاء ٖبر ٢غاع ؤممي مً زال ٫الالثدت الاممُت ع٢م  2085التي جًمىذ الخدًحر لٗمل
ٖؿ٨غي وبعؾا٢ ٫ىاث اٞغٍُ٣ت و٢بلها الالثدت الاممُت  2071التي خضصث مضة ً 45ىم لخ٣ضًم
مسُِ الخضزل في قما ٫مالي والتي اٖخبرتها الجؼاثغ اًجابُت ٧ىجها جًمىذ اإلا٣اعباث
اإلاُغوخت.
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ل ً٨الُ٣اصة الجؼاثغٍت صٗٞذ ُٞما بٗض يغٍبت مىٟ٢ها وٞخذ مجالها الجىي لل٣ىاث
الٟغوؿُت التي ٌٗخبرَا جىُٓم ال٣اٖضة بٗضوَا الاؾتراججي ومً اإلاغجر ان ٌؿخمغ جإزحر ٖملُاث
الخىُٓم الاعَابي في خالت اؾخمغ الخإًُض الجؼاثغي لل٣ىاث الاظىبُت  .و٧ان الهجىم اإلاؿلر ٖلى
اإلايكاة الُا٢ىٍت "جُ٣ىخىعًٍ" في ان ؤمُىاؽ والًت الحزي التي هخج ٖجها اخخجاػ ما ً٣اعب 700
ٖامل بال٣اٖضة مجهم  132عُٖت اظىبي وعبِ ؤظؿاصَم بإخؼمت هاؾٟت وػعٕ الالٛام في مدُِ
اإلايكاة،و٢ض َالبذ اإلاجمىٖت اإلاؿلخت الؿلُاث الجؼاثغٍت بالخٟاوى مٗها وجد ٤ُ٣مُالبها
اإلاخمشلت في الخهى 20 ٫ؾُاعة عباُٖت الض ٘ٞمؼوصة ب٨مُت ٧اُٞت مً الى٢ىص وبمغوع آمً ًىنل
الى الخضوص اإلاالُت.
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ٚحر ؤن الُ٣اصة الٗؿ٨غٍت الجؼاثغٍت عًٞذ الخٟاوى م٘ الجماٖاث ث الاعَابُت
واؾدبٗاص اي وؾاَت زاعظُت التي خخما ؾخجٗل مبضؤ الجؼاثغ الشابذ خى ٫ع ٌٞص ٘ٞالٟضًت
والخٟاوى م٘ الخغ٧اث الاعَابُت ٖلى اإلاد٦.٪ما حٗغى الىٟىط الا٢لُمي الجؼاثغي بلى يغباث
ؤزغي مجها:
 ا٢خدام ٢ىهلُتها في مضًىت "ٚاو" في قما ٫مالي اٞغٍل .2012
 بٖضام الضبلىماسخي "َاَغ جىاحي" ٖلى ًض خغ٦ت الخىخُض والجهاص بٗض ع ٌٞالؿلُاث
الجؼاثغٍت الخٟاوى م٘ الجماٖاث الاعَابُت.
بن اإلا٣اعبت ألامىُت الجؼاثغٍت ججاٍ مؿإلت ألامً في مىُ٣ت الؿاخل ٖامت ومالي جدضًضا
جسً٘ الٖخباعاث صازلُت جغجبِ بًمان ؤمجها ال٣ىمي وج٣ىٍت مىاٖخه مً الاعجضاصاث ألامىُت
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الا٢لُمُت والخٟاّ ٖلى ؾُاصجه،م٘ الخإُ٦ض في ٧ل مىاؾبت ٖلى الخٗاون ألامجي والخيؿُ ٤ألامجي
م٘ صو ٫الجىاع الجٛغافي خى ٫ؤولىٍت الخل الؿلمي وجُٟٗل الُغح الخىمىي،لظا ًب٣ى الضوع
الجؼاثغي مدىعٍا في اإلاىُ٣ت الظي ها ٫اخترام ٧ل ال٣ىي الٛغبُت بٗض ؤن جإ٦ضث ؤن ص ٘ٞالٟضًت
وٞخذ اإلاجا ٫للخٟاوى م٘ الخغ٧اث الاعَابُت َى هىٕ مً الخمىٍل والاٖترا ٝبإصواعَا بما ال
ًسضم ألامً والاؾخ٣غاع في اإلاىُ٣ت ختى ؤن الٗمل الٗؿ٨غي ؤزبذ مدضوصًخه في م٣ضمخه الضوع
الٟغوسخي في مالي.
زاهُا-الخلفُاث الجُىؾُاؾُت إلاىكف الجؼاثغ مً اػمت اهفهاٌ قماٌ مالي:
حك٩ل ْاَغة الدكدذ ؤالزجي وال٣بلي مً ؤَم الاويإ التي محزث مىُ٣ت الؿاخل
الاٞغٍ٣ي ماظٗل الىسب الؿُاؾُت جىاظه جدضًاث ظُىامىُت وظُىؾُاؾُت زانت في صو ٫مالي
بٗض ؤن جدغ ٥الؿلى ٥الجزاعى لضي الُىاع ١الى اإلاُالب الاهٟهالُت وفي َظا الؿُاً ١غي
الباخض "ماهى صاً "٪ؤن ظظوع ؤػمت الُىاع ١في الىٓام الؿُاسخي مالي جغظ٘ الى الٗىامل الاجُت:
 تهمِل ٢باثل الُىاع ١وببٗاصَم مً اإلاغا٦ؼ الخ٩ىمُت وؤلاصاعٍت. اهتهاط ؾُاؾت الخجىَ٘ والخدغٌٍ يض ال٣باثل اإلاالُت. حُِٛب البرامج الخىمىٍت التي حؿتهض ٝقما ٫مالي اًً جخىاظض الُىاع.١ مماعؾت البحرو٢غاَُت يض الُىعاٖ ١لى مؿخىي الاصاعاث والهُئاث الغؾمُت. -الاؾدُالء ٖلى اإلاؿاٖضاث اإلاىظهت الى الكٗب الخاعقي.
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وَى ما ؤصي الى جهاٖض اإلاُالب الاهٟهالُت مً الضولت الام اهتهذ باهٟها ٫قما ٫مالي
بمؿاخخه الهاثلت في ٖم ٤مىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي لضو ٫الجىاع الجٛغافي طاث الاهخماء الازىى
ظٛغافي لٟئت الُىاع ١مجها الىُجغ الجؼاثغ ولُبُا.
وٍ ٠٣وعاء اإلاى ٠٢الشابذ للجؼاثغ مً ألاػمت ظملت مً الخلُٟاث الجُى-امىُت ؤؾاؾا
وبغاٚماجُت مً ظاهب آزغ ،هظ٦غَا وهي:
ؤ-هاحـ اهفهاٌ الُىاعق وجضاُٖاجه الضازلُت ٖلى الامً اللىمي الجؼاثغي:
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مؿإلت اهٟهاَ ٫ىعا ١مالي مً الكىاٚل ألامىُت التي جىاظه الُ٣اصة الؿُاؾُت
والٗؿ٨غٍت للجؼاثغ ٖلى الغٚم مً اجها اعر اؾخٗماعي جم حٛظًخه باإلاماعؾاث الا٢هاثُت
لؤلهٓمت الاٞغٍُ٣ت،وجإحي حؿمُت الُىعا ١مً مً جىنُ ٠عظا ٫الصخغاء الؼع ١ؤو الغظل
ألاػع ١وَى قٗب ألاماػٌَِٗ ٜل في الصخغاء ال٨بري زانت الجؼاثغ مالي الىُجغ لُبُا
بىعُ٦ىاٞاؾى م٘ زلِ م٘ بٌٗ الٗاصاث الاٞغٍُ٣ت ولهم هٟـ َىٍت ؾ٩ان قما ٫اٞغٍُ٣ا في
اللٛت الاماػَُٛت بلهجتها الخاعُ٢ت ،و٢ؿم الباخض "هُ٩ىال ٌؿحن" الُىاع ١الى مجمىٖخحن َما:
 اإلاجمىٖت ألاولى :الُىاع ١الكمالُت التي جتر٦ؼ ٚالبُتهم بضءا مً ظبا ٫اله٣اع الجؼاثغٍتبلى مضًىت ٚضامـ في لُبُا واإلاىاَ ٤اإلاجاوعة مً لُبُا.
 اإلاجمىٖت الثاهُتَ :ىاع ١الجىىب جم ج٣ؿُمها ٖضة مجمىٖاث بضءا مً ؤصعاع بلىظىىب ٚغب اله٣اع والى الٛغب والجىىب مً الىُجغ في قما ٫مالي وبلى مىعٍخاهُا
بهىعة ٢لُلت.
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في الخ٣ُ٣ت ْهغث ؤػمت الُىاع ١ألو ٫مغة صولُا وب٣ىة في  30ماي ،1958خُىما ؤعؾل
 300مً قُىر الُىاع ١عؾالت الى الججرا" ٫قاع ٫صوٚىًُ "٫البىهه ٞحها يمهم بلى صولت مالي
وو ٘٢الغؾالت "مدمض مدمىص ولض الكُش" ٢اضخي جىمب٨خى وهي ج ٘٣في قما ٫مالي ٖلى يٟاٝ
جهغ الىُجغٚ،حر ؤن اإلاُلب لم ًل ٤اؾخجابت وجىػٕ الُىعا ١بٗضَا بحن
مالي،الىُجغ،بىعُ٦ىاٞاؾى،مالي،لُبُا والجؼاثغ 322وجى ٘٢ؤبىاء الُىاع ١بٗض اؾخ٣ال ٫صولت مالي
َى خهىلهم ٖلى مُلبهم في الِٗل ًٖ ؾُُغة الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼٍت في ْل ٢ىاٖتهم الغاسخت
بٗضم الخ ٠ُ٨وج٣بل الؿُاؾاث الا٢هاثُت للىٓام الؿُاسخي في مالي،ؤصث بالى بضاًت الاهخٟايت
ألاولى للُىاع ١يض خ٩ىمتهم ؾىت  1963التي ؤَلٖ ٤لحها زىعة "ُ٦ضا "٫و٧اهذ َظٍ ألاخضار
ّؤو ٫ازخباع ًمخدً الٗ٣ض الاظخماعي الهل للضولت اإلاالُت التي ٞكلذ في صمج مىاَىحها في َىٍت
مجخمُٗت مىخضة،ؤؾاؾها اإلاىاَىت ٣٦اٖضة ؤؾاؾُت للضًم٣غاَُت.

 321ػَحرة مؼاعة ،مُلىص ٖامغ خاط ،مغظ٘ ؾاب ،٤م م .291-290
 322زالض ٖبض الُٗٓم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.112
 323مؼاعة ػَحرة ،مُلىص ٖامغ خاط ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.292
022

323

و٧ان للمماعؾاث الاؾخٗماعٍت ؤزغَا في ج٨غَـ وي٘ الاهٟها ٫خُض ٢امذ الؿلُاث
الاؾخٗماعٍت الٟغوؿُت بخًُٟل بٌٗ ال٣باثل مشل"لهىؾا" ٖلى خؿاب ٢باثل الُىاع ١و٢امذ
بىيٗهم في مىانب خ٩ىمُت وَم الظًً ٧اهى ٖبُضا للُىاع ١مً ٢بل في مغخلت مً اإلاغاخل
وهي اؾتراججُت تهض ٝبلى ػعٕ ألاخ٣اص والًٛاثً في ألاوؾاٍ مالي والؿاخل ٖمىما،و٤ٞ
ماًسضم مهالخها الاؾخٗماعٍت٦،ما ؤصث الخ٣ؿُماث اإلاضعوؾت مً َغٞ ٝغوؿا الى حكخِذ
الكٗب الترقي ٦ةزيُت ٖغُ٢ت بهض ٝػعٕ الٟخىت في اإلاىُ٣ت الؿاخلُتٚ324حر ؤن هُ٣ت الخدى٫
ال٨بري في جاعٍش الُىاع ١هي اهًمامهم باآلال ٝالى ظِل ال٣ظافي في ٖام  1980وا٦دؿابهم
إلاهاعاث ٖؿ٨غٍت وٞىُاث الخٗامل م٘ ألاؾلخت الخضًشت وباجهُاع هٓام ال٣ظافي وج ٪٨ٟجغؾاهخه
ٖاص آلاآل ٝمجهم بلى قما ٫مالي مضججحن بالؿالح ؾىت3252011واهًمامهم بلى الخغ٦ت الىَىُت
لخدغٍغ ألاػواصالتي ٢امذ بهجماث يض ال٣ىاث الٗؿ٨غٍت مالي مىظ  17ظاهٟي  2012في مضًىت
"مىا٧ا" التي حٗض زالض ؤَم مضن ا٢لُم الاػواص مً خُض ال٨شاٞت الؿ٩اهُت وألاَمُت الاؾتراججُت
بٗض مضًىتي "جىمب٨خى"و"ٚاوٍ"،وحٗض َظٍ الخغ٦ت خؿب اإلاسخهحن في الكإن الترقي ؤ٦بر ججم٘
مؿلر ؤوكإٍ الُىاعٖ ١لى الاَال ١بط ًجخم٘ ُٞه ّ
ظل الٗغب والُىاع ١في جىُٓم واخض ًمشل
ألا٢الُم الشالر جىمب٨خىٚ،اوٍ وُ٦ضا،326٫ومىظ اٞغٍل  2012اٖلىذ الخغ٦ت الىَىُت لخدغٍغ
ألاػواص اؾخ٣ال ٫قما ٫مالي ًٖ الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼٍت.
٦ما ٌٗض الٗامل الجٛغافي مؿاَما بلى خض ٦بحر في مؿإلت الاهٟها ٫خُض ٖاوى الكما٫
مً الجٟا ٝوهضعة الامُاع م٣اعهت بالجىىب ما ؤصي الى وكىء ويٗحن مسخلٟحن َما ؤ٢لُت مً
الغٖاة في الكما ٫الصخغاوي ال٣اخل وٚالبُت الؿ٩ان في الجىىب الظي ًخل٣ى ؤمُاع جٟ٨ي
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لخدغٍغ.
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ليكىء الؼعاٖت وجىًَ اإلاؼاعٖحن وبظل ٪ؤصي الجٟا ٝفي الكما ٫ووظىص جهغ الىُجغ ٦داثل
َبُعي بحن الكما ٫والجىىب بلى وكىء مُالب اهٟهالُت للُىاع.١
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في الى٢ذ الظي ٖغ ٝالىٓام الؿُاسخي في مالي ؤػمت في الخىػَ٘ والخٛلٛل للمىاعص
والخ٣ى ١لجمُ٘ اإلاالُحن بما ٞحهم الُىاعٚ،١حر ّ
ؤن الجؼاثغ وزالٞا لضو ٫الجىاع الجٛغافي جبيذ
ؾُاؾت و٢اثُت بخىٞحر البضًل الا٢خهاصي والاظخماعي للُىاع ١اإلاىخمحن بلحها وبصماظهم في الخُاة
ّ
الؿُاؾُت لظا ُٞىاع ١الجؼاثغ الًغون في الاهخماء ال٣بلي التي ًيخمىن الُه بال ماؾؿت اظخماُٖت
ال ؤ٦ثر ال جخٗاعى م٘ اإلاهلخت الٗلُا لالهخماء الىَجي الظي ٌٗلى ٖلى اهخماء ال٣بُلت.
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جإحي بىاٖض الخى ٝالجؼاثغي مً اإلاؿإلت الترُ٢ت بٟٗل اإلاكغوٕ اللُبي في صٖم الخىجغاث
التي سجلتها اإلاىُ٣ت ًٖ َغٍ ٤حؿلُدها لبٌٗ ال٣باثل زضمت إلاهالخها وؾُاؾتها الغامُت بلى
بوكاء خاظؼ صخغاوي ًمخض مً حكاص مغوعا بمالي والىُجغ ًٖ َغٍ٢ ٤باثل اإلاىُ٣ت هاًَُٖ ٪
مكغوٖها في جإؾِـ صولت الُىاع ١ال٨بري 329ماٌٗجي بزاعة ألي خغ٦ت اهٟهالُت في صو ٫الصخغاء
ال٨بري مً قإهه بزاعة الٟىضخى وجدغٌٍ َىاع ١الجؼاثغ يض الىٓام،زانت ّ
ؤن اإلاىُ٣ت مىظ
مُل٘ ٖام ْ 2006هىع خغ٦ت ما ٌؿمى ؤبىاء الصخغاء مً ؤظل الٗضالت ٦خىُٓم ٢ام ٖلى
ؤه٣اى خغ٦ت اإلاىاَىت مً اظل ؤبىاء الجىىب التي ؾب ٤لها وؤن ٢امذ في ُٟٞغي  2004بجملت
مً الاخخجاظاث ٖغٞذ اٖالمُا باهخٟايت الجىىب للمُالبت بمىذ ؤبىاء الجىىب الاولىٍت في
الخىُْ ٠في الكغ٧اث الىُُٟت اإلاىدكغة ٖبر الصخغاء الجؼاثغٍتٚ330حر ّ
ؤن اؾخمغاع ؤػمت الخٛلٛل
للىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي مً قإهه بزاعة اإلاُالب الخىمىٍت في ٧ل مغة في الؿىىاث ال٣اصمت لً٨
الًمُ٢ ً٨اؾها باإلاغة م٘ َىعا ١مالي وباقي صو ٫الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي.
ٞةن الجؼاثغ جخسى ٝمً مؿإلت الُىاع ١مً َظٍ الؼاوٍت في الى٢ذ الظي ؤزظث ٢ىي
ٚغبُت مشل الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت،اؾغاثُل وٞغوؿا اإلاؿإلت اَخماما بالٛا ومداولت جىُْٟها
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ٟٞغوؿا لها مكغوٕ بوكاء اإلاىٓمت اإلاكتر٦ت للمىاَ ٤الصخغاوٍت بةقغا ٝالترقي الىُجحري
الانى" : ٫ماهى صًا "٥اياٞت بلى مكغوٕ ال٣ظافي إلوكاء وًَ ٢ىمي للُىاع.١
ب-الغئٍت الجُى-اكخهاصًت للجؼاثغ ججاه ؤػمت مالي:
ٌؿُُغ ٖلى الاويإ في قما ٫مالي زالر ٞهاثل ؾُاؾُت لها اعجباٍ بالُ٣اصاث
الجؼاثغٍت وهي:
/1الخغ٦ت الىَىُت لخدغٍغ ألاػواص.
/2ظماٖت ؤههاع الضًً.
/3جىُٓم ال٣اٖضة في بالص اإلاٛغب الٗغبي.
بالغٚم مً ازخال ٝجىظهاث الٟهاثل الشالر ٚحر ؤن ا٦دكا ٝالبترو ٫وبضاًت الخىُ٣ب
ٖلُه مً َغ ٝقغ٧اث ٖاإلاُت مجها قغ٦ت "اًجي" الاًُالُت وقغ٦ت" جىجا "٫الٟغوؿُت وقغ٦ت
ً
"ؾىهاَغا "٥الجؼاثغٍتٞ،خض ٤ٞالى ِٟقما ٫مالي ًخم ه٣له مؿخ٣بال بإهابِب ٖبر ألاعاضخي
الجؼاثغٍت باٖخباع ؤن صولت مالي صولت خبِؿت-لِـ لها مىٟظ بدغي331-ما ًا٦ض ٖلى مدىعٍت الضوع
الا٢خهاصي للجؼاثغ في قما ٫مالى بلى ظاهب ٞغوؿا زانت بٗض ؾُُغة الُىاعٖ ١لى ال٣اٖضة
الجىٍت "جِؿالُذ" التي ج ٘٣ؤ٢صخى قما ٫مالي لِـ ببُٗض ًٖ خضوص مالي ًٖ الجؼاثغ التي جبلٜ
٧ 1200لم ٞؿُُغة الُىاعٖ ١لى ال٣اٖضة ًدُذ ؾهىلت صزى ٫وزغوط الاَ٣م الهىضؾُت لهظٍ
الكغ٧اث الٗاإلاُت زانت ؤن الجؼاثغ لها ٖال٢ت ظض َُبت بالُىاع ١طل ٪مكاعَ٘ ه٣ل ٧ابل
الالُا ٝالبهغٍت وؤهابِب الٛاػ والبترو ٫بحن هُجحرًا،الجؼاثغ،مالي والىُجغ خُض ًخم ٞغى عؾم
الخىمُت في اإلاىاَ ٤الخضوصًت.
ج-الغئٍت الجُى-ؤمىُت للجؼاثغ مً ؤػمت مالي :
جمشل الخضوص البرًت اإلاجاوعة لضولت مالي تهضًضا ؤمىُا خاصا لؿالمت واؾخ٣غاع ألامً
الجؼاثغي اياٞت بلى قؿاٖت الغٗ٢ت الجٛغاُٞت مما ًهٗب مغا٢بتها وعنض جدغ٧اث الجماٖاث
ٚحر هٓامُت،بالغٚم مً ؤن ُ٢اصة الجِل صٖمذ خضوصَا بـ 147ال ٠ظىضي م٘ التر٦حز ٖلى
الكغٍِ الجىىبي زانت الخضوص م٘ لُبُا ومالي بالظاث َظا م٘ جهاٖض التهضًضاث الهلبت وصوع
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الجماٖاث الاعَابُت يمجها مجها ججاعة اإلاسضعاث وججاعة الؿالح التي همذ ا٦ثربٗض ؾ٣ىٍ هٓام
ال٣ظافي في ؾىت .2011
وخؿب ج٣اعٍغ ناصعة ًٖ ألامم اإلاخدضة ان َىا ٥مابحن 30الى  40باإلائت مً اإلاسضعاث
الهلبت جمغ ٖبر َظٍ اإلاىُ٣ت ٦ما ؤجها حك٩ل زاوي ؤ٦بر ؤؾىا ١ألاؾلخت الخُٟٟت وحكحر ج٣ضًغاث
ج٣غٍغ مسر ألاؾلخت الخُٟٟت الخاب٘ لبرهامج اإلاٗهض الٗالي للضعاؾاث الضولُت بجىُ ٠في ج٣غٍغ
ؾاب ٤بلى ؤن َىا ٥خىالي  100ملُىن ؾالح ز ٠ُٟفي ال٣اعة الاٞغٍُ٣ت وهدى  %80مً ألاؾلخت
اإلاىظىصة مهضعَا باع الهغاٖاث في ٚغب اٞغٍُ٣ا التي جيخ٣ل بلى الجؼاثغ ٖبر مالي والىُجغ.
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ص -الهجغة ٚحر قغُٖت في اإلاىُلت :
هدُجت للمى ٘٢الاؾتراجُجي الظي جدخله الجؼاثغ والظي ًخىؾِ صو ٫اإلاٛغب الٗغبي وجمحزٍ
بدضوصٍ الكاؾٗت م٘ صو ٫الؿاخل والصخغاء ٧الىُجغ ومالي َظٍ الىيُٗت ق٩لذ هُ٣ت ٖبىع
ووظهت ألٞىاط مً ألاٞاع٢ت وؤنبدذ جدخًً ؤٖضاصا مً اإلاهاظغًٍ اللظًً ًدؿللىن ٖبر
الخضوص مؿخٗملحن َغ٢ا ووؾاثل مخٗضصة،خُض وظضث َظٍ ألاٞىاط مجاالث لخدغ٦ها ومغوعَا
بىالًاث الجىىب ال٨بحر،و٦ظل ٪بٌٗ اإلاىاَ ٤الٛغبُت للىنى ٫بلى ؤوعوبا وفي الؿىىاث ألازحرة
حٗم٣ذ الٓاَغة في الجؼاثغ خُض جدىلذ مً صولت ٖبىع بلى صولت مهضع،ولهظا اهخهجذ الجؼاثغ
ظملت مً ؤلاظغاءاث جىىٖذ بحن ال٣اهىهُت وألامىُت والخٗاون الخاعجي إلا٩اٞدت َظٍ الٓاَغة
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وألامغ الً٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى ألاٞغاص الٗاصًحن ختى ؤهه في خالت الخضزل الٗؿ٨غي ألاظىبي ؾدىدكغ
الٗىانغ الاعَابُت ؤلى صو ٫اإلاُضان اإلاخجاوعة ظٛغاُٞا هي هُجغ الجؼاثغ ومىعٍخاهُا ماٌٗغى
اإلاىُ٣ت ٩٦ل العجضاصاث ؤمىُت ٚحر مدؿىمت الٗىا٢ب.
ومً ظاهب ؤزغٞ ،ةن ظهىص الجؼاثغ في ؤػمت مالي َى مٗالجت مل ٠الهجغة الؿغٍت بلى
صازل خضوصَا وما ًىجغ ٖجها مً جبٗاث ؤمىُت مً تهغٍب،ججاعة،مسضعاث وقب٩اث بظغامُت،التي
ؤٞغػتها وظىص الظئحن الاٞاع٢ت وال حؿدبٗض بٌٗ الخ٣اعٍغ ؤن ج٩ىن الٗملُاث الٗؿ٨غٍت التي ٢ام
بها َاالء ألاٞغاص اإلاهاظغًٍ يض بلضاجهم ألانلُت (مالي) اهُل٣ذ مً ألاعاضخي الجؼاثغٍت وبالخٗاون
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م٘ اٞغاص ٢باثلهم التي ٢اصث بلى جىجغ ب٢لُمي م٘ البلض اإلاؿخ٣بل (الجؼاثغ) والبلض ألانلي (مالي
والىُجغ)،والجؼاثغ لِؿذ بداظت بلى ظبهت ظىىبُت لل٣خا ٫والاهٟالث ألامجي.
زالثا -الخدضًاث التي جىاحه الضوع الجؼاثغي في مىُلت الؿاخل الافغٍلي ومالي:
ا-هثافت الضوع الفغوس ي وألامغٍيي في اإلاىُلت ٖلى خؿاب الجهىص الاكلُمُت:
ً
ٞغوؿا لها صوعا ج٣لُضًا في مىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي وزانت في مالي وجإ٦ض طل ٪ؤ٦ثر بٗض
جضزلها الٗؿ٨غي في ؾىت  2012ختى ؤن َظا الخضزل ٧ان لخماًت الاؾدشماعاث الٟغوؿُت مجها
قغ٦ت "جىجا "٫و"اعٍٟا" ؤ٦ثر مً الضٞإ ًٖ الىٓام في مالي يض الخىُٓماث الاعَابُت ٚحر ؤجها ال
جخىاوي في الخٟاوى مٗها وص ٘ٞالٟضًت ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ بالغَاثً الٛغبُحن وَى ماًشحر ؤ٦ثر مً
ٖالمت بؾخٟهام خى ٫خ٣ُ٣ت الاؾتراججُت الٟغوؿُت في اإلاىُ٣ت في الى٢ذ الظي جىاظه ُٞه عًٞا
قٗبُا في مالي و٦ظا في ٞغوؿا ظغاء الخؿاثغ البكغٍت واإلااصًت مً زال ٫الٗملُاث الٗؿ٨غٍت في
مالي باإلا٣ابل اػصاصث الخُلٗاث الاؾخسباعاجُت ألامغٍُ٨ت باإلاىُ٣ت مخسظة مً م٩اٞدت الاعَاب
طعَٗت في طل.٪
وبغػ الاَخمام ألامغٍ٩ي بمىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي بٗض جىاجغ ألاهباء ؤن الجماٖت الؿلُٟت
للضٖىة وال٣خا٢ ٫ض ه٣لذ ظؼءا مً وكاَها بلى مىُ٣ت الؿاخل وؤٖلىذ الخ٩ىمت ألامغٍُ٨ت ًٖ
بوكاء "مباصعة الؿاخل ال٨بحر" في هىٞمبر  2002إلاؿاٖضة ٧ل مً حكاص مالي هُجغ ومىعٍخاهُا في
مىاظهت الٓاَغة الاعَابُت خُض قاع٦ذ ب٣ىاتها-و ٤ٞاإلاىٓىع ألامغٍ٩ي -في بٌٗ ٖملُاث
مىاظهت الاعَاب مً ابغػَا جسُُِ ٖملُت "مباصعة بان الؿاخل" في ؾىت  2004م٘ الٗلم ؤن
َىا ٥جيؿُ٦ ٤بحر بحن الضوع الٟغوسخي وألامغٍ٩ي خى ٫مًامحن الؿُاؾت اإلاىخهجت في
اإلاىُ٣ت،وٍبضو ؤن ٦ال الضوعًٍ الٟغوسخي وألامغٍ٩ي ؤصي إليٗا ٝالجهىص الاٞغٍُ٣ت التي جخُل٘
ٖبر ظهىصَا الظاجِىت لخلىٗٞ ٫الت جسضم اؾخ٣غاع اإلاىُ٣ت.
ب-زهىنُت الضولت الافغٍلُت الهكت:
بن ؤٚلب صو ٫الؿاخل الاٞغٍ٣ي به٨كا ٝؤمجي ٦بحر خا ٫صون ؾُُغتها ٖلى ألاويإ
ألامىُت صازل ب٢الُمها وٞسر اإلاجا ٫ليكاٍ الجماٖاث الاعَابُت واإلاٗاعيت اإلاؿلخت والتي هي
في ؾبا ١مدؿاعٕ للتزوص باإلاجىضًً مً الغظا ٫واليؿاء والؿالح ومً َظٍ الخغ٧اث اإلاؿلخت
هظ٦غ" :بى٧ىخغام" في هُجحرًا،خغ٦ت الكباب في الهىما ٫التي ؤٖلىذ والءَا الخام لخىُٓم
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ال٣اٖضة،خغ٦ت "ظبرًل ابغاَُم" التي جسىى الهغإ في ا٢لُم صاعٞىع ٦ظل ٪خغ٦ت "بابا الصًه"
التي جم٨ىذ مً الاَاخت بالغثِـ الدكاصي "اصعَـ صًبي" بٗض ًىم مً اهخسابه لىالًت عثاؾُت
ؾاصؾت في  12اٞغٍل ،2021وَى ما ًجٗل صو ٫الؿاخل اإلادُُت بالجؼاثغ مداَت بإػماث
مترا٦مت مهُإة لالهٟجاع وج٨غؽ الىي٘ ؤ٦ثر م٘ َكاقت وٞكل ومدضوصًت صوع الضولت
واإلااؾؿاث ألامىُت والٗؿ٨غٍت التي جدخ٨غ مؿإلت ألامً والؿالح.
وؤما خالت مالي ٞالخ٣ُ٣ت ؤن الاه٣الب الظي ونٟه مىٟظوٍ الغثِـ مالي بالترادي وٖضم
الٟ٨اءة في مىاظهت مُالب الُىاع ١الاهٟهالُت لم ٌكغ بلى صَالحز الؿُاؾت في َظٍ الضولت
وزٟاًاَا ٞالغثِـ "ؤماصو جىماوي جىعا" ٧ان ٌٗلم ؤن ظاهبا مً ظجرالاث مالي ٧اهىا ًخ٣ايىن مضا
زُل ضخمت مً جىُٓم ال٣اٖضة في بالص اإلاٛغب الٗغبي م٣ابل مٗلىماث ًدهل ٖلحها َظا
الخىُٓم و٧ان ؾ٩ىث الغثِـ مالي ؾببه ؤهه ٧ان ًسصخى ؤن ً٣ىم ظجرالاجه باإلَاخت به.
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ج-اعجبان الٗالكاث واإلاىاكف بحن صوٌ اإلاُضان ججاه ألاػمت في قماٌ مالي :
بن مً الٗغاُ٢ل التي ق٩لذ ٖ٣بت ٦بحرة ؤمام بلىعة ؤي مباصعة ٖملُت إلاٗالجت اإلاًٗلت
ألامىُت في مىُ٣ت الؿاخل باؾخصىاء الجؼاثغ التي جغ ٌٞالخضزل ألاظىبي ومىٟ٢ها ًخٗاعى
والضوع الٟغوسخي وألامغٍ٩ي في اإلاىُ٣ت هجض الغثِـ اإلاىعٍخاوي مً ؤ٦ثر خلٟاء ٞغوؿا في اإلاىُ٣ت
بالغٚم مً ٖال٢خه الُُبت بُىاع ١مالي ٚحر ؤن اهٟها ٫قما ٫مالي ٌك٩ل تهضًضا مباقغا لىٓام
الغثِـ اإلاىعٍخاوي الظي ٌكهض مىاظهاث مً اإلاٗاعيت اإلاىعٍخاهُت٦،ما ؤن صولت حكاص ممشلت في
عثِؿها "اصعَـ صًبي" مً الخلٟاء الخ٣لُضًً لٟغوؿا٦،ما ؤن صولت الىُجغ زاوي مىخج ٖالمي
للُىعاهُىم لها مىٟ٢ها اإلاٗاعى ألي جضزل اظىبي ٖؿ٨غي في قما ٫مالي ٚحر ؤن َظا اإلاى٠٢
ًبضو ؤهه ًهب في اإلاهلخت الٟغوؿُت واؾخ٣غاع اؾدشماعاتها ؤ٦ثر مً عئٍتها الىاُٗ٢ت لالػمت والتي
جيسجم م٘ الُغح الجؼاثغي لالػمت ٞكغ٦ت "اعٍٟا" الٟغوؿُت حٗض مً ؤ٦بر مىخجي اإلاٟاٖالث
الىىوٍت صولُا حؿدشمغ في اؾخسغاط الُىعاهُىم مً الىُجغ ٦ما حكتهغ الىُجغ ٦ظل ٪بمىُ٣ت
"اظاصًؼ" التي حك٩ل  52باإلائت مً مؿاخت الىُجغ التي حسجل وكاَا ؾُاخُا وحٗاعى الىُجغ
ؤي جضزل صولي ٟٞي خالت الخضزل َى جدغَ ٥ىاع ١قما ٫مالي هدى صخغاء ألاظاصًؼ بكما٫
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الىُجغ مما ؾُازغ ؾلبا ٖلى الاؾدشماعاث الضولُت ال٣اثمت في الىُجغ بك٩ل مؼصَغ وواٖض وصلُل
آزغ ٖلى جإزحر اعجبا ٥الٗال٢اث بحن صو ٫اإلاُضان ًٓهغ لىا مً زال ٫لجىت ألاع٧ان الٗملُاث
اإلاكتر٦ت التي ً ٘٣م٣غَا في جمجراؾذ زم وخضة الاهضماط والاجها ٫التي حٗض الظعإ الاؾخسباعاحي
بال ؤن َظٍ الاؾتراججُت الُمىخت واظهذ ٖ٣باث ٦بحرة ؤ٢لها الٗال٢اث التي جغبِ بحن مالي
والىُجغ ومىعٍخاهُا وٞغوؿا وَى ماًٟؿغ ظؼثُا الك٩ى ٥بحن الضو ٫الاؾاؾُت في اإلاىُ٣ت.
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وَى ما ؤظل الخٗاون الىاجر بحن َظٍ الضو ٫في مؿإلت اهٟها ٫قما ٫مالي لى٢ذ الخ٤
وٍد٨مه لىٍت الاعجباٍ الٟغوسخي بالغٚم مً حٗضص اإلاباصعاث الجؼاثغٍت إلخخىاء ألاػمت.
ص-مدضوصًت البرامج الخىمىٍت والخياملُت بحن الجؼاثغ وصوٌ الؿاخل الافغٍلي:
حٗض صو ٫الؿاخل الاٞغٍ٣ي مً ؤ٦ثر صو ٫ال٣اعة ٣ٞغا وحسجل اهسٟايا ٦بحرا في مؿخىي
الضزل الٟغصي وَٗغ ٝمٗض ٫الىمى الا٢خهاصي يٟٗا مؿخضاما خُض حكحر اخهاثُاث الخىمُت
البكغٍت بلى ان مٗض ٫الىمى الا٢خهاصي مً ؾىت  2015-1990في صولت الىُجغ ٢ضعث بـ%0.5
الؿىٛا %1.2 ٫الؿىصان.% 3.5الدكاص  %1.7م٘ اعجٟإ وؿبت الامُت والجهل.
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ّ
٢امذ الجؼاثغ بمسر صًىن صو ٫بٞغٍُ٣ت مجها :مالي،بىعُ٦ىاٞاؾى،الؿىٛا ٫ومىعٍخاهُا بال
ؤن ؾبل الخٗاون بُ٣ذ ظض يئُلت م٣اعهت بإصواع ال٣ىي الضولُت وؤلا٢لُمُت م٣اعهت باإلامل٨ت
ً
اإلاٛغبُت مشال٣ٞ ،ض ؤصع ٥نىإ ال٣غاع في الضولت الجؼاثغٍت بًغوعة الاؾدشماع والخٗاون في ال٣اعة
الاٞغٍُ٣ت التي حٗخبر ٖم ٤اؾتراجُجي باليؿبت للجؼاثغ ل ً٨م٘ ألاؾ ٠الخٗاون اإلاسجل الًغقى بلى
اإلاؿخىي الخٗاون ّ
الٟٗا ٫والخ٣ُ٣ي.
الخاجمت:
ُ
حٗض مًٗلت الًٗ ٠والهكاقت والٟكل الضوالحي التي حكهضَا صو ٫الؿاخل الاٞغٍ٣ي هدُجت
التهضًضاث التي جىاظهها ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ؤو الخاعجي ،مجها :التهضًضاث الٗابغة للخضوص
 335بغوا ٫الُُب .زحرة بً ٖبض الٗؼٍؼ.مغظ٘ ؾاب. ٤م432م.433
 336لؼَغ وهاسخي ،مؿٗىص البلي ،مخالػمت الخىمُت والضًم٣غاَُت لبىاء الامً في الؿاخل الاٞغٍ٣ي ،مجلت الخلُلت
للٗلىم الاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت ،الٗضص  ،2020 ،2م م.122-121
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التي ؤنبدذ جإزحراتها مً ؤز٣ل الكىاٚل ألامىُت للُ٣اصة الجؼاثغٍت مً الجهت الجىىبُت زانت
وجخىػٕ َظٍ التهضًضاث ٖلى ٖضة مٓاَغ مجها اهٟها ٫الُىاع ١قما ٫مالي،الجغٍمت
اإلاىٓمت،ججاعة الؿالح،الهجغة ٚحر الكغُٖت وزُ ٠الغٖاًا وألاظاهب ،و٧ل َظٍ اإلآاَغ لها
جإزحرَا آلاوي واإلاؿخ٣بلي ٖلى ألامً ال٣ىمي الجؼاثغي،ػٍاصة ٖلى طل ٪ازخال ٝمىا ٠٢صو٫
اإلاُضان الجٛغافي م٘ الجؼاثغ مً ؤػمت مالي ؤمام الخضزل الضوع الٟغوسخي وألامغٍ٩ي ،في الى٢ذ
الظي حؿعى ٧ل مً اإلاٛغب وبؾغاثُل مً حُٗٓم م٩اؾبهما الا٢خهاصًت م٘ صو ٫اإلاىُ٣ت.
لظا حؿعى الجؼاثغ مً زال ٫مىاٟ٢ها وظهىصَا الا٢لُمُت الغاًٞت الهٟها ٫ب٢لُم ألاػواص
والخضزل الٗؿ٨غي في ألاػمت َى الض ٘ٞزاعظا بالخإزحراث الؿلبُت لؤلػمت ،م٘ الٗلم ؤن الجىىب
الجؼاثغي قهض خغ٧اث اخخجاظُت مىضصة بى٣و ٞغم الٗمل وجضوي مكاعَ٘ الخىمُت٦،ظل٪
زباث اإلاى ٠٢الجؼاثغي في عًٞه للخضزل الخاعجي إلصعا ٥الؿلُاث الجؼاثغٍت ؤن طل ٪ؾحزًض
مً عص ٗٞل الخىُٓماث اإلاؿلخت التي حٗخبر ال٣ىاث ألاظىبُت ٖضوا اؾتراججي٦ ،ما ؤن ّ
ؤي جضزل
ٖؿ٨غي ؤظىبي ؾُاصي المدالت بلى جىٚل ؤ٦ثر للخىُٓماث اإلاؿلخت في مىُ٣ت الصخغاء ٖلى
الخضوص الجؼاثغٍت الجىىبُت٦،ما َضٞذ الجؼاثغ مً زال ٫صوعَا الا٢لُمي بلى جذجُم آزاع اجهُاع
هٓام ال٣ظافي وٞىضخى الؿالح وألامً التي زلٟتها الُلٗاث الجىٍت للىاجى التي جازغ ٖلى الىي٘ في
الجؼاثغ خُض ؤن اإلاؿتهضَ ٝى الىٓام اللُبي ل ً٨الُٗىن ٧اهذ مخجهت هدى الجؼاثغ.
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The role of Algerian diplomacy in crisis resolution the case of the crisis in
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Abstract:

ملخص:

ل٣ض ٧ان للبٗض الجٛغافي والؿُاسخي للجؼاثغ صوعا َاما في The study aims to find out the orientations of Algerian foreign
اُٖائها ؤَمُت صبلىماؾُت ٦بحرة ججٗل مجها ٢اصعة ان policy towards African countries, especially the Sahel region,
ّ
ج٩ىن ٞاٖال صولُا ال ًم ً٨ا٢هاثه زانت ٖلى ألا٢ل في where it witnessed different events, which become major
ّ
الخانت بمىُ٣تها
مجا ٫خل اإلاك٨الث وألاػماث
threats to Algerian security and this widening of the crossوبمىُ٣ت الؿاخل
border threats in which Mali has become its source. Through
وؤٞغٍُ٣ا ،مشل ؤػمت لُبُا ومالي والىُجغ،و حٗمل the initiatives of settlement and mediation, which face in this
الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ٖلى مداولت خل الجزاٖاث التي
regard and the problem of arrest between the principles of its
جشىع في الضو ٫اإلادُُت بها ،مٗخمضة في طلٖ ٪لى
مجمىٖت ؤؾـ ومباصت ًخمشل ؤَمها في الخُاص وٖضم foreign policy and what is imposed by the developments of the
regional and international environment
الخضزل في قاون الضو ٫ألازغي ،والخض ٖلى الخٗاون
بحن صو ٫الجىاع زهىنا وخل الجزاٖاث بُغ ١ؾلمُتKeywords: : Algerian diplomacy – Mediation– the Sahel ،
و٦ظا صٖم خ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرَا وجسلُهها مً
region - foreign policy
ؾُُغة الاؾخٗماع.
ولماث مفخاخُت :الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت –الىؾاَت
بلضان الؿاخل .اػمت مالي

ملضم ـ ــت:
جغجبِ الجؼاثغ بضواثغ مدیُها ؤلاٞغی٣ي بغوابِ ظٛغاٞیت ٖؼػ تها عوابِ اهخمائها الش٣افي
والخًاعي بك٩ل زام إلادُُها اإلاٛاعبی وعوابِ الجٛغاٞیا و الخاعیش واإلاهحر اإلاكتر ٥م٘
مدُُها ؤلاٞغی٣ی ،و جخدغ ٥الؿیاؾت الخاعظیت الجؼاثغیت في َظا اإلادُِ لخد٣ی ٤مجمىٖت
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مً ألاَضاٖ ٝبر اؾخسضام ؤصواث ووؾاثل وجبجي جىظهاث ولٗب ؤصواع ب٢لیمیت تهض ٝظمیٗها بلى
جد٣ی ٤مهالخها ،ل ً٨جدضیض َظٍ ألاَضا ٝوازخیاع الىؾاثل وألاصواث اإلاىاؾبت لبلىٚها
وجدضیض مٗالم ٕ الجؼاثغ الخیىیت ،وجىظهاث ؾلى٦ها الخاعجي و عؾم ؤصواعَا ؤلا٢لیمیت  ،یخإزغ
بمجمىٖت مً اإلاخٛحراث والٗىامل التي جٟغيها مُٗیاث وْغو ٝبیئت الجؼاثغ الضازلیت ،و
جدضصَا ؤیًا ْغو ٝوزهاثو بیئتها الخاعظیت ؤلا٢لیمیت والضولیت.
ان الخهىنُت الاظخماُٖت والؿُاؾُت إلاىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي و اهدكاع الُىاعٖ ١لى
مؿاخت قاؾٗت في الصخغاء ال٨بري ظٗلتهم قٗبا مكدخا و مٟغ٢ا ٖبر صو ٫اإلاىُ٣ت بما ٞحهم
الجؼاثغو مالي والىُجغ٦ ،ما ؤن الجؼاثغ وبد٨م مىٗ٢ها الاؾتراجُجي انبدذ مُالبت ؤ٦ثر مً ؤي
و٢ذ مطخى بمغاظٗت ٖال٢اتها م٘ صو ٫الجىاع زهىنا في الجىاح الجىىبي خُض اإلاكا٧ل
والتهضًضاث التي حٗاوي مجها اإلاىُ٣ت ٟٞي مُل٘ الدؿُٗىاث مً ال٣غن اإلااضخي ْهغث تهضًضاث
هخجذ ًٖ وكاٍ خغ٧اث الخمغص في قما ٫مالي وما زلٟه مً الهجغاث البكغٍت الٟغصًت
والجماُٖت ٖبر الجؼاثغ وجىامي الجماٖاث الاظغامُت والخغ٧اث الاعَابُتَ ،ظا
ما ؤظبر الجؼاثغ للخضزل واإلاٗالجت الاؾدباُ٢ت إلاكا٧ل اإلاىُ٣ت وَظا الصعا ٥الجؼاثغ الَمُت
ٖم٣ها الاٞغٍ٣ي ،
اقيالُت الضعاؾت :ل٣ض ؾٗذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بلى لٗب صوع صبلىماسخي مهم زانت
في حؿىٍت الجزإ اإلاالي ٖبر اإلاٟاوياث ،والجم٘ بحن ؤَغا ٝالجزإ ٦ما ؾاَمذ اإلا٣اعبت
الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت بلى حٛلُب لٛت الخىاع و الخٟاوى و مً َىا ًمَ ً٨غح الاق٩الُت الخالُت
:
بلى ؤي مضي ؾاَمذ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في حؿىٍت الاػمت اإلاالُت ؟
فغيُاث الضعاؾت:
ق٩لذ الاػمت اإلاالُت مهضعا لتهضًض مدض ١بإمً الجؼاثغ مازغا ٖلى م٩اهتها ؤلا٢لُمُتوالضولُت،لهظا ػاص الاَخمام بها وجهضعث ألاولُت في ؤظىضتها ألامىُت يمً الاؾتراجُجُت لؤلمً
ال٣ىمي الجؼاثغي.
ؤزغث ألاػمت اإلاالُت ٖلى ألامً في الجؼاثغ وَظا ما ًٟؿغ ؾعي الجؼاثغع للخٗامل مٗها في بَاعم٣اعبت ظؼاثغٍت لخل ألاػمت و الانغاع ٖلى يغوعة الدؿىٍت الؿُاؾُت لها.
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بطا ٧ان مبضا الخُاص َى اإلاىظه للؿلى ٥الخاعجي للجؼاثغ ٞةن طلً ٪اصي بلى بيٟاء َاب٘الخمؿ ٪وٖضم الخغوط ًٖ اإلاباصت الغاسخت للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في الخٗامل الخاعجي.
اإلادىع ألاوٌ :عواثؼ الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
حٗغ ٝالؿُاؾت الخاعظُت ٖلى ؤجها مىهج للٗمل جخسظٍ الضولت بػاء خاصزت ؤو مك٩لت مُٗىت،و
ً٣ىم َظا اإلاىهج ٖلى مجمىٖت مً ال٣ىاٖض او اإلاباصت إلاٗمى ٫بها التي حؿخٗمل لخىظُه جل٪
الؿُاؾت مٗبرة بظل ًٖ ٪وظىص ٖملُت صًىامُُ٨ت جإزظ في الاٖخباع اإلاهلخت ال٣ىمُت والٓغوٝ
البُئُت الضولُت والتي جترظم بلى وا ٘٢ملمىؽ مً زال ٫ألاصاة الضبلىماؾُت.و اطا ٧ان الؿلى٥
الخاعجي ألًت وخضة صولُت جد٨مه مجمىٖت مً ال٣ىاٖض ٞماهي جل ٪التي جىٓم و جىظه
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ؟
 .ؤوال :مؿاع وجُىع الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
حؿخمض الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ظظوعَا مى ٠زىعة الٟاجذ هىٞمبر  1954اط ؤن َىا٥
اعجباٍ مباقغ م٘ اهضالٕ الٟ٨اح اإلاؿلر لخدغٍغ الىًَ طل ٪الن اإلاداوع الغثِؿُت لؿُاؾت
الجؼاثغ الخاعظُت جدضصث ٢بل الاؾخ٣الٞ ٫الىهىم ألاؾاؾُت التي ًدٟل بها الخاعٍش الؿُاسخي
الجؼاثغي مىظ ؤعيُت الهىمام بلى ٚاًت اإلاُشا ١الىَجي اإلاى٣ذ ؾىت  1986جًٟي اوسجاما
واؾخمغاعٍت وقٟاُٞت ٖلى الٗمل الضبلىماسخي في الى٢ذ هٟؿه الظي جبحن ُٞه ؤجها حٗ٨ـ بهض١
الؿُاؾت الخاعظُت ٞ.1الجبهت الضازلُت والجبهت الخاعظُت مخٟاٖلخان في الجؼاثغ و جخمشل
الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت  ،مً خُض جىُٓمها وؾحرَا ،في خل٣اث مترابُت جغؾم ًٞاءاث
ظٛغاُٞت مدضصة ًبرػ ٞحها اإلاجا ٫الظي ٌك٩له ؤَم قغ٧اء الجؼاثغ مشل ٞغوؿا والىالًاث
اإلاخدضة ؤوعوؾُا ،واإلادُِ ألازىي اإلاخ٩ىن مً بلضان اإلاٛغب الٗغبي و اإلاكغ ،١و ٦ظال ٪بلضان
الٗالم الشالض ومجها البلضان الهضً٣ت الؾُما جل ٪التي ؾاٖضث الشىعة الجؼاثغٍت زال ٫خغب
الخدغٍغ .

ً 1ىؾ ٠خؿحن ًىؾ ، ٠الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت  ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي لئلنضاع ال٣اهىهُت  ،ال٣اَغة  2011 ،م 34
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بٗض هُل الاؾخ٣ال ٫الىَجي بُ٣ذ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت واُٖت بجظوعَا الخاعٍسُت ومً زم
ؤزظث البٗض الٗالمي ٦خىظه ظضًض إلاؿاع َىٍل وقا،١وبٗض وَجي وب٢لُمي جمشل ؤؾاؾا في
الى٢ى ٝؤمام الامبرًالُت وؾُاؾت الخىؾ٘ الاؾخٗماعي ًًا ٝبلحها الغٚبت في ج٣ضًم مٓهغ زاعجي
مىخض هدى اإلاجخم٘ الضولي وٖؼٍمت في بْهاع ُ٢م الضولت الجؼاثغٍت اإلاؿخ٣لت و ما محزث َظٍ الٟترة
في البضاًت اجها ؤُٖذ ألاولىٍت للً٣اًا الىَىُت الضازلُت واإلاخمشلت في الخىمُت الىَىُت وان
هجاح نىعة الجؼاثغ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي مغَىهت لىجاح في الضازل الجؼاثغي  ،وان الكاون
الخاعظُت للضولت لها صوع في مجا ٫الخىمُت البض ؤن حكاعُٞ ٥ه  ،مشلما َى الخا ٫في ٖ٣ىص الٛاػ
اإلابرمت م٘ الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ؾىت .11969
بٗض ؾىت  1971انبدذ الكاون الخاعظُت مً ازخهاناث الغثاؾت ٦،ما جمخٗذ
الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت لٟترة ٢هحرة بحن  1973و  1975بمى ٘٢هٟىط صازل خغ٦ت ٖضم الاهدُاػ
٦ما ان الىٓام الؿُاسخي بُ٣اصة بىمضًً ع٦ؼ في َظٍ الٟترة ٖلى الٗالم الٗغبي وزانت اإلاىا٠٢
الغاصً٩الُت ججاٍ الًُ٣ت الٟلؿُُيُت والٗال٢اث التي جغبُه م٘ الاجداص الؿىُٞاحي ولٗل ؤ٦بر
هجاح للؿُاؾت الخاعظُت في َظٍ الٟترة َى ٢ضعة الغثِـ بىمضًً ؤن ًخىلى ػٖامت الخغ٦ت
الضاُٖت الى هٓام ا٢خهاصي ٖالمي ظضًض بٗض ل٣اء مجمىٖت  77الظي اؾخًاٞخه الجؼاثغ في
 1967زم حٗؼػ طل ٪في ماجمغ ا٢خهاصي لخغ٦ت ٖضم الاهدُاػ في  10ؤٞغٍل .19742
في الشماهِىاث ؾعى هٓام الغثِـ الكاصلي بً ظضًض بلى الاٖخماص ٖلى الىؾاَت في خل الجزاٖاث
الضولُت ٦ ،ما ؾٗذ الى جدؿحن الٗال٢اث م٘ مهغ ؾىت  1988بٗض ماجمغ ظامٗت الضو٫
الٗغبُت في ٖمان ٦،ما اجها لم جخسلى ًٖ صٖما للًُ٣ت الٟلؿُُيُت و٧ل خغ٧اث الخدغع ٖلى
مؿخىي الٗالم ٦.ما عاظ٘ الغثِـ قاصلي بً ظضًض ٖال٢ت الجؼاثغ بٟغوؿا في ٖهضة مُتران زانت
ُٞما حٗل ٤بمؿإلت الٛاػ ٦ ،ما عاظ٘ ٖال٢اث الجؼاثغ اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت زانت بٗض ػٍاعجه
الغؾمُت لها ؾىت .1985
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م٘ مجحئ بىجٟلُ٣ت ؾىت ٖ 1999ملذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٖلى بىاء جدال ٠م٘
مسخل ٠الضو٦،٫ما ع٦ؼث ٖلى يغوعة الخىاظض الجؼاثغي ال٣ىي في بٞغٍُ٣ا وآؾُا ،و٦ظل ٪عٗٞذ
الجؼاثغ الخدضي ٖبر الخًامً ؤلاٞغٍ٣ي ووكغ الؿلم وألامً في بٞغٍُ٣ا و بهظا ٣ٞض خغنذ
الجؼاثغ صاثما ٖلى الخٟاّ ٖلى مباصت و م٣ىماث ؾُاؾتها الخاعظُت.
زاهُا :مباصت وؾماث الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت .
ج٣ىم الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٖلى مجمىٖت مً اإلاباصت هو ٖلحها الضؾخىع
الجؼاثغي في الٟهل الؿاب٘ مً الباب ألاو ٫في مجمىٖت مً اإلاىاص ابخضاء مً اإلااصة  86بلى
اإلااصة  93و٢ض جبيذ الجؼاثغ اإلاباصت التي جًمىتها مىازُ ٤ألامم اإلاخدضة ومىٓمت الاجداص
الاٞغٍ٣ي وظامٗت الضو ٫الٗغبُت وخغ٦ت ٖضم الاهدُاػ ،وهي اإلاباصت التي جًمىتها ٖال٢اث
خؿً الجىاع التي ؤ٢غتها الٗضًض مً اإلاىٓماث الا٢لُمُت والضولُت .بال ؤن الجؼاثغ ٢ض ؤُٖذ
لهظٍ ال٣ىاٖض مًمىها زانا بخهىعًا لٗال٢اتها م٘ مدُُها الا٢لُميٞ ،ةطا ٧اهذ َظٍ ال٣اٖضة
حٗغ ٝبٗال٢اث خؿً الجىاع ٞةن الجؼاثغ انُلخذ ٖلحها بمهُلر ٖال٢اث خؿً الجىاع
ؤلاًجابي.
و حٗخمض ج٣ىم الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في جىظهها الٗام ٖلى ع٧اثؼ ٖضم الخضزل في
الكاون الضازلُت للضو ٫و هي مً وم ٠بِىاإلاباصت الشابخت التي ج٣ىم ٖلحها ،خُض .ج٣ىم
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغي ٖلى مجمىٖت مً اإلاباصيء وألاؾـ والتي ًم ً٨ؤن هىظؼَا في
الى٣اٍ آلاجُت:1
 ؤلاًمان بالؿالم الٗالمي ال٣اثم ٖلى الٗض ٫و ؤلاهها ٝوع ٌٞمبضؤ ال٣ىة ٦إصاة مً ؤصواثجىُٟظ الؿُاؾت الخاعظُت
 ؤلاًمان بد ٤الضٞإ اإلاكغوٕ ًٖ الىٟـ مً اظل الخٟاّ ٖلى اإلاهالر الٗلُا للضولت. الاٖخماص ٖلى ؤؾلىب الخىاع واإلاٟاوياث ٦ؿبُل ٖملي لخد ٤ُ٣ما حؿعى بلُه مً اَضاٝ الالتزام بمبضؤ الكغُٖت الضولُت في مٗامالتها وٖال٢اتها الضولُت. -اهتهاط ؾُاؾت خؿً الجىاع وٖضم الخضزل في قاون الضو ٫الضازلُت .
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 ع ٌٞؤي جضزل زاعجي في قاوجها الضازمُت.َظا بياٞت بلى الالتزام بمىانغة مسخل ٠خغ٧اث الخدغع في الٗالم ومؿاهضتها بمسخل٠
الىؾاثل وألاؾالُب الؿلمُت .
و٢ض احؿمذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت بالٗضًض مً الؿماث َُلت مؿاعَا ،ؾىاء ٧اهذ
جل٪
الؿماث مىعوزت ًٖ الٗمل الشىعي ،ؤو مؿخمضة مً اإلاماعؾت بٗض الاؾخ٣ال ٫ومً َظٍ
الؿماث َاب٘ الخُاص في مىاٟ٢ها اججاٍ الجزاٖاث  ،مما ا٦ؿبها ز٣ت الاَغا ٝاإلاخهاعٖت اإلاخٗضصة
٦ما خضر في الجزإ ألازُىبي ألاعٍخحري ، ،ؤلاًغاوي الٗغاقي .1..
اإلادىع الثاوي :اهمُت مىُلت الؿاخل ابلفغٍلي في الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت
ق٩لذ ألاويإ والخدىالث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت اإلاؼعٍت إلاىُ٣ت الؿاخل
ؤلاٞغٍ٣ي احؿإ ٦بحر في صاثغة التهضًضاث ألامىُت اإلاخمشلت في جٟصخي الهجغة ٚحر الكغُٖت والجغٍمت
اإلاىٓمت التي حٗضصث ؤق٩الها٧ ،الخجاعة باإلاسضعاث والاججاع بالبكغ وججاعة ألاؾلخت التي ؤنبدذ
اإلاٛظي الغثِسخي للخغوب ألاَلُت في مالي والىُجغ وحكاص ،باإلياٞت بلى َظٍ التهضًضاث ألامىُت
اؾخٟدلذ الٓاَغة ؤلاعَابُت في مىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي بك٩ل ٦بحر بدُض حٗضصث الخُاعاث
ؤلاعَابُت في اإلاىُ٣ت ،وؤَمها -جىُٓم ال٣اٖضة في بالص اإلاٛغب ؤلاؾالمي ،-والظي وظض ْلخه في
اإلاىُ٣ت ب٩املها التي ؤنبدذ مغ٦ؼا خُىٍا لجمُ٘ وكاَاجه التي حك٨ال تهضًضا لالمً ال٣ىمي
الجؼاثغي .
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ؤوال :׃َبُٗت مىُلت الؿاخل ابلفغٍلي
ٌك٩ل الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي ؤخض اإلاجاالث الجُىؾُاؾُت التي جشحر اَخمام اإلاجمىٖت الضولُت
ٖمىما،زانت صو ٫الجىاع الجُىؾُاسخي وهسو بالظ٦غ ٧ل مً الجؼاثغ واإلاٛغب ،هٓغا إلاا حكهضٍ
اإلاىُ٣ت مً جدىالث ؾُاؾُت وجٟا٢م ألاػماث الضازلُت ،واحؿإ صاثغة التهضًضاث ألامىُت اإلاخمشلت
في جٟصخي الهجغة ٚحر الكغُٖت والجغٍمت اإلاىٓمت وزانت ْاَغة ؤلاعَاب ،واخخماالث جىامي َظٍ
ألازحرة مما حهضص ؤمً اإلاىُ٣ت صازلُا وؤمً صو ٫الجىاع ب٢لُمُاو حكحر مىُ٣ت الؿاخل بلى
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الؿاخل ال٨بحر grand sahelاإلامخضة ظُىؾُاؾُا مً اإلادُِ ألاَلسخي ٚغبا مغوعا بالؿىٛا٫
وصوٚ ٫غب بٞغٍُ٣ا ووؾُها ونىال بلى الؿىصان والبدغ ألاخمغ ،1و جًم َظٍ اإلاىُ٣ت ًًم
الضو ٫التي جىاظه ؤػماث ا٢خهاصًت وؾُاؾُت وبُئُت بضؤث مىظ ؾىىاث الؿبُٗيُاث وؤَمها:
الؿىٛا ،٫مىعٍخاهُا ،بىعُ٦ىاٞاؾى ،الىُجغ ،لدكاص ،مالي ،وختى الجىىب الجؼاثغي وجبرػ اإلا٩اهت
الجُىاؾتراًجُت إلاىُ٣ت الؿاخل مً زال ٫ػٍاصة الاَخمام باإلاىُ٣ت مً َغ ٝال٣ىي
الا٢خهاصًت والؿُاؾُت الٗاإلاُت بهٟت ٖامت ،والضو ٫ؤلا٢لُمُت بهٟت زانت ،هٓغا إلاا جؼزغ به
اإلاىُ٣ت مً مىاعص هُُٟت وٚاػٍت ،لهظا ؾىٗغط ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت التي جؼزغ بها اإلاىُ٣ت والتي
ًم ً٨خهغَا في:2
الى ِٟوالٛاػ :جًم ال٣اعة خىالي  % 10مً اخخُاَي الى ِٟالٗالمي اإلاشبذ ،وٍتر٦ؼ مٗٓمه
بيؿبت ُٞ % 60شالر صو ٫عثِؿُت مىخجت :هي هُجحرًا والج ا ػثغ ولُبُا ،في خحن جبل ٜاخخُاَاث
الٛاػ في ال٣اعة خىلي  %8مً وؿبت الاخخُاَاث الٗاإلاُتٞ ،مً ممي ا ػث الى ِٟوالٛاػ ؤلاٞغٍ٣ي
ؾهىلت اؾخسغظه ،وؾهىلت حؿىٍ٣ه بؿبب مى ٘٢ال٣اعة الاؾترا جُجي بحن ٢اعا ث الٗالم مً
ظهت ،وبؿبب جغ٦ؼ ٦مُاث ٦بحرة مً الىٖ ِٟلى الؿىاخل ؤو في اإلاُاٍ ؤلا٢لُمُت لضولها مً ظهت
ؤزغي .مً َىا ًبرػ الاَخمام ال٨بحر باإلاىُ٣ت مً َغ ٝالٗضًض مً الضو.٫
اإلاىاعص ألاولُت :جيخج ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت  % 80مً البالجحن في الٗالم ،وؤ٦ثر مً  % 40مً اإلااؽ في
الٗالم ،و  % 20مً الظَب وبالٗىصة بلى مىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي ٞىجض ؤن مالي جتر٦ؼ في
وكاَها الا٢خهاصي ٖلى نىاٖت الخٗضًً ال ؾُما اؾخسغاط الظَب والٟىؾٟاث وألاإلااؽ ،ؤما
ُٞما ًسو اإلاٗاصن ٞىجض الُىا عهُىم الخام في اإلاغجبت ألاولى٣ً ،ضع الاخخُاَي مىه بىدى 280
ؤل ًَ ٠حؿخٛله .قغ٦ت ؾىؾُل الٟغوسخي.

Taje MehdiL’instabilité du Sahel menace : La Sécurité du Maghreb , collége de défense
de L„OTAN , Rome, December 20061
 2ببغاَُم ؤخمض مدمىص  ،الخغوب ألاهلُت في بفغٍلُا  ،مغ٦ؼ الضعا ؾاث الؿُاؾُت والاؾترا جُجُت باألَغام ،
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باالْاٞت الى اإلاىاعص الُبُُٗت الهامت التي جشحر اَخمام الضو ٫ال٨بري ٞان زهاثو صو ٫جل٪
اإلاىُ٣ت حك٩ل عَاها ٦بحرا لالمً و الاؾخ٣غاع خُض اجها جخمحز ب: 1
الُبُٗت الاظخماُٖت اإلا٨٨ٟت بزيُا٢ ،بلُا وٖغُ٢ا مما ظٗل مً مؿخىي الخجاوـ الاظخماعييُٟٗا وخغُ٦اث الاهضماط اإلاجخمعي نٗبت ،زانت م٘ ُٚاب ز٣اٞت ؾُاؾُت وَىُت مىخضة
مما ًيخج ؤػماث ٖضًضة.
 ٞكل الضو ٫الجضًضة التي وعزذ خضوص ؾُاؾت صون مغا ٖاة الخضوص ألاهثروبىلىظُتللمجخمٗاث اإلادلُت
 وظىص ؤق٩ا ٫للهُمىت ؤلازيُت ؤو الجهىٍت ٖلى الخُاة الؿُاؾُت في ٦شحر مً صو ٫الؿاخل. يٗ ٠ؤو ُٚاب ٞلؿٟت اإلاىاَىت في َظٍ الضو ،٫م٘ اهدكاع الٟؿاص الؿُاسخي ،ويٗ٠ألاصاء اإلااؾؿاحي الؾخدالت بىاء آلُاث الى٢اًت ؤو خل الً ا ػٖاث الضازلُت طاث ٗٞالُت
ومهضاُ٢ت ،مما ظٗل مً جضزل ؤظىبي ؤمغا يغوعٍا.
 يٗ ٠الٗضالت الخىػَُٗت مما ًيخج خاالث مً ؤلاخباٍ الؿُاسخي التي جسل ٤خغُ٦اث للخمغصوالٗى ٠الؿُاسخي ومشاَ ًٖ ٫ظا مُالب الُىاع ١في الىُجغ لالؾخٟاصة مً واعصاث بهخاط
وجهضًغ
الُى عا هُىم.
يٗ ٠ألاصاء الا٢خهاصي واهدكاع ال٣ٟغ اإلاض ٘٢بط ؤ٦ثر مً  80باإلااثت مً ؾ٩ان حكاصٌِٗكىن جدذ مؿخىي واخض صوالع ؤمغٍ٩ي في الُىم ،وؤ٦ثر مً  60باإلااثت مً ؾ٩ان مالي والىُجغ
في هٟـ الخالت اإلاِٗكُت ،وَظا ما ًيخج خغُ٦اث الهجغة الؿغٍت وؤلاخباٍ الاظخماعي الظي
ًسل ٤خغُ٦اث الخىظه هدى ؤلاظغام والٗى.٠
 اهدكاع ألاوبئت اإلاخى٣لت واإلاٗضًت مشل اإلاالعٍا ،الؿل وؤلاًضػ بإق٩ا ٫زُحرةجإزغ مىُ٣ت الؿاخل بال٩ىاعر ؤلاوؿاهُت التي جيخجها الخغوب الضازلُت ؤو البُيُت (هؼوحالالظئحن مً الؿىصان بلى الهىما ،٫مً اعٍترًا ؾاب ٤للؿىصان).
َكاقت ومُىٖت الخضوص ،احؿإ الغٗ٢ت الجٛغا ُٞت ويٗ ٠ال٨شاٞت الؿ٩اهُت.ٖ 1بض الكافي ٖهام,مًٗلت ألامً في الؿاخل والصخغاء :ألاؾباب واإلاىاحهت.مجلت الؿُاؾت
الضولُت,الٗضص , 195ال٣اَغة 2014,م 135
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زاهُا :الخضزل الاحىبي في مىُلت الؿاخل ابلفغٍلي
َّ
مشلذ مالي بٗض اه٣الب ٖام  ،2012الىمىطط ألابغػ للخضزالث مً ظاهب ال٣ىي الٗاإلاُت في
مىُ٣ت الؿاخل إلا٩اٞدت ؤلاعَاب وصٖم الخًىع الضولي .خُض عجل جهاٖض الخُغ ٝالٗىُ٠
والجغٍمت اإلاىٓمت فى مىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ى بالىظىص الٗؿ٨غي ألاظىبى ،مما ؤصي بلى بيٗاٝ
صو ٫اإلاىُ٣ت ،خُض جدؿم الىٓم الؿُاؾُت فى مىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ى بالٟؿاص اإلاؿدكغي،
ويٗ ٠الىٓام الً٣اجى ،وٖضم ال٣ضعة ٖلى جىٞحر الخضماث الاظخماُٖت ألاؾاؾُت إلاىاَىحها،
مما ؤصي بلى زل ٤بِئت مىاؾبت لخىامى الجماٖاث اإلاخُغٞت التى حٗم ٤عوابُها اإلادلُت لخٗؼٍؼ
ظهىصَا.1
اؾخُاٖذ ٞغوؿا ،ومً زال ٫ز٣لها الضبلىماسخي  ،جمغٍغ ٢غاع ٖلى مؿخىي مجلـ ألامً الضولي
مً ؤظل جضزل ٖؿ٨غي في قما ٫مالي ،ج٩ىن ظُىف صوٚ ٫غب بٞغٍُ٣ا “ؤلاً٩ىاؽ” بمشابت
طعاٖه الٗؿ٨غي ٖلى ألاعى ،خُض ججضع ؤلاقاعة الى ؤن الىظىص الٗؿ٨غي ألاظىبى فى اإلاىُ٣ت
٧ان م٣هىعا ؾاب٣ا ٖلى ج٣ضًم اإلاكىعة والخضعٍب وججهحز الجُىف الىَىُت .ول ً٨مىظ بضاًت
ألاػمت اإلاالُت ٖام  ،2012جىؾ٘ الىظىص الٗؿ٨غي لِكمل ٢ىاث بغٍت وكُت و٢ىاٖض لىظؿدُت
وٖؿ٨غٍت .ول٣ض عجل وظىص ظماٖاث مخُغٞت فى قما ٫مالى بالخضزل الٗؿ٨غي الٟغوسخى في
ظاهٟي  2،2013خُض قيذ ال٣ىاث الٟغوؿُت بالخٗاون م٘ ال٣ىاث الخ٩ىمُت اإلاالُت وبمكاع٦ت
ظىىص مً هُجحرًا والؿىٛا ،٫في اهخٓاع ب٦ما ٫وكغ ال٣ىة ؤلاٞغٍُ٣ت لخخىلى ُ٢اصة الٗملُاث،
وبمؿاٖضة لىظؿدُت مدضوصة مً ظاهب الضو ٫الٛغبُت  ،يغباث ظىٍت َالذ خؼاما واؾٗا مً
مٗا٢ل ؤلاؾالمُحن ً،مخض مً ٚاو وٍمغ بُ٨ضا ٫في قما ٫قغ ١البالص ،بال٣غب مً الخضوص م٘ .
الجؼاثغ  ،وٍهل بلضة لحري في الٛغب بال٣غب مً الخضوص م٘ مىعٍخاهُا.
اما ؤلاجداص ؤلاٞغٍ٣ي ٣ٞض اٖلً ًٖ مكاع٦خه في صٖم اإلاهمت الٗؿ٨غٍت بمالي ب  50ملُىن صوالع
٦ما ٢ضمذ الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت بلى ظاهب الضٖم الٗؿ٨غي ما مجمىٖه  26ملُىن صوالع ،مىػٖت
بحن ٧ل مً بىحن و٧ىث صًٟىاع والؿىٛا 2 ٫ملُىن صوالع ،ؤما ظىىب بٞغٍُ٣ا (  10ملُىن) ،بزُىبُا
 1ؤبىالُٗىحن مدمىص  ،بصاعة وخل الهغاٖاث الٗغكُت في بفغٍلُا  ، 1 ٍ ،ال٣اَغة  ،صاع ال٨خب .اإلاهغٍت،
2008م 63
 2الؿُض مدمىص,ؤفغٍلُا وألاَمإ الٛغبُت  .ماؾؿت قباب الجامٗت ,ؤلاؾ٨ىضعٍت .2009,م 33
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(  5ملُىن) ،هُجحرًا ( 5ملُىن) وٚاها ( 3ملُىن)  ،هامبُا (1ملُىن)  ،بياٞت للخبرٖاث الى٣ضًت
والٗؿ٨غٍت حٗهضث ُٚيُا ؤلاؾخىاثُت بخىٞحر الى٢ىص ل٩لمً ٢ىاث "ألاِٞؿما" و٢ىاث الجِل
وألامً اإلاالُحن .مً ٢ىاث "ألاِٞؿما" و٢ىاث الجِل وألامً اإلاالُحن1اما ؤمغٍ٩ا ٣ٞض ّ
ًٞلذ ٖلى

ْ
ٚغاع الٗضًض مً الضو ٫الٛغبُت ج٣ضًم مؿاٖضة لىظؿدُت وجضعٍب الجِل اإلاالي ،بط وٖض
البيخاٚىن بخىٞحر َاثغاث ه٣ل وجؼوٍضَا بالى٢ىص في الجى ،وؤزغي َاثغاث ججؿـ لضٖم الٗملُت
الٟغوؿُت ٞ،كغٖذ الىالًاث اإلاخدضة في ه٣ل ظىىص ٞغوؿُحن ومٗضاث بلى مالي في بَاع الضٖم
ّ
ّ
مدكضصًً في قما ٫البالص.
اللىظِؿتي الظي ج٣ضمه لل٣ىاث الٟغوؿُت التي جداعب م٣اجلحن
باإلياٞت إلاؿاهضة ألمغٍ٩ا هجض صو ٫ؤلاجداص ألاوعوبي و ٖلى عاؾهم ؤإلااهُا ٢ض ؾاَمذ بىدى 1000
ظىضي فى بٗشت ألامم اإلاخدضة اإلاخ٩املت اإلاخٗضصة ألابٗاص لخد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع فى مالى٦ ،ما اٞخخدذ

٢اٖضة لىظؿدُت ؤإلااهُت فى هُامى ٖانمت الىُجغ فى بَاع ظهىص م٩اٞدت الخُغ ،ٝوحٗمل ٖلى
حٗؼٍؼ الىظىص ألاإلااوى فى مىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ى وؤن ج٩ىن َلُٗت الضو ٫اإلا٩اٞدت للهجغة ٚحر
الىٓامُت.2
اما في الاَاع ألاممي ٣ٞض ؤنضع مجلـ ألامً الضولي باإلظمإ ال٣غاع ع٢م  2100بخاعٍش  25ؤٞغٍل
 2013ال٣اضخي بةوكاء بٗشت خ ٟٔؾالم جابٗت لؤلمم اإلاخدضة في مالي ًبلٖ ٜضص ؤٞغا صَا بزجي
ّ
ٖكغ ؤلٟا وؾخماثت شخو ،بال ؤن ال٣ىاث اإلاؿلخت الٟغوؿُت ؾدب٣ي بٌٗ ٖىانغَا ٖلى
ألاعى بٛغى ج٣ضًم اإلاؿاٖضة في الٓغو ٝالهٗبت ،وؾخ٣ىم بىي٘ آلالُاث اإلاالثمت بحن ألامم
اإلاخدضة وٞغوؿا لخدضًض ؤًٞل ؾبل الٗمل .باإلياٞت لل٣ىاث الٟغوؿُت التي ؾدؿاهض بٗشت
خ ٟٔالؿالم الضولُت ٞةن الهحن هي ألازغي ٢غعث بعؾا 400 ٫ظىضي لخ ٟٔالؿالم بلى مالي،

Roussellier Jacques Terrorism in North Africa and the Sahel: Al- Qa‘ida„s Franchise or 1
Freelance", Middle East Institute, August 2011p 88
-Ammour Laurence Aïda La sécurité du sahara et du Sahel: flux réseaux et circuits de 2
criminalité organisée au sahel et en afrique de l'ouest Cahier du CEREM, n° 13, Décembre 2009 .p
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وَظٍ هي اإلاغة ألاولى التي حكاعٞ ٥حها ال٣ىاث اإلاؿلخت الهِىُت يمً بٗشت خ ٟٔؾالم
،بياٞت لل٣ىاث الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت البالٖ ٜضصَم  6300ظىضي.1
اإلادىع الثالث ׃الاػمت اإلاالُت وصوع الىؾاَت الجؼاثغٍت
جخدغ ٥الؿیاؾت الخاعظیت الجؼاثغیت في مدیُها ؤلاٞغی٣ي في صواثغ خیىیت ج٨دسخي ٢ضعا ٦بحرا مً
ألاَمیت باليؿبت لخغ٦یتها وٞاٖلیتها ،جمشلها ظیىؾیاؾیا :صاثغة اإلاٛغب الٗغبي ،الضاثغة ؤلاٞغی٣یت
التي جًم بضوعَا صاثغة ٞغٖیت جىٗذ بضاثغة الؿاخل ؤلاٞغی٣ي التي جدٓى هي ألازغي بإَمیت
باعػة في ؾیاؾت وا َظٍ الضواثغ جدضصَا مجمىٖت مً الٗىامل واإلاخٛحراث ٕ الجؼاثغ ؤلاٞغی٣یت ،ن
ؾیاؾت الجؼاثغ الخاعظیت اججاٍ التي حك٩ل مدضصاث مهمت جلٗب صوعا ٦بحرا في جدضیض ؤَضاٝ
وجىظهاث الؿیاؾت الخاعظیت الجؼاثغیت وجازغ في َامل خغ ٦تها٦ ،ما جازغ َظٍ اإلادضصاث ؤیًا
في عؾم ؤصواع الجؼاثغ ؤلا٢لیمیت وفي ٢ضعة الجؼاثغ ٖلى لٗب صوع ب٢لیمي ٞاٖل ومازغ في َظٍ
الضواثغ.2
ؤوال :׃ َبُٗت الاػمت في مالي
مالي هي صولت بؾالمُت ؤٞغٍُ٣ت ،ومؿخٗمغة ٞغوؿُت ؾاب٣ت ،جمخض ٖلى مؿاخت 240192,1
ُ٦لىمتر مغب٘ جدخل بظل ٪اإلاغجبت ٖ 24اإلاُا مً خُض اإلاؿاخت ج ٘٣يمً ما ٌٗغ ٝبمىُ٣ت
الؿاخل مداَت بؿبٗت بلضان جخ٣اؾم مٗهم خضوصا بُىُ٦7243 ٫لىمتر وجخىػٕ ٖلى الىدى
الخالي :مىعٍخاهُا ٦ 2237م ٚغبا ،الجؼاثغ٦ 1376م قماال بىعُ٦ىا ٞاؾى٦ 1000م قغ٢ا ُٚيُا
٦ 858م ظىىبا الىُجغ٦ 821م الكما ٫الكغقي٧ ،ىث صًٟىاع٦ 535م ظىىبا والؿىٛا419 ٫
٦م ،مما ٌُٗحهاؤَمُت بؾتراجُجُت زانت.

3

و حٗخبر مالي بخضي الضو ٫الٛىُت مً خُض الثرواث الُبُُٗت ،وَظٍ ألاَمُت الجُىبىلُدُُ٨ت هي
التي ػاصث مً خضة جىاٞـ ال٣ىي الٛغبُت ٖلى اإلاىُ٣ت ،بط حٗخبرَا ٞغوؿا مىُ٣ت هٟىط خُىي،

 1خؿً بضع قاٞعي ،حؿىٍت الهغا ٖاث في بفغٍلُا ( همىطج ؤلاًىىاؽ) ال٣اَغة ،صاع اليكغ .للجامٗاث2009 ،
م26
ً 2ىؾ ٠خؿحن ًىؾ ، ٠الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت  ،مغظ٘ ؾاب ٤م 88
ٖ 3بض الكافي ٖهام  ،الخضاُٖاث ؤلاكخهاصًت ٖلى اللًُت اإلاالُت ٢ ،غا ءاث بٞغٍُ٣ت  .،مهغ  ،اإلاىخضي
ؤلاؾالمي  ،الٗضص  ، 16ؤٞغٍل – ظىان  2013م 195
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باٖخباعَا مؿخٗمغة ؾاب٣ت لهاَ ،ظا باإلياٞت إلاىٗ٢ها ؤلاؾتراجُجيٞ ،هي جداطي الٗضًض مً
الضو ً ٫الٛىُت بالثرواث اإلاٗضهُت ،ومجها مشال :الجؼاثغ،مىعٍخاهُا ،الىُجغ .
ان َظا الىي٘ الجُىب لى جُ٩ي للضولت اإلاالُت ،مً خُض اإلاى ٘٢واإلاؿاخت ،واإلاىاعصً ،جٗل َىا٥
مىٓىمت مً اإلاهالر الؿُاؾُت والا٢خهاصًت للضولت الٟغوؿُت وٍدٟؼَا صاثما الى الخضزل
لخماًت جل ٪اإلاىٓىمت ،وٖالوة ٖلى طلٞ ٪ةن وظىص صولت مالي في الٗم ٤ؤلاؾتراجُجي للضو٫
اإلاٛاعبُتً ،د ٤٣لٟغوؿا ٢ضعا مً ألامً والخماًت ألَضاٞها وإلاهالخها اإلاخىىٖت في جل ٪الضو،٫
باإلياٞت بلى مجمىٖت الضو ٫الٟغاهٟ٨ىهُت ألازغي اإلاجاوعة إلاالي َ .ومً زم ًهبذ الخضزل في مالي
مؿإلت مىُُ٣ت يمً خؿاباث اإلاهالر اإلاخىىٖت للضولت الٟغوؿُت.
جمخاػ مالي ب٨شاٞت ؾ٩اهُت ظض مىسًٟت ً٣ابلها في طل ٪وظىص جىىٕ ٦بحر في ؤلاججاَاث
الضًيُت والٗغُ٢ت هظ٦غَا :
٢ )1بُلت اإلااهضًىٛا و  :جًم البامبرا ,الؿىهى٩ي ...البروػ .
٢ )2بُلت البلؿاع وجًم:البا, ٫ج٩ىلغ .
٢ )3بُلت "الٟىلذ" وجًم :بىبى,ؾِىىٞى,اإلااهىٍ٩ا .
٢ )4بُلت الصخغاء:وجًم اإلاغوع الُىاع, ١الٗغب .
٢ )5بُلت الؿىوٛاي
ان ؤػمت مالي هي ظؼء مً ؤػمت الؿاخل ٩٦ل ،و ٌٗىص الاهدكاع ال٣اثم للخغوب و الهغاٖاث
في مىُ٣ت الؿاخل مً خُض الجىَغ و ألاؾاؽ بلى ؤػمت الهىٍت و يٗ ٠الاهضماط الىاظم
ًٖ الخسُُِ الٗكىاجي للخضوص ببان الخ٣بت الاؾخٗماعٍت٣ٞ ،1ض ؤؾـ اإلاؿخٗمغ الٟغوسخي صو٫
الؿاخل يمً خضوص ؾُاؾُت و بصاعٍت مهُىٗت ُٗ٢ذ ؤونا ٫اإلاجخمٗاث و الش٣اٞاث و
اللٛاث في بَاع بؾتراجُجُت مىخضة مً الكغٍِ الؿاخلي إلاىعٍخاهُا بلى الؿىصان ،مسلٟا في
٧ل بلض مً بلضان اإلاىُ٣ت ؤػمت بىاء صولت ميسجمت و مخماؾ٨ت ألاَغا ٝبط ،ؤضخذ مك٩لت
الهىٍت مً ا٦بر اإلاًٗالث في الؿاخل بدُض حٗاوي ٧ل صولت مً ؤػمت بىاء و عجؼ في
الخٗامل م٘ مسخل ٠الازيُاث و الٗغُ٢اث و ؤًًا الخٗضص الش٣افي ،و َظا عاظ٘ لٟكل ألاهٓمت
1
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الخا٦مت في الخٗامل م٘ َظا الٓلم .
ٌٗىص جاعٍش الجزإ في قما ٫مالي لبضاًت الاؾخ٣ال ٫ؾىت ، 1960خحن ٢اص الُىاع ١في مالي جمغصا
يض الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼٍت التي ًغؤؾها "مىصًبىُ٦خا" الظي خاو ٫جُبُ ٤الىٓام الكُىعي ،و الً٣اء
ٖلى الخهىنُاث اإلادلُت و الش٣اُٞت.1
في ٖام  1962و ٘٢ؤو ٫جمغص للُىاع ١مالي و الظي ٖغ ٝب "جمغص الٟال٢ت" في مىُ٣ت
ُ٦ضا ٫و الظي حٗغى ل٣م٘ قضًض مً الجِل اإلاالي و ل ً٨جم ً٨في جهاًت اإلاُا ٝمً
بزماص الخمغص و ٞغى خ٨م ٖؿ٨غي ٖلى مىاَ ٤الُىاع.١
قهضث مالي ٖىصث للُىاع ١مً اظل الخمغص و لَ ً٨ظٍ الٟترة ٖغٞذ اهخهاعا لهم ٖلى خؿاب
الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼٍت بٗض خغب اؾتهضٞذ ز٨ىاث للجِل اإلاالي و الظي ٖغٞ ٝحها ٖملُاث يض
اإلاضهُحن الُىاع ١و اؾخمغ الخا ٫بلى ؤؾىء ما ص ٘ٞبالضو ٫اإلاجاوعة و الُىاع١
للخىٖ ُ٘٢لى اجٟاُ٢ت في ظاهٟي  1991بالجؼاثغ و ظاء ٞحها مىذ مىُ٣ت الكما ٫و يُٗت زانت
المغ٦ؼٍت مً اظل حؿُحر قاوجهم الخانت و ل ً٨لم جُب ٤بىىص الاجٟاُ٢ت مً ٢بل اإلا٣اومت في
صواثغ الخ٨م زانت الجِل و الظي اؾخمغوا بةٖضام الُىاع ١بضون مدا٦مت و لم ً ً٨للخ٩ىمت
اإلاالُت ؤي اؾخٗضاص لخُبُ ٤الاجٟاُ٢ت.
بٗض ؾ٣ىٍ هٓام الُٗ٣ض اللُبي الغاخل "مٗمغ ال٣ظافي" ٖاص آلاال ٝمً الُىاع ١الظًً ٧ان مً
يمً الجُىف الخابٗت للىٓام ال٣ظافي الى قما ٫مالي مؿلخحن بإؾلخت زُ٣لت لُبضؤ الخدًحر
لخمغص ظضًض حهض ٝإل٢امت صولت للُىاع ١ما عجل باهٟجاع ألاػمت في مالي .
امام َظا الخُغ َلبذ الخ٩ىمت اإلاالُت مً ٞغوؿا الخضزل مً اظل جد ٤ُ٣الامً و الاؾخ٣غاع في
اإلاىُ٣ت ٣ٞغع ٖلى بزغَا الغثِـ َىالهض اإلاكاع٦ت في الضٞإ ًٖ الخ٩ىمت الكغُٖت بالبالص وؤمغ
بةعؾا ٫مئاث الجىىص الٟغوؿُحن بلى مالي وؤنضع جىظحهاث بلى ؾالح الجى بخىظُه يغباث
للمؿلخحن الؼاخٟحن باججاٍ الجىىب وبٖالن الخغب يضَم.2

ٖ 1بض الُٗٓم زالض  ،الجىاع اإلاالي " الخضاُٖاث ؤلاكلُمُت إلهفهاٌ ؤػواص في مالي "  ،مجلت .الؿُاؾت الضولُت
 ،الٗضص  ، 189ظىٍلُت  2012م .177
 2قلُٛم ٖبحر,الخضزل الفغوس ي في مالي :البٗض الىُىهىهُالي بججاه ؤفغٍلُا.اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار والضعاؾاث
,الجؼاثغ .2015,م 159
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ل٣ض ؤنبدذ مالى والىُجغ فى ْل الىظىص الٗؿ٨غيٖ ،لى مٟترَ ١غ ١مً ٖضم الاؾخ٣غاع
ؤلا٢لُمى٦ ،ما ؤنبدذ مغ٦ؼا لضًىامُُ٨اث ؤمً الُا٢ت الٛغبُت فى مىُ٣ت الؿاخلٖ .لى الغٚم
مً اؾخسضام زُاب ؤمجى ممازل لخبرًغ وظىصَم ،بال ؤن ال٣ىي الٛغبُت جبضو لضحها ؤظىضاث
مسخلٟت.
زاهُا :صوع الجؼاثغ في خل الاػمت اإلاالُت ∙
بٗض جٟا٢م الىي٘ في مالي ؾٗذ الجؼاثغ و ٤ٞاؾتراجُجُت مد٨مت إلًجاص خل بُٗضا ًٖ
الخؿاباث الخاعظُت ونغإ الاًغاصاث م٘ ؤَغا ٝالجزإ في مالي ٦ما ع٦ؼث الضبلىماؾُت
الجؼاثغٍت ٖلى الخىاع اإلاباقغ م٘ ظمُ٘ ألاَغا ٝالٟاٖلت في ألاػمت ،و ٢ضٖ٨ـ مى ٠٢الجؼاثغ
مضي جمؿ ٪الجؼاثغ بمباصت ؾُاؾتها الخاعظُت٣ٞ ،ض هاصث صاثما بالخلى ٫الؿلمُت ،اط عًٞذ
الخضزل الٟغوسخي و خاولذ م٣اومخه بلى الغم ٤ألازحر٦ ،ما عًٞذ اإلاكاع٦ت في مالخ٣ت
الجماٖاث ؤلاعَابُت اإلاىدكغة في قما ٫مالي مخظعٖت بمبضؤ ٖضم مكاع٦ت الجِل الجؼاثغي في ؤًت
ٖملُاث ٖؿ٨غٍت زاعط جغابهاٚ ،حر ؤن َظا اإلاىٖ ٠٢غ ٝعصوص ؤٗٞا٢ ٫ىٍت َالبذ الجؼاثغ
بًغوعة مغاظٗت َظا اإلابضؤ و الخسلي ٖىه ،بؿبب الخُىعاث الخانلت ٖلى الؿاخت ؤلا٢لُمُت
اإلاٛاعبُت و الؿاخلُت و اهدكاع ؤلاعَاب ،الظي لم حٗض ج٨خٟي مٗه الخلى ٫اإلاىٟغصة و ًخُلب طل٪
بخٗضص ألاَغا ٝو الخٗاون ؤلا٢لُمي.1
ل٣ض اهخهجذ الجؼاثغ زالزت مؿاعاث إلاداولت و ٠٢جضاُٖاث ؤػمت قما ٫مالُى ٧ان ؤوَ ٫ظٍ
اإلاؿاعاث ،ؾُاسخي ،مً زال٣ٖ ٫ض ل٣اءاث لضعاؾت َغ ١الخٟ٨ل بمُالب ؾ٩ان اإلاىاَ٤
الخضوصًت بجىىب الجؼاثغ والتي ٌٛلب ٖلحها ٖىهغ الخىاع ١وَى هٟـ الٗىهغ الٗغقي للمخمغصًً
قما ٫مالي ،والشاوي ،ؤمجي ،وحهض ٝإلاى٘ حؿلل الجماٖاث الجهاصًت هدى جغابها بٟٗل الٗملُت
الٗؿ٨غٍت قما ٫مالي ،والشالض ،صٖىي ،لخٟاصي جبٗاث ال٨ٟغ اإلاخُغ ٝالظي اهدكغ في الؿاخل
ؤلاٞغٍ٣ي.

 1بىَالي،ؾهام"،الضبلىماؾیت الجؼاثغیت ومىُم ألامً ؤلاكلیمي:اإلاًامحن واإلاياؾب "،مضازلت م٣ضمت في
اإلالخ٣ى الضولي خى":٫صوع الجؼاثغ ؤلا٢لیمي:اإلادضصاث وألابٗاص"،اإلاىٗ٣ض یىمي28 :و 29ؤٞغیل ،2014ظامٗت
جبؿت2014
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ل٣ض ٦شٟذ الجؼاثغ مً ل٣اءاتها و جىانلها م٘ الٟغ٢اء في مالي مً اظل حصجُ٘ اإلاؿاع الخٟاوضخي
بحن الخ٩ىمت اإلاالُت و ميؿُ٣ت الخغ٧اث الاػواصًت و الظي جىط باظخمإ الٟغ٢اء ٖلى َاولت
الخٟاوى في ظىٍلُت ، 2014بالجؼاثغ و َظا بمكاع٦ت صولُت مك٩لت مً اإلاىٓمت الا٢خهاصًت
لضوٚ ٫غب بٞغٍُ٣ا ،الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي ،ألامم اإلاخدضة و الاجداص ألاوعوبي ،بياٞت بلى مىعٍخاهُا،
بىعُ٦ىاٞاؾى ،الىُجغ ،الدكاص ٦إًٖاء مً ٞغٍ ٤الىؾاَت ،و جم اإلاهاص٢ت ٖلى زغٍُت الُغٍ٤
مً ظمُ٘ ألاَغا ٝو جىنلىا بلى اجٟا ١قامل و مؿخضًم ً٣طخي بالخل الجهاجي لالػمت بحن باما٧ى
َّ
و الُغ ٝالاػواصي ،وؾمُذ باجٟاُ٢ت الجؼاثغ التي حٗبر ًٖ ؤعيُت مُشا ١وٗ٢ذ ٖلُه خ٩ىمت
مالي ومجمىٖاث مخمغصة مؿلخت هي الخغ٦ت الىَىُت لخدغٍغ ؤػواص ،واإلاجلـ ألاٖلى لىخضة
ؤػواص ،وخغ٦ت ؤػواص الٗغبُت ،وخغ٦ت ؤػواص الٗغبُت اإلايك٣ت ،وجيؿُُ٣ت الكٗب في ؤػواص،
وجيؿُُ٣ت خغ٧اث وظبهاث اإلا٣اومت الىَىُت وجًمىذ اجٟاُ٢ت الجؼاثغ بجهاء خالت الخغب بحن
الخ٩ىمت والخغ٧اث ألاػواصًت بكما ٫مالي وج٨غَـ الىخضة الىَىُت ،وهؼٕ ٧ل ؤق٩ا ٫الدؿلُذ
وبؿِ ؾُُغة الجِل وبصعاط ٖىانغ الخغ٧اث اإلاؿلخت في الجِل اإلاالي والكغَت اإلادلُت
وم٩اٞدت ؤلاعَاب ،وبٗض مكاعَ٘ جىمىٍت واظخماُٖت بمىاَ ٤قما ٫مالي.1
ً
ٚحر ؤن الجهىص الجؼاثغٍت في ؾبُل بٖاصة ألامً والاؾخ٣غاع في مالي ٦شحرا ما انُضمذ بخضزالث
ؤظىبُت في م٣ضمتها الىظىص الٟغوسخي اإلاتهم ببظ٢ ٫هاعي َا٢اجه لب٣اء الٟىضخى في مىُ٣ت
الؿاخل.
الخاجمت:
مىظ بضاًت الاػمت في مالي جدلذ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت بىىٕ مً الاؾخ٣غاع والاؾخمغاع مً
خُض الخمؿ ٪بمباصت الٗمل الضبمىماسخي ،والخإُ٦ض ٖمى الخل الؿلمي والخىاع الؿُاسخي زىٞا
مً جإػم الجزإ اإلاالي بؿبب الخىاً٢اث الضازلُت وجؼاًض الخؿاباث الخاعظُت٦ ،ما ؤن بَخمام
الجؼاثغ بما ًجغي في مىُ٣ت الؿاخل عاظ٘ ل٩ىن ؤن َظٍ الازحرة ؤنبدذ حك٩ل مجاا٫
بلؿخُ٣اب ٢ىي زاعظُت و مجاا ٫لٗمل ٢ىي ب٢لُمُت ،وطل ٪إلاا جخمحز به َظٍ اإلاىُ٣ت مً
 1ویٞ ً٨ایؼة"،جدلیم الؼٖامت ؤلاكلیمیت ههضف في الؿیاؾت الخاعحیت الجؼاثغیت:ؤلامياهاث –
اإلآاهغ،والخدضیاث "،مضازلت م٣ضمت في اإلالخ٣ى الضولي خى":٫صوع الجؼاثغ ؤلا٢لیمي:اإلادضصاث وألابٗاص"،اإلاىٗ٣ض
یىمي 28 :و 29ؤٞغیل ،2014ظامٗت جبؿت2014
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زغواث َبُُٗت ما ص ٘ٞالجؼاثغ بلى الٗمل مً اظل بًجاص خلى ٫في َظٍ اإلاىُ٣ت لخٟاصي ؤي
تهضًض ألمجها ال٣ىمي  ،وبالىٓغ للمهالر اإلاخىامُت للٛغب ونغاٖاث ال٣ىي ال٨بري في الٗالم ٖلى
ال٣اعة ابلٟغٍُ٣ت ،وْهىع التهضًضاث الجضًضة مخل الاعَاب ،الجغٍمت اإلاىٓمت ،الهجغة الؿغٍت
الصخيء الظي ؤصي بمىُ٣ت الؿاخل ابلٟغٍ٣ي بلى خالت مً الاجهُاع و الاهٟالث الامجي ،خُض
ؤنبدذ اإلاىُ٣ت اإلاهضع الاؾاسخي ل٨شحر مً اإلاكا٧ل التي جغجبِ في الٛالب بٗضم جىٞغ ؤصوى
مؿخىٍاث الخُاة لالٞغاص ،باالياٞت بلى مك٩ل بىاء الضولت في الؿاخل الاه٨كا ٝالامجي
والا٢خهاصي والاظخماعي الظي ؤهخج ؤػمت ًىلُت في اإلاىُ٣ت و مً الىخاثج اإلاخىنل الحها ما ًلي :
 ان َىا ٥جغابِ قضًض بحن ألامً الضازلي و ألامً الخاعجي و مىه ها٦ض ٖلى ؤن امً صولت ما ؤوباألخغي "ألامً ال٣ىمي" الًيخهي ٖىض خضوصَا بل ًخٗضي طل ٪بلى يغ وعةجىٞغ ألامً و الاؾخ٣غاع
في مدُُها ؤلا٢لُمي و الضولي .
ان ؤَم ما ًمحز الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت مىظ اؾخ٣اللها بلى الُىم َى بجباٖها إلاجمىٖت مًاإلاباصت التي ٧اهذ مً اإلاىُل٣اث الغثِؿُت لخىظهاث الخاعظُت للجؼاثغ و مىاٟ٢ها اججاٍ الً٣اًا
ؤلا٢لُمُت و الضولُت ،زانت مً مبضؤ خؿً الجىاع و الخٗاون ،و َظا ما ٖؼػجه الضؾاجحر
الجؼاثغٍت بلى الُىم ،و مىاٟ٢ها خُا ٫الخُىعاث اإلامخضة مً ؾىت 2011م بلى الُىم ٖلى ؾبُل
طل ٪ألاػمت اإلاالُت في الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي و التي ؾٗذ ُٞه الجؼاثغ لٗب صوع
الىؾُِ
 جمحزث الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ججاٍ ؤػمت مالي بالخمؿ ٪بمباصت الٗمل الضبلىماسخي و الخإُ٦ضٖلى الخل الؿلمي والخىاع الؿُاسخي و ع ٌٞالخضزل الٗؿ٨غي ألاظىبي ،ل ً٨في م٣ابل َظا
جمحزث الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت بالخٛحر و طل ٪مً زال ٫ال٣بى ٫بالخضزل الٗؿ٨غي الٟغوسخي في
مالي و ٞخذ اإلاجا ٫الجىي لهظٍ الٗملُت ،و َىا ًٓهغ الخٛحر في حٗامل الجؼاثغ م٘ ؤػمت بدُض جبرع
الجؼاثغ َظا اإلاى ٠٢بإن الغثِـ اإلاالي َلب اإلاؿاٖضة ألاظىبُت ،باإلياٞت ،الى ؤن الجؼاثغ ال
حؿخُُ٘ مسالٟت ال٣غاع ألاممي الظي ً٣طخي بالخضزل الٗؿ٨غي في مالي .
 ألامً لم ٌٗض ًغاص ٝخماًت الضولت بال٣ضعاث الٗؿ٨غٍت و خؿب ،و ٢ض جبحن طل ٪مً زال٫ألاػمت اإلاالُت بان ُٚاب الٗضالت الاظخماُٖت و الٟغم الا٢خهاصًت اإلاخ٩اٞئت ،و زُِ الخىمُت
اإلاؿخضامت و ألاَم ُٚاب صولت اإلااؾؿاث ،ؾهل إلقٗاٞ ٫خُل ألاػمت .
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 الخالت اإلاالُت قاَض ٖلى ؤن الضوع الخاعجي ٖاصة ما ً٩ىن ؾلبا و ًُُل ؤمض ُٚاب ألامً وًىؾ٘ الهىة بحن الٟغ٢اء في الضازل ،و َظا ما الخٓىاٍ في ألاػمت اإلاالُت و التي جدىلذ بلى سجا٫
ٖلى ألاعى بحن مسخل ٠ال٣ىي ؤلا٢لُمُت و الضولُت بُٛت جد ٤ُ٣مهالخها.
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 جدلُل مباصعة الدؿىٍت في: الجهىص الجؼاثغٍت لخل هؼاٖاث الجىاع الجُىؾُاس ي
لُبُا
Algeria's Efforts to Resolve Geopolitical Neighbourhood Disputes:
Analysis of Libya's Settlement Initiative
هاحغ الٗاًب
كاإلات الجؼاثغ1945ماي8حامٗت
Laibhadjer991@gmail.com
Abstract:
Through this paper, we address the Algerian efforts to resolve
the geopolitical disputes, where we discussed the analysis of
the Algerian initiative for settlement in Libya, that is living a
state of political instability, dispersion and insecurity which
made it an arena for conflict between parties from the interior
of Libya and a clash between multiple external forces that
have the same gains, all of which created a number of threats
that made Algerian diplomatic intensify its efforts to restore
stability to the State of Libya, and on this basis many believe
that Algeria is the most qualified country in the region to
present the settlement initiative and increase its chances of
success, not only because it has maintained the principle of
neutral mediation between the parties to the conflict in Libya,
but also for its balanced relationship with countries whose
interests intersect in the region, from which this initiative may
contribute to the development of a real new vision of a
solution, through which the situation in Libya can be changed
and foreign interventions reduced, or at least try to renew the
visions of the actors in the Libyan file in order to resolve the
crisis.
Key words: The Libyan crisis, the approach to compromise,
Algerian efforts, diplomacy
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:ملخص
ت الجهىص الجؼاثغٍت لخل٢ َظٍ الىع٫وٗالج مً زال
ىا لخدلُل٢ خُض جُغ،هؼاٖاث الجىاع الجُىؾُاؾُت
 حِٗل َظٍ ألازحرة،اإلاباصعة الجؼاثغٍت للدؿىٍت في لُبُا
لخان ألامجيٟ الدكدذ وال،غاع الؿُاسخي٣خالت مً الالؾخ
اء مً الضازل٢غٞ الظي ظٗل مجها ؾاخت للهغإ بحن
ىي زاعظُت مخٗضصة ججمٗها طاث٢ اللُبي وجهاصم بحن
 ظملت مً التهضًضاث ظٗلذ٤ل َظا زل٧ ،اؾب٩اإلا
 ظهىصَا مً اظل بٖاصة٠ش٨الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ج
شحرون٨ وٖلى َظا ألاؾاؽ ًغجر ال،غاع لضولت لُبُا٣الاؾخ
ضًم مباصعة٣ت جإَُال لخ٣ُ اإلاى٫ثر صو٦ان الجؼاثغ هي ا
ىجها٧ ِ٣ٞ  لِـ،غم اهجاخهاٞ الدؿىٍت وػٍاصة
ٕٓذ ٖلى مبضا الىؾاَت الخُاصًت بحن َغفي الجزاٞخا
َ٘ا٣ جخ٫تها اإلاتزهت م٘ صو٢ً اًًا لٗال٨في لُبُا ول
ض حؿاَم َظٍ اإلاباصعة في٢  ومىه،ت٣ُمهالخها في اإلاى
حرًٛ مً زاللها ح٨ ًم،ُت للخل٣ُ٣بلىعة عئٍت ظضًضة خ
 ؤو ٖلى،الىي٘ في لُبُا والخض مً الخضزالث ألاظىبُت
٠اٖلت في اإلالٟ الٝل مداولت ججضًض عئي ألاَغا٢الا
.اللُبي مً اظل خل ألاػمت
،اعبت الدؿىٍت٣ م، الاػمت اللُبُت:خاخُتٟلماث م٧
 الضبلىماؾُت،الجهىص الجؼاثغٍت

ملضم ـ ــت:
جسغط اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت وجهىعاتها لخلخلت ألاػمت اللُبُت ًٖ خضوص ويىابِ ما جغؾمه
زىابذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،بط ال جسٟي الجؼاثغ وٞاءَا لهظٍ الشىابذ ال٣اثمت باألؾاؽ
ٖلى ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ،٫واخترام ؾُاصة الضو ٫ووخضتها وزُاعاث
الكٗىب ،والٗمل ٖلى البدض ًٖ الخلى ٫الؿلمُت والخُاعاث الضبلىماؾُت لخل ألاػماث
الضولُت بض ٫اللجىء بلى اؾخٗما ٫ال٣ىة والخؿم الٗؿ٨غي٦ .ما ال جخإزغ ًٖ الخظ٦حر بمباصت
ُٖ٣ضتها الٗؿ٨غٍت التي ج٣ىم ٖلى ٖضم الؿماح بالؼط بال٣ىاث اإلاؿلخت الجؼاثغٍت في هؼاٖاث
مؿلخت زاعط الخضوص الىَىُت ،وَى ما ًخىا ٤ٞم٘ َبُٗت الاصواع الضؾخىعٍت اإلادضصة إلاهام
ونالخُاث الجِل ،ان جإُ٦ض التزام الجؼاثغ بمىٟ٢ها اإلادؿم بالشباث ٖلى الخُاص والى٢ىٖ ٝلى
هٟـ اإلاؿاٞت مً مسخل ٠ؤَغا ٝالجزإ في لُبُا مىظ اهُال ١الشىعة اللُبُت بلى آلانٚ .حر ؤن طل٪
لم ًٌٗ ً٨جي هإي الجؼاثغ بىٟؿها بُٗضا ًٖ مغا٢بت ومؿاًغة جُىعاث ألاػمت٣ٞ ،ض ؾٗذ بلى
مؿاًغة ومغا٣ٞت مسخل ٠مغاخل ومدُاث جُىعاتها با٢تراح الخلى ٫الؿلمُت ،ومداولت بًجاص
ؤعيُت للى٣اف وج٣غٍب وظهاث الىٓغ بحن مسخل ٠ألاَغا ٝالٟاٖلت في الهغإ بك٩ل مباقغ او
ٚحر مباقغ.
بقيالُت الضعاؾت :مً َظا اإلاىُل ٤هُغح الاق٩الُت الخالُت :ما مضي ٞاٖلُت الجهىص
الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت لخل الاػمت اللُبُت الغاَىت؟
جىضعط جدذ َظٍ ؤلاق٩الُت مجمىٖت مً ألاؾئلت الٟغُٖت هضعظها ٧االحي:
-

ماهي ؤبغػ الاؾباب التي جض ٘ٞالؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت لالَخمام باألػمت اللُبُت؟

-

ماهي اَم الجهىص الجؼاثغٍت اإلابظولت في ؾبُل خلخلت الاػمت اللُبُت؟

-

ماهي اَم الٗ٣باث والخدضًاث التي حُٗ ٤الجهىص الضبلىماؾُت الجؼاثغ لخل الاػمت في

لُبُا؟
اإلاىهجُت :اٖخمضها مً زالَ ٫ظٍ الىع٢ت البدشُت لئلظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت ؾاب٣ا ٖلى
اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،وٍخجلى طل ٪مً زال ٫قغح وا ٘٢الاػمت اللُبُت م٘ ط٦غ جبٗاتها ٖلى
صو ٫الجىاع ،و٢ض وْٟذ الضعاؾت اًًا مىهج صعاؾت الخالت مً زال ٫جدلُل مباصعة الدؿىٍت
التي َغختها الجؼاثغ لخلخلت الاػمت اللُبُت
022

جلؿُماث الضعاؾت٢ :ؿمذ الضعاؾت خؿب اإلاداوع الخالُت:
اإلادىع ألاو :٫صوا ٘ٞالؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت لخل الاػمت في لُبُا
ؤوال :إلادت ًٖ وا ٘٢الاػمت اللُبُت الغاَىت وؤبغػ جضاُٖاتها ٖلى صو ٫الجىاع
زاهُا :ؤؾباب اَخمام الضًبلىماؾُت الجؼاثغٍت بدل الاػمت اللُبُت
اإلادىع الشاوي :ؤَمُت اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت لخل الاػمت في لُبُا
ؤوال :الجهىص الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت لخل الاػمت في لُبُا
زاهُا :الٗ٣باث التي جىاظه اإلاباصعة الجؼاثغٍت
اإلادىع ألاوٌ :صواف٘ الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت لخل الاػمت في لُبُا
ٖاقذ الجؼاثغ في الؿىىاث اإلاايُت بٟٗل ٖؼلتها الؿُاؾُت وُٚاب مىٟ٢ها الهغٍذ مً
الً٣اًا الا٢لُمُت والضولُت خالت مً التراظ٘ في ؾُاؾتها الخاعظُت وهىٖا مً الٟخىع
الضبلىماسخي ،لً٨؛ وم٘ حُٗحن الغثِـ الجضًض ٖبض اإلاجُض جبىن باث مً الًغوعي لها اٖاصة
عؾم ؾُاؾتها الخاعظُت ،م٘ الٗمل ا٦ثر ٖلى عص الاٖخباع لضبلىماؾُتها وحٗؼٍؼ م٩اهتها ٖلى الؿاخت
اإلاٛاعبُت الا٢لُمُت والضولُت ،لٗل ابغػ الخدضًاث التي جىاظه الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في
صو ٫الجىاع الجٛغافي ما حٗاهُه لُبُا مً جإػم الىي٘ الؿُاسخي واؾخمغاع الٟلخان الامجي في ْل
ُٚاب وخضة وَىُت ،و الاَغا ٝالاظىبُت الٟاٖلت.
ؤوال :إلادت ًٖ واك٘ الاػمت الغاهىت في لُبُا وابغػ جضاُٖاتها ٖلى صوٌ الجىاع
هٓغا لهٗىبت جدضًض ماالث ألاخضار و ٤ٞاإلااقغاث اإلاخٗاعٖ ٝلحها ٖاصة ،جبضو ألاػمت اللُبُت
لل٨شحر مً اإلاغا٢بحن ٖهُت ٖلى الٟهمًٞ ،ال ًٖ خالت الؿُىلت اإلاساجلت التي جىحي بٗ٨ـ مؿاع
ألاخضار ،بياٞت بلى َكاقت الخدالٟاث وحٛحرَا باؾخمغاعٞ ،إنض٢اء الُىم ٢ض ًهبدىن ؤٖضاء
الٛض ،بال ؤن ألامغ الالٞذ في ألاػمت اللُبُت لِـ  ِ٣ٞجضازل الٗامل الخاعجي بالضازلي ،بل في
حٗىٍل الضازل ٖلى الخاعط وبك٩ل ً٩اص ً٩ىن ٧لُا ،بلى خض ؤن مٗٓم الٟاٖلحن اإلادلُحن اللُبُحن
ال ًش٣ىن في ٢ضعاث اإلاٟاوى اللُبي ،وٍغون ؤن الخل اً ٫م ً٨بلى ؤن ً٩ىن زاعظُا.
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ل٣ض بظلذ ألامم اإلاخدضة ظهضا ٦بحرا ًٖ َغٍ ٤مبٗىزحها لٗ٣ض ماجمغ مهالخت وَىُتًً ،م
٧اٞت الاَُا ٝالؿُاؾُت والٟاٖلحن الاظخماُٖحن واليكُاء وألاُٖان في لُبُا ،بال ؤن زلُٟت خٟتر
قً خغبا ٖلى الٗانمت ٢بُل اوٗ٣اص َظا اإلااجمغ في الغاب٘ مً ؤبغٍل  2019بإًام ٢لُلت ،لُُُذ
بجهىص ومؿإ صولُت خمُضة خًغ لها لؿىىاث بُٛت بظغاء حؿىٍت ؾُاؾُت في لُبُا.
بٗضَا جٟا٢م الىي٘ ؤ٦ثر لخبضؤ َظٍ الخغب و٦إجها صٞإ ًٖ الٗانمت ونض لٗضوان ٚاػ خؿب
وظهت هٓغ خ٩ىمت الىٞا ١والتي ما ٞخئذ ان ج٣ى٘ الغاي الٗام اإلادلي والا٢لُمي والضولي بهظٍ
الٟغيُت ،وٖلى الجاهب الازغ ٞان ال٣ىاث الٗؿ٨غٍت الخابٗت لخ٩ىمت اإلاا٢خت جغي الٗانمت
مٛخهبت واؾحرة لجماٖاث مؿلخت ولخ٩ىمت ٚحر مٗتر ٝبها وٍيبغي اعظاٖها الى خًً الىًَ،
وَظا ما ٧ان ًبرع هجىمهم ٖلى الٗانمت َغابلـ.

1

مً َظا اإلاىُل ٤ظغي ازتزا ٫الهغإ في لُبُا في َظٍ الُغٞحن الغثِؿُحن ،ماػالذ الهغإ
مؿخمغا بحن ُٞىاث ٦غ وٞغ ولم جخى ٠٢ختى في ْل ظاثدت ٧ىعوها ،عٚم اصٖاء الُغُٞت في ؤ٦ثر
مً مىاؾبت بةٖالن الهضهت ،والتي ٧اهذ مجغص قٗاع او جهغٍذ عؾمي ال ٖال٢ت له بإعى اإلاٗغ٦ت،
وما ػاص ؤ٦ثر مً جهضٕ ماؾؿاث الضولت واهداللها ٖلى خؿاب اٖاصة بىاءَا ،ما ظٗل مً لُبُا
مغ٦ؼا الَمإ الضو ٫الاظىبُت وختى الجماٖاث وال٣باثل والاشخام في الضازل ؾُٗا إلاداولت
الخد٨م بال٣غاع الؿُاسخي.
لم جيخهي ظهىص مداولت الدؿىٍت ٖىض الامم اإلاخدضة ٣ٞ ِ٣ٞض ؾٗذ الٗضًض مً الضو ٫والؾُما
صو ٫الجىاع اللُبي والاجداص ؤلاٞغٍ٣ي والاجداص ألاوعوبي بلى الُ٣ام بمداوالث ٖضًضة لجم٘
الٟغ٢اء اللُبُحن ٖلى َاولت اإلاٟاوياث ،ول ً٨باءث مٗٓمها بٟكل طعَ٘ ظغاء جهلب وحٗىذ
الججرا ٫اإلاخ٣اٖض ،زلُٟت خٟتر ،وبنغاعٍ ٖلى الخؿم الٗؿ٨غي ،وعًٞه ؤلُت حؿىٍت ؾُاؾُت
ا ٫ج٩ىن بكغوَه وٖلى م٣اؾه.

2

ل٣ض زلٟذ الاػمت في لُبُا ظملت مً الخضاُٖاث ٖلى صو ٫الجىاع ٖامت هلخهها في الى٣اٍ الاجُت:
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-

ظٗلذ الاػمت اللُبُت الىي٘ ألامجي في ٧ل مىُ٣ت ًخمحز بالهكاقت والخضَىع ،مما ؾهل

ٖملُاث تهغٍب الؿالح الى البلضان اإلاجاوعة ،و٧اهذ الجؼاثغ ؤ٦بر اإلاخإزغًٍ الؾُما بٗض الخضزل
الىاجى ٖؿ٨غٍا والخغاب الظي زلٟهٗٞ ،اصة ما ٌؿخدب٘ ؤي جضزل ٖؿ٨غي ؤظىبي بٗملُت بٖاصة
اٖماع واؾٗت الىُا ،١ل ً٨لم ًدضر َضا في لُبُاٞ ،تر ٥الىاجى بٗض اَاخت هٓام ال٣ضافي صولت
مجهاعة بُ٣اٖاث امىُت متهال٨ت ًجٗل مىه مغ٦ؼ ؤَمإ وتهضًض.
-

ؤوعصث اخضي الخ٣اعٍغ الهاصعة ًٖ بٗشت ألامم اإلاخدضة في لُبُا ،اهه بطا اؾخمغ الخا٫

ٖلى ما َى ٖلُه في الخضوص زاعط ًٖ الؿُُغة لٟترة َىٍلت ٞؿى ٝجخض ٤ٞألاؾلخت بدغٍت جامت
وألاؾلخت التي ًخم حؿلُمها في بَاع بغامج هؼٕ الؿالح ؾِخم بُٗها في الؿى ١الؿىصاء والبالٜ
ٖضصَا 45ملُىن ُٗ٢ت 1ومىه اؾخٛال ٫قؿاٖت الخضوص وزانت مً ظهت الجؼاثغ والضو٫
الاٞغٍُ٣ت ،لخدىٍلهم الى ؾى ١عاثجت إلاسخل ٠ؤهىإ ألاؾلخت الخُٟٟت.
-

ً٣ىصها الخضًض ًٖ اهدكاع الؿالح مباقغة لخِ التهضًض لئلعَابي ،ولٗل ازُغٍ ما

حٗغيذ له اإلايكاة الٛاػٍت في جُ٣ىخىعًٍ بمضًىت جامجراؾذ ؾىت ،2013خُض ازخُ ٠جىُٓم
ال٣اٖضة في بالص اإلاٛغب ؤلاؾالمي ٖ 250امال ظؼاثغٍا و 30اظىبُا مً ظيؿُاث مسخلٟت مً اظل
مؿاومت بلضاجهم الانلُت بُلب ٞضًت.
-

ان اخض ابغػ الاوٗ٩اؾاث ال٩اعزُت لالػمت اللُبُت ٖلى اإلاىُ٣ت ٖمىما وٖلى الجؼاثغ

بهٟت زانت  ،هي مؿالت ٖىصة اإلاهاظغًٍ ألاٞاع٢ت مً لُبُا الى الضو ٫اإلاجاوعة بما ًُغخه
َضا اإلاىيىٕ مً بق٩الُاث امىُت وبوؿاهُتٞ ،لُبُا مىض الدؿُٗىاث ناعث مىُ٣ت اؾخ٣غاع
إلائاث الاال ٝمً اإلاهاظغًٍ ٚحر الكغُٖحن ،ومىُ٣ت ٖبىع لل٨شحر مىم هدى ؤوعوبا اَالُا
جدضًضاٞ ،سُغ اإلاهجغًٍ مً بٞغٍُ٣ا الؿاخل و الصخغاء الٗاثضًً مً لُبُا ًاؾـ إلاكا٧ل
مىُت و في اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت ٖمىما ،في ْل ٖضم ٢ضعة خ٩ىمتهم ٖلى الخٟ٨ل بهم ،مما ًسل٤
مكا٧ل بوؿاهُت حعجؼ الضو ًٖ ٫خلها ما ًجٗلها ٖغيت لً ِٛاإلاىٓماث الضولُت وال٣ىي
ال٨بري التي جُغخها بحن للخحن وألازغَ ،ضا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي ًب٣ى الخُغ ألا٦بر حؿلل

 1اماهضا ٧اصلُ ،٪هؼٕ ؾالح اإلالكُاث اللُبُت ،مغ٦ؼ ٧اعهُغي لؤلبدار الؿالم الضولي،2012 ،
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الجاٖاث ؤلاعَابُت ًٖ َغٍ ٤اإلاهاظغًٍ او مداولت اؾخٛالْ ٫غوٞهم الا٢خهاصًت والظخماُٖت
وججىُضَم للٗمل لهالر َاجه الجمٗاث اإلاخُغٞت.

1

زاهُا :ؤؾباب اهخمام الضًلىماؾُت الجؼاثغٍت بدل الاػمت اللُبُت
حؿتهض ٝالجؼاثغ مً زال ٫جدغ٧اتها الضبلىماؾُت ججاٍ ألاػمت اللُبُت جد ٤ُ٣مجمىٖت مً
ألاَضاً ٝخمشل ؤَمها في آلاحي:
-1

م٩اٞدت ؤلاعَاب ق٩ل ؤخض ابغػ صوا ٘ٞؾعي الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت إلظاص خل ؾغَ٘

لالػمت اللُبُت٣ٞ ،ض ق٩ل الهجىم الاعَابي ٖلى ٢اٖضة الٛاػ تهضًضا زُحرا لُ٣إ اؾتراجُجي
وخُىي لال٢خهاص الجؼاثغي ،الامغ الظي جُلب اٖاصة وي٘ اؾتراجُجُت امىُت مىؾٗت جخماشخى
م٘ صًىامُُ٨ت التهضًضاث التي ٖغٞذ جُىعا ٦بحرا وؾغَٗا ،بؿبب الاهٟالث الامجي في لُبُا ،وٖضم
٢ضعة الؿلُاث اللُبُت ٖلى الخد٨م في اهدكاع الؿالح ،خُض ٌٗخ٣ض ان الخمغص والاهٟها ٫في
مالي مهضعٍ الؿالح اللُبي ،الظي ٧ان بدؼة الُىاع ١الظًً خاعبىا الى ظاهب هٓام ال٣ظافي،
باإلياٞت الى الخجاعة ٚحر الكغُٖت للؿالح في الؿاخل ،وَى ما َضص الىخضة الترابُت لضولت مالي
والجؼاثغ وهُجغ وبىعُ٦ىاٞاؾى ومىعٍخاهُا والؿىٛا.٫
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مداولت جامحن الخضوص بُٗضا ًٖ ٨ٞغة الخضزل الخاعجي ،والى٢ى ٝصون ٨ٞغة ج٣ؿُم

لُبُا الظي ٢ض حؿٟغ ٖىه ج٣ؿُماث لبٌٗ الضو ٫اإلاجاوعة باإلياٞت الى الخض مً جىٚل
الاعَاب واإلاغجؼ٢ت واهخ٣الهم للخضوص اإلاجاوعة.
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٦ما ان اجٟا ١الؿلم واإلاهالخت في مالي اإلاى ٘٢في الجؼاثغ ق٩ل صاٗٞا ٢ىٍا لدؿىٍت

الاػمت اللُبُت ٞبٗض جى ُ٘٢اَغا ٝالجزإ في مالي ٖلى اجٟا ١اإلاهالخت في اواثل ماعؽ ،2015
٦شٟذ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ظهىصَا لخض اإلاجمىٖاث اللُبُت اإلاؿلختوالؿُاؾُحن للجلىؽ
ٖلى َاولت اإلاٟاوياث ٞالخدضي الظي ًٟغيه التهضًض اللُبي ٖلى الجؼاثغ ٦بحر ٖلى مسخل٠

 1ؾمحر " ،ِ٢جىعٍ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في وؾاَت لدؿىٍت الاػمت اللُبُت"  ،اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم
الؿُاؾُت  ،الٗضص ،2020 ،2م م210- 209
022

ألانٗضة ،هدُجت لخالت الاهٟالث الامجي والؿُاسخي في البلض وُٚاب ؾلُت ٗٞلُت ًم ً٨الخيؿُ٤
1

مٗها .
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ؾغٖت بًجاص خل ؾُاسخي لؤلػمت اللُبُت ،خُض جخسى ٝالجؼاثغ مً ؤن اؾخمغاع جضَىع

ألاويإ ألامىُت في َظا البلض ؾحزًض مً ؤٖبائها ألامىُت ،زانت وؤجها جٟغى بظغاءاث ٖؿ٨غٍت
ُ ّ
ك٩ل اؾخجز ًاٞا ل٣ىي
اؾخصىاثُت ٖلى خضوصَا م٘ لُبُا مىظ ؤ٦ثر مً زمـ ؾىىاث ،وَى ما ٢ض ٌ ِ
ألامً والجِل الجؼاثغي الظي ًخهضي في الى٢ذ طاجه للتهضًضاث ال٣اصمت مً قما ٫مالي.
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ب٢امت ٖال٢اث ظُضة م٘ مسخل ٠ألاَغا ٝاللُبُت وحٗؼٍؼ هٟىطَا بالكغ ١اللُبي إلاىاػهت

الىٟىط اإلاهغي الضاٖم للماؾؿاث الكغُٖت ٦مجلـ الىىاب والجِل الىَجي اللُبي.
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مداولت الجؼاثغ ج٣ضًم هٟؿها ؤمام الضازل اللُبي وألاَغا ٝؤلا٢لُمُت والضولُت ٖلى

ؤجها وؾُِ مداًض في ألاػمت اللُبُت ًم ً٨الاٖخماص ٖلُه لضٖ ٘ٞملُت الخل الؿُاسخي ،بٗضما ٧ان
ًُىٓغ بلحها ٖلى ؤجها مىداػة للمجلـ الغثاسخي وال٣ىي الؿُاؾُت الضاٖمت له بالٛغب اللُبي .وَى
ما ًاَلها زال ٫الٟترة اإلا٣بلت للٗب صوع الىؾُِ بحن ؤَغا ٝألاػمت اللُبُت ،واؾخًاٞت خىاع
وَجي لُبي-لُبي ًم ً٨ؤن ٌُؿٟغ ًٖ ص ٘ٞالخل الؿُاسخي في َظا البلض.
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ُ
يمان ب٣اء ٢ىي ؤلاؾالم الؿُاسخي وال٣ىي اإلاجخمُٗت بالٛغب اللُبي التي ج٣ضم الجؼاثغ

الضٖم لها وحٗخمض ٖلحها ٦إخض اإلاهاصع ألاؾاؾُت لىٟىطَا في َظا البلض ،وطل ٪في مىاظهت
الضٖاوي اإلاخهاٖضة باؾدبٗاص الخُاعاث ؤلاؾالمُت مً الخ٨م ،وجهيُٟها ٖلى ؤجها جُاعاث
مخُغٞت ،وجؼٍض جل ٪الضٖاوي م٘ جىلي "صوهالض جغامب" عثاؾت الىالًاث اإلاخدضة لخبيُه عئي
مدكضصة ججاٍ جُاعاث ؤلاؾالم الؿُاسخي في اإلاىُ٣ت ،بلى ظاهب ؾعي عوؾُا للٗب صوع مدىعي في
ألاػمت اللُبُت .
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2

ان اَم ألاؾباب التي صٖذ الخ٩ىمت الجؼاثغٍت الوكٛا ٫بدل الاػمت اللُبُت٧ ،ان

الخضزل الضي ٢ام به الخل ٠ألاَلسخي بُ٣اصة ٞغوؿا في الجىاع اللُبي مباقغة ٞىظىص ٢ىاث
ٖ 1لي مهباح مدمض لىخِصخي" ،صوع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في خل الاػمت االلُبُت الغاَىت" ،مجلت الضعاؾاث
اللاهىهُت والؿباؾُت  ،اإلاجلض ،1الٗضص ،5ظاهٟي  ،2017م .9
ٖ 2بض اللُُ ٠حجاػي ،الىؾاَت الجؼاثغٍت لدؿىٍت الاػمت اللُبُت  :الغئٍت والخدغواث ،جاعٍش اليكغ9 :
ماعؽ ،2017جاعٍش الاَالُٕٟٞ27 :غيٖ ،2021لى اإلاىhttps://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2562/:٘٢
022

ٚغبُت ٖلى الخضوص ٌؿمذ لها بالخجؿـ ٖلى زُِ وجدغ٧اث الجِل الجؼاثغي والٗخاص
الٗؿ٨غي الضي بدىػجه.
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جدى ٫لُبُا الى خلبت نغإ بحن ال٣ىي ؤلا٢لُمُت و الضولُت وبسانت جغُ٦ا وعوؾُا

ومهغ  ،وابضاء اؾخٗضاصَم للخضزل الٗؿ٨غي ،والضي اجج مساو ٝناو٘ ال٣غاع الجؼاثغي
الظي عؤي ان ُ٢ام خغب ظضًضة بحن الٟغ٢اء اللُبُحن بضٖم ٖؿ٨غي زاعجي ؾُٟا٢م الىي٘
ألامجي اإلاترصي ؤنال .

1

اإلادىع الثاوي  :ؤهمُت اإلالاعبت الجؼاثغٍت لخل الاػمت في لُبُا
ًخًمً َظا اإلادىع بُان الَم الجهىص الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في مؿاٖحها إلظاص خل وحؿىٍت
لالػمت اللُبُت ،وما ًىاظهها مً مسخل ٠الخدضًاث والتي جيب٘ ؤؾاؾا مً حٗ٣ض وحٗضص الٟىاٖل
اإلاكاع٦ت في الجزٕ.
ؤوال :صوع الجهىص الجؼاثغٍت لخل الاػمت في لُبُا
جب٣ى اإلاباصعة الجؼاثغٍت الغامُت الى بًجاص خل لالػمت اللُبُت ٢اثمت اؾاؾا ٖلى الى٢ىٖ ٝلى
مؿاٞت واخضة مً ألاق٣اء اللُبُحن وبالجهىص التي بظلتها ٖلى مسخل ٠ألانٗضة بضءا بى٠٢
بَال ١الىاع والجلىؽ بلى َاولت الخىاع التي ججم٘ الٟغ٢اء اللُبُحن مً ؤظل خل ؾُاسخي قامل
و٣ٞا للكغُٖت الضولُت و٢غاعاث مجلـ ألامً وفي بَاع اخترام بعاصة الكٗب اللُبي الك٦ ،٤ُ٣ما
جا٦ض اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت جمؿ٨ها بالضوع اإلادىعي لضو ٫الجىاع مً ؤظل ج٣غٍب وظهاث الىٓغ بحن
ألاق٣اء اللُبُحن مً زال ٫اٖخماص الخىاع الكامل ٦ؿبُل وخُض لخد ٤ُ٣الؿالم في لُبُا ويمان
وخضة وؾالمت ؤعايحها .

2

ان مً بحن ماقغاث ٦شاٞت اليكاٍ الضبلىماسخي الجؼاثغي طي الهلت باألػمت اللُبُت هي جىالي
الؼٍاعاث واإلاباخشاث اإلاخٗل٣ت باإلال ٠اللُبي ،جمشلذ باألؾاؽ في:

 1ؾمحر  ،ِ٢مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م210
ٖ 2بض الغػا ١بً ٖبض هللا ،الجؼاثغ جضو لخيؿُم الجهىص بكلُمُا وصولُا لخل الاػمت اللُبُت  ،جاعٍش اليكغ في
 ،2020\06\07جاعٍش الاَالٕ ٖ ،2021\3\6 :لى الغابِ https://www.aa.com.tr/ar/ :
022



ػٍاعة عثِـ خ٩ىمت الىٞا ١الىَجي بخاعٍش ً 06ىاًغ٧ /اهىن الشاوي  2020الظي لم ًس٠

ز٣ت خ٩ىمخه في اإلاجهىصاث الجؼاثغٍت اإلابظولت للخس ٠ُٟمً خضة الخهُٗض وصٖم الخل
الؿُاسخي و٢ض جباخض م٘ الغثِـ الجؼاثغي خى ٫آلُاث جُٟٗل الاجٟا ١ألامجي اإلاكتر ٥بحن
الجؼاثغ ولُبُا اإلاى ٘٢زال ٫الٗام  2012ؤزىاء اوٗ٣اص الضوعة الشاهُت للجىت ألامىُت اإلاكتر٦ت
وال٣اضخي بخإمحن الخضوص وم٩اٞدت ؤلاعَاب والجغٍمت الٗابغة للخضوص وَى الاجٟا ١الظي ًسخل٠
الُغٞان في ٢غاءة ٞدىاٍ ،خُض ال جغي الجؼاثغ بم٩اهُت جضزلها ٖؿ٨غٍا زاعط خضوص ؾُاصتها
ؤلا٢لُمُت ،في خحن ٌؿعى الجاهب اللُبي بلى جىُْ ٠الاجٟا ١للخهىٖ ٫لى صٖم ٖؿ٨غي لهض
ٖضوان ٢ىاث اللىاء اإلاخ٣اٖض خٟتر ٖلى الٗانمت َغابلـ ،بهٟتها مجمىٖاث مؿلخت حٗمل
زاعط قغُٖت الضولت.


ػٍاعة وػٍغ الخاعظُت التر٧ي بخاعٍش ً 07ىاًغ٧ /اهىن الشاوي  2020الظي ؤ٦ض ٖلى يغوعة

اهسغاٍ الجؼاثغ في مباصعاث البدض ًٖ الخلى ٫الاػمت اللُبُت اهُال٢ا مما لها مً صوع مدىعي
اً ٫م ً٨ججاوػٍ ،لخخ٩لل ػٍاعجه باجٟا ١الُغٞحن ٖلى ججىب ؤي بظغاء ٖملي ًؼٍض في حٗ٨حر
ألاظىاء ،وبظ٧ ٫ل الجهىص لى ٠٢بَال ١الىاع.


ػٍاعة وػٍغ الخاعظُت والخٗاون الضولي ؤلاًُالي بخاعٍش ً 08ىاًغ٧ /اهىن الشاوي ،2020

الظي ٖبر ًٖ جُاب ٤وظهت هٓغ بالصٍ م٘ الُغح الجؼاثغي الخام بؿبل خلخلت ألاػمت اللُبُت.


ػٍاعة وػٍغ الخاعظُت اإلاهغي بخاعٍش ً 09ىاًغ٧ /اهىن الشاوي  2020لخباخض ؾبل

خلخلت ألاػمت م٘ ما لظل ٪مً صالالث هٓغا لالنُٟا ٝاإلاهغي اإلاٗلً بلى َغ ٝاللىاء اللُبي
اإلاخ٣اٖض خٟتر.

1

ًا٦ض الخبراء في َظا الكإن ان الجؼاثغجمل ٪مجمىٖت مً ألاوعا ١التي جدُذ لها ا٦دؿاب م٩اهت
عُٗٞت في مل ٠اللُبي ،ولٗل ؤَم جل ٪ألاوعا ١جخمشل في ٖال٢اتها اإلاخِىت م٘ ؤَغا ٝالجزإ
ؤلا٢لُمُت والضولُت ،وزانت جغُ٦ا ،عوؾُا وٞغوؿا ٖلى َظٍ الخلُٟت باقغ اإلاؿاولىن

 1مىهىع لخًاعي،الغئٍخان الجؼاثغٍت والخىوؿُت لالػمت اللُبُتُ٢ ،غ  ،مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاثً ،ىاًغ
 ،2020م 6
022

الجؼاثغٍىن ،ؤزحرا اجهاالث م٨شٟت م٘ مىؾ٩ى وباعَـ وجىوـ ،ع٦ؼوَا مً زاللها ٖلى مدىعًٍ
عثِؿحن َما:
ؤوال :ججمُض الىي٘ الٗؿ٨غي في ظبتهي ؾغث والجٟغة ألَى ٫و٢ذ مم٧ ،ً٨ي جدؿجى الٗىصة بلى
ماثضة الخٟاوى.
زاهُا :بٞؿاح اإلاجا ٫ؤمام ألامم اإلاخدضة ٧ي جٟغى خٓغا ناعما ٖلى بصزا ٫الؿالح وه٣ل
اإلاغجؼ٢ت بلى لُبُا ،بٗضما ؤزبدذ ؤلاظغاءاث الغاَىت ٢لت هجاٖتها .وَؿخض ٫الجؼاثغٍىن ٖلى وظاَت
ا٢تراخهم بإن مىُل ٤ألاػمت في لُبُا ٧ان ٢غاع مجلـ ألامً الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة الغ٢م 1970
الهاصع في آطاع/ماعؽ  2011والظي ٞغى خٓغا ٖلى بصزا ٫الؿالح بلى لُبُا َ
وظمض ؾالح الجى
اللُبي في ألاعى ،بىاء ٖلى اتهامه باؾتهضا ٝاإلاخٓاَغًٍ الؿلمُحن.

1

وباإلياٞت بلى َظا اليكاٍ الضبلىماسخي البال ٜالخإزحر جم :جىظُه صٖىة عؾمُت لغثِـ الجمهىعٍت
الترُ٦ت لؼٍاعة الجؼاثغًٞ ،ال ًٖ جىظُه صٖىة عؾمُت لغثِـ الجمهىعٍت الخىوؿُت لؼٍاعة الجؼاثغ
ًم ً٨اؾخسالم صاللخحن ؤؾاؾِخحن مً َظٍ الخغُ٦ت الضبلىماؾُت اإلا٨شٟت:


ال ٌٗجي جى ٠٢الجؼاثغ اإلاىنى ٝبالخُاص ،الخُاص ًٖ الاػمت اللُبُت بل الخُاص ًٖ

الانُٟا ٝم٘ ؤَغاٞها ،لم جس ٠بٖالن مىٟ٢ها الغؾمي والٗملي مً ألاػمت ،اإلاخمشل في عٌٞ
الخضزل الٗؿ٨غي ألاظىبي مهما ٧اهذ ؤَغاٞه ومبرعاجه ،والٗمل ٖلى جىٞحر الٓغو ٝالؿُاؾُت
الضازلُت والخاعظُت بما ًدىاؾب وجم٨حن اللُبُحن مً الىنى ٫بلى خل ًىهي ؤػمتهم ،وٍُىي
نٟدت الخال ٠بُجهم.

 1عقُض زكاهت ،لُبُا :مباصعة حؼاثغٍت في ألافم وحماٖت الٛض ٌؿخضٖىن الامـ ،جاعٍش اليكغ في ،2020\8\8
جاعٍش الاَالٕ في ٖ ،2021\3\6لى الغابِ:
https://www.alquds.co.uk/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82/%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
021



جإزحر الخدغ ٥الضبلىماسخي الجؼاثغي ٖلى مجغي ألاخضار ،خُض ؾاَم اإلاى ٠٢الجؼاثغي

بٟٗالُت في جغٍض ألاَغا ٝالٟاٖلت ًٖ الاهضٞإ هدى زُاع الخؿم الٗؿ٨غي ،وَى ما ًضٖ ٫لى
الش٣ل الىاػن للجؼاثغ في اإلال ٠اللُبي ألانٗب الظي ٖلى الجؼاثغ جد٣ُ٣ه في ألاػمت اللُبُت ٖلى
يىء ما ًلٟها مً مؿخجضاث ؤبغػَا بٖالن جغُ٦ا ًٖ بضاًت بًٟاص ؤولى َالج٘ ٢ىاتها الٗؿ٨غٍت
للُبُاَ ،ى مضي ٢ضعة الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ٖلى الخم ً٨مً خ ً٣الضماء اللُبُت ،والخٟاّ
ٖلى الخض ألاصوى واإلاسضوف مً الكغُٖت في لُبُا ،م٘ اإلادآٞت ٖلى زىابذ ؾُاؾتها الخاعظُت
وُٖ٣ضتها الٗؿ٨غٍت .زانت في ْل وظىص مداوالث ٖضًضة لجغ الجؼاثغ للخضزل الٗؿ٨غي في
لُبُا ،الامغ الظي جغًٞه الجؼاثغ الٖخباعاث زانت بمباصت ؾُاؾتها الخاعظُت.

1

زاهُا :الٗلباث التي جىاحه اإلاباصعة الجؼاثغٍت
عٚم الخدغ٧اث الجؼاثغٍت اإلا٨شٟت ججاٍ ٧اٞت ؤَغا ٝألاػمت اللُبُت بالٟترة ألازحرة في مداولت
لض ٘ٞالخل الؿُاسخي ،وب٢ىاٖهم بغئٍتها لخل ألاػمت؛ بال ؤن جل ٪الخدغ٧اث جىاظه بمجمىٖت مً
الخدضًاث ٢ض حك٩ل ً
ُ٢ضا ٖلى الضوع الجؼاثغي ًم ً٨ج٣ؿُم جل ٪الخدضًاث ٖلى مؿخىٍحن
صازلي وزاعجي:
ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ً :م ً٨جلخُو ابغػ الخدضًاث التي جىاظه الجهىص الجؼاثغٍت ي الضازل
اللُبي في الى٣اٍ الخالُت:
ً
وجدضًضا جل ٪الخابٗت للمٟتي
وظىص ٖضص مً الخُاعاث ؤلاؾالمُت بالٛغب اللُبي،
بالٗانمت َغابلـ "الهاص ١الٛغٍاوي" ٚحر الخايٗت للىٟىط الجؼاثغي ،والتي ُحك٩ل ج ً
دضًا
لخُاعاث ؤلاؾالم الؿُاسخي ولخ٩ىمت الىٞا ١الىَجي ومجلـ الضولت اإلاضٖىمحن مً ٢بل الجؼاثغ،
٣ٞض ٢امذ جل ٪الجماٖاث با٢خدام ٖضص مً اإلا٣غاث الخ٩ىمُت الخابٗت لخ٩ىمت الىٞا١
بالٗانمت َغابلـ وم٣غ اإلاجلـ ألاٖلى للضولت باإلياٞت الى ُ٢امها بٗملُاث ٖؿ٨غٍت وهجىماث
جم٨ىذ مً زاللها الاؾخدىاط ٖلى باع الى ِٟفي مىُ٣ت الهال ٫الىُٟي  ،و٢ض ؤٖلىذ ٖىصة
خ٩ىمت ؤلاه٣اط الىَجي ؤلاؾالمُت واإلااجمغ الىَجي الٗام اإلاىتهُت والًخه إلاماعؾت مهامهما مً
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ظضًض ،عاًٞت الاٖترا ٝبكغُٖت الاجٟا ١الؿُاسخي اللُبي ،مما ازغ ؾلبا ٖلى ظهىص الجؼاثغ
لدؿىٍت ألاػمت اللُبُت.
-

1

ؤن زُاع الخُغ ١للخؿم الٗؿ٨غي ًجهٌ ٧ل مداوالث الدؿىٍت الؿلمُت هٓغا للضٖم

الا٢لُمي والضولي إلاٗؿ٨غ قغ ١لُبُا ألا٢ىي ٖؿ٨غٍا٢ ،بل ؤن ً٣لب ولىط جغُ٦ا ؾاخت اإلاُضان
ّ
ٖؿ٨غٍا إلاٗؿ٨غ ٚغب لُبُا ،ل ً٨يٗ ٠الىٟىط الجؼاثغي في لُبُا ال ٌٗىص
اإلاىاػًٍ وَُٗض الاٖخباع
 ِ٣ٞللٗىامل اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا واهما َى امغ ًسو الجاهب الضازلي للجؼاثغ ،خُض لم جىجر
صبلىماؾُتها في ٦بذ ظماح الخضزل اإلاهغي عٚم وظىص اجٟا ١زالسي (جىوـ الجؼاثغ مهغ)،
باإلياٞت الى ٖضم ٢ضعتها ٖلى ا٢ىإ الاَغا ٝالازغي الا٢لُمُت والضولُت بهىاب عئٍتها ،عٚم اجها
جدكاع ٥م٘ لُبُا في خضوص قاؾٗت ،الا اهه جم ع ٌٞعمًان لٗمامغة مبٗىزا لؤلمم اإلاخدضة في
لُبُا " وػٍغ الخاعظُت الؿاب "٤مً ٢بل الٟغ٢اء في لُبُا وختى زاعظها مما اصي لًٗ ٠وجغاظ٘
لىٟىط الجؼاثغ في لُبُا.

2

ٖلى اإلاؿخىي الخاعجي :ان مً بحن ؤبغػ الخدضًاث التي جىاظه الجهىص الجؼاثغٍت زاعط التراب
اللُبي هي حٗضص الٟاٖلحن في َظا الهغإ وما ٌٗ٨ؿه مً نٗىبت الخيؿُ ٤بُجهم:
-

حُٗ٣ضاث ألاػمت اللُبُت في الؿُا ١ؤلا٢لُمي والضولي ًجٗل مً ٞغم هجاح اإلاباصعة

الجؼاثغٍت يُٟٗا ،ألن جد ٤ُ٣وؾاَت ؾلمُت هاجخت ًدخاط بلى ْغو ٝمىيىُٖت مخىٞغة،
ؤَمها َى الخىا ٤ٞالضولي وؤلا٢لُميٞ ،ىظىص الٖبحن عثِؿُحن في ألاػمتَ ،ما مهغ وجغُ٦ا ،ولهما
صوع "ؤ٦ثر ٞاٖلُت مً الجؼاثغ" ،عٚم ؤَمُت ألازحرة في اإلاىُ٣ت.
-

اه٣ؿاماث اإلاٛاعبت زانُت بيُىٍت لٗال٢اتهم البُيُت بكإن ألاػمت اللُبُت التي ًٓل ٞحها

الضوع اإلاٛاعبي اإلاازغٚالبا ،لخب٣ى الضو ٫اإلاٛاعبُت٦ ،ما في  2011مخٟغ٢ت ؤًىما ولذ وظهها ،خُض
اوٗ٨ؿذ "الٗ٣ضة الجُىؾتراجُجُت" للٗال٢اث بحن اإلاٛغب والجؼاثغ ؾلبا ٖلى ألاػمت اللُبُت التي
جدىلذ بمجغص اهٟجاعَا بلى مهضع زال ٝبيافي بحن البلضًً ومؿغخا للخىاٞـ بُجهما ،وَٗض
ٖ 1بض اللُُ ٠حجاػي ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ.
ٖ 2بض الىىع بً ٖىتر ،الضوٌ اإلاٛاعبُت والاػمت اللُبُت :جىافم في الخهىعاث جًاعب في الاصاء ،الضوخت ،مغ٦ؼ
الجؼٍغة للضعاؾاث  ،2020،م 5
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حٗمُ ٤الهىة بُجهما اخض ابغػ الخضاُٖاث الاؾتراجُجُت لالػمت اللُبُت لم ًخٛحر اإلاكهض مىظ جل٪
الٟترة ٞالضًىامُُ٨ت الؿُاؾُت هي هٟؿها٦ ،مشاٖ ٫لى طلً ٪غي البٌٗ في اإلاٛغب ان للجؼاثغ
ًضا في ٖضم صٖىة اإلاٛغب للمكاع٦ت في ماجمغ بغلحن خى ٫الاػمت اللُبُتٖ ،ما ان الجؼاثغ ٢ض
ا٢هِذ مً ٢بل في ماجمغ جم جىُٓمه مً ٢بل ٞغهُا ،1بُض ان صٖىث الجؼاثغ الٗاثضة للخى
للؿاخت الضولُت ما َى الا للخىا ٤ٞبحن وظهاث الىٓغ بُجها وبحن جىوـ اإلاكتر٦خحن في الخضوص م٘
2

لُبُا ،باإلياٞت ؾُاؾتهم الخُاصة ًٖ الاَغا ٝاإلاخىاػٖت في الضازل اللُبي.
-

ًغي اإلادللىن للىي٘ اللُبي ؤن "ببٗاص" الجؼاثغ ٖاثض بلى "اتهاماث" وظهذ بلحها

بمداولتها ٞغى مباصعتها وعئٍتها ،وَى ما ٦كٟه "ؾىء" الخٟاَم بُجها وألامم اإلاخدضة ،جا٦ض
الجؼاثغ ٖلى وظىص نغإ صولي في لُبُا ،والاهدُاػ بلى َغ ٝؤو َغٞحن ٌُٗي هخاثج ْغُٞت ،وٖلُه
ٞالخل الضاثم ًىبش ٤مً الكغُٖت الكٗبُت ختى لى ٧اهذ ما٢خت في البضاًت ،ألن ؾُاؾت
الخُِٗىاث ؤزبدذ ٞكلها في َظا البلض ،وَظا ما ؤ٦ضجه الاخضار الخ٣ا.3
-

ًغي نىإ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ؤن ٞغوؿا هي ؤخض الٟىاٖل ألاؾاؾُت

اإلادؿببت في بظهاى ؤي مباصعة ظؼاثغٍت للىؾاَت في ألاػمت اللُبُت .لظل ٪حكٗغ الجؼاثغ صاثما
بالتهمِل بـسـهـىم لُبُا ،وَـىـا ٥مـً ٌٗخ٣ض ؤن الـجـؼاثـغ ؾـخـدـاو ٫حًُٗض مىٟ٢ها مـً ألاػمت
بخٗؼٍؼ جـ٣ـاعبـهـا مـ٘ عوؾـُـاٞ ،ـي مـدـاولـت للخض مـً الـىـٟـىط الـٟـغوـؿـي ،وعبـمـا جـدـاو ٫الـجـؼاثـغ

1

Amine Saadani, Libye : le Maroc exclu du dossier après des années de lobbying, Middle East
Eye publié le : 27/01/2020 : ( https://www.middleeasteye.net/fr/en-bref/libye-le-maroc-exclu-du)dossier-apres-des-annees-de-lobbying (vu le 3/3/2021
ٖ 2بض الىىع بً ٖىتر ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ،م .3
ٖ 3لي ًاحي ،الجؼاثغ بحن الُٛاب و الابٗاص ًٖ مؿاعاث خل الاػمت اللبُت  ،جاعٍش اليكغ  ،2020\11\14جاعٍش
الاَالٕ ٖ ، 2021\3\6 :لى الغابِ :
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8
%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8
%AD%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9
%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9&rlz=1C1GGRV_enDZ942&oq=&aqs=chrome.0.69i59i4
50l2.568764j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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اؾخٛال ٫الخىاٞـ الغوسخي  -الٟغوسخي مً زال ٫ج٨شُ ٠الكغا٦ت ألامىُت م٘ مىؾ٩ى ،لخ٣ىٌٍ
ما حٗخبرٍ هُا٢ا قبه مؿخمغ للىٟىط الٟغوسخي اإلامخض مـً اإلاٛغب بلـى مالي وبلـى مهغ وبلـى مـا وعاء
طل.٪
-

1

قاع٦ذ الجؼاثغ في ماجمغ بغلحن ،وهي حٗاوي مأػ ١ظضًت ،ظٗلذ مً مهمتها

الضبلىماؾُت مؿإلت نٗبتٞ ،غٚم صٖمها لخ٩ىمت الىٞا ١في َغابلـ ،ل ً٨اإلاك٩ل ؤن َظٍ
الخ٩ىمت ٢غٍبت مـً جغُ٦ا التي جٟغى ٖلحها قبه ونـاًـتٞ ،الجؼاثغ جسصخى بن اؾخدب ألامغ
ً
مؿخ٣بل امـخـُـاػاث ا٢ـخـهـاصًـت وعبـمـا ٖؿ٨غٍت
لخ٩ىمت الىٞا ١الـىَـىـي بـضٖـم صولـي ،ؤن حُٗي
لترُ٦ا ،بدُض ً٩ىن الؾُىبى٢ ٫اٖضة ٖؿ٨غٍت لها في ألاعاضخي اللُبُت ؾخمشل زُغا اؾتراجُجُا
مؿخ٣بال في الجؼاثغٟٞ ،غم هجاح اإلااجمغ مغَىهت بمضي الخىا ٤ٞبحن مهالر َـظٍ الـ٣ـىي ،بط
بن و٢ـ ٠اَـا ١الـىـاع ٦ـان مـً الـبـضاًـت بـٗـض اجـٟـا ١عوؾــي  -جـغ٦ـيٞ ،ـُـبـضو ؤن ألاَغا ٝاللُبُت
اإلاخهاعٖت لم حٗض جمل ٪مهحرَا بإًضحها ،وال جمل ٪الجؼاثغ ال٨شحر مً وؾاثل الًٖ ِٛلى
ال٣ىي ال٨بري اإلاازغة في اإلاكهض اللُبي ،ؾىي ما حٗل ٤بالكإن ألامجي .بٗباعة ؤزغي؛ ؾخداو٫
الجؼاثغ ب٢ىإ َظٍ ال٣ىي ؤجها هي مً ؾِخدمل جبٗاث الخغب في لُبُا ،التي ؾدخٟا٢م ظغاءَا
مىظاث الهجغة هدى ؤوعوبـا ،وؾدخدى ٫لُبُا بلى ؾاخت مؿدباخت لخىُٓماث بعَابُت ؾتهضص
مهالهم الا٢خهاصًت في ٧امل اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت والؿاخلُت  -الصخغاوٍت.
-

2

ولٗل اَخمام صو ٫مً زاعط اإلاىُ٣ت باألػمت اللُبُت مشل عوؾُا والىالًاث اإلاخدضة

ألامغٍُ٨ت وصو ٫ؤوعوبُتً ،ض ٘ٞالجؼاثغ إلًجاص مؿاخت زانت بها إلزباث طاتها؛ ٧ىجها بلى ظاهب
جىوـ ،مً ؤ٦ثر اإلاخإزغًٍ مً ؤي جهُٗض ٢اصم .ولَ ً٨ظا ال ًجٗل مً مباصعتها ؤ٦ثر ؤَمُت مً
ٚحرَا٦ ،ما ًا٦ض اإلاىمجي ؤن َىا ٥خ٩ىماث ؤزغي ؤ٦ثر ٞاٖلُت في ألاػمت مشل مىؾ٩ى وواقىًُ
وال٣اَغة وؤه٣غة؛ ما ٌٗجي ؤن َىا ٥خاظت بلى جٟاَماث بحن َظٍ ألاَغا٦ ٝسُىة ؤولى مً ؤظل
جإؾِـ ْغو ٝمىاؾبت ألي خل مؿخ٣بلي ،ول ً٨مً ظهت ؤزغي ٞةن بٖالن الجؼاثغ ًٖ اإلاباصعة
َى حٗبحر نغٍذ ًٖ ٖضم هجاح صو ٫ماجمغ بغلحن٦ ،ما ًغي اإلادلل الؿُاسخي بال ٫الكىب٩ي":لى
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عؤث الجؼاثغ ؤن بةميان صوٌ ماجمغ بغلحن جلضًم الضٖم ،إلاا كضمذ اإلاباصعة" ،مًُفا ؤن َغح
اإلاباصعة الجؼاثغٍت جدذ مٓلت ألامم اإلاخدضة ٌٗؼػ اللىٌ بإن اإلااجمغ لً ٌؿاهض اإلاباصعة"،
ٌٗاب ٖلى ماجمغ بغلحن اهه لم ًغإ الخباًىاث الؿُاؾُت الا٢لُمُت طاث الهلت بلُبُا ،بط لم ًخم
جىظُه صٖىة بلى الجؼاثغ في مغخلت الخسُُِ للماجمغُٞ ،ما صوٖ ٫غبُت ؤزغي مشل مهغ
وؤلاما اث الضاٖمت لخٟتر ٧اهذ خايغة مً البضاًت ،بل ّ
بن َغفي الجزإ اللُبي ؤًًا لم ًدًغا
ع
اإلااجمغ في ًىاًغ ُٞ ،2020ما مباصعة الغثِـ الجؼاثغي وبن ٧اهذ ٚحر واضخت اإلاٗالم بال ّؤجها ج٣ىم
ٖلى صٖىة ٧ل الٟاٖلحن اللُبُحن بلى خىاع مٟخىح ً٣ىص بلى اهخساباث ظضًضة وبىاء صؾخىعي
ًًمً ٖضم ظغ لُبُا بلى مؼٍض مً الٗىٚ ،1٠حر ان اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت جدخاط بلى بَاع ؤممي
وَىضؾت للخل بخُٗحن مبٗىر ؤممي وٖ٣ض مٟاوياث في صولت ظاعة ،بؿبب حُٗ٣ض الجزإ اللُبي
َظا ًهٗب مً بم٩اهُت الاجٟا ١وهجاح اإلاؿاعي الجؼاثغٍت.
مما ط٦غؾاب٣ا ،حٗخبر الجهاث الٟاٖلت الضولُت وزانت ألامم اإلاخدضة وال٣ىي ال٨بري ٖامل
مهم مً اظل مؿاٖضة لُبُا ٖلى جدؿحن اصاعتها الٗامت للبالص والخغوط مً َظٍ الاػمت ،وال
ً٣خهغ الضوع في طل ،ِ٣ٞ ٪بل ًجب يمان وكغ ٢ىاث صولُت زانت لخ ٟٔالامً في مغخلت ما
بٗض الجزإ واٖاصة حكُ٨ل ماؾؿاث الضولت وهؼٕ الؿالح مً اإلا٣اجلحن واب٣ائهم ٖلى مؿاٞت
زابخت ،م٘ يمان جضعٍب ٢ىاث امً مىزى٢ت جخىلى خماًت الخضوص وماؾؿاث الضولت٦ ،ما ج٣ىم
اًًا َظٍ الجهاث بدىُٓم اهخساباث قٟاٞت جدُذ حُٗحن عثِـ قغعي للبالص ومىه الخغوط مً
2

خالت الاهٟالث والدكدذ التي حِٗكها لُبُا.
الخاجمت

في زالنت بدشىا ههل الى هدُجت مٟاصَا ان الخُىعاث الاػمت اللُبُت الغاَىت ؤْهغث الضوع
اإلادىعي الظي ًم ً٨للجؼاثغ ان جلٗبه مً اظل ز ٌٟصعظاث الخىجغ بحن ؤَغا ٝالجزاء ؾىاء
٧ان طل ٪بحن الٟغ٢اء اللُبُحن او مً زاعط لُبُا٧ ،ىن الجؼاثغ مىظ بضاًت الاػمت خآٞذ ٖلى
 1الجؼاثغ جُغح مباصعة حضًضة خىٌ الاػمت في لُبُا :فهل جىجح هظه اإلاغة؟  ،جاعٍش اليكغ في  ،2020جاعٍش
الاَالٕٖ،2021/3/6 :لى الغابِ https://p.dw.com/p/3fbtR
٦ 2غَؿخىٞغ قُِٛـ و ظُٟغي ماعجُجي ،لُبُا بٗض اللظافي ٖبر وجضاُٖاث اإلاؿخلبل ،مٗهض ابدار RANDلالمً
ال٣ىمي ،2014،م 81
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مؿاٞت زابخت وٖال٢ت خؿىت م٘ الجمُ٘ ،وهي الىع٢ت الغابدت التي حؿعى الجؼاثغ لالؾدشماع ٞحها
مً اظل الخإزحر ا٦ثر في اإلال ٠اللُبي ومداولت الؿحر باألػمت هدى الاهٟغاط والخىا ٤ٞبحن ظمُ٘
ألاَغا.ٝ
ج٣ىم اإلاباصعة الجؼاثغٍت ٖلى ؤؾاؽ الٗىانغ الخالُت :
-

ؾُاصة ووخضة التراب اللُبي ع ٌٞالخضزالث الٗؿ٨غٍت ألاظىبُت بمسخل ٠الُغ.١

-

الضٖىة الى اإلاٟاوياث بِىجمُ٘ الٟغ٢اء صون تهمِل ؤي َغ ٝواٖخماص الخىاع

وألاؾالُب الؿلمُت لخل الجزإ.
-

صٖىة اإلاجخم٘ الضولي الجمام مهمخه وجد ٤ُ٣الامً والؿلم في لُبُا.

عٚم حكاع ٥الجؼاثغ في جهىعاتها لخلخلت الاػمت اللُبُت م٘ ال٨شحر مً ألاَغا ٝالا ان َىا ٥مً
ًسالٟها ،اط ان جد ٤ُ٣الامً والؿالم ٢ض ال ًسضم بٌٗ الضو ،٫مما ًهٗب مً ٨ٞغة ج٣غٍب
وظهاث الىٓغ والىنى ٫لدؿىٍت جغضخي ظمُ٘ ألاَغا ٝبما في طل ٪صولت لُبُا ،اط ًا٦ض ال٨شحرون
ان لُبُا ال جمل ٪امغ ج٣غٍغ مهحرَا بُضَا ،بل ان مل ٠خل الاػمت او الؼٍاصة في حُٗ٣ضَا مُغوح
ٖلى َاولت ٢ىي زاعظُت جدغ٦ها اإلاهالر والُمىخاث.
٦ما ال ًم ً٨ألي َغ ٝمً ألاَغا ٝؾىاء ؤلا٢لُمُت ؤو الضولُت ؤن ج٣ىم باؾدبٗاص الجؼاثغ في
خل الجزإ اللُبي ألجها وخضَا الٗاعٞت بُبُٗت اإلاىُ٣ت وبد٨م ٖال٢اتها الخاعٍسُت بها وامخضاصَا
الجٛغافي الظي ً٣اعب ألال٧ ٠لم ،لهظا هجض الضولت الجؼاثغٍت حؿعى ب٩ل ٢ىة مً ؤظل جىخُض
الهٟى ٝاللُبُت وطل ٪مً زال ٫ججاوػ زالٞاتهم الًُ٣ت الي جدى ٫صون جد ٤ُ٣الىخضة
الىَىُت.
الخىنُاث:


ٖلى الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ان جبظ ٫اإلاؼٍض مً الجهض لخىُٓم ماجمغاث واؾخًاٞت

الٟاٖلُحن الغثِؿُحن في الاػمت اللُبُت والٗمل ٖلى ج٣غٍب وظهاث الىٓغ في ؾبُل ا٢ىإ ظمُ٘
الٟغ٢اء اإلاخىاخغًٍ في لُبُا مً اظل الىنى ٫الى حؿىٍت ٗٞلُت لهظٍ الاػمت ،وٖىصة البالص الى
ؾابٖ ٤هضَا ،م٘ الدكضًض ٖلى يغوعة اجبإ الىهج الؿلمي وع ٌٞؤي جضزل ٖؿ٨غي مهما ٧ان
ق٩له.
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ٖلى ألامم اإلاخدضة واإلاجخم٘ الضولي ان ًخدمل مؿاولُت بٖاصة الاٖماع وخ ٟٔالامً

والاؾخ٣غاع لؤلعاضخي اللُبُت ،زانت بٗض الخضزل الٗؿ٨غي لئلَاخت بىٓام ال٣ظافي ،باإلياٞت
الى ؾً ٖ٣ىباث ناعمت ٖلى ٧ل مً ً٣ىم بسغ ١اجٟاُ٢اث الؿالم.


ٖلى الضو ٫اإلاخضزلت في الاػمت اللُبي الاوسخاب مجها ،وسخب اإلاُلِكُاث التي جم الؼط

بها لل٣خاَ ٫ىا ،٥وججغٍض ٧ل الجمٗاث اإلاؿلخت مً ؤؾلختها بمخابٗت مً َغ ٝألامم اإلاخدضة.
كاثمت اإلاغاح٘
الىخب:
-

الٗلىي الخؿحن ،الاػمت اللُبُت بحن نغإ الاعاصاث الضولُت والاه٣ؿام الضازلي،

الضوخت ،مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاث2020 ،
-

بً ٖىتر ٖبض الىىع ،الضو ٫اإلاٛاعبُت والاػمت اللُبُت :جىا ٤ٞفي الخهىعاث جًاعب في

الاصاء ،الضوخت ،مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاث .2020،
-

٧اصلُ ٪اماهضا ،هؼٕ ؾالح اإلالكُاث اللُبُت ،مغ٦ؼ ٧اعهُغي لؤلبدار الؿالم الضولي،

.2012
-

لخًاعي مىهىع ،الغئٍخان الجؼاثغٍت والخىوؿُت لالػمت اللُبُتُ٢ ،غ ،مغ٦ؼ الجؼٍغة

للضعاؾاثً ،ىاًغ .2020
-

مغظحن خؿحن ،الاػمت اللُبُت بحن اإلاخى ٘٢والٓىىن٧ ،لُت الٟىىن ،ظامٗت جغٍبىلي ،وكغ

في ماًى.2020
-

قُِٛـ ٦غَؿخىٞغ و ماعجُجي ظُٟغي  ،لُبُا بٗض ال٣ظافي ٖبر وجضاُٖاث اإلاؿخ٣بل،

مٗهض ابدار RANDلالمً ال٣ىمي.2014،
اإلاجالث:
-

لىخِصخي ٖلي مهباح مدمض" ،صوع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في خل الاػمت االلُبُت

الغاَىت" ،مجلت الضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿباؾُت ،اإلاجلض ،1الٗضص ،5ظاهٟي .2017
-

 ِ٢ؾمحر" ،جىعٍ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في وؾاَت لدؿىٍت الاػمت اللُبُت" ،اإلاجلت

الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت ،الٗضص.2020 ،2
اإلاىاك٘ الالىتروهُت:
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-

بً ٖبض هللا ٖبض الغػا ،١الجؼاثغ جضو لخيؿُ ٤الجهىص ب٢لُمُا وصولُا لخل الاػمت

اللُبُت ،جاعٍش اليكغ في  ،2020\06\07جاعٍش الاَالٕ ٖ ،2021\3\6 :لى الغابِ :
/ https://www.aa.com.tr/ar
جاعٍش

حجاػي ٖبض اللُُ ،٠الىؾاَت الجؼاثغٍت لدؿىٍت الاػمت اللُبُت  :الغئٍت والخدغ٧اث،
اليكغ:

9

ماعؽ،2017

جاعٍش

الاَالٕ(،)2021/2/27

ٖلى

اإلاى٘٢

:

/ https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2562
-

ًاحي ٖلي  ،الجؼاثغ بحن الُٛاب و الابٗاص ًٖ مؿاعاث خل الاػمت اللُبُت ،جاعٍش اليكغ:

 ،2020\11\14جاعٍش الاَالٕ 6ماعؽٖ ،2021لى الغابِ :
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1
%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8
%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2
%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%
A9&rlz=1C1GGRV_enDZ942&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l2.568764j0j7&sourcei
d=chrome&ie=UTF-8
اليكغ:

زكاهت عقُض ،لُبُا :مباصعة ظؼاثغٍت في ألا ٤ٞوظماٖت الٛض ٌؿخضٖىن الامـ ،جاعٍش
،2020\8\8

جاعٍش

الاَالٕ

في

،2021\3\6

ٖلى

الغابِ:

https://www.alquds.co.uk/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%D8%AC%D8%B2%D8%
A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82/ %D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
-

الجؼاثغ جُغح مباصعة ظضًضة خى ٫الاػمت في لُبُاٞ :هل جىجر َظٍ اإلاغة؟ ،جاعٍش اليكغ

في  ،2020جاعٍش الاَالٕٖ ،2021/3/6 :لى الغابِ . https://p.dw.com/p/3fbtR
اإلاغاح٘ باللٛت ألاحىبُت:
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Saadani ,Amine ,Libye : le Maroc exclu du dossier après des années de
lobbying,

Middle

East

Eye

publié

le

:

-

27/01/2020

(https://www.middleeasteye.net/fr/en-bref/libye-le-maroc-exclu-du-dossier-apres(des-annees-de -lobbying (vu le 3/3/2021
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Algeria Role in Libya : Divergent perceptions Towards a renewed
Algerian regional diplomacy
 جهىعاث مخباًىت هدى صبلىماؾُت بكلُمُت حضًضة:الضوع الجؼاثغي في لُبُا
D. Lotfi Sour
Mustapha Stambouli University of Mascara
l.sour@mascara-univ.dz
Abstract:

:ملخو

Since the overthrow of the Muammar Gaddafi
 والخضزل،ظافي٣مىظ ؤلاَاخت بىٓام مٗمغ ال
regime, and the NATO's military intervention in Libya
 ألاَلسخي في لُبُا الظي٫ قما٠غي لخل٨الٗؿ
which opened the Pandora box in the region, Libya
 ؤنبدذ،ت٣ُ باهضوعا في اإلاى١خذ نىضوٞ
became open to all security threats as a result of the
خدت ٖلى ظمُ٘ التهضًضاث ألامىُتٟلُبُا مى
total failure of the state institutions and the absence of
ُابٚكل الخام إلااؾؿاث الضولت وٟهدُجت ال
any supreme authority exercising its sovereignty
امل٧ ؤي ؾلُت ٖلُا جماعؽ ؾُاصتها ٖلى
across the entire Libyan territory. Libya thus became
ً
مؿغخا
ظا ؤنبدذ لُبُا٨َ و.التراب اللُبي
the scene of armed conflicts and conflicts between
٠لجزاٖاث مؿلخت ونغاٖاث بحن مسخل
different factions and armed militias. This led to the
٪ض ؤصي طل٢ و.هاثل واإلاُلِكُاث اإلاؿلختٟال
growth of various threats and security threats such as
 اإلاساَغ والتهضًضاث ألامىُت٠بلى جىامي مسخل
terrorism, organized crime, smuggling, trafficking in
اإلعَاب والجغٍمت اإلاىٓمت والتهغٍب والاججاع٧
human beings and illegal migration, which have
 والتي َضصث،حر الكغُٖتٚ بالبكغ والهجغة
threatened the Libyan regional security in general and
ًل ٖام وألام٩لُمي اللُبي بك٢ألامً ؤلا
Algerian national security in particular, which since
 خُض ؾٗذ.ل زام٩الىَجي الجؼاثغي بك
the beginning of the Libyan crisis has sought to find
ؿتٞالضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في بَاع اإلاىا
ways to resolve this crisis to reduce the security
٫لُمُت إلًجاص خل للهغإ اللُبي مً زال٢ؤلا
threats resulting from a comprehensive approach. The
 بن الىهج الجؼاثغي. اللُبُتٝالخىاع بحن ألاَغا
Algerian diplomacy strives within the framework of
ًٖ وجهىعاجه لخل ألاػمت اللُبُت ال ًبخٗض
the regional competition to find a solution to the
مباصت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ومباصت
Libyan conflict through dialogue between the Libyans
٘ ؤن الجؼاثغ ال٢ والىا.غٍت٨ُضتها الٗؿ٣ٖ
parties. The Algerian approach and its perceptions of
ًىم ؤؾاؾا٣ي التزامها بهظٍ اإلاباصت التي جٟجس
the solution to the Libyan crisis do not depart from the
ٖلى ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت
principles of the Algerian foreign policy and the
 ووخضتها٫ واخترام ؾُاصة الضو،٫للضو
principles of its military doctrine. In fact, Algeria does
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not hide its fulfilment to these principles, which are
 والبدض ًٖ زُاعاث،وزُاعاث الكٗىب
ً
mainly based on non-interference in the internal ؾلمُت وصبلىماؾُت خل ألاػماث الضولُت بضال
affairs of states, respect for the sovereignty and unity  ومىظ.غي٨ىة والخؿم الٗؿ٣مً اللجىء بلى ال
of states and the choices of peoples, and searching for  الغثِـ ٖبض اإلاجُض جبىن بلى الؿلُت٫ونى
َ
peaceful and diplomatic options to resolve
اثمت٢  اللُبي نضاعة٠في الجؼاثغ اخخل اإلال
international crises instead of resorting to the use of
.ؤولىٍاث الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت
force and military decisiveness. Since President
اث الجؼاثغٍت٢ت الٗال٨وجمشلذ مدهلت قب
Abdelmadjid Tebboune came to office, the Libyan ىي الىاقُت ٖلى الؿاخت اللُبُت٣ ال٠بمسخل
issue has topped the priorities of the Algerian foreign
٘م مً جمخٚ وٖلى الغ."في بىاء "جىاػن ظضًض
policy. The output of Algeria„s network of relations
ُت في الؿاخت٣ُ٣ىة خ٢ ١الجؼاثغ بإوعا
with the various active powers in the Libyan arena has ٝاثمت م٘ ألاَغا٣اث ال٢ ؤَمها الٗال،اللُبُت
been the establishment of a “new equilibrium”.
،غٍت ألاؾاؾُت٨ُاصاث الٗؿ٣الؿُاؾُت وال
Although Algeria holds really strong cards in the
غمٞت الىٓغ في زُاعاث و٢ َظٍ الىع٫جداو
Libyan arena, mainly the relations maintained with
اعبت الجؼاثغٍت للمهالخت في لُبُا٣هجاح اإلا
the main political parties and military leaders, the
:اإلاكغوَت بشالزت ٖىامل هي
success of the Algerian reconciliation project in Libya
 الضولي ٖلى٤ٞ خض ؤصوى مً الخىا٫خهىis contingent on three factors, namely:
 بما ٌٗجي،مخُلباث اإلاهالخت ومدضصاتها
1- The existence of a minimum level of international ًلُمي واؾ٘ م٢ اللُبي في مؿاع ب٠ اإلال٫صزى
consensus over the requirements and determinants of
الدؿىٍاث اإلاُغوخت بحن الىالًاث اإلاخدضة
reconciliation, which means that the Libyan issue
 الىىوي٠ واإلال، الؿىعي٠وعوؾُا (اإلال
would enter into a broad regional path of settlements
...)ؤلاًغاوي
put forward between the US and Russia (the Syrian
ٖٝضم تهضًض اإلاهالر اإلاخًاعبت لؤلَغاissue, the Iranian nuclear issue, etc).
لُمُت الخايغة في الؿاخت٢الضولُت وؤلا
2- Preserving the interests of international & regional
.اللُبُت
powers present in the Libyan arena.
٘ضعة ٖلى يمان جمشُل قامل وهاظ٣الَ ىي الؿُاؾُت٣لل
3- The capability to ensure a comprehensive and
بلُت والجماٖاث٣وال
بري٦ ل مًٗلت٩ بما ٌك،اإلاؿلخت اللُبُت
feasible representation of the Libyan political and
tribal powers and armed groups, which would
.ت واؾخصىاثُت٢جدخاط بلى ظهىص قا
constitute a major dilemma that requires making an
 الضبلىماؾُت:خاخُتٟلماث اإلا٩ال
exhausting and exceptional effort.
، الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت،الجؼاثغٍت
Keywords: Algerian diplomacy; Algeria„s foreign اعبت الجؼاثغ للمهالخت في٣ م،الهغإ في لُبُا
policy; Libyan Conflict; Algeria; reconciliation
.لُبُا
approach in Libya.
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Introduction
Since the overthrow of the Muammar Gaddafi regime, and the
NATO's military intervention in Libya which opened the Pandora box in the region,
Libya became open to all security threats as a result of the total failure of the state
institutions and the absence of any supreme authority exercising its sovereignty across
the entire Libyan territory. Libya thus became the scene of armed conflicts and
conflicts between different factions and armed militias. This led to the growth of
various threats and security threats such as terrorism, organized crime, smuggling,
trafficking in human beings and illegal migration, which have threatened the Libyan
regional security in general and Algerian national security in particular, which since
the beginning of the Libyan crisis has sought to find ways to resolve this crisis to
reduce the security threats resulting from a comprehensive approach. The Algerian
diplomacy strives within the framework of the regional competition to find a solution
to the Libyan conflict through dialogue between the Libyans parties. The Algerian
approach and its perceptions of the solution to the Libyan crisis do not depart from
the principles of the Algerian foreign policy and the principles of its military doctrine.
In fact, Algeria does not hide its fulfilment to these principles, which are mainly based
on non-interference in the internal affairs of states, respect for the sovereignty and
unity of states and the choices of peoples, and searching for peaceful and diplomatic
options to resolve international crises instead of resorting to the use of force and
military decisiveness. In addition, it does not fail to recall the principles of its military
doctrine, which is based on not permitting the entry of Algerian armed forces into
armed conflicts outside national borders, which corresponds to the nature of the
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constitutional roles defined the tasks and the powers of the popular national army,
and what reflects Algeria's great respect for the sovereignty of other countries.
Algeria„s foreign policy principles of non-intervention, respecting state
sovereignty, and resolutely defending against anything that may threaten the
country„s internal stability have all been on display in its approach to postrevolutionary Libya. Algeria opposed the NATO intervention of 2011, claiming it to be
a breach of Libya„s sovereignty. Algiers instead gave its support to calls from the
African union and others for a diplomatic resolution to the revolution. Algeria also
harbored some of Qaddafi„s family in the immediate aftermath of the revolution and
delayed recognition of Libya„s National Transitional Council (NTC) after the UN
General Assembly vote to grant Libya„s seat to the revolutionary body. This
abnormally undiplomatic approach by Algiers can be considered the result of the
shock the administration felt at the rapid demise of Qaddafi„s Libya, a wish to insulate
Algeria from a domestic Arab Spring, and a lack of faith in the NTC to stabilize Libya
given persistent infighting. However, the straining of ties between Algeria and Libya
cost Algiers, which was labelled as an anti-revolutionary Qaddafi supporter by the
NTC.
Since then, however, Algeria has rehabilitated its image by refusing to become
embroiled in the international proxy war that has defined Libya„s post-revolutionary
existence. It remains deeply concerned by the lack of state-control in Libya and the rise
of terrorism and smuggling cartels in fear that these phenomena could destabilize
Algeria itself. As such, the Algerian state is committed to pursuing a long-term strategy
for stabilizing Libya by encouraging Libyans to use diplomacy to end the civil-war and
return to state-building. Algeria„s own internal political currents underscore this
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strategy. Algeria not only wishes to regain prominence on a global stage as a regional
power-broker.
1. Algeria a pragmatic broker of stability in an unstable region
Algeria is the largest country in Africa by landmass, and a pivotal actor in the
stability of North Africa and the neighbouring Sahel region.1 Besides, Algeria possesses
such important resources as a beneficial geographical location at the border of Europe,
the Mediterranean, the Arab world and Africa; one of the richest oil and gas reserves in
the continent and a positive demographics, with the young being in the majority.
Algeria has a powerful and capable army, baptised by the fire of the civil war of 1991–
1999, which is now one of the pillars of civic peace in the country.2 In fact, the
Algerian People„s National Army (PNA) ranked 28th out of 138 armies worldwide and
as the second most powerful army in Africa, after Egypt.3 Algeria has become since the

1

Ghanem, Dalia (2019) ‘Algeria„s Crisis Outlook and Regional Implications,„ Med dialogue series,
No. 22, p.3. Available at:

https://www.kas.de/documents/282499/282548/Final_Algeria+MedDialogueSeries22_Dalia_Gha
nem.pdf/e662a013-707a-769a-b8bd-94b6cc2de688?version=1.0&t=1565080528587 [Accessed
23 July 2020].
2

Vasiliev Aleksey M. and Zherlitsina, Natalia A. (2019) ‘Algeria: a regional leader or a potentially
unstable state?” Outlines of global transformations: politics, economics, law, p. 99. Available at:
https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/475 [Accessed 23 July 2020].
3
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end of the 1990s a reliable and robust security partner for the EU and the US.1 Algeria
by far, is the major player in the fight against terrorism in the region. It represents the
last bulwark against the terrorist and violent extremist groups that are spreading in
Tunisia, Libya and Mali.2
Sharing a very long border with Libya (989 Km)3 which represent 15,48% of
the total land borders. Consequently, the intertwined nature of the geographical,
social, and geopolitical neighbourhood of Algeria and Libya has produced a sense of
shared belonging and destiny, which justifies the growing serious concerns in Algeria
of the scenarios for the “Somalization” of Libya. In this context the Algerian President
Abdelmadjid Tebboune has warned that the risk is now that the Libyan tribes will take
up arms in their turn, raising fears of a “Somalization” of Libya. “The country could
become a terrorist sanctuary.”4 Moreover, it is enough to know that the cost of
protecting the Libyan borders reaches 500 $ million annually5, which means a great
security burden, if we take into account that most of the neighboring countries are
1
2

Ghanem, Dalia Op.cit, p. 7.
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politically unstable (Mali, Niger). As a consequence, Algeria once again find itself
obliged to uphold its national security commitments alone, due to this situation.
Regardless the fact that regional and sub-regional cooperation in the fight against
security threats is a vital necessity, it remains that Algeria is determined to rely solely
on its own strengths in developing a domestic political consensus and mobilizing its
military and human resources without disregarding the contributions of the other
countries.1
Indeed, the ongoing Libyan crisis is undoubtedly Algeria„s main external
threat210. Given its status as a regional military power and its solid knowledge of the
conflict dynamics in Libya,
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Algeria leveraged its diplomatic connections to facilitate dialogue between
the disagreeing Libyan parties.1 According to Francis Ghilès “Algeria confirmed its role
as the key guarantor of Tunisian security since the fall of Ben Ali regime in 2011, a role
which was not sufficiently appreciated internationally. Yet, in many ways Algeria has
always wanted recognition as a regional leader.”2
Algeria has been actively involved for several years in international mediation
efforts aimed at a political settlement of the Libyan crisis.3 Algeria engagement is vital
to the success of conflict management and resolution; it has a unique position to
influence events in Libya. Most importantly, the basic principles underlying Algeria
position are the territorial integrity of Libya, a political inclusive dialogue between the
opposing forces, and non-use of force, and opposing foreign interference in internal
conflict settlement in Libya, makes Algeria a sincere and credible mediator. In this
context, Algeria's President Abdelmadjid Tebboune said "If we are given a mandate by
the UN Security Council, we are capable of quickly bringing peace to Libya since
Algeria is a sincere and credible mediator, and one that is accepted by all Libyan
tribes,”4 he added that all Libyan protagonists "are all favourable" to Algeria's
1
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involvement in the process of resolving the crisis in Libya, revealing that "some of
them, and in both camps, said that apart from Algeria, they don't trust anyone else."1
2. The Algerian approach in Libya; slow but steady
2.1 Old habits die hard
Algeria's strict and inflexible adherence to the principle of non-intervention in
the internal affairs of countries explains its consistent position on neutrality and
standing at the same distance from the various parties of the conflict in Libya since the
start of the Libyan revolution until now.2 This position has numerous advantages, but
also significant disadvantages. Thus, the unprecedented worsening security situation
surrounding Algeria in Libya and other neighbour countries has put the country„s
commitment to its principles to its hardest test yet.3 However, this did not mean that
Algeria distanced itself from observing the developments of the crisis in Libya, and
trying to find a basis for dialogue between Libyan actors and convergence of views
between the various parties. In fact, we can summarize Algeria's movements in
diplomatic path in two major significant actions, which are Algeria's endeavour to
bring the Libyan parties to the dialogue and urging them to adopt it as a basis to reach
1
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a solution to the crisis on the one hand, and support the international efforts in Libya
on the other hand.
Algeria„s approach to managing the protracted conflict in Libya favours
diplomatic tools, based on the country„s traditional ideology-based noninterventionist dogma, and opposing the military intervention in Libya. Algeria argued
that the only way to establish an enduring solution to the destabilization is to pursue a
political solution, not a military one. Furthermore, Algeria own experience of a
radicalist- driven insurrection in the 1990s, and major security concerns linked to
trans-Saharan violent terrorist organizations, underline the importance of stability in
Libya.1 The Algerian president Abdelmadjid Tebboune clearly confirm in an interview
with the local press agency, APS, "With regard to what is happening in Libya, our

fundamental principle that we have clearly expressed is that the resolution of the
conflict cannot be military and that all states, including the powerful ones, should
adhere to Algeria's plan and approach,"2 The Algerian president Abdelmadjid
Tebboune participated in his first external activity in the Berlin International
Conference on Libya in January 2020, after which he agreed shortly with Turkish
president Recep Tayyip Erdogan to implement what was decided at the Berlin
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conference, and establish peace in Libya ‘under Algerian-Turkish patronage„.1 During
his meeting with the head of the Tripoli-based Government of National Accord (GNA),
President Abdelmadjid Tebboune declared the Libyan capital of 2.3 million people a
"red line that no one should cross."2 He further explained why he considers Tripoli a
red line in interview aired on the National TV on June 13th, 2020 with for journalists
representing four different Algerian media outlets by arguing that: "…if Tripoli fails we
will be witnessing the same scenario of what is happening in Syria and then Libya will
be a failed state as it is Somalia. A failed State will trigger a civil war between many
tribes across the Country. Algeria share almost 989 Km of border with Libya. And
every uncontrolled war will have devastating outcomes on our borders.3
For President Tebboune, the most important in the Algerian approach to the
settlement of this crisis “is the will of Algeria to make the Libyans profit from our bitter
experience of division, tragedy and bloodshed at some point in our history”, stressing
furthermore that "there is no solution apart from dialogue, tolerance and harmony
between the belligerents”.4 For his part, the Algerian Foreign Minister Sabri Bogadoum
urged “the brothers in Libya to pursue the option of dialogue as the only way to find a
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political solution to the crisis, in accordance with international legitimacy and the
outcomes of the Berlin Conference, with full respect to the will of the Libyan people.” 1
2.2 Algeria’s shuttle diplomacy: does it work?
Over the previous few months, Algeria has embarked on a diplomatic
marathon to propose new political initiatives to solve the Libyan crisis. On 23rd
January 2020, Algeria hosted a broad-based meeting of the foreign ministers of
countries bordering Libya (Algeria, Tunisia, Egypt, Chad, Sudan, Niger and Mali) to
establish coordination and consultation among these countries and international
players in order to support the Libyans in reviving the process of political settlement of
the crisis through an inclusive dialogue between the various Libyan parties at issue.2
The intertwined Algerian interests with the international parties involved in
Libya (France, UAE, Russia, and Turkey) makes the Algerian diplomatic movement
more complicated. It seems that Algeria is more inclined to a peaceful settlement,
which is evident in its participation in international conferences on this matter
(Berlin), and in hosting foreign ministers of countries neighbouring Libya, then the
meetings of the Algerian president in February 2020 with the Egyptian president
Abdel Fattah el-Sisi, and then with Tunisian President Qais Said to discuss Libyan
conflict. Algeria is pursuing a political solution in coordination with Tunisia and Egypt.
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It has also increased border security to address the uptick in militant and smuggling
activity in Libya.1
However, Algeria road map for stabilising Libya could collapse, some experts
think that the Algerian role in Libya conflict is confronting outside powers agenda and
the warring sides interest. Therefore, it is extremely difficult for Algerian diplomacy to
reconcile these contending interests, regarding the non-zero sum game between
Algeria and the state/non state actors (including proxy forces) in Libyan arena.2 As a
matter of fact, the US-Egypt –Emirates triple objection to the appointment of the
Algerian UN special envoy to Libya Ramtane Lamamra*3 after the resignation of the
Lebanese UN special envoy Ghassan Salame in March 20204 is a clear evidence. For
Jalel Harchaoui, a Libya analyst at the Dutch Clingendael Institute, “Algerian
diplomacy has never really been tested with a geopolitical crisis as complex or as
internationalized as present-day Libya,” Harchaoui added “Algiers has faced situations
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in the past that were dangerous such as in Mali, but not an imbroglio with so many
states involved on opposite sides. Algeria„s credibility in the diplomatic realm is
rightfully robust but it is not certain at all it can make a dent into Libya„s current
mess.”1 Nonetheless, Algeria tends to involve countries of the Arab Maghreb in the
solution and perhaps resorting to the African umbrella to make up for the
international polarization as a result of the escalating US-Russian disagreement with
regard to the Libyan issue. In this context, Algeria coordinates closely with Tunisia in
order to build a joint initiative, the late one that holds strong cards in the Libyan
dossier and maintains close ties with the elites of western Libya,2 where the risks of
spillover from the conflict in Libya are the greatest concern for both states.
Additionally, Algeria is pushing for a greater role for the African Union (AU) in Libya,
which is the most appropriate regional organization to the Libyan crisis settlement.3
Conclusion
It is evident that Algeria is a key player in the North Africa, where it has been
leading over the past months some political and diplomatic efforts to bring together
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Libyan conflict parties in order to reach a solution to the crisis. Thus, Algeria has
employed its political capabilities and diplomatic expertise to assist in comprehensive
intra-Libyan dialogue leading ultimately to an inclusive and Libyan-owned political
solution. Whereas, long turmoil in Libya showed that no military solution to the
Libyan crisis. Nonetheless, despite of the intensive Algerian efforts in the Libyan crisis
in order to push up the political solution, these efforts might face a set of challenges
that may constitute a constraint on the Algerian role. In that regard, It is obvious
among the causes of the Libyan dilemma that the Libyan decision is out of the hands
of the Libyans, but in the hands of external parties driven by ambitions and interests,
which it could undermine the Algerian peace initiative in Libya. In particular, the lack
of seriousness of the influential forces in Libya concerning support Algerian efforts.
Rather, regional and international actors must engage in a way that is complementary
rather than competitive to Algeria„s political and diplomatic initiatives in Libya, it is
crucial that external actors should refrain from taking actions that compromise the
Algerian efforts. Given the long-term threat potential from Libya, Algeria is in turn
looking for a long-term solution. This contrasts with the strategies of Egypt and
Tunisia which, for their own reasons, remain focused on addressing immediate issues
and short-term goals. Algeria has a long familiarity with Libya; it understands the
country„s dynamics and has maintained channels of communication with all its key
factions. Moreover, Algiers has links with Libya„s political Islamists from the country„s
own civil war in the 1990s, and feels as though it is in a position to counsel Haftar; his
war on Islamists is in some ways reminiscent of Algiers„ own troubles twenty years ago
and they fear he is making the same mistakes. Algeria understands that its strength lies
in its diplomacy and it possesses a position of respect across the factional divides in
Libya due to its consistent impartiality and focus on stability rather than projection of
022

political preferences. The country is seeking to use that to its advantage to reach a
truly inclusive political deal, as it believes that mimicking Egypt„s approach may
alleviate problems in the short-term but ultimately create an environment for longterm instability and further Libya„s polarization.
Endnotes
1

Ghanem, Dalia (2019) ‘Algeria„s Crisis Outlook and Regional Implications,„ Med

dialogue series, No. 22, p.3. Available at:
https://www.kas.de/documents/282499/282548/Final_Algeria+MedDialogueSeries
22_Dalia_Ghanem.pdf/e662a013-707a-769a-b8bd94b6cc2de688?version=1.0&t=1565080528587 [Accessed 23 July 2020].
2

Vasiliev Aleksey M. and Zherlitsina, Natalia A. (2019) ‘Algeria: a regional leader or a

potentially unstable state?” Outlines of global transformations: politics, economics,
law, p. 99. Available at: https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/475
[Accessed 23 July 2020].
3

Global Firepower, Algeria Military Strength (2020) Available at:

https://www.globalfirepower.com/countrymilitarystrengthdetail.asp?country_id=algeria#:~:text=For%202020%2C%20Algeria%
20is%20ranked,ge%%20score. [Accessed 12 July 2020].
4

Ghanem, Dalia Op.cit, p. 7.

5

Ghanem, Dalia (2015) ‘Algeria the Sleeping giant of North Africa,„ Available at:

https://www.thebrokeronline.eu/algeria-the-sleeping-giant-of-north-africa-d12/
[Accessed 20 June 2020].

022

6

World Factbook (2020) Available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/print_ag.html [Accessed 23 July 2020].
7

Available at: https://www.addresslibya.co/en/archives/57482 [Accessed 18 July

2020].
8

Cafiero, Giorgio (2020) ‘Algeria„s View of Libya„s Crisis,„ Middle East Online.

Available at: https://middle-east-online.com/en/algeria%E2%80%99s-viewlibya%E2%80%99s-crisis [Accessed 18 July 2020].
9

Iratni, Belkacem (2017) ‘Security challenges and issues in the Sahelo-Saharan region

the Algerian perspective,„ Friedrich-Ebert-Stiftung, Peace and Security Centre of
Competence Sub-Saharan Africa, p. 17. Available at: https://library.fes.de/pdffiles/bueros/fes-pscc/14012.pdf [Accessed 15 June 2020].
10

According to the Algerian leaders„ perception, there are five main security threats to

the Algerian national security;1.The challenge of Tuareg issue, Algeria worries about
the rise of some extremist groups in Tuareg ethnicity who may call for separation;
2.The rise of organized crime such drug trafficking, arms trafficking and illegal
immigration; 3.The foreign intervention under the reason of humanitarian reasons;
4.The rivalry among the world major powers on the natural resources of the Sahel
such petrol, gas and uranium; 5.The military projects proposed in the African
continent to build a military bases like AFRICOM that proposed by US.
11

Available at: https://www.thebrokeronline.eu/algeria-the-sleeping-giant-of-north-

africa-d12/ [Accessed 22 July 2020].
12

Ghilès, Francis and Kharief, Akram (2020) ‘how Libya impacts North Africa„, CIDOB

notes internacionals, p. 4.
13

Vasiliev Aleksey M. and Zherlitsina, Natalia A., Op.cit, p. 105.

022

14

Asharq Al-Awsat newspaper, ‘Algeria's President Says Capable of Bringing Peace to

Libya„, Available at: https://english.aawsat.com//home/article/2142501/algeriaspresident-says-capable-bringing-peace-libya [Accessed 18 July 2020].
15

Mostafa, Atamnia (2020) ‘Why "Tripoli" is a red line for Algerian„s security„,

Available at:
https://www.academia.edu/43341007/WHY_TRIPOLI_IS_A_RED_LINE_FOR_ALGERI
ANS_SECURITY [Accessed 18 July 2020].
16

Cristiani, Dario (2016) ‘Algeria„s Role in Libya: Seeking Influence Without

Interference,„ Terrorism Monitor, No. 23, Available at:
https://jamestown.org/program/algerias-role-libya-seeking-influence-withoutinterference/ [Accessed 20 June 2020].
17

Porter, Geoff D. (2015) "Questioning Algeria„s Non-Interventionism," Politique

étrangère, 1(3), p.1.
18

Dessì, Andrea and Greco, Ettore (2018) ‘search for stability in Libya osce„s role

between internal obstacles and external challenges,„ IAI Research Studies, Available at:
https://www.iai.it/sites/default/files/iairs_1.pdf [Accessed 20 June 2020].
19

Available at: https://atalayar.com/en/content/algeria-bets-alliance-tunisia-and-

egypt-solve-libyan-crisis [Accessed 22 June 2020].
20

Brahimi, Alia and Kharief, Akram (2020) ‘Why Algeria is suddenly more interested in

Libya,„ Available at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/why-algeriais-suddenly-more-interested-in-libya/ [Accessed 22 June 2020].
21

Middle East Eye, ‘Algeria's president declares Libya's Tripoli a 'red line„, Available at:

https://www.middleeasteye.net/news/algerias-president-declares-libyas-tripoli-redline [Accessed 20 June 2020].
22

Atamnia Mostafa, Op.cit.
022

23

Ibid,

24

Available at: https://libyareview.com/?p=4662 [Accessed 23 June 2020].

25

Echoroukonline, https://www.echoroukonline.com/boukadoum-algeria-will-

continue-to-play-leading-role-in-settlement-of-libyan-crisis/ [Accessed 23 June 2020].
26

Estelle, Emily (2017) ‘A strategy for success in Libya„, Available at:

https://www.criticalthreats.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Strategy-forSuccess-in-Libya.pdf [Accessed 28 June 2020].
27

Ghiles, Francis (2020) ‘Algeria out of the Picture in the Libyan Crisis and for a

Reason, The Arab Weekly, Available at: https://thearabweekly.com/algeria-outpicture-libyan-crisis-and-reason [Accessed 23 June 2020].
28

Ramtane Lamamra was Algeria's foreign minister from 2013 to 2017 and African

Union commissioner for peace and security from 2008 to 2013. He also served as
Algeria„s ambassador to the United Nations and the United States in mid-1990s.
29

The North Africa post, Available at: https://northafricapost.com/39877-u-s-

rejects-ex-algerian-fms-appointment-as-head-of-un-special-envoy-to-war-tornlibya.html [Accessed 25 July 2020].
30

Cordall, Simon Speakman (2020) ‘Algeria, “Tunisia on sidelines of regional

diplomacy over Libya conflict,„ Available at:
https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-decision-troops-libyawar-algeria-hifter.html [Accessed 25 July 2020].
31

The Emirates Policy Center (EPC), Algerian Mediation Project in the Libyan Crisis:

Background and Prospects, Available at: https://epc.ae/brief/algerian-mediationproject-in-the-libyan-crisis-background-and-prospects [Accessed 25 July 2020].

022

32

Algeria press service (APS), Available at: http://www.aps.dz/en/algeria/32825-

algiers-meeting-on-libya-neighbouring-countries-au-must-be-part-of-crisissettlement-initiatives

222

.حر مىكف الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت بػاء الخغب في مالي بحن الخخمُت و ؤلاؾخلاللُتٛح
The change of the Algerian position, the war in Mali between
inevitability and independence.
ّبؾٗىن مدفى
.حامٗت بغج بىٖغٍغٍج
issaounmahfoud@yahoo.fr
.ًًِٖؿى ٖؼ الض
.حامٗت بغج بىٖغٍغٍج
acouz13@yahoo.fr
Abstract:

The peaceful solution, dialogue and the principle of
non-interference in the internal affairs of states are
among the principles adopted by the Algerian state in its
policy towards resolving international and regional
crises, including the crisis in the State of Mali, but in the
light of the inability of the international system to find a
final peaceful solution and the non-application of the
Algerian peaceful approach, which was previously
described as a "comprehensive approach", this led the
great powers, especially the United States of America
and France, to the solution of military bias, which led to
the change of the Algerian position as well. From
refusing to accept the idea of military intervention .
Key words:
Key words: the position of Algerian diplomacy, war,
international and regional crises, inevitability,
independence.

:ملخص
ٌٗض الخل الؿلمي و الخىاع و مبضؤ ٖضم الخضزل
 مً بحن اإلاباصت التي٫في الكاون الضازلُت للضو
جبىتها الضولت الجؼاثغٍت في ؾُاؾتها بػاء خل ألاػماث
 ألاػمت في صولت مالي٪لُمُت بما في طل٢الضولُت و ؤلا
بل اإلاىٓىمت الضولُت٢ ًً في ْل العجؼ م٨ل،
اعبت٣ اإلا٤ُإلًجاص خل ؾلمي جهاجي و ٖضم جُب
اعبت٣ا "باإلا٣ها ؾابٟالؿلمُت الجؼاثغٍت التي جم ون
 الٗٓمى و بالخهىم٫ بالضو٪ؤصي طل، "الكاملت
غوؿا بلى الاهدُاػٞ ُت و٨ٍالىالًاث اإلاخدضة ألامغ
٠٢حر اإلاىٛو َى ما ؤصي بلى ح، غي٨للخل الٗؿ
غة٨ٟ ب٫بى٣ٌ بلى الٞ مً الغ٪ظل٦ الجؼاثغي
.غي٨الخضزل الٗؿ
،  الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت٠٢ مى:ولماث مفخاخُت
 الخخمُت، لُمُت٢ألاػماث الضولُت و ؤلا، الخغب
.اللُت٣الاؾخ،

:ملضم ـ ــت
اهىن الضولي٣غَا ال٢ ٖلى ٖضة مباصت التي ا٫ال٣ؤؾؿذ الجؼاثغ صبلىماؾُتها مىظ الاؾخ
ًاًا الضولُت و ٖضم الخضزل٣ؤًً التزمذ بالخُاص في الٗضًض مً ال،  َُئت ألامم اإلاخدضة١مُشا
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في الكاون الضازلُت للضو ٫و ٦ظا الخض ٖلى الخٗاون بحن صو ٫الجىاع ،بل ونلذ بلى خض الؿعي
بضبلىماؾُتها هدى بوكاء آلُاث ماؾؿاجُت اٞغٍُ٣ت لدؿىٍت الجزاٖاث ؤلا٢لُمُت مً اظل بخال٫
الؿلم و ألامً الضولُحن في ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت.
بن ع ٌٞالىٓام الجؼاثغي للخضزل الٗؿ٨غي في صولت مالي في الىَلت ألاولى ٌؿدىض بلى
ال٣ل ٤بػاء الخضزل الخاعجي و امخضاص التهضًض بلى ؤعايحها و جىعٍُها في صوامت ؤمىُت،مما ظٗل مً
الجؼاثغ جدكبض صاثما بالخل الؿلمي لؤلػمت في مالي .
لً ً٨م ً٨ال٣ى ٫ؤن ٞغوؿا ٢ض هجخذ بلى خض ما في جدىٍل ألاػمت في مالي مً صازلُت بلى
خغب صولُت و طل ٪بة٢ىإ الغثِـ اإلاالي بخ٣ضًمه َلب اإلاؿاٖضة الٗؿ٨غٍت الٟغوؿُت ،مما
ظٗل مً ٞغوؿا ج٨دؿب الكغُٖت الضولُت ،بذجت ج٣ضًم بٖاهت ٖؿ٨غٍت للخ٩ىمت اإلاالُت مً
ؤظل م٩اٞدت اإلاؿلخحن ؤلاؾالمُحن ٖلى مضًىت ٧ىها الٟانلت بحن قما ٫مالي و ظىىبه و بً٣اٝ
ػخٟهم بلى الٗانمت باما٧ى و َى ما ص ٘ٞبمجلـ ألامً الضولي باال٢خىإ بهظٍ الدجت و جبيُه
الخُاع الٗؿ٨غي مً زال ٫بنضاعٍ لل٣غاع ع٢م  2085في قهغ ؤ٦خىبغ ؾىت .2012
وعٚم ٧ل َظا ٣ٞض ْلذ الجؼاثغ جىاصي و جغوط للخل الؿلمي الؿُاسخي ًٖ َغٍ٤
اإلاٟاوياث بحن مسخل ٠الٟغ٢اء في قما ٫مالي ،بال ؤن ٧ل اإلاؿاعي التي ٢امذ بها الضبلىماؾُت
الجؼاثغٍت باءث بالٟكل في ٞغى ؤظىضتها و الخُلىلت صون اؾخهضاع ٢غاع ؤممي ً٣طخي بغٌٞ
الخضزل الٗؿ٨غي في صولت مالي.
بن بنغاع الضو ٫الٗٓمى زانت ؤمغٍ٩ا و ٞغوؿا مجها و بةٌٗاػ مً مجلـ ألامً الضولي ،ؤصي
طل ٪بلى بلى حُٛحر الجؼاثغ إلاىٟ٢ها اإلاٗاعى للخضزل الٗؿ٨غي بلى ال٣بى ٫ب٨ٟغة الخل الٗؿ٨غي ،
وٍخجلى طل ٪بىيىح مً زالٞ ٫خذ مجالها الجىي ؤمام ال٣ىاث الٟغوؿُت مً اظل الُ٣ام
بٗملُاث ظىٍت في قما ٫مالي .

ؤهمُت اإلاىيىٕ:
جبرػ ؤَمُت اإلاىيىٕ مً زال ٫مداولت جبُان ؤَضا ٝو زلُٟاث الخضزل الٗؿ٨غي في مالي و
٦ظا ؤؾباب حٛحر اإلاى ٠٢الجؼاثغي مً الغ ٌٞبلى ال٣بى ٫ب٨ٟغة الخضزل لٗؿ٨غي و ؾبب
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جغاظٗها ًٖ مبضئها و مىٟ٢ها الشابذ ،اإلاخمشل في ع ٌٞالخضزل في الكاون الضازلُت للضو ٫بلى
الؿماح لل٣ىاث الجىٍت الٟغوؿُت بٗبىع مجالها الجىي و ٦ظا حٗضًل الضؾخىع ألازحر ؾىت
 2020بما ٌؿمذ ألٞغاص الجِل الكٗبي الىَجي بالُ٣ام بٗملُاث ٖؿ٨غٍت زاعط الخضوص
ؤلا٢لُمُت للضولت الجؼاثغٍت في خا ٫ما اؾخضعى ألامغ طل، ٪و ٦ظا جدلُل وون ٠اوٗ٩اؾاث
الخضزل الٗؿ٨غي في مالي ٖلى ألامً ال٣ىمي الضازلي الجؼاثغي مما ظٗلىا هدب٘ اإلاىهج الخدلُلي
الىنٟي في صعاؾدىا َظٍ.
و الؿاا ٫الظي ًُغح هٟؿه َىا اهُال٢ا مً اإلاى ٠٢الشابذ و اإلاٗغو ٝللضولت الجؼاثغٍت بػاء
مشل َظٍ الً٣اًا الضولُت َ،ل ٗٞال مى ٠٢الضولت الجؼاثغٍت ججاٍ الخضزل الٗؿ٨غي في مالي
ٖمل بعاصي ؤم هي خخمُت ج٣خًحها ْغو ٝألاػمت؟.
و لئلظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت اعجإًىا ج٣ؿُم َظا البدض بلى زالزت مداوع ؤؾاؾُت :

اإلادىع ألاوٌ :جُىع مىكف الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت الثابذ بػاء ألاػمت في صولت
مالي.
مما َى مخٗاعٖ ٝلُه ؤن مى ٠٢الضولت الجؼاثغٍت ججاٍ الخغوب و ألاػماث الضولُت زابذ و
ظلي مً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى مبضؤ ع ٌٞالخضزل ألاظىبي في الكاون الضازلُت للضو ،٫و َى ما
اهخهجخه ٗٞال في بضاًت ألامغ ُٞما ًسو ألاػمت في صولت مالي .
بُٗضا ًٖ الخؿاباث الخاعظُت و نغإ ؤلاصاعاث م٘ ؤَغا ٝالجزإ في مالي و زهىنا ٞغوؿا
،بط ؤن الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت حؿعى بلى بًجاص ٖضة خلى ٫مجها الخل الؿلمي مً صون ؤي جضزل
ؤظىبي( ،)1و ؤهإي جضزل ؤظىبي ٌٗض تهضًضا لؤلمً الاؾخ٣غاع في الجؼاثغ ٦،ما ؤن الضبلىماؾُت
الجؼاثغٍت جغج٨ؼ ٖلى الخىاع اإلاباقغ م٘ ظمُ٘ ألاَغا ٝالٟاٖلت في ألاػمت و َى ما ظؿضجه الؼٍاعة
الغؾمُت لغثِـ الخ٩ىمت لضولت مالي بلى الجؼاثغ و الاؾخ٣باٚ ٫حر اإلاٗلً لىٞض مً خغ٦ت ؤههاع
الضًً باإلياٞت بلى مجمىٖت مً وٞىص عؾمُت.
-1أنوار بوخرص "،الجزائر و الصراع في مالي" ،بتاريخ  2021/03/04عمى الساعة 21:50عمى الرابط:

mec.org
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https://carnegie-

ؤوال :اإلالاعبت الجؼاثغٍت الؿلمُت لخل ألاػمت في مالي :
حؿدىض الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في م٣اعبتها َظٍ ٖلى عَاهاث ؤمىُت ٦بحرة في مىُ٣ت الؿاخل ،
خُض ؤن مل ٠الُىاع ١الخؿاؽ الظي ٌك٩ل مهضع ٢ل ٤للؿلُاث الجؼاثغٍت ُٞما لى جإجج
الىي٘ في اإلاىُ٣ت بٟٗل الخضزل الٗؿ٨غي ألاظىبي في قما ٫مالي و اؾخٟدا ٫جىاظض الجماٖاث
ؤلاعَابُت بها( ،)1وُ٢ام الُىاع ١بدغ٧اث جمغص مخ٨غعة ٖلى امخضاص الٗ٣ىص الخمؿت الؾخ٣ال٫
مالي،ؤًً قهضث الٟترة ما بحن ٖام  1950و ٖامت  2009ؤ٦بر ٖضص مً مداوالث الخمغص(،)1و َظا
ال٣لً ٤جض ؤؾبابه لضي الؿلُاث الجؼاثغٍت في ٧ىن َظٍ الجماٖاث ؾخلجإ ؤ٦ثر بلى الاججاع
باألؾلخت و مهغبي اإلاسضعاث لخمىٍل و جامحن ٖملُاتها يمً مىاَ ٤صخغاوٍت واؾٗت مً
الهٗب مغا٢بتها في الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي ،ال ؾُما بٗض اجهاع هٓام الُٗ٣ض مٗمغ ال٣ظافي و اهدكاع
ألاؾلخت الخُٟٟت و اإلاخىؾُت في اإلاىُ٣ت ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى.
خُض اهه مً مىُل ٤مبضؤ خؿً الجىاع  ،زايذ الجؼاثغ الىؾاَت الضبلىماؾُت لخل ألاػمت
في مالي ٦ ،ما ط٦غث الضو ٫ال٨بري ؤن الجؼاثغ هي الضولت اإلاٟخاح لخل ألاػمت في مالي َ ،ظا ما ؤ٢غ
به الغثِـ الٟغوسخي ٞغاوؿىا َىلىهض  FRANCOIS HOLLANDفي هضوة صخُٟت ٖ٣ضَا ٖلى
َامل ٢مت  5+5بمالُا (، )2ومىظ اهضالٕ ألاػمت اإلاالُت الغاَىت في ظاهٟي ٢ 2012امذ الجؼاثغ
باٖخباعَا الىؾُِ في خل ألاػماث في صولت مالي مىظ البضاًت وطل ٪بضٖىة ٧ل ؤَغا ٝالجزإ
لى ٠٢بَال ١الىاع و الجلىؽ ٖلى َاولت الخىاع و الخٟاوى مً ؤظل بًجاص حؿىٍت ؾلمُت
لؤلػمت ،بالغٚم مً ؤن مٗالجت الىي٘ في مالي ً٣خطخي الخلى ٫ألامىُت و الٗؿ٨غٍت في بَاع
ب٢لُمي باإلياٞت بلى الدؿىٍت الؿُاؾُت ؤًًا (. )3
خُض ؾٗذ الجؼاثغ بىاؾُت و ٠٢جؼوٍض الجِل اإلاالي بالؿالح والظي ٧ان مبرعا بمداعبت
جىُٓم ال٣اٖضة في بالص اإلاٛغب ؤلاؾالمي ،و الجماٖاث ؤلاعَابُت وبالخالي ج٩ىن ٢ض ً٢ذ ٖلى ؤًت

 :1مدمض.ؽَ"،ىالهض ٌٗتر:ٝال خل لؤلػمت في مالي صون الجؼاثغ" ٖ ،لى الغابِ:
https:// www.el bilad.net/archives/70582
 :3المُت ظىصي :الخضزل الٗؿ٨غي في مالي مجاػٞت والدؿىٍت الؿلمُت هي الخل"،ظغٍضة ؤلازىة،الٗضص ،48ؾىت
،2013م .04
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قبهت ٢ض جىعَها في مؿدى ٘٣الخغب(، )1و٢ض ؤ٦ض الىػٍغ ألاو ٫الؿاب" ٤ؤخمض ؤوٍخي"

في خىاع

م٘ ظغٍضة "لىمىهض" الٟغوؿُت ٖىضما ٢ا ": ٫ؤن ؤي جضزل ؤظىبي في مالي ٌكمل تهضًضا ؤمىُا
للجؼاثغ و ؤن الجؼاثغ لً ج٣بل ؤي مؿاؽ بالىخضة الترابُت إلاالي()2باٖخباع ؤن صولت مالي جمشل
الىاظهت الخلُٟت لضولت الجؼاثغ"٦،ما ؤزاع الىػٍغ ألاو ٫الؿاب٦ ٤ظلٖ" ٪بض اإلاال ٪ؾال "٫زال٫
ماجمغ الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي بخاعٍش 2013/01/26م ب٣ىله "ؤن الجِل الىَجي الكٗبي لً ٌكاع ٥في
الخغب في مالي ،ولً جدخًً الجؼاثغ ظُىقا ؤظىبُت ٖلى ؤعايحها ولً حؿمذ باإلاؿاؽ بؿُاصة
وؤمً جغابها".
َظا باإلياٞت بلى يغوعة الخىنل بلى خل ؾُاسخي جٟاوضخي في ؤ٢غب آلاظا ٫اإلام٨ىت و طل٪
لخٟاصي ؤي اهؼالً ١جغ مٗه ألاَغا ٝالتي جيبظ بك٩ل نغٍذ ؤلاعَاب و الجغٍمت اإلاىٓمت الضولُت
وع ٌٞاإلاؿاؽ بالؿالمت الترابُت للضولت الجاعة "مالي" (.)3
َظا ما ًشبذ خغم الجؼاثغ مىظ جاعٍش اؾخ٣اللها ٖام ٖ 1962لى جبجي ؾُاؾت زاعظُت جدؿم
باالٖخضا ٫و الىؾُُت م٘ التزامها بٗضص مً الشىابذ ،مما ؾهل اهدكاع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في
ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت.

زاهُا :حهىص بخُاء الضوع الجؼاثغي في اللاعة ؤلافغٍلُت.
ؾٗذ الجؼاثغ بلى لٗب صوع مدىعي و اؾخٗاصث ؾمٗتها ٖلى الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت زانت ،وطل٪
مً زال ٫جباص ٫الغثِـ الجؼاثغي الؿابٖ" ٤بض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت" للٗضًض مً الؼٍاعاث الغؾمُت و

 :1مدمض مدمىص ؤبى اإلاٗالي"،الخغب بحن مالي و الُىاعَ...١ل جدغ ١قغاعتها اإلاىُ٣ت بغمتها؟"ٖ،لى الغابِ:
www.swissinfo.ch-ara/index
 :2ؤوعاعي مدمضٖ،بض ال٣اصع مؿاَل"،اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت للخغوط مً ألاػمت في مالي جدطخى بةظمإ الضو٫
ال٨بري" ،مضازلت خى ٫الؿاخل ومالي مً جىُٓم ألامم اإلاخدضةٖ،لى الغابِ:
http://www.almasa.ar.com/ara/permalink/17920/html
3
-madjidmakedhi, « l Algérie n„acceptera jamais une remise en cause de territoriale du mali »,EL
WATAN,N° 6528 ,07 avril 2012, p 09.
3
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اؾخ٣باله لصخهُاث و ٢اصة ؤٞاع٢ت بهض ٝالدكاوع و زلٞ ٤غم للخٗاون بحن صو ٫ال٣اعة
ؤلاٞغٍُ٣ت ٖامت.
-1الاجفاكُت ؤلافغٍلُت إلاى٘ وميافدت ؤلاعهابٖ :ملذ الجؼاثغ ٖلى وي٘ بؾتراجُجُت صولُت
إلا٩اٞدت ؤلاعَاب الٗابغ للخضوص ًٖ َغٍ ٤الؿعي الؾخهضاع ٢غاعاث ملؼمت مً ٢بل مجلـ ألامً
الضولي( )1وحٗخبر الجؼاثغ مً بحن الضو ٫التي صٖذ بلى يغوعة الخٗاون ؤلا٢لُمي إلاداعبت ؤلاعَاب
بمسخل ٠ؤق٩اله،خُض هجخذ في ص ٘ٞالضو ٫الٗغبُت بلى جبجي الاجٟاُ٢ت الٗغبُت إلا٩اٞدت
ؤلاعَاب،اإلابرمت بخاعٍش 1998/04/28م،جًمىذ خ٣ى ١ؤلاوؿان و الالتزام باإلاباصت ألازالُ٢ت و
الضًيُت الؿامُت التي جغ٧ ٌٞل ؤق٩ا ٫الٗى ٠وؤلاعَاب في 1999/07/14م .
 -2آلالُاث و اإلاباصعاث الجؼاثغٍت لخل ألاػمت في مالي :ؾٗذ الجؼاثغ لخد ٤ُ٣ألامً و
الاؾخ٣غاع في مالي وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤خغنها ٖلى مغاٖاة اجٟاُ٢اث الؿالم اإلاىٗ٢ت بحن اإلاخمغصًً
الُىاع ١و الخ٩ىمت اإلاالُت،هٓغا لخضاُٖاث ايُغاباث مالي ٖلى ؤمً الضولت الجؼاثغٍت إلاا لها مً
عوابِ ازيُت و ظٛغاُٞت و اعجباٍ مىُ٣ت الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي باإلاًٗالث ألامىُت.
خُض ٖغٞذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت وكاَا صًبلىماؾُا في ؾىت ٞ ، 2013-2012خٗضص
الجزاٖاث في بٞغٍُ٣ا ظٗل مً ألامً ال٣ىمي الجؼاثغي مى٨كٟا زانت م٘ حؿاعٕ وجحرة الخٟاٖالث
التي جازغ ٖلى الىي٘ في الجؼاثغٞ،الضوع الجؼاثغي في الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي ًغجبِ ؤؾاؾا بُبُٗت
التهضًضاث ألامىُت في َظا ألازحر ومضي جإزحرَا ٖلى الخضوص الجىىبُت للجؼاثغ(.)2
في ظاهٟي  ، 2012و بضٖىة مً الجؼاثغ لُغفي الجزإ لى ٠٢بَال ١الىاع و الجلىؽ بلى َاولت
اإلاٟاوياث إلًجاص حؿىٍت ؾلمُت لؤلػمت،ؤًً ؤٖخمضث اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت ٖلى مباصت ؤؾاؾُت مً
هاخُت اخترام الىخضة الترابُت لضولت مالي وٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو،٫بال ؤن
 :1زالض خؿاوي،ؤلاؾتراجُجُت الجؼاثغٍت في م٩اٞدت ؤلاعَاب :ألاَغ و اإلاماعؾاث ،بخاعٍش ٖ، 2016/09/26لى
الغابِ:
https:// www.ech-chaab.com /ara/item/41077
٢ :2ىي بىخىُت،اؾتراجُجُت الجؼاثغ اججاٍ الخُىعاث ألامىُت في الؿاخت الاٞغٍُ٣ت،مغ٦ؼ الجؼٍغة
للضعاؾاث،2012،م.20
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الضًبلىماؾُت الجؼاثغٍت حؿدىض في م٣اعبتها بسهىم الىي٘ في مالي ٖلى عَاهاث ؤمىُت ٦بحرة
إلاىُ٣ت الؿاخل(مك٩لت الُىاع ١و الامخضاص الجٛغافي للجؼاثغ)٧ ،ل َظٍ الاٖخباعاث ٧اهذ وعاء
جدغ ٥الضًبلىماؾُت و ٤ٞم٣اعبت زابخت مىظ بضاًت ألاػمت في قما ٫مالي،خُض ؾٗذ الجؼاثغ بلى
ج٣غٍب وظهاث الىٓغ بحن خغ٦ت ؤههاع الضًً و خغ٦ت جدغٍغ ألاػواص ،ألامغ الظي جىط باجٟا ١بحن
الُغٞحن و ٘٢في الجؼاثغ ًىم  2012/12/21مد٣٣ا ألاَضا ٝاإلاغظىة مىه بٗؼله لخىُٓم ال٣اٖضة
في اإلاٛغب ؤلاؾالمي و خغ٦ت الخىخُض والجهاص في ٚغب بٞغٍُ٣ا التي ال جؼا ٫جدخ ٟٔبغَاثً
الضًبلىماؾُحن الجؼاثغٍحن جم ازخُاٞهم مً ال٣ىهلُت الجؼاثغٍت بـ "ٚاو" قما ٫مالي بخاعٍش
2012/04/05م  ،خُض حٗض اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت ؤ٦ثر هجاٖت مً زال ٫الخإُ٦ض ٖلى ؤن ً٩ىن
اإلاالُىن اإلاباصعًٍ ألاواثل في البدض ًٖ خلى ٫إلاكا٧لهم و لم قمل ؤَغا ٝالجزإ .
ل٨جها ٞكلذ باإلا٣ابل في مى٘ اؾخهضاع ٢غاع مً مجلـ ألامً الضولي ًمى٘ الخضزل الٗؿ٨غي،
خُض جمحزث الضًبلىماؾُت الجؼاثغٍت بالخٛحر وطل ٪مً زال ٫ال٣بى ٫بالخضزل الٗؿ٨غي في مالي
وٞخذ مجالها الجىي لهظٍ الٗملُت (.)1
وَظا ما ًبحن و ًٓهغ حٛحر مى ٠٢الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في الخٗامل م٘ ألاػمت في صولت
مالي،مدكبشت بظعَٗت َلب الغثِـ اإلاالي للمؿاٖضة ألاظىبُت باإلياٞت بلى ؤن الجؼاثغ ال ًم٨جها
مسالٟت ال٣غاع ألاممي ع٢م  2085الظي ً٣طخي بالخضزل الٗؿ٨غي في مالي.

()2

اإلادىع الثاوي :ؤؾباب وصواف٘ حٛحر مىكف الجؼاثغ بػاء ألاػمت في صولت مالي هدى
الخل الٗؿىغي.
حٗخبر مىُ٣ت الؿاخل بمشابت الخؼام ألامجي للجىىب الجؼاثغي ،وطل ٪إلاا حك٩له مً ٖم٤
ظُىؾتراجُجي و تهضًضاث ؤمىُت الؾخ٣غاع ألامً الىَجي،وَى الكغٍِ الؿاخلي الصخغاوي الظي

:1مدمض ألامحن بً ٖاجكت٢،غاءة في الضًبلىماؾُت الجؼاثغٍتً،ىم ٖ 2021/03/06لى الؿاٖت ،22:02ؤهٓغ الغابِ:
https:// www.soutagnonb.net/index.php?option=com -8 content§view
 :2صلُلت ٚضًغ ،الاؾتراجُجُت ألامىُت في مىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي(صعاؾت خالت مالي)،مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة
ماؾتر ؤ٧اصًمي،ظامٗت ٢انضي مغباح٧،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت،2015-2014،م. 33-32
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ٌٗض ًُ٢ت خُىٍت باليؿبت لؤلمً ال٣ىمي الجؼاثغي(،)1هٓغا للمحزاث التي جخمحز بها اإلاىُ٣ت
باإلياٞت بلى قؿاٖت الغٗ٢ت الجٛغاُٞت للصخغاء الجؼاثغٍت مما ًهٗب ٖلى صو ٫الؿاخل
ؤلاٞغٍ٣ي الخد٨م في الاؾخ٣غاع ألامجي ،عٚم الخجغبت ال٩اُٞت للضولت الجؼاثغٍت في م٩اٞدت ؤلاعَاب.
وهٓغا للمساو ٝال٨شحرة والخاظت بلى ٖؼ ٫جىُٓم ال٣اٖضة في اإلاٛغب ؤلاؾالمي و خغ٦ت الخىخُض
والجهاص التي ال جؼا ٫جدخ ٟٔبغَاثً صبلىماؾُحن ظؼاثغٍحن(َ،)2ظا باإلياٞت بلى الخى ٝمً
الاهدكاع الىاؾ٘ لخجاع ألاؾلخت الخُٟٟت واإلاخىؾُت ٖلى َى ٫الكغٍِ الؿاخلي زانت بٗض
الخغب اللُبُت مما ٌؿهل ونى ٫ألاؾلخت بلى الجماٖاث ؤلاعَابُت قما ٫مالي.
وعٚم بٌٗ الضوا ٘ٞو ألاؾباب اإلاىيىُٖت بال ؤهه ال ًم ً٨به٩اع ؤن َىا ٥ؤًًا يٛىٍ
صولُت وال ؾُما الٟغوؿُت مجها مً ؤظل الخسلي ٖلى مىٟ٢ها وم٣اعبتها لؤلػمت اإلاالُت،زانت بٗض
جىالي الؼٍاعاث مً ٢بل وػعاء زاعظُت ٧ل مً ٞغوؿا و الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت بلى الجؼاثغ،
خُض ه٣ل اإلاى ٠٢الجؼاثغي مً صاثغة الغ ٌٞال٣اَ٘ للخُاع الٗؿ٨غي بلى صاثغة ال٣بى ٫به
جدذ ُٚاء مداعبت ؤلاعَاب ،وحٗ٨ـ جىالي الؼٍاعاث اإلا٨شٟت للجؼاثغ الً ِٛالظي ماعؾخه
ال٣ىي ال٨بري (ٞغوؿا و ؤمغٍ٩ا) ٖلى جُىع مى ٠٢الجؼاثغَ ،ظا ٖلى الغٚم مً ازخال ٝاإلاىٟ٢ان
الٟغوسخي و ألامغٍ٩ي مما ؤصي ببٌٗ اإلادللحن الؿُاؾُحن بلى جٟؿحر جُىع اإلاى ٠٢الجؼاثغي
بؿعي الجؼاثغ بلى الاخخٟاّ بإوعا ١ي ِٛؤمىُت وؾُاؾُت في اإلاىُ٣تٞ ،مً ظهت جدغم
الجؼاثغ ٖلى الاخخٟاّ بمى ٘٢الكغٍ ٪الظي ال بضًل له في حؿُحر اإلالٟاث ألامىُت في اإلاىُ٣ت ٖلى
اٖخباع طل ٪وع٢ت ي ِٛفي مىاظهت ً٢اًا مخٗل٣ت بإويإ خ٣ى ١ؤلاوؿان و اإلاٗاعيحن
الجؼاثغٍحن َظا ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي.
ؤما ٖلى اإلاؿخىي ألامجي ٞالجؼاثغ جدغم صوما ٖلى ؤن جٓل مىُ٣ت الؿاخل مجاال لخٟغَٜ
الؿاخت ؤلاؾالمُت الجهاصًت في الجؼاثغ مً ٖىانغ ال٣ىة ،مما ال عٍب ُٞه ؤن الجؼاثغ صوما

 :1زضًجت بىعٍب،الضبلىماؾُت ألامىُت الجؼاثغٍت في مىُ٣ت الؿاخل،الىا ٘٢و الغَاهاث،اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم
الؿُاؾُت،2014،م.04
 :2بً ٖاجكت مدمض ألامحن،الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت و اإلاًٗلت ألامىُت في مالي،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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جًٟل ؤن ًٓل الجهاصًىن في مىُ٣ت الؿاخل وزاعط خضوصَا ؤلا٢لُمُت عٚم اإلاساَغ
والتهضًضاث(.)1
خُض جغي ٧ل مً الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وٞغوؿا ؤن َظا الؿعي لً ًخد ٤٣بال بمؿاهضة
ظؼاثغٍت ،إلصعا٦هم ؤن الجؼاثغ ؤ٢ىي بلض في اإلاىُ٣ت ٖؿ٨غٍا وا٢خهاصًا ،وبالخالي ٞضٖمها للخل
الٗؿ٨غي مهم ظضا ٧ىهه ًد ٤٣لهم م٩اؾب ٖلى نُٗض الضبلىماؾُت الضولُت اإلاىظهت خهغٍا
يض ؤلاعَاب مىظ هجماث  11ؾبخمبر 2001م ،ما مً قإهه ؤن ًدٞ ٤٣ىػا ٖلى ؤلاعَاب.
و الًٛىٍ ألاظىبُت مً َغ ٝالضو ٫الٗٓمى (ٞغوؿا و ؤمغٍ٩ا) باٖخباعَما ناخبخا اإلاهلخت
والىٟىط في اإلاىُ٣ت ظاءث مٗؼػة بالكغا٦ت ألامىُت بحن ألاولى في ْل اإلاجمىٖت  5+5و م٘ الشاهُت
ٖام  2010ؤًً وٗ٢ذ الجؼاثغ م٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مٗاَضة اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت
اإلاخباصلت (.)2( ) Traite d„assistance judiciaire mutuelle
ومً زال ٫حُٛحر الجؼاثغ إلاىٟ٢ها الضبلىماسخي بػاء ألاػمت في صولت مالي بلى الخ٨م ٖلى مؿاٖحها
الؿلمُت في خل الجزإ بالٟكل الظعَ٘ ،زانت وؤجها لم حؿخُُ٘ ختى ع ٘ٞنٟت ؤلاعَاب مً
خغ٦ت ؤههاع الضًً ،والتي حكُض ٞغوؿا وحٗخبرَا ظماٖت مؿلخت ال جسخل ًٖ ٠جىُٓم ال٣اٖضة
في بالص اإلاٛغب ؤلاؾالمي ،خُض طَبذ ظمُ٘ الجهىص الجؼاثغٍت الغامُت الى الىنى ٫الى الخل
الؿلمي َباءا مىشىعا.
وٍغجر بٌٗ اإلادللحن و اإلاغا٢بحن لؤلػمت في صولت مالي جُىع اإلاى ٠٢الجؼاثغي بلى ؤن الجؼاثغ
وظضث هٟؿها في قبه ٖؼلت صولُت بسهىم مؿاٖحها لخٟاصي الخغب في صولت مالي (٣ٞ،)3ض
خاولذ ب٩ل ٢ىة ا٢ىإ قغ٧ائها ألاؾاؾُحن في مىُ٣ت الؿاخل بغ ٌٞالخضزل الٗؿ٨غي ألاظىبي
بظعَٗت ؤن طلً ٪مىذ الجهاصًحن قغُٖت ٢خا ٫اإلادخل،مما ًجٗل مً الؿاخل حٛغ ١في صوامت
٢خا ٫وٞىضخى ونغإ ٚحر مىخهي ،ل٨جها ٞكلذ في اإلاؿعى الؿلمي ؤمام الخٗىذ والً ِٛالظي

 :1ؤهىاع بىزغم ،الجؼاثغ و الهغإ في مالي،بحروث،ماؾؿت ٧اعهُٟه للؿالم الضولي،ؤ٦خىبغ ،2012م16.-15
 :1مٗاَضة اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت اإلاخباصلت هي اجٟاُ٢ت بحن صولخحن تهض ٝالى حؿهُل الخٗاون بحن الكغَت والً٣اء ال
ؾُما ُٞما ًخٗل ٤بدباص ٫اإلاٗلىماث والبُاهاث الصخهُت ؤزىاء الخد٣ُ٣اث الجاعٍت،بهض ٝالخهىٖ ٫لى ألاصلت ؤو
لدؿهُل جىُٟظ اإلاٗاَضاث الًغٍبُت التي تهض ٝبلى ججىب التهغب الًغٍبي.
 :3مغ٦ؼ ٧اعهُٟه للكغ ١ألاوؾِ،الجؼاثغ والهغإ في مالي،مغظ٘ ؾاب.٤
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ماعؾخه ٞغوؿا ٖلى مجلـ ألامً مً ؤظل ا٢ىاٖه بةنضاع الثدت ؤُٖذ الاقاعة بإن ٢غاع قً
()1

الخغب في قما ٫مالي مدؿىم ؤمغٍ.

وبهظا ًم ً٨ال٣ى ٫مً زال ٫ما ؾب ٤ؤن الجؼاثغ ٚحر مال٨ت ل٣غاعَا الؿُاسخي في مل ٠ؤػمت
مالي ألجها مضٞىٖت بلى زُاع مدؿىم مؿب٣ا ،ومٗاعيتها له ؾدبضوا و٦إجها البلض الىخُض ٚحر
الخاػم في مىاظهت ؤلاعَاب في مىُ٣ت الؿاخل ،ما مً قإهه ؤن حهضص مهالخها وم٩اهتها
الا٢لُمُت و الضولُتَ ،ظا باإلياٞت الى حجُت الاعَاب الضولي والخى ٝمً اهدكاع ججاعة
ألاؾلخت٦ ،ما هجض مً بحن ألاؾباب ألازغي التي ؤصث بالجؼاثغ لخُٛحر مىٟ٢ها َى وظىص مهلخت
مكتر٦ت بحن الجؼاثغ و ٞغوؿا في قً الخغب يض الجماٖاث اإلاخُغٞت اإلاٗاصًت للؿلُت الجؼاثغٍت
والٗمل ٖلى ػٖؼٖذ اؾخ٣غاعَا لخىعٍُها في جهُٟت الٗضًض مً الجماٖاث الاؾالمُت وؤههاعَا
زال ٫الٗكغٍت الؿىصاء  ،بال ؤن َظا ال ٌٗجي خؿب وػٍغ الاجها ٫و ؾٟحر الجؼاثغ ألاؾب ٤في
اؾباهُا "ٖبض الٗؼٍؼ عخابي" ؤن ً٩ىن حُٛحر اإلاى ٠٢الجؼاثغي هدُجت ن٣ٟت ؤبغمذ م٘ الُغٝ
الٛغبي وفي م٣ضمخه ٞغوؿا التي لٗبذ صوع عاعي الخل الٗؿ٨غي ،ؤًً اؾخٛغب عخابي مً جهغٍذ
وػٍغ الضازلُت الٟغوسخي "ماهىٍل ٞالـ" خى ٫اإلاىٟ٢حن الٟغوسخي و الجؼاثغي ؤجهما مخُاب٣حن
()2

بكإن ألاػمت في صولت مالي.

و٢ض بغعث الجؼاثغ حٛحر مىٟ٢ها مً جسىٞها مً ؤن ًٟهم اإلاخمغصون في قما ٫مالي ؤجهم
مضٖىمىن في الكما ،٫لظا ٞةن ؤو ٫مىاظهت ٖؿ٨غٍت لهم ؾخٛغ ١الجؼاثغ في مىظت الجزوح
والهجغة ٚحر الكغُٖت زانت وؤن خضوصَا مخالن٣ت م٘ قما ٫مالي مما ًاصي بلى تهضًض في ؤمً
()3

واؾخ٣غاع البالص بغمتها.

وبهظا ج٩ىن الجؼاثغ بمىٟ٢ها َظا ٢ض زؿغث ٧ل قحئ وٞكلذ مً الخ٣غٍب بحن الخ٩ىمت
الاهخ٣الُت بباما٧ى والجماٖاث اإلاؿلخت ٚحر الاعَابُت لخل الخال ٝؾُاؾُا ،وزاهُا وَى ألاَم ؤجها
 :1خمُض ٌـ،الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت لم حؿخٗمل ؤوعا٢ها إلا٣اومت الًٛىٍ الخاعظُت خى ٫ماليً،ىم
ٖ 2021/03/07لى الؿاٖت ٖ،21:30لى الغابِhttps:// www.almlan.com/lon/nb :
:2مدمض ؾلُم،الًابِ اإلاخ٣اٖض مدمض ق ٤ُٟمهباح للكغو":١ؤؾدبٗض مكاع٦ت وخضاث ٖؿ٨غٍت ظؼاثغٍت
ٖؿ٨غٍت في قما ٫مالي"ٖ ،لى الغابِhttps:// www.digital.abram.org.eg/archives.aspsc?serial-1284760 :
:3ؾٗض بىٖ٣بت،مإؾاة مالي ؤم مإؾاة الجؼاثغٖ،لى الغابِ:
https:// www.alkhabar.com/ar/antns/moukta/308202/html
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عضخذ للً ِٛألاظىبي باإلاىا٣ٞت ٖلى الخضزل ألاظىبي الخاعجي بٗضما ٧اهذ مٗاعيت له مما
ًجٗلها جدىا ٌ٢م٘ هٟؿها ٦ظل ٪زانت ٖىض الترزُو للُاثغاث الٟغوؿُت الؾخٗما ٫مجالها
الجىي صون الخهغٍذ بظل ٪بهٟت ٖلىُت وبالخالي اوٗضام الكٟاُٞت ٢ض ًاصي الى ٞكل
الضًبلىماؾُت الجؼاثغٍت في حؿُحر ألاػمت.

()1

ما ظٗل الجؼاثغ بمىٟ٢ها َظا اإلاخٛحر مً مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ٫بلى
الخُاع الٗؿ٨غي،جخىعٍ وجضزل في اإلاؿدى ٘٣اإلاالي ٢ض ؤصي و ؾُاصي مؿخ٣بال الى جدمل جبٗاث
اإلاساَغ ألامىُت ٖلى اإلاؿخىي الضازلي  ،وَى ما ؾىدىاوله في اإلادىع الشالض و ألازحر.

ٖ :1لي بً مدمض،الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت جشبذ عجؼا مؼصوظا في ؤػمت ماليٖ،لى الغابِ:
https:// www.algeriachannel.net
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اإلادىع الثالث :جضاُٖاث الخُاع الٗؿىغي للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ٖلى اإلاؿخىي
الاكلُمي والضولي.
بن ازخُاع الخل الٗؿ٨غي ؤي الخضزل الٗؿ٨غي في صولت مالي ٢ض زلٖ ٠ضة ٖىا٢ب
وتهضًضاث ؤمىُت ٖلى مىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي ٩٦ل و الجؼاثغ ومالي بهٟت زانت وختى ٖلى
اإلاؿخىي الضولي ،و٢ض خظع "مدىض بغ٢ى "١مً مساَغ الخضزل الٗؿ٨غي ألاظىبي في اإلاىُ٣ت و
جدىلها الى خايىت لالعَاب الٗالمي و الضولي زانت بٗض الخضزل الٗؿ٨غي في لُبُا ،وما هخج ًٖ
طل ٪مً ؾهىلت اهخ٣ا ٫ألاؾلخت بحن اًضي الجماٖاث الاعَابُت التي لها ٖال٢ت م٘ ٖهاباث
(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡)

الجغٍمت اإلاىٓمت ،وجىُٓم ال٣اٖضة في بالص اإلاٛغب الٗغبي.

وَى ما ؾى٣ىم بالخُغ ١الُه مً زال ٫اؾخٗغاى جضاُٖاث الخُاع الٗؿ٨غي ٖلى اإلاؿخىي
الا٢لُمي و الضولي:

ؤوال:جضاُٖاث الخُاع الٗؿىغي ٖلى اإلاؿخىي الاكلُمي.
م٘ جٟا٢م ألاػمت في صو ٫مالي ابان الخضزل الٗؿ٨غي وجم ً٨الجماٖاث اإلاخُغٞت مً
الؿُُغة ٖلى الكما ٫اإلاالُىإصي طل ٪الى جؼاًض مساو ٝصو ٫الؿاخل مً اهخ٣اٖ ٫ضوي َظٍ
الجماٖاث الاعَابُت الى ٖ٣غ صًاعَا و الخضزل الٗؿ٨غي في مالي ؤصي طل ٪الى ْهىع الٗضًض مً
الخىُٓماث الاعَابُت التي اجسظث مً مىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي مالطا لها هٓغا لكؿاٖخه و ٦ظا
اؾخٛال ٫الىي٘ الاظخماعي و الؿُاسخي الهل الظي حٗاهُه ؤٚلب الضو ٫اإلاك٩لت له.
َظا اياٞت بلى الخإزحر ألامجي و الا٢خهاصي لضو ٫اإلاىُ٣ت باٖخباع الخغب في مالي لِؿذ بُٗضة
لظا جسصخى الضو ٫التي جدخىي ٢باثل الُىاع ١وزانت الجؼاثغ،لُبُا،الىُجغ ،بىعُ٦ىاٞاؾى ،مً

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡:ؤمدىض ؤبغ٢ى،١اإلاًٗلت ألامىُت في الؿاخل الاٞغٍ٣ي و جضاُٖاتها ٖلى ألامً الجؼاثغي،مجلت
الجِل،الٗضص ،534ظاهٟي ،2008م .51
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حٗاَ ٠الُىاع ١اإلاىظىصًً بها م٘ الُىاع ١في مالي ما ٢ض ٌٗؼػ اإلاُالب
(§§§§§§§§§§§§§§§§§§)

الاهٟهالُت.

َظا عٚم ؤن الخضزل الٗؿ٨غي في مالي ٢ض ؤصي الى ٖضة جضاُٖاث ٖلى صو ٫الؿاخل ل ً٨في
صعاؾدىا َظٍ ه٣ىم بالتر٦حز ٖلى الجؼاثغ و مالي.
جضاُٖاث الخضزل الٗؿىغي ٖلى الجؼاثغ :ؤصي الخضزل الٗؿ٨غي في مالي الى تهضًضألامً الضازلي و ويٗه في زُغ وقُ ٪زانت و ؤن الهغإ ال٣اثم في مالي مضٖم مً َغٝ
٢باثل مما ٢ض ًىعٍ الضولت الجؼاثغٍت في ؤػمت م٘ صو ٫الجىاع وزانت م٘ الجاعة مالي التي ؤجه٨تها
(*******************)

الخغب و الجماٖاث الاعَابُت اإلاخُغٞت.

خُض ؤهه ختى لى هجر الخضزل الٗؿ٨غي في جد ٤ُ٣الىهغ و اعظإ الىخضة الترابُت لضولت
مالي والً٣اء ٖلى الجماٖاث الاعَابُتٞ ،ةن َظا ؾُىلض ؤخ٣اصا جاعٍسُت ٦بحرة بحن البلضًً،بال
ؤن ألازُغ لى ٞكل الخضزل الٗؿ٨غي في جد ٤ُ٣ؤَضاٞه في مالي ألن ال٣ىي الازغي ويٗها
اخؿً ب٨شحر مً وي٘ الجؼاثغ باٖخباعَم بُٗضًً ٧ل البٗض ًٖ ؾاخت الخغب.
خُض اهه في الى٢ذ الظي ٧اهذ الؿلُت جىاظه ُٞه سخُا قٗبُا في الضازل وجسصخى مً عصة
ٗٞل ؾلبي ظغاء الخضزل ألاظىبي ٧اهذ الؿلُت واإلاجخم٘ اإلاضوي والُ٣اصة الؿُاؾُت مجهم٨ت
(†††††††††††††††††††)

بٗملُت اهخ٣ا ٫الؿلُت والُ٣اصة.

و٢بى ٫الخل الٗؿ٨غي مً َغ ٝالضولت الجؼاثغٍت ٢ض ًاصي الى احؿإ صاثغة اإلاساَغ ٖلى خض
٢ى ٫ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت ب٩لُت الٗلىم الؿُاؾُت والاٖالم الاؾخاط "ؤخمض ُٖٓمي" بإن "مً

§§§§§§§§§§§§§§§§§§َ:اَغ َاويَ،ىاع ١باما٧ى ًجزخىن الى البلضان اإلاجاوعة زىٞا مً الاهخ٣ام،2021/03/04 ،الغابِ:
www.france24.com/201204
*******************٦:غٍم.ر،جضاُٖاث الخغب في مالي ٖلى ؤمً و اؾخ٣غاع اإلاىُ٣ت،ؤهٓغ الغابِ:
http://www.albilad.net/archives/70582
†††††††††††††††††††:خمُض ٌـ،الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت لم حؿخٗمل ؤوعا٢ها إلا٣اومتالًٛىٍ الخاعظُت خى٫
مالي،مغظ٘ ؾاب.٤
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قإن الخضزل الٗؿ٨غي ؤن ًً٘ ؤمً الجؼاثغ واؾخ٣غاعَا ؤمام جدضًاث ٦بحرة بؿبب خضوصَا
(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡)

اإلاترامُت ٖلى مالي".

وَى ما خضر ٗٞال بٗض ؤ٢ل مً ؤؾبىٕ  ِ٣ٞمً الخضزل الٗؿ٨غي مً زال ٫يغب مى٘٢
"جُ٣ىخىعًٍ" الٛاػي بالجىىب الجؼاثغي ،مً ٢بل مجمىٖاث اعَابُت مخٗضصة الجيؿُاثَ ،ظا
عٚم ؤن بٌٗ الخىٗ٢اث ج٣غ بإن َظا الهجىم ٧ان بٛغى ظغ الجؼاثغ الى اإلاؿدى ٘٣اإلاالي ،وَظا
ما ؤ٦ضٍ الغثِـ "ٞغاوؿىا َىلىض" ٖىضما نغح بإن َظٍ الٗملُت الاعَابُت جبحن يغوعة مكاع٦ت
(§§§§§§§§§§§§§§§§§§§)

الجؼاثغ ؤ٦ثر في مالي".

ختى ؤن جدغ ٥الجِل الٟغوسخي هدى قما ٫مالي مً قإهه ؤن ًض ٘ٞالجماٖاث الاعَابُت الى
الجىىب الجؼاثغي ،في خحن ؤن الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت جضعؽ ام٩اهُت ا٢امت ٢اٖضة "ؤٞغٍ٩ىم"
في الىُجغ اإلاجاوعة ،في اَاع مؿاٖحها اإلاٗغوٞت و الضاٖمت للؿُُغة ٖلى ٧ل اإلاىاَ ٤ؤلاؾتراجُجُت
(********************)

وجإؾِـ إلادمُاث ٖبر ٧اٞت الٗالم بما في طل ٪في بٞغٍُ٣ا.

جضاُٖاث الخل الٗؿىغي في مالي :مً بحن الخضاُٖاث و الٗىا٢ب التي ًسلٟها الخضزلالٗؿ٨غي الٟغوسخي في مالي يغب اؾخ٣غاع البالص زانت وؤن اإلاض الجهاصي مً بحن ؤولىٍاجه
الٗمل ٖلى ؤلاَاخت بالىٓام الؿُاسخي ،بِىما ًيكٛل الٛغب (ٞغوؿا و ؤمغٍ٩ا) بمداعبت ال٣اٖضة و
الؿُُغة ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت و يمان جض ٤ٞالى ِٟمً ٚغب بٞغٍُ٣ا ٞ،ةهه ٞةهه ٌٗلم َبُٗت
ؤ٢الُم الكما ٫في مالي التي ًخضازل ٞحها الخىىٕ الاظخماعي و الضًجي و الٗغقي و
(††††††††††††††††††††)

الؿُاسخي.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡:ؤخمض ُٖٓمي"،جضاُٖاث الخضزل الٗؿ٨غي في مالي ٖلى الجؼاثغ،ؤهٓغ
الغابِhttp://www.almasa.com:
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§:ؤهٓغ جهغٍذ "ٞغاوؿىا َىلىض" ٖلى اإلاىwww.france24.com:٘٢
********************ٖ:بض الىىع هضوع،اإلادلل ألامجي و الاؾتراجُجي مدىض ؤبغ٢ى ،١الخضزل الٗؿ٨غي في مالي خى٫
مىُ٣ت الؿاخل الى خايىت لالعَاب الٗالمي،ؤهٓغ الغابِ:
http:/www.elbilad.net/archives/2013/10/page/94
††††††††††††††††††††:اإلاغ٦ؼ ؤلا٢لُمي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت،جضاُٖاث الخضزل الٗؿ٨غي قما ٫مالي،ؤهٓغ الغابِ:
http://ressnideast.org
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خُض وٗ٢ذ الاؾخٗضاصاث التي ظغث لكً الٗمل الٗؿ٨غي ،الخغ٦ت الىَىُت لخدغٍغ ؤػواص
بلى الخدال ٠مغة ؤزغي م٘ ظماٖت ؤههاع الضًً التي حؿُُغ م٘ الخغ٦ت ٖلى مضن "ٚاو" و
"ُ٦ضا "٫و "جمب٨خى"  ،وجخٗاون م٘ خغ٦ت الخىخُض والجهاص في ٚغب بٞغٍُ٣ا طاث الُاب٘ الؿلٟي
في ٧ل مىاَ ٤ب٢لُم "ؤػواص"(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡) مما ٢ض ًاصي بلى جدالَ ٠ظٍ الجماٖاث م٘
جىُٓم ال٣اٖضة في بالص اإلاٛغب ؤلاؾالمي مً ؤظل الضٞإ ًٖ "ؤػواص" اإلاؿخ٣لت وبخضار اهدكاع
الجهاصًحن مً الُىاع.١

زاهُا :جضاُٖاث الخضزل الٗؿىغي في مالي ٖلى اإلاؿخىي الضولي:
مىظ بضاًت الخغب في مالي و الخضزل الٗؿ٨غي ٞحها و الازخُاٞاث جُا ٫الغَاثً ألاظاهب و التي
جىٟظَا الخىُٓماث ؤلاعَابُت اإلاسخلٟت ،ومجها ظماٖت "بى٧ى خغام" في هُجحرًا التي ٢امذ
(§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§)

بازخُا ٝؾبٗت ٞغوؿُحن مً قما ٫ال٩امحرون .

و ٢ض ؤقاع الخبحر ألامجي "ٖلي ػاوي" بلى ؤن جىُٓم ال٣اٖضة في بالص اإلاٛغب ؤلاؾالمي  ،اهخهج
بؾتراجُجُت ظضًضة بٗض الٗملُت الٗؿ٨غٍت في مالي ،ج٣ىم ٖلى جىؾُ٘ مجا٫
(*********************)

وكاَه.

زاج ــمت:
عٚم ؤن الجؼاثغ ٢ض ع٦ؼث ٖلى اًجاص الخل الؿلمي لهظٍ ألاػمت وجٟاصًت الخل الٗؿ٨غي الظي
ج٩ىن هخاثجه وزُمت ٖلى اإلاضي ال٣غٍب و البُٗض٦،ما ؤقاصث الجؼاثغ ٖلى ابٗاص الخُاع الٗؿ٨غي
في الىَلت ألاولى والخٗاَي م٘ َظٍ ألاػمت ،في الى٢ذ الظي ًدطخى ُٞه َظا الخُاع باظمإ مً
٢بل بٌٗ الضو ٫الاٞغٍُ٣ت وال٣ىي ال٨بري ،وعٚم طلٞ ٪ةن الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت لم جى٣ظ
ألامل في بًجاص خل ؾلمي لؤلػمت في مالي،عٚم نضوع ٢غاع مجلـ ألامً ع٢م  2085الظي ًجحز
الخضزل الٗؿ٨غي في مالي وطل ٪بٗض الًٖ ِٛلُه مً ٢بل الضو ٫ال٨بري.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡:خُ٨م بىٚغاعة"،الجؼاثغ جدظع مً جضاُٖاتها الخُحرة للخضزل الٗؿ٨غي ًؼٍض ؤػمت مالي
حُٗ٣ضا،ؤهٓغ الغابِhttp://ar.algerie360.com//d807 :
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
:R.Y.T. mali :la guerre norme/du hollande fraternité (N°47,janvier 2013.p 03.
*********************ٖ :لي ػاوي،مغظ٘ ؾاب.٤
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وؤن ع ٌٞالضبلىماؾُت الجؼاثغٍت للخضزل الٗؿ٨غي ٞغيخه ٖلحها ًٖ َغٍ ٤مىُ ٤الىٟىط
ٌٗىص بلى ٖضة ٖىامل مجها اخترام إلاباصئها اإلاٗغوٞت مىظ الاؾخ٣ال ٫بػاء الخضزل ألاظىبي و امخضاص
التهضًض اإلاخُغ ٝبلى ؤعايحها ،والجؼاثغ بهظا الخضزل ؾُضزلها عبما في صوامت ؤمىُت ال ًدمض
ٖ٣باَا.
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Abstract:

:ملخص

Foreign policy is one of the most important
means that countries use to achieve their goals, as they
try to adapt them to regional and international variables
by setting strategies and mechanisms to help achieve the
goals at the lowest costs. Algeria, by virtue of its location
on the African continent, and its soft orientations in the
African space, is striving to activate the contents of
Economic diplomacy in terms of aid and incentives
between it and the countries of Africa and even outside
the African sphere. Therefore, our problem will focus on
the criteria upon which Algeria builds its economic
diplomacy, and the determinants and objectives that it
sets through its diplomacy in the African continent?
Keywords: Algeria, geopolitics, economic diplomacy,
Africa.

حٗض الؿُاؾت الخاعظُت مً ؤَم الىؾاثل
هيٞ، اًخهٚها وٞ ؤَضا٤ُ٣ في جد٫التي حؿخسضمها الضو
ًلُمُت والضولُت م٢حراث ؤلاٛها م٘ اإلاخُُٟ٨ ج٫جداو
اهؼماث اإلاؿاٖضة ٖلي٩ُ وي٘ ؤلاؾتراجُجُاث واإلا٫زال
م٨ والجؼاثغ بد،٠ُال٩ل الخ٢ بإٝ ألاَضا٤ُ٣جد
وجىظهاتها الىاٖمت في الخحز، ُت٣ٍغٞاعة الا٣ٗها في ال٢مى
ُٗل مًامحنٟهي حؿعي ظاَضة بلي جٞ ي٣ٍغٞؤلا
خهاصًت مً خُض اإلاؿاٖضاث٢الضبلىماؾُت الا
ُا وختي زاعط الخحز٣ٍغٞ ب٫ؼاث بُجها وبحن صوٟواإلاد
 اإلاٗاًحر التي جبجي٫الُدىا خى٩ؼ بق٦ي وٖلُه ؾختر٣ٍغٞؤلا
خهاصًت ؟واإلادضصاث٢ٖلحها الجؼاثغ صبلىماؾُتها الا
 صبلىماؾُتها في٫ التي حؿُغَا مً زالٝوألاَضا
.ُت ؟٣ٍغٞاعة الا٣ال
 الضبلىماؾُت،٪ُ الجُىبىلُد، الجؼاثغ:ولماث مفخاخُت
.ُا٣ٍغٞ ب،خهاصًت٢ؤلا

:ملضمت
ىة٣ومٗاًحر ال، حراث وجىظهاث في الؿُاؾاث الٗاإلاُتٛ ٖالم مابٗض الخغب الباعصة حٖٝغ
ىة٣حرث الاججاٍ والخىظه هدى ٖامل الٚ ىة الهلبت بل٣ؼ ٖلي ٖامل ال٦ ال جغ٫إنبدذ الضوٞ
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الىاٖمت وطل ٪مً زال ٫ببغاػٍ في ؾُاؾاتها الخاعظُت وصبلىماؾُاتها في الخاعط والضازل ،بن
َض ٝالؿُاؾت الخاعظُت في الىٓام الٗالمي الجضًض َى ببغاػ وَُ٩لت صوع الضولت يمً ألاَغ
واإلاٗاًحر الجضًض ٞ،مٗاًحر ال٣ىة لهلبت ٢ض طَبذ وخلذ م٩اجها مٗاًحر ؤزغي جخًمً الهىٍت
والش٣اٞت والا٢خهاص،وجداو ٫الجؼاثغ مً زال ٫جىظهاتها الىلىط بلي مىُل٣اث الىٓام الٗالمي
وطل ٪يمً مُ٩اهؼماث الؿُاؾت الخاعظُت الىاٖمتٞ ،هي جضٖم ؾُاؾتها الخاعظُت في بٞغٍُ٣ا
يمً مىٓىعاث هاٖمت وجىظهاث صبلىماؾُت ؾلؿت طاث ؤبٗاص حٗاوهُت ب٢خهاصًت وٖلُه
ٞاالق٩الُت اإلاغ٦ؼٍت للضعاؾت جتر٦ؼ خىُُٟ٦: ٫ت مؿاَمت الجؼاثغ في صٖم وجىظُه ؾُاؾتها
الخاعظُت يمً مىُل٣اث البلىماؾُت الا٢خهاصًت في بٞغٍُ٣ا؟
وجخفغٕ ًٖ هظه ؤلاقيالُت اإلاغهؼٍت مجمىٖت مً ألاؾئلت الفغُٖت والخالي :
 ماهي مدضصاث الجُىبىلُدُُ٨ت والا٢خهاصًت للجؼاثغ في بٞغٍُ٣ا ؟ ماهي مٗاًحر الؿُاؾت الخاعظُت ومدضصاث الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت في الجؼاثغٍت؟ ماهي م٣ىماتها وجدضًاتها ؟ومً زالٌ الؿااٌ اإلاغهؼي وألاؾئلت الفغُٖت جخدضص لىا فغيُت الضعاؾت والتي جىىن :
ًم ً٨إلادضص الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ؤن ً٩ىن طو ؤبٗاص ؾُاؾُت وبؾتراجُجُت في ال٣اعة
الاٞغٍُ٣ت ،وطل ٪بن بؾخُاٖذ الجؼاثغ جُبُ ٤اإلاٗاًحر الالػمت والخىظهاث الصخُدت في ال٣اعة
الاٞغٍُ٣ت.
هُيلت الضعاؾت
ؤوال  :اإلادضصاث الجُىبىلُدُىُت للجؼاثغ في اللاعة ؤلافغٍلُت :ؾىداو ٫في َظا اإلادىع ؤن هبرػ
ؤَم اإلا٣ىماث الجُىبلُدُُ٨ت للجؼاثغ في ال٣اعة الاٞغٍُ٣ت و٢بل طل ٪لبض الُٖاء ٧ل مٟهىم خ٣ه
ولى باالٖخماص ٖلي الىٓغاث اإلاسخُت ٞالجُىبىلُدُ٩ا مً اإلاٟاَُم التي بؾخىٟ٢ذ الباخشحن
وظٗلتهم ٌؿخ٨كٟىجها وٍداولىن الا٢تراب مجها ؤ٦ثر ٚ،حر ؤن َبُٗتها اإلاٗ٣ضة ظٗلذ مً بم٩اهُت
الاجٟا ١في حٗغٍٟها ؤمغا ٚحر مم ً٨ومً زم بغػث الخاظت بلي صزى ٫باب اإلاداوالث لىي٘ حٗغٍ٠
ً٣غب وَؿاٖض في ٞهم الٓاَغةٟٞ ،ي َظا الؿُا٦ ١خب َجري ِ٦ؿىجغ

Henry

"٣ً،"Kassingerى ٫بإن الجُىبىلُدُ٩ا هي اإلا٣اعبت التي جىلي بَخماما للخىاػن ،ومً ظاهب آزغ
ٖغٞها ظا٧ىب ٦غٍجُا،"Jakub J Grygiel" ٫بال٣ى ٫ؤجها طل ٪الٗالم الظي جىاظهه ٧ل الضو٧ ٫ل
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ما َى زاعط الضولت ،البِئت التي جخىاظض ٞحها ،وفي الغص ٖلي ٧ل بِئت ،الضولت ًجب ؤن ج٣ىم
بالٟٗل وبخٗبحرٍ ألاص ١الىا ٘٢الجُىبىلُدُ٩ي ٌٗغ ٝمً زال ٫زُىٍ الاجها ٫ومً زال٫
جىُٓم مغا٦ؼ اإلاىاعص الا٢خهاصًت والُبُُٗت وٍخدضص َظًً اإلاخٛحرًً بضوعَما بىاؾُت جٟاٖل
الخهاثو الجُىلىظُت وجهغٞاث البكغ †††††††††††††††††††††.
 -1صعاؾت في مدضصاث اإلاىك٘ للجؼاثغ :ج ٘٣الجؼاثغ في قماٚ ٫غب ال٣اعة الاٞغٍُ٣ت ،خُض جُل
قماال ٖلي البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ وٍدضَا مً الكغ ١جىوـ ولُبُا ومً الجىىب مالي والىُجغ
ومً الٛغب اإلاٛغب والجمهىعٍت الٗغبُت الصخغاوٍت ومىعٍخاهُا٦ ،ما ٌٗخبر الجىىب الجؼاثغي
بمخضاصا صخغاوٍا في مضازل الؿاخل الاٞغٍ٣ي مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ٞالجؼاثغ جخ٣اؾم
الخضوص ٦ظل ٪م٘ زالزت صو ٫ج ٘٣في ٢لب الؿاخل وهي ٧ل مً مىعٍخاهُا ،مالي والىُجغ وبالىٓغ
بلي بمخضاص الؿاخل ظٛغاُٞا مً اإلادُِ ألاَلسخي بلي البدغ ألاخمغ بمؿاٞت  2400مُل في خؼام
ًتراوح ٖغيه بحن ٖضة مئاث ٧لم وجبل ٜمؿاخخه ؤ٦ثر مً زالزت مالًحن ٧لم٦ ،ما ؤهه جاعٍسُا بٖخبر
الترابِ الجٛغافي هُ٣ت ٖبىع في الٗال٢اث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت بحن الكما٫
والجىىب‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ٞ ،الجؼاثغ بهظا الىػن جمخل مىٗ٢ا ظُىؾُاؾُا مغ٦ؼٍا في اإلاىُ٣ت
الاٞغٍُ٣ت واإلاٛاعبُت ٖلي وظه الٗمىم ٞ،هي ٦ما ٢لىا جخىؾِ مىُ٣خحن ظٛغاُٞخحن مهمخحن ألاولي
في قما ٫البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ والشاهُت في الجىىب وهي الصخغاء ال٨بري ،وٖلُه ٞالجؼاثغ ج٘٣
في مىُ٣ت ج٣اَ٘ بؾتراجُجي ججٗل مً ؤمجها مى٨كٟا هىٖا ما ٖلي الضوام وٖلي ٧ل الجهاث
الكغُ٢ت والٛغبُت والجىىبُت وزانت م٘ اإلاؿاخت الكاؾٗت التي جترب٘ ٖلحها وَى ٫الخضوص البرًت
والبدغٍت§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ٞ،الجؼاثغ ٦ما هغي ٞهي حٗض مً خُض اإلاؿاخت ألاولي ٖلي اإلاؿخىي
الاٞغٍ٣ي وختي اإلاٛاعبي بط جمشل خىالي 40باإلائت مً اإلاؿاخت وخىالي 47باإلائت مً الىاجج الضازلي
الخام "٦،"PIBما حك٩ل ٢ىة ب٢لُمُت هُُٟت بةخخُاَي َام زانت مً الٛاػ الُبُعي ٦،ما
†††††††††††††††††††††عا٢ضي ٖبض اهللا  ،الجُىبىلُدُ٩ا والٗىإلات :في الخضًض ًٖ جهاًت الجٛغاُٞا  ،مجلت صٞاجغ
الؿُاؾت وال٣اهىن ،اإلاجلض الشاوي ،الٗضص ،17ظىان 2017م.211
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ قمؿت بىقىاٞت  ،خضوص الضوع الجؼاثغي في م٩اٞدت ؤلاعَاب في مىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي
،مجلت الخ٣ى ١والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،اإلاجلض ، 09الٗضص ،01م.41
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ٞال ٥هىع الضًً  ،صوع الُٗ٣ضة ألامىُت الجؼاثغٍت في مىاظهت الخدضًاث ألامىُت الجضًضة ،مجلت
ألاؾخاط الباخض للضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،اإلاجلض،04الٗضص ، 02ؾىت2019م.1088
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جمخل ٪قغٍِ ؾاخلي ً٣ضع ب٧1200لم ٦،ما ججم٘ الجؼاثغ بحن الابٗاص اإلاٛغبُت والاٞغٍُ٣ت
والُا٢ىٍت ٞ،هظٍ ألاصواث وألابٗاص م٨ىتها مً الخىاظض اليكِ في ال٣اعة الاٞغٍُ٣ت وفي مسخل٠
اإلاىٓماث واإلااجمغاث الٗاإلاُت ،باإلياٞت بلي خضوصَا اإلاخىؾٗت م٘ ظمُ٘ الضو ٫اإلاٛاعبُت ٞهي
بهظا حؿخُُ٘ مماعؾت ٖملُاث ب٦دؿاب ال٣ىة ومماعؾتها بهُال٢ا مً جمىٗ٢ها وبم٩اهاتها التي مً
قإجها ؤن ً٩ىن لها ؤزغ ٖلي الؿاخت الضولُت مً زال ٫بصعاة الاػماث وٞغى مٗاًحر ألامً في ال٣اعة
الاٞغٍُ٣ت********************** ،وٖلُه ٞالجؼاثغ بهظٍ اإلاىانٟاث حؿخُُ٘ ٦ؿب ال٣ىة ولٗب الضوع
اإلادىعي في ال٣اعة مً زال ٫جىظهاتها الؿلمُت وؾاؾتها الخاعظُت طاث اإلاٗالم ال٣اهىهُت .
 -2صعاؾت في مدضصاث الاكخهاص الجؼاثغي :للجؼاثغ ٖضة بم٩اهُاث حؿاَم بضوعَا في جىمُت
الا٢خهاص الىَجي وهمىٍ وبػصَاعٍ ولٗل ؤَم مىعص في الجؼاثغ َى الثرواث الباَُيُت ؤو ما وٗغٞه
باإلادغو٢اث ،بال ؤهه جىظض بم٩اهُاث ؤزغي جؼزغ بها الجؼاثغ ٞى ١ألاعى :
ؤ-اللُإ الفاليي :جخىٞغ الجؼاثغ ٖلي ؤعى وؾهى ٫زهبت ٞالخُت ألجها بىابت بٞغٍُ٣ا ومدىع
الضو ٫اإلاٛاعبُت و٦ظل ٪طاث بخخ٩ا ٥بالؿى ١ألاوعوبُت ًٞال ٦ما ط٦غها بمخال٦ها ألعاضخي
قاؾٗت ومىاعص ماثُت َاثلت بما في طال ٪قغٍِ ؾاخلي ًدىػ ٖلي ٧1200لم ،وبم٩اهاث بكغٍت
َاثلت ومالُت جم٨جها مً جُىٍغ َظا الُ٣إ ؤ٦ثر ٧ي ً٩ىن ٢اَغة الا٢خهاص الاٞغٍ٣ي والىَجي
باألزو ٞ.خدىىٕ اإلاىاعص اإلااثُت في الجؼاثغ خُض جخ٩ىن مً مُغٍت وؾُدُت وظىُٞت ٞ،اإلاُغٍت
حٗتص بلي مؿاخت الجؼاثغ الكاؾٗت وبالخالي جىىٕ اإلاىار ٞحها خُض جىظض 93باإلائت مً َظٍ
اإلاؿاخت وجدىػ ٖلي مىاَ ٤الهًاب الٗلُا و٦مُت الامُاع يُٟٗت في َظٍ اإلاىاَ، ٤وؤما مىُ٣ت
الكما ٫الجؼاثغي والتي ج٣ضع بيؿبت 07باإلائت مً بظمالي مؿاخت الجؼاثغ ٞخخمحز بمىار البدغ
ألابٌُ اإلاخىؾِ خُض جبل٦ ٜمُاث الامُاع صعظت ٖالُت ٦ ،ما جمشل مُاٍ الؿضوص واإلاداظغ
اإلااثُت والاجهاع والظي ًهل حجمها ٖاصة بلي  13,5ملُاع متر مغب٘ وجىػٕ ظٛغاُٞا ٖلي ٧امل
التراب الىَجي ††††††††††††††††††††††ٞ،خدىي الؿضوص وألاخىاى في الؿاخل ٖلي  11,1ملُاع متر
**********************

لؼَغ ٖبض الٗؼٍؼ  ،جُىع الُٗ٣ض الا٦ىُت الجؼاثغٍت في ْل اإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت والٗاإلاُت -

،2012،1962اإلاجلت الضولُت للبدىر ال٣اهىهُت والؿُاؾُت  ،اإلاجلض الغاب٘،الٗضص الشاوي ،ا٦خىبغ2020م.84
†††††††††††††††††††††† يُ ٠ؤخمض ٖ،ؼوػ ؤزمض  ،وا ٘٢الخىىَ٘ الا٢خهاصي في الجؼاثغ وآلُت جُٟله لخد ٤ُ٣جىمُت
ب٢خهاصًت مؿخضًمت  ،مجلت ب٢خهاصًاث قما ٫بٞغٍُ٣ا ،اإلاجلض ،14الٗضص 2018، 19م.24
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مغب٘،وؤما في الهًاب الٗلُا ٞخدىي ٖلي 0,7ملُاع متر مغب٘٦،ما جدىي في اإلاىاَ ٤الصخغاوٍت
ماً٣اعب 0,6ملُاع متر مغب٘ ٦،ما ج٣ضع اإلاُاٍ الجىُٞت في الجؼاثغ ؾىىٍا ب 07ملُاع متر مغب٘ بحن
الكما ٫والصخغاء ،وبطا ٖضها بلي ألاعاضخي الٟالخُت ٞالجؼاثغ جمخل ٪ؤعاضخي ج٣ضع مؿاختها
 42,46ملُىن َ٨خاع نالخت للؼعاٖت بال ؤن اإلاؿاخت اإلاؿخٛلت للؼعاٖت ال جخٗضي 08,42ملُىن
َ٨خاع وَى ما ًبرًَ ؤن وؿبت الاؾخٛال ٫يٟٗت ظضا ،وَظا ما ًا٦ض ظضا بم٨ىُت الجؼاثغ في
الاؾدشماع ؤ٦ثر في الُ٣إ الٟالحي وبطا عظٗىا بلي اإلاىعص البكغي ٣ٞض بل ٜمخىؾِ الُض الٗاملت
مشال في الُ٣إ الٟالحي لؿىت  2009خىالي  3,15ملُىن ٖامل ،خُض ٧ان ال ًخٗضي الىاخض
ملُىن ؾىت 1980م،م٘ اإلاالخٓت ؤن َظٍ الؼٍاصة لِؿذ ٦بحرة م٣اعهت م٘ الىمى والتزاًض الؿ٩اوي
في الجؼاثغ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.
ب-اإلالىماث الجٛغافُت والبُئُت :و٦ما جُغ٢ىا والبض مً بٖاصة الخىىٍه ؤن الجؼاثغ جخمحز بمى٘٢
ظٛغافي عاج٘ ٞهي بىابت بٞغٍُ٣ا اإلاُلت ٖلي ؤوعوبا والبدغ اإلاخىؾِ مؿاختها ج٣ضع ب 23 817
٧41لم مغب٘ ،وجدىػ ٖلي قغٍِ ؾاخلي ً٣ضع ب٧1200لم وجى٣ؿم الجؼاثغ بلي زالزت ؤ٢ؿام :
ب٢لُم الؿاخل  /وٍمخض ٖلي قغٍِ يُ ٤بمدا\اث الؿاخل ٦،ما جخ٩ىن ؤعاضخي َظا ؤلا٢لُممً ؾالؾل صخغٍت ٖالُت وٖضص ٦بحر مً الكىاَئ والخلجان ٦ما جخمحز َظٍ اإلاىاَ ٤بمىار
مخىؾُي وصعة خغاعة مختؾُت.
ب٢لُم الخل /وٍخ٩ىن مً ٖضص مً الؿهى ٫الؿاخلُت اإلاىسًٟت وؾهى ٫صازلُت مغجٟٗت ٦ماجىظض به مٗٓم ألاعاضخي الهالخت للؼعاٖت٦،ما ًخمحز بمىار قبه ٢اعي ًخمحز بضوعٍ بمىؾم
َىٍل وباعص ٖاصة وصعظاث الغاة ج٩ىن مىسًٟت قخاءا ومغجٟٗت نُٟا.
ب٢لُم الصخغاء /وَى ؤلا٢لُم ألا٦بر مؿاخت في الجؼاثغ خُض ًدخل  80باإلائت مً اإلاؿاختال٩لُت للجؼاثغ ٦ما ج ٘٣في الجهت الكغُ٢ت مىه ججم٘ الىاخاث وٍخمحز بمىار خاع وظاَ ٝىا٫
الؿىت §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§٦،م جمخل ٪الجؼاثغ م٣ىماث وزغواث مٗضهُت طاث ؤبٗاص َا٢ىٍت جاَلها
للغٍاصة ٞهي بٞغٍُ٣ا ٞهي جؼزغ بثرواث َبُُٗت َاثلت ،زهىنا مهاصع الُا٢ت ٦ما ط٦غها
و٦ظل ٪الٛاػ والٟدم والٟىؾٟاث ،وزغواث خُىاهُت وهباجُت مخىىٖت ٦ما جمخل ٪زالض بخخُاَي
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.25
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ اإلاغظ٘ هٟؿه،م.26
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بٞغٍ٣ي مً الى ِٟوالظي ً٣ضع ب12,3ملُاع بغمُل وزاوي بخخُاَي مً الٛاػ ًضع ب161,7ملُاع
متر مٗ٨ب ،ؤما مً خُض مخٛحر ٖضص الؿ٩ان ٞ،ةن الجؼاثغ حٗض مً الضو ٫اإلاخىؾُت ٖىض م٣اعتها
بمؿاختها بطا ًبل ٜحٗضاص الؿا٦ىت ٞحها خىالي 42ملُىن وؿمت م٘ ٢ىة ووؿبت ٖاملت جبلٜ
15,38ملُىن وؿمت ٦،ما ؤن وؿبت الكباب ٞحها مغجٟٗت جهل بلي 70باإلائت ٦،ما ج٣ضع ال٣ضعة
الا٢خهاصًت بمازغاث الا٢خهاص ال٨لي للٗكغٍت ألازحرة ٦هىعة بًجابُت هىٖا ما ٣ٞ،ض بلٜ
بخخُاَي الهغ185 ٝملُاع صوالع في جهاًت " "2013بلي ؤن ونل همى الىاجج اإلادلي بلي 2,5باإلائت
مجها وؿبت 5,8باإلائت زاعط اإلادغو٢اث ٦ما لم حٗض اإلاضًىهُت الخاعٍت جمشل ؾىي 2,5مً الىاجج
الضازلي الخام ٚ،حر ؤن َظٍ الهىعة ج٣ابلها مٟاع٢ت مهمت ٞ،الخُىع في ماقغاث الا٢خهاص ال٨لي
جبٗه ع٧ىص في الؿىىاث الخابٗت اإلاخخالُت ولم ًىٗ٨ـ ٖلي وا ٘٢الخُاة الُىمُت بال بك٩ل ٌؿحر
والًٓهغ وَى ما ؤوضخخه ظاثدت ٧ىعوها آلان ٞبحن ""2013بلي " "2020لم حؿخُ٘ الجؼاثغ
الخغوط مً مٗاًحر الخبُٗت وَظا ما ٌٗاب ٖلُه الىٓام الؿُاسخي الظي ٧ان ؾاثضا آن طا٥
،و٦ظل ٪وظب لٟذ الاهدباٍ بلي اإلا٣ضعاث الٗؿ٨غٍت والتي عبما ج٩ىن هي ؾبب جغاظ٘ الا٢خهاص
الجؼاثغي وب٣اثه يمً الخدغ ٥الشُ٣ل

***********************

زاهُا :مٗاًحر ومدضصاث الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت في اإلاىُلت ؤلافغٍلُتٌ :كحر جىاو٫
الؿُاؾت الخاعظُت لضولت مً الضو ،٫الٗضًض مً ألابٗاص والً٣اًا الىٓغٍت والخدلُلُت وفي
م٣ضمتها مٟهىم الؿُاؾت والخٟاٖالث الخاعظُت ،ومضي بعجباٍ َظٍ الؿُاؾت بالخدىالث التي
ٌكهضَا وَٗانغَا الىٓام الضولي ،مً خُض ؤزغ َظٍ الخدىالث ٖلي َبُٗت وهُا ١وبَخماماث
َظٍ الؿُاؾت ،و٦ظل ٪مضي جإزغَا بمخٛحر الُ٣اصة الؿُاؾُت في نى٘ وجىظُه الؿُاؾاث
الخاعظُت للضو ،٫وَىا جٓهغ مضي صخت م٣ىلت ؤن َظٍ الؿُاؾاث "الؿُاؾت الخاعظُت" هي
باألؾاؽ شخهُت وطل ٪لؿُُغة ٖضص مدضوص مً ألاشخام ٖلي نىٗها وجىظحهها ٦،ما
جخهغ ٝالؿُاؾت الخاعظُت و ٤ٞمىٓىع وجىظه واخض ًسً٘ لٗامل البرٚماجُت وبغامج جدبٗها

***********************

ظهاص الٛغام ،الضوع ؤلا٢لُمي للجؼاثغ في بٞغٍُ٣ا ،اإلادضصاث و ألابٗاص ،مجلت آٞا ١لٗلم

الاظخمإ ،اإلاجلض الخاؾ٘ ،الٗضص ألاو، ٫م.171
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الضولت ؤو الضو ٫بػاء الٗالم اإلادُِ بها "الخاعجي"،وَى الصخئ الظي ًمحز الؿُاؾت الخاعظُت مً
الٗال٢اث الضولُت ؤو يمً الخٟاٖالث الضولُت†††††††††††††††††††††††،
 -1مباصت ومغجىؼاث الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت :بن مباصت ومغج٨ؼاث الؿُاؾت الخاعظُت
الجؼاثغٍت حٗجي ظملت مً اإلاغظُٗاث التي حؿدىض وحٗخمض ٖلحها َظٍ ألازحرة في جىاظهاتها
وجهىعاتها ،وال٣هض مً مً َظا وطاَ ٥ى اإلاغظُٗت الخاعزُت الغاسخت ٖلي مباصت زابخت
وال٣اثمت في مجملها ٖلي مجمىٖت مً الُ٣م واإلاباصت الىَىُت اإلاىظىصة في البُاهاث
الخاعٍسُت ٖ،الوة ٖلي جبجي ؤ٩ٞاع مىهىم ٖلحها في اإلاٗاَضاث واإلاىازُ ٤الضولُت وال٣ىاهحن
الٗغُٞت والضؾخىعٍت ،بن اإلاخدب٘ إلاؿاع الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ومسخل ٠مىاٟ٢ها مً
الً٣اًا الضولُت ال٣ضًمت والخضًشت ً،الخٔ ؤجها مىا ٠٢زابخت ال جخٛحر بخٛحر اإلااؾؿاث
والغئؾاء الظًً ًهىٗىن َظٍ الؿُاؾت وٍٓهغ طل ٪ظلُا في مىاٟ٢ها بالغٖم مً
الًٛىَاث الضولُت إلظباعَا ٖلي بجساط مى ٠٢مً ًُ٢ت مُٗىت مشل لُبُا ،ومالي
،الصخغاء الٛغبُت و٦ظل ٪الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡٦،ما ج٣ىم الؿُاؾت
الخاعظُت ٖلي مجمىٖت مً اإلادضصاث طاث ؤوؿا ١صؾخىعٍت ؾُاؾُت وٖغُٞت جخمشل في:
ؤ-مبضؤ خؿً الجىاع ؤلاًجابي :و٢ض جم ؤلاٖالن ٖىه في ٞترة الغثِـ الكاطلي في زُابه للٗب
الجؼاثغي في 20صٌؿمبر1980م،والظي ٌٗجي في مجمله بجهاء الجزاٖاث ؤلا٢لُمُت وب٢امت حٗاون
ظهىي ٖحر الخضوص الخاعظُت للضولت ٞالخهىع الجؼاثغي ال حهض ِ٣ٞ ٝبلي جُبُ ٤مباصت خؿً
الجىاع ؤلاًجابي والا٦خٟاء بالخُُ٣ض بمباصت الخٟاّ ٖلي الؿلم بحن الضو ٫اإلاجاوعة بل ٌٗمل
٦ظلٖ ٪لي جىمُت ألامً والؿلم بحن الضو ٫اإلاجاوعة وماػَ ٫ظا اإلابضؤ مغسخا بلي الُىم في ظمُ٘
الضؾاجحر اإلاخٗا٢بت ٖلي الجؼاثغ .
ب-مبضؤ الخٗاون وحؿىٍت الجزاٖاث بالُغق الؿلمُت  :وَٗض َظا اإلابضؤ له ؤَمُت في جُٟٗل
مبضؤ خؿً الجىاع ٖبر بٗض الخٗاون زىاجي ؤو ظهىي لهالر الضو ٫اإلاىًىٍت ُٞه ً،خم الخإؾِـ

††††††††††††††††††††††† مدمض الضباع ،جدلُل الؿُاؾت الخاعظُت "الشىابذ واإلاخٛحراث ،اإلاٗهض اإلاهغي للضعاؾاث
2019 ،1ٍ،م.11
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ مدمض مؿٗىص بىهُ٣ت ،البٗض ألامجي في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ججاٍ اإلاٛغب الٗغبي،
ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت الجؼاثغ2014،03م.89
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له ًٖ َغٍ ٤الدكاوع واإلاٗاَضاث والاجٟا٢اث ٢هض صٖم وجىمُت ٖال٢اث الجىاع٦" ،ما جخمخ٘
الجؼاثغ َب٣ا إلاىازُ ٤ألامم اإلاخدضة ومىٓمت ؤلاجداص الاٞغٍُ٣ت والجامٗت الٗغبُت  ًٖ،الالخجاء
بلي الخغب ٢هض اإلاؿاؽ بؿُاصة الضو ٫وؾُاصة الٗىب اإلاكغوٖت وخغٍخه"َ،ظٍ اإلااصة في صؾخىع
 ،1976ول٨جها ماػالذ جدضر وجب٣ي في هٟـ نُٛتها بلي صؾخىع 2020م مما ًبرًَ اليؿ٤
الاؾتراجُجي للجؼاثغ في صٖم الخل الؿلمي للجزاٖاث ويغوعة بمخىإ الضو ًٖ ٫بؾخسضام ال٣ىة
او التهضًض بها§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§.
ج-مبضؤ ٖضم الخضزل :حٗض ٧ل الضؾاجحر خؿب ػٖمىا مً صؾخىع 1976م ،بلي ٚاًت الخٗضًل
ألازحر 2020م ٦ال جىضص بٗضم الخضزل في قاون الٛحر ٣ٞ،ض بلتزمذ الجؼاثغ بهظا اإلابضؤ وَب٣خه
في ؾلى٦ها الخاعجي ٖلي مؿخىي ظمُ٘ الٗال٢اث الشاثُت ومخٗضة ألاَغا ٝمً ؤظل حٗؼٍؼ الؿلم
والخٗاٌل الؿلمي مً مىُل ٤ظمُ٘ صؾاجحرَا ٞ،الخُ٣ض بهظا اإلابضؤ ًٟغى ؤلاخترام اإلاخباصلت
لؤلهٓمت الؿُاؾُت ،ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت في ألا٢الُم اإلاخجاوعة ،وٖضم اإلاؿاؽ بؿُاصتها
وقاوجها الضازلُت خٟاْا ٖلي اإلابضؤ اإلا٣ضؽ َى الؿُاصة بجمُ٘ صالالتها .
ص-مبضؤ بخترام الخحز الخضوصي للضوٌ وصٖم الكٗىب في جلغٍغ مهحرها :بن َبُٗت الخغُ٦ت
الضًىامُُ٨ت للٗال٢اث الضولُت صٗٞذ بالجؼاثغ بلي الضٞإ ًٖ وخضتها الترابُت وخحزَا الجٛغافي
مً زالَ ٫ظا اإلابضؤ الظي ال ًىُىي ؤن ً٩ىن في ظمُ٘ صؾاجحرَا بمٗاًحر ٖضة مجها "ال ًجىػ
البخت الخىاػ ًٖ ٫ؤي ظؼء مً التراب الىَجي"،وهي مُٗاع ومبضؤ واضر ٦ما ٢لىا في ظمُ٘
الضؾاجحر ختي ولى حٛحر اللً ٟٔب٣ي اإلاٗجي هٟؿه و ما ًًمً بؾخمغاعٍت اإلاباصت و٦ظل ٪صٖامت
ؤؾاؾُت إلابضؤ خؿً الجىاع وع٦حزة لخجؿُض ألامً ؤلا٢لُمي في اإلاىُ٣ت وُٖه ٞالجؼاثغ ؾٗذ
لترؾُم خضوصَا م٘ صو ٫الجىاع مشل بجٟاُ٢ت جلمؿان "، "1970مٗاَضة الغباٍ ""1972م،وَى
ما ٖالجذ به الجؼاثغ مك٩لت الخضوص م٘ اإلاٛغب الك٦ ٤ُ٣ما جم الاجٟا ١م٘ جىوـ ""1970م
وبجٟاُ٢ت زاهُت م٘ جىوـ ؤًًا "،"1983وم٘ مىعٍخاهدُا ٦ظل"1983" ٪م وم٘ مالي هٟـ الٗام

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

هانغ بىٖالم  ،هٓغٍت الضوع في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت وٖملُت بٖاصة بخُاء الضوع

الغٍاصي في مىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي ،اإلاجلت الجؼاثغٍت لؤلمً ؤلاوؿاوي ،اإلاجلض ،04الٗضص ،02ظىٍلُت
2019م.261،260
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٦،ظل ٪الىُجى هٟـ الؿىت""1983م وم٘ لُبُا مٗاَضة خؿً الجىاع والازىة ؾىت ""1984م
وبهظا ٞالجؼاثغ ؾاعٖذ بلي حٗؼٍؼ وجإمحن خضوصَا م٘ صو ٫الجىاع.
٦ما ٌٗخبر الى٢ى ٝبلي ظاهب خغ٧اث الخدغع ٢هض جد ٤ُ٣ج٣غٍغ اإلاهحر لكٗىبها ٖىهغا بياُٞا
للخهىع الجؼاثغي ومغج٨ؼاجه لٗال٢اث خؿً الجىاع ،وعٚم ٖضم وظىص ٖلي اإلابضؤ واإلاغج٨ؼ في
اإلاىازُ ٤الضولُت بال ؤن الجؼاثغ بؾخلهمخه مً زىعتها اإلاجُضة وهًالها الُىٍل يض الاؾخٗماع في
ؾبُل جد ٤ُ٣اإلاهحر وَظا ما ظٗلها ماٍضة له ٞ،هي صاثمت الى٢ى ٝوزانت في الٟترة ألازحرة م٘
الًُ٣ت الصخغاوٍت و الٟلؿُُيُت************************ٞ،الجؼاثغ بهظٍ اإلاباصت واإلاغج٨ؼاث جلٗب
صوع الغٍاصة في اإلاىُ٣ت والبىابت الاٞغٍُ٣ت ٞهي طاث مىُل٣اث وؤؾـ مىيىُٖت مسغظاتها
الاخترام اإلاخباص ٫وخغٍت وجدغع الكٗىب.
 -2مدضصاث الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت مً مىٓىعاث "الجُىؾُاؾُت والضبلىماؾُت":
حٗخمض الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٖلي مجمىٖت مً اإلادضصاث التي جً٘ ٞحها ظمُ٘
مىُل٣اتها للىنى ٫بلي ؤَضاٞها اإلاغظىة ٞ،الجؼاثغ ٖباعة خحز صوالحي مشلها مشل ؤي صولت ٞىاٗ٢ها
الؿُاسخي ومىٗ٢ها الجُىبىلُدُ٩ي ًدخم ٖلحها مٗاًحر البرٚما جُت في ؾُاؾتها الخاعظُت ٞىٗغط َىا
ٖلي مدضصًً َامحن في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت وَما:
ؤ -اإلادضص الجُىؾُاس ي للؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت :جخًمً بظل ٪الٗىامل الجُىؾُاؾُت
اإلاى، ٘٢اإلاؿاخت الخًاعَـ ،اإلاىار ٞ،الضولت التي جخمخ٘ بمى ٘٢بؾترجُجي ٦خد٨مها في ؤَم ؤَغ
الاجها ٫والا٢خهاص واإلاغوع اإلااجي والجىي ٞهي ألا٦ثر ٗٞالُت وجإزحرا ٖلي مجغٍاث ألاخضار
الضولُت ٦،ما ؤن الضولت التي ج ٘٣في ب٢لُم ًدؿم باألػماث الؿُاؾُت والخىجغاث ألامىُت ٞخإزحرَا
في الؿاخت الضولُت وؤلا٢لُمُت ً٩ىن مدضوصا وبظل٩ً ٪ىن للمى ٘٢الجٛغافي ؤَمُت في
ؤلاؾتراجُجُت الضولُت ٞ،الضولت البدغٍت جخمخ٘ ب٣ىة ججاعٍت وب٣ضعة خغبُت ٖلي الضٞإ والهجىم
في آن واخض وٖلي ٖ٨ـ الضو ٫الخبِؿت التي لِـ لها واظهت بدغٍت والتي حٗخبر صولت مىٛل٣ت
و٦ظل ٪ؤ٦ثر ٖغيت لئلزترا ١الخاعجي ††††††††††††††††††††††††،و٦ما ٢لىا ؾاب٣ا ٞاإلاؿاخت
************************ هانغ بىٖالم  ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ،م.262،261
††††††††††††††††††††††††صال٘ وَُبت  ،صوع الٗىامل الخاعظُت في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت،عؾالت ماظؿخحر في
الٗلىم الؿُاؾُت٧،لُت الٗلىم الؿُاؾُت والاٖالم،ظامٗت الجؼاثغ،2008، 03م.10،09
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الجٛغاُٞت للضولت جلٗب صوعا مهما في ؾُاؾتها الخاعظُت ٞةحؿإ اإلاؿاخت ًىٞغ بم٩اهُت الضٞإ
في الٗم ٤ؤمام ؤي ٚؼو ؤو جضزل زاعجي ٦ما ؤن بحؿإ الضولت ًىٞغ اإلاىاعص الالػمت للخجاعة
والؼعاٖت وختي الهىاٖت ،وفي هٟـ الى٢ذ جازغ َبُٗت الخًاعَـ الجٛغاُٞت للضولت ٖلي
مغ٦ؼَا الضولي ،وٖلي هىُٖت التهضًضاث الخاعظُت التي ًم ً٨ؤن جخٗغى لها الضولت
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ٞ،لُاإلاا ؤصث الجُىبىلُ٩ا صوعا مهما في الكاون ؤلاوؿاهُت ٣ٞ،ض عؾمذ
َىٍت وَاب٘ وجاعٍش الضو– ٫ألامم وؾاٖضث ٦ما ؤٖا٢ذ همىَا الؿُاسخي وؤلا٢خهاصي وختي
ؤلاظخماعي ،لهظا ٞالٗىامل الجُىؾُاؾُت مً الٗىامل اإلاُ٣ت بخٗبحر "بُاع عوهىٞا " ٫اإلادضصة ل٣ىة
الضولت" ؤ "ويٗ ٠الضولت "ب" ٞ،األعى هي مً جض ٘ٞوجمى٘ وحُٗ ٤الضو ٫مً الخُىع ٞ،الٗال٢ت
بحن الجُىبىلُدُ٩ا والضولت هي ٖال٢ت همى وجُىع ؤو ٖال٢ت بوٗؼا ٫وجسلٞ، ٠الًٟاء
الجُىؾُاسخي َى ؤؾاؽ بىاء الضو ٫ؤو الضولت وَى الظي ٌُٗي َىٍت الخجمٗاث ؤلاوؿاهُت ٦ما
٦خب عاجؼ" ٫بن ما ؤؾمُخه قٗبا وججم٘ ؾُاسخي مً اإلاجمىٖاث وألاٞغاص لِؿىا في خاظت ل٩ي
ًغجبُى ٖبر ٖغ ١ؤو لٛت ولٖ ً٨بر ًٞاء متر، ٥بن الكٗب َى ألاعى الىاخضة اإلاكتر٦ت"
ٞالجُىؾُاؾُت ٖباعة ًٖ ٖىهغًٍ ؤؾاؾحن َما ألاعى والكٗب وٖىهغ زالض َى هخاط
الخٟاٖل بُجهما §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§،وبالغٚم مً ٧ا َظٍ الخإزحراث التي جدضثها الٗىامل
الجُىؾُاؾُت ٖلي ؾُاؾاث الضو ٫الخاعظُت بال صعظت َظا الخإزحر ًخىٖ ٠٢لي ال٣ىة اليؿبُت
للضولت وٖلي مؿخىي الخىع الخ٨ىىلىجي *************************،وفي َظا الهضص ًسبرها ظىػٍ ٠هاي
في ؤَغوخخه بهدكاع ال٣ىة ؤهه ًدضر جدىالن ٦بحران لل٣ىة في َظا ال٣غن:
وَما بهخ٣ا ٫ال٣ىة ُٞما بحن الضو، ٫زم بهدكاع ال٣ىة بُٗضا ًٖ ٧ل الضو ٫بلي ٞاٖلحن مً ٚحر
الضو ٫وختي في ؤٖ٣اب الاػمت حؿخمغ الؿغٖت الُاجكت للخُٛحر الخ٨ىىلىجي لض ٘ٞالٗىإلات ،ولً٨
آلازاع الؿُاؾُت ؾخ٩ىن ظض مسخلٟت لٗالم الضولت الىَىُت وٖالم الٟاٖلحن مً ٚحر الضو٫
،وٍجاص ٫ظىػٍ ٠هاي َىا ؤن م٣ىماث ال٣ىة جخٛحر ٖبر الخاعٍش "ٟٞي ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ جبىؤث
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ اإلاغظ٘ هٟؿه،م.10
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ مكاوع نُٟي  ،صوع الجٛغاُٞا الؿُاؾُت في ج٩ىًٍ الضولت في مىُ٣ت الؿاخل الاٞغٍ٣ي ،
مجلت الخىاع ال٨ٟغي ،اإلاجلض ،11الٗضص،12م.215
************************* صال٘ وَُبت ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ،م.10
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بؾباهُا م٩اهتها ٖبر الؿُُغة ٖلي اإلاؿخٗمغاث وج٨ضٌـ الظَب ،وفي ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ
بٖخمضث َىلىضا ٖلي ٖىهغي الخجاعة واإلاا ٫ؤما في ال٣غن الشامً ٖكغ ٞلٗب ٖامل ٖضص
الؿ٩ان وال٣ىة الٗؿ٨غٍت الضوع ألاَم في اإلا٩اهت الٟغوؿُت بِىما في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ بٖخمضث
بغٍُاهُا ٖلي هاجج الثروة الهىاُٖت وال٣ىة البدغٍت ،وٍ٨مل ظىػٍ ٠هاي بلي ؤن ونلىا بلي
اإلاجخم٘ الخالي والظي جمشل اإلاٗلىماجُت ؤخض مخٛحراث ال٣ىة اإلاغ٦ؼٍت للضو٫
†††††††††††††††††††††††††ٞ،اإلاالخٔ ل٩ل ما جُغ٢ىا له ؤن للجؼاثغ مىَ ٘٢ام وبؾتراجُجي ٦ما جم
الخٟهُل ُٞه في اإلادىع ألاو ٫مً خُض اإلاؿاخت واإلاىاعص البكغٍت والُبُُٗت و٦ظل ٪مً خُض
الخًاعَـ والىاظهت البرًت والبدغٍت ٌٗجي هي جدٓي ببٗض ومىٓىع ظُىبؾتراجُجي َام  ،بال ؤن
الجؼاثغ في ؾُاؾتها الخاعظُت طاث بٗض يُٗ ٠مً الىاخُت الخ٨ىىلىظُت خُض وظب ٖلحها
حٗؼٍؼ الضًىامُُ٨اث الخٗاوهُت ؤ٦ثر في همِ اإلاٗلىماث والخٗاون الضولي ل٩ي حؿخُُ٘ مٗانغة
الخٛحراث الغاَىت واإلاؿخ٣بلُت في الىاظهت ؤلاٞغٍُ٣ت وؤلا٢لُمُت ٩٦ل.
ب – اإلادضص الضبلىماس ي للؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت مً مىٓىع ألامً بلي مُٗاع ؤلاكخهاص:
بن الخىٖ ٠٢لي مدُاث الضبلىماؾُت في مجملها ،وفي الخحز الؼمجي اإلاضعوؽ لِـ باألمغ الهحن
وال الِؿحر هٓغا للؿُا ١الٗام الظي زغظذ مىه الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ٣٦ىة جدغعٍت مىآَت
لئلؾخٗماع وؤلامبرًالُت م٨ىتها َظٍ الخانُت واإلاحزة ؤن جلٗب صوعا ٗٞاال في ؾُا ١اإلاماعؾت
الضبلىماؾُت الخاعظُت وَظا مً ٖهض الغثِؿحن الغاخلحن ؤخمض بً بلت والُٗ٣ض الهىاعي بىمضًً
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡٦،ما حٗخبر الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت مً الضبلىماؾُاث التي بزخاعث الغواط
والهِذ الخاعجي إليٟاء ٢ىة وػزم و٦ظلَُ ٪بت للضولت الجؼاثغٍت ومً ؤظل طل٣ٞ ٪ض خضصث
َظٍ الىظهت والخىظه ٖلي زُىٍ ٖغًٍت وعثِؿُت يمً مىٓىع ؤمجي ٦ةٖخماص الىؾاَت
الُىُٖت والخُاصًت لخل الخالٞاث والجزاٖاث جبجي ً٢اًا الخدغع وً٢اًا الٗالم الشالض ٦،ما
جداو ٫الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت الخإزحر والتروٍج إلاباصئها في الؿاخت الٗاإلاُت ٦ما ؤهه ال مىام مً

††††††††††††††††††††††††† قاَغ بؾماُٖل الكاَغ ،الىٓغٍاث الخٟؿحرًت لٟهم ٖالم ما بٗض الخغب الباعصة ،مجلت
صعاؾاث في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ،اإلاجلض ،02الٗضص،08ماي 2019م.27
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ظما ٫بلٟغصيٞ ،اجذ ػٍاوي  ،بٞغٍُ٣ا في محزان الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت "،"1973،1962

مجلت الاخُاء ،اإلاجلض ،21الٗضص ،28ظاهٟي 2021م.1106
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بياٞت مدضصاث ؤزغي طاث جىظهاث ب٢خهاصًت ٞاإلاى ٘٢الجُبىلُدُ٩ي للجؼاثغ مً خُض الدجم
اإلاٗخبر ٦ما جُغ٢ىا ً٨ؿبها ز٣ال صولُا مً خُض البٗض الاؾتراجُجي الظي ًخىؾِ ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت
وٍٟخذ لها مىاٞظ ظُىؾُاؾُت ٖلي ٖضة ٖىالم ،الكغ ١ألاوؾِ ،الجىىب ؤلاٞغٍ٣ي ،الؿاخل
ؤلاٞغٍ٣ي ٦ما ؤن الثروة الىُُٟت الهامت والتي جم٨جها مً الخدغ ٥ب٢خهاصًا وؾُاؾُا وجُٟٗل
صبلىماؾُتها ب٢خهاصًا يمً اليؿ ٤الؿُاسخي وألامجي §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§،بن الجؼاثغ في مضع٦ها
ألامجي جغٍض جُبُ ٤مٗاًحر الضبلىماؾُت الٗامت التي ٌٗغٞها "بصمىن ٚلُىن" ،الضبلىماسخي الؿاب٤
ٖلي ؤجها جدىاو ٫جإزحر اإلاىا ٠٢الٗامت ٖلي نُاٚت وجىُٟظ الؿُاؾاث الخاعظُت وجىُىي َظٍ
ألازحرة ٖلي ؤبٗاص ومسغظاث الٗال٢اث الخاعظُت والتي ججاوػث الضبلىماؾُت الخ٣لُضًت وؤلاٞاصة
مً ُ٢اؽ الخ٩ىماث للغؤي الٗام في البلضان ألازغي والخٟاٖل بحن اإلاجمىٖاث واإلاهالر الخانت
في بلض ما م٘ مجمىٖاث ومهالر بلض آزغٞ ،األمغ اإلاغ٦ؼي خؿب ٚالُىن في الضبلىماؾُت الٗامت
َى الخض ٤ُ٢الخدىٍلي للمٗلىماث٦ ،ما حٗض ؤًًا ال٣ىة الىاٖمت " ،"Soft Pawerوالتي حؿحر ٖلي
ال٣ضعة ٖلي جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاغظىة واإلايكىصة ألن آلازغًٍ ًغٍضون ماجغٍض **************************،
وهي في مجملها ال٣ضعة ٖلي جد ٤ُ٣ألاَضاَ ًٖ ٝغٍ ٤ؤلاؾخمالت ال ًٖ َغٍ ٤ؤلا٦غاٍ ،وهي
جىجر بة٢ىإ آلازغًٍ بإن ًدبٗىا ال٣ىاٖض التي جيخج الؿلى ٥اإلايكىص ؤو بؾخمالتهم للمىا٣ٞت
وٖلُه ٞال٣ىة الىاٖمت ًم ً٨ؤن جغ٦ؼ ٖلي ظاطبُت ألا٩ٞاع وجدضًض اإلاىيىٖاث ًٖ َغٍ ٤اإلاٗاًحر
والخ٣الُض التي ًًٟلها آلازغون ٞهي ؤي الضبلىماؾُت الٗامت حؿعي بلي حٗؼٍؼ اإلاهلخت الىَىُت
وألامً ال٣ىمي وؤلا٢خهاصي مً زال ٫الخٟاَم والخإزحر والخىاع وَى الصخئ الظي جغ٦ؼ ٖلُه
الجؼاثغ في صبلىماؾُتها م٘ صو ٫بٞغٍُ٣ا مً مىٓىع ألامً وؤلا٢خهاص††††††††††††††††††††††††††٣ٞ ،ض
ٖملذ الجؼاثغ مً زال ٫ؾُاؾتها الخاعظُت وهاَها الضبلىماسخي ٖلي زل ٤بظماعي بٞغٍ٣ي
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ظماٖ ٫بض ال٨غٍم ،الىٍؼة قيكىوي  ،صوع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في جُٟٗل خ ٤الكٗىب
في ج٣غٍغ مهحرَا ،مجلت الخ٣ى ١والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،اإلاجلض الخاصي ٖكغ ،الٗضص الشاوي ،ظىان
2018م.266،265
**************************

ههحرة زالٟي  ،الٗىالم الاٞترايُت زالزُت الابٗاص ومؿخ٣بل الضبلىماؾُت الٗامت ،مجلت

صعاؾاث وؤبدار ،اإلاجلض ،12الٗضص،03ظىٍلُت ،2020م.594
†††††††††††††††††††††††††† اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.595،594
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وظهىي ب٢لُمي وصولي و ٫يغوعة م٩اٞدت ؤلاعَاب والجماٖا اإلاؿلخت والجغٍمت اإلاىٓمت ٖلي
ؾبُل اإلاشا ،٫خُض ٧اهذ ًٖىا باعػا في اإلالخُ٣اث واإلااجمغاث والاجٟاُ٢اث ٞالؿُاؾت الخاعظُت
جغج٨ؼ ٖلي البٗض الجهىي اإلابجي في مىٓىعٍ ٖلي ٖلي الخٗاون مخٗضص ألاَغا٦ ٝما ؾٗذ الجؼاثغ
في صبلىماؾُتها مً ؤظل ب٢ىإ
اإلاجخم٘ الضولي بدبجي عئٍتها وم٣اعبتها في مداعبت ؤلاعَاب والجغٍمت اإلاىٓمت وايٗت بظل٪
مجمىٖت مً ألاؾـ واإلاغج٨ؼاث جمشلذ في مجملها وق٣ها ألاو ٫في ع ٌٞالٟضًتٖ ،ضم الخٟاوى
مً ؤلاعَابُحن والجماٖاث اإلاؿلخت ،وؤزحرا صٖم الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لضو ٫ال٣اعة
الاٞغٍُ٣ت والضو ٫التي جىاظه َظٍ الٓاَغة وَى ما ًىحي ؤن الجؼاثغ جبجي صبلىماؾُتها يمً وؿ٤
ؤمجي ب٢خهاصي ٦،ما ؾٗذ الجؼاثغ ٖٗلي الخٗاون الشىاجي بحن الضو، ٫الؾُما مً زال ٫وي٘
آلُاث وبجٟا٢اث زىاثُت بلي ظاهب جغُ٢ت الخٗاون اإلاهُ٩ل ٖلي اإلاؿختي الاٞغٍ٣ي وؤلا٢لُمي ال٣اثم
في مجمله ٖلي خؿً الىُت ٦،ما حؿعي الجؼاثغ مً زالٖ ٫ملُاث الخيؿُ ٤ألامجي بلي مداعبت
الجغٍمت اإلاىٓمت وما هخج ٖجها مً جبٌُِ ألامىا ٫زانت في الؿاخل الاٞغٍ٣ي ٢،هض مؿاٖضة
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ظ٩ىماث صو ٫الؿاخل ٖلي مداعبت َظٍ الٓاَغة الٗابغة للضو٫

ٞ،الجؼاثغ بهظٍ الغئٍت اإلاسخُت التي جُغ٢ىا لها جداو٩َُ ٫لت مجالها الغٍاصي في ال٣اعة الاٞغٍُ٣ت
مً زال ٫اليؿ ٤ألامجي الا٢خهاصي والظي ًىم في مسغظاجه ًٖ خؿً الىُت في اإلاضع٧اث
الجؼاثغٍت هدى جىمُت ال٣اعة الاٞغٍُ٣ت ولم اإلال الضولي صازلها مً زال ٫م٣اعبت حٗاوهُت طاث
ؤبٗاص ؤمىُت ب٢خهاصًت.
زالثا :الؿُاؾُت الخاعحُت ومٗاًحر الضبلىماؾُت ؤلاكخهاصًت في اللاعة ؤلافغٍلُت ٌٗ :ض همِ
الخٟاٖالث في لؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت صلُل واضر ٖلي الهُ٩لت الىاٖمت والخىظهاث اللُىت
في مًامحن الامً والؿلم في ال٣اعة الاٞغٍُ٣ت وزاعظها وٖلُه ٞاإلاٗاًحر الخُُ٣م جٓهغ في مجمل
اإلادضصاث الضازلُت والخاعظُت للضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت في مًمىن مسغظاث
واضخت وؤَضا ٝمغظىة .
-1مدضصاث ومؿخىٍاث الضبلىماؾُت ؤلاكخهاصًت الجؼاثغٍت :و٦ما ؤؾلٟىا الظ٦غ خى٫
الضبلىماؾُت وؾىداو ٫التر٦حز َىا ٖلي الضوع الا٢خهاصي للضبلىماؾُت والتي ْهغث زال ٫ؤزىاء
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ٞال ٥هىع الضًً ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ،م.1095،1094
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وبٗض ال٨ؿاص ال٨بحر في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٦،ما ب٦دؿبذ صوعا ؤوؾ٘ بٗض الخغب الٗاإلاُت
الشاهُت ختي ونلذ بلي ويٗىا الخالي ٦مٓلت للضبلىماؾُت وال٣ىة الىاٖمت في آن واخض والتي
جماعؾه مسخل ٠ألاَغا ٝالغؾمُت والٛحر عؾمُت لخد ٤ُ٣مىا ٘ٞومأعب ب٢خهاصًت٦ ،ما حٗض
ؤًًا هاقاٍ صولي زىاجي ومخٗضص ألاَغا ٝحؿخسضم ُٞه ألاَغا ٝالضولُت "الخ٨خالث ،اإلاىٓماث"،
م٣ضعاتها الا٢خهاصًت للخإزحر الؿُاسخي ؤو الا٢خهاصي ٞ،الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت هي مجمىٕ
اليكاَاث اإلاغجبُت باال٢خهاص ُٞما وعاء خضوص الضولت ال٣ىمُت ،بجها الىظه الصخُذ لل٣ىة
الىاٖمت.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ؤ -مدضصاث الضبلىماؾُت الاكخهاصًت الجؼاثغٍت :جخ٩ىن الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ٖاصة مً
زالزت مدضصاث ":"Ibid
 بؾخسضام الىٟىط الؿُاسخي والٗال٢اث لخٗؼٍؼ ؤو الخإزحر في الخجاعة الضولُت والاؾدشماع لخدؿحنآصاء ألاؾىا ١وج٣لُل ج٩الُ ٠ومداْغ اله٣ٟاث ٖبر الخضوص .
 بؾخسضام ألانى ٫والٗال٢اث الا٢خهاصًت لؼٍاصة وحٗؼٍؼ اإلاىا ٘ٞاإلاخباصلت للخٗاون والٗال٢اثاإلاؿخ٣غة ؾُاؾُا وٍاصة الامً الا٢خهاصي بالتر٦حز ٖلي ؾُاؾاث َُ٩لت وبجٟا٢اث الخجاعة
والاؾدشماعاث الشىاثُت ؤو اإلاخٗضصة.
 حٗؼٍؼ اإلاىار الؿُاسخي الؿلُم لدؿهُل وجد ٤ُ٣ألاَضا ٝمً زال ٫اإلاٟاوياث اإلاخٗضصةألاَغا، ٝيمً مجا ٫اإلاىٓماث ٞى ١الىَىُت مشل مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت ،والخٗاون
الا٢خهاصي والخىمُت ***************************٦ ،ما ؤن الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت جخإزغ بمجمىٖت
مً اإلادضصاث ألازغي ؤَمها :
 الخظبظب في ٖملُاث الخدضًض والخُىع مً و٢ذ آلزغ وطل ٪بالىٓغ بلي الٓغو ٝالؿُاؾُتوألامىُت التي حكهضَا الجؼاثغ ٟٞي الؿبُٗيُاث والشماهُيُاث ٧اهذ وكُت ،زم ٖغٞذ مغخلت
الغ٧ىص في ؾىىاث ؤلاعَاب والٗغٍت الؿىصاء ،وبٗض بؾخ٣غاعَا حكهض الُىم خغ٦ت وكُت ٖلي
اإلاؿخىٍحن الضولي وؤلا٢لُمي بججاٍ الً٣اًا الضولُت وؤلا٢لُمُت مشل الًُ٣ت الٟلِؿُُيُت
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ٞحروػ مؼٍاوي ،الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت في ْل الخىالث ؤلا٢لُمُت والضولُت،

اإلاجلت الجؼاثغٍت لؤلمً والخىمُت ،اإلاجلض،08الٗضص،15ظىٍلت 2019م.196
*************************** اإلاغظ٘ هٟؿه،م.197
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وٖملُاث الخُبُ٘ ألازحرة و٦ظل ٪اإلال ٠اللُبي والخىظهاث الجضًضة للٟىاٖل الضولُت ٦ما ال
هيسخي الًُ٣ت الصخغاوٍت والؼٍاعة ألازحرة للغثِـ الصخغاوي وَى صلُل ٖلي ز٣خه في
الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ومضي ٗٞالُتها .
 ٦ما حٗخمض الجؼاثغ صوما ٖلي مبضؤ الخُاص في صبلىماؾُتها بججاٍ الً٣اًا الضولُت وؤلا٢لُمُتالٗاصلت ،وحؿىض في بىاء مىاٟ٢ها ومماعؾت ٖملها الضبلىماسخي ٖلي بخترام ؾُاصة الضو٫
والكغُٖت الضولُت ومباصت ال٣اهىن الضولي وخ٣ى الاوؿان ٦،ما حٗخبر الجؼاثغ الضبلىماؾُت ؤجها
ؤخض مدضصاث الؿُاؾت الخاعظُت وطل ٪لخٗؼٍؼ م٩اهتها بحن الضو ٫واإلاىٓماث الضولُت
†††††††††††††††††††††††††††.
ب -مؿخىٍاث الضبلىماؾُت الاكخهاصًت :جدىىٕ وجخىػٕ الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت بك٩ل ٖام
يمً زالزت مؿخىٍاث مً مُٗاع الخىظهاث الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت جخمشل في
الضبلىماؾُت الاكخهاصًت الثىاثُت ألاَغاف :وحك٩ل ظؼءا عثِؿُا في الٗال٢اث الا٢خهاصًتالضولُت ،وهي التي جىلي لها الجؼاثغ ؤَمُت ٢هىي ،الهه ًخم الخٟاوى في بَاعَا بحن صولخحن ٖلي
مجمىٖت مً الً٣اًا والاجٟاُ٢اث الشىاثُت الغؾمُت و\٥ل ٪في مجا ٫الخجاعة والاؾدشماع وَظا
ما ج٣ىم به الجؼاثغ الان بُجها وبحن عوؾُا مً ظهت ،وبُجها وبحن الهحن مً ظهت ؤزغي .
الضبلىماؾُت الاكخهاصًت مخٗضصة ألاَغاف :وجخمشل في اإلاىٓماث الا٢خهاصًت الضولُت ٦مىٓمتالخجاعة الٗاإلاُت ،ونىضو ١الى٣ض الضولي والبى ٪الضولي وٍٟترى ؤن ً٩ىن َىا ٥مجمىٖت مً
الضبلىماؾُحن طوي الخبرة والازخهام ًمشلىن الخ٩ىمت والُ٣إ الخام٦ ،ما ًُ٣مىن
الً٣اًا الا٢خهاصًت والخجاعٍت الغثِؿُت لخد ٤ُ٣مهالر صولتهم ،واصة ما جضزل الجؼاثغ في
زًم َظٍ اإلااوياث وزانت ُٞما ًسو الجاثدت الٗاإلاُت التي ًمغ بها الٗالم الُىم ،وما
ؤؾٟغث ٖىه مً هخاثج مبضثُت جىحي بًغوعة الخ٨خل الا٢خهاصي مً ؤظل نضَا ،ومٗالجت
الا٢خهاصًا اإلاجهاعة .
 الضبلىماؾُت الاكخهاصًت ؤلاكلُمُت :جؼصاص ؤَمُت َظا اإلاؿخىي مً زال ٫جى ُ٘٢بجٟاُ٢اثلخجىب الاػصواط الًغٍبي ،وبجٟاُ٢اث لٟخذ ألاؾىا ١وجدغٍغ الا٢خهاص وحٗؼٍؼ اإلاهالر الىَىُت
†††††††††††††††††††††††††††

بىخُت وؾُلت ،صع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت اإلاٗانغة في ج٨غَـ وحٗؼٍؼ الخل الؿلمي

للجزاٖاث الضولُت وؤلا٢لُمُت،مجلت خىلُاث  ،اإلاجلض ،34الٗضص2020،02م.143،142
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إلاجمىٖت صو ٫ؤلا٢لُم.

مً زالَ ٫ظٍ اإلاؿخىٍاث هالخٔ ؤن الجؼاثغ

ومً زال ٫مضع٧اث ؾُاؾتها الخاعظُت جداو ٫الاٖخماص صاثما ٖلي الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت
الشىاثُت ،وطلً ٪غظ٘ بضوعٍ لؿببحن ألاو ٫وَى الخُاع الاؾتراجُجي والشاوي َى الخيؿُ ٤وٖضم
حكخِذ الجهىص ،وَىا هىىٍ ان الجؼاثغ التهمل اإلاؿخىٍاث ألازغي ب٣ضع ما جغ٦ؼ ٖلي اإلاؿخىي
الىاجي في جىظهاتها الضبلىماؾُت طاث اإلاٗاًحر الا٢خهاصًت .
بن الاهٟخاح اإلاجخمعي والا٢خهاصي ؾاَم بضاًت في جىؾُ٘ الاَاع ال٨الؾُ٩ي للٗال٢اث
الضولُتَ ،ظا ألازحر ٧ان مخهىعا بهُال٢ا مً َُمىت الضولت وؤولىٍاتها في اإلاجا ٫الؿُاسخي حهمً
ٖلي اإلاجاالث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت وألاًضًىلىظُت ٞ،اإلاالخٔ ؤن ٦شاٞت الٗال٢اث
الا٢خهاصًت واإلاالُت والخجاعٍت ،و٦ظا الخضازل اإلاخهاٖض ًىما بٗض ًىم لب٩اث الاجها٫
واإلاٗلىماث ٧لها جمشل ْىاَغ حؿاَم في جُىٍغ الٗال٢اث الٗابغة لل٣ىمُت  ،Trasnationalمما
ؤصي بضوعٍ بلي ججاوػ ع٢ابت الضولت ٖلي ٧ل قحئ،

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ٞالجؼاثغ لها وكاٍ

صبلىماسخي ؤنبذ ًجلب لها بَخمام ال٨شحر مً الضو ٫وختي الباخشحن والا٧اصًمُحن ؤًًا وطل٪
بةٖخباع ؤن الجؼاثغ صولت مدىعٍت في ال٣اعة الاٞغٍُ٣ت والتي ًم ً٨ان ً٩ىن لها صوع ٗٞا ٫ومشحر
ٖلى اإلاؿخىي ال٣اعي ،وطل ٪بالىٓغ بلي مجمىٖت مً الاٖخباعاث التي عشختها لظل ٪مشل اإلاى٘٢
الجٛغافي والخىظهاث اللُىت في ؾُاؾتها الخاعظُت وخؿً الىُت

****************************

ٞالجؼاثغ

بهظٍ اإلاٗاًحر واإلادضصاث جداو ٫الا٢تراب مً الغٍاصة في ال٣اعة الاٞغٍُ٣ت بطا خاولذ بجها حؿٛل
َظٍ الخىظهاث ؤ٦ثر يمً ما ٌٗغ ٝبخ٨شُ ٠اإلاؿدشمغاث وجىىَ٘ الا٢خهاص ووي٘ مُ٩اهؼماث
بؾدشماعٍت ؤ٢ل يغٍبت وج٩لٟت لؼٍاصة بوٗاف الؿى ١الاٞغٍُ٣ت ،ومً اإلاٗلىم ٦ظل ٪ؤن الخىمُت
اإلاؿخضامت ج٣ىم ٖلي جًاٞغ ظهىص ٖضة ظهاث ،مجها ماَى صولي مشل اإلاىٓماث الضولُت وجمشلها
ألامم اإلاخدضة في الىاظهت الاولي باإلياٞت بلي الضوٟ٦ ٫ىاٖل ماهدت ومؿخُ٣بت وصاثمت ومٗها
الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث٦ ،ما ًىظضما َى ب٢لُمي ٧اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت مشل ظامٗت الضو٫
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ٞحروػ محزاوي  ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ،م.197،196
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ مهُٟي بسىف  ،مؿخ٣بل الضبلىماؾُت في ْل الخدىالث الضولُت الغاَىت ،مجلت اإلا٨ٟغ،
اإلاجلض الشاوي ،الٗضص الشالض ،م.91
**************************** ظهاص الٛغام ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.163
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الٗغبُت ومىٓمت الىخضة الاٞغٍُ٣ت ومجها ماَى صازلي مشل الضولت والُ٣إ الخام واإلاجخم٘
اإلاضوي ،خُض ًدخم جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضًمت وظىص بعاصة ؾُاؾُت للضولت وبؾخضاص لضي
اإلاجخمٗاث والاٞغاص لخد٣ُ٣ها ٞهي ؤي الخىمُت ٖملُت مجخمُٗت ؤ٦ثر مجها ؾُاؾُت ًجب ان
حؿاَم ٞحها ٧ل الُ٣اٖاث واإلاؿؿاث والاٞغاص بك٩ل مخ٩امل ختي جهل واظهت الخغوط مً خحز
الضولت بلي اإلادُِ ؤلا٢لُمي †††††††††††††††††††††††††††† ،وٖلُه ٞالجؼاثغ مُالبت بخُٟٗل َظٍ
آلالُاث مً زال ٫الاؾدىاص بلي اإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت ٦،ما ًجب ػعٕ الش٣ت اإلاجخمُٗت
لخىمُت ؤ٦ثر وصبلىماؾُت ٗٞالت وم٨شٟت مً زال ٫ص ٘ٞالعجلت اإلاجخمُٗت وػعٕ الش٣ت اإلاخباصلت
بحن اإلاجخم٘ والهُ٩ل الؿُاسخي والخ٩ىمي يمً هُا٢اث ومغاخل جغاجبُت مهُ٩لت جبضؤ مً
الضازل ختي جسغط بلي الىُا ١ؤلا٢لُمي والضولي وطل ٪ال ًخم بال بىظىص مدٟؼاث وز٣ت مخباصلت
بحن اإلاجخم٘ والخ٩ىمت في الجؼاثغ.
-2الضبلىماؾُت الاكخهاصًت الجؼاثغٍت بحن الىاك٘ وألاهضاف اإلاغحىة :بن ظىػٍ ٠هاي
اإلادؿىب ٖلي جُاع اللُبرالُت الجضًضة ًجاص ٫في ؤَغوخخه بهدكاع ال٣ىة ؤن مٗاًحر ال٣ىة جخٛحر
باليؿبت للضو٦، ٫ما ًسبرها ؤهه ًدضر َىا ٥حٛحر في مجغٍاث ومخٛحراث التي حك٩ل ال٣ىة مً
مغخلت جاعٍسُت بلي مغخلت ؤزغي ٦ما ًغاَ ٤ٞظا الخٛحر ٖىانغ ظضًضة ال بض مً ؤزظَا في ٖحن
الاٖخباع ،وَٗؼػ هاي ٦المه ًٖ بهدكاع وجىػَ٘ ال٣ىة باليؿبت للضو ٫ومً َىا جبضوا ؤلاقاعة بلي ؤن
٧ل ما٦خب ًٖ ال٣ىة في الٗال٢اث الضولُت والؿُاؾاث الخاعظُت للضوً ٫خمدىع خى ٫زالزت
ؤقُاء وجخمشل في
 ماطا حٗجي ال٣ىة للضو ٫؟وَىا ًٓهغ الخهيُ ٠الغاج٘ الظي َغخه ظُٟغي َاعث والظي ٌٗخبرُٞه ؤن ال٣ىة بما جد٨م في اإلاىاعص ؤو جد٨م في الٟىاٖل ؤو جد٨م في ألاخضار .
 ماهي َبُٗت ال٣ىة؟ وَىا ًٓهغ الجض ٫بحن الىاُٗ٢حن والبىاثُحن مً خُض ؤن ال٣ىة جدك٩ل ِ٣ٞمً ٖىانغ ماصًت ٦ما ًى ٫الىاُٗ٢ىن ؤو مً ٖىانغ ٚحر ماصًت مشل ألا٩ٞاع والخُاباث ٦ما
ًغي البىاثُىن .

†††††††††††††††††††††††††††† قغٍٟت ٞايل مدمض بالٍ ،الابٗاص الضولُت للخىمُت اإلاؿخضامت "عئٍت مؿخ٣بلُت"،
مجلت الٗلىم الؿُاؾُت وال٣اهىن ،اإلاجلض ،04الٗضص،21ماعؽ 2020م.200،199
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 ماَى الٛغى مً بؾخسضام ال٣ىة ؟ َل حؿخسضم ال٣ىة لٛغى الا٦غاٍ ،ؤم لٛغى الجاطبُتوَىا ًٓهغ الٟغ ١بحن ال٣ىة الهلبت وال٣ىة الىاٖمت ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡،ومً زال٫
الخهىٟاث الىٓغٍت طاث هغي ان الجؼاثغ جداو ٫التر٦حز ٖلي مجملها في ال٣اعة الاٞغٍُ٣ت وم٣ابل
َظٍ الٟغم والهيُٟاث التي جضٖم الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت َىاٖ ٥ضة جدضًاث
وؤَضا ٝالاولي جىظهها الجؼاثغ والشاهُت جغٍض جد٣ُ٣ها في الٗم ٤الاٞغٍ٣ي وؤلا٢لُمي ٞالخدضًاث
التي حٗغ٢ل جىامي الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت جٓهغ في :
 جىامي التهضًضاث ألامىُت الجضًضة "٧اظماٖاث ؤلاعَابُت ،الجغٍمت اإلاىٓمت ،الخُغ" ٝوطلٖ ٪ليالخضوص الجؼاثغٍت بالًبِ في ٧ل مً جىوـ ،مالي ،لُبُا .
 الجهل بٟغم الاؾدشماع ومىار الاٖما ٫واإلااؾؿاث مً َغ ٝالٟىاٖل الاٞغٍُ٣ت . ٚل ٤الخضوص بؿبب الجاثدت الٗاإلاُت ٧ىُٞض"،"19وَى بضوعٍ ما ًخٗاعى م٘ اإلا٣اعبتالا٢خهاصًت الجؼاثغٍت .
 ٖضم وظىص ماؾؿاث بىُ٨ت ظؼاثغٍت في الضو ٫الاٞغٍُ٣ت ،وَظا ما ؤصي بضوعٍ بلي وظىصمىاٞؿت ؤزغي مً َغ٢ ٝىي بٞغٍُ٣ت وَى ما ٌٗغ٢ل وؿ ٤الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت
.
 الخىىَ٘ الا٢خهاصي الًُٗ ٠والُاب٘ الغَعي الظي ًمحز ؤلا٢هاص الجؼاثغي له صوع ٦بحر في بُئجدغ ٥الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§٦،ما ؤن اإلاالخٔ في ظاثدت
٧ىعوها ٧ىُٞض ٢،19ض ؾاَمذ في جدغٍ ٪عجلت الخىمُت الضازلُت والاؾدشماعاث اإلادلُت في
الجؼاثغ وَى بضوعٍ ما ؾى٩ً ٝىن له آزاع بًجابُت ٖلي اليؿ ٤الخاعجي لئل٢خهاص والضبلىماؾُت
الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت ٦،ما ؤن الجؼاثغ ٧ان مً بحن ألاواثل الظًً باصعوا َظٍ الجاثدت بخ٣ضًم
اإلاؿاٖضاث واإلاؿاَماث الُبُت لضو ٫اٞغٍُ٣ا وختي آؾُا "الهحن" ،وَى بضوعٍ ما ًىم ٖلي ٖلي
ٖىصة الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت يمً مىُل٣اث الؿُاؾُت الخاعظُت في َظٍ ألالُٟت
الجضًضة٦ .ما ؤن ألاَضا ٝاإلاغظىة مً لضبلىماؾُت الا٢خهاصًت التي حؿعي لها الجؼاثغ في ال٣اعة

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ قاَغ بؾماُٖل الكاَغ ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.29،28
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الاٞغٍُ٣ت هي هٟؿها التي ؤاع بلحها ظُٟغي َاعث في هٓغجه لل٣ىة وَب التي جغٍض الجؼاثغ الىنى٫
لها والغٍاصة مً زال ٫الخد٨م في الٟىاٖل واإلاىاعص وألاخضار وَى اإلاٗجي الصخُذ لؤلَضاٝ
اإلاىيىُٖت في صبىماؾُتها وؤهماٍ ؾُاؾتها الخاعظُت
زاجمت
حٗض مُ٩اهؼماث الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ؤخض اإلااَالث التي جضٖم الؿُاؾت الخاعظُت
للضولت ٦ما جضٖم جىظهاث ألامً الا٢خهاصي ب٩ل جٟغٖاجهٞ ،هي آلالُت اللُىت التي حٗخمض ٖلحها
الضو ٫في ٞغى جىظهاتها وهُل مهالخها بُغ ١لُىت وهمِ الجظب ٦،ما حٗض الجؼاثغ في الُ٣ب
وال٣اعة الاٞغٍُ٣ت بمىٗ٢ها الجٛغافي وبمخضاصَا ؤلاؾترجُجي ٞهي بىابت بٞغٍُ٣ا وعابِ بحن زالزت
٢اعاث في الٗالم ،لظلٖ ٪لحها جىمُِ بؾتراجُجُتها ،والخٗىٍل ٖلي صٖم ؤمجها الا٢خهاصي وجيكُِ
ججاعتها في صو ٫بٞغٍُ٣ا وزانت الؿاخل الاٞغٍ٣ي ٦،ما ًجب لي الجؼاثغ جىىَ٘ ب٢خهاصَا وٞخذ
بؾدشماعاتها ٖلي الىاظهت الاٞغٍُ٣ت مً ظهت وٖلي الجهت اإلاخىؾُُت مً ظهت ؤزغي وطل٪
ًخذخض مً زال ٫جس ٌُٟالًغاثب اإلاٟغويت ،وصٖم اإلااؾؿاث الهىاُٖت والكغ٧اث
الا٢خهاصًت مما ٌؿخىظب ٖلحها جىٞحر ٧اٞت اإلاُ٩اهؼماث وآلالُاث اإلااصًت واإلاٗىىٍت .
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Abstract:

This study aims to address the transformations
that occurred in the nature of security threats as a
result of the increased complexity, mobility and
continuous development that affected the
security phenomenon in international relations,
in addition to an attempt to diagnose the most
prominent asymmetric security threats in the
Maghreb region, which has become a real
problem for Algeria, highlighting Algeria„s strategy
in Confronting these security threats and the
extent to which they achieve their objectives.
Keywords:
security threats - Algerian security approach terrorist phenomenon - developmental
dimension

 َظٍ الضعاؾت مٗالجت الخدىالث التيٝحؿتهض
ذ بُبُٗت التهضًضاث ألامىُت هدُجت ػٍاصة٣لخ
ُت والخُىع اإلاؿخمغ الظي مـ٦ُض والخغ٣ٗالخ
تٞ بيا، اث الضولُت٢الٓاَغة ألامىُت في الٗال
بلى مداولت حصخُو ألبغػ التهضًضاث ألامىُت
 والتي ؤنبدذ،اعبُتٛت اإلا٣ُالالجمازلُت في اإلاى
ُِ م٘ حؿل،ُا للجؼاثغ٣ُ٣ال خ٨جمشل مك
ٍالًىء ٖلى بؾتراجُجُت الجؼاثغ في مىاظهت َظ
هاٞها ألَضا٣ُ٣التهضًضاث ألامىُت ومضي جد
اعبت٣ اإلا- التهضًضاث الامىُت: اليلماث اإلافخاخُت
 البٗض-  الٓاَغة الاعَابُت- الامىُت الجؼاثغٍت
الخىمىي

:ملضمت
ً
، ألاَمُت باليؿبت للجؼاثغًٜاء ظُىؾُاؾُا بالٞ
ل٩اعبُت حكٛت اإلا٣ُُه ؤن اإلاىٞ ٪مما ال ق
٘ٞ وص،٫ال٣غاع مىظ الؿىىاث ألاولى لالؾخ٣ نىإ ال-اوجتٟوَى ألامغ الظي وٖاٍ –وبن بيؿب مخ
341

ٌ
مؿاع لم
بهم بلى اإلاطخي في مؿاع زل ٤قب٨ت ٖال٢اث واؾٗت مً قإجها ؤن حٗىص بالٟاثضة ال٨بحرة.
ًّ ً٨
بالهحن البخت ،ؾُما وؤهه ٧ان مد٩ىما باألويإ اإلاؿخجضة في ٧ل مغخلت ؾىاء ؤ٧اهذ
ألاويإ جمـ الجىاهب اإلادلُت ؤو ؤلا٢لُمُت ؤو ال٣اعٍت-الضولُت ،وحك٩ل التهضًضاث ألامىُت
الالجمازلُت في اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت ؤخضر َظٍ ألاويإ ؾُما وؤجها جغبِ بحن ما َى مدلي وب٢لُمي
ّ
وصولي مك٩لت في مجمىٖها مًٗالث ؤمىُت ،و٢ض ٧اهذ الجؼاثغ مً ؤ٦ثر البلضان اإلاٛاعبُت جًغعا
مجها ،وهدُجت لظل ٪ؾٗذ إلاىاظهت َظٍ التهضًضاث واإلاًٗالث ألامىُت بُغخها إلا٣اعباث ٖضًضة
وآلُاث مً قإجها ؤن جضعؤ ًٖ هٟؿها جبٗاث التهضًضاث ألامىُت لالجمازلُتَ ،ظٍ ألازحرة التي لً
جخىٖ ٠٢ىض خضوص الجؼاثغ الكمالُت م٘ البدغ اإلاخىؾِ بل ٢ض جخٗضاٍ بلى الًٟت ألازغي لل٣اعة
ألاوعوبُت .وٖلُه ،جإحي َظٍ اإلاضازلت لئلظابت ٖلى ٖضًض مً الدؿائالث اإلاهمت مً ٢بُل :ماطا
وٗجي باإلاًٗلت ألامىُت ؟ وما مى ٘٢الجؼاثغ مً َظٍ التهضًضاث الجضًضة ؟ وَل ًم ً٨اٖخباع
آلاصاء الؿُاسخي َى الؿبُل الىخُض للخٗامل م٘ َظٍ التهضًضاث في ْل حُِٛب الجاهب
الا٢خهاصي؟
اإلادىع ألاوٌ :اإلاًٗلت ألامىُت :بَاع مفاهُمي هٓغي
ؤن الً٣ایا ألامىیت مً ؤَم الخدضیاث التي جىاظه مسخل ٠الضوَّ ٫
ٖلى اٖخباع َّ
ٞةن جدضیض
اإلاٟاَُم اإلاغجبُت بها َى ؤَم بهجاػ یم ً٨مً زالله جسٟی ٠قضة الخىجغاث التي ٌكهضَا
الىي٘ الضولي الُىم ،وَٗخبر مٟهىم اإلاًٗلت ألامىیت مً بحن اإلاٟاَُم الجىَغٍت التي جم عبُها
بٓىاَغ الجزاٖاث م٘ الٗال٢اث الضولیت ،وطل٧ ٪ىن ًّ
ؤن الٗال٢اث بحن الضو ٫ججغي في وؾِ

حُٛب ٖىه ؾلُت مغ٦ؼٍت ،وبظلّ ٪
ٞةن ٧ل صولت ججض هٟؿها ٖلى الضوام مٗغيت لخُغ صولت ؤو
ال٣ىة اإلاؿلخت ّ
يضَا ،بٗباعة ؤزغيَّ ،
صو ٫ؤزغي ٢ض جلجإ بلى اؾخسضام ّ
ٞةن الٗال٢اث الضولُت
ججغي في وؾِ جُبٗه خالت الخإَب للخغب ،و٧ل صولت ًجب ؤن ال حٗخمض بال ٖلى هٟؿها
لخًمً ؤمجها ،وَظا ما ٌؿمى اإلاًٗلت ألامىُت في الٗال٢اث الضولُت.
وبالٗىصة بلى مٟهىم اإلاًٗلت ألامىُت ٞةهه لٛىٍا ً٣ابله في اللٛت ؤلاهجلحزًت The Security
 Dilemmaوفي اللٛت الٗغبُت وبؿبب هضعة اإلاغاظ٘ التي بدشذ في اإلاىيىٕ ٞةن الٗضًض مً
حٗبر ًٖ اإلاهُلر باإلاإػ ١ألامجي بض ٫اإلاًٗلت ألامىُت ،و٦الَما ٌُ َ
ال٨خاباث ّ
ٗخ َبران مً ؤَم
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ّ
وؿبُان
اإلاٟاَُم في خ٣ل الٗال٢اث الضولُت ،و٦ما جض ٫ال٨خاباث ؤلاهجلحزًت ٞاإلاهُلر ظضًض
حٗىص بضاًاجه ألاولى بلى ٖام  1950م٘ ٖالم الؿُاؾت ألامغٍ٩ي حىن هاعجؼ  John Hartzوالظي
ّ
يمً اإلاٟهىم في ٦خابه اإلاىؾىم بـ، Idealist Internationalism and Security Dilemma :وجبٗه
بٗض طل ٪في ٖام  1954اإلااعر البرًُاوي هغبغث بُتر فُلض ، History and Human Relation
ولئن ٧اها ًخ٣ٟان خى ٫اإلاًٗلت ألامىُت باٖخباعَا مإؾاة ٞةن َغبغث بُتر ُٞلض ًدُل اإلاٟهىم
للخضلُل ٖلى خالت مً الخى ٝباإلاىٓىع الهىبؼي (وؿبت بلى جىماؽ َىبؼ)*****************************.
وبٗض اإلاداولخحن ؤٖالٍ للخٗغٍ ٠باإلاًٗلت ألامىُت٢ ،ام الٗضًض مً اإلاالٟحن بخ٣ضًم ٖضة
جٟؿحراث وجإوٍالث للمًٗلت ألامىُت ،و٢ض اعجبُذ َظٍ الخٟؿحراث بإبدار ٖلماء في الؿُاؾت
مً يمجهم :عوبغث ظغِٞـ ،حكالؼ ٞالػع ،باعي بىػان ،ؾدُىاعث ٧ىٞمان ،صًُٟض ال ،٥صوهالض
عوحكُلض ،و٧ان لخ٣ل الضعاؾاث ألامىُت الى٣ضًت ؤن ػزغث بهظٍ الخٟؿحراثَ ،ظٍ ألازحرة التي
جىىٖذ بدىىٕ مىايُ٘ الخالٞاث ٧الهغاٖاث ؤلازيُت باليؿبت لباعي بىػان مً زال٦ ٫خابه ًٖ
اإلاًٗلت ألامىُت والهغإ ؤلازجي الظي وكغٍ ٖام  ،1993ؤو باليؿبت ل٩ىٞمان في ٦خابه ؤلاهٟجاػ
الُىٚؿالفي والؿُاؾت الٛغبُت الظي وكغٍ ٖام  ،1996ؤما باليؿبت لغواص اإلاًٗلت ألامىُت
الضولُت  ًٛٞالضعاؾاث الخالُت جخجه للتر٦حز ٖلى الؿُاؾاث الضولُت لؤلُ٢اب الهاٖضة التي
لها صوع في اإلاىٓىمت الضولُت ؾُما الهحن والُابان في قغ ١آؾُا وهي ما جدىٍه صعاؾاث ٧ل مً
جىماؽ ٦غَؿخيـ وآالن ٧ىلً†††††††††††††††††††††††††††††.
ّ
وَكحر الباخض آالن هىلحن في م٣الخه ان الخٟؿحراث ؤٖالٍ مشلذ في مجملها قبه
انُٟا ٝمً اإلاًٗالث ألامىُت؛ ٞلضًىا اإلاًٗلت ألامىُت البيُىٍت Structural Security
 ،Dilemmaواإلاًٗلت ألامىُت ؤلاصعاُ٦ت  ،Perceptural Security Dilemmaواإلاًٗلت ألامىُت
- Alan Collins, “State-Induced Security Delemma: Maintaining the

*****************************

Tragedy”, Cooperation and Conflict , Vol 39, Issue 1, March 2004, P 27.
††††††††††††††††††††††††††††† -ماعجً ٚغِٞل وجحري او٧االَان ،اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت في الٗال٢اث الضولُت ،ؤبى ْبي:
مغ٦ؼ الخلُج لؤلبدار ،الُبٗت ألاولى ،2008 ،م .389
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ؤلامبرًالُت  Imperialism Security Dilemmaالتي ٦خب ٖجها ؾىاصًغ ٖام  ،1985واإلاًٗلت
ألامىُت الٗمُ٣ت  Deep Security Dilemmaالتي جدضر ٖجها ٖالم الؿُاؾت ظحرِٞـ ٖام
 ،2001واإلاًٗلت ألامىُت اإلاٗ٣ضة  Christensen Security Dilemmaوالتي جدضر ٖجها ؾ٨ىىحي
 sknottyفي ٦خابه ٖام  .2002وَظا الخٗضص في الخٟؿحراث ًا٦ض ٖلى صخت َظا اإلاٟهىم الظي
ؤوعصٍ ؾ٩ىهتي‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.
ُ
غظ٘ اإلاهخمىن بهظا الخ٣ل اإلاٗغفي ؤق٩ا ٫اإلاًٗلت ألامىُت
وٚحر بُٗض ًٖ الؿُا ١ؤٖالٍِ ً ،
بلى ازىحن ال زالض لهما :اإلاًٗلت ألامىُت الضولُت  Inter-State Security Dilemmaو٦ظا اإلاًٗلت
ألامىُت الضازلُت-ؤلازيُت ٞ .Intra-state Security Dilemmaاإلاًٗلت ألامىُت الضولُت جا٦ض ٖلى
اإلادُِ الٟىيىي الظي ج٩ىن ُٞه الضولت مؿاولت ًٖ خماًت هٟؿها بك٩ل جام مً صو٫
ٖضواهُت ؤزغي مدخملت ،ومً زم ٧ان لؼاما ٖلحها ان ج٨دؿب وؾاثل للضٞإ ًٖ هٟؿها مً زال٫
ج٣ىٍت ٢ضعاتها الٗؿ٨غٍت ،لٖ ً٨ىض ؾٗحها لخ٨ضٌؿها لىؾاثل الضٞإ ًٖ هٟؿها جهبذ هي
ألازغي مهضع تهضًض مدخمل لآلزغًٍ ،والظًً َم بضوعَم ً٣ىمىن بمًاٖٟت حؿلُدهم وَى ما
ً٣ىص بلى خالت الالؤمً في الى٢ذ الظي جدؿب ٧ل صولت ؤن ؾلى٦ها بهما حهض ٝبلى به٣ام
مؿخىي تهضًض صولت ؤزغي ل٨ىه في خ٣ُ٣ت ألامغ ٞهي تهض- ٝوبن بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة -بلى
الاه٣ام مً مؿخىي ؤمً الضولت اإلاٗىُت§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§.
مٗجى ال٨الم ؤٖالٍ ؤن اإلاًٗلت ألامىُت الضولُت حكحر في بَاعَا الٗام بلى الخالت التي ج٩ىن
ٖلحها صولخحن ؤو ؤ٦ثر مجغوعجحن بلى نغإ وعبما بلى خغب بؿبب اَخماماتهم ألامىُت ،بدُض ج٩ىن
صولت ؤو ؤ٦ثر حكٗغ بالالؤمً ججاٍ صولت ؤو مجمىٖت صو ٫ؤزغي ،وٖلى الغٚم مً ؤن َظٍ ألاَغاٝ
ال جغٚب في بٞؿاص الٗال٢اث ال٣اثمت بُجها بال ؤجها وبخهغٞاث ٧ل مجها ٖؿ٨غٍا وصبلىماؾُا ( في
ؾبُل ظٗل هٟؿها ؤ٦ثر ؤمىا) ججٗل مً هٟؿها مىي٘ تهضًض للضو ٫ألازغي ،وهي الخالت التي

- Alan Collins, op cit, p 28.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

- John M. Cotter, “Cultural Security Dilemmas and Ethnic Conflict in
.07Georgia”, Journal of Conflict Studies , Volume 19, N 1, Spring 1999, P 1
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جاصي بلى جهاٖض الخىجغَ ،ظا ألازحر الظي ًم ً٨ؤن ًاصي للخغب ،و٢ض ّ
ٖبر عوبغث ححرفِـ ًٖ
َظٍ الخالت ب٣ىله " ؤن اإلاًٗلت ألامىُت حكخض ٖىضما جىاظه ظماٖت ما ظماٖت ؤزغي مغجاب في
قإجها،

وظهىص

َظٍ

الضولت

مؿخىي

لغ٘ٞ

ٌٗخبر

ؤمجها

٦تهضًض

ألمً

آلازغًٍ"******************************.
ؤما باليؿبت للمًٗلت ألامىُت الضازلُت-ؤلازيُت ٞةجها بهظا اإلاٗجى حٗخبر ظض َامت ،و٢ض ٧ان
باعي بىػان ؤو ٫مً اؾخسضمها وطلٖ ٪ام  1993في ٦خابه اإلاٗىىن باإلاًٗلت ألامىُت والجزاٖاث
ؤلازيُت  The Security Dilemma and Ethnic Conflictsو٢ام بخُبُ٣ها ٖلى الهغإ صازل صو٫
البل٣ان والتي قهضث اجهُاع ل ُّلىٓم اإلادؿلُتٞ ،الجماٖاث ؤلازيُت التي ٧اهذ ؾاب٣ا جىٓغ بلى
الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت ٦دامُت لها ،ل٨جهم وظضوا ؤهٟؿهم ٞجإة في مدُِ قبُه بالُبُٗت الٟىيىٍت
للمجخم٘ الضولي ،ومغص طل ٪ؤن الضو ٫الخضًشت الٗهض باالؾخ٣ال ٫جٟخ٣غ ج٣غٍبا للضؾاجحر
واإلااؾؿاث التي جدمي ألا٢لُاث و٦ظا ال٣ىاهحن التي جٟ٨ل خغٍتهم وٖىانغ َىٍتهم ،ومً زم ًلجإ
ؤٞغاص َظٍ ألا٢لُاث بلى ق٩ل جىُٓمي آزغ َى الجماٖت ؤلازيُت ،والتي جهبذ مؿاولت ًٖ خماًت
هٟؿها في وظه التهضًضاث التي حؿتهض ٝب٣اءَا واؾخمغاعٍتها ،وفي ْل َظا اإلاإػٞ ١ةن ظهىص ؤي
مجمىٖت بزيُت لخٗؼٍؼ ؤمجها ًخم جٟؿحرٍ مً ٢بل اإلاجمىٖاث ألازغي ٖلى ؤجها زُىة ٖضاثُت
باججاٍ الخهُٗض ،ومشل َظٍ الخغُ٦ت بدؿب باعي بىػان جؼٍض مً ٞغم الخٗبئت ألٚغاى ٚحر
صٞاُٖت وج٣ىي اخخماالث الخغب الى٢اثُت ،خُض ّ
حكً مجمىٖت بزيُت الهجىم بُٛت خماًت
بٌٗ الجُىب التي ًُ٣جها ؤٞغاص مً هٟـ ؤلازيُت ،وطل ٪جدذ طعَٗت الضٞإ ٖجها٢ ،بل ؤن ً٣ىم
††††††††††††††††††††††††††††††

الخهم بخهُٟتها وَى ما ًاصي في وا ٘٢ألامغ بلى الخغب الكاملت

وطل ٪ما ؤبغػجه ججغبت البىؾىت والهغؾ ٪والهىجى والخىحسخي وٚحرَا مً ألامشلت.

- Robert Jervis, “Cooperation Under the Security Dilemma”, World Politics ,
Vol 30, No 2, Jan 1978, Pp 186-187.
- John M. Cotter, op cit, p 109.

††††††††††††††††††††††††††††††
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وبسال ٝاإلاًٗلت ألامىُت الضولُت ٞةن التهضًض ألمً الجماٖت ؤلازيُت ٢ض ال ً٣خهغ ٖلى
الجاهب الٟحزًىلىجي ؤو الؿُاسخي ،بل ًمخض بلى ظىاهب ز٣اُٞت او ٦ما ٌؿمحها ظىن ٧ىجغ باإلاًٗلت
ألامىُت الش٣اُٞتٟٞ ،ي بِئت مخٗضصة ؤلازيُاث هجض ؤن ٧ل بزيُت مُالبت بخضُٖم ٖىانغ ز٣اٞتها
وَىٍتها وطل٢ ٪ض ًاصي بلى زل ٤مًٗلت ،وطل ٪عاظ٘ ٧ىن الجماٖاث ؤلازيُت ألازغي حٗخبر َظٍ
الجهىص تهضًضا لٗىانغ ز٣اٞتها ،زانت بطا ما جم ع ٌٞجدَ ٤ُ٣ظٍ اإلاُالب ما ٌُٗي عوح
الىَىُت ٢ىتها لضي َظٍ الجماٖت‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ .وبٗض جهاًت الباعصة ٖغ ٝاإلاٟهىم
بٖاصة جضوٍغ مً الىاخُت اإلاٟاَُمُت ،وطل ٪بؿبب جىؾٗت مٟهمت ألامً مً ظهت وبغوػ ٞىاٖل
ظضًضة في الٗال٢اث الضولُت ،والتي باجذ اإلاهضص ألا٦بر ألمً الضوٞ ،٫إنبدىا بالخالي ؤمام
تهضًضاث ؤمىُت الجمازلُت ( بحن صولت وٞىاٖل ما صون صوالجُت ) هخج ٖجها مًٗلت ؤمىُت هجُىت
بٗض ؤن ٦ىا في الؿاب ٤هخدضر ًٖ تهضًضاث ؤمىُت جمازلُت ( بحن صو " ٫ؤ " وصولت " ب " ) ًيخج
ٖجها مًٗلت ؤمىُت صولُت ؤو بزيُت§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ .واإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت لؤلؾَ ٠التها َظٍ
التهضًضاث ألامىُت الالجمازلُت والتي ًم ً٨ج٣ؿُمها بلى زالر تهضًضاث عثِؿُت جخمشل في ؤلاعَاب
ٌ
تهضًضاث ؤل٣ذ بٓاللها ٖلى الضو ٫اإلاٛاعبُت و٧اهذ
والهجغة ٚحر الكغُٖت والجغٍمت اإلاىٓمت،
الجؼاثغ ألا٦ثر جًغعا ٖلى اٖخباع قؿاٖت مؿاختها وَى ٫خضوصَا وؤَمُتها وم٩اهتها ،وَى ما
ؾِخم البدض ُٞه في اإلادىع الشاوي.
اإلادىع الثاوي :التهضًضاث ألامىُت الالجمازلُت في اإلاىُلت اإلاٛاعبُت :زالىر ؤلاعهاب ،الجغٍمت
اإلاىٓمت والهجغة ٚحر الكغُٖت
حٗتري اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت تهضًضاث ؤمىُت الجمازلُت ٖضة ،لً ً٨م ً٨بًغاص زالزت تهضًضاث
عثِؿُت وهي ؤلاعَاب والجغٍمت اإلاىٓمت والهجغة ٚحر الكغُٖت ،وال ًخى ٠٢هُاَ ١ظٍ التهضًضاث

- ibid, p 110.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ً -ىوسخي ولُض " ،اإلاًٗلت ألامىُت في اإلاخىؾِ :كغاءة في ؤبغػ التهضًضاث ألامىُت
الخضًضة واؾتراجُجُت اإلاىاحهت" ،صعاؾاث وؤبدار اإلاجلت الٗغبُت لؤلبدار والضعاؾاث في الٗلىم ؤلاوؿاهُت
والاظخماُٖت  ،اإلاجلض  ،11الؿىت الخاصًت ٖكغ ،الٗضص  ،2ظىان  ،2019م .350
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ٖىض خضوص ٧ل صولت مٛاعبُت بل جخٗضاَا بلى ما وعاء الخضوص الىَىُت لدكمل ٧ل صو ٫اإلاىُ٣ت
اإلاٛاعبُت بمٗجى الامخضاص ٖلى َى ٫ؤلاَاع ؤلا٢لُمي ونىال بلى ؤلاَاع الضولي جدضًضا م٘ الًٟت
الكمالُت للمخىؾِ وهؼوال ختى البًُ الغزى في الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي ،و٢ض ػاص مً حُٗ٣ض َظٍ
التهضًضاث اعجباَها ببًٗها و ٤ٞبىاء ّ
مٗ٣ضٞ ،إنبدىا ؤمام ؾلؿلت بن صر الخٗبحر بدُض بضؤث
َظٍ التهضًضاث جخجه قِئا ٞكِئا هدى الخ٣اعب والاعجباٍ الًٗىي والخ٣اَ٘ ٦ظلُٞ ٪ما بُجها.
وُٞما ًلي ؾيخٗغى ل٩ل مً َظا الشالىر مً التهضًضاث ٖلى خضي ،مً ؤظل بىاء جهىع
صخُذ خى ٫حجمها ومضاَا.
باليؿبت لئلعَابٞ ،خىهغ ٝصاللخه اللٛىٍت في الٗغبُت بلى مٗاوي الخى ٝؤو الخسىٍ٠
والغَب ،ؤما باليؿبت لضالالتها ألاظىبُت ٞخٗجي ظٗل الصخو ًغحٗب وٍغجج ،٠ومجها ظاء الاؾم
الٟغوسخي  ،Terreurوختى ؾبُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي ٧اهذ اللٟٓت حؿخٗمل في ؾُا ١ؾُاسخي
بدذ* ،بٗض طلّ ٪
جدى ٫مٟهىمها جدىال ٖمُ٣اٞ ،ىلضث مٟهىما ظضًضا ًيخمي بلحها بد٨م
الاقخ٣ا ١اللٛىي ،ول٨ىه مؿخ٣ل ٖجها جماما باإلاٟهىم الظي ؤنبذ ًضٖ ٫لُه ،والىدُجت ٧اهذ بإن
ؤزظث ال٩لمت مٗجى ظضًض م٘ جهاًت ٖ٣ض ؾبُِٗىاث ال٣غن اإلااضخي ،باإلقاعة بلى ؤلاعَاب الظي
جماعؾه الضولت ،والخ٣ا بٗض جهاًت الخغب الباعصة ؤنبذ جسهُو ل ٟٔؤلاعَاب ٌكحر للٗى٠
ًماع ُ
الُي َ
ؽ يض الضولت†.
ؤما باليؿبت للضالالث الانُالخُت لل٩لمت ٞإو ٫اؾخٗما ٫ل٩لمت ؤلاعَاب ٧ان في جهاًت
ال٣غن الشامً ٖكغ ،للخٗبحر ًٖ ؤٖما ٫الٗى ٠التي ّ
جىٟظَا الخ٩ىماث ٧ي جًمً بؾ٩اث
قٗىبهاٚ ،حر ؤن ألامغ جُىع الخ٣ا ،واؾخسضم لىن ٠ألاٖما ٫الٗىُٟت التي جىٟظَا ظماٖاث او
ؤٞغاص ،بلى ؤن ؤنبذ َغٍ٣ا ؤو ؤؾلىبا ًغٍض الٟاٖل (الٟىاٖل) بىاؾُت الغَبت الىاظمت ًٖ
* -مدمض ٖىى الترجىعي ،ؤٚاصًغ ٖغٞا خىٍجانٖ ،الم ؤلاعَاب :الاؾـ ال٨ٟغٍت والىٟؿُت والاظخماُٖت
والتربىٍت لضعاؾت ؤلاعَاب ،ألاعصن :صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت ألاولى ،2006 ،م .21
† -ؾهُل خؿً الٟخالوي ،ؤلاعَاب الضولي وقغُٖت اإلا٣اومت ،ألاعصن  :صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت ألاولى،
 ،2009م .17
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الٗى ٠ؤن ً ٌٟعؤًه ؤو ًٟغى ؾُُغجه ٖلى اإلاجخم٘ ؤو الضولت ،خٟاْا ٖلى ٖال٢اث اظخماُٖت
َ
٢اثمت ،والٗمل مً ز ّم ٖلى حُٛحرَا وجضمحرَا‡.
ٌ
حٗغٍٟاث لم ُ
جسل
جإؾِؿا ٖلى ؾب ،٤طَبذ ظهاث مخٗضصة بلى ج٣ضًم حٗغٍٟاث ٖضًضة،
مً اهدُاػاث ُ٢مُت زضمت إلا٣انض وؤَضا ٝمُٗىتٞ ،ىجض الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة حٗغٞه
بإهه ؤٗٞا ٫بظغامُت يض صولت مً الضو ٫مً قإجها بزاعة الغٖب في هٟىؽ شخهُاث ؤو
ظماٖاث مً ألاشخام ؤو في هٟىؽ الٗامت ألٚغاى ؾُاؾُت وٚحر مبرعة جدذ ؤي ْغوٝ
ومهما ٧اهذ َبُٗت الاٖخباعاث لهظٍ الضو .٫في خحن هجض الاجداص ألاٞغٍ٣ي ٌٗغٞه بإهه ؤي اٖخضاء
بظغامي مً َغ ٝصولت او مجمىٖت ًاصي بلى تهضًض الخُاة والىظىص البكغي وَؿبب ؤيغاعا
لٗامت الىاؽ واإلاىاعص الُبُُٗت وؤلاعر الش٣افي§.
ؤما باليؿبت لئلعَاب الضولي ٣ٞض ازخهغث لجىت ال٣اهىن الضولي في اإلااجمغ الشاوي في
باعَـ  1984حٗغٍٟه ٖلى ؤهه ؤٖما ٫الٗى ٠التي ّ
حٗض مً ٢بُل ؤلاعَاب الضولي ،وهي ٧ل ألاٗٞا٫
التي جدخىي ٖلى ٖىهغ صولي والتي ج٩ىن مىظهت يض مضهُحن ؤبغٍاء ؤو ممً ًخمخٗىن بدماًت
صولُت ،وٍ٩ىن مً قاجها اهتها٢ ٥اٖضة صولُت بٛغى بزاعة الٟىضخى والايُغاب في بيُت اإلاجخم٘
الضولي ،ؾىاء اعج٨بذ َظٍ ألاٗٞا ٫في ػمً الؿلم ،او في ػمً الخغب ،وجخمحز ًٖ الجغاثم
الخ٣لُضًت بإجها ظغاثم يض الؿلم ويض ؤلاوؿاوؿت وبالخالي ٞةن ٢مٗها ًهبذ طاث اَخمام صولي،
ؤما بطا اوٗضم ٖىهغ الضولُت ٞةن ظمُ٘ ألاٗٞا ٫حٗالج ٖلى هدى مالثم مً ٢بل ٧ل صولت بىٟؿها
وو٣ٞا ل٣ىاهُجها الىَىُت**.
‡ -مدمض الهالخت " ،الخُىعاث في البيُت الضولُت وجإزحرها في ْاهغة ؤلاعهاب" ،اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم
الؿُاؾُت  ،الٗضص  ،21قخاء  ،2009م .64
- Pierre Botha, United States Counter-Terrorism Programmes in Africa: An Overview, South Africa:

§

The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes, 2004, p 12.
** -مدمض ٖبض اإلاُلب الخكً ،حٗغٍ ٠ؤلاعَاب الضولي :بحن الاٖخباعاث الؿُاؾُت والاٖخباعاث اإلاىيىُٖت،
مهغ :مُبٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت ،الُبٗت ألاولىً  ،2007م .121
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وبالٗىصة بلى ؤلاعَاب واإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت٣ٞ ،ض ٖاهذ َظٍ ألازحرة مىظ اوازغ زماهُيُاث
ال٣غن اإلااضخي وبضاًت الدؿُٗيُاث مً اؾخٟداْ ٫اَغة الخُغ ٝالضًجي الظي وظض بِئت خايىت
وصٖم زاعجي في هٟـ الى٢ذ ،لخُىع َظٍ الٓاَغة وجهبذ تهضًضا امىُا مخىامُا ٧ان ق٩له ألازحر
في نىعة ؤلاعَاب ًىاظه الضو ٫اإلاٛاعبُت ظاٖال مجها مىُ٣ت ٚحر مؿخ٣غة في ظمُ٘ اإلاجاالث
الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت††.
َظا ،و٢ض ٖغ ٝب٢لُم اإلاٛغب الٗغبي ْاَغة ؤلاعَاب بك٩ل ٦بحر بٗض ؤخضار ّ 9/11
ومغص
طل ٪وظىص ٖضة ٖىامل ؤو صوا ٘ٞؤصث الؾخٟداله ،مجها الاؾدبضاص اإلادلي للخ٩ىماث ،والُُٛان
ألاظىبي للمؿخٗمغ الؿاب ٤وما هخج ًٖ ٧ل َظا مً جىجغاث وقٗىع بالٓلم واإلاهاهت ،و٢ض ٖغٞذ
اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت ٦ظل ٪جُىعا هىُٖا في جىظه بٌٗ الجماٖاث ؤلاؾالمُتَ ،ظٍ الخغ٧اث التي
ٖغٞذ اهدكاعا ٦بحرا بٗض اخضار  9/11خُض ؤل٣ذ َظٍ الخُىعاث بأزاعَا ٖلى الؿاخت اإلاٛاعبُت
ّ
م٩ىهت هىٖا ظضًضا مً ؤهىإ التهضًض ألامجيَ ،ظٍ الجماٖاث ٖملذ ٖلى الخىؾ٘ والاهدكاع
والُ٣ام بإٖما ٫التهغٍب وٚحرَا وَظا ما ًضزل في هُا ١التهضًض الالجمازلي لؤلمً اإلاٛاعبي بهٟت
زانت وألامً الضولي بهٟت ٖامت‡‡.
٦ما جدخًً اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت الٗضًض مً الخغ٧اث ؤلاعَابُتٟٞ ،ي الجؼاثغ َىا ٥خغ٦خان
ؤؾاؾِخان َما الجماٖت اإلاؿلخت والجماٖت الؿلُٟت للضٖىة وال٣خاٞ ،٫لئن ٧اهذ ألاولى طاث
بٗض مدلي ٞةن الشاهُت طاث بٗض زاعجي ما ًجٗلها ٖلى ٖال٢ت وزُ٣ت بدىُٓم ال٣اٖضة .ؤما في
اإلاٛغب ٞهىا ٥ظماٖخان جخمشالن في الؿلُٟت الجهاصًت والجماٖت اإلا٣اجلت ؤلاؾالمُت اإلاٛغبُت ،في
خحن حِٗل لُبُا ويٗا ؤمىُا زُحرا ص ٘ٞاإلاجخم٘ الضولي وصو ٫الجىاع بلى ص ١ها٢ىؽ الخُغ،
بؿبب الٟىضخى التي صزلذ ٞحها لُبُا هدُجت اهدكاع الخىُٓماث اإلاؿلخت التي ازخلٟذ ما بحن
†† -ؾامي بسىف ،وٞاء بىعاؽ " ،اإلاىُلت اإلاٛاعبُت وزُغ التهضًضاث ألامىُت الضاثمت" ،اإلاجلت الجؼاثغٍت لؤلمً
ؤلاوؿاوي  ،الؿىت الخامؿت ،اإلاجلض  ،5الٗضص  ،1ظاهٟي  ،2020م .203
‡‡ -قا٦غ ْغٍ ،٠الخيؿُ ٤ؤلا٢لُمي وؤزغٍ ٖلى بيُت ألامً والاؾخ٣غاع في مىُ٣ت الؿاخل والصخغاء ؤلاٞغٍُ٣ت -
الخدضًاث والغَاهاث ،-ؤَغوخت ص٦خىعاٍ٢ ،ؿم الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت باجىت  ،2015-2014 ،1م .204
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ؤلاعَابُت وؤلاظغامُت والؿُاؾُت ،ومً ؤَمها هجض ظماٖت ؤههاع الكغَٗت التي حؿُُغ ٖلى
مىاَ٦ ٤بىٛاػي وصعهت ،باإلياٞت بلى جىُٓم اإلاغابُىن الظي ٧ان ًيكِ في قما ٫مالي بُ٣اصة
الجؼاثغي مسخاع باإلاسخاع ،و٦ظل ٪ظماٖت البخاع التي جىن ٠بإزُغَا وؤٖىٟها بؿبب ٖىانغَا
ال٣اصمت مً جىُٓم صاٖل٦ .ما ٖغٞذ اليكاَاث ؤلاعَابُت وكاَا ػاصث خضجه وٗٞالُخه في
جىوـ بٗض اجهُاع هٓام بً ٖلي ،وهجض ؤن جىُٓم ؤههاع الكغَٗت ْهغ عؾمُا في  2011بٗض الشىعة
الخىوؿُت ،وظماٖت ٖ٣بت بً ها ٘ٞوهي التي جٓم ٖىانغ بعَابُت ظؼاثغٍت جيكِ ٖلى مؿخىي
الخضوص بحن الجؼاثغ وجىوـ§§.
باليؿبت للجغٍمت اإلاىٓمتٞ ،ةجها هي ألازغي جىهغ ٝصالالتها اللٛىٍت في الٗغبُت بلى ٧ل ما
َى ظىاًت ؤو ظغٍمت ،وَى ما هجضٍ في ٧ل مً ٢امىؽ الٟحروػ آباصي وال٣امىؽ اإلادُِ ،ؤما
الضالالث الانُالخُت لل٩لمت ٞخإزظ صالالث مسخلٟت خؿب اإلاجا ٫واإلاُضان وناخب الىٓغة،
ٗٞلماء الاظخمإ ًغون بإن الجغٍمت هي ٧ل ؾلىٌ ٥ؿخد ٤الٗ٣اب ٖلُه مً وظهت الىٓغ
الاظخماُٖت ب ٌٛالىٓغ ًٖ ج٣ىحن الٗ٣اب ٖلُه مً ٖضمه ،في خحن هجض ٣ٞهاء ال٣اهىن الضولي
ًجٗلىن مً الجغٍمت ٦مهُلر ٢اهىوي مغاصٞا إلاسالٟت ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ،وبالخالي ٩ٞل مسالٟت
ؤو زغوط ًٖ ٢اٖضة ٢اهىهُت ما ٌٗض ظغٍمت حؿخىظب اإلاؿاولُت ال٣اهىهُت إلاً اعج٨بها ،ولظل٪
طَب بٌٗ مً َاالء ال٣ٟهاء لالجٟاٖ ١لى حٗغٍ ٠الجغٍمت بإجها ٗٞل ٚحر مكغوٕ ناصع ًٖ
بصاعة ظىاثُت ً٣غع لها ٖ٣ابا ؤو جضبحرا اختراػٍا***.
وهدُجت لخُىع ؾبل الجغٍمت وَغ٢ها ؾُما بٗض ؤخضار َ 9/11غى مهُلر ظضًض وَى
الجغٍمت اإلاىٓمت الٗابغة لؤلوَان  ،وطل ٪زال ٫ماجمغ ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الجغٍمت اإلاىٓمت
الٗابغة لؤلوَان (بالغم  )Palermeفي صٌؿمبر  ، 2000وجم حٗغٍٟها ٖلى ؤجها مجمىٖاث مهُ٩لت

§§ -مدمض بىبىف ،ألامً في مىُ٣ت الؿاخل والصخغاءٖ ،مان:صاع الخلُج لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت ألاولىً
 ،2016م  51وما بٗضَا.
*** -ؤخمض مدمض الى٨الوي وآزغون ،الجغٍمت اإلاىٓمت :الخٗغٍ ٠وألاهماٍ والاججاَاث ،الغٍاى :ا٧اصًمُت هاً٠
للٗلىم ألامىُت ،الُبٗت الاولى ،1999 ،م .50
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م٩ىهت مً ٖضة ؤشخام (ا٦ثر مً  )3حٗمل بالتر٦حز ٖلى َض ٝاعج٩اب ٖضص مً اإلاسالٟاث
الًاعة وؤي مسالٟاث َب٣ا لالجٟاُ٢ت الخايغة وطل ٪لجل جدهُل م٩اؾب مالُت مباقغة
وؤزغي ٚحر مباقغة†††.
ؤما الاجٟاُ٢ت الٗغبُت إلا٩اٞدت ؤلاعَاب (جم جىُٗ٢ها ٖام ٞ )1999خٗغ ٝالجغٍمت اإلاىٓمت
(ؤؾمتها الجغٍمت ؤلاعَابُت) ٖلى ؤجها ظغٍمت ؤو الكغوٕ ٞحها ،وجغج٨ب جىُٟظا لٛغى بعَابي في ؤي
مً الضو ٫اإلاخٗا٢ضة في ْل ظامٗت الضو ٫الٗغبُت او ٖلى عٖاًاَا ؤو ممخل٩اتها او مهالخها
ٌٗا٢ب ٖلحها ٢اهىجها الضازلي ،مٗجى َظا الخٗغٍ ٠ؤن الجغٍمت اإلاىٓمت ماؾؿت ٚحر بًضًىلىظُت
جًم ٖضصا مً ألاشخام في خغا ٥اظخماعي مٛل ٤ومىٓم َغمُا حؿخٛل وكاَاث قغُٖت وٚحر
قغُٖت ألظل بؿِ ال٣ىة بُٛت الخهىٖ ٫لى م٩اؾب ماصًت في الٛالب‡‡‡.
ُ
وجإؾِؿا ٖلى الخٗاعٍ ٠اإلاؿا٢ت ؤٖالًٍ ،م ً٨جدضًض ؤق٩ا ٫الجغاثم التي جىضعط يمً
اإلاٟهىم الجضًض للجغٍمت اإلاىٓمت ،ومجها جد ٤ُ٣ألاعباح الُاثلت مً زال ٫الخٗامل بتهغٍب وجغوٍج
البًاج٘ وج٣ضًم الخضماث ٚحر اإلاكغوٖت او جغوٍج البًاج٘ وج٣ضًم الخضماث اإلاكغوٖت بُغ١
ٚحر مكغوٖت٦ ،ظلً ٪ضزل في هُا٢ها مؿإلت اخخ٩اع ألاؾىا ١الخجاعٍت وماؾؿاث اإلاا٫
والخجاعة وألاظهؼة اإلاخسههت في ج٣ضًم الخضماث وػعاٖت ونىاٖت وتهغٍب والاججاع في اإلاسضعاث
واإلاازغاث الٗ٣لُت ،ؤًًا هجض مً يمجها اللجىء بلى اؾخسضام مسخل ٠وؾاثل الىهب والاخخُا٫
والتهضًض بالٗى ٠والٟؿاص وطل ٪بك٩ل مخمحز وزٟي وٚحر مباقغ ؤخُاها وفي اخُان ؤزغي ًخم
جىَُْ ٠ظٍ الىؾاثل بك٩ل نغٍذ ومباقغ مً ؤظل جد ٤ُ٣الغبذ ًٖ َغٍ ٤الدؿلل بلى صازل
اإلااؾؿاث الخجاعٍت وبٞؿاص طمم اإلاىْٟحن الٗمىمُحن وعظا ٫الؿُاؾت§§§.
- Gilles Favarel Garrigues, « La Criminalité Organisée Transnational:un Concept a

†††

Enterrer ? », L„Economie Politique , 15 (2002), p 09.
‡‡‡ -ؤخمض مدمض الى٨الوي وآزغون ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .35
- Annette Hubschle, “From Theory to Practice: Exploring the Organised Crime-Terror Nexus
in Sub-Saharan Africa”, Perspectives on Terrorism , 3-4, September, 2001, P 84.
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§§§

وبالٗىصة بلى الجغٍمت اإلاىٓمت واإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت ٞبٟٗل اإلاى ٘٢ؤلاؾتراجُجي إلاىُ٣ت
اإلاٛغب الٗغبي ؤنبدذ مٗٓم صولها حٗاوي مً ؤوظه الجغٍمت اإلاىٓمت اإلاسخلٟت اإلاظ٧ىعة آهٟا
والتي جخسظ ؤبٗاصا ٖضة وجإزحراث مسخلٟت ٖلى مجاالث ٦شحرة بدىامي مٓاَغ الٗى ٠واجهُاع ُ٢م
اإلاجخم٘ وجٟصخي آلاٞاث الاظخماُٖت وبالُب٘ لها جإزحراث ٖلى الجاهب الؿُاسخي ،وٖلُه ٞالجغٍمت
اإلاىٓمت حٗخبر ٦تهضًض آزغ ٖابغ للخضوص ،وجمخض قب٩اجه بلى اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت مك٨ال خُ٣ُ٣ا
لضو ٫اإلاىُ٣ت ،بٗض ؤن ؤنبدذ ظمُ٘ اإلااقغاث جضٖ ٫لى جىامي َظٍ الٓاَغة التي جخدغ ٥زاعط
ؾلُت الضولت****.
وبٟٗل الىا ٘٢ؤٖالٍ ًسصخى اإلادللىن والخبراء مً بم٩اهُت وظىص جيؿُ ٤وجدال ٠يمجي
بحن َظٍ التهضًضاث في ْل ُٚاب اإلاباصعاث ؤلا٢لُمُت والٗمل الجماعي ومُل الضو ٫للخهغٝ
ألاخاصي عٚم ٢لت ؤلام٩اهُاث وَكاقت اإلااؾؿاث التي جًمً ألامً في مٗٓمها .مً ظهت ؤزغي
ّ
ّ
ٌٗخبر زلت مً الخبراء واإلادللحن بإن الجغٍمت اإلاىٓمت حك٩ل زُغا بياُٞا ٖلى ؤمً صو ٫اإلاىُ٣ت
اإلاٛاعبُت وٖلى ؤمً قٗىب الٗالم ٧لها٨ٞ ،شحرا ما ً٣ىص ؾىء بصاعة الكاون الٗامت والجزاٖاث
اإلاؿلخت وتهغٍب ألاؾلخت الخُٟٟت واإلاسضعاث بلى بيٗا ٝالبجى الخدخُت للضو ٫واإلاجخمٗاث،
ٞاجهاع ماؾؿاث الضولت بؿبب جغا٦م ٖىانغ ج ٪٨ٟاإلااؾؿاث والبجى الخدخُت ًاصي بلى اهدكاع
الجغٍمت اإلاىٓمت هٓغا لخالشخي صوع الضولت وَى ما ًازغ بك٩ل مباقغ لِـ ٖلى ؤمً صو ٫اإلاٛغب
الٗغبي بل ختى ٖلى ؤمً ال٣اعة ألاوعوبُت††††.
هدُجت للٓغو ٝالتي ؤٖ٣بذ ؤخضار  9/11وظضث الضو ٫اإلاٛاعبُت هٟؿها في مىاظهت بٗض
آزغ زُحر ال ً٣ل ؤَمُت ًٖ ألاوً ٫خمشل في الهجغة ٚحر الكغُٖتَ ،ظٍ ألازحرة التي حٗجي ٖملُت
اهخ٣اٞ ٫غص ؤو ظماٖت مً صولت بلى صولت ازغي بُغ ١ؾغٍت مسالٟت ل٣اهىن الهجغة في البلضان

**** -بسىف ؾامي ،وٞاء بىعاؽ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .210
††††ٞ -غٍضة خمىم" ،ألامً ؤلاوؿاوي والتهضًضاث ألامىُت الجضًضة" ،ؾتراجُجُا  ،الٗضص الشاوي ،الؿضاسخي
الشاوي ،2014 ،م م .31-30
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اإلاٗىُت بٗملُت الؿٟغ ابخضاء مً صولت اإلاهضع مغوعا بضولت الٗبىع ونىال بلى صولت الاؾخ٣با٫
الجهاجي‡‡‡‡.
َظا ،وٍشحر اؾخٗما ٫مٟهىم الهجغة ٚحر الكغُٖت بٌٗ الٛمىى ،مً خُض ؤن الخضوص
بحن ما َى قغعي وٚحر قغعي جب٣ى ٚحر واضخت بإجم اإلاٗىىً وَىا ًيبغي الخمُحز بحن الضزى٫
الكغعي والغؾمي ،والب٣اء ٚحر الغؾميٞ ،مشال ٖضص مً اإلاهاظغًٍ ًضزلىن البالص بُغٍ٣ت ٢اهىهُت
وجخىٞغ ْغو ٝمىاؾبت ٧الٗمل والؿ ً٨ولُ٣ً ً٨مىن بُغٍ٣ت ٚحر قغُٖت وعؾمُت ،وفي خاالث
ؤزغي ٢ض ًضزل اإلاهاظغون البالص بُغٍ٣ت ٚحر ٢اهىهُت ل٨ً ً٨دؿب الىي٘ ال٣اهىوي بمجغص
الؼواط والٗمل مشالٟٞ ،ي خالت اإلاهاظغًٍ ال٣اصمحن مً الصخغاء ال٨بري بٗبر َاالء ٖضصا مً
اإلاىاَ ٤بًٗها بالترزُو وبًٗها صون جغزُو ،وبهظا الخىنًُ ٠خدغ ٥اإلاهاظغون في بَاع
٢اهىوي وٚحر ٢اهىوي§§§§.
وٍبضو مهُلر الهجغة الؿغٍت ؤو ٚحر اإلاىخٓمت ألا٦ثر ص٢ت مً الىاخُت الٗلمُت ،ألهه ؤوؾ٘
وؤ٢ل مُٗاعٍت إلاهُلر الهجغة ٚحر الكغُٖتٞ ،الهجغة ٚحر الكغُٖت َى مهُلر ٚحر ٢اهىوي وال
ٌٗ٨ـ الخجاعب والخبراث الؿاب٣ت للمهاظغًٍٞ ،التهغٍب الخانل للمىاص الاؾتهالُ٦ت مشال ً٩ىن
ٚحر ٢اهىوي ول٨ىه قغعي وم٣بى ٫اظخماُٖا ؤزىاء ألاػماث واإلاجاٖاث مشل ،زم بن بصعا٥
الخ٩ىماث للهجغة ّ
ٌٛحر مً اإلاهُلر مً صولت ألزغي وطل ٪اوٗ٩اؾا للدكغَٗاث الىَىُت
وجُبُ٣ها في الىا.*****٘٢

‡‡‡‡ -ؤهِؿت ؤ٦دل الُٗىن ،ألامً :عَاهاث وجدضًاث الٗالم اإلاٗانغ ،اإلاٛغب :ؤٞغٍُ٣ا الكغ ،١الُبٗت ألاولى،
 ،2012م .167
§§§§ -قا٦غ ْغٍ ،٠مغظ٘ ؾاب ،٤م م .233-232
- Waiter Schwimmer, New Patterns of Irregular Migration in Europe, Seminar Report 12 and 13
November 2002, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRC), France, p 14.
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*****

ولٗل هٟـ الدكىَل ًمحز جىُْ ٠ججاعة ألاشخام وتهغٍب ألاٞغاص ألن مهُلر الخجاعة
ٌكحر ٖاصة بلى الخالت التي ً٩ىن ٞحها الٟغص اإلاهاظغ مسضوٖا ومهضصا وفي خالت الاؾخٛال( ٫هجغة
بظباعٍت) وحكمل الخجاعة باإلاىاَب ؤو الكغ ٝباليؿبت لليؿاء وألاَٟا ،٫اما في خالت تهغٍب
ألاٞغاص ُٞبرم اإلاهاظغون الؿغٍىن بهٟت ازخُاعٍت ن٣ٟت م٘ اإلاهغبحن إلًهالهم إلاىاَ ٤مُٗىت
م٣ابل ص ٘ٞمبال ٜمالُت مخٖ ٤ٟلحها (هجغة ازخُاعٍت)ٚ .حر ؤهه وفي بٌٗ الخاالث ًبضو مً
الهٗىبت الخمُحز بك٩ل ظلي بحن ما َى ازخُاعي وما َى ٢ؿغي بظباعيٞ ،هىا ٥ؤًًا خالت
اإلاهاظغ الظي ًخًمً اإلاهاظغًٍ الٗما ٫والالظئحن ،وَىا ٥مهاظغي الٗبىع ،خُض ًىَْ ٠ظا
ألازحر مشال للضاللت ٖلى وا ٘٢الهجغة ٚحر اإلاىٓمت مً ظىىب الصخغاء ال٨بري بلى اإلاىُ٣ت اإلاٛغبُت
في قما ٫ؤٞغٍُ٣ا ،وَىا ٥ؤًًا ٖضم الاؾخ٣غاع في اؾخٗماَ ٫ظا اإلاهُلرٞ ،البٌٗ -ولِـ
ال٩ل -مً اإلاهاظغًٍ ألاٞاع٢ت ًم ً٨جهيُٟهم ٦مهاظغًٍ ٖابغًٍ ػٍاصة ٖلى طلٞ ٪ىىاًا الخدغ٥
٢ض ال حٗ٨ـ بالًغوعة الخىنُ ٠الصخُذ للٓاَغة ،وٍُغح مك٩ل الخمُحز الضاثم واإلاا٢ذ
للهجغة ،خُض َىا ٥مً ًُ٣م في الجؼاثغ ؤو لُبُا مشال ومً الهٗب في َظٍ الخالت مٗغٞت مهحرٍ
بحن الاؾخ٣غاع َىا ٥ؤو ب٦ما ٫عخلخه هدى الًٟت ألاوعوبُت†††††.
وبالٗىصة بلى الهجغة الؿغٍت واإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت ٞةجها جمشل همىطظا آزغ لجزوح ظماعي مً
الؿ٩ان في اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت هدى الًٟت الكمالُت للمخىؾِ ،بط حٗخبر َظٍ الٓاَغة تهضًضا
لخُاة آلاال ٝمً الؿ٩ان اإلادلُحن و٦ظل ٪لضو ٫اإلاىُ٣تَ ،ظٍ ألازحرة التي جخٗغى وباؾخمغاع
للٗضًض مً الًٛىٍ مً ٢بل صو ٫قما ٫اإلاخىؾِ ،خُض ٢امذ الضو ٫ألاوعوبُت اإلاجاوعة
بخُىٍغ بؾتراجُجُاث تهض ٝلدصجُ٘ صو ٫اإلايكإ وٖبىع اإلاهاظغًٍ للمغا٢بت ؤ٦ثر وبصاعة اخؿً
للخضوص‡‡‡‡‡.

-Kathleen Fitzgibbon, “Modern-Day Slavery ? The Scope of Trafficking in Persons in Africa”,
African Security Review , 12 (2003), P 82.
‡‡‡‡‡ -بسىف ؾامي ،وٞاء بىعاؽ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .206
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†††††

وفي مىاظهت َظا التهضًض وظضث الضو ٫اإلاٛاعبُت هٟؿها في ويُٗت ظض نٗبت باٖخباعَا
صو ٫الاهُال ١والٗبىع وفي هٟـ الى٢ذ وظهت للمهاظغًٍ ألاٞاع٢تٓٞ ،اَغة الهجغة ٚحر الكغُٖت
طاث ؤَمُت زانت في مىُ٣ت اإلاٛغب الٗغبي وفي خىى اإلاخىؾِ ٦ظل ،٪خُض حك٩ل ًُ٢ت
مغ٦ؼٍت في الٗال٢اث بحن صو ٫الًٟخحنٞ ،ىجضَا جضاع في الًٟت الجىىبُت بُغٍ٣ت ٞىيىٍت،
و٧اهذ الىدُجت ؤن ؤنبدذ ً٢اًا الهجغة في ؤٚلب صو ٫اإلاٛغب الٗغبي والًٟت الكمالُت
لخىى اإلاخىؾِ جهى ٠مً ؤَم الً٣اًا ألامىُت زانت بالىٓغ بلى الٗال٢ت اإلادخملت بحن
ؤلاعَاب واإلاهاظغًٍ ،خُض ؤنبذ مً الاخخماالث الىاعصة وظىص ؤًٖاء وظماٖاث بعَابُت مً بحن
اإلاهاظغًٍ ،وجدىم الكبهاث خى ٫اإلاؿلمحن مً اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت§§§§§.
وهدُجت للىي٘ ؤٖالٍ ٖملذ الضو ٫اإلاٛاعبُت بةؾىاص مً صو ٫الًٟت الكمالُت لخىى
اإلاخىؾِ ٖلى جغ٦حز الاَخمام مً ؤظل جى ٠ُ٢جىاٞض اإلاهاظغًٍ ٚحر الكغُٖحن بلحها ،بألُاث ؤ٢ل
ما ً٣اٖ ٫جها ؤمىُت ،وبظل ٪ؤنبذ ًىٓغ بلى ْاَغة جض ٤ٞاإلاهاظغًٍ ٚحر الكغُٖحن مً ظىىب
الصخغاء ال٨بري بلى اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت ومجها بلى الًٟت الكمالُت ألاوعوبُت ٖلى ؤجها مهضع ٧ل
اإلاساَغ وحك٩ل تهضًضا ٖلى ألامً اإلاٛاعبي وَظا ما ًاصي بلى اهدكاع خاالث ٖضم الاؾخ٣غاع م٘ ما
ًهاخبه مً ٞلخان ؤمجي واؾ٘******.
وفي ْل الايُغاب الؿُاسخي وألامجي في اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت الظي هخج ًٖ الشىعة الخىوؿُت
والخغب ألاَلُت في لُبُا ما بٗض ال٣ظافي و٦ظا الخال ٝالجؼاثغي اإلاٛغبي والىي٘ ٚحر اإلاؿخ٣غ في
الخضوص بحن الجؼاثغ ولُبُا مً ظهت والجؼاثغ ومىعٍخاهُا مً ظهت ازغي ،ال جؼاً٢ ٫اًا الهجغة
ٚحر الكغُٖت جل٣ي بٓاللها وجثر ٖلى اإلاكهض الؿُاسخي وألامجي للمىُ٣ت اإلاٛاعبُت ،زانت وؤهه ال
جىظض ؾُاؾت قبه ب٢لُمُت مكتر٦ت في مجا ٫م٩اٞدت َظٍ الًُ٣ت الكاث٨ت و٧ل الً٣اًا
الؿاب٣ت (ؤلاعَاب والجغٍمت اإلاىٓمت) مً قإجها ؤن ج٣لو جبٗاث وجإزحراتها ٖلى الضو ٫اإلاٛاعبُت،
§§§§§ -مهُٟى ناًج " ،الخدضًاث ألامىُت وؤلاؾتراجُجُاث الجضًضة في ٚغب اإلاخىؾِ" ،ؾتراجُجُا  ،الٗضص
الؿاصؽ ،الؿضاسخي الشاوي  ،2016م م .23-22
****** -مدمض بىبىف ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .36
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ؾُما م٘ اعجباٍ َظا الشالىر بًٗه ببٌٗ ٦ما ؾب ٤ؤلاقاعة بلُه ،وٖلُه ٖمضث ٧ل صولت ٖلى
مجابهت َظٍ التهضًضاث و ٤ٞم٣اعبتها الخانت ،وٖلى اٖخباع ؤن الجؼاثغ مً ؤ٦ثر الضو ٫اإلاٛاعبُت
جًغعا مً َظٍ اإلاًٗالث ألامىُت ؾِخم التر٦حز ٖلحها في اإلادىع اإلاىالي.
اإلادىع الثالث :اؾتراجُجُت الجؼاثغ في مىاحهت التهضًضاث ألامىُت الالجمازلُت في اإلاىُلت :بحن
آلاصاء الؿُاس ي ويغوعاث اؾخدًاع البٗض الاكخهاصي
ص ٘ٞحٗضص الجبهاث اإلاازغة في ألامً الجؼاثغي ٧ل الىسب الؿُاؾُت اإلاخٗا٢بت ٖلى البالص
للؿهغ ٖلى مغا٢بت ألاويإ في قما ٫البالص وظىىبها ،وعنض ؤي مكا٧ل ؤو هؼاٖاث مً قاجها
ُ
ايُغاب اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت ٩٦ل ،وفي َظا ؤلاَاع لُاإلاا ه ِٓغ بلى الٗم ٤ؤلاٞغٍ٣ي (مهضع
التهضًضاث ألامىُت الالجمازلُت) للجؼاثغ واإلاٗغو ٝبدؼام ألاػماث بىىٕ مً الغٍبت والخٗامل بدظع
م٘ اإلالٟاث اإلاُغوخت َىا ،٥زهىنا جل ٪التي جدؿم باجها طاث َاب٘ ج٣لُضي والتي حٗخبر ٖالمت
زانت باإلاكا٧ل ؤلاٞغٍُ٣ت ،لُ٩ىن َبُٗت اإلاى ٘٢الاؾتراجُجي الظي جخمخ٘ به الجؼاثغ وججغبتها
الخاعٍسُت في صٖم الخغ٧اث الخدغعٍت بمشابت البىنلت التي ؾاَمذ في جىظُه مباصت الؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت ،وٖلى َظٍ ألاؾاؽ ًم ً٨ط٦غ َظٍ اإلاباصت بةًجاػ و ٤ٞما ًلي:
 مبضؤ خؿً الجىاع ؤلاًجابي والظي ٌٗجي مجمال وفي آن واخض بجهاء الجزاٖاث ؤلا٢لُمُت
وب٢امت حٗاون ظهىي ٖبر الخضوص ،وَىا ٥مبضؤ ؤزغ ًم ً٨عبُه بهظا اإلابضا وَى مبضؤ الخٗاون
اإلابجي ٖلى اإلاهلخت اإلاخباصلت.


مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت باٖخباعَا ًٖىا في الاجداص اإلاٛاعبي و٦ظا في

الاجداص ألاٞغٍ٣ي ٞةن الجؼاثغ َب٣ذ مبضؤ ٖضم الخضزل ؾىاء ٖلى مؿخىي اإلاىٓماث الضولُت ؤو
ؤلا٢لُمُت ؤو في ٖال٢اتها الشىاثُت ،و٢ض ؤزظ مبضؤ ٖضم الخضزل بٗضا زانا بًٟل الضو ٫خضًشت
الاؾخ٣ال ،٫احي ٧اهذ ؾُاصتها في زُغ.
 مبضؤ ٖضم اإلاؿاؽ بالخضوصُٞ ،بُٗت الٗال٢اث الضولُت وازُاع جٟخِذ اإلاؿخٗمغاث
ًض ٘ٞالجؼاثغ ومً اظل الضٞإ ًٖ الىخضة الترابُت للضو ٫بلى اإلاىاصاة بخ٨غَـ مبضؤ ٖضم
اإلاؿاؽ بالخضوص ،هٓغا إلاا ًمشله َظا اإلابضؤ ٖلى مؿخىي جإؾِـ ألامً ؤلا٢لُمي ،طل ٪ؤن بٖاصة
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الىٓغ في الخضوص ؾىً ٝضزل اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت وٖمىم بٞغٍُ٣ا في صوامت مً الخغوب صازل ٧ل
صولت هٟؿها وم٘ الضو ٫ألازغي††††††.
٧ل ما ط٦غ آهٟا ُٖ ّض بمشابت مُُٗاث صٗٞذ الجؼاثغ بلى بُٖاء ؤَمُت ٢هىي إلاىُ٣ت
الؿاخل ألاٞغٍ٣ي والصخغاء ال٨بري (ميكإ الاػماث الالجمازلُت) باٖخباعَا مخازمت لخضوصَا
الىاؾٗت ،والتي جهٗب مغا٢بتها والؿُُغة ٖلحها بهٟت ٧لُت ،وجؼصاص ؤَمُت َظٍ اإلاىُ٣ت
للجؼاثغ بطا اَلٗىا ٖلى مسخل ٠الخٟاٖالث التي جدضر ٞحها ،والتي جازغ بُغٍ٣ت مباقغة ٖلى
الخٟاٖالث في اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت بك٩ل ٖام وٖلى الىي٘ في الجؼاثغ بك٩ل زام ،وطل ٪هٓغا
لل٣غب الجٛغافي والخُىعاث التي جإزظَا َظٍ الخٟاٖالث في ٧ل مغة هدُجت جضزل ؤَغاٝ
زاعظُت‡‡‡‡‡‡.
م٘ طلٞ ،٪ةن ال٨شحرًً ٌٗخبرون الٗالط الؿُاسخي لؤلػماث في اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت ال ًٟ٨ي
الجهاثُا ما لم ً ً٨مؿىىصا بالبٗض الا٢خهاصيَ ،ظا ألازحر الظي ًمّ ً٨
ٖضٍ ّ
مُٛبا َىاٞ ٫تراث
ػمىُت ؾاب٣ت ،وٖلُه ًخٗحن بصعاط مؿاثل الخىمُت في الترجِباث ؤلا٢لُمُت ،وطل ٪مً زال ٫الٗمل
ٖلى ؤن ج٩ىن ًُ٢ت بنالح الكامل في ٖمىم الكما ٫ؤلاٞغٍ٣ي واإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت بك٩ل زام
ؤمغا يغوعٍا ،وؤن الخٛحر الظي ًم ً٨ؤن ً٨خب له الاؾخمغاع لً ًإحي بال مً الضازل ،اهُال٢ا مً
بٖاصة الىٓغ في اإلاٟهىم الخ٣لُضي لؤلمً اإلاخمدىع خى ٫الضولت وامجها باالججاٍ بضال مً طل ٪بلى
التر٦حز ٖلى ألاٞغاص وخماًتهم وجمُ٨جهم ؤًًا ،بةُٖاء ألاولىٍت لخدغع ؤلاوؿان مً التهضًضاث
الكضًضة واإلاىدكغة واإلامخضة ػمىُا وواؾٗت الىُا ١التي جخٗغى لها خُاجه وخغٍخه§§§§§§.

††††††ْ -غٍ ٠قا٦غ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م م .245-244
‡‡‡‡‡‡ -بلُاؽ ػوًٍ " ،الجؼاثغ ونُاٚت مفهىم الٗمم الؿاخلي الصخغاوي بحن اإلاياهت الجُىؾُاؾُت
ويغوعاث الضوع الجُىؾتراجُجي" ،ؾتراجُجُا  ،الٗضص الشاوي ،الؿضاسخي الشاوي  ،2014م .120
§§§§§§ٞ -غٍضة خمىم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .23
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مً َىا ٧اهذ الخاظت بلى يغوعة ببغاػ م٣اعبت مخماؾ٨ت حكمل الجهىى بالخىمُت وألامً
والخ٨م الغقُض وخ٣ى ١ؤلاوؿان ،والظي ًىٗ٨ـ ُٞه ٖضص مً الخدضًاث الخىمىٍت ألاقض
بلخاخا٦ ،ما ًغاَا الظًً ٌِٗكىجها صاثما ،وَى بظلً ٪م ً٨ان ًاصي صوعا مهما في حكُ٨ل
ألاولىٍاث الخىمىٍت وجاَحرَا في اإلاىُ٣ت ٖلى مضي ؾىىاث ٢اصمتٖ ،لى ؤن ج ٘٣اإلاؿاولُت ال٩املت
في جىٞحر امً ؤلاوؿان ٖلى الضولت ،لُهبذ بظل ٪ؤمً ؤلاوؿان وؤمً الضولت بمشابت وظهان لٗملت
ّ
واخضةًٞ ،مان ؤمً ؤلاوؿان ال ًاصي  ِ٣ٞبلى اإلاؼٍض مً ٞغم الخىمُت البكغٍت بل ًمً٨
الضولت ؤًًا مً الاؾخٟاصة اإلاؿخضًمت مً البِئت ،ومً اؾخد٣ا ١قغُٖتها في هٓغ مىاَىحها،
ومً الاؾخٟاصة ٦ظل ٪مً الخىىٕ وج٣ىٍت ا٢خهاصاتها في وظه الخ٣لباث الٗاإلاُت٦ ،ما ًم٨جها مً
الىنى ٫بلى مؿخىي ؤٖلى مً ألامً الٛظاجي ومً حٗمُم الصخت في اوؾاٍ اإلاجخم٘ ،وؤزحرا
ًم٨جها مً الخهضي إلاهاصع الجزإ وعبما ؤًًا مً ججىب جل ٪الجزاٖاث*******.

زاجمت:
ًدبحن لىا مً زال ٫ما جم ٖغيه في َظٍ الىع٢ت البدشُت ؤن التهضًضاث الالجمازلُت في اإلاىُ٣ت
اإلاٛاعبُت هي هخاط ػٍاصة الخُٗ٣ض والخغُ٦ت والخُىع اإلاؿخمغ الظي ًمـ الٓاَغة ألامىُت في
ً
الٗال٢اث الضولُت اهُال٢ا مً جٟاٖلها بما ًدهل ٖلى ؤعى الىا ٘٢زانت ُٞما ًخٗل٤
بالخُىع الخ٨ىىلىجي واإلاٗغفي والخ٣جي والتي ؤوظضث ُٞه وؾاثل وآلُاث ظضًضة للمىاظهت
ًهٗب جدضًضَا ،وَى ما ًً٘ الجؼاثغ ؤمام مىاظهت و ي ِٛمً اظل خماًت ؤمجها و الخهضي
لهظٍ التهضًضاث.
وؤمام حكاب ٪وحٗ٣ض التهضًضاث الالجمازلُت في اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت ،ال ُبض ٖلى الجؼاثغ مً
حٛلُب ألالُاث الؿُاؾُت والضبلىماؾُت والخىمىٍت ٖلى آلالُاث الٗؿ٨غٍت للخٛلب ٖلى َظٍ
التهضًضاث ٞ ،خُٟٗل مبضؤ الضبلىماؾُت ؤلاوؿاهُت و الاؾدشماع في مجا ٫الضبلىماؾُت الى٢اثُت
وبصاعة ألاػماث ألامىُت ،م٘ ؤلاٖخماص ٖلى م٩اهت الجؼاثغ في مدُُها ؤلا٢لُمي  ،في بَاع الخيؿُ٤
وج٨شُ ٠الجهىص م٘ صو ٫الجىاع والتر٦حز ٖلى آلُاث الٗمل والخٗاون ؤلا٢لُمي وجُٟٗلها للخهضي

******* -مهُٟى ناًج ،مغظ٘ ؾاب ،٤م م .27-26
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للخضزل ألاظىبي ٧ .ل َظا ؾِؿاَم بال ق ٪في جُىٍ ٤الاهٟالث ألامجي واخخىاء الٟىاٖل
اإلاهضصة لؤلمً ال٣ىمي الجؼاثغي .
٢اثمت اإلاغاظ٘ باللٛت الٗغبُت :
 ماعجً ٚغِٞل وجحري او٧االَان ،اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت في الٗال٢اث الضولُت ،ؤبى ْبي :مغ٦ؼالخلُج لؤلبدار ،الُبٗت ألاولى.2008 ،
 ًىوسخي ولُض " ،اإلاًٗلت ألامىُت في اإلاخىؾِ :كغاءة في ؤبغػ التهضًضاث ألامىُت الخضًضةواؾتراجُجُت اإلاىاحهت" ،صعاؾاث وؤبدار اإلاجلت الٗغبُت لؤلبدار والضعاؾاث في الٗلىم
ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت  ،اإلاجلض  ،11الؿىت الخاصًت ٖكغ ،الٗضص  ،2ظىان .2019
 مدمض ٖىى الترجىعي ،ؤٚاصًغ ٖغٞا خىٍجانٖ ،الم ؤلاعَاب :الاؾـ ال٨ٟغٍت والىٟؿُتوالاظخماُٖت والتربىٍت لضعاؾت ؤلاعَاب ،ألاعصن :صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت ألاولى،
.2006
 ؾهُل خؿً الٟخالوي ،ؤلاعَاب الضولي وقغُٖت اإلا٣اومت ،ألاعصن  :صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘،الُبٗت ألاولى.2009 ،
 مدمض الهالخت " ،الخُىعاث في البيُت الضولُت وجإزحرها في ْاهغة ؤلاعهاب" ،اإلاجلت الٗغبُتللٗلىم الؿُاؾُت  ،الٗضص  ،21قخاء .2009
* -مدمض ٖبض اإلاُلب الخكً ،حٗغٍ ٠ؤلاعَاب الضولي :بحن الاٖخباعاث الؿُاؾُت والاٖخباعاث
اإلاىيىُٖت ،مهغ :مُبٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت ،الُبٗت ألاولىً .2007
* -ؾامي بسىف ،وٞاء بىعاؽ " ،اإلاىُلت اإلاٛاعبُت وزُغ التهضًضاث ألامىُت الضاثمت" ،اإلاجلت
الجؼاثغٍت لؤلمً ؤلاوؿاوي  ،الؿىت الخامؿت ،اإلاجلض  ،5الٗضص  ،1ظاهٟي .2020
* -قا٦غ ْغٍ ،٠الخيؿُ ٤ؤلا٢لُمي وؤزغٍ ٖلى بيُت ألامً والاؾخ٣غاع في مىُ٣ت الؿاخل
والصخغاء ؤلاٞغٍُ٣ت -الخدضًاث والغَاهاث ،-ؤَغوخت ص٦خىعاٍ٢ ،ؿم الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت
باجىت .2015-2014 ،1
* -مدمض بىبىف ،ألامً في مىُ٣ت الؿاخل والصخغاءٖ ،مان:صاع الخلُج لليكغ والخىػَ٘،
الُبٗت ألاولىً .2016

358

: الغٍاى، وألاهماٍ والاججاَاث٠ٍ الخٗغ: الجغٍمت اإلاىٓمت،الوي وآزغون٨ ؤخمض مدمض الى-*
.1999 ، الُبٗت الاولى، للٗلىم ألامىُت٠ًاصًمُت ها٧ا
، الٗضص الشاوي،  ؾتراجُجُا،" "ألامً ؤلاوؿاوي والتهضًضاث ألامىُت الجضًضة،غٍضة خمىمٞ -*
.2014 ،الؿضاسخي الشاوي
،١ُا الكغ٣ٍغٞ ؤ:غبٛ اإلا، عَاهاث وجدضًاث الٗالم اإلاٗانغ:ً ألام،دل الُٗىن٦ ؤهِؿت ؤ-*
.2012 ،الُبٗت ألاولى
،"ِغب اإلاخىؾٚ  " الخدضًاث ألامىُت وؤلاؾتراجُجُاث الجضًضة في،ى ناًجُٟ مه.2016  الؿضاسخي الشاوي، الٗضص الؿاصؽ، ؾتراجُجُا
ت مفهىم الٗمم الؿاخلي الصخغاوي بحن اإلاياهتٚ " الجؼاثغ ونُا،ًٍ بلُاؽ ػو الؿضاسخي الشاوي، الٗضص الشاوي،  ؾتراجُجُا،"الجُىؾُاؾُت ويغوعاث الضوع الجُىؾتراجُجي
.2014
: ت الاظىبُتٛاثمت اإلاغاظ٘ بالل٢
- John M. Cotter, “Cultural Security Dilemmas and Ethnic Conflict in Georgia”,
.07 Journal of Conflict Studies , Volume 19, N 1, Spring 1999.
*

- Robert Jervis, “Cooperation Under the Security Dilemma”, World Politics , Vol 30,

No 2, Jan 1978.
- Alan Collins, “State-Induced Security Delemma: Maintaining the Tragedy”,
Cooperation and Conflict , Vol 39, Issue 1, March 2004,.
- Pierre Botha, United States Counter-Terrorism Programmes in Africa: An Overview,
South Africa: The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes, 2004.
- Gilles Favarel Garrigues, « La Criminalité Organisée Transnational:un Concept a
Enterrer ? », L„Economie Politique , 15 (2002).
- Annette Hubschle, “From Theory to Practice: Exploring the Organised CrimeTerror Nexus in Sub-Saharan Africa”, Perspectives on Terrorism , 3-4, September,
2001.

359

- Waiter Schwimmer, New Patterns of Irregular Migration in Europe, Seminar Report
12 and 13 November 2002, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRC),
France.
-Kathleen Fitzgibbon, “Modern-Day Slavery ? The Scope of Trafficking in Persons
in Africa”, African Security Review , 12 (2003).

361

البٗض الاكخهاصي في الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت بحن الثابذ واإلاخٛحر.
The economic dimension in Algerian foreign policy between fixed and
variable.
ا .عافُم بً مغؾلي
ولُت الخلىق و الٗلىم الؿُاؾُت  ،حامٗت امدمض بىكغة –بىمغصاؽ
rafikbenmorsli@yahoo.fr
Abstract:
ملخص:
Since its independence, Algeria has rapidly adopted a
ؾاعٖذ الجؼاثغ مىظ اؾخ٣اللها بلى جبجي ؾُاؾت
realistic foreign policy through diplomacy governed
زاعظُت جدؿم بالىاُٗ٢تٖ ،بر صبلىماؾُت جد٨مها
by the principles and objectives of various
اإلاباصت وألاَضا ٝالىاعصة في مسخل ٠اإلاىازُ٤
والضؾاجحر الىَىُت الجؼاثغٍتٗ٦ :ضم الخضزل في الكإن nationalities and doctrines Algerians: as not to
ّ
intervene internal affairs for States and resolve
الضازلي للضو ،٫و خل الجزاٖاث بحن الضو ٫اإلاجاوعة
disputes. Between neighboring countries and to use
بالُغ ١الؿلمُت ،وٖضم اللجىء بلى ال٣ىة وصٖم خ٤
الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرَا  ،في خحن حٗخبر صبلىماؾُتها strength and support the right of peoples, while its
الا٢خهاصًت جغظمت للبٗضًً الا٢خهاصي والخجاعي
economic diplomacy is a translation of economic and
commercial destinations for the traditional diplomacy
للضبلىماؾُت الخ٣لُضًت للجؼاثغ .وهي اؾخٛال ٫ل٩ل ما
جدُده الضبلىماؾُت الخ٣لُضًت مً ٢ىىاث اجها ٫وؤَغ of Algeria. It is exploited for all this conventional
للخٗاون م٘ البلضان ألاظىبُت زضمت ال٢خهاص الجؼاثغdiplomacy and cooperation frameworks with foreign ،
countries is a service to the economy of Algeria.
وَٗخبر في َظا ؤلاَاع٧ ،ل مً جدضًض ألاَضا ٝوحٗبئت
Keywords:
اإلاىاعص يغوعٍان لخم٨حن الجؼاثغ مً الىؾاثل الًغوعٍت
Algerian foreign policy, economic dimension,
لخجؿُض الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت التي جب٣ى عَُىت
economic diplomacy.
جىخُض الجهىص والخيؿُ ٤بحن ظمُ٘ ألاَغا ٝاإلاٗىُت
بالكإن الا٢خهاصي.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،البٗض الا٢خهاصي،
الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت.

مقدمة :
ٖغٞذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت خغُ٦ت لم ج ً٨ولُضة الهضٞت ،بل ؾاَمذ ٞحها ٖىامل
ٖضًضة مجها الضازلُت وؤزغي زاعظُت٣ٞ ،ض قهضث الجؼاثغ وكاَا زاعظُا م٣اعهت بالؿىىاث
اإلاايُت التي جمحزث ٞحها الؿُاؾت الخاعظُت بالغ٧ىص ،مً زال ٫التر٦حز ٖلى الجاهب الا٢خهاصي
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إلوٗاف صبلىماؾُتها الا٢خهاصًت في ْل ٖضم بم٩اهُت الاؾخمغاعٍت في الخبُٗت للمدغو٢اث
الخايٗت لخ٣لباث ألاؾىا ١الٗاإلاُت.
ٌؿخمض اإلاىيىٕ ؤَمُخه مً ٧ىن الجؼاثغ ٧اهذ ٚاثبت ومُٛبت ًٖ الؿاخت الؿُاؾُت
الخاعظُت هدُجت إلاجمىٖت مً اإلاُُٗاث الضازلُت والخاعظُتٖ ،ملذ الجؼاثغ جبجي ؾُاؾت
زاعظُت في بٗضَا الا٢خهاصي ٢اثمت ٖلى البراٚماجُت ومخُٟ٨ت م٘ اإلاخٛحراث البُئُت اإلادُُت.
ؾخداوَ ٫ظٍ الىع٢ت مىا٢كت بقيالُت مدىعٍت ًم ً٨نُاٚتها ٦ما ًلي :بلى ؤي مضي ٌؿاهم
البٗض الاكخهاصي باٖخباعه اخض ؤهم اإلاخٛحراث في جفُٗل الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت؟
بق٩الُت جىضعط يمجها ؤؾئلت ٞغُٖت:
 ما هي ؤَم زىابذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت؟ ٌ ٠ُ٦ك٩ل البٗض الا٢خهاصي مدىعا مخٛحرا في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت؟ ما هي آلالُاث اإلاىخهجت مً َغ ٝوػاعة الخاعظُت لخُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت.مً اظل مٗالجت اإلاىيىٕ جم ج٣ؿُم الىع٢ت البدشُت بلى زالزت مداوع ؤؾاؾُت :اإلادىع ألاو:٫
زىابذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،اإلادىع الشاوي :البٗض الا٢خهاصي ٦إخض مخٛحراث الؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت ،اإلادىع الشالض :آلُاث وػاعة الخاعظُت لخُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت
الجؼاثغٍت.
اإلادىع ألاوٌ :زىابذ الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت.
بن الؿُاؾت الخاعظُت لجمُ٘ الضو ٫حٗمل مً اظل خماًت مهالر الضولت وجد ٤ُ٣ؤَضاٞها
في اإلاجا ٫الخاعجي لظل ٪حٗغ ٝالؿُاؾت الخاعظُت للضو ٫بإجها بغهامج ٖمل الضولت في اإلاجا٫
الخاعجي الظي ًخًمً ألاَضا ٝالخاعظُت التي حؿعى الضولت لخد٣ُ٣ها ،والتي حٗ٨ـ مهالخها
الىَىُتًٞ ،ال ًٖ الىؾاثل الالػمت لخد ٤ُ٣جل ٪ألاَضا.ٝ
مً ؤَم اإلا٨ٟغًٍ الظًً ٖغٞىا الؿُاؾت الخاعظُت الىىعث" والظي ٖغٞها ٧اآلحي" :الؿُاؾت
الخاعحُت الضولت مً الضوٌ هي جدضًض مؿلىها اججاه الضوٌ ألازغي ،هما ؤنها بغامج الٛاًت
منها جدلُم ؤفًل الٓغوف اإلامىىت بالُغق الؿلمُت التي ال جهل بلى خض الخغب" ،ؤما
الؿٟحر "الُىن هىٍل" ٣ٞض ٖغٞها بـ " ًٞبصاعة ٖال٢اث الضو ٫م٘ الضو ٫ألازغي" ،في خحن ًغي
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"مىصلؿيي" بإجها" :هٓام ألاوكُت الظي جُىعه اإلاجخمٗاث لخُٛحر ؾلىهُاث الضوٌ ألازغي
وألاكلُت ؤوكُتها َبلا للؿُاؾت الضولُت ،اإلاضزالث واإلاسغحاث".

†††††††

ؤما "ماعؾُل مىٌ" ٞةهه ًغي بإن الؿُاؾت الخاعظُت هي" :طلً الجؼء مً وكاٍ الضولت
اإلاىحه للخاعج ،باإلاٗجى الظي يهخم ٖىـ الؿُاؾت الضازلُت باإلاؿاثل الىاكٗت ما وعاء
الخضوص" ،و٢ض ٢اٖ ٫جها الغثِـ ألامغٍ٩ي الؿاب" ٤عٍدكاعص هُىؿىن" :ؤنها الاؾخٗماٌ الىاجح
للؿلُت ،وبالخهىم ٖلى الؿاخت الٗاإلاُت وهى فً ال حٗلمه بال الخجغبت".

‡‡‡‡‡‡‡

بن الؿُاؾت الخاعظُت ألي صولت هي ؤخض الجىاهب الغثِؿُت في وكاَها وهي حٗبر ًٖ
الاججاَاث الٗامت التي جخبىاَا في ٖال٢اتها م٘ الضو ٫ألازغي واإلاىٓماث ،بمٗجى آزغ ٧ل ؤشخام
ال٣اهىن الضولي مً مىٓىع نالخا الىَىُت وؤَضاٞها ال٣ىمُت اإلادضصة وألاصواع التي جخهىعَا
لىٟؿها في مدُُها ؤلا٢لُمي والضولي ،بطن ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن الؿُاؾت الخاعظُت هي ظملت
ألاَضا ٝالىَىُت التي حؿعى ؤي صولت جد٣ُ٣ها ؤو اإلاباصت الٗامت التي جخد٨م في عصوص ؤٗٞا٫
الضولت ٖلى الٓغو ٝالضولُت وٍترظم طل ٪في مجمىٖت مً ؤلاؾتراجُجُاث وال٣غاعاث التي حك٩ل
ؾلى ٥الضولت م٘ مدُُها الخاعجي.
ؤما بالخضًض ًٖ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٞةهىا هجضَا ٢اثمت ٖلى مجمىٖت مً الشىابذ
التي حٗض مباصثا ٖامت ًم ً٨جلخُهها ٦ما ًلي:
 -1مبضؤ خم الكٗىب في جلغٍغ مهحرها:
ًدخل مبضؤ خ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ اإلاهحر م٩اهت ٦بحرة في ؾُاؾت الجؼاثغ الخاعظُت وَى ٚحر
٢ابل للخهغ ٝألن الشىعة الجؼاثغٍت ٢ض ؾاَمذ في بنضاع ال٣غاع ألاممي ع٢م  1514اإلاخهل بد٤
الكٗىب في ج٣غٍغ اإلاهحر والاهخ٣ا ٫وطلً ٪ىم  14صٌؿمبر .1960

§§§§§§§

††††††† -هشام محمود األقداحي ،السياسة الخارجية والمؤتمرات الدولية( ،ؤلاؾ٨ىضعٍت مهغ:ماؾؿت قباب
الجامٗت) ،2012 ،م .11
 -ؤخمض هىعي الخُٗضي ،الؿُاؾت الخاعحُتٖ( ،مان :صاع ػَغان لليكغ والخىػی٘) ،2009 ،م20- 19

‡‡‡‡‡‡‡

 کغیم بل٣اؾم ؾٗىصي  ،مباصت اللاهىن الضولي في مماعؾاث الؿُاؾت الخاعحُت ( ،ظامٗت الجؼاثغ )،1993 ،م .07

§§§§§§§
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بىاء ٖلى طل٣ٞ ٪ض حٗاملذ الجؼاثغ م٘ خغ٧اث الخدغع الٗاإلاُت ٧لها صون جٟغ٢ت وال جمُحز،
ختى ُ٢ل ٖجها مً َغ ٝالؼُٖم ؤلاٞغٍ٣ي الشاثغ "ؤمُياٌ وابغاٌ"" :بطا ٧اهذ م٨ت ٢بلت اإلاؿلمحن
والٟاجُ٩ان ٢بلت اإلاؿُدُحنٞ ،ةن الجؼاثغ جب٣ى ٢بلت ألاخغاع والشىاع.
وهٓغا لهٗىبت الخُغ ١ل٩ل مىا ٠٢الجؼاثغ بػاء مسخل ٠خغ٧اث الخدغع في الٗالم،،
ٞؿى٨خٟي بًِ٣خحن ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ وَما فلؿُحن والصخغاء الٛغبُت ،ألن مىا٠٢
الجؼاثغ ٧اهذ وماػا ٫وهي باُ٢ت بلى خحن ج٣غٍغ اإلاهحر للكٗبحن في ٞلؿُحن والصخغاء الٛغبُت.
 -2مبضؤ خؿً الجىاع :
ٖغٞذ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت مىظ الؼمً ال٣ضًم بخمؿ٨ها باإلاباصت التي اإلاجخم٘ الٗالمي
وجُبُ ٤مباصت ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ في مماعؾاث الؿُاؾت الخاعظُت مىظ اؾترظإ ؾُاصتها
الىَىُت  ،1962ال ؾُما ُٞما ًخٗل ٤بإَم اإلاباصت التي جغج٨ؼ ٖلحها ٖبر الٗال٢اث الضولُت
اإلاٗانغة ،وهي اإلاباصت التي جًمىتها ٖال٢اث خؿً الجىاع التي ؤ٢غتها اإلاىٓماث الضولُت
وؤلا٢لُمُت بال ؤن الجؼاثغ ؤُٖذ َظٍ ال٣اٖضة مًمىها زانا بخهىعَا لٗال٢اتها م٘ مدُُها
وَظٍ ال٣اٖضة اإلاٗغوٞت بدؿً الجىاع انُلخذ ٖلحها الجؼاثغ حؿمُت ٖال٢اث "خؿً الخىاع
ؤلاًجابي"

********

ومٟاصٍ ؤن خؿً الجىاع ال ٌٗجي  ِ٣ٞبمجغص ٖضم الاٖخضاء وجٟاصي

الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ، ٫بل البض ؤن وُُٗه الخٟؿحر ؤلاًجابي الظي ٌٗجي ب٢امت
حٗاون مشمغ لهالر الكٗىب وج٩امل في اإلاهالر لٟاثضة البلضان والخيؿُ ٤اإلاؿخمغ باليؿبت ل٩ل
الً٣اًا التي تهم اإلاىُ٣ت بىظه زام.

††††††††

ٞالجؼاثغ بهضص َظا اإلاىيىٕ حٗلً صون جد ٟٔالتزامها ال٩امل اججاٍ ٢غاعاث مىٓمت الىخضة
ؤلاٞغٍُ٣ت اإلاخٗل٣ت باخترام الخضوص ال٣اثمت ٖىض الاؾخ٣الٌٗ ،٫جي ؤن الجؼاثغ ال جدبظ جُبُ٤
مباصت خؿً الجىاع بك٩ل ؾلبي ألهه وَ ٤ٞظا الخهىع ًم ً٨ألي صولت ؤن ال جخضزل في
الكاون الضازلُت للضو ٫اإلاجاوعة وال جخٗضي ٖلى ؤ٢الُمها ل٨جها ال ًم ً٨ؤن حؿمذ بىي٘ ٢ىاٖض
********ٖ -مغ نضو ،١جُبُ ٤مباصت ال٣اهىن الضولي في مماعؾاث الؿُاؾاث الخاعظُت الخاعظُت ،في :ؤخمض
َالب ؤلابغاَُمي ،اإلاجلت الجؼاثغٍت للٗال٢اث الضولُت1989 ،
†††††††† -بىهاب ٦ما" ،٫مبضؤ خؿً الجىاع ؤلاًجابي في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت" ،الخىاع اإلاخمضن ،الٗضص
. 2015 ،4865
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ٖؿ٨غٍت بال٣غب مً خضوص الضو ٫اإلاجاوعة ،وٚحر طل ٪مً اإلاماعؾاث التي ال جمشل زغ٢ا إلاباصت
خؿً الجىاع اإلا٣غع في اإلاىٓماث الضولُت.

‡‡‡‡‡‡‡‡

 -3مبضؤ يبِ الخضوص:
حٗخبر الخضوص الؿُاؾُت بمشابت الهُ٩ل الخاعجي لغٗ٢ت الضولت وَظٍ الخضوص ؤزاعث وما ػالذ
جشحر الٗضًض مً اإلاكا٧ل٩ٞ ،ل صو ٫الٗالم حٗاوي مً مك٩لت الخضوص مً بُجها الجؼاثغ التي
حٗغيذ للٗضًض مً اإلاداوالث الهتها ٥خضوصَا .

§§§§§§§§

هٓغا الحؿإ مؿاخت الجؼاثغ ،بط جبلَ ٜى ٫خضوصَا م٘ ظحراجها خىالي ٧ 7000لمىٖغٞذ
الجؼاثغ ٚضاة الاؾخ٣ال ٫مهاٖب ٦بري وجدضًاث زُحرة ؤزاعتها مك٩لت الخضوص وفي م٣ضمتها
اإلاٛغب ،جىوـ ،لُبُا( ،مؿإلت الخضوص).

*********

جدغ٦ذ الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت وع٦ؼث ظهىصَا ٖلى تهضثت ألاويإ في مدُُها ؤلا٢لُمي
ال٣غٍب٢ ،بل الخُغ ١بلى مٗالجت مؿإلت الخضوص م٘ صو ٫الجىاع ،وهي جضع ٥ؤن َظٍ اإلاؿإلت ال
جدل ًٖ َغٍ ٤اؾخسضام الٗى ٠وال٣ىة لظا اهخهجذ ؾُاؾت جغ٦ؼث ٖلى مبضؤ "خؿً الجىاع
ؤلاًجابي" م٘ الضو ٫ألازغي ٣ٞض ٖ٣ضث مٗها الاجٟاُ٢اث الخالُت - :اإلاٗاَضة الجؼاثغٍت اإلاٛغبُت
اإلاخٗل٣ت بسِ الخضوص ال٣اثمت بحن البلضًً واإلاىٗ٢ت بالغباٍ في 15ظىان  1972واإلاهاصٖ ١لحها
في  17ماي .1973
 الاجٟاُ٢ت الخانت بىي٘ ٖالماث ٖلى الخضوص الجؼاثغٍت وظمهىعٍت مالي ،اإلاىٗ٢ت في 08ماي 1983واإلاهاصٖ ١لحها في  28ماي .1983

‡‡‡‡‡‡‡‡ -مدمض بجاوي ،الجؼاثغ وألاخضار الضولُت ،في :مجلت ناصعة مً وػاعة الكاون الخاعظُت ،198 ،الٗضص
 ،02في:
http//www.mae.dz
§§§§§§§§ -ؾلُم الٗاًب ،الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في بَاع مىٓمت الاجداص ؤلافغٍلي ،عؾالت ماظؿخحر في الٗلىم
الؿُاؾُت ،ظامٗت الخاط لخًغ باجىت٢ ،ؿم الٗلىم الؿُاؾُت ،2010 ،م .29
********* -مدمض اإلاسخاع الؼعوقي  ،صعاؾت الؿُاؾت الخاعحُت ،ال٣اَغة ( م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت ) ، 2005 ،م
.96
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 الاجٟاُ٢ت الخانت بىي٘ ٖالماث ٖلى الخضوص بحن الجؼاثغ والىُجغ اإلاىٗ٢ت بالجؼاثغ في05ظاهٟي  1983واإلاهاصٖ ١لحها في ماي  28ماي .1983
 الاجٟاُ٢ت الخانت بىي٘ ٖالماث ٖلى الخضوص بحن الجؼاثغ وجىوـ اإلاىٗ٢ت بالجؼاثغ في03ؾبخمبر  1983واإلاهاصٖ ١لحها في ُٟٞ 18غي .1984
الاجٟاُ٢ت الخانت بىي٘ ٖالماث ٖلى الخضوص بحن الجؼاثغ ومىعٍخاهُا اإلاىٗ٢ت بالجؼاثغ في 13
صٌؿمبر  1983واإلاهاصٖ ١لحها في ُٟٞ 18غي .1984
لظلْ ٪لذ الجؼاثغ مخمؿ٨ت بمبضؤ يبِ الخضوص و ٤ٞالخضوص اإلاىعوزت ًٖ الاؾخٗماع وَى
الظي ًمشل اؾخمغاعا إلاباصت زىعتهاٞ ،ةجها ججض في الخٟاّ ٖلى َظٍ الخضوص يماهت ؤ٦بر لخضُٖم
مباصت خؿً الجىاع ؤلاًجابي وجٟاصي ؤؾباب الجزإ خىلها.،
 -4مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضوٌ:
ههذ الٗضًض مً مىازُ ٤اإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت والٗاإلاُت ٖلى ٖضم الخضزل في
الكاون الضازلُت للضو ٫باٖخباع ؤن اإلابضؤ اإلاهاخب واإلا٨مل لؿُاصة الضولت َى مبضؤ ٖضم
الخضزل ،والجؼاثغ مً الضو ٫اإلالتزمت والضاٖمت لهظٍ اإلاباصت  ،بط جغي ؤن الخُ٣ض بهظا اإلابضؤ
ًٟغى اخترام مخباص ٫لؤلهٓمت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت بحن ألا٢الُم اإلاخجاوعة
†††††††††

وٖضم الخضزل ُٞما ًجغي ٞحها ألن ؤلازال ٫بظلً ٪اصي بلى هؼاٖاث ال جيخهي.

ل ً٨بالغٚم مً ؾعي الجؼاثغ للخٟاّ ٖلى مىٟ٢ها والاؾخمغاع في جبجي مبضؤ ٖضم الخضزل،
٣ٞض ؤنبذ اإلاىيىٕ ؤ٦بر مً ؤن جخد٨م ُٞه في ْل الخدىالث الضولُت اإلادؿاعٖت ،خُض ؤن
ال٣اهىن الضولي في ْل الىٓام الٗالمي الجضًض ؤنبذ بخضي ؤصواث ازترا ١الخهىنُاث اإلادلُت
للضو ٫والىؾُلت اإلاشلى للخض مً الؿُاصة ،وفي طل٦ ٪خب "بغاًً ؤوواعث" جدذ ٖىىان "جإلم
الؿُاصة" ما ًلي :بن ال٨شحر مً الخُىعاث في ٖهغها ؤنبدذ جخدضي مهضاُ٢ت مبضؤ ؾُاصة
الضولت ،وهدً وِٗل الُىم مغخلت همى الاٖخماص اإلاخباص ٫الكامل ،طل ٪ؤن الاَخمام بإألم
‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ؤلاوؿاهُت وبد٣ى ١ؤلاوؿان ٧ان ٖاصة ما ًخى ٠٢في اإلااضخي ٖىض الخضوص.

††††††††† -مهُٟى بىَىعٍ" ،البٗض الاكخهاصي للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت"  https://cutt.us/4Uv0yمىك٘
الىترووي جم الاَالٕ ٖلُه في .2021/03/10 :
‡‡‡‡‡‡‡‡‡-مدمض هىع ٞغخاث ،ؤلاعهاب وخلىق ؤلاوؿان ،2021-03-01 ،في:
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 -5مبضؤ الخٗاون بحن الضوٌ اإلاجاوعة:
ج٣ىم الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٖلى ؤؾاؾحن وَما :صٖم الخٗاون الضولي ،وجىمُت
الٗالكاث بحن الضوٌ ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاواة واإلاهلخت الخباصلُت ،وؤَم مداوع َظا الخٗاون
باليؿبت للجؼاثغ هي مدىع اإلاٛغب الٗغبي واإلادىع ؤلاؾالمي ،واإلادىع ؤلاٞغٍ٣ي ،واإلادىع
اإلاخىؾُي ،ومدىع الٗالم الشالض.
في َظا الهضص ٌٗخبر حٗاون الجؼاثغ م٘ جىوـ مً ؤبغػ مٓاَغ الخٗاون خُض جغ٦ؼث ظهىص
البلضًً ٖلى جىمُت الىخضاث الهىاُٖت اإلاخىاظضة في اإلاىاَ ٤الخضوصًت وؤزمغث َظٍ الجهىص
بهجاػاث َامت في بَاع ٖمل اللجىت اإلاسخلُت الجؼاثغٍت الخىوؿُت ال٨بري ولجىتها الٟغُٖت اإلا٩لٟت
بدىمُت اإلاىاَ ٤الخضوصًت ،وفي اإلاُضان الخجاعي واإلاالي جم بهجاػ ؤَم مكغوٕ وَى بوكاء بى٪
الخٗاون للمٛغب الٗغبي وؤلاجهاء الجمغ٧ي ل٩ل اإلاىخجاث الىَىُت في الاججاَحن.

§§§§§§§§§

اإلادىع الثاوي :البٗض الاكخهاصي هإخض مخٛحراث الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت.
لم ٌٗض ٖالم الضبلىماؾُت م٣هىعا ٖلى الٗال٢اث الؿُاؾُت بحن الضو ،٫وبهظا لم ٌٗض
الخدغ ٥الخاعجي ألظل الخُلىلت صون وكىب الخغوب ؤو ألظل بصاعة ألاػماث ؤو الجزاٖاث
الخضوصًت وؤلا٢لُمُت والضولُت ،وبهما ؤيخى مخهال بإبٗاص ؤزغي جخضازل م٘ البٗض الؿُاسخي
جازغ ُٞه وجخإزغ به.
وإلاا باجذ ٢ىة الضو ٫ج٣اؽ ب٣ىة ا٢خهاصَا صٖذ الًغوعة بلى الاَخمام باإلاؿخىي الا٢خهاصي
للضولت ،واخخضام الخىاٞـ الا٢خهاصي بحن الضو ٫زم بحن الضو ٫واإلااؾؿاث٧ ،ان لؼاما ؤن
جخضزل الضبلىماؾُت ختى ال ًخدى ٫الخىاٞـ بلى نغإ و٢ض ًخُىع بلى خغوب صامُتٞ ،الخغوب
لم ً ً٨ؾببها الغثِـ ؾُاؾُا في الٛالب ،بل خى ٫مىاعص َبُُٗت. **********.
بن احؿإ وجىىٕ اإلاجخم٘ الضولي اإلاٗانغ ؤصزل اٖخباعاث ظضًضة ٖلى ٖالم الٗال٢اث الضولُت
وبالخالي ٖلى الضبلىماؾُت اإلاخٟغٖت ٖىهٞ ،لم ٌٗض ٌٗخمض ٖلى الٗال٢اث والخٟاٖالث بحن الضو٫
http//www.AQ-ACADEMYORG/DOCD/ALEHAB052015.PDF
§§§§§§§§§ -بل٣اؾم لخلىح ،صوع الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في حؿىٍت الجزاٖاث اإلاؿلخت ،عؾالت ماظِؿتر في ال٣اهىن
الجىاجي الضولي ،الجؼاثغ ،2004م .56-55
********** -هبُلت بً ًىؾ "٠الضبلىماؾُت الاكخهاصًت ؤولىٍت في ؤحىضة وػاعة الخاعحُت الجؼاثغٍت  :مهام وجدضًاث حضًضة"
 https://cutt.us/egVJsمى ٘٢ال٨ترووي جم الاَل٘ ٖلُه ًىم.2021/03/16 :
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وخضَا ،وبهما ؤضخذ اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت والضولُت هي ألازغي قغٍ٩ا ؤؾاؾُاٞ ،خىىٖذ
مؿاعاث الخٟاٖل الضبلىماسخي بحن الٟاٖلحن في الٗال٢اث الضولُت جباٖاّ ،
وجىؾٗذ خضوص اإلاكاع٦ت
الضبلىماؾُت ّ
وجٟغٖذ ألابٗاص في بضاًاث ال٣غن الجضًض.
ل٣ض ؤنبذ للبٗض الا٢خهاصي صوع مٗخبر في بوكاء الٗال٢اث الضبلىماؾُت بحن الضو ،٫وصزل
الا٢خهاص مً الباب الىاؾ٘ في ؤظىضة ؤولىٍاث وػاعاث الكاون الخاعظُت ،وبما ؤن الىٓام
الضولي ًٟغى ٖلى الٗالم مؼظا بحن الاَخمام الؿُاسخي والا٢خهاصي ،ؤنبذ مً الًغوعي ٖلى
الجؼاثغ ّ
جدحن ؤظىضة ٖملها ،م٘ ب٢دام ٧ل ما مً قإهه ظلب ؤلاياٞت لال٢خهاص ؾىاء حٗل٤
ِ
ألامغ باؾخمالت اإلاخٗاملحن الضازلحن ؤو ظلب اإلاؿدشمغًٍ ألاظاهب ،وَىا ًبرػ الضوع اإلاىىٍ
بالضبلىماؾُت الجؼاثغٍت اإلاُالبت بخ٨شُ ٠وكاَها ومهامها مً اظل جد ٤ُ٣ؤَضاٞها الا٢خهاصًت.
بما ال٣ىة حؿدىض ٖلى اإلاُٗاع الا٢خهاصي ،وبما ؤن في م٣ضمت جد ٤ُ٣ألامً البكغي جد٤ُ٣
ألامً الا٢خهاصي الظي ٌكمل ألامً الٛظاجي والهخي والاظخماعيٞ ،ةهه البض مً الخُل٘ للخىمُت
الا٢خهاصًت مً اظل جد ٤ُ٣ؤمً ا٢خهاصي مؿخضام وطل ٪مً زال ٫اؾتراجُجُاث ٖضًضةٖ ،بر
اٖخماص الجهاػ الضبلىماسخي ٖلى بخضاَا في بَاع الخىاٞـ الا٢خهاصي الضولي وؤلا٢لُمي.

الجؼاثغ وجماقُا م٘ الخدىالث الا٢خهاصًت ال٨بري التي ناعث مٟغويت بؿبب ّ
حٛحر همِ

الا٢خهاص الٗالمي وجُىع الخ٨ىىلىظُا ،ال ًم ً٨لها اإلاىانلت في الاج٩اٖ ٫لى جهضًغ مىعص
ًسً٘ ل٩ل ج٣لباث الؿى ،١بل ألازظ بؼمام ألامىع لضزى ٫ؤؾىا ١ظضًضة ؤوال ،وؤًًا ظلب
††††††††††

الاؾدشماع ألاظىبي وجل ٪مهمت الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت وممشلُاتها ٖبر الٗالم .

ٖمضث وػاعة الخاعظُت الجؼاثغٍت مىظ قهغ ُٟٞغي  2021بلى اإلاباصعة في جضُٖم اإلاجا٫
الا٢خهاصي بكضة وظضًت ما٦ضة ٖلى حٗؼٍؼ الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت و مخسظة لظل ٪جضابحر
ٖضًضة جد٣ُ٣ا للمؿاعي آلاجُت:

††††††††††ٞ -اَمت قمىخل" ،الضبلىماؾُت الاكخهاصًت  ..اللبىت الضاٖمت للخىىٕ" ،ظغٍضة الجمهىعٍت
 https://cutt.us/DD3mcمى ٘٢ال٨ترووي جم الاَالٕ ٖلُه في.2021/03/01 :
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 اؾخُ٣اب الاؾدشماعاث ألاظىبُت في مسخل ٠اإلاجاالث ومً زاللها اؾخدضار وْاث ٠في الجؼاثغالمخهام البُالت ،والاؾخُ٣اب ال ً٣خهغ ٖلى ألاظىبي بل ختى للجؼاثغٍحن اإلاُ٣محن في الخاعط
لالؾدشماع في بالصَم.
 البدض ًٖ ؤؾىا ١للمىخىط الجؼاثغي والخٗغٍ ٠بهٗٞ ،لى ممشلي الؿل ٪الضبلىماسخي في الخاعطمٗغٞت اإلاىخىظاث الجؼاثغٍت وُُٟ٦اث التروٍج لها ختى ًخم٨ىىا مً اؾخُ٣اب اإلاؿدشمغًٍ ؤظاهب
٧اهىا ؤم ظؼاثغٍحن .وبهظا جهبذ مً مهماث وػاعة الخاعظُت ٖلى اإلاؿخىي ؤلاصاعة اإلاغ٦ؼٍت ؤو ٖلى
مؿخىي الؿٟاعاث وال٣ىهلُاث التروٍج للمهالر الا٢خهاصًت ،وال ًم ً٨ؤن ًخإحى طل ٪بال مً
زالٖ ٫ملُت الخيؿُ ٤اإلاد٨م م٘ وػاعاث ؤزغي.
 مؼٍض مً التروٍج للخٗلم والخ٩ىًٍ في الجؼاثغ زانت باليؿبت لؤلٞاع٢ت مً زال ٫بغامج اإلاىذالضعاؾُت وبن ٧اهذ مٟخىخت لهم مىظ ػمً مً الباب الىاؾ٘ ،إلاجها حٗخبر باليؿبت لهم مىُ٣ت
ٖبىع هدى ؤوعبا.
ومهما ٧ان اَخمام الاؾدشماع ألاظىبي ؾىاء حٗل ٤باؾخ٨كا ٝالثروة الُبُُٗت ؤو البدض
ًٖ ؤؾىا ١ؤو البدض ًٖ ٟ٦اءة ٞالبض مً وي٘ الخىاٞؼ ؤمامه ؾُٗا الؾخضعاظه و ٦ؿبه ،و
َظٍ الخىاٞؼ هي الترؾاهت ال٣اهىهُت و جىُٓ ٠بِئت ألاٖما.٫
اإلادىع الثالث :آلُاث وػاعة الخاعحُت لخفُٗل الضبلىماؾُت الاكخهاصًت الجؼاثغٍت.
٦كٟذ وػاعة الخاعظُت ٖلى لؿان وػٍغَا نبري بى٢اصوم في ُٟٞ 25غي ٩َُ ًٖ 2021ل
ظضًض لىػاعجه ٖبر اؾخدضار قب٨ت الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت وبىابت للخٗغٍ ٠باإلاىخىظاث
الجؼاثغٍت وحٗضًالث ٖلى الىٓام اإلاهغفي بٛغى زل ٤ا٢خهاص ظؼاثغي ٢ىي مىضمج في الا٢خهاص
الٗالمي.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

وجىضعط َظٍ الخُت جىضعط في بَاع جُٟٗل جىنُاث الىضوة الىَىُت لئلوٗاف الا٢خهاصي
اإلاىٗ٣ضة في قهغ ؤوث ؾىت  2020والتي زلهذ بلى يغوعة الؿعي لبىاء ا٢خهاص وَجي مخىىٕ
ً٣ىي ؤمىىا الٛظاجي وٍدهً ألامت مً الخبُٗت اإلاٟغَت لُ٣إ اإلادغو٢اث ،وجم بٗض طل ٪في

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ " -الضبلىماؾُت الاكخهاصًت و صٖم اإلاخٗاملحن الاكخهاصًحن الجؼاثغٍحن" مى ٘٢وػاعة الخاعظُت
 http://www.mae.gov.dz/Diplomatie-Economique-AR.aspx.مى ٘٢ال٨ترووي جم الاَالٕ ٖلُه في2021/03/03 :
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ؤ٦خىبغ  2020بوكاء مجمىٖت ٖمل ؤؾٟغث ًٖ ظملت مً اإلا٣ترخاث التي جم اٖخماصَا مً َغٝ
وػاعة الخاعظُت والتي جًمىذ:

§§§§§§§§§§

– بوكاء م٨خب بٖالمي بىػاعة الكاون الخاعظُت ًخٟ٨ل باؾخ٣با ٫اإلاخٗاملحن واإلاهضعًٍ
الجؼاثغٍحن لدؿهُل ٖملُاتهم وجؼوٍضَم باإلاٗلىماث اإلاُٟضة.
– حٗؼٍؼ مضًغٍت جغُ٢ت وصٖم اإلاباصالث الا٢خهاصًت ٦هُ٩ل مغ٦ؼي ومدىعي للضبلىماؾُت
الا٢خهاصًت.
– بوكاء قب٨ت جٟاٖلُت للم٩لٟحن بالكاون الا٢خهاصًت والخجاعٍت لضي بٗشاجىا الضبلىماؾُت
وال٣ىهلُت خى ٫الٗالم.
– بوكاء بىابت للضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ٖلى مى ٘٢الىػاعة.
– الٗمل ٖلى بَال ١بغهامج ج٩ىًٍ زام خى ٫الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت لٟاثضة الضبلىماؾُحن
اإلاٗىُحن بالخغ٦ت الؿىىٍت ،وؾِخم جمضًضٍ في اإلاؿخ٣بل لِكمل ظمُ٘ الضبلىماؾُحن
بالىػاعة.

***********

– صٖىة عئؾاء اإلامشلُاث الضبلىماؾُت وال٣ىهلُت بالخاعط إلاًاٖٟت مجهىصاتهم وبٖضاص ج٣اعٍغ
صوعٍت خى ٫ؤلاظغاءاث اإلاخسظة في بلضان الاٖخماص ٢هض التروٍج للمىخجاث الىَىُت وظظب
الاؾدشماعاث ألاظىبُت.
– جُىٍغ الكب٨ت اإلاهغُٞت وزانت بوكاء ٞغوٕ في ؤوعوبا وبٞغٍُ٣ا لضٖم اإلاخٗاملحن
الا٢خهاصًحن.
– ػٍاصة الٗغوى الخانت بالصخً الجىي والبدغي والى٣ل البري في مىُ٣ت الؿاخل والصخغاء
وٚغب بٞغٍُ٣ا.
– ٞخذ ه٣اٍ خضوصًت ظضًضة م٘ ظحراهىا لخُىٍغ الخجاعة البُيُت.
ّ
§§§§§§§§§§  -ظال ٫مىاص" ،الجؼاثغ جخىٚل ٖبر الضبلىماؾُت الاكخهاصًت والخاعحُت حؿدىفغ الؿفغاء"
 https://cutt.us/RsPXnمى ٘٢ال٨ترووي جم الاَالٕ ٖلُه ًىم.2021/03/01 :
*********** -ؾمحرة ٖبض اإلاامً' ،بىكضوم ٌٗلً ًٖ جضابحر لخٗؼٍؼ الضبلىماؾُت الاكخهاصًت'  ،ؤزباع الجؼاثغ
 https://cutt.us/Ulsl6مى ٘٢ال٨ترووي جم الاَالٕ ٖلُه ًىم.2021/02/28 :
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– جىُٓم مٗاعى لئلهخاط الىَجي بهٟت صوعٍت في صو ٫اإلاىُ٣ت.
– جىُٓم ؤًام بٖالمُت زانت في ؤوعوبا وآؾُا وؤمغٍ٩ا خى ٫بم٩اهُاث الؿى ١الجؼاثغٍت وٞغم
الاؾدشماع؛
– جىُٓم بٗشاث ججاعٍت بلى ألاؾىا ١اإلاؿتهضٞت للغ ٘ٞمً حجم الهاصعاث زاعط ُ٢إ
اإلادغو٢اث وحٗؼٍؼ مضازُلىا بالٗملت الهٗبت.
وتهضَ ٝظٍ الخضابحر في ألاؾاؽ بلى:
ؤوال ،الٗمل بخ٩امل وجيؿُ ٤م٘ َُئاث وماؾؿاث الضولت اإلا٩لٟت بجمُ٘ الجىاهب (ؾىاء
اإلاالُت ،الخجاعٍت ،الى٣ل ،اللىظؿدُت ،الدكغَ٘ بلى ٚحرَا) للمؿاَمت في جد ٤ُ٣ألاَضاٝ
اإلاؿُغة.
زاهُا ،ؤلانٛاء والب٣اء في زضمت مخٗاملُىا الا٢خهاصًحن في مجا ٫جىٞحر اإلاٗلىماث والضٖم
واإلاغا٣ٞت في ٧ل ما ًخٗل ٤بالجىاهب الخاعظُت إلاؿاٖحهم .
الخاجمت:
في الخخام ،ها٦ض اهه ال ًم ً٨لىػاعة الخاعظُت وخضَا ؤزظ ػمام اإلاباصعة لخدَ ٤ُ٣ظٍ
ألاَضاٞ ،ٝهي مباصعة مٗ٣ضة ونٗبت جدخاط لخًاٞغ ظهىص وػاعاث وُ٢اٖاث ؤزغي ٖلى عؤؾها
وػاعة الى٣ل ،وػاعة الهىاٖت واإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ،وػاعة الٟالخت واإلاىاعص اإلااثُت،
وػاعة الكٛل ،والخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي٦ ،ما ؤن َىا ٥خاظت ملخت لىٓام مهغفي مغن في
ْل جىامي الٗىإلات اإلاالُت وجُىعاث الهحرٞت الٗاإلاُت.
٦ما البض مً الخضعط في جىُٟظ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت في الخٗامالث واإلاباصالث الخجاعٍت
والاؾدشماعٍت الجؼاثغٍت مً زال ٫البضء بضو ٫الجىاع ؤلا٢لُمي الؾُما ؤلاٞغٍ٣ي ٖىى التر٦حز ٖلى
ألاوعوبي وألامحر٧ي وآلاؾُىيٞ ،الىلىط بلى ألاؾىا ١ؤلا٢لُمُت ؤ٦ثر هجاخا مً صزى ٫ألاؾىا١
الٗاإلاُت الؾُما باليؿبت للضو ٫الىامُت حٗبُضا لُغٍ ٤اإلاىاٞؿت في بَاع الضبلىماؾُت ؤلا٢خهاصًت
ؤلا٢لُمُت
كاثمت اإلاغاح٘:
 -1الىخب:
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Abstract:

ملخص:
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى البدض في ٖال٢ت
الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ بخُىٍغ الخٟاٖالث الؿُاؾُت
بحن الجؼاثغ وصو ٫اإلاؿدشمغًٍ ألاظاهب مً زال ٫جىاو٫
الدؿهُالث التي ويٗتها الجؼاثغ لجظب ؤلاؾشماعاث
ألاظىبُت بضء بةصزا ٫حٗضًالث ٖلى ٢ىاهُجها الضازلُت
بما ًخماشخى م٘ ٢ىاٖض ا٢خهاص الؿى ١وجدؿحن مىار
الاؾدشماع ،وجُىٍغ البِئت الضازلُت إلاىا٦بت الخُىعاث
اإلاخالخ٣ت لال٢خهاص الٗالميَ ًٖ ،غٍٖ ٤غى اإلاؼٍض
مً ؤلانالخاث ؤلاصاعٍت والهُ٩لُت ،وبصزا ٫بنالخاث
ماؾؿُت وحكغَُٗت حصجُٗا لؼٍاصة ٞغم الاؾدشماع
اإلادلي وألاظىبي.
ولماث مفخاخُت:
الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ – الؿى ١الضازلي –
الٗىامل الخاعظُت – ؤلانالخاث الا٢خهاصًت –
الخىمُت الا٢خهاصًت.

This study aims to research the relationship
of foreign direct investment to developing political
interactions between Algeria and the countries of
foreign investors by addressing the facilities set up by
Algeria to attract foreign investments. Algeria has
applied many reforms to its economy with the aim of
improving the investment climate and developing the
internal environment, by presenting more reforms.
Administrative and structural reforms, and the
introduction of institutional and legislative reforms to
encourage more opportunities for local and foreign
investment.
Keywords:
foreign direct investment - the internal market - external
factors - economic reforms - economic development.

ملضمـ ـ ـت:
ؤصي الخٟاوث بحن الضو ٫الىامُت والضو ٫اإلاخ٣ضمت بلى حٗمُ ٤الازخالالث الهُ٩لُت
الا٢خهاصًت ٖلى مؿخىي محزان مضٞىٖاث البلضان اإلاخسلٟت ومضًىهُتها الخاعظُت ،ومسخل٠
الٗملُاث الا٢خهاصًت اإلاغجبُت بض ٘ٞالعجلت الخىمىٍت ،مما ظٗلها جخجه هدى مؿاع ا٢خهاصي
ظضًض ًخالءم ومخُلباث الٗىإلات الا٢خهاصًت التي جٟغى ٖلى ظمُ٘ بلضان الٗالم بىاء ٢اٖضة
ا٢خهاصًت حؿمذ لها با٦دؿاب م٩اهت جىاٞؿُت في الؿى ١الٗاإلاُت ،وبظل ٪ؤنبذ الخىظه هدى
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الاؾدشماع ألاظىبي يغوعة لجلب مضازُل ظضًضة للضو ٫الىامُت ،و٦ظل ٪لًمان مهالر الضو٫
اإلاخ٣ضمت ،ومىه ؤنبذ الخىاٞـ ٢اثما ٖلى جدضًاث ٖضًضة ،خُض بضؤث الجؼاثغ جً٘
اؾتراجُجُاث جىمىٍت في اَاع خى٦مت ؾُاؾاتها الاؾدشماعٍت وجدٖ ٤ُ٣ال٢اث ا٢خهاصًت زاعظُت
بهض ٝالالخدا ١بمى٦ب الخىاٞـ الضولي الغامي بلى جدٟحز الاؾدشماعاث مً زال ٫مجمىٖت مً
ؤلاظغاءاث والًماهاث ال٣اهىهُت وجدؿحن مىار الاؾدشماع في الجؼاثغ و ٤ٞما جملُه الًٛىَاث
الخاعظُت .ومىه ًمَ ً٨غح ؤلاق٩الُت الخالُت ٠ُ٦ :جازغ الًماهاث ال٣اهىهُت ٖلى جدٟحز
الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ في الجؼاثغ؟
ؤهمُت اإلاىيىٕ:
ج٨مً ؤَمُت مىيىٕ البدض في اعجباٍ ؾُاؾاث الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ بمٗاًحر صولُت
جٟغى ٖلى الضولت وي٘ ٢ىاهحن جًمً خ٣ى ١ل٩ل مً مهضع الخمىٍل واإلاؿخُٟض مىه.
اإلاىهج اإلاخب٘:
جبٗا لُبُٗت البدض اٖخمضها ٖلى اإلاىهج الىنٟي لغنض مُُٗاث وخغ٦ت الاؾدشماع
ألاظىبي اإلاباقغ في الجؼاثغ ،واٖخماصا ٖلى الا٢تراب ال٣اهىوي جُغ٢ىا بلى مسخل ٠ال٣ىاهحن
وؤلاظغاءاث التي ويٗتها الضولت يمً ؾُاؾاتها لخدٟحز ؤلاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة.
جلؿُماث الضعاؾت :في بَاع ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت ٢ؿمىا البدض بلى اإلاداوع الخالُت:
ؤوال :الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ :مضزل مٗغفي
زاهُا٢ :ىاهحن يماهاث الاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة في الجؼاثغ
زالشا :وا ٘٢الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ في الجؼاثغ :وا ٘٢وجدضًاث
ؤوال -الاؾدثماع ألاحىبي :مضزل مٗغفي:
ٌٗغ ٝنىضو ١الى٣ض الضولي الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ بإهه" :هىٕ مً ؤهىإ الاؾدشماعاث
الضولُت ،وَى ٌٗ٨ـ َض ٝخهىُ٦ ٫ان (ٖىن ا٢خهاصي) مُ٣م في ا٢خهاص ما ٖلى مهلخت
صاثمت بماؾؿت مُ٣مت في ا٢خهاص آزغ ،وجىُىي َظٍ اإلاهلخت ٖلى وظىص ٖال٢ت َىٍلت ألاظل
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بحن اإلاؿدشمغ ألاظىبي واإلااؾؿت ،بياٞت بلى جمخ٘ اإلاؿدشمغ بضعظت ٦بحرة مً الىٟىط في بصاعة
اإلااؾؿت ،وَٗخبر مباقغا بطا ٧اهذ مكاع٦ت اإلاؿدشمغ ألاظىبي ؤ٦بر ؤو حؿاوي .†††††††††††"10
وَكحر مهُلر الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ بلى "جمل ٪اإلاؿدشمغ ألاظىبي لجؼء ؤو ٧ل مً
الاؾدشماعاث في مكغوٕ ّ
مٗحن ،وُ٢امه باإلاكاع٦ت في بصاعة اإلاكغوٕ م٘ اإلاؿدشمغ اإلادلي في خالت
الاؾدشماع اإلاكتر ،٥ؤو ؾُُغجه ال٩املت ٖلى ؤلاصاعة والخىُٓم في خالت ملُ٨خه اإلاُل٣ت إلاكغوٕ
الاؾدشماع ًٞال ًٖ ُ٢ام اإلاؿدشمغ ألاظىبي بخدىٍل ٦مُت مً اإلاىاعص اإلاالُت والخ٨ىىلىظُت والخبرة
الٟىُت في ظمُ٘ اإلاجاالث بلى الضولت اإلاًُٟت "‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.
و٢ض جم وي٘ جهيُٟاث مسخلٟت ألهىإ الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ اؾدىاصا بلى الضوا٘ٞ
واإلادٟؼاث التي جاصي بلى خضور الاؾدشماع ،و٢ض ؤم ً٨جهيُ ٠ؤهىإ الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ
و ٤ٞاإلادضصاث الخالُت§§§§§§§§§§§:
البدض ًٖ اإلاهاصع :حهضَ ٝظا الىىٕ مً الاؾدشماع بلى اؾخٛال ٫اإلاحزة اليؿبُت للضو٫وال ؾُما جل ٪الٛىُت باإلاىاص ألاولُت ٧الى ِٟوالٛاػ واإلاىخجاث الؼعاُٖتًٞ ،ال ًٖ
الاؾخٟاصة مً اهسٟاى الخ٩لٟت الٗمالت ؤو وظىص ٖمالت ماَغة ومضعبت.
البدض ًٖ ألاؾىا : ١حهضَ ٝظا الىىٕ مً الاؾدشماعاث ٖاصة بلى جلبُت اإلاخُلباثالاؾتهالُ٦ت في ؤؾىا ١الضو ٫اإلاخلُ٣ت لالؾدشماعاث (اإلادلُت واإلاجاوعة ؤو ؤلا٢لُمُت)
وال ؾُما جل ٪التي ٧ان ًخم الخهضًغ بلحها في ٞتراث ؾاب٣ت.
البدض ًٖ الٟ٨اءةً :دضر َظا الىىٕ مً الاؾدشماع ُٞما بحن الضو ٫اإلاخ٣ضمتوألاؾىا ١ؤلا٢لُمُت اإلاخ٩املت ٧الؿى ١ألاوعوبُت ؤو قما ٫ال٣اعة الامغٍُ٨ت.
البدض ًٖ ؤنى ٫اؾتراجُجُتً :خٗلَ ٤ظا الىىٕ بُ٣ام الكغ٧اث بٗملُاث جمل ٪ؤوقغا٦ت لخضمت ؤَضاٞها الاؾتراجُجُت.
††††††††††† ٖ -بض اإلاجُض ٢ضي ،اإلاضزل بلى الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ال٩لُت ،الجؼاثغ :صًىان اإلاُبىٖاث
الجامُٗت ،2003 ،م.251
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ً -دحى ؾُٗضي ،الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغٖ ،مان  :ازغاء لليكغ والخىػَ٘ ،2015 ،م.75
§§§§§§§§§§§ ِٖ -سخى مدمض الٛؼالي" ،الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ حٗاعٍ ٠وً٢اًا"ٖ ،لى اإلاى ٘٢الال٨ترووي:
 http://www.arab-api.orgالخهٟذ (ٖ 2019-02-15لى 17ؾا و15ص)
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و٢ض جؼاًضث ؤَمُت جض ٤ٞالاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ في الٗالم مىظ الدؿُٗىاث باٖخباعٍ
ؤَم الىؾاثل الخمىٍلُت الضولُت اإلاخاخت لؤلؾباب الخالُت************:
هخُجت ألػمت اإلاضًىهُت لٗام  ،1982وما جغجب ٖجها مً امخىإ الضو ٫اإلاضًىت مً حؿضًضصًىجها بضاًت مً اإلا٨ؿُ ٪ألامغ الظي ؤصي بالضو ٫اإلاخ٣ضمت بلى الاؾدشماع في الضو٫
الٗاظؼة ٖىى مىدها ٢غوى بياُٞت .
خضور حُٛحراث في الىٓغة بلى الاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة باٖخباعَا جضزال فيالا٢خهاص الىَجي بلى حصجُٗها ٧ىؾُلت لؿض ٞجىة الاصزاع  -الاؾدشماع وٖىاثض
ؤزغي مهاخبت لها مشل الخ٨ىىلىظُا  ،اإلاهاعاث ؤلاصاعٍت...الخ.
ُ٢ام الٗضًض مً الضو ٫الىامُت بةنالخاث ا٢خهاصًت وحٗضًالث َُ٩لُت في ا٢خهاصَا،الخال ٫ا٢خهاص الؿى ١وٞخذ ؤؾىا٢ها ٖلى الٗالم ،مما جغجب ٖلُه الخسلو مً
بٌٗ الُ٣ىص التي ٧اهذ حٗى ١جض ٤ٞالاؾدشماعاث ألاظىبُت صازل ؤعايحها.
اػصاصث ؤَمُت الاؾدشماع ألاظىبي جبٗا للضوع الظي جخى ٘٢الضو ٫الىامُت ؤن ًاصًه فيجد ٤ُ٣الخىمُت الكاملت ،وطل ٪مً زال:††††††††††††٫
 -1جد ٤ُ٣مىا ٘ٞومؼاًا حؿاَم في الجهىى باال٢خهاص الىَجي مً زال ٫ع٘ٞ
الُا٢ت ؤلاهخاظُت ،وزل ٤مىانب قٛل مما ًاصي بلى ػٍاصة الضزل وبالخالي
الاعجٟإ بمؿخىٍاث اإلاِٗكت ،وزل ٤بِئت اظخماُٖت وز٣اُٞت مىاؾبت للخىمُت
الكاملت.
 -2جسٖ ٌُٟملُاث اللجىء بلى اإلاؿاٖضاث الضولُت وال٣غوى وما جدمله مً
ؤٖباء للضولت اإلاضًىت مً زضماث الضًً والالتزام بالكغوٍ اإلاٟغويت ٖلحها.

************ ٚ-غٍب بىلغباح" ،الٗىامل اإلادٟؼة لجظب الاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة وَغ ١جُُ٣مها صعاؾت خالت
الجؼاثغ"  ،مجلت الباخضٖ ،ضص ،2012 ،10م.100
††††††††††††  -لبِبت ظىام٘ ،ؤزغ ؾُاؾاث الاؾدشماع في ظظب الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ في الضو ٫الٗغبُت صعاؾت
م٣اعهت :الجؼاثغ ،مهغ والؿٗىصًت ،2012-2000ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت ،ظامٗت مدمض زًُغ
بؿ٨غة ،الجؼاثغ ،2015 ،م.26
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ً -3مشل وؾُلت امضاص الضو ٫اإلاًُٟت ،وزانت الىامُت بدؼمت مً ألانى٫
اإلاسخلٟت في َبُٗتها واإلادضوص ،وحكمل َظٍ ألانى ٫عؤؽ اإلاا ٫الخ٨ىىلىجي،
اإلاهاعاث ؤلاصاعٍت(ماَالث الدؿُحر والخىُٓم).
وَىا ٥زالر ٖىامل عثِؿُت حٗخمضَا الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث ،والٗابغة للخضوص
للمٟايلت بحن الضو ٫اإلاًُٟت لالؾدشماع وهي :ؾُاؾاث الضولت اإلاًُٟت ،ؤلاظغاءاث اإلاؿب٣ت التي
٢امذ بها َظٍ الضو ٫لدصجُ٘ وحؿهُل الاؾدشماع ،واإلاىانٟاث الا٢خهاصًت للضو ٫اإلاًُٟت،
وٍم ً٨جٟهُل مدضصاث الضولت اإلاًُٟت لالؾدشماع في بَاع ؾُاؾاث الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ،
اإلادضصاث الا٢خهاصًت ،وجِؿحر ألاٖما ،‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡٫ومً مساَغ الاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة
الؿُُغة ٖلى الا٢خهاص اإلادلي للضولت اإلاًُٟت ،و٦ظل ٪الخضزل في ال٣غاعاث الا٢خهاصًت
والؿُاؾُت لخ٩ىمت الضولت اإلاًُٟت بؿبب ما جخمخ٘ به الكغ٧اث ألاظىبُت مً ؾلُاث ٢ىٍت
ججٗلها جخد٨م في جىظهاث الضو.٫

زاهُا -كىاهحن ويماهاث حظب الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة في الجؼاثغ:
ٖغٞذ الٟترة الؿاب٣ت لؿىت  1990نضوع ؤعبٗت ٢ىاهحن ؤؾاؾُت م٨غؾت لخىُٓم
اليكاٍ الاؾدشماعي في الجؼاثغ بكُ٣ه الىَجي وألاظىبي:
اللاهىن عكم  277 -63اإلاخٗلم باالؾدثماعاث  :الهاصع في  1963/07/26والظي ٢ضم مجمىٖتمً الًماهاث والخىاٞؼ للمؿدشمغًٍ ،خُض ظاء في اإلااصة الشاهُت مً َظا ال٣اهىن" :جُب٤
الًماهاث والامخُاػاث اإلاظ٧ىعة في َظا ال٣اهىن ٖلى مؿدشمغي عئوؽ ألامىا ٫ألاظىبُت مهما ٧ان
ؤنلها" ،وفي اإلااصة الخامؿت" :الدؿاوي ؤمام ال٣اهىن زانت في اظغاءاجه الجباثُت مٗتر ٝبه ل٩ل
ألاشخام الُبُُٗحن واإلاٗىىٍحن ألاظاهب"§§§§§§§§§§§§.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ِٖ -سخى مدمض الٛؼالي ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
§§§§§§§§§§§§  -اإلااصة ( )02و اإلااصة ( )05مً ال٣اهىن ع٢م ،277-63الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص  ،53الهاصع بخاعٍش
 ،1963-08-02م.277
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ألامغ عكم  284-66اإلاخًمً كاهىن الاؾدثماع :ؤلغى َظا ألامغ ال٣اهىن الؿاب ،٤ووي٘مجمىٖت مً اإلاباصت التي ً٣ىم ٖلحها اليكاٍ الاؾدشماعي في الجؼاثغ هلخهها ُٞما ًلي*************:
-1للضولت والهُئاث الخابٗت لها ألاولىٍت في اوكاء اإلاكاعَ٘ الاؾدشماعٍت في الُ٣اٖاث الخُىٍت
لال٢خهاص الىَجي ،م٘ بم٩اهُت مؿاَمت الُ٣إ الخام الىَجي وألاظىبي في َظٍ الاؾدشماعاث
و٣ٞا إلاا جدضصٍ الضولت.
-2خضص مجا ٫مؿاَمت الُ٣إ الخام مً ظيؿُت ظؼاثغٍت ؤو ؤظىبُت ،في الُ٣اٖحن الؿُاحي
والهىاعي بكغٍ الخهىٖ ٫لى جغزُو مؿب ٤مً َغ:ٝ
 وػٍغ اإلاالُت والخُت باالقترا ٥م٘ الىػاعاث اإلاٗىُت.
 ؤزظ عؤي اللجىت الىَىُت لالؾدشماعاث ؤو مدا ٔٞالىالًت ،باالجٟا ١م٘ وػٍغ اإلاالُت والخُت
والىػاعة اإلاٗىُت.
-3ؤولىٍت الغؤؾما ٫الىَجي ٖلى ٚحرٍ ٖىضما جدؿاوي الكغوٍ الٟىُت الهجاػ اإلاكاعَ٘ ،التي
حؿخضعي ٞحها الضولت عئوؽ ألامىا ٫الخانت.
-4زهذ الاؾدشماعاث ألاظىبُت ٖىض الترزُو لها بكغوٍ بياُٞت ٚحر مُلىبت مً هٓحرتها
الىَىُت وهي:
ٞ خذ ؤؾىا ١زاعظُت للخهضًغ.
ؤَمُت الُ٣مت اإلاًاٞت التي ًسل٣ها اإلاكغوٕ في الجؼاثغ.
 صعظت اؾخسضام اإلاىاص ألاولُت اإلادلُت.
مضي حُُٛت الاؾدشماع بإمىا ٫اإلاكغوٕ الخانت.
اللاهىن عكم  13-82اإلاخٗلم بخإؾِـ الكغواث اإلاسخلُت لالكخهاصً :سخو بدىُٓم اليكاٍالاؾدشماعي – زاعط ُ٢إ اإلادغو٢اث – لؤلظاهب في الجؼاثغ ،وَى ما ًم ً٨حؿمُخه ب٣اهىن
الاؾدشماعاث ألاظىبُت في الجؼاثغ زاعط اإلادغو٢اث ،والظي ًىدهغ مجا ٫جُبُ٣ه مً زال٫
اإلااصجحن ألاولى والشاهُت مىه ٖلى الكغ٧اث اإلاسخلُت بحن َغ ٝؤو ٖضة ؤَغاٖ ٝمىمُت ظؼاثغٍت ،
************* ٖ -بض ال٨غٍم بٗضاف ،الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ وآزاعٍ ٖلى الا٢خهاص الجؼاثغي زال ٫الٟترة -1995
 ،2005عؾالت ص٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت ،جسهو مالُت وه٣ىص ،ظامٗت الجؼاثغ٧ ،لُت الٗلىم الا٢خهاصًت
وٖلىم الدؿُحر ،2008 ،م.156
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وَغ ٝؤو ٖضة ؤَغا ٝؤظىبُت  ،وَظا ًمشل ؤخض ؤق٩ا ٫الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ اإلاؿمى
باالؾدشماع ألاظىبي اإلاكتر ، ٥ومً زال ٫اإلاىاص التي اخخىاَا ًم ً٨اؾخيخاط الى٣اٍ
الخالُت†††††††††††††:
-1بسهىم الخإؾِـً :خم الاؾدشماع ألاظىبي اإلاكتر ٥بخى ُ٘٢الُغٞحن (الجؼاثغي وألاظىبي)
بغوجى٧ى ٫اجٟا ١زم اإلاىا٣ٞت ٖلُه بمىظب ٢غاع وػاعي مكترَ ٥ب٣ا للماصة الٗاقغة مً ال٣اهىن
ع٢م .13-82
-2حؿُحر اإلاكغوٕ الاؾدشماعي :مىٗذ اإلااصة  22مً ال٣اهىن ع٢م  13-82ججاوػ خهت الُغٝ
ألاظىبي وؿبت  %49يمً عؤؾما ٫اإلاكغوٕ اإلاكتر ،٥مما ٌُٗي ألاٚلبُت للُغ ٝالجؼاثغي
بيؿبت  ،%51وًٍمً لهظا ألازحر الؿُُغة ٖلى اإلاكغوٕ ،و٦غؾذ َظٍ الؿُُغة مً زال٫
اإلااصة 13

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

التي ههذ ٖلى اخخٟاّ الُغ ٝالجؼاثغي بد ٤جىظُه ومغا٢بت وكاٍ

الاؾدشماع مىيىٕ الكغا٦ت ألاظىبُت ،باإلياٞت بلى جغؤؽ مجلـ بصاعة اإلاكغوٕ اإلاضًغ الٗام الظي
ًمشل الُغ ٝالجؼاثغي.
-3مضة الاؾدشماع :خضصث اإلاضة ال٣هىي لالؾدشماعاث مىيىٕ َظا ال٣اهىن بسمؿت ٖكغ ؾىت
٢ابلت للخمضًض ٖىض الًغوعة ًٖ َغٍ ٤بغوجى٧ى ٫اجٟا ١بيافي ًخُلب اإلاىا٣ٞت ٖلُه بمىظب
٢غاع وػاعي مكتر.٥
-4خل الجزاٖاث :جغ ٘ٞالخالٞاث التي جيكإ بحن الُغٞحن الكغٍ٨حن في اإلاكغوٕ (الجؼاثغي
وألاظىبي) بلى اإلادا٦م الجؼاثغٍت َب٣ا لل٣اهىن الجؼاثغي ،مما ٌٛل ٤الباب ؤمام الخدُ٨م الضولي
باليؿبت للمؿدشمغ ألاظىبي.
-5الامخُاػاث :جًمً َظا ال٣اهىن امخُاػاث ظباثُت ما٢خت ال جخجاوػ زمـ ؾىىاث ،مجها ما
ًس ٠ٟمً ؤٖباء ب٢امت (الخإؾِـ) اإلاكغوٕ الاؾدشماعي ،ومجها ما ًس ٌٟمً ج٩الُ٠
الاؾخٛال ،٫ومىا ما ًس ٌٟمً الًغاثب ٖلى ألاعباح الهىاُٖت  ،وَظٍ الامخُاػاث هي ٚحر
مدٟؼة للُغ ٝألاظىبي لؿببحن َما:
††††††††††††† ٖ -بض ال٨غٍم بٗضاف ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .160-159
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  -اإلااصة 13مً ال٣اهىن  13-82اإلااعر في  ،1982-08-28الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص ،35الهاصع ًىم
.1982-08-31
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يٗ ٠ألاَمُت اليؿبُت لالمخُاػاث اإلامىىخت اإلاخٗل٣ت بخس ٠ُٟؤٖباء الخإؾِـ وج٩الُ٠
الاؾخٛال.٫
ٖضم حٗغى َظا ال٣اهىن نغاخت الم٩اهُت جدىٍل ؤعباح الُغ ٝألاظىبي ،وبالخالي ًلؼم َظا
ألازحر يمىُا بةٖاصة اؾدشماع ؤعباخه ،وَى ؤمغ ال ًىا ٤ٞعٚبت اإلاؿدشمغ
-6الخإمُم :ؤقاعث اإلااصة  48مً هٟـ ال٣اهىن بلى بم٩اهُت جإمُم اإلاكغوٕ بضٖىي اإلاهلخت
الٗامت صون جدضًض ص ٤ُ٢لهظٍ اإلاهلخت وَبُٗتها ،ألامغ الظي ال ًغٍذ الُغ ٝألاظىبي ،وال
ًُمئىه ٖلى اؾدشماعاجه§§§§§§§§§§§§§.
هالخٔ ّ
ؤن ال٣اهىن الؿاب ٤ال ٌصج٘ اإلاؿدشمغ ألاظىبي وال ٌُُٗه يماهاث ٢اهىهُت ٧اُٞت
لالؾدشماع ،ولهظا جم حٗضًله وحٗىًٍه بال٣اهىن ع٢م  13-86والظي جًمً ظملت مً الخٗضًالث
مجها:
اػالت بٌٗ الٗغاُ٢ل والالتزاماث الىاعصة في اإلاىاص  06و 07مً ال٣اهىن .13-82 الٛاء خ ٤جىظُه ومغا٢بت وكاٍ الاؾدشماع اإلاكتر ٥للُغ ٝالجؼاثغي.
 الىو نغاخت ٖلى خ ٤اإلاؿدشمغ ألاظىبي في جدىٍل ألاعباح للخاعط.
الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في اإلاغؾىم الدكغَعي عكم  :**************12-93بمىظب نضوع َظااإلاغؾىم ؤنبدذ ؤلاؾصخماع في الجؼاثغ زاي٘ ل٣اهىن واخض بمٗجى الٛاء ال٣ىاهحن الؿاب٣تّ ،
وجمحز
بما ًلي:
 -1بم٩اهُت جمل ٪اإلاؿدشمغ ألاظىبي ( )%100الؾدشماعٍ.
 -2يمان جدىٍل عؤؾما ٫اإلاؿدشمغ ألاظىبي والٗىاثض الىاظمت ٖىه.
ٖ -3ضم الخمُحز بحن الجؼاثغٍحن وألاظاهب اإلاؿدشمغًٍ مً خُض الخ٣ى ١والالتزاماث.
 -4الخس ٠ُٟمً ألاٖباء الجباثُت وقبه الجباثُت طاث الهلت باإلاكغوٕ الاؾدشماعي (جسٌُٟ
ج٩لٟت الاؾدشماعاث) ،و٦ظل ٪الخ٣لُل مً ؤٖباء الاؾخٛال ٫وحُٗٓم ألاعباح.
-5بم٩اهُت لجىء اإلاؿدشمغ ألاظىبي للخدُ٨م الضولي بمىظب اإلااصة  41مً َظا اإلاغؾىم.

§§§§§§§§§§§§§ ٖ -بض ال٨غٍم بٗضاف ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .161
************** -اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م  12-93اإلااعر في  1993-10-05اإلاخٗل ٤بترُ٢ت الاؾدشماع ،الجغٍضة
الغؾمُت ،الٗضص ،64الهاصع  ،1993-10-10م.3
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الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في ألامغ عكم  03-01اإلاخٗلم بخُىٍغ الاؾدثماع :ؤياَ ٝظا ألامغجدٟحزاث مهمت للمؿدشمغ ألاظىبي زانت ُٞما ًسو:
ٞ خذ مجا ٫الاؾدشماع في ٧اٞت ألاوكُت بما ٞحها التي ٧اهذ خ٨غ ٖلى الضولت ،ِ٣ٞ
جٟ٨ل الضولت (٧لُا ؤو ظؼثُا) بمهاعٍ ٠اإلايكأث الاؾدشماعٍت،
مًاٖٟت ٞترة الاٖٟاء مً الًغٍبت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث ومً الض ٘ٞالجؼافي والغؾم ٖلى
اليكاٍ اإلانهي مً زمـ بلى ٖكغ ؾىىاث.
جبؿُِ بظغاءاث الخهغٍذ باالؾدشماع ،خُض اؾدبض ٫الكبا ٥اإلاغ٦ؼي الىخُض للى٧الت
الىَىُت لترُ٢ت الاؾدشماعاث بالكبا ٥الالمغ٦ؼي الىخُض للى٧الت الىَىُت لخُىٍغ الاؾدشماع التي
لها جمشُل ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي.
ج٣لُو ٞترة ٢بى ٫ؤو عَ ٌٞلب الاؾخٟاصة مً اإلاؼاًا اإلامىىخت للمؿدشمغًٍ مً ً 60ىما بلى
ً 30ىما٦ ،ما ؤنبدذ ٢غاعاث الهُئت ٢ابلت للًُٗ الً٣اجي ،و٢ض ٖضلذ َظٍ الٟترة بمىظب
نضوع ألامغ ع٢م  †††††††††††††† 08-06بلى:

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 -1زالزت ؤًام باليؿبت للمؼاًا الخانت بةهجاػ الاؾدشماع.
 -2زمؿت ٖكغ ًىما باليؿبت للمؼاًا الخانت باالؾخٛال.٫
وبهظا هالخٔ ّ
ؤن ؾُاؾاث جدٟحز الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ في الجؼاثغ ٢ض ّ
جُىعث في
ّ
الخدى ٫هدى ا٢خهاص الؿى ١زانت بطا هٓغها بلى
مغخلت ما بٗض الاهٟخاح الا٢خهاصي و
الدؿهُالث اإلا٣ضمت بلى اإلاؿدشمغ ألاظىبي ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث الًغٍبُت والجمغُ٦ت
والبحرو٢غاَُت وٍٓهغ طل ٪مً زال ٫اإلااصة  43و  64مً صؾخىع  2016اإلاخًمىت خماًت اإلاؿدشمغ
ألاظىبي باُٖاء خغٍت الاؾدشماع والخ ٤في اإلالُ٨ت الخانت.
ُٞما ًسو الاجٟاُ٢اث الضولُت٢ ،امذ الجؼاثغ بالخىٖ ُ٘٢لى ٖضة اجٟاُ٢اث هجض
مجها§§§§§§§§§§§§§§:
††††††††††††††  -ؤهٓغ :ألامغ ع٢م  08-06اإلااعر في  2006-07-15اإلاٗض ٫واإلاخمم لؤلمغ ع٢م  03-01واإلاخٗل ٤بخُىٍغ
الاؾدشماع ،الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص ،47الهاصع ًىم .2006-07-19
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ٖ -بض ال٨غٍم بٗضاف ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .167
§§§§§§§§§§§§§§  -لبِبت ظىام٘ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.331
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 مٗاَضة الاٖترا ٝوجىُٟظ ال٣غاعاث الخدُ٨مُت ألاظىبُت ،التي حٗغ ٝبمٗاَضة هُىٍىع٥اإلااعزت في  10ظىان .1985
مٗاَضة جىُٓم اإلاىاػٖاث اإلاخٗل٣ت باالؾدشماعاث ،باوكاء اإلاغ٦ؼ الضولي لدؿىٍت مىاػٖاثالاؾدشماع بحن الضولت اإلاًُٟت ومىاَجي الضولت ألانل( ،)CIRDIو٢ض اهًمذ الجؼاثغ
بلى َظا اإلاغ٦ؼ في 22ماعؽ.1996
اجٟاُ٢ت ؤلاجداص اإلاٛغبي إلوكاء مغ٦ؼ مٛاعبي للخدُ٨م في  27ظىان.1994 اإلاهاص٢ت ٖلى اجٟاُ٢ت بوكاء الى٧الت الضولُت لًمان الاؾدشماع في 21ظاهٟي1995جدذ عٖاًت البى ٪الضولي لئلوكاء والخٗمحر.
اجٟاُ٢ت بلجُ٩ا اإلااعزت في 13ؤٞغٍل 1988اإلاخٗل٣ت بةوكاء هٓام ٖام خى ٫الخُاعاثالخجاعٍت بحن البلضان الىامُت.
اجٟاُ٢ت اوكاء اجداص اإلاهغ ٝاإلاٛاعبي لالؾدشماع والخجاعة الخاعظُت م٘ صو ٫اإلاٛغبالٗغبي في 13ظىان.1992
الاجٟاُ٢ت اإلاىخضة الؾدشماع عئوؽ ألامىا ٫الٗغبُت في الضو ٫الٗغبُت في 7ؤ٦خىبغ .1995اجٟاُ٢ت اوكاء اإلااؾؿت ؤلاؾالمُت لخإمحن الاؾدشماعاث واثخمان الهاصعاث في23ؤٞغٍل.1996
جغَ ٘ٞظٍ الاجٟاُ٢اث مً وؿبت الًمان للمؿدشمغ ألاظىبي ،ألن ههىنها ؾخ٩ىن لها
ألاولىٍت في ألاهٓمت اإلاُب٣ت ٖلى اإلاؿدشمغ ويمان خماًخه ،والجؼاثغ مً الضو ٫اإلالتزمت صولُا
بدماًت وحصجُ٘ الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ ،باإلياٞت بلى الاجٟاُ٢اث الشىاثُت م٘ صو ٫ؤظىبُت
ؤبغػَا:
ؤ -الاجٟاُ٢ت الضولُت الشىاثُت بحن الجؼاثغ وؤمغٍ٩ا في مجا ٫الاؾدشماع :بخاعٍش22
ظىان 1990في واقىًُ ،ج٣ىم بمىظبها ماؾؿاث الاؾدشماعاث الخانت إلاا وعاء
البداع ( )O.P.I.Cبًمان جإمحن ؤو بٖاصة جإمحن الاؾدشماعاث ألامغٍُ٨ت في الجؼاثغ.

383

ب -الاجٟاُ٢ت الجؼاثغٍت الٟغوؿُت :مىٗ٢ت بالجؼاثغ في ُٟٞ 13غي  ،1993ههذ ٖلى
مغا٢بت الصخو اإلاٗىىي (الكغ٦ت اإلاؿدشمغة) مً َغ ٝمىاًَ ؤخض الُغٞحن
اإلاخٗا٢ضًً (شخو َبُعي ًدمل ظيؿُت ؤخض الضو ٫اإلاخٗا٢ضة).
ث -جُغ٢ذ الاج٣اُٞاث (م٘ بلجُ٩ا ،بًُالُا ،عوماوي ،واؾباهُا) بلى جىٞحر اإلاٗاملت
الٗاصلت ،وجىٞحر الخماًت وجإمحن الاؾدشماعاث ،وال جخسظ جضابحر هؼٕ اإلالُ٨ت ؤو الخإمُم
بال لضوا ٘ٞاإلاىٟٗت الٗامت وال ج٩ىن طاث َبُٗت جمُحزًت ،واطا خضزذ ًجب ؤن جغ٤ٞ
بض ٘ٞحٗىٌٍ مىاؾب بٗملت ٢ابلت للخدىٍل مؿاوي للُ٣مت الخُ٣ُ٣ت
لالؾدشماع***************.
زالثا -واك٘ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الجؼاثغ :واك٘ وجدضًاث:
ؤوضخذ هضوة الامم اإلاخدضة للخجاعة والاؾدشماع في ج٣غٍغَا لؿىت  2018خى ٫الاؾدشماع
في الٗالم ؤ ّن جىىَ٘ الاؾدشماع الاظىبي اإلاباقغ ؾىت  2017في الجؼاثغ ٢ض حٗؼػ بًٟل
الاؾدشماعاث التي ٢امذ بها مجمىٖت الاجهاالث الهِىُت َىاوي والجىىب ٧ىعٍت ؾامؿىو ٜالتي
ٞخدذ مهىٗها الاو ٫في جغُ٦ب الهىاج ٠الى٣الت في البالص .وؤوضر الخ٣غٍغ ؤهه اطا ٧اهذ
الاؾدشماعاث الاظىبُت اإلاباقغة التي اؾخُ٣بتها الجؼاثغ في ؾىت ٢ 2017ض ٖغٞذ جغاظٗا بيؿبت
 % 26م٣اعهت ب 1.63ملُاع صوالع في ؾىت ٞ 2016ةجها الاؾدشماع باإلا٣ابل مغشخت لالعجٟإ
بمىاؾبت اإلاغاظٗت اإلا٣بلت لل٣اهىن خى ٫اإلادغو٢اث .والتي مً قاجها ؤن جغ ٘ٞبك٩ل ملمىؽ
اإلاؿاَمت الاظىبُت في الُ٣إ الىُٟي للبالص في اإلاؿخ٣بل مكحرة الى ؤن الاؾدشماعاث الاظىبُت
اإلاباقغة في الجؼاثغ حٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى الاؾدشماعاث في ُ٢إ الى ِٟو الٛاػ٦ .ما ؤ٦ضث طاث
اإلاُُٗاث ان جض ٤ٞالاؾدشماعاث الاظىبُت اإلاباقغة الخاعظُت في الجؼاثغ ٢ض اهسًٟذ الى (4-
ملُىن صوالع) م٣ابل  46ملُىن صوالع في ؾىت  ، 2016وؤن الاعجٟإ ال٨بحر لالؾدشماعاث الاظىبُت

***************  -لبِبت ظىام٘ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.334
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اإلاباقغة في ؾىت ٢ 2016ض ظاء ٖلى ازغ جض٣ٞاث ؾلبُت سجلذ في  2015بـ( 548-ملُىن صوالع).
.†††††††††††††††2016
قيل عكم (ً )01ىضح :اعجفإ الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة ؾىت (2018الىخضة
باإلالُاع صوالع)

اإلاهضع :و٧الت ألاهباء الجؼاثغٍت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
ًخطر مً زال ٫الك٩ل الؿاب ٤وخؿب هٟـ اإلاهضع اعجٟإ جض٣ٞاث الاؾدشماعاث
ألاظىبُت اإلاباقغة ؾىت  ،2018خُض مشلذ  2.3باإلااثت مً ج٩ىًٍ عؤؽ اإلاا ٫الشابذ ؤلاظمالي ،وبلٜ
عنُض الاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة اإلاىظهت للضازل 30.6ملُاع صوالع م٣ابل 29.09ملُاع صوالع
جهاًت ؾىت  ،2017وطل ٪بٗض جىٞحر الكغوٍ الالػمت لجظب اإلاؿدشمغ ألاظىبي ،م٣اعهت م٘ صو٫
مٛاعبُت ؤزغي ٧اإلاٛغب وجىوـ ل ً٨اإلاك٩لت ال ج٨مً في الٓغو ٝاإلاهُئت مً َغ ٝالضولت بل في
جُبُ ٤اإلاُ٩اهحزماث وآلالُاث والتي جٓهغ في الٗملُاث الخالُت:
 – 1بضء اليكاٍ الخجاعي:
حكمل مجمىٖت اإلااقغاث الخانت ببىض "بضء اليكاٍ الخجاعي" ظمُ٘ ؤلاظغاءاث
اإلاُلىبت مً الضو ٫الٗمل ٖلى جدؿُجها ختى ًدؿجى لغظا ٫ألاٖما ٫البضء في مماعؾت وكاَهم
الخجاعي في ؤؾغٕ و٢ذ مم ،ً٨جخًمً ؤلاظغاءاث الخهىٖ ٫لى ٧اٞت الترازُو والخهاعٍذ
الالػمت الؾخ٨ما ٫ظمُ٘ اإلاخُلباث والاقٗاعاث بما في طل ٪الى٢ذ والخ٩لٟت وَبُٗت الكغ٦ت
وٖضص الٗاملحن ،و٦ظل ٪عؤؽ اإلاا ٫اإلاُلىب.

†††††††††††††††  " -الاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة :الجؼاثغ اؾخُ٣بذ  1.2ملُاع صوالع في ؾىت  ، "2017و٧الت
ألاهباء الجؼاثغٍت ٖلى اإلاى ٘٢الال٨ترووي ( : http://www.aps.dz/ar/economie/57502-1-2-2017الاَالٕ
بخاعٍش14 – 2019/02/29 :ؾا و)45
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و٢ض خ٣٣ذ الجؼاثغ ٛ٦حرَا مً الضو ٫الٗغبُت ٟ٢ؼة هىُٖت في َظا اإلاجا ٫هدُجت للجهىص
التي بظلتها مً ؤظل جدؿحن وحؿهُل اظغءاث بضء مؼاولت اليكاٍ الخجاعي ،بهض ٝالٗمل ٖلى
ظظب واؾخُ٣اب اإلاؼٍض مً اإلاؿدشمغًٍ ألاظاهب مىظ ٖام  2005ؾٗذ َظٍ الضو ٫بلى حؿهُل
بظغاءاث اؾخسغاط الترازُو‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.
اإلاالخٔ ّ
ؤن الجؼاثغ جخ٣ضم ٖلى الٗضًض مً الضو ٫الٗغبُت ُٞما ًسو ماقغاث البضء في
مكاعَ٘ الاؾدشماع ،ولَ ً٨ظا لم ٌؿمذ بخدؿً ٦بحر في َظٍ اإلااقغاث بل بُ٣ذ زابخت ُٞما
ًسو اإلاضة الؼمىُت الالػمت لبضء اإلاكغوٕ واإلا٣ضعة بسمؿت وٖكغون ًىما ( )25و٦ظلٖ ٪ضص
ؤلاظغاءاث الؿبٗت ،ؤو جدؿيذ بك٩ل نٛحر ٦ما َى الخا ٫باليؿبت للخ٩لٟت مً مخىؾِ الضزل
ال٣ىمي للٟغص التي اهخ٣لذ مً  13.4باإلااثت بلى  19.9باإلااثت  ،وؤًًا الخض ألاصوى اإلاضٞىٕ مً
ّ
لُخدى ٫بلى 34.4
عؤؽ اإلاا ٫مً مخىؾِ الضزل ال٣ىمي للٟغص والظي ٢ضع في  2007بـ  46باإلااثت
باإلااثت في ٖام  ،2011ول ً٨م٘ طل ٪ب٣ي جغجِب َظا اإلااقغ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي في جضوي و َظا
بتراظٗه مً اإلاغجبت ٖ 120ام  2007بلى اإلاغجبت  150في ٖام .2011
 – 2حسجُل اإلالىُت:
ٌٗخبر حؿهُل بظغاءاث ه٣ل ؾىض اإلالُ٨ت مً الباج٘ بلى اإلاكتري مً اإلامحزاث التي حهخم بها
اإلاؿدشمغ ألاظىبي بالضعظت ألاولى ،خُض ًُٟض ؾىض اإلالُ٨ت الٗ٣اع الخجاعي في جم٨حن مال٨ه مً
اؾخسضامه لضي البىى ٥بطا اخخاط اإلاؿدشمغ بلى جىؾُ٘ هُا ١ؤٖماله ،وج٣ضًمه ٦ؿىض يمان
ألزظ ٢غى ظضًضٌ ،كمل حسجُل اإلالُ٨ت زالر ماقغاث ٞغُٖت وهي§§§§§§§§§§§§§§§:
ٖ ضص ؤلاظغاءاث الًغوعٍت لى٣ل اإلالُ٨ت.
 الى٢ذ باألًام الالػمت لخُُٛت بظغاءاث ه٣ل اإلالُ٨ت.
 الخ٩لٟت مً ُ٢مت الٗ٣اع ،وحكمل الغؾىم ويغاثب ه٣ل اإلالُ٨ت وؤي
مبال ٜجض ٘ٞللخىزُ.٤

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  -مدمض بؾماُٖل ،ظما٢ ٫اؾم خؿً  ،مدضصاث الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ في الضو ٫الٗغبُت ،
نىضو ١الى٣ض الٗغبي  ،2007 ،م .12
§§§§§§§§§§§§§§§  -اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .15
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وَٗخمض البى ٪الضولي ٖىض ج٣ضًغ َظا اإلااقغ ٖلى ٖضص مً الٟغيُاث ألاؾاؾُت التي
جىُبٖ ٤لحها قغوٍ ه٣ل اإلالُ٨ت:
ً جب ؤن ج٩ىن الكغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة وجؼاو ٫وكاَها
الخجاعي.
 ؤن ج٩ىن الكغ٦ت مملى٦ت بك٩ل ٧امل مً َغ ٝالُ٣إ الخام
وَٗمل ٞحها زمؿحن مىْٖ ٠لى ألا٢ل .
ً جب ؤن جهل ُ٢مت الٗ٣اع بلى ما ٌٗاص 50 ٫يٗ ٠مخىؾِ الضزل
ال٣ىمي للٟغص.
 ؤن ج٩ىن الكغ٦ت مملى٦ت بال٩امل للباج٘ ٢بل ه٣له للمكتري وفي
مىُ٣ت ججاعٍت بمؿاخت مدضصة ،وال جىظض به مهاصع للمُاٍ
الُبُُٗت ؤو ألاشجاع ؤو مدمُت َبُُٗت ؤو آزاع جاعٍسُت.
و٢ض خ٣٣ذ الجؼاثغ ج٣ضما ملمىؾا في بظغاءاث حسجُل اإلالُ٨ت بخ٣لُل الخ٩لٟت ،وظٗلها
ؤ٦ثر ؾهىلت مً زال:٫
جس ٌُٟعؾىم ٧اجب الٗض ٫بيؿبت  0.39في اإلااثت مً ُ٢مت الٗ٣اع .الٛاء يغٍبت ؤعباح عاؽ اإلاا.٫وٖلى الغٚم مً َظا الخدؿً جب٣ى الجؼاثغ في مغجبت مخضًىت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ُٞما
ًسو حسجُل اإلالُ٨ت خُض جغاوح جغجُبها زالٖ ٫امي  2007و 2011ما بحن اإلاغجبت  152بلى
اإلاغجبت .165
 – 3خماًت اإلاؿدثمغًٍ:
ًغ٦ؼ ماقغ خماًت اإلاؿدشمغًٍ ٖلى الىؾاثل اإلاخبٗت مً ؤظل خماًت ألا٢لُت اإلاؿاَمت في
ؤنى ٫الكغ٧اث مً مجلـ ؤلاصاعة ،بٗضم بؾاءة اؾخسضام هٟىطَم لخد ٤ُ٣م٩اؾب شخهُت
لهم ج٣اؽ ُ٢مت َظا اإلااقغ بىاءا ٖلى اؾخ٣هاء ٌكمل مدامحن مً ماؾؿاث ُ٢إ ألاٖما٫
وقغ٧اث الىؾاَت في ألاوعا ١اإلاالُت ،م٘ ألازظ في ٖحن الاٖخباع ال٣ىاهحن اإلاىٓمت لخضاو ٫ألاوعا١
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اإلاالُت والكغ٧اث ،بياٞت بلى ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت و٢ىاٖض اإلاد٨مت في جبُان ألاصلت اإلا٣ضمت
لها ،جتراوح ُ٢مت اإلااقغ مً  0بلى  ،10وَكمل زاللض ماقغاث ٞغُٖت هي****************:
ماقغ ؤلاٞهاح ،الظي ًِ٣ـ ٢ضعة اإلاؿاَمحن ٖلى م٣اياة الضًغًٍ بؿبب ٖضم جدملاإلاؿاولُت والتربذ الصخصخي.
ماقغ هُا ١مؿاولُت ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة ،وٍِ٣ـ ٢ضعة اإلاؿاَمحن ٖلى م٣اياة اإلاضًغًٍومجلـ ؤلاصاعة مً خُض ؾىء ؤلاصاعة وألاؾلىب الظي ًيخهجه مجلـ ؤلاصاعة
ماقغ ؾهىلت ُ٢ام اإلاؿاَمحن بغ ٘ٞالضٖاوي.هالخٔ ّ
ؤن الجؼاثغ ٢ض ُٗ٢ذ قىَا ٦بحرا ومهما في خماًت اإلاؿدشمغ ألاظىبي مما ظٗلها
٦ما َى ّ
مبحن في الجضو ٫الؿاب ٤في اإلاغجبت ٖ 74اإلاُا في ًخٗل ٤بهظا اإلااقغ زانت بٗض الجهىص
التي ٢امذ بها الضولت في مجا ٫صولت ال٣اهىن وؤلانالخاث اإلاخٗل٣ت بكٟاُٞت وهؼاَت الٗمل
الً٣اجي مما ظٗل ؾهىلت ع ٘ٞاإلاؿاَمحن للضٖاوي في خا ٫حسجُل ججاوػاث ،و٦ظل ٪وظىص
ججاوػاث لضي مجلـ ؤلاصاعة في الدؿُحر ًم ً٨للمؿاَمحن ع ٘ٞصٖىة ً٢اثُت ٖلى اإلاضًغًٍ.
الخاجمت:

وؿخيخج مً زال ٫الض اؾتّ ،
ؤن الامخُاػاث ال٨شحرة التي وعصث في ٢ىاهحن الاؾدشماع
ع
الجؼاثغي لم ج٧ ً٨اُٞت لجظب اإلاؿدشمغ ألاظىبي بالك٩ل الظي ًّم ً٨ؤلا٢خهاص الجؼاثغي مً
الاؾخٟاصة مً عئوؽ ألامىا ٫ألاظىبُت والخبرة ألاظىبُت ،وٟ٦اءة اإلاؿدشمغ ألاظىبي ،وزانت مً

ه٣ل الخ٨ىىلىظُا إلاسخل ٠الُ٣اٖاث ،وطلٌٗ ٪ىص بلى خض ٦بحر بلى وظىص يٛىَاث زاعظُت ٖلى
الضولت الجؼاثغٍت لؼٍاصة الخىاٞؼ الاؾدشماعٍت والخىؾ٘ في الدؿهُالث لالؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ،
ولَ ً٨ظا ألازحر ال ًسً٘  ِ٣ٞبلى وظىص يماهاث ٢اهىهُت واٖٟاءاث يغٍبُت وظمغُ٦ت بل
ًيبغي تهُئت مىار الاؾدشماع الٗام اإلاخ٩ىن مً جىٞحر الاؾخ٣غاع الؿُاسخي وألامجي ،وججاوػ الٗغاُ٢ل

****************  -مدمض بؾماُٖل ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .17
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البحرو٢غاَُت التي جب٣ى الخاظؼ الضاثم ؤمام اإلاؿدشمغ ألاظىبي ،باإلياٞت بلى تهُئت الش٣اٞت
اإلاجخمُٗت اإلاخالثمت م٘ ز٣اٞت اإلاؿدشمغ ألاظىبي.
اإلاغاح٘:
-

بؾماُٖل مدمض ،ظما٢ ٫اؾم خؿً  ،مدضصاث الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ

في الضو ٫الٗغبُت  ،نىضو ١الى٣ض الٗغبي .2007 ،
ؾُٗضي ًدحى ،الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغٖ ،مان  :ازغاء لليكغ والخىػَ٘.2015 ،-

٢ضي ٖبض اإلاجُض ،اإلاضزل بلى الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ال٩لُت ،الجؼاثغ :صًىان

اإلاُبىٖاث الجامُٗت.2003 ،
ال٣اهىن ع٢م ،277-63الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص  ،53الهاصع بخاعٍش .1963-08-02-

ال٣اهىن  13-82اإلااعر في  ،1982-08-28الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص،35

الهاصع ًىم .1982-08-31
-

اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م  12-93اإلااعر في  1993-10-05اإلاخٗل ٤بترُ٢ت

الاؾدشماع ،الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص ،64الهاصع .1993-10-10
-

ألامغ ع٢م  08-06اإلااعر في  2006-07-15اإلاٗض ٫واإلاخمم لؤلمغ ع٢م 03-01

واإلاخٗل ٤بخُىٍغ الاؾدشماع ،الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص ،47الهاصع ًىم .2006-07-19
-

بىلغباح ٚغٍب " ،الٗىامل اإلادٟؼة لجظب الاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة

وَغ ١جُُ٣مها صعاؾت خالت الجؼاثغ"  ،مجلت الباخضٖ ،ضص.2012 ،10
 بٗضاف ٖبض ال٨غٍم  ،الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ وآزاعٍ ٖلى الا٢خهاص الجؼاثغي زال٫الٟترة  ،2005-1995عؾالت ص٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت ،جسهو مالُت وه٣ىص،
ظامٗت الجؼاثغ٧ ،لُت الٗلىم الا٢خهاصًت وٖلىم الدؿُحر.2008 ،
ظىام٘ لبِبت ،ؤزغ ؾُاؾاث الاؾدشماع في ظظب الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ في الضو٫الٗغبُت صعاؾت م٣اعهت :الجؼاثغ ،مهغ والؿٗىصًت ،2012-2000ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في
الٗلىم الا٢خهاصًت ،ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة ،الجؼاثغ.2015 ،
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،"2017

"الاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة :الجؼاثغ اؾخُ٣بذ  1.2ملُاع صوالع في ؾىت
و٧الت

ألاهباء

الجؼاثغٍت

ٖلى

اإلاى٘٢

الال٨ترووي

http://www.aps.dz/ar/economie/57502-1-2-2017
-

ِٖسخى مدمض الٛؼالي" ،الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ حٗاعٍ ٠وً٢اًا"ٖ ،لى اإلاى٘٢

الال٨تروويhttp://www.arab-api.org :
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 الخٗامل م٘ جىوـ همىطحا:جلُُم الضبلىماؾُت الاكخهاصًت للجؼاثغ
Assessment of the effectiveness of the Algerian economic diplomacy:
dealings with Tunisia as model
ٌ صعوَل حما.ص
 بىمغصاؽ- ولُت الخلىق و الٗلىم الؿُاؾُت حامٗت امدمض بىكغة
d.derouiche@univ-boumerdes.dz
 ؾُضهم لُلى.ص
3 حامٗت الجؼاثغ
sidhoumleila@univ-alger3.dz
Abstract:

:ملخص

This intervention aims to assess the effectiveness
of the Algerian economic diplomacy in achieving
the economic and commercial objectives of
Algeria by studying the nature of the Algerian
economic dealings with neighboring countries.
The country of Tunisia was chosen as a model for
measurement due to the specificity that
characterizes the relations between Algeria and
Tunisia, as well as the existence of a large border
crossing project between the two countries at the
level of the Algerian El-ouadi state and the
Tunisian governorate of Tozeur, where the
economic feasibility of the border crossing will
be evaluated and did Algeria take into account all
the economic indicators which is in its interest.
Keywords:
Economic diplomacy, Algeria, Tunisia.
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ٗالُتٞ ُُم مضي٣ َظٍ اإلاضازلت الى جٝتهض
خهاصًت الجؼاثغٍت في٢الضبلىماؾُت الا
خهاصًت والخجاعٍت٢ الاٝ ألاَضا٤ُ٣جد
 صعاؾت َبُٗت الخٗامالث٫للجؼاثغ مً زال
، الجىاع٫خهاصًت الجؼاثغٍت م٘ صو٢الا
ىمىطط٦ ٘ الازخُاع ٖلى صولت جىوـ٢خُض و
 هٓغا للخهىنُت التي جمحز٪ُاؽ وطل٣لل
٪ظل٦ و،اث بحن الجؼاثغ وجىوـ٢الٗال
بحر بحن٦ لىظىص مكغوٕ مٗبر خضوصي
البلضًً ٖلى مؿخىي والًت الىاصي الجؼاثغٍت
 خُض ؾِخم،ٓت جىػع الخىوؿُتٞومدا
خهاصًت للمٗبر الخضوصي٢ُُم الجضوي الا٣ج
ل٧ وَل ازظث الجؼاثغ في الخؿبان
خهاصًت التي جهب في٢اإلااقغاث الا
.مهلختها
:ولماث مفخاخُت
. جىوـ، الجؼاثغ،خهاصًت٢الضبلىماؾت الا

ملضمت:
حؿعى الجؼاثغ بلى جُىٍغ مىاَ٣ها الخضوصًت بُغٍ٣ت جد ٤٣الخىمُت اإلادلُت واإلاؿخضامت للؿ٩ان
ً
اإلادلُحن و٦ظل ٪لؿ٩ان الجاهب آلازغ مً الخضوص ،وَى ما ٌٗخبر ظؼءا عثِؿُا مً اليكاٍ
الضبلىماسخي في بٗضٍ الا٢خهاصي .خُض ٌٗخبر جُىٍغ اإلاىاَ ٤الخضوصًت مً ؤَم آلالُاث التي
حؿاٖض الضولت ٖلى ٞغى الؿُُغة ال٩املت ٖلى خضوصَا وجم٨جها مً مداعبت الجغٍمت اإلاىٓمت
الٗابغة للخضوص ،و٦ظل ٪مىاظهت التهضًضاث الامىُت اإلاسخلٟت التي جيخج ٖاصة ًٖ ُٚاب الخىمُت
في اإلاىاَ ٤الخضوصًت بما ٌؿاٖض الجماٖاث الاظغامُت ٖلى اؾخٛال ٫الؿ٩ان اإلادلُحن للُ٣ام
باألٖماٚ ٫حر الكغُٖت م٣ابل مىدهم بٌٗ الامىا .٫و٢ض ؤصع٦ذ الضولت الجؼاثغٍت ؤن جدىٍل
اإلاىاَ ٤الخضوصًت بلى مىاَ ٤جىمىٍت ًًمً لها ٖلى اإلاضي الُىٍل مؿاٖضة الجِل ومسخل٠
ال٣ىاث الامىُت الازغي ٖلى يمان امً الخضوص وألامً الىَجي بهٟت ٖامت ،زانت وؤن اهسغاٍ
مٗٓم الؿ٩ان اإلادلُحن في ألاوكُت ٚحر ال٣اهىهُت الٗابغة للخضوص ؾببه ال٣ٟغ الظي ٌِٗكه
ؾ٩ان جل ٪اإلاىاَ.٤
وٍىضعط البرهامج الىَجي لخىمُت اإلاىاَ ٤الخضوصًت يمً الؿُا ١اإلااؾسخي الجضًض للضولت،
والظي ًخمحز بىي٘ الخُت الالػمت لخد ٤ُ٣طل ٪مً زال ٫مىا٣ٞت الؿلُاث الٗامت ٖلى الخُت
الىَىُت " لتهُئت اإلاىاَ "٤آلٞاٖ ١ام  ،2030والتي جخًمً في ظؼءَا الخام بدىمُت اإلاىاَ٤
الخضوصًت زالر مداوع اؾاؾُت ًخٗل ٤اإلادىع ألاو ٫مجها باإلَاع ال٣اهىوي الخام باإلاىا٣ٞت ٖلى
الخُت الىَىُت إلٖضاص ؤلا٢لُم اإلالخ ٤بهظا ال٣اهىن إلاضة ٖكغًٍ ٖاما م٘ يغوعة الخًىٕ
للخُُ٣م الضوعي والخدضًض ٧ل زمـ ؾىىاث  ،والشاوي ًلؼم ظمُ٘ الُ٣اٖاث الىػاعٍت و٦ظل٪
اإلاجمىٖاث ؤلا٢لُمُت .واإلااؾؿاث الىَىُت واإلادلُت ٖلى اخترام يىابِ و٢ىاٖض الخُت
الىَىُت الٖضاص الا٢لُم والٗمل مٗها في اٖضاص ٧اٞت مكاعَٗها وزُُها  ،والشالض ًخٗل ٤بيكغَا
ويمان ونىلها الى ٧ل الهُئاث والاَغا ٝاإلاٗىُت بها مً خُذ الخىُٟظ او اإلاكاع٦ت او الاؾخٟاصة
( ماؾؿاث الضولت اإلاغ٦ؼٍت ،الجماٖاث اإلادلُت ،الُ٣إ الخام ،اإلاجخم٘ اإلاضوي).
خُض ان َىا ٥الٗضًض مً الضو ٫التي اٖخمضث ٖلى م٣اعبت الخىمُت اإلادلُت للمىاَ٤
الخضوصًت ٦ألُت إلاىاظهت التهضًضاث الامىُت الالجمازلُت ٖلى خضوصَا ٖلى ٚغاع الىالًاث اإلاخدضة
الامغٍُ٨ت التي جُب ٤صبلىماؾُت ا٢خهاصًت مخٗضصة الابٗاص م٘ اإلا٨ؿُ .٪و٦خجغبت في الخٗاون
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الضولي لخىمُت اإلاىاَ ٤الخضوصًت ،وٗ٢ذ الجؼاثغ اجٟاُ٢ت م٘ جىوـ بكإن الخىؤمت بحن والًت
الىاصي الجؼاثغٍت ومدآٞت جىػع الخىوؿُت .خُض جًمً مكغوٕ الخىؤمت ٖضة بغامج جىمىٍت
مكتر٦ت تهض ٝبلى ع ٘ٞمؿخىي الخىمُت اإلادلُت في الىالًخحن .خُض وؿعى مً زالَ ٫ظٍ اإلاضازلت
الى جدلُل الاؾتراجُجُت الجؼاثغٍت في َظا اإلاجا ٫ومٗغٞت اًجابُاتها وخضوصَا الٗملُت ،وَل
ؾدىجر م٣اعبت جىمُت اإلاىاَ ٤الخضوصًت في جُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت للجؼاثغ زانت اوجها
جىٓغ للجهت الازغي مً الخضوص ٖلى اجها قغٍ ٪في الٗملُت الخىمىٍت ،وطل ٪مً زال ٫اإلاداوع
الخالُت:
 اإلاىاَم الخضوصًت والضبلىماؾُت الاكخهاصًت :الىي٘ الاكخهاصي والاحخماعي
اإلادلي
حٗخبر الخضوص عمؼ لؿُاصة الضو ،٫ومهضع للخىجغاث الضبلىماؾُت اإلاغجبُت بالهىٍت والجٛغاُٞا
والش٣اٞت والاٖغا ،١ومهاصع الثروة ،والخضوص ب٣ضع ما هي م٩ان للٗبىع والخباص ٫والخد٨م
ً
جاعٍسُا٧ ،اهذ الخضوص ؾمت مً ؾماث الضولت
واإلاغا٢بتٞ ،هي مىيىٕ للخٗاون وم٩ان للٗضوان.
اإلاؿخ٣لت ،جضًغَا الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼٍت ًٖ َغٍ ٤الجماع ٥والجِل ،ومسخل٢ ٠ىاث الامً .لهظا
ٞةن ٧ل الؿُاؾاث الٗامت ،باؾخصىاء الؿُاؾت الخاعظُت ،جىُبٖ ٤لى ألاعاضخي الىَىُت ،ال
جخجاوػَا ً
ؤبضا .ؤما الُىم٣ٞ ،ض ؤنبدذ الخضوص ٖلى مٟترَ ١غ ١الخٗاون والخباص ،٫وْهغ
مٟهىم ظضًض في َظا الؿُاً ١غبِ حٗامل الضولت م٘ ظحراجها او م٘ بُ٣ت الضو ٫الازغي ،وَى
مٟهىم الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت بمؿخىٍاتها اإلادلُت والا٢لُمُت والضولُت .ولظلٞ ٪هي حكحر بلى
ٖملُاث الخى٦مت الا٢خهاصًت اإلادلُت وؤلا٢لُمُت والٗاإلاُت التي ًخم ٞحها نُاٚت صوع اإلاىٓماث
الضولُت وؤلا٢لُمُت وال٣ىاهحن الىَىُت واللىاثذ اإلادلُت الخانت بالًبِ الا٢خهاصي ٖلى اؾاؽ
٢اٖضة عابذ  -عابذ .وبالخاليٞ ،ةن الخضوص اإلاٗانغة هي مىيىٕ الٗضًض مً ؤلاظغاءاث
صاثما بلى الٟهل والخ٣ؿُم ،ولً ً٨
والاؾتراجُجُاث التي ال تهضً ٝ
ؤًًا بٖاصة جىخُض ألاعاضخي ؤو
حؿهُل ٖبىعَا مً َغ ٝالاٞغاص بما ًًمً ؾُىلت عئوؽ الامىا ٫اإلاسههت لالؾدشماع ٖلى في
اإلاىاَ ٤الخضوصًت.
في َظا الهضص ،حؿعى الجؼاثغ بلى جُىٍغ مىاَ٣ها الخضوصًت بُغٍ٣ت جد ٤٣الامً والخىمُت
اإلادلُت واإلاؿخضامت للؿ٩ان اإلادلُحن و٦ظل ٪لؿ٩ان الجاهب آلازغ مً الخضوص مً زال ٫جُٟٗل
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الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت .خُض ؤصع٦ذ الضولت الجؼاثغٍت ؤن جدىٍل اإلاىاَ ٤الخضوصًت بلى
مىاَ ٤جىمىٍت ً٩لٟها ؤ٢ل مً خغاؾت َظٍ اإلاىاَ ٤باألؾالُب الخ٣لُضًت ( اٖخماصا ٖلى مٟهىم
الامً الهلب) ،زانت وؤن مٗٓم ألاوكُت ٚحر ال٣اهىهُت الٗابغة للخضوص ؾببها ال٣ٟغ الظي
ٌِٗكه ؾ٩ان جل ٪اإلاىاَ .٤خُض ؤوكإث الجؼاثغ البرهامج الىَجي لخىمُت ألاعاضخي آلٞا، 2030 ١
وَكمل َظا البرهامج ظمُ٘ الاؾتراجُجُاث وؤلاظغاءاث التي تهض ٝبلى يمان الخىػَ٘ اإلاىاؾب
للؿ٩ان وألاوكُت الا٢خهاصًت والبيُت الخدخُت ،م٘ مغاٖاة زهاثو اإلاىاَ ٤ويمان ان ً٩ىن
الخىاػن وؤلاهها ٝوالجاطبُت مًمىهت في ظمُ٘ مؿاخاث التراب الىَجي ،في بَاع الخىمُت
اإلاؿخضامت الٗابغة للخضوص.
لظلٞ ،٪ةن عَان َظا البرهامج ال ًخمشل في مغا٣ٞت اإلاىاَ ٤ألا٦ثر صًىامُُ٨ت مً زال٫
َُ٩لت خغ٦تها ول ً٨بك٩ل زامً ،خمشل في يمان ج٩امل اإلاىاَ ٤البُٗضة التي حٗاوي مً
الخإزحر في مجا ٫الخىمُت .مً َظا اإلاىُل ،٤جىلي الؿلُاث الٗامت ؤَمُت ٢هىي لهظٍ اإلاىاَ،٤
مً زال ٫وي٘ بغامج زانت للخىمُت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت تهض ٝبلى جدؿحن الٓغوٝ
اإلاِٗكُت لؿ٩اجها ومكاع٦تهم الٟاٖلت في الخغ٦ت الا٢خهاصًت الىَىُت وجمُ٨جهم مً الاهٟخاح ٖلى
الخباصالث ٖبر الخضوص زانت الخضوص الكغُ٢ت والجىىبُت للبالص.
و٦خجغبت لخُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت والخٗاون الضولي لخىمُت اإلاىاَ ٤الخضوصًت،
وٗ٢ذ الجؼاثغ اجٟاُ٢ت م٘ جىوـ بكإن الخىؤمت بحن والًت الىاصي الجؼاثغٍت ووالًت جىػع
الخىوؿُت .وجًمً مكغوٕ الخىؤمت ٖضة بغامج جىمىٍت مكتر٦ت تهض ٝبلى ع ٘ٞمؿخىي الخىمُت
اإلادلُت في الىالًخحن .وم٘ طل ،٪لم ً ً٨جىُٟظ بغهامج َظا الخٗاون وال ختى ويٗه ٖلى ظضو٫
ألاٖما ٫الؿُاسخي ؤمغ بضًهي٦ .ما ؤن الجزاٖاث واإلاىعوزاث الخاعٍسُت والخهىنُاث الىَىُت
والً٣اًا الاؾتراجُجُت جدض مً اإلاىٓىع الؿُاسخي في الًٟاء الىَجي والًٟاء الا٢لُمي؛ ٦ما ان
اإلاهالر والخالٞاث الضازلُت الٗامت ؤو الخانت جمى٘ الخٟاَم اإلاخباصٖ ،٫لى ٖ٨ـ ال٣غب
الش٣افي اإلادلي للؿ٩ان الظًً ٌِٗكىن ٖلى ظاهبي الخضوص .لهظا ٞةن بٌٗ الضو ٫جبُئ ؤي
ٖملُت جىمُت للمىاَ ٤الخضوصًت ألَضا ٝؾُاؾُت يُ٣ت ال جسضم بالًغوعة اإلاهالر اإلادلُت
للؿ٩ان.
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بن الىٓغٍت ألاؾاؾُت التي َىعَا ٖالم الاظخمإ ألاإلااوي "وٍغهغ ؾىمباعث" في ؤواثل ال٣غن
ً
ؤؾاؾا ٖلى ؤن جىمُت اإلاىاَ ٤بهٟت ٖامت واإلاىاَ ٤الخضوصًت بهٟت زانت
الٗكغًٍ ،جىو
حٗخمض ٖلى آلُخحن :ؤوال٢ :ضعتها ٖلى جد ٤ُ٣الضزل اإلااصي مً زاعط "خضوصَا" (وَظا ما ٌؿمى
ال٣اٖضة ؤو الضزل ألاؾاسخي) وزاهُا :بٖاصة جىػَ٘ َظا الضزل ألاؾاسخي او ال٣اٖضي في ا٢خهاصَا
اإلادلي في ق٩ل ؤلاهٟا ١الاؾتهال٧يً .
بىاء ٖلى َظا ؤلاَاع اإلاٟاَُمي َ ،ىع  Laurent Daveziesما
ٌؿمُه م٣اعبت "مدغ٧اث الخىمُت" وبجى قب٨ت ٢غاءة جُىٍغٍت ظضًضة ب٢لُمُت ً٩ىن ٞحها مٟهىم
الا٢خهاص اإلادلي للؿ٩ان ً
ً
مغ٦ؼٍا .خُض قغٕ في جُُ٣م وػن آلالُاث ؤلاهخاظُت الخىاٞؿُت:
م٩اها
ال٣اٖضة ؤلاهخاظُت ،وؤلاهخاظُت ؤلاياُٞت ،ال٣ىاٖض الٗامت والاظخماُٖت والؿ٨ىُت ،التي حؿمذ
لؤل٢الُم بالخهىٖ ٫لى الضزل ٖلى الىدى الخالي:
اللاٖضة ؤلاهخاحُت :الضزل اإلاغجبِ بىظىص ٖماٌِٗ ٫كىن في ؤلا٢لُم وَٗملىن في الهىاٖاث
الخىاٞؿُت ،ؤي اإلاىخجحن واإلاهضعًٍ.
ألاؾاؽ الٗام :الضزل اإلاغجبِ بىظىص مىْٟحن مضهُحن.
اللاٖضة الاحخماُٖت٧ :ل صزل الخدىٍالث الاظخماُٖت (باؾخصىاء مٗاقاث الخ٣اٖض) التي ٌؿخُٟض
مجها اإلاُ٣مىن (بٖاهاث البُالت  ،اإلاؼاًا الاظخماُٖت اإلاسخلٟت  ،بلخ).
اللاٖضة الؿىىُت :مٗاقاث الخ٣اٖض وه٣ٟاث الؿُاخت الؿىُ٢ت وٚحر الؿىُ٢ت والضزل اإلاغجبِ
بىظىص ؤشخام وكُحن ٌِٗكىن في ؤلا٢لُم ول٨جهم ٌٗملىن في الخاعط.
مً زالَ ٫ظٍ اإلاٗاًحر هالخٔ بإن الخٟاٖل بحن الؿ٩ان اإلادلُحن للضوٖ ٫بر الخضوص ٌٗض
قغَا اؾاؾُا لٟٗالُت الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ولخد ٤ُ٣الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت للمىاَ٤
الخضوصًت .لَ ً٨ظٍ اإلاٗاًحر جهُضم مً ظهت ازغي باالٖخباعاث الامىُت للضو ،٫والتي حٗخبر في
ؤٚلب الخاالث اولىٍت باليؿبت للضو ٫الاٞغٍُ٣ت ومجها ٧ل مً الجؼاثغ وجىوـ .خُض حٗخبر
التهضًضاث الامىُت الٗابغة للخضوص الؿبب الغثِسخي الظي ًض ٘ٞالضو ٫لخٛلُب الالُاث الٗؿ٨غٍت
لخماًت خضوصَا ٖلى الالُاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت.
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٩ٞل ٢اٖضة ،ؤو "مدغ ٥الخُىٍغ" ،لها وُْٟت وزهاثو مدضصة ،ججٗل الضولت جىٓغ الحها
هٓغة مسخلٟت ،خُض ؾجر٦ؼ ٖلى ال٣اٖضة الٗامت التي جخمخ٘ بسانُت مؼصوظت جخمشل في ٢لت
صعاؾتها ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي وحٗخمض (بك٩ل ؤو بأزغ) ٖلى صًىامُُ٨اث جىَحن الؿ٩ان .وبهظا
اإلاٗجى ٞةن مؿخىاَا وصًىامُاتها ال حٗخمض بإي خا ٫مً ألاخىاٖ ٫لى ال٣ضعة ؤلاهخاظُت للمىاَ،٤
بل ٖلى ال٣ضعة الخٟاٖلُت ( وَىا جٓهغ الخاظت اإلالخت لخيكُِ الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت للضولت).
وبؿبب ٖضم خؿاؾُتها ججاٍ الهضماث الا٢خهاصًت واؾخ٣غاعَا اليؿبيً ،م ً٨ؤن جلٗب
اإلاىاَ ٤الخضوصًت ً
ً
خُىٍا في جيكُِ اإلاىاَ ٤الخضوصًت في ؤو٢اث ألاػماث الا٢خهاصًت الن
صوعا
ً
1
َىا ٥صاثما ؾلٗا ٖلى َغفي الخضوص ًدخاظها الؿ٩ان اإلادلُحن.
 الخُت الىَىُت لخىمُت اإلاىاَم الخضوصًت :اإلاًمىن وألاهضاف
ٖلى الىعً ١بضو اإلاكغوٕ ع ً
اجٗا ،ل٨ىىا وٗلم ؤهه لِـ مً الؿهل جىُٟظٍ ٖلى اعى الىا.٘٢
زانت ٖىضما ه٨ٟغ في َبُٗت هٓام الجماٖاث الا٢لُمُت في الجؼاثغ ،والظي ً٣ىم ٖلى ؤلاصاعة
اإلاغ٦ؼٍت وجبُٗت ؤلاصاعة اإلادلُت لئلصاعة اإلاغ٦ؼٍت ،بِىما حٗخمض الخىمُت اإلادلُت الخضًشت ٖلى ههج
اإلا٩ان .خُض بغػث الخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت (ٖ )Local Economic Devellopmentلى
الهُٗض الٗالمي ٦ىهج جسُُِ خُىي "٢اثم ٖلى اإلا٩ان" للخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت وؤلا٢لُمُت
2

.

خُض حٗخبر و٧الت الخىمُت الضولُت ألاإلااهُت ؤن الخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت ( )LEDهي "ٖملُت
مؿخمغة ً٣ىم مً زاللها ؤصخاب اإلاهلخت الغثِؿُحن واإلااؾؿاث مً ظمُ٘ مجاالث اإلاجخم٘،
الُ٣اٖان الٗام والخام و٦ظل ٪اإلاجخم٘ اإلاضوي ،بالٗمل بك٩ل مكتر ٥لخل ٤محزة ٞغٍضة
للمىُ٣ت وقغ٧اتها ،ومٗالجت بزٟا٢اث الؿى ،١وبػالت الٗ٣باث البحرو٢غاَُت ؤمام الكغ٧اث
اإلادلُت وحٗؼٍؼ ال٣ضعة الخىاٞؿُت للكغ٧اث اإلادلُت ٖلى َغفي الخضوص 3.وَى ما ًخُلب مً
الجؼاثغ اث ج ٠ُ٨هٓامها الخام بدؿُحر الجماٖاث اإلادلُت ٖلى َظا الاؾاؽ ،وجم ً٨الؿلُاث
اإلادلُت مً مماعؾت " الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت" م٘ هٓغائها صون الخاظت الى الٗىصة الى الؿلُت
اإلاغ٦ؼٍت ،بال ُٞما ًسو ال٣غاعث ال٨بري طاث البٗض اإلاغ٦ؼي.
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ًىضعط البرهامج الىَجي لخىمُت اإلاىاَ ٤الخضوصًت يمً الؿُا ١اإلااؾسخي الجضًض للضولت،
والظي ًخمحز بمىا٣ٞت الؿلُاث الٗامت ٖلى الخُت الىَىُت إلٖضاص اإلاىُ٣ت آلٞا 2030 ١التي
جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلحها بمىظب ال٣اهىن ع٢م  4 .02-10مما ًا٦ض ؤن ٧ل ظؼء مً التراب الىَجي بما
في طل ٪اإلاىاَ ٤الخضوصًت َى ٖىهغ مً اعيىا ومجخماٖىا وجغازىا ،وٍجب ؤن وٗتر ٝبد٧ ٤ل
مجهم في الخُىع والاػصَاع في بَاع بؾتراجُجُت قاملت ومًبىَت .جًمً ال٣اهىن  02-10زالر
مىاص :ألاولى جخٗل ٤باإلاىا٣ٞت ٖلى الخُت الىَىُت إلٖضاص ؤلا٢لُم اإلالخ ٤بهظا ال٣اهىن إلاضة
ُ
ٖكغًٍ ؾىت م٘ يغوعة الخًىٕ للخ٣ىٍم الضوعي والخدضًض ٧ل زمـ ؾىىاث  ،والشاهُت جلؼم
ظمُ٘ الُ٣اٖاث الىػاعٍت واإلاجمىٖاث ؤلا٢لُمُت واإلااؾؿاث الىَىُت واإلادلُت باخترام يىابِ
و٢ىاٖض الخُت الىَىُت إلٖضاص ؤلا٢لُم والٗمل مٗه في بٖضاص ظمُ٘ مكاعَٗه وزُُه ،
والشالشت ًخٗل ٤بيكغٍ.
و٢ض حٗؼػث َظٍ الاؾتراجُجُت مً زال ٫ألاَمُت التي جىلى لهظٍ اإلاؿاخاث مً زال ٫ال٣اهىن
ً
مُل٣ا الخىاػ٫
ع٢م  5 .01-16الظي ًخًمً الخٗضًل الضؾخىعي  ،والظي ًىو ٖلى ؤهه "ال ًجىػ
ؤو الخسلي ًٖ ؤي ظؼء مً ألاعاضخي الىَىُت" .مً ظهت  ،و٦ظل ٪مً زال ٫زُت ٖمل الخ٩ىمت
لكهغ ؾبخمبر  ، 2017والتي ا٢ترخذ ج٨شُ ٠ظهىص الخىمُت ُٞما ًخٗل ٤باإلاىاَ ٤الخضوصًت ،ال
ؾُما ُٞما ًخٗل ٤بسلٞ ٤غم الٗمل وزل ٤الثروة ،مً زال ٫جصخُذ الىىا٢و والٗمل ٖلى
اؾخ٣غاع الؿ٩ان وجدؿحن ؤلاَاع اإلاِٗصخي للمىاًَ (بؾ٩ان  ،حٗلُم  ،جضعٍب  ،صخت ٖ ،مل ،
َا٢ت  ،بمضاص بمُاٍ الكغب  ،جىُ٣ت َ ،غ ، )... ١و٦ظل ٪بٖاصة الخُاة الا٢خهاصًت وخغ٦ت
الخىمُت وصٗٞها هدى الاخؿً وع ٘ٞظاطبُت َظٍ اإلاىاَ ٤مً زال ٫جس ٠ُٟالُ٣ىص ٖلى الاؾدشماع
والخجاعة البُيُت ٖلى َغفي الخضوص.
وبم٣اعهت مدخىي البرهامج الىَجي لخىمُت اإلاىاَ ٤الخضوصًت بالخٗغٍ ٠الىٓغي للخىمُت
اإلادلُت ،هالخٔ ؤجهما ال ًسخلٟان ً
٦شحرا .والهضَ ٝى جد ٤ُ٣الخىمُت اإلادلُت في اإلا٣ام ألاو ٫م٘
مغاٖاة زهىنُت اإلاىاَ ٤الخضوصًت .لظا ٞةن الىهج ال٣اثم ٖلى اإلا٩ان ٌؿتهض ٝبك٩ل نغٍذ
اإلاىاَ ٤الجٛغاُٞت للخهىٖ ٫لى ق٩ل مً ؤق٩ا ٫اإلاٗاملت الخانت ،ؾىاء ٧اهذ ؤلاٖاهاث
الًغٍبُت ؤو الاؾدشماعاث الٗامت ؤو ال٣ىاهحن وال٣ىاٖض واللىاثذ الخانت  6.ول ً٨بالىٓغ بلى حجم
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اإلاىُ٣ت الجٛغاُٞت اإلاٗىُت بالبرهامج الىَجي لخُىٍغ اإلاىاَ ٤الخضوصًت هدؿاء٢ ًٖ ٫ضعة الضولت
ٖلى جىُٟظ البرهامج؟
خُض ًخًمً البرهامج  09مىُ٣ت خضوصًت م٣ؿمت ٖلى الىدى الخاليّ :
خضص اإلاسُِ الىَجي
لتهُئت ؤلا٢لُم آلٞا 2030 ١حؿ٘ ( )09مىاَ ٤خضوصًت وهي :
-1الؿاخل الكغقي-2 ،الخل الكغقي-3 ،الخل الٛغبي-4 ،الهًاب الٗلُا ـ قغ-5 ،١الهًاب الٗلُا ـ
ٚغب-6 ،الجىىب ـ قغ-7 ،١الجىىب ال٨بحر ـ قغ-8 ،١الجىىب ال٨بحر-9 ،الجىىب ـ ٚغب.
وحكمل اإلاىاَ ٤خضوصًت ما ًإحي  12 :والًت 03،والًاث مىخضبت 57،بلضًت 07،صو ٫مجاوعة.
 مؿاخت ّج٣ضع بـ ٦ 1 323 395م 2ؤي ما ٌٗاص % 42 ٫مً اإلاؿاخت ؤلاظمالُت للىًَ.
  892 062وؿمت ؤي  % 3مً بظمالي ٖضص ؾ٩ان الىًَ.ّ
وٍخىػٕ ٖلى الىدى آلاحي :
 زِ خضوصي ًبل٧ 6 343 ٜلم٧ 1601لم م٘ اإلاٛغب٧ 1376 ،لم م٘ مالي٧ 982 ،لم م٘ لُبُا٧ 965 ،لم م٘ جىوـ٦ 956 ،م
مل٘ الىُجغ٧ 463 ،لم م٘ مىعٍخاهُا٧ 42 ،لم م٘ الصخغاء الٛغبُت 7.وبالىٓغ لُى ٫الخضوص م٘
صو ٫الجىاع والظي ًبل٧ 6343 ٜلمٞ ،ةن الخاظت الى جُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت
انبدذ ؤ٦ثر مً يغوعة ،بالىٓغ لدجم الٟغم الا٢خهاصًت التي ًم ً٨الخهىٖ ٫لحها
وجد٣ُ٣ها ٖلى َغفي الخضوص.
لً ً٨بضو مً زال ٫اإلاكغوٕ الظي ٢ضمخه وػاعة الضازلُت خى ٫جُىٍغ اإلاىاَ ٤الخضوصًت
ؤجها ظاءث ٨ٟ٦غة ؤ٦ثر مجها مكغوٕ .وطل ٪ألن اإلاكغوٕ لم ًدمل بضازله آلُاث الخىُٟظ ٖلى
ؤعى الىا ، ٘٢ومً زال ٫البدض في وزاث ٤وػاعة الضازلُت خىَ ٫ظا اإلاكغوٕ لم وٗثر ٖلى ؤي
صلُل ٖلى زُت مدضصة ؤو ؾُاؾت ٖامت لخُىٍغ اإلاىاَ ٤الخضوصًت .وَظا ًشحر الدؿائ ٫خى٫
ظضًت اإلاكغوٕ مىظ جإؾِؿه ،ألن مشل َظا اإلاكغوٕ ًخُلب ؾُاؾت ٖامت ناعمت ومحزاهُت
ضخمت لخد٣ُ٣ه  ،بِىما وٗلم ؤن الجؼاثغ حٗاوي مً ؤػمت مالُت ٦بحرة بؿبب اجهُاع ؤؾٗاع الى.ِٟ
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مما ؾب ٤وؿخيخج ؤن الخ٩ىمت الجؼاثغٍت وا٣ٞذ ٖلى طل ٪اإلاكغوٕ صون ختى مٗغٞت
ألابٗاص اإلاسخلٟت ل٩لمت "مىُ٣ت" ؤو م٩ان ،وما الظي ًهلر ل٩ل مىُ٣ت م٘ اخترام زهىنُاتها
ً
اإلاخٗضصة٨ٖ ،ـ ما َى مىظىص في جىوـ جماماٞ .بضون حؿمُت ؤو حٗغٍ ٠ؤو جمشُل مً ٢بل
الؿ٩ان اإلادلُحن ،ال ٌٗض اإلا٩ان ً
م٩اهاً .خم بىاء ألاما ً٦بك٩ل مؼصوط :مٗٓمها مبجي ؤو مجؿض
بك٩ل ماصي .او مً زال ٫بصعا٦ها وقٗىعَا وٞهمها وجسُلها ٦بٗ٣ت في ال٩ىن ،م٘ مجمىٖت مً
ألاقُاء اإلااصًت ،وجهبذ ً
م٩اها ٖ ِ٣ٞىضما جغجبِ بالخاعٍش ؤو الا٢خهاص واإلاجخم٘  ،ؤو الخُغ ؤو
ألامً  ،ؤو الهىٍت ؤو الظا٦غة .وٖلى الغٚم مً ؤَمُخه اليؿبُت الشابخت والٟغيُت ٞ ،ةن مٗجى ؤو
ُ٢مت هٟـ اإلا٩ان مخ٣لب  -مغن في ؤًضي ؤشخام ؤو ز٣اٞاث مسخلٟت٢ ،ابل للخٛحر بمغوع الى٢ذ
ً
 ،ومخىاػٕ ٖلُه خخما اطا ما اعجبِ باإلاهالر 8.وهي الاٖخباعاث التي لم جازظ بٗحن الاٖخباع ٖىض
نُاٚت َظا اإلاكغوٕ مً َغ ٝنىإ ال٣غاع في الجؼاثغ ،خُض ال جؼا ٫الىٓغة الامىُت الهلبت
هي اإلاهُمىت ٖلى َغٍ٣ت ج٨ٟحر اإلاؿاولحن في اإلاىاَ ٤الخضوصًت .م٘ حُِٛب واضر لضوع اإلالخ٤
الا٢خهاصي في الؿٟاعاث الجؼاثغٍت في مسخل ٠صو ٫الٗالم ،وزانت الضو ٫التي ججغي مٗها
خضوص الجؼاثغ ،وَى ما ًخُلب اٖاصة الىٓغ في طل ٪الضوع وختى الاشخام الظًً ٌؿىض لهم.
باإلياٞت بلى طلً ، ٪جب جىيُذ ؾبب جغ٦حز الخ٩ىمت ٖلى اإلاىاَ ٤الخضوصًت صون ٚحرَا ،
مشل اإلاىاَ ٤الضازلُت والصخغاوٍت .خُض جخُلب ؤي ؾُاؾت ٖامت ؤن ًخم جدضًض اإلاك٩لت بض٢ت
مً ؤظل جىٞحر اإلاىاعص الالػمت إلاٗالجتهاٞ .ةطا ٧اهذ مك٩لت اإلاىاَ ٤الخضوصًت هي الخىمُت ٩ٞ ،ل
اإلاىاَ ٤ألازغي حٗاوي مً ه٣و في الخىمُت وختى ُٚابها في بٌٗ اإلاىاَ .٤ولٗل الخجؿُض ألابغػ
للخىمُت الظي ًجب الُ٣اؽ ٖلُه َى ؤن الخىمُت الا٢خهاصًت جخُلب ماؾؿاث ؾُاؾُت قاملت
حٗمل ٖلى خماًت الخ٣ى ١الٟغصًت ،وجإمحن اإلالُ٨ت ،وحصج٘ عٍاصة ألاٖما ،٫وبالخالي حٗؼػ الىمى.
ً
جاعٍسُا وال٣اثمت ٖلى اإلااؾؿاث الاؾخسغاظُت ،
وَى ما ٌؿخضعي حُٛحر الظَىُت التي خ٨متها
9

والتي جغ٦ؼ الؿلُت في ؤًضي ٢لت ٢لُلت مً اإلاجخم٘.

بن ؤلازٟا ١في جبرًغ البرهامج الخىمىي للمىاَ ٤الخضوصًت ،م٘ ؤجها ال جسخل ًٖ ٠اإلاىاَ٤
ألازغي في مؿخىٍاث الخىمُتً ،جٗلىا ٚحر مخٟاثلحن بىجاح َظا اإلاكغوٕ  ،ألهه ببؿاَت لم ًُبجى
ٖلى ؤؾـ ا٢خهاصًت واظخماُٖت جإزظ بٗحن الاٖخباع زهىنُاث اإلاىاَ ٤الخضوصًت  ،ألن ما
ًض ٘ٞالضو ٫بلى التر٦حز ٖلى اإلاىاَ ٤الخضوصًت َى خماًتها مً التهضًضاث ألامىُت اإلاسخلٟت  ،ال
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ؾُما ؤلاعَاب والتهغٍب والهجغة ٚحر الكغُٖت وَظا ما لم وؿمٗه في الخُاب الغؾمي للخ٩ىمت
الجؼاثغٍت ،ؤي ٖضم عبِ جُىٍغ اإلاىاَ ٤الخضوصًت بالتهضًضاث التي جىاظهها .وَى في الىا٘٢
الضا ٘ٞالاؾاسخي ل٩ل الضو ٫لخىمُت مىاَ٣ها الخضوصًت لخجٗل مجها الخؼام الامجى الاو ٫ؤمام ٧ل
التهضًضاث التي ط٦غهاَا ؾاب٣ا.
بن الاؾتراجُجُت الجؼاثغٍت لخىمُت اإلاىاَ ٤الخضوصًت ٚحر واضخت ،والخ٩ىمت لم جدضص الىهج
الظي ؾدخسظٍ ،وَل ؾخٗخمض ٖلى م٣اعبت اإلاا ٫لضٖم الىمى ؤو م٣اعبت عؤؽ اإلاا ٫البكغي ،ؤو
م٣اعبت الاؾدشماع الٗابغ للخضوص اإلاضٖىم بضبلىماؾُت ا٢خهاصًت ٢ىٍت؟ .خُض ؤهه لُاإلاا اج٤ٟ
الا٢خهاصًىن ٖلى ؤهه ًم ً٨جد ٤ُ٣الىمى الا٢خهاصي مً زال ٫بياٞت اإلاؼٍض مً عؤؽ اإلاا،٫
واإلاؼٍض مً الٗمالت ،واإلاؼٍض مً الخ٨ىىلىظُا ،ولَ ً٨ظا الىىٕ مً الىمى ً
صاثما ما ً٩ىن له ٖىاثض
مخىا٢هت .لهظا ًجاص ٫مىٓغوا الىمى والخىمُت الجضص بإن الىمى ألا٦ثر ً
ط٧اء ًخُلب اؾدشماعاث
في ؤ٩ٞاع وابخ٩اعاث و٢ضعاث الٗما - ٫عؤؽ اإلاا ٫البكغي  -لؼٍاصة ؤلاهخاط الا٢خهاصي الغؾمي بإ٦بر
٢ضع مً الٟ٨اءةٖ 10.لى عؤؾها الاهٟخاح ٖلى اإلاىاَ ٤الخضوصًت بما ًدى ٫جل ٪اإلاىاَ ٤مً قغٍِ
خضوصي ظامض الى قغٍِ جىمىي ٌؿخُٟض مىه ٦ال َغُٞه م٘ امخضاص صازلي مً الجهخحن.
ول٩ي جىجر الجؼاثغ في جىُٟظ بغهامج جىمُت اإلاىاَ ٤الخضوصًت ً ،جب ٖلحها جُىٍغ َغٍ٣ت
حٗامل الضولت م٘ الجماٖاث اإلادلُت ،ألن اإلاهم في َظا البرهامج َى اإلاؿخىي صون الىَجي .و ً
هٓغا
ألن اإلاؿخىي صون الىَجي َى الىُا ١ؤلا٢لُمي الظي جخٟاٖل ُٞه ٖملُاث الىمى والخىمُت
والخُٛحرٞ ،ةن الًٛىٍ التي ًٟغيها ا٢خهاص ٖالمي جىاٞسخي بك٩ل متزاًض ًخم ج٨بض جبٗاتها
بك٩ل مخ٨غع مً َغَ ٝظا الىُا ١صون الىَجي .وَظا ما ًخُلب مغاٖاة الخهىنُت اإلادلُت
ل٩ل مىُ٣ت خضوصًت واإلاىاعص التي جدخاظها لخٗؼٍؼ الخىمُت اإلادلُت 11.خُض ًمشل جم٨حن
ً
جدضًضا ٞ ،ةهه ًجب
الجماٖاث اإلادلُت مً جىلي مؿاولُت ؤ٦بر ٖلى جىمُتها اإلادلُت ،وبك٩ل ؤ٦ثر
مىدهم خغٍت جهمُم الى٣ٟاث والؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث ل٩ل مً الٟغم التي جيكإ ًٖ
الخدضًاث التي جٟغيها الٓغو ٝوالخ٣اث ٤الاظخماُٖت والا٢خهاصًت واإلااؾؿُت اإلادلُت؛ ٣ٞض
ً
ً
ظىَغٍا ًٖ الؿُاؾاث اإلاغ٦ؼٍت التي حٗخبر ٖاث٣ا اما جد٤ُ٣
جسخل ٠الؿُاؾاث اإلادلُت ازخالٞا
الخىمُت اإلادلُت ،بؿبب البحرو٢غاَُت الاصاعٍت ،والىٓغة الامىُت للمىاَ ٤الخضوصًت 12.وَىا جضزل
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الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ٖلى الخِ لخدل مدل البحرو٢غاَُت الاصاعٍت والىٓغة الامىُت الهلبت
للخضوص.
ول٩ي ال جخدمل الضولت اإلاؿاولُت ال٩املت ُٞما ًخٗل ٤بخجؿُض بغهامج جىمُت اإلاىاَ٤
الخضوصًتً ،جب ؤن جخدمل الجماٖاث اإلادلُت ً
ظؼءا مً جل ٪اإلاؿاولُت ،زانت ُٞما ًخٗل٤
ب٣ضعة اإلاىخسبحن اإلادلُحن ٖلى ؤلاصاعة ،ألن الىهج ال٣اثم ٖلى اإلا٩ان لخد ٤ُ٣الخىمُت ًدخاط الى:
 .1بىاء ال٣ضعاث لًمان ؤن الجماٖاث واإلاجخمٗاث اإلادلُت ٢اصعة ً
ج٣ىُا ٖلى جدمل اإلاؿاولُاث
اإلاغجبُت بؿلُاث ؤ٦بر وجُىٍغ مىاهج وم٣اعباث طاث جىظه ب٢لُمي.
 - 2حٗؼٍؼ الخى٦مت اإلاخٗضصة اإلاؿخىٍاث مً ؤظل حٗؼٍؼ الخيؿُ ٤الغؤسخي وألا٣ٞي بهض ٝيمان ،
ً
ؤوال  ،صعظت ٧اُٞت مً الاحؿا ١بحن اإلاىاعص اإلاسههت للؿلُاث اإلادلُت واإلاؿاولُاث التي
ً
13
جخدملها  ،وزاهُا  ،الخض ألاصوى مً الخضازل بحن ؤلاظغاءاث التي جخسظَا اإلاؿخىٍاث اإلاسخلٟت.
ال ًخم جُىٍغ اإلاىاَ ٤الخضوصًت واإلاىاَ ٤ألازغي ب٣اهىن ناصع في الجغٍضة الغؾمُت  ،وال
مً زال ٫ؾُاؾاث مغ٦ؼٍت ال جىلي ؤَمُت لُبُٗت اإلاىاَ ٤التي ج٣هضَا جل ٪الؿُاؾتَ .ظا ما
ؾجراٍ في الجؼء الشالض مً َظٍ الضازلت خى ٫ججغبت الخىؤمت بحن الضولت الجؼاثغٍت (والًت
الىاصي) والضولت الخىوؿُت (والًت جىػع) .وَل اؾخُإ َظا اإلاكغوٕ ججاوػ اإلاٗى٢اث ؤلاصاعٍت
اإلاخٗل٣ت باإلاغ٦ؼٍت في البلضًً؟
 جلُُم الخجغبت الجؼاثغٍت مً زالٌ مكغوٕ الخىؤمت بحن والًت الىاصي ومدافٓت
جىػع:
جم جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت قغا٦ت وحٗاون بحن والًتي الىاص (الجؼاثغ) وجىػع (جىوـ) في ٖام ،2018
جدضص ؤلاَاع الٗام للكغا٦ت والخٗاون اإلاخىٗ٢حن بحن الضولخحن الخضوصًخحن ،وَى ما ًم ً٨اٖخباعٍ
ججؿُضا إلاٟهىم الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ٖلى ؤعى الىا .٘٢و٢ض جم جدضًض مجاالث وخضوص
الخٗاون والكغا٦ت اإلاخاخت بحن البلضًً مً زال ٫جىنُاث ؤعب٘ وعقاث ٖمل:
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• زههذ ألاولى للؼعاٖت والبِئت والغي  ،خُض جم الخإُ٦ض ٖلى بلؼامُت ػٍاعاث الخٗاون بحن
البلضًً لخباص ٫الخبراث الٟىُت في مجا ٫الؼعاٖت ،مً زال ٫جىُٓم صوعاث جضعٍبُت مخسههت
مكتر٦ت وبوكاء مهى٘ هباحي وخُىاوي ومغنض نخي مكتر.٥
• زههذ الشاهُت إلاىا٢كت ملٟاث الهىاٖت والخجاعة والاؾدشماع وألاقٛا ٫الٗمىمُت ،وع٦ؼث
ٖلى ؤَمُت الخىُٓم اإلاكتر ٥إلاٗاعى اإلاىخجاث اإلادلُت للبلضًً باإلياٞت بلى الؼٍاعاث اإلاُضاهُت
للمخٗاملحن الا٢خهاصًحن مً ؤصخاب اإلااؾؿاث ؤلاهخاظُت ،بلى الاَالٕ ٖلى وجحرة ؤلاهخاط
الهىاعي وججاعب الهىاٖت اإلادلُت وقغح مؼاًا وٞغم الاؾدشماع للضولخحن.
• ؤما الشالشت ٩ٞاهذ خى ٫الش٣اٞت والكباب والغٍايت والؿُاخت والهىاٖاث الخ٣لُضًت ،جباص٫
الىٞىص في اإلاهغظاهاث الش٣اُٞت ،باإلياٞت بلى ألاوكُت الٟل٩لىعٍت التي حؿمذ بةبغاػ الترار
الاظخماعي اإلاكتر ٥وجىُٓم الضوعاث الغٍايُت اإلاكتر٦ت ،وجىُٓم ل٣اءاث وهضواث لئلبضإ الٗلمي
وال٨ٟغي وألا٧اصًمي م٘ بٖضاص وكغاث لؤلوكُت.
• الغابٗت خى ٫الكاون الصخُت والاظخماُٖت ،وجباص ٫اإلاٗلىماث الى٢اثُت ٖبر وؾاثل الخىانل
الاظخماعي و٦ظل ٪اإلاكاع٦ت في الل٣اءاث الٗلمُت الُبُت ؾىاء في الُ٣إ الٗام ؤو الخام
وجىُٓم جىؤمت بحن اإلااؾؿاث الُبُت  ،باإلياٞت بلى جباص ٫الخبراث في مجا ٫الغٖاًت اإلااؾؿُت
والجماُٖت.
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مً زال ٫الاَالٕ ٖلى مدخىي مكغوٕ الخىؤمت هالخٔ ؤهه مكغوٕ قامل ،وَُٛي مٗٓم
مجاالث الخىمُت اإلادلُت٦ ،ما ًغاعي الخهىنُت الؼعاُٖت التي جخمحز بها الضولخان (الىالًخان).
وَظا ؤمغ بًجابي للٛاًت لخىمُت اإلاىُ٣خحن الخضوصًخحن وظٗلهما ؤهمىطظا لبُ٣ت اإلاىاَ ٤الخضوصًت
ؾىاء م٘ جىوـ ؤو باقي الضو ٫اإلادُُت بالجؼاثغَ .ظا ٖلى اإلاؿخىي الىٓغي  ،ولٖ ً٨لى ألاعى
َىا ٥الٗضًض مً اإلاٗى٢اث التي جدى ٫صون جد ٤ُ٣اإلاكغوٕ .الٗ٣بت ألاولى ؤمام ججؿُض َظا
اإلاكغوٕ َى ٖضم وي٘ الؿُاؾت الٗامت التي جخبىاَا الضولت خحز الخىُٟظ مدلُا ،خُض جا٦ض ٖلى
مغ٦ؼٍت اإلاكغوٕ الخام بدىمُت اإلاىاَ ٤الخضوصًت  ،وؤن اإلاحزاهُت اإلاسههت له ؾخىػٕ ٖلى
ً
ظمُ٘ اإلاىاَ ٤الخضوصًت ج٣غٍبا بالدؿاوي .خُض َلب وػٍغ الضازلُت مً الىالة اإلاٗىُحن ج٣ضًم
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مكاعَٗهم .خُض ؤقاع الىػٍغ بلى ؤن "ال شخيء ًمى٘ الىالة والجماٖاث اإلادلُت مً َغح اإلاكاعَ٘
15

الاؾدشماعٍت" .

وٖلى الغٚم مً ٧ل اإلاكا٧لٞ ،ةن اجٟاُ٢اث الخىؤمت والكغا٦ت الالمغ٦ؼٍت اإلابرمت بحن
البلضًً ؤُٖذ ػزما إلاكغوٕ بىاء هُ٣ت خضوصًت لدكُٛلها وصٖم صًىامُُ٨ت الخٗاون الشىاجي في
ؤٖ٣اب الاجٟا٢اث الشىاثُت .خُض حٗخبر البىابت الخضوصًت الجضًضة "َالب الٗغبي" (٧ 84لم قغ١
الىاصي)  ،التي صزلذ الخضمت في ظىان  ، 2019ألاَم في مىُ٣ت اإلاٛغب الٗغبي ،وتهض ٝبلى ؤن
ً
َ٨خاعا
ج٩ىن واظهت ا٢خهاصًت وؾُاخُت  16 .خُض بىِذ البىابت الخضوصًت ٖلى مؿاخت 12
بخ٩لٟت  872ملُىن صًىاع  ،و٢ض ويٗذ الجؼاثغ الدجغ ألاو ٫في مكغوٕ الخٗاون ،ل٨ىه ًٓل
ً
حجغا ٢ضمخه الضولت ولِـ الىالًت ،مما ًضٗٞىا بلى َغح ؾاا ٫خى ٫نالخُاث الىالة في جد٤ُ٣
وبصاعة مكاعَٗهم الخانت في والًاتهم .الن ما ٌٗىُه َظا ؤن اإلاكغوٕ َى في الخ٣ُ٣ت مكغوٕ بحن
صولخحن ولِـ بحن والًخحن.
وباإلا٣ابل لم هغي ؤي مكغوٕ جىوسخي ٌٗاص ٫حجم اإلاكغوٕ الجؼاثغي ٖلى الخضوصٖ .لى
الٗ٨ـ مً طل٣ٞ ،٪ض صزلذ جىوـ في قغا٦ت م٘ ُ٢غ إلهجاػ مكغوٕ ؾُاحي ضخم في والًت
ً
ٞىض٢ا ً
ٞسما مً ٞئت الخمـ
جىػع .و٢ا ٫مضًغ اإلاكغوٕ بن َظا اإلاكغوٕ الؿُاحي الٗمالًً ١م
ّ
ؾِخمحز بالخهىنُاث اإلاٗماعٍت إلاىُ٣ت جىػعًً .ا ٝبلى طل٢ ٪غٍت خغُٞت ؾخسهو،
هجىم
خؿب ٢ىله ،لٗغى وحٗؼٍؼ الترار الش٣افي والخغفي للمىُ٣ت٦ .ما ؤن لضحها الٗضًض مً مىاَ٤
الجظب الؿُاحي .وهي الُٟالث الؿ٨ىُت الٟازغة واإلاُاٖم واإلا٣اهي ومغا٦ؼ الدؿى ١و٦ظل٪
اإلاىاَ ٤اإلاسههت لؤلَٟا .٫ؾُُٛي َظا اإلاكغوٕ الطخم ٨َ 60خاعا مً مؿاخت .17
باإلقاعة بلى َبُٗت اإلاكاعَ٘ اإلاىٟظة ٖلى ظاهبي الخضوص ،وؿخيخج ؤن الجاهب الخىوسخي ٧ان
ً
اٚماجُا للٛاًت في ج٨ٟحرٍ ،خُض طَب بلى الكغا٦ت التي حٗىص باإلاا ٫بك٩ل مباقغ ،ولم ٌٗغ
بغ
ً
اَخماما ً
٦بحرا للكغا٦ت م٘ الجؼاثغ طاث البٗض الخىمىي اإلادلي .وٍبدض الجاهب الخىوسخي ًٖ
مهالر زانت مً زال ٫جُىٍغ ُ٢إ الؿُاخت في مىُ٣ت ٚحر ؾُاخُت بك٩ل ؤؾاسخي .وَظا
ٌكحر بلى ؤن جىوـ ال جغٍض ؾىي مالًحن الؿُاح الجؼاثغٍحن الظًً ًؼوعوجها ٧ل ٖام زانت وؤن
َاالء الؿُاح َم مهضع صزل ٦بحر لخىوـ .في خحن ؤن مٗٓم اإلاكاعَ٘ اإلاكتر٦ت بحن الجؼاثغٍحن
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والخىوؿُحن ال جخجاوػ الكغا٧اث الخانت بحن اإلاؿدشمغًٍ اإلادلُحن .وَظا ًشحر الدؿائ ٫خى٫
الجضوي الا٢خهاصًت للبىابت الخضوصًت الجضًضة التي بىتها الجؼاثغ بخ٩لٟت بآَت ،خُض ان ٧ل
اإلااقغاث جضٖ ٫لى ؤن اإلاؿخُٟض الغثِسخي مً َظا اإلاكغوٕ َى جىوـ.
ان مً ًخدب٘ ؾُاؾاث الخٗاون التي جيخهجها جىوـ في ٖال٢تها م٘ الضو ٫اإلاجاوعة ؾُجضون
ؤجها ٢اثمت ٖلى ج٣ضًم اإلاؿاٖضة لخىوـ ولِـ الٗ٨ـٖ .لى ؾبُل اإلاشا ،٫هظ٦غ اإلاكغوٕ الخٗاووي
بحن جىوـ والى٧الت ؤلاًُالُت للخٗاون والخىمُت اإلاى ٘٢في ( 2018وَى هٟـ الٗام الظي جم ُٞه
جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت الخىؤمت م٘ الجؼاثغ) لخُىٍغ مىُ٣ت الخضوص في جىػع .ؾِخم جىُٟظ اإلاكغوٕ ٖلى
مضي زالر ؾىىاث بًٟل جبرٕ مً مجلـ الخٗاون ؤلاًُالي بُ٣مت  5مالًحن ًىعو .الهضَ ٝى
جدؿحن الٓغو ٝاإلاِٗكُت لؿ٩ان اإلاىاَ ٤الخضوصًت في ظىىب البالص مً زال ٫جُىٍغ مٗاعٝ
ومهاعاث اإلااؾؿاث اإلادلُت واإلاجخم٘ اإلاضوي التي ًم ً٨ؤن جؼٍض ؤلاهخاط الؼعاعي وجىىَ٘ مهاصع
صزل ألاؾغ الغٍُٟت 18.
َظا اإلاشاً ٫ضٗٞىا لل٣ى ٫بن التزام البلضًً بمكغوٕ الخىؤمت مسخلً ٠
جماما .بِىما حؿعى
الجؼاثغ بلى ص ٘ٞعجلت الخىمُت ٖلى ظاهبي الخضوص ،جٟ٨ي جىوـ بالبدض ًٖ مهلختها الخانت
مً زال ٫ببغام قغا٧اث مخٗضصة م٘ ؤَغا ٝمخٗضصة ،وَظا ٖمل بغاٚماحي ًد ٤لخىوـ الُ٣ام
به ،لهظا الؿبب ًجب ٖلى الجؼاثغ ؤن جدبجى الخ٨ٟحر البراٚماحي في حٗاملها م٘ صو ٫الجىاع،
والخ٨ٟحر في مهلختها الا٢خهاصًت والامىُت ٢بل ٧ل شخيء ،وؤن مكاعَ٘ الخٗاون الشىاجي م٘ جىوـ
ً ً
ؤو م٘ آلازغًٍ ال ًيبغي ؤن ج٩ىن ٖبئا مالُا ٖلى الجؼاثغ.
جخُلب الٓغو ٝالا٢خهاصًت وألامىُت للبلضان اإلادُُت بالجؼاثغ ؤن ً٩ىن إلاكاعَ٘ جُىٍغ
اإلاىاَ ٤الخضوصًت ؤَضا ٝمدضصة وهي جُىٍغ اإلاىاَ ٤الخضوصًت لخماًتها مً الازترا ،١ؤو إلاى٘
ؾ٩ان جل ٪اإلاىاَ ٤مً الُ٣ام بإوكُت ٚحر مكغوٖت ٧التهغٍب ،او الاعَاب ،ؤو ظٗل اإلاهاظغًٍ
ٚحر الكغُٖحن ال ًخجاوػون اإلاىاَ ٤الخضوصًت بؿبب ؤلام٩اهاث الا٢خهاصًت لهظٍ اإلاىاَ .٤لً٨
َظٍ ألاَضاٚ ٝحر واضخت في الؿُاؾت الٗامت الجؼاثغٍت لخىمُت اإلاىاَ ٤الخضوصًت ،مما ؾُازغ
ؾلبا ٖلى مؿخ٣بل وهجاح مكغوٕ الخىمُت.
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ٗٞلى ؾبُل اإلاشا ،٫ؤنبدذ والًت الىاصي اإلاىعص الغثِسخي إلاىخجاث البُاَا في الجؼاثغ .و٧ان
ألاوؿب للؿلُاث الٗامت ؤن جبجي مهاو٘ لخدىٍل َظا اإلاىخج لخد ٤ُ٣الامً الٛظاجي ،ولِـ بىاء
مغ٦ؼ ٖبىع بُ٣مت  872ملُىن صًىاع ظؼاثغي ،حؿخُٟض مىه جىوـ ؤ٦ثر مً الجؼاثغ .وٍغي مغزىفي
ً
مجهىصا ً
٦بحرا في ػعاٖت البُاَا
ًىؾ ٠عثِـ قٗبت البُاَا بالىاصي ؤن " ٞالح الىاصي بظ٫
خُض جم ً٨في الؿىىاث ألازحرة مً مًاٖٟت ؤلاهخاط وَظا ًغا٣ٞه وػاعة الؼعاٖت خُض بلٜ
مٗض ٫ؤلاهخاط ٢ 200ىُاع لله٨خاع الىاخض ،ل ً٨مك٩لت الدؿىٍ ٤ال جؼا٢ ٫اثمت ” 19.ؤنبدذ
والًت الىاصي الُىم ٖالمت مسجلت في ٢ؿم البُاَا ،ل٨جها في خاظت ماؾت بلى ماؾؿاث جدىٍلُت
ومهضعًٍ في اإلاؿخىي.
وَظا ًخُلب مً الضولت جغ٦حز ٧ل ظهىصَا الخىمىٍت ٖلى الىالًت صون الخ٨ٟحر في الجاهب
آلازغ مً الخضوص .وألن الخىوؿُحن ًغون في جُىٍغ الؿُاخت في الىاص مىاٞؿت مباقغة لهم في َظا
الُ٣إ٣ٞ ،ض ٢امىا ببىاء ؤ٦ثر مً ٞ 10ىاص ١ظضًضة زال ٫الؿىىاث الخمـ اإلاايُت ،باإلياٞت
بلى اإلاضًىت الؿُاخُت الٗمال٢ت التي ؾعى بلحها الُ٣غٍىن في جىػع ،والهضَ ٝى ظظب الؿُاح
ً
الغاٚبحن في الؿُاخت الصخغاوٍت ،باٖخباع ؤن ُ٢إ الؿُاخت في جىوـ ؤ٦ثر جُىعا مً الجؼاثغ.
وَظا ًضٖ ٫لى ؤن جىوـ ال جخُل٘ بلى الخٗامل م٘ الجؼاثغ مً مىُل ٤ألازىة ؤو الخًامً ،بل مً
مىٓىع اإلاهلخت الا٢خهاصًت لكٗبها في اإلا٣ام ألاو.٫
مً زال ٫مىا٢كدىا لؤلؾلىب الظي جبيخه الجؼاثغ لخىمُت اإلاىاَ ٤الخضوصًت ،جىنلىا بلى
هدُجت مهمت للٛاًت وهي ؤن الجؼاثغ لم حٗخمض ٖلى ؤي همىطط جىمىي ؤو ختى ا٢خهاصي لخىُٟظ
بغهامج جُىٍغ اإلاىاَ ٤الخضوصًت،م٘ ُٚاب واضر الي صبلىماؾُت ا٢خهاصًت ٢اثمت ٖلى
اإلاهلخت ،بل ٖلى ؤ٩ٞاع وكغتها الخ٩ىمت في  2018ألؾباب ؾُاؾُت واظخماُٖت ولِؿذ
ا٢خهاصًت .وَظا ما ظٗل اإلاكغوٕ ٛ٦حرٍ مً اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت ًد ٤٣ال٣لُل مً الىخاثج،
واٖخمضث ٖ ِ٣ٞلى ؤمىا ٫الضولت في ؤلاهجاػ ،ال ؾُما البىابت الخضوصًت م٘ جىوـ ،خُض جم
بهٟا ١ؤمىاَ ٫اثلت صون ؤن ً٩ىن لها ٖىاثض ا٢خهاصًت ٦بحرة م٣اعهت بما ٧ان مخىٗ٢ا مجها.
وؿخيخج ؤن الخ٩ىمت الجؼاثغٍت جغ٦ؼ ٖلى ال٣اٖضة الٗامت ٦مدغ ٥للخىمُت ألجها جخمخ٘ بسانُت
مؼصوظت جخمشل في ٢لت صعاؾتها ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي وحٗخمض (بلى خض ما) ٖلى صًىامُاث جىَحن
الؿ٩ان .وبالخالي ً ،جب ٖلى الجؼاثغ ؤن حٛحر مدغ ٥الخىمُت في اإلاىاَ ٤الخضوصًت باالهخ٣ا ٫بلى
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ال٣اٖضة ؤلاهخاظُت الن صزلها مغجبِ بىظىص ٖماٌِٗ ٫كىن في ؤلا٢لُم وَٗملىن في الهىاٖاث
الخىاٞؿُت ؤو الؼعاٖت الهىاُٖت ،ؤي يغوعة وظىص مهضعًٍ في اإلاىاَ ٤الخضوصًت .ألن هجاح ؤي
ً
مؿب٣ا والتي ًجب ؤن جإزظ في
مكغوٕ ا٢خهاصي مغجبِ بك٩ل ؤؾاسخي بضعاؾت الجضوي اإلاٗضة
الاٖخباع ألابٗاص ألاعبٗت لال٢خهاص ال٣اثم ٖلى اإلا٩ان التي ط٦غهاَا ؾاب٣ا ،بٗباعة ؤزغي ،الخسلي
ًٖ ؤلاصاعة الؿُاؾُت وؤلاصاعٍت للمكاعَ٘ الا٢خهاصًت.
الخاجمت:
مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت ،الخٓىا ؤن الجؼاثغ لِـ لضحها همىطط جىمىي مدضص ،ولم جدبجى
ؾُاؾت ؤمىُت قاملت جخجاوػ اإلا٣ىماث الٗؿ٨غٍت ،ولم جُىع الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ال٣اثمت
ٖلى البراٚماجُت في الخٗامل م٘ الضو ،٫بل جً٘ بغامج جىمىٍت ال جسً٘ ً
ٚالبا ألي صعاؾت
مؿب٣ت .لظا ٞةن وي٘ بغهامج لخىمُت اإلاىاَ ٤الخضوصًت ًخُلب اٖخماص ؾُاؾت ٖامت مدضصة
ًخم ٞحها جدضًض همىطط الخىمُت ٖلى ؤؾاؽ الهُٛت البؿُُت التي ج٣ىم ٖلحها ؤي ؾُاؾت ٖامت:
الخ٩لٟت  -الى٢ذ  -الىدُجت اإلاد٣٣ت  -اإلاؿخُٟض مً الؿ٩ان  -الىخاثج اإلاخىٗ٢ت ،والتي مً زاللها
ً
ًم ً٨بظغاء جُُ٣م مؿب ٤للمكغوٕ ،زم الخُُ٣م ؤزىاء الخىُٟظ وؤزحرا الخُُ٣م الالخَ .٤ظا
لخدضًض مضي هجاح اإلاكغوٕ ،ؾىاء ٧ان ًجب ؤن ٌؿخمغ ؤو ٌٗض ٫ؤو ًخى.٠٢
ل٣ض خان الى٢ذ ل٩ي حُٗض الجؼاثغ الىٓغ في ؾُاؾاتها الامىُت والا٢خهاصًت والضبلىماؾُت
ٖلى الخضوص مً زال ٫اٖخماص اإلا٣اعبت الخىمىٍت الكاملت ،ألن خماًت الخضوص بىاؾُت الالُاث
ٚحر الٗؿ٨غٍت ً٣خطخي جُىٍغ اإلاىاَ ٤الخضوصًت بك٩ل زام ،والخٗامل م٘ الجحران ٖلى الُغٝ
الازغ مً الخضوص ،ألن وي٘ ؾُاؾاث بضون اؾتراجُجُت واضخت حكمل اإلاضًحن اإلاخىؾِ
والبُٗض لً ًاصي بلى ؤي هدُجت بًجابُت .وؾدب٣ى زؼٍىت الضولت واإلاىاًَ ألا٦ثر جإزغا بهظٍ
الؿُاؾتُٞ .جب جُىٍغ اإلاىاَ ٤لِـ ألجها خضوصًت ؤو صازلُت ؤو ؾاخلُت ،بل ألجها بداظت بلى
الخىمُت و ً
٣ٞا لخُت مضعوؾت ً
ظُضا جإزظ في الاٖخباع الخهاثو اإلادلُت ل٩ل مىُ٣ت وجغ٦ؼ ٖلى
اإلا٩ىهاث اإلاىظىصة ٞحها لخُىٍغَا وال جبضؤ مً الهٟغ .وَظا ًا٦ض ؤن الضولت ال ًيبغي ؤن جً٘
ؾُاؾاث جىمىٍت مُٗاعٍت نالخت لجمُ٘ اإلاىاَ ،٤جغا٣ٞها ٖلى الخضوص صبلىماؾُت ا٢خهاصًت
مدضصة الاَضا ٝفي حٗاملها م٘ صو ٫الجىاع.
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Abstract:
The seventies saw the heyday of Algerian diplomacy
through its intense activity in many cases, the first of
which was mediation in conflicts, the most important
was perhaps the kidnapping of American diplomats. in
Iran in 1979, political activity from the period of the
1970s to today did not correspond to diplomatic
economic activity considered today as one of the most
important foundations in the design strategies of
foreign policies of the country.
One of the behaviors of the use of soft power is to
establish a legitimate agenda in terms of the goal the
objective of our study is to rely on reconstruction
efforts as a legitimate objective outside the military
framework and in an agenda that adopts political
diplomacy and also economic diplomacy in the
Maghreb region. On the one hand, reconstruction
efforts must be accompanied by investments or the
start of work according to a bilateral Maghreb
economic agenda between countries and a collective
structure within the framework of the Arab Maghreb
Union and the African Union.
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 قهضث ؾىىاث الؿبُٗىاث الٗهغ الظَبي:ملخص
 في٠ش٨ وكاَها اإلا٫للضبلىماؾُت الجؼاثغٍت مً زال
اث ٖلى عؤؾها الىؾاَت في الهغاٖاثٟٖضًض اإلال
 الضبلىماؾُحنٝوالجزاٖاث ولٗل ؤَمها اػمت ازخُا
ٍحر ؤن اليكاٚ ،1979 ُحن في اًغان ؾىت٨ٍالامغ
ترة الؿبُٗىاث الى الان لمٞ ًالضبلىماسخي الؿُاسخي م
خهاصي الظي ٌُٗخبر٢ًخمصخى م٘ اليكاٍ الضبلىماسخي الا
الُىم ؤخض ؤَم ألاؾـ في اؾتراججُاث جهمُم
.٫الؿُاؾاث الخاعظُت للضو
بحرا بؿبب ٖضًض٦ اعبي حُٗالٛامل اإلا٩ٌكهض مؿاع الخ
ًىهت له مً ظهت وم٩ اإلا٫ الضو٠الخجاطباث بحن مسخل
اعبُت مً ٖضمٛ اإلا٫ه بٌٗ الضوٞظهت ازغي ما حٗغ
هض٢ ، بالغبُ٘ الٗغبيٝغاع ظغاء جبٗاث ما ُٖغ٣اؾخ
ٌٗغاع في ب٣ ٖضم الاؾخ٤َ مىا٠الخٗامل م٘ مسخل
غبُت ٖلى عؤؾها لُبُا والهغإ في الصخغاءٛالبلضان اإلا
ىة الىاٖمت٣إصاة لل٦ غبُت جبرػ مؿاعي بٖاصة الاٖماعٛال
الجؼاثغٍت في حٗامالتها اإلاباقغة م٘ الضولت التي ًغاص بىاء
لي ظماعي ؾىاء في٨َُ حها او الخٗامل في اَاعٞ الؿالم
.ي٣ٍغٞغبي الٗغبي او الاجداص ؤلاٛاجداص اإلا
ىة الىاٖمت في٣ ال٠ُُْاث جى٦مً ؤخض ؤَم ؾلى٨ً
 في صعاؾدىاٝ مكغوٕ مً هاخُت الهض٫ اٖما٫وي٘ ظضو
ٝهض٦ ًخمشل في الاٖخماص ٖلى ظهىص بٖاصة الاٖماع
٫غٍت وألامىُت ويمً ظضو٨مكغوٕ زاعط ألاَغ الٗؿ

اٖماٌٗ ٫خمض الضبلىماؾُت الؿُاؾُت ٢هض جدهُل
م٩اؾب ٖلى ؤؾاؽ التر٦حز اًًا ٖلى الضبلىماؾُت
الا٢خهاصًت في الًٟاء اإلاٛاعبي مً هاخُت مغا٣ٞت ظهىص
اٖاصة الاٖماع بم٣ضماث لالؾدشماع او بضاًت الٗمل و٤ٞ
اظىضة ا٢خهاصًت مٛاعبُت زىاثُت بحن الضو ٫وَُ٩لُت
ظماُٖت في اَاع اجداص اإلاٛغب الٗغبي والاجداص ؤلاٞغٍ٣ي
اليلماث اإلافخاخُت  :ؾُاؾت زاعظُت ٢،ىة هاٖمت
،صبلىماؾُت ؾُاؾُت ،صبلىماؾُت ا٢خهاصًت.

Keywords :
foreign policy, soft power, political diplomacy,
economic diplomacy

ملضمـ ـ ـت :
حك٩ل الضبلىماؾُت ؤخض ؤَم ؤصواث الؿُاؾت الخاعظُت للضو ٫في جٟاٖلها في اليؿ ٤الضولي
خُض جى٣ؿم الى ٖضة جهيُٟاث مخٗل٣ت بمجا ٫وكاَها صبلىماؾُت ؾُاؾُت ،صبلىماؾُت
ا٢خهاصًت ،صبلىماؾُت ز٣اُٞت ...الخ ،جبرػ في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ؤولىٍت الاٖخماص ٖلى
الضبلىماؾُت الؿُاؾُت ٖلى خؿاب التر٦حز ٖلى الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ٦إخض ؤَم ٖىاث٤
ٗٞالُت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت زهىنا في ًٞائها اإلاٛاعبي الظي ٌٗغٖ ٝضة مىاَ٤
نغاٖاث وٖضم اؾخ٣غاع٢ ،هض جهمُم ؾُاؾت زاعظُت ٗٞالت جغج٨ؼ ٖل الضبلىماؾُت
الؿُاؾُت والا٢خهاصًت ًبرػ مٟهىم ال٣ىة الىاٖمت ٦إخض مٟاجُذ الخٗامل الجؼاثغي في الًٟاء
الا٢لُمي مً هاخُت التر٦حز ٖلى ؤخض ؤَم ؾلىُ٦اث ال٣ىة الىاٖمت ٦ما طَب بلُه ظىػٍ ٠هاي
واإلاخمشل في وي٘ ظضو ٫اٖما ٫مكغوٕ مً هاخُت الهض ٝخُض ًخمشل الهض ٝالخٗامل م٘
ٖىاث ٤بٗض الضبلىماؾُت اإلاخمشلت في ٖضم الاؾخ٣غاع والهغاٖاث ٖلى خضوصها ٖلى ؤؾاؽ بٖاصة
الاٖماع ٦م٣ضمت يمً الضبلىماؾُت الؿُاؾُت ٚاًتها جىُْ ٠الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ٦مغخلت
زاهُت في بَاع الٗال٢اث الشىاثُت او في بَاع مخٗضص الٗال٢اث مً زم هُغح الاق٩الُت الخالُت
 ٠ُ٦حؿاَم ٖملُاث بٖاصة الاٖماع ٦ؿلى ٥مخهل بخىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت في جظلُل ٖىاث٤
بٗض صبلىماؾُت ا٢خهاصًت ظؼاثغٍت في ًٞائها اإلاٛاعبي ؟
لالظابت ًٖ الاق٩الُت اإلاُغوخت هدب٘ مىهج صعاؾت الخالت
ه٣ؿم صعاؾدىا الى :
م٣ضمت
411

اإلادىع الاوٌ  :ماَُت ال٣ىة الىاٖمت
اإلادىع الثاوي  :جىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت
اإلادىع الثالث  :بٖاصة الاٖماع ٦إلُت لخٗامل م٘ ٖىاث ٤بٗض الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت
في الًٟاء اإلاٛاعبي
زاجمت
اإلادىع ألاوٌ :ماهُت اللىة الىاٖمت
ٌك٩ل مهُلر ال٣ىة الىاٖمت ؤخض اَم ٖىانغ الاَخمام والتر٦حز باليؿبت للضاعؾُحن،
اإلاهممحن واإلاُبُ٣حن لؿُاؾت الخاعظُت للضو ٫خُض َغح الو ٫مغة ٖلى لؿان ظىػٍ ٠هاي
ؾىت  1990في م٣ا ٫ميكىع في مجلت "الؿُاؾت الخاعظُت" بٗىىان "ال٣ىة الىاٖمت" ٧اؾهام في
جدضًض َبُٗت حُٛحر ال٣ىة الامغٍُ٨ت ،الخ٣ا جُغ ١الى اإلاهُلر بُغٍ٣ت اوؾ٘ في ٦خابه الظي
نضع

بٗىىان"ملؼمىن

بالُ٣اصة :

الُبُٗت

اإلاخٛحرة

لل٣ىة

ألامغٍ٩ي
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اوال  :مفهىم اللىة الىاٖمت ٌٗ :غٞها "ظىػٍ ٠هاي" ال٣ضعة ٖلى الجظب بٗضم الاٖخماص ٖلى
الاعٚام ال٣هغ والتهضًض الٗؿ٨غي او قغاء الخإًُض واإلاىالاة ًٖ َغٍ ٤اإلاا ٫والغقاوي ٦ما ٧ان
ؾاثض في الاؾتراججُاث ال٣ضًمت لل٣ىة بمٟهىمها الهلب ٞاالٖخماص ٖلى الجاطبُت ًٟغى ظٗل
الازغًٍ ًغٍضون ما هغٍض.543
زاهُا  :مىاعص وؾلىهُاث اللىة الىاٖمت  :جغج٨ؼ مىاعص جىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت للضو ٫خؿب
ظىػٍٖ ٠لى زالزت ٖىانغ
الٗىهغ الاو ٫الش٣اٞت التي جمشل الاٖخماص ٖلى الاقٗإ ال٨ٟغي و التر٦حز ٖلى مضي ظاطبُتز٣اٞت الضولت ٧اَاع ٨ٞغي لخازحر والجظب.
الٗىهغ الشاوي الُ٣م الؿُاؾُت التي حؿتهض ٝالضو ٫مً زاللها الخإزحر في الٛحر باالٖخماص ٖلىابغاػ اخترامها صازلُا وصٖىة الٛحر الى جبىحها واخترامها زاعظُا.
ٖ 542لي ظال ٫مٗىى ،مٟهىم ال٣ىة الىاٖمت جدلُل الؿُاؾت الخاعظُت ،م٨خبت الاؾ٨ىضعٍت،1 ٍ ،م .12
 543ظىػٍ ٠هاي ،ال٣ىة الىاٖمت وؾُلت للىجاح في الؿُاؾت الضولُتٖ ،بر٧ان لليكغ ،1 ٍ ،م .20
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الٗىهغ الشالض :الؿُاؾت الخاعظُت مً هاخُت مكغوُٖت ٖىانغ ومباصت جهمُمها ٖلى ؤؾاؽ
٨ٞغي مُٗاعي ًغ٦ؼ ٖلى اإلاباصت وٖضالت الً٣اًا ٦مدضصاث في الخٗامل م٘ باقي الضو.٫
جخمشل ؾلىُ٦اث جىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت في الؿُاؾت الخاعظُت للضو ٫خؿب ظىػٍ ٠هاي في
زالزت ٖىانغ
الٗىهغ الاو : ٫وي٘ ظضوٖ ٫مل مكغوٕ مً هاخُت الهض ٝمً زال ٫الاٖخماص ٖلى وؾاثلال٣ىة الىاٖمت ؾىاءا ٧اهذ ز٣اُٞت ،ؾاؾُت ،اظخماُٖت...الخ نىب الىنى ٫الى َض ٝمكغوٕ
خؿب الاَغ اإلاخهلت باإلاباصت ،الُ٣م واإلاٗاًحر التي جدضص وكاٍ وجٟاٖل الضولت و ٤ٞؾُاؾتها
الخاعظُت في اليؿ ٤الضولي.
الٗىهغ الشاوي :الجظب الاًجابي و ٤ٞجًمً الؿُاؾت الخاعظُت لضو ٫اظىضة ال٣ىة الىاٖمتاإلاخمشلت في حؿىٍ ٤ؾُاؾاث ،ؤَغ ٨ٞغٍت ،مؿاعي جىمىٍت وا٢خهاصًت تهض ٝالى الخإزحر في ألازغٍحن
٢هض الاهًمام الى ُ٢مىا.
الٗىهغ الشالض  :الا٢ىإ ٦مُٗاع ؤؾاسخي ًبرػ مضي ٗٞالُت جىُْ ٠ال٣ىة في الؿُاؾت الخاعظُتللضو ٫خُض ًخٗضي مغخلت الخازحر الى عخلت الا٢خىإ باالهًمام الى الُ٣م التي ُ
نممذ و٣ٞها
ؾُاؾاث جىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت.544
اإلادىع الثاوي :جىُْف اللىة الىاٖمت في الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت ًبرػ الٟغ ١في جهمُم
ؾُاؾت زاعظُت وجىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت في الؿُاؾت الخاعظُت للضو ٫في اٖخماص اظىضة جغج٨ؼ
ٖلى مهاصع وؾلىُ٦اث ال٣ىة الىاٖمت ٖلى ٚغاع الخٟغٍ ٤بحن جدضًض اصواث ال٣ىة الىاٖمت
وجىُْٟها ،باليؿبت للجؼاثغ ٌك٩ل الاٖخماص ٖلى مهاصع وؾلىُ٦اث ال٣ىة الىاٖمت اخض ألاَغ
اإلاؿاَمت في جُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت خُض هبرػ الاٖخماص ٖلحها في ما ًلي :
-1الش٣اٞت :

 544ظىػٍ ٠هاي ،مؿخ٣بل ال٣ىة ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للترظمت ،2 ٍ ،م .41
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حك٩ل الش٣اٞت ؤخض ؤَم اإلاهاصع التي حٗخمض ٖلحها الضو ٫في جىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت في ؾُاؾتها
الخاعظُت ،في الجؼاثغ ًم ً٨الاعج٩اػ ٖلى ٖضة ٖىانغ م٩ىهت لش٣اٞت جدؿم بالخٗغٍ ٠بم٩اهت
واهخماء الجؼاثغ الظي بضوع ٌؿاَم في الخازحر والا٢ىإ مً زم هجاٖت الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت
مً زال ٫الاعج٩اػ ٖلى بَاع ٨ٞغي هازغ به ووؿى ١مً زاللها لهىعة الجؼاثغ ٨ٟ٦غ والؿلٗت
الجؼاثغٍت ٦مُٗى ماصي ا٢خهاصي ،في مجا ٫جىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت ٖلى ؤؾاؽ جُٟٗل الجظب
والخازحر الش٣افي الظي ًهب في هجاٖت الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت هغج٨ؼ في اإلاىعص الش٣افي الجؼاثغي
ٖلى ٨ٞغ اإلا٣اومت اإلاؿخمض مً زىعجىا الخدغٍغٍت ٦ 1962 1954مُٗي وٖىهغ ٖالمي حهض ٝالى
الخٗغٍ ٠والخٗؼٍؼ مً م٩اهت الجؼاثغ بياٞت الى الش٣اٞت ال٣بلُت اإلاخمشلت في مسخل ٠الغوابِ
الاظخماُٖت وألاؾغٍت وازحرا البٗض الضًجي اإلاخمشل ؤؾاؽ في ٖضًض الؼواًا التي ًخٗضي جازحرَا
خضوص الضو ٫اإلاٛاعبُت.
ز٣اٞت اإلا٣اومت ٌٗ :غٞها الض٦خىع هاٞظ ؾلُمان الجٗب ٖلى ؤجها "...مجمىٕ الخحراث اإلاٗغُٞتوالىظضاهُت واإلاهاعٍت اإلاترا٦مت التي جخىاعثها الاظُا ٫للخٟاّ ٖلى َىٍتها الىَىُت مً الاؾخالب
545

الاخخاللي والتي حٗمل ٖلى جدكُض الُا٢اث اإلاجخمُٗت إلاىاظهت الٗضوان واؾترصاص الخ٣ى."...١

،حٗخبر ز٣اٞت اإلا٣اومت ؤخض ؤَم ألاَغ ال٨ٟغٍت التي ًم ً٨مً زاللها الدؿىٍ ٤لهىعة الجؼاثغ
باالٖخماص ٖلى اإلاىعور الخاعٍذي اإلاخمشل في الشىعة الخدغٍغٍت  1962-1954ػٍاصة ٖلى نىعة
الجؼاثغ ٦بلض ملُىن وهه ٠ملُىن قهُض التي جخهل بغ ٌٞالاؾخٗماع ومىاظهخه ٖؿ٨غٍا ُٞما
ؾب ،٤ل ً٨الُىم ٦ؿُا٨ٞ ١غي مىاظهت الاؾخٗماع والؿُُغة ٨ٞغٍا ٨ٟ٦غ ًجض مغظُٗخه في ٦شحر
مً مىاَ ٤الٗالم ٖلى عؤؾها اإلاىُ٣ت الٗغبُت والًٟاء اإلاٛاعبي زهىنا في ع ٌٞالخُبُ٘ م٘
الُ٨ان الههُىوي وع ٌٞالخضزل الاظىبي في مىاَ ٤الهغإ في لُبُا ومالي ٗ٦المت مسجلت
ظؼاثغٍت مخهلت بمباصت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت.
الش٣اٞت ال٣بلُت  :ال٣بُلت ٖىض بً زلضون هي ظماٖت مخٟغ٢ت مً ظض ؤو ٫ججم٘ بحن اٞغاصَا
عوابِ الضم واليؿب باالٖخماص ٖلى الخدال ٠الىالء والاهخماء في م٣ابل ما َى ٚغٍب وزاعجي ًٖ
 545هاٞظ ؾلُمان الجٗب ،صعاؾاث في ز٣اٞت اإلا٣اومت ،ظامٗت الا٢صخى ،1 ٍ ،م .45
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مىدؿبي ال٣بُلت ُٞ ،546ما ًسو الًٟاء اإلاٛاعبي حك٩ل ال٣بُلت بَاع مهم مً هاخُت الاعج٩اػ
ٖلُه في جُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت باالٖخماص ٖلى اإلاىدؿبحن لل٣باثل اإلاىدكغة في
ٖضًض صو ٫الًٟاء اإلاٛاعبي ٦مجا ٫لخجاعة ،حؿىٍ ٤الؿل٘ الجؼاثغٍت وؾى ١واٖض للمىخجاث
الجؼاثغٍت.
البٗض الضًجي ً :مشل الاؾالم الضًاهت الغثِؿُت في الًٟاء اإلاٛاعبي خُض جبرػ الؼواًا٦مُٗي صًجي ٖ٣ضي ٌك٩ل اَاع ٨ٞغي في جىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت في الؿُاؾت الخاعظُت
الجؼاثغٍت خُض حٗخبر الؼواًا ع ً٦مً اع٧ان اإلاسجض جخسظ للٗباصة والاٖخ٩ا ٝوالخٗبض زم
جُىعث الى ابيُت ج٣ام ٞحها الهلىاث والخل٣اث الضعاؾُت بخىظُه مً مكاًش ٖغٞىا الخ٣ا ٖلى
اجهم مكاًش الُغ ١الهىُٞت ،547حك٩ل الؼواًا عابُا مهم بحن مجخمٗاث الًٟاء اإلاٛاعبي مً
هاخُت اإلاٗخ٣ضاث والٗاصاث اإلاكتر٦ت عٚم ٢لت الاٖخماص ٖلحها بهٟت مىٓمت الا في خا ٫الخٗبئت
في اإلاىاؾباث الاهخسابُت زهىنا الا ؤجها ًم ً٨ان حؿاَم في بٗض الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت مً
زال ٫الاعج٩اػ ٖلى الخجاعة والدؿىٍ ٤بحن مسخل ٠مىدؿبي َظٍ الؼواًا في البلضان الظي ٌك٩لىن
زؼاها مجخمعي ٦بحر مً ظهت وؾى ١واٖضة للمىخجاث الجؼاثغٍت مً ظهت ازغي.
 -2الُ٣م الؿُاؾُت هي ؤَغ ٨ٞغٍت وجهىعاث تهض ٝمً زاللها الضو ٫الىنى ٫الى الاَضاٝ
اإلاغٚىب ٞحها ٖلى ؤؾاؽ مشل ٖلُا جيكضَا الضو ٫لظاتها ،548حك٩ل الُ٣م مىعص ؤؾاسخي في
جهمُم الؿُاؾت الخاعظُت ٢هض الجظب والخازحر بُ٣م مشالُت ًم ً٨لل٩ل الخٗامل و٣ٞها خُض
ج٩ىن مازغ ٧لها ٧اهذ مدترمت.

 546مدمض هجُب بىَالب ،ؾىؾُىلىظُا ال٣بُلت في اإلاٛغب الٗغبي ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، 1 ٍ ،م
.77
 547الُُب الٗماعي" ،الؼواًا والُغ ١الهىُٞت بالجؼاثغ الخدى ٫مً الضًجي الى الضهُىي ومً اإلا٣ضؽ الى
الؿُاسخي" مجلت الٗلىم الاوؿاهُت والاظخماُٖت ، 15 ٕ،ظىان  ،2014م
ٖ 548بض ال٩افي اؾماُٖل ٖبض الٟخاح .الُ٣م الؿُاؾُت في الاؾالم ،الضاع الش٣اُٞت لليكغ 1 ٍ ،م .
414

 -3جهمُم ؾُاؾت زاعظُت ٖلى ؤؾاؽ اإلاكغوُٖت بالغظىٕ الى عئٍت واؾهاماث "ما٦ـ ُٞبر" في
مجا ٫مكغوُٖت الضوً ٫م ً٨لىا ط٦غ زالزت جهيُٟاث لهظا الازحرة اإلاكغوُٖت الخ٣لُضًت التي
حٗخمض ٖلى الٗاصاث والخ٣الُض ،اإلاكغوُٖت ال٩اعٍؼماجُت التي جغ٦ؼ زانت ٖلى ال٣اثض في الخٗامل
. 549

في ؤَغ الؿلُت ومضي ظاطبِخه واإلاكغوُٖت الٗ٣الهُت التي حٗخمض ٖلى مضي اخترام ال٣ىاهحن ،

ٌك٩ل جهمُم ؾُاؾت زاعظُت ٖلى ؤؾاؽ اإلاكغوُٖت صاٗٞا ٦بحر في جُٟٗل البضلىماؾُت
الا٢خهاصًت الى ظاهب الضبلىماؾُت الؿُاؾُت مً هاخُت الاعج٩اػ ٖلى مكغوُٖت الؿُاؾاث
٦دؿىٍ ٤لهىعة الجؼاثغ في الًٟاء اإلاٛاعبي في م٣ابل الخازحر بمكغوُٖت باقي الضو ٫خُض
ٌؿخىظب مغا٣ٞت اإلاؿاعي الؿُاؾُت اإلاؿاعي الا٢خهاصًت في عبِ حؿىٍ ٤نىعة الجؼاثغ ؾُاؾُا
بغبِ جىؾُ ٤اإلاىخجاث الا٢خهاصي الجؼاثغٍت.
زالشا  :جىُْ ٠ؾلىُ٦اث ال٣ىة الىاٖمت في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في الًٟاء اإلاٛغبي
 -1وي٘ ظضو ٫اٖما ٫مكغوٕ مً هاخُت الهض : ٝجٟغى ا٦غاَاث اليؿ ٤الضولي ٖلى الضو٫
جهمُم ؾُاؾت زاعظُت للخٟاٖل م٘ بُ٣ت الىخضاث الؿُاؾُت ٚحر ان جىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت في
الؿُاؾت الخاعظُت ال ٌكمل ٧ل الضوٞ ،٫مغص طل ٪الٟغ ١بحن وي٘ ظضو ٫اٖما ٫مكغوٕ
يمً ؤظىضة الؿُاؾت الخاعظُت للضو ٫مً ٖضمه٨ً ،مً الهض ٝفي مىيىٕ صعاؾدىا في الٗىاث٤
التي جدض مً جىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت ٖلى ؤؾاؽ اوٗاف الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت باإلاىاػاة م٘
وكاٍ الضبلىماؾُت الؿُاؾُت باالٖخماص ٖلى بٖاصة اٖماع اإلاىاَ ٤التي قهضث وحكهض نغٖاث
زهىنا في ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت ٦جضو ٫اٖما ٫يمً جىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت ووَ ٤ٞض ٝبٗض
الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت في مىاَ ٤ما بٗض الجزإ في بَاع بٖاصة الاٖماع مً ظهت ومً
ظهت ازغي جؼامً الاؾدشماع الا٢خهاصي م٘ اليكاٍ الؿُاسخي باٖخباع بٖاصة الاٖماع مىاَ٤
واوعا ١لخىُْٟها في مىاَ ٤ازغي ؾيكغح طل ٪بالخٟهُل في اإلادىع الازحر.
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الُ٣م الؿُاؾُت جخٗل ٤بمباصت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت التي جدضص اليكاٍ البضلىماسخيٖلى عؤؾها ٦ما ؾب ٤الظ٦غ ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ٫والىؾاَت في الجزٖاث
٦خاعٍش خاٞل جمخاػ به الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت في مسخل ٠ؾاخاث الهغإ في الٗالم والتي حك٩ل
ٖامل مهم في بٖاصة الاٖماع ٦إلُت لخىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت.
 جهمُم ؾُاؾت زاعظُت ٖلى ؤؾاؽ اإلاكغوُٖت خُض وٗخمض ٖلى جهيُٟاث اإلاكغوُٖت التيؾب ٤ط٦غَا إلاا٦ـ ُٞبر ،اإلاكغوٖت الخ٣لُضًت في بَاع الخٗامل م٘ ؤلُت بٖاصة الاٖماع ٖلى ؤؾاؽ
الازظ بٗحن الاٖخباع ج٣الُض وٖاصاث الضو ٫التي حكمل ٖملُت بٖاصة الاٖماع مً ظهت ومً ظهت
ازغي ابغاػ الخ٣الُض والٗاصاث الجؼاثغٍت في مسخل ٠مؿاعي بٖاصة الاٖماع ٦م٣ضمت للخازحر و٤ٞ
الىمىطط ال٨ٟغي الجؼاثغي ٣٦اَغة الوٗاف الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت بدؿىٍ ٤اإلاىخجاث
الجؼاثغٍت ،اإلاكغوُٖت ال٩اعػماجُت واإلاخمشلت في ال٣اصة الؿُاؾُحن ًم ً٨التر٦حز ٖلى الؿٟحر
الجؼاثغي في الضولت التي جهض ٝالى جىُْ ٠ؤلُت بٖاصة الاٖماع ٞحها ٗ٦ىىان لدؿىٍ ٤نىعة
الجؼاثغ مً زم حؿىٍ ٤مسخل ٠اإلاىخىظاث الجؼاثغٍت و ٤ٞما ج٣خًُه الخٟاٖالث الصخهُت بحن
الجهاػ الضبلىماسخي وناوعي ال٣غاع في الضولت التي جىْٞ ٠حها ؤلُت بٖاصة الاٖماع ٞحها ،اإلاكغوُٖت
الٗ٣الهُت خُض جبرػ صٖىاث وجىنُاث الى الاؾدشماع في اإلاىاَ ٤الخضوصًت ٖلى عؤؾها اوكاء
مىاَ ٤جباص ٫خغ او مسخل ٠الهُاٚاث الخجاعٍت ٧الخباص ٫في الؿل٘ ٖلى اإلاىاَ ٤الخضوصًت ٚحر
ان ما ًىاظه َظٍ الخىنُاث والضٖىاث هي مسخل ٠التهضًضاث الالجمازلُت التي حك٩ل ٖىاث ٤في
الاؾدشماع زهىنا في اإلاىاَ ٤التي حكهض ٖضم اؾخ٣غاع مً زم ًبرػ بٖاصة الاٖماع ٦إلُت لخىُْ٠
ال٣ىة الىاٖمت في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٦ةَاع لخظلُل ٖىاث ٤بٗض الضبلىماؾُت
الا٢خهاصًت مً زال ٫مؿاعي جشبُذ الاٖى ٠و الخٗامل الىاٖم م٘ التهضًضاث التي جهب في
ظلب وجإمحن البٗض الا٢خهاصي وظلب عاؽ اإلاا ٫لالؾدشماع او لدؿىٍ ٤اإلاىخجاث الجؼاثغٍت ،مً
الؿاب ٤ألواهه الاٖخماص ٖلى اإلاؿاعي الا٢خهاصًت ٢بل جإمحن البِئت التي ههمم ٞحها اوٗاف
الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ٦ما ٌٗغ ٝعؤؽ اإلاا ٫ظبان مً زم نٗىبت الخٗامل الا٢خهاصي في
بِئت ٚحر مؿخ٣غة خُض جمشل ٖملُت بٖاصة الاٖماع ٖىىان وبَاع مىاؾب لخٗامل م٘ التهضًضاث
ٖلى ؤؾاؽ زُىاث طاث ابٗاص ،خُض ًمشل البٗض ألاو ٫جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع في مىاَ ٤مغخلت ما
بٗض الجزإ مً زال ٫هؼٕ واٖاصة صمج اإلا٣اجلحن في مسخل ٠ألاَغ ؾىاء في الاؾال ٥الامىُت او في
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اإلاجخم٘ اإلاضويً ،خمشل البٗض الشاوي في اؾخٗاصة ماؾؿاث الضولت واإلاخمشلت في بٖاصة بىاء اإلاغا٤ٞ
الاؾاؾُت ،ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث الخ٣ىُت وبىاء ٢ضعاث اإلااؾؿاث ،البٗض الشالض وألازحر واإلاخمشل في
مٗالجت الً٣اًا الاظخماُٖت والا٢خهاصًت في الضو ٫الخضوصًت م٘ الجؼاثغ مً هاخُت جىٞحر
الاؾدكاعاث الىٟؿُت ،جد ٤ُ٣الٗضالت الاهخ٣الُت وما ًغا٣ٞها مً ؤَغ خماًت خ٣ى ١الاوؿان،550
جبرػ اإلاكغوُٖت الٗ٣الهُت في ألاَغ ال٣اهىهُت التي حٗخمض ٖلحها ٖملُت بٖاصة الاٖماع ؾىاء و٤ٞ
الٗال٢اث الشىاثُت بحن الضو ٫او و ٤ٞألاَغ اإلااؾؿاجُت الا٢لُمُت اإلاخشملت في الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي او
الضولُت اإلاخشملت في الامم اإلاخدضة والتي هخُغ ١الحها الخ٣ا.
 -2الجظب الاًجابي  :اجبإ ؾُاؾت اٖالمُت بمغا٣ٞت وؾاثل الاٖالم ومىهاث وؾاثل الخىانل
الاظخماعي ٦ةَاع حهض ٝفي الدؿىٍ ٤إلاؿاعي بٖاصة الاٖماع ٦إلُت لخىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت في
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت.
 -3الا٢ىإ ً :مُ٢ ً٨اؽ مضي الا٢ىإ مً زال ٫الىجاح او الازٟا ١مً زال ٫اخهاثُاث
الخباص ٫الخجاعي بحن الجؼاثغ والضو ٫التي جهضٞ ٝحها جىُْ ٠ؤلُت بٖاصة الاٖماع ،جدب٘ الٟاع ١بحن
بضاًت جىُْ ٠ؤلُت بٖاصة الاٖماع في الضو ٫وزاللها مً هاخُت الخباصالث الخجاعٍت ًبرػ مضي
هجاٖت بٗض الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت مً ٖضمه او باالخغي ًم ً٨مً مٗغٞت مىاَئ الخلل
لضعاؾت ما ًم ً٨جهمُمه لخدؿحن الاصاء الضبلىمسخي الا٢خهاصي الجؼاثغي اياٞت الى ما حهضٝ
الى جظلُل الٗ٣باث اإلاخهلت ؤؾاؾا بٗضم الاؾخ٣غاع.
اإلادىع الثالث  :بٖاصة الاٖماع هإلُت لخٗامل م٘ ٖىاثم بٗث الضبلىماؾُت الاكخهاصًت
الجؼاثغٍت في الفًاء اإلاٛاعبي
جؼامً ْهىع مهُلر بٖاصة الاٖماع م٘ الخغب الاَلُت الامغٍُ٨ت مابحن  1865-1863والتي
ٖغٞذ جضمحر ٦بحر للبيُت الخدخُت خُض اٖخمض الغثِـ الامغٍ٩ي في َظا الهضص ابغاَام لُى٩ىلً
ٖ abraham linolnلى بٖاصة اٖماع اإلاىاَ ٤التي قهضث صماع ٦بحر زهىنا في ظىىب الىالًاث

ٖ 550لي مدمض الؿىٍضاوي ،بُىمي اخمض ب٨غ َاقم" ،ؾُاؾاث اٖاصة اٖماع اإلاضن في ٞترة ما بٗض الجزاٖاث
والخغوب "،ظغٍضة ظامٗت الاػَغ ٢ؿم الهىضؾت ،م ، 44 ٕ، 12ظىٍلُت  ،2017م .27
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اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ٚحر ان وٞاجه وجىلي زالٞخه الغثِـ الامغٍ٩ي اهضعو ظىوؿً andrew johnson
م٣الُض عثاؾت الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ق٩ل ُُٗ٢ت م٘ الؿُاؾاث اإلاخٗل٣ت بةٖاصة الاٖماع،
بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت والضماع الظي لخ ٤باال٢خهاص الٗالمي عظ٘ الاٖخماص مجضصا ٖلى
بٖاصة الاٖماع ٦إلُت جدذ ؾُُغة الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت مً زال ٫ب٢امت هٓام "بغوجً وصػ"
والخ٣ا مكغوٕ ماعقا٦ ٫إلُت إلٖاصة اٖماع اوعوبا الٛغبُت والُابان .551
-1مٟهىم بٖاصة الاٖماع َى مجمىٖت قاملت مً الاظغاءاث الؿاُٖت لخلبُت خاظُاث الضو٫
الخاعظُت مً الجزإ بما في طل ٪اخخُاظاث الؿ٩ان اإلاخًغعًٍ والخُلىلت صون جهاٖض الجزاٖاث
وجٟاصي الغظىٕ الى الٗى ٠ومٗالجت الاؾباب الجظعٍت وجضُٖت الؿلم اإلاؿخضام .552
ٌٗغ ٝالبى ٪الضولي بٖاصة الاٖماع ٖلى ؤهه بٖاصة بىاء ؤلاَاع الاظخماعي والا٢خهاصي للمجخم٘
وبٖاصة تهُئت الٓغو ٝاإلاىاجُت ال٢امت مجخم٘ ٌٗمل في ػمً الؿلم زهىنا ٖمل الخ٩ىمت و٤ٞ
ؾُاصة ال٣اهىن باٖخباعَما الٗىهغٍحن الغثِؿُحن لبىاء َظا اإلاجخم٘ .553
حٗغٍ ٠بٖاصة الاٖماع ٦إلُت لخىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت َى مجمىٖت مً الاظغاءاث والخُىاث التي
ججض مدضصاتها وجهممُمها في مهاصع ال٣ىة الىاٖمت ٖلى عؤؾها الش٣اٞت ،الُ٣م الؿُاؾُت
واإلاكغوُٖت في وكاٍ الؿُاؾت الخاعظُت والتي تهض ٝالى ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث واإلاكىعة للضو٫
الخاعظُت مً الخغوب والجزاٖاث ٢هض اإلادآٞت ٖلى مٓاَغ الالٖى ٠والخإؾِـ إلاغخلت البىاء
اإلااؾسخي والٗ٣الوي خُض ًمشل ال٣اهىن واإلاؿاعي الخىمىٍت َض ٝمكغوٕ و ٤ٞظضو ٫اٖما٫
ًغج٨ؼ ٖلى الضبلىماؾُت الؿُاؾُت في نُاٚت واإلادآٞت ٖلى جُبُ ٤ال٣ىاهُحن والضبلىماؾُت
الا٢خهاصًت في الخٗامل ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاعي الخىمىٍت ٢هض جدهُل الا٢ىإ و ٤ٞالجظب الاظابي
وجظلُل الٗىا٢ب اإلاخهلت بمساَغ ٖضم الاؾخ٣غاع.

َ 551لِـ ابدؿامٞ ،غٍضة خمىم ،اٖاصة الاٖماع  :صعاؾت في َبُٗت اإلاٟهىم ،مجلت ال٨ٟغ للضعاؾاث ال٣اهىهُت
والؿُاؾُت ،م ،3ٕ ،3ؾبخمبر  ،2020م .227-226
 552ؤلاجداص ؤلاٞغٍ٣ي ،ج٣غٍغ ًٖ وي٘ ؾُاؾت ؤلاٖماع والخىمُت لٟترة ما بٗض الخغوب ،ظامبُا  ،2006 ،م.6
 553عقا ؾحروبخمىٍل  ،اٖاصة الاٖماع بٗض الخغب في ؾىعٍا ،ظمُٗت الٗلتم الا٢خهاصًت الؿىعٍت ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي
ؾىعٍا ،2017 ،م.3-2
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-2بٖاصة الاٖماع في اإلاىٓماث الا٢لُمُت حكخمل ؤلُاث وزُىاث بٖاصة الاٖماع ٖلى ٖضًض ألاَغ
ال٣اهىهُت واللىاثذ التي جخهل باإلاماعؾاث في الضو ٫الخاعظت مً خغوب وهؼاٖاث و ٤ٞمىٓماث
ومباصعاث ا٢لُمُت هظ٦غ مجها ما ًلي
ؤلاجداص ؤلافغٍلي في  2ظىٍلُت ٣ُٖ 2005ضث الضوعة الٗاصًت الؿابٗت لئلجداص ألاٞغٍ٣ي فيمضًىت ؾغث اللُبُت خُض بجسظ اإلاجلـ م٣غع ع٢م  EX.CL/DEC.228CLXخى ٫ج٣غٍغ عثِـ
اإلاٟىيُت بسهىم اويإ الجزاٖاث في بٞغٍُ٣ا خُض جًمً َظا اإلا٣غع اياٞت الى ً٢اًا
ازغي "...الخإُ٦ض ٖلى الخاظت الى جىُٟظ اجٟاُ٢اث الؿالم جىُٟظا ٗٞاال مً زال ٫ظهىص مخهلت
هدى بٖاصة الاٖماع واخال ٫الؿالم لٟترة مابٗض الجزاٖاث بهض ٝمٗالجت الاؾباب الجظعٍت ال٩امىت
وعاء وكىب َظٍ الجزاٖاث"...
حٗخمض اؾغاججُاث بٖاصة الاٖماع في ؤلاجداص ؤلاٞغٍ٣ي ٖلى ٖضًض الاَضاٖ ٝلى عؤؾها جىَُض
الؿالم والخُلىلت صون الغظىٕ الى مٓاَغ الٗى ،٠التر٦حز ٖلى مٗالجت الاؾباب الجظعٍت للجزإ،
حصجُ٘ وحؿغَ٘ جسُُِ وجىُٟظ اوكُت بٖاصة الاٖماع وازحرا حٗؼٍؼ والخ٩املُاث والخيؿُ ٤بحن
ال٣ىي الٟاٖلت اإلاكتر٦ت في ٖملُت اٖاصة الاٖماع والخىمُت لٟترة لٟترة ما بٗض الجزاٖاث.

554

في ؾُا ١ؾُاؾاث بٖاصة الاٖماع يمً م٣غعاث ؤلاجداص ؤلاٞغٍ٣ي ًبرػ مجا ٫لبٗض
الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت مً زال ٫جظلُل الٗىاث ٤في مىاَٖ ٤ضم الاؾخ٣غاع في الًٟاء اإلاٛاعبي
ٖلى عؤؾها لُبُا والصخغاء الٛغبُت ،مً زال ٫الاٖخماص ٖلى اإلاكغوُٖت الٗ٣الهُت خؿب
جهيُ" ٠ما٦ـ ُٞبر" للمكغوُٖت ٖلى ؤؾاؽ الخٟاٖل في الًٟاء اإلاٛاعبي و ٤ٞال٣ىاهحن
واللىاثذ ؤلاٞغٍُ٣ت التي جد٨م ٖملُت بٖاصة الاٖماع والخٗامالث بحن الضو ٫واخؿً مشاًُ٢ ٫ت
ال٨غ٦غاث الازحرة التي حٗخبر زغ ١مٛغبي للىاثذ وال٣ىاهُحن ألاممُت وؤلاٞغٍُ٣ت والتي حٗخبر
الصخغاء الٛغبُت ًٖى ماؾـ ٞحها
َىا ٥اًًا مىٓماث صولُت حؿً ٖملُت بٖاصة الاٖماع ٖلى عؤؾها ألامم اإلاخدضة بمسخل٠
اإلااؾؿاث التي حكاع ٥في ٖملُت بٖاصة الاٖماع ل ً٨باليؿبت للجؼاثغ ٞش٣لىا َى في ؤلاجداص
554مغظ٘ ؾاب ،٤م 5-1

419

ؤلاٞغٍ٣ي مً زم ٌؿخدؿً الخٗامل و ٤ٞلىاثذ الئلجداص ؤلاٞغٍ٣ي واقغا ٥الضو ٫الٟاٖلت او التي
حٗخبر َغ ٝطو مهلخت و٢ذ وبٗض الجزإ.
بجداص اإلاٛغبي الٗغبي  :جًم مىُ٣ت اإلاٛغب الٗغبي زمؿت صو ٫الجؼاثغ ،جىوـ ،لُبُا ،مغٍخاهُاواإلاٛغب خُض جبل ٜاإلاؿاخت الاظمالُت للبلضان الشالزت ٧ 5.784.000لم 2وٍبلٖ ٜضص الؿ٩ان 87
ملُىن وؿمت خؿب اخهاثُاث  2007555ما ٌك٩ل ؾى ١واٖضة ٚحر ان اإلاىُ٣ت حكهض مىاَ٤
ٖضم اؾخ٣غاع وهؼاٖاث حك٩ل ٖاث ٤نىب جُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت ،با٢تراح
اٖاصة الاٖماع ٧الُت لخىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت الخًىا ُٚاب جام
الي لىاثذ او ٢ىاهُحن او مباصعاث جسو اٖاصة الاٖماع و ٤ٞاَغ اجداص اإلاٛغب الٗغبي الظي ٌكهض
ججمُض مىظ ؾىىاث ،مً زم وظب اٖاصة مغاظٗت الؿُاؾاث ٧ىجها ٞغنت لخٗامل و ٤ٞبَاع
مٛاعبي زهىنا بحن الجؼاثغ جىوـ ومىعٍخاهُا و ٤ٞؾُاؾت بٖاصة الاٖماع زهىنا في لُبُا
ومىُ٣ت الؿاخل ٦م٣ضمت و ٤ٞمؿاعي صبلىماؾُت ؾُاؾُت تهض ٝالى جُٟٗل الضبلىماؾُت
الا٢خهاصًت اإلاٛاعبُت اإلاجخمٗت بحن الضو ٫ؾالٟت الظ٦غ م٘ اقغا ٥صو ٫ازغي ٚحر مىٓىٍت جدذ
ؾ ٠٣اإلاىُ٣ت اإلاٛاعبُت الٖخباعاث جسو محزان ال٣ىي الا٢لُمي والضولي ،بالغظىٕ الى جىُْ٠
ال٣ىة الىاٖمت في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت و ٤ٞؤلُت بٖاصة الاٖماع يمً بجداص اإلاٛغب
الٗغبي خُض حك٩ل اإلاكغوُٖت الٗ٣الهُت ألاؾاؽ في الخٗامل مً هاخُت ؾً وا٢غاع ٢ىاهحن
ولىاثذ جسو مؿعى وزُىاث بٖاصة الاٖماع و ٤ٞمهاصع ال٣ىة الىاٖمت اإلاخمشلت ؤؾاؾا في
الش٣اٞت ٧ىجها مكتر٦ت بحن الاًٖاء اًًا الُ٣م الؿُاؾُت اإلاؿخمضة مً مباصت الؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت اؾاؾا مباصت باقي الؿُاؾاث الخاعظُت للضو ٫اإلاك٩لت الجداص اإلاٛغب
الٗغبي.
-3بٖاصة الاٖماع وفم الٗالكاث الثىاثُت  :حك٩ل لُبُا ومىُ٣ت الؿاخل مىاَٖ ٤ضم اؾخ٣غاع
جخُلب مؿاعي بٖاصة اٖماعَا ٧الُت لخىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت

ٖ 555بض الٗؼٍؼ قغابي ،بجداص اإلاٛغب الٗغبي ألاويإ والخدضًاث اإلاؿخ٣بلُت ،مجت الا٢خهاص واإلاجخم٘،5ٕ ،
 ،2008م .12
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خُض قهضث َظٍ الازحر ٖضة مؿاعي نىب الخٗامل ٖلى ؤؾاؽ خلخلذ مسخل ٠اإلالٟاث
الخانلت في الجىاع الجؼاثغي.
باليؿبت للُبُا قهض اإلال ٠اللُبي مؿاعي ظؼاثغٍت بالخٗاون م٘ جىوـ نىب بٖاصة اٖماع ما
صمغجه الخغب بحن مسخل ٠الٟغ٢اء اللُبُحن ؾُٗا الى الخٟاّ ٖلي مٓاَغ الالٖى ٠واًجاص مسغط
لللم ٠اللُبي ٚحر ان َظٍ الجهىص التي ٧ان مً اإلاٟغوى ان جىُلٖ ٤لى اعى الىا ٘٢مً زال٫
الؼٍاعة التي ٧اهذ مغج٣بت للغثِـ الجؼاثغي ٖبض اإلاجُض جبىن الى جىوـ في ؤوازغ ٖام ٚ 2020حر
ان الٓغ ٝالهخي الظي ًمغ به الٗالم بياٞت الى ْغو ٝازغي لم حؿمذ بالؼٍاعة 556في هٟـ
الؿُا ١في قما ٫مالي خُض قهضث الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت بُ٣اصة وػٍغ الخاعظُت الجؼاثغي
نبري بى٢اصوم الى َغح حٗهضاث صولُت إلٖاصة اٖماع اإلاىاَ ٤الكمالُت اإلاالُت ٦م٣ضمت لخلخلذ
اإلال ٠اإلاالي اإلاخى ٠٢مىظ بجٟا ١الجؼاثغ  ،5572015مما ؾب ٤حكهض الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت
وكاٍ م٨ش ٠في مسخل ٠اإلالٟاث التي جسو الجىاع الجؼاثغي باالٖخماص ٖلى بٖاصة الاٖماع ٦إلُت
لخٗامل م٘ مىاَٖ ٤ضم الاؾخ٣غاع ٖلى عؤؾها لُبُا ومالي ٚحر ؤن اإلاالخٔ َى الاٖخماص ٖلى
الضبلىماؾُت الؿُاؾُت اإلاخمشلت في وػاعة ووػٍغ الخاعظُت وٖضم التر٦حز ٖلى مغا٣ٞت اإلاؿاعي
الضبلىماؾُت الؿُاؾُت مؿاعي صبلىماؾُت ا٢خهاصًت خُض وظب الاعج٩اػ في الك ٤الا٢خهاصي
لٗملُت بٖاصة الاٖماع ٖلى الكغ٧اث الجؼاثغٍت في جىٞحر اإلاىخىظاث التي جدخاظها الضو ٫الخاعظت
مً الخغوب والهغاٖاث ،الجظب ومداولت الا٢ىإ و ٤ٞمهاصع وؾلى٧اث ال٣ىة الىاٖمت
الؿاب٣ت الظ٦غ ٢هض الخازحر نىب الدؿىٍ ٤للمىخجاث الجؼاثغ في اإلاىاَ ٤التي وؿتهض ٝالاٖخماص
ٖلى ؤلُت بٖاصة الاٖماع ٞحها ،جغا ٤ٞحؿىٍ ٤الؿُاؾاث م٘ مؿاعي حؿىٍ ٤اإلاىخجاث الجؼاثغٍت،
الاٖخماص ٖلى ؤلُت بٖاصة الاٖماع ٦م٣ضمت لخظلُل ٖىاث ٤بٗض الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت مً
زال ٫الخٗامل م٘ مىاَٖ ٤ضم الاؾخ٣غاع ٖلى اؾاؽ َمإهت اإلاؿدشمغًٍ وجإمحن ٧ل ما له ٖال٢ت
بالجاهب الا٢خهاصي.
زاجمت
ٖ 556اَ٢ ٠ضاصعة ،الجؼاثغ وجىوـ جخجهان هدى "بٖالن بضاًت الاٖماع" في لُبُا 16 ،ؾبخمبر ً ،2020ىم
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مما ؾب ٤حؿاَم ٖملُاث بٖاصة الاٖماع ٦ؿلى ٥مخهل بخىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت في جظلُل
ٖىاث ٤بٗض صبلىماؾُت ا٢خهاصًت ظؼاثغٍت في ًٞائها اإلاٛاعبي مً هاخُت الخٗامل م٘ مىاَ٤
الالاؾخ٣غاع في اإلادُِ ال٣غٍب للجؼاثغ ٖلى هدى بجبإ اؾتراججُاث بٖاصة الاٖماع ؾىاء يمً
ألاَغ الا٢لُمُت اإلاخمشلت في ؤلاجداص ؤلاٞغٍ٣ي او بجداص اإلاٛغب الٛغبيً ،برػ جىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت
في الؿُاؾُت الخاعظُت الجؼاثغٍت مً زال ٫بجبإ مهاصعَا اإلاخمشلت في الش٣اٞت ٖلى ؤؾاؽ ز٣اٞت
اإلا٣اومت ،الش٣اٞت ال٣بلُت والبٗض الُضوي ،اًًا الُ٣م الؿُاؾُت وجهمُم ؾُاؾت زاعظُت ٖلى
ؤؾاؽ اإلاكغوُٖت خُض ٌٗخمض ٖلحها في اؾتراججُاث بٖاصة الاٖماع ٦م٣ضمت بضبلىماؾُت
ؾُاؾُت َاصٞت الى بٗض صبلىماؾُت ا٢خهاصًت ٖلى ؤؾاؽ الخازحر ال٨ٟغي اإلاٗخمض ٖلى الجظب
والا٢ىإ مً زم جىاػي حؿىٍ ٤الؿُاؾُاث م٘ حؿىٍ ٤اإلاىخجاث والاؾدشماعاث ،في َظا الهضص
هُغح مجمىٖت مً الخىنُاث هغي ٞحها ؾبُل الوٗاف الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت في
الًٟاء اإلاٛاعبي والؿاخل
–.مما ؾب ٤ال ٌكخمل بجداص اإلاٛغب الٗغبي ٖلى حكغَٗاث ولىاثذ حؿً ٖملُاث بٖاصة الاٖماع
بل حؿدىض الجؼاثغ ٖلى مهُلر الضو ٫اإلاجاوعة ٦ما عؤًىاٍ في اإلال ٠اللُبي في بَاع الخيؿُ٤
والخٗاون بحن الجؼاثغ وجىوـ في اإلال ٠اللُبي ،هىصخي بةٖاصة جُٟٗل ؤَغ بجداص اإلاٛغب الٗغبي
باالعج٩اػ ٖلى الجؼاثغ ،جىوـ ،مىعجاهُا ،لُبُا والصخغاء الٛغبُت واؾدبٗاص مً لهم ٖال٢اث م٘
الُ٨ان الههُىوي ٦إصاة ٨ٞغٍت لخىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت ٖلى ؤؾاؽ مهاصع ز٣اٞت اإلا٣اومت التي
جُغ٢ىا بلحها ؾاب٣ا.
٦ما ؾب ٤الخُغ ١الى مؿاعي الاٖخماص الجؼاثغي ٖلى ؤلُت واؾتراججُت بٖاصة الاٖماع ٦ىُ٣تلخلخلذ ألاػماث زهىنا في لُبُا ومالي ،مً اإلاالخٔ ان َظٍ اإلاؿاعي ال حكخمل ٖلى مؿاعي
ا٢خهاصًت يمً زُِ بٖاصة الاٖماع مً زم هىصخي في بَاع جهمُم ؾُاؾت زاعظُت ٖلى ؤؾاؽ
مىظه الى الخٗامل م٘ مسخل ٠الجزاٖاث الى التر٦حز ٖلى الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت ٖلى ؤؾاؽ
جىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت ٚلى ٚغاع الاٖخماص ٖلى مهاصعَا وؾلىُ٦اتها ٦مشا ٫عثِـ الىػعاء الهىضي
في ػٍاعة الى اٛٞيؿخان لبدض مؿعي بٖاصة اٖماع البلض ٧ان له ٦إو ٫جهغ ٝفي اللخٓاث ألاولى
للؼٍاعة جىػَ٘ ٖكغاث الاال ٝمً ا٢غام الاٞالم الهىضًت (بىلُىوص) ٖلى الاٛٞاهُحن ٦مؿعى
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مخهل بخىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت وم٣ضمت لخُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت بالخازحر و ٤ٞالىمىطط
ال٨ٟغي الهىضي.
الابخٗاص ٖلى الخٗامل في ؤَاع بٖاصة الاٖماع يمً ألاَغ الضولُت زهىنا ألامم اإلاخدضة خُضهىصخي بالخٗامل و ٤ٞألاَغ الا٢لُمُت ؤلاجداص ألاٞغٍ٣ي وجُٟٗل ؤلُاث بجداص اإلاٛغب الٗغبي ٧ىن
ز٣ل الجؼاثغ ؤ٦بر في البٗض الا٢لُمي مً البٗض الضولي ،في هٟـ الؿُا ١هىصخي بالدكاع ٥بحن
الضو ٫خؿب محزان ال٣ىي ؤلا٢لُمي والضولي في ؤي ٖملُت إلٖاصة الاٖماع.
الاٖخماص ٖلى البٗض الغ٢مي في الخٗغٍ ٠بالكغ٧اث واإلاىخجاث الجؼاثغٍت في البلضان التيحؿخىظب ؤلاٖخماص ٖلى بٖاصة الاٖماع مً زال ٫التر٦حز ٖلى وؾاثل الخىانل الاظخماعي ٦مىهاث
للجظب ،الخازحر والا٢ىإ ،في هٟـ الؿُا ١اوكاء ٢اٖضة بُاهاث جًم الكغ٧اث الجؼاثغٍت
للدؿهُل ٖلى ناو٘ ال٣غاع ٖملُت الاؾخٗاهت بها لخظلُل الٗ٣باث في اي مؿعى لخٗامل و٤ٞ
الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت.
جإمحن اإلاىنالث التي حؿخسضم في جىنُل اإلاىخجاث الجؼاثغٍت الى الىظه ؤلاٞغٍُ٣ت زهىنا ٖلىؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ الُغٍ ٤الٗابغ للصخغاء مً زال ٫التر٦حز ٖلى بٖاصة اٖماع اإلاىاَ ٤التي
جمغ بها الُغٍٖ ٤لى ؤؾاؽ جىُْ ٠ال٣ىة الىاٖمت الجؼاثغٍت و ٤ٞمهاصعَا وؾلؼُ٦اتها التي
جُغ٢ىا

الحها
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ؾاب٣ا
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Abstract:
This study aims to shed light on the Algerian foreign
policy towards neighboring states since 2011, and the
beginning of the Arab uprisings, which created a
state of vulnerability and security fragility in region.
This deteriorating regional security situation entails
new challenges and dilemmas that are pushing
Algeria to reconsider the normative foundations that
have guided its foreign policy since independence, in
order to be more pragmatic and flexible with regard
to the principle of non-interference that guided its
foreign policy so far.
This article analyses the evolution of Algerian
foreign policy since 2011, and identifies a set of
factors that have affected Algeria's ability to adapt to
the new sub-regional context marked by the
disintegration of the neighbouring states of Mali and
Libya. As well as to shed light on the aspects of
reviewing the security doctrine in light of
vulnerability and security fragility.
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:ملخص
 َظٍ الضعاؾت الى حؿلُِ الًىء ٖلىٝتهض
 الجىاع٫الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ججاٍ صو
اياث الٗغبُتٟ اي مىظ اهضالٕ الاهخ،2011 مىظ
 جغجب،ُت وَكاقت ؤمىُتٞكا٨غػجه مً اهٞوما ا
ت٣ُٖلى َظا الىي٘ ألامجي اإلاخضَىع في اإلاى
٘ الجؼاثغ بلىٞجدضًاث ومًٗالث ظضًضة جض
بٖاصة الىٓغ في ألاؾـ اإلاُٗاعٍت التي وظهذ
ثر٦ىن ؤ٩ بإن ج،٫ال٣ؾُاؾتها الخاعظُت مىظ الاؾخ
 بمبضؤ ٖضم الخضزل٤ُما ًخٗلٞ ماجُت ومغوهتٚبغا
.الظي وظه ؾُاؾتها الخاعظُت بلى الان
 جُىع الؿُاؾت الخاعظُت٫ا٣ًدلل َظا اإلا
ً وٍدضص مجمىٖت م، 2011 الجؼاثغٍت مىظ ٖام
ضعة الجؼاثغ ٖلى٢ الٗىامل التي ؤزغث ٖلى
غعي الجضًض الظيٟلُمي ال٢ ؤلا١ م٘ الؿُا٠ُ٨الخ
 واًًا. اإلاجاوعة مالي ولُبُا٫ الضو٪٨ًٟدؿم بخ
ُضة٣ٗحؿلُِ الًىء ٖلى مٓاَغ مغاظٗت ال
. ُت والهكاقت الامىُتٞكا٨ألامىُت في ْل الاه
،الخارجية

السياسة،الجزائر

:مفتاحية

كممات

. مالي، ليبيا، تحدي التدخل،االنكشافية

ملضمـ ـ ـت:
ؤصث َبُٗت التهضًضاث ٚحر صوالجُت واهدكاع الهغاٖاث وألاػماث في الجىاع الا٢لُمي للجؼاثغ
زانت مىظ  ،2011بلى حكُ٨ل مًٗلت في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ظٗلتها بحن زىاثُت
الالؼام الازالقي باإلاباصت والُٗ٣ضة الامىُت ٚحر الخضزلُت وبحن البراٚماجُت التي ج٣خطخي مؿاًغة
اإلاهالر وزانت ألامىُتٞ .التهضًضاث ألامىُت الجضًضة اإلاىبش٣ت مً صو ٫الجىاع بٗض اجهُاع
الضولت في لُبُا وٞكها في مالي٦ ،كٟذ ٢ابلُت الجؼاثغ لاله٨كا ٝوالهكاقت ألامىُت ،مما
صٗٞها بلى مغاظٗت جهىعاتها واخضار هىٕ مً الخٛحراث ٖلى ُٖ٣ضتها ألامىُت; والتي ٧ان ظىَغَا
ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو ٫وع ٌٞالخضزل الاظىبي بما في طلٖ ٪ضم وكغ ٢ىاث
ظؼاثغٍت زاعط الخضوص .ؤنبدذ َظٍ الٗ٣اثض بمشابت مباصت عاسخت ،خضصث ؤلاَاع الىٓغي
لضبلىماؾُت ال جؼا ٫حك٩ل ؤؾاؽ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ختى الُىم.
ًضَ ٘ٞظا الىا ٘٢بلى يغوعة بٖاصة جُُ٣م ًُ٢ت الخ ٠ُ٨والخٛحر في الؿُاؾت الخاعظُت
الجؼاثغٍت ،والخُغ ١الى جُىع الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ججاٍ صو ٫الجىاع مىظ  2011والتي
جدضصَا مجمىٖت مً الٗىامل الضازلُت والخاعظُت ،باٖخباع ان الؿُاؾُت الخاعظُت الجؼاثغٍت
هي اوٗ٩اؽ لؿُاؾتها الضازلُت ،زم بلى مٓاَغ مغاظٗت الُٗ٣ضة الامىُت في ْل الاه٨كاُٞت
والهكاقت الامىُت.
وجإؾِؿا ٖلى طل ٪جبدض َظٍ الىع٢ت ًٖ ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت الخالُت:
بلى ؤي مضي ؤزغث الخدضًاث ألامىُت ؤلاكلُمُت ٖلى الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت ججاه صوٌ
الجىاع مىظ 2011؟
وٖلى َظا ّ
الىدى ٢ؿمذ الضعاؾت بلى الى٣اٍ الخالُت:
ؤوال :الٗىامل اإلادضصة للؿُاؾُت الخاعحت الجؼاثغٍت في ْل الخدضًاث ألامىُت الاكلُمُت
الجضًضة:
زاهُا :هدى مغاحٗت الٗلُضة ألامىُت :جدضي الخضزل في ْل الاهىكافُت والهكاقت ألامىُت:
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ؤوال  :الٗىامل اإلادضصة للؿُاؾُت الخاعحت الجؼاثغٍت في ْل الخدضًاث ألامىُت الاكلُمُت
الجضًضة:
ًخُلب ؤي جدلُل للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ججاٍ الىي٘ الا٢لُمي الغاًَ ؤزظ
ؾلؿلت مً الٗىامل بٗحن الاٖخباع ،بما في طل ٪الخاعٍش والٗىامل الا٢خهاصًت والخدضًاث ألامىُت
و الضازلُت ،التي لها جإزحر ٖلى مضي ٞاٖلُت الؿُاؾت الخاعظُت وخًىعَا ٖلى الؿاخت
الا٢لُمُت مىظ .2011
 -1اإلادضص الخاعٍخي:
ٌٗخبر الخاعٍش بك٩ل زام ٖامل ظض مهم في ٢غاع خٟاّ الجؼاثغ ٖلى مىٟ٢ها الٗ٣اثضي
وألازالقي ،الظي ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ اإلاباصت التي وظهذ الؿُاؾت الخاعظُت مىظ الاؾخ٣ال٣ٞ .٫ض
٧ان للضٞإ ًٖ الؿُاصة وصٖم خ ٤ج٣غٍغ اإلاهحر للكٗىب و زانت مبضؤ ٖضم الخضزل في
الكاون الضازلُت جإزحر ٦بحر في ظاهب مىه في الخض مً ٢ضعة الضولت ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ الخٛحراث
الاؾتراجُجُت التي جازغ ٖلى مدُُها اإلاباقغ ،558بطا ما ٨ٞغها بمىُ ٤بغاٚماحي مهلخي بدذ.
وم٘ َظا ٣ٞض ٖاقذ َظٍ الؿُاؾت الخاعظُت ال٣اثمت ٖلى "اإلاباصت" ٖهغَا الظَبي في
الؿبُٗيُاث ٖىضما جم٨ىذ الجؼاثغ ،بًٟل صزلها مً ُ٢إ اإلادغو٢اث ،مً جُىٍغ ؾُاؾت
زاعظُت وكُت تهض ٝفي اإلا٣ام ألاو ٫بلى جغؾُش م٩اهت البالص في الخاعط وُ٢اصة الٗالم الشالض ٖبر
مجمىٖت الـ ٦ 77ممشل ظماعي للٗالم الشالض و خغ٦ت ٖضم الاهدُاػ التي جُىعث في ؾُا١
الخغب الباعصةَ .ظٍ الؿلؿلت مً اإلاباصعاث ظؿضث مٟهىم الجؼاثغ ًٖ صبلىماؾُت الٗالم
الشالض الجماُٖت ،التي زل٣ذ "عوح باهضوو "ٜظضًضة ،ؤَلٖ ٤لحها "عوبغث مالي" ٖلى هدى مالثم
"الاجهاٌ مً الجؼاثغ" و باليؿبت لىُ٩ىٚ ٫غٍمى٧ Nicole Grimaudاهذ جل ٪الٟترة التي ًمً٨

558

- Laurence Thieux (2018): “The dilemmas of Algerian foreign policy since 2011: between

normative entrapment and pragmatic responses to the new regional security challenges”, The
Journal of North African Studies, p.3, available at : https://bit.ly/3lt307h
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ٞحها الخضًض ًٖ "  ، L„Algérie catalyseur du Tiers-Mondeالجؼاثغ مدفؼ الٗالم الثالث
.catalyst of the Third World
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و٢ض جم الخٗبحر ًٖ َظٍ الؿُاؾت ً
ؤًًا في جإًُض الضولت للٗضًض مً الخغ٧اث اإلاؿخ٣لت التي

ْهغث في بٞغٍُ٣ا وؤمغٍ٩ا الالجُيُت بًٟل الٗاثضاث الضبلىماؾُت التي جغا٦مذ مىظ طل٪
الى٢ذ ،وبالخالي خافٓذ الجؼاثغ ٖلى اإلاباصت اإلاُٗاعٍت التي جىحه ٖالكاتها الخاعحُت – خم
جلغٍغ اإلاهحر وٖضم الخضزل والخٗاون والخٗضصًت وٖضم الخدالف  -لٗلىص مً الؼمً ٖلى
الغٚم مً الخُٛحراث التي ٚحرث بكيل ٖمُم ؾُاكها ؤلاكلُمي والضولي .

560

 -2اإلادضص الضازلي:
في ؾُا ١ؾُاسخي صازلي احؿم بالخى ٝمً جإزحر ٖضوي " الغبُ٘ الٗغبي" بٗض  ،2011وفي
مداولت إلاى٘ اهدكاع الاخخجاظاث الاظخماُٖت والتهضًضاث الؾخ٣غاع الىٓام ،اخخلذ الؿُاؾت
ً
ج٣غٍبا ٧ل ظهىص الغثِـ بىجٟلُ٣ت في مٗٓم ٖهضجه الشالشت وظؼء مً الغابٗت ٖلى
الضازلُت

وبضء مً ٖام  ،2013ؤصي جضَىع صخت الغثِـ ً
خؿاب الكاون الخاعظُتً .
ؤًًا بلى خضور
قلل في الؿُاؾت الخاعظُت ،وَى ما ًٟؿغ ً
ظؼثُا ؾبب اهتهاط م٣اعبت صٞاُٖت في ْل الخضاُٖاث
ألامىُت بؿبب اجهُاع صو ٫الجىاع.
ٖلى الغٚم مً الُبُٗت اإلاٛل٣ت للخُاة الؿُاؾُت في الجؼاثغ٣ٞ ،ض بغػ ٖضص مً
الى٣اقاث ٖلى مضاع الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت ،والتي جىٞغ بٌٗ الخبهغ في نغاٖاث الؿلُت،
561

والتي ٧ان لها جإزحر في الخض مً ٢ضعة الجؼاثغ ٖلى الٗمل والُ٣اصة في اإلاىُ٣ت.

بازخهاع ،ال جؼا ٫الؿُاؾت الخاعظُت وألامىُت حك٩ل ؾاخت مٗغ٦ت الؾخمغاعٍت محزان
ال٣ىي وج٣ؿُم اإلاهام بحن الىسب الخا٦مت اإلاضهُت والٗؿ٨غٍتٞ ،ىظىص مىا ٠٢مخىاً٢ت صازل
562

الىٓام َى ؤخض ؤٖغاى اهدكاع ؤُ٢اب ال٣ىة والخلل في مغ٦ؼ نى٘ ال٣غاع .

559

Robert A. Mortimer, “Algerian foreign policy: from revolution to national interest”, The Journal of
North African Studies, 2015, p 7 available at ; https://bit.ly/3bUXlnn .
560
Laurence Thieux , op. cit, p.03.
561
. -Rasmus Alenius Boserup,& others,” Algeria after the Revolts Regime Endurance in a Time of
Contention and Regional Insecurity”, DIIS REPORT 2014:15, 2014.p.18
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 -3اإلادضص الاكخهاصي:
باإلياٞت بلى َظٍ الٗىامل الؿُاؾُت اإلادلُت  ،لٗبذ اإلاساو ٝالا٢خهاصًت الىاظمت ًٖ
صوعا ً
اهسٟاى ؤؾٗاع الى ِٟوالٛاػ ً
ؤًًا٣ٞ .ض ؤنبذ الضزل مً َظا الُ٣إ ،الظي ٌٗخمض
ً
ٖلُه الا٢خهاص الجؼاثغيَ ،ؼٍال بك٩ل متزاًضٖ ،لى الغٚم مً ؤن البالص ال جؼا ٫جخمخ٘ بهامل
٢هحر ألاظل جىٞغٍ الاخخُاَُاث اإلاسؼهت زال ٫ؾىىاث الُٟغة.
ل٣ض َضص ز ٌٟؤؾٗاع الى٢ ِٟابلُت همىطط الضولت الغَُٗت الضاٖم للٗ٣ض الاظخماعي الظي
يمً الاؾخ٣غاع الؿُاسخي للبلض (قغاء الؿلم الاظخماعي  ،والكب٩اث الؼباثيُت  ،وما بلى طل.563)٪
ٖالوة ٖلى طل ،٪اػصاص ٖبء ؤلاهٟا ١الٗؿ٨غي زال ٫الٗ٣ض اإلااضخي ،خُض ق٩لذ اإلاحزاهُت
الٗؿ٨غٍت خىالي  % 24.82مً اإلاحزاهُت الىَىُت لؿىت . 2019

564

ٞالضزل اإلاغٍذ الظي ظمٗخه الجؼاثغ زال ٫الؿىىاث التي ٧ان ٞحها الى٩ً ِٟل ٠ؤ٦ثر مً
 100صوالع للبرمُل ؾمذ للبالص بؼٍاصة بهٟا٢ها الٗؿ٨غي بك٩ل ٦بحرٖ .لى الغٚم مً اٖخماص
بٌٗ ؤلاظغاءاث الخ٣كُٟت للخٗامل م٘ الضزل اإلاىسٞ ،ٌٟدؿب ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 2019
بلٛذ محزاهُت الضٞإ الجؼاثغٍت  10.30ملُاع صوالع ( 1230ملُاع صًىاعظؼاثغي)  ،565بؼٍاصة ٢ضعَا
ٖ ًٖ ٪7.51ام  2018والتي ٧اهذ ج٣ضع ب  9.58ملُاع صوالع 1,118.29( 566ملُاع صًىاع).
وخؿب ج٣غٍغ مٗهض ؾخى٦هىلم لضعاؾاث الؿالم وألامً) (SIPRI 2021اخخلذ الجؼاثغ
اإلاغجبت الؿاصؾت ٖاإلاُا مً خُض اؾخحراص ألاؾلخت خُض بلٛذ اليؿبت اإلائىٍت  %4.3مً اظمالي
الىاعصاث الٗاإلاُت بحن ( ،)2020-2016واإلاغجبت ألاولى اٞغٍُ٣ا خُض ق٩لذ الجؼاثغ واإلاٛغب % 70
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Laurence Thieux, op. cit, p.6 .
Ibid, p.4
٢ -564اهىن اإلاالُت لؿىت  ،2019الجغٍضة الغؾمُتٖ ،ضص  ،79ؾىت  ،55صٌؿمبر  ،2018م.29 .
-565 SIPRI 2020. Military expenditure by country, in local currency, 1988-2019,
https://bit.ly/2ObFccd
566
SIPRI 2020. Military expenditure by country, in constant (2018) US$ m, 1988-2019,
https://bit.ly/2OBllmq
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مً مجمل اًغاصاث اٞغٍُ٣ا مً ألاؾلخت م٘ الٗلم ان اإلاٛغب حك٩ل  % 0.9مً مجمل اًغاصاث
الٗالم.

567

الخهت الٗاإلاُت ألهبر  10مؿخىعصًً لألؾلخت في الٗالم 2020-2016

Source : pieter d. wezeman, & others, op.cit, p. 7
٦ما ؤصي التر٦حز ٖلى ؤلاهٟا ١الضٞاعي في ؾُا ١اإلاىاعص اإلادضوصة بلى الخض مً ٢ضعة الجؼاثغ
ٖلى بٖاصة جىظُه ؾُاؾتها الخاعظُت مً ؤظل ػٍاصة ْهىعَا وجإزحرَا في الخاعط  -وؤْهغث بٖاصة
اهضماط اإلاٛغب في الاجداص ألاٞغٍ٣ي ٣ٞضان الىٟىط الضبلىماسخي  -ومىاظهت الخدضًاث ألامىُت
الجضًضة التي جازغ ٖلى مدُُها اإلاباقغ مىظ ٖام .5682011
 -4اإلادضص ألامجي:
في الىاٞ ،٘٢ةن الخُٛحراث الٗمُ٣ت التي ؤزغث ٖلى اإلاىُ٣ت والىي٘ الؿُاسخي الضازلي
للجؼاثغ مىظ ٖام ٢ 2011ض ازخبرث اإلاباصت التي ٢امذ ٖلحها الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت .في
567

-Pieter d. wezeman, & others,trends in international arms transfers, 2020, SIPRI Fact Sheet,
March 2021, p.p. 6-7
568
Laurence Thieux , Op.Cit, p.05.
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خحن ؤن الخدضًاث الغثِؿُت زال ٫الدؿُٗيُاث ٧اهذ مدلُت ٣ٞ ،ض ظاءث الخدضًاث ألازحرة مً
الخاعطٞ .مىظ ٖام  ،2011وهدُجت لؼٖؼٖت اؾخ٣غاع الضو ٫اإلاجاوعة لها٧ ،ان ٖلى الجؼاثغ
مىاظهت جدضًاث ؤمىُت ظضًضة ،لم ج ً٨حؿخىٖبها مً ٢بل ( الاعَاب ،اإلاسضعاث ،الاؾلخت،
الهجغة )،ألن ُٖ٣ضتها ألامىُت ٧اهذ خبِؿت جهىعاث ج٣لُضًت والهغاٖاث التي اعجبُذ
بالتهضًضاث الضوالجُت.
ٞالخٛحراث في ألاويإ الضازلُت ل٩ل مً لُبُا ومالي٧ ،ان لها جضاُٖاث زُحرة ٖلى صو٫
الجىاع و الجؼاثغ زانت خُض ٦كٟذ ًٖ حجم الاه٨كاُٞت والهكاقت الامىُت ،569العجباَها
بكغٍِ خضوصي َىٍل بحن الضولخحن ،اط ج٣ضع الخضوص الجؼاثغٍت اللُبُت ٧ 982لم ،2ومالي 1376
٧لم ،5702ومً ؤبغػ الخضاُٖاث هىعص آلاحي:
 جؼاًض اليكاٍ الاعَابي خُض حٗغيذ الجؼاثغ الٖخضاءاث بعَابُت ٚحر مؿبى٢ت ٖلىنىاٖت الُا٢ت ،اإلاغ٦ؼ الٗهبي لال٢خهاص في ميكإة ٚاػ جُٛىهخىعًٍ في ٖحن ؤمُىاؽ في
ظاهٟيٞ .2013بِىما هٟظجه ظماٖاث بعَابُت صازل الجؼاثغ  ،جم الخدًحر لهظٍ الهجماث
ً
وٚحرَا في صو ٫الجىاع٧ .اهذ اإلاهالر الجؼاثغٍت زاعط البالص ً
ؤًًا َضٞا للجماٖاث
ؤلاعَابُت ،ومً ألامشلت ٖلى طل ٪ازخُا٢ ٝىهل وؾخت صبلىماؾُحن آزغًٍ في ٚاو،
قما ٫قغ ١مالي ،مً ٢بل خغ٦ت الخىخُض والجهاص في ٚغب بٞغٍُ٣ا ) (MOJWAفي ؤٞغٍل
 571 .2012في ٖام  ،2016لم ًدؿبب هجىم ناعودي ٖلى مدُت ٚاػ زغَكبا بال٣غب مً
ٖحن نالر في ؤيغاع ماصًت ؤو بكغٍت ،بال ؤهه مشل تهضًضا مباقغا ألمً الجؼاثغ .و ٖلى
ً
ً
ومدلُا بلى خض ٦بحر ختى و٢ذ ٢غٍب ،بال ؤن
مخسلٟا
الغٚم مً ؤن ؤلاعَاب في البالص ٧ان
ٖضص الخىاصر  -الً٣اء ٖلى ؤلاعَابُحن وا٦دكا ٝمسابئ ألاؾلخت اإلاٗ٣ضة والخُحرة

ٖ -569بض الىىع بً ٖىترُ٣ٖ" ،ضة الجؼاثغ ألامىُت :يٛىَاث البِئت ؤلا٢لُمُت وم٣خًُاث اإلاهالر ألامىُت"،
جلاعٍغ مغهؼ الجؼٍغة للضعاؾاث ،ماي  ،2018م.4.
-570ؤؾماء بً إلاسغبل ،صوع اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت في خل الجزاٖاث في صو ٫الجىاع ؤلا٢لُمي :خالتي لُبُا ومالي ،مجلت
الفىغ ،الٗضص  ،2018 ،17م306
571
Robert A. Mortimer, Op. cit, p. 16.
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بك٩ل متزاًض وما بلى طل٢ - ٪ض اػصاص في الؿىىاث ألازحرة .وَظا ما ٖؼػ الىعي بىظىص
ً
ً
زُحرا  ،ؤنبدذ
ظىاعا
مًٗلت ؤمىُت ب٢لُمُت بٗض ؤن ؤنبدذ البِئت اإلاباقغة
ً
جغ٦حزا ٖلى الً٣اًا ؤلا٢لُمُت .وعصث الجؼاثغ ٖلى َظٍ ألاٖما٫
اإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت ؤ٦ثر
ؤلاعَابُت بٗؿ٨غة خضوصَا.

572

 ٦ما ؤصي الخضَىع ألامجي الا٢لُمي في اإلاىُ٣ت الى جٟا٢م مك٩لت الالظئحن وجض٣ٞهم بإٖضاص٦شُٟت ؤزىاء وكىب الهغاٖاث في صو ٫الجىاع ،واؾخمغاع الهجغة ٚحر الكغُٖت مً صو٫
الؿاخل الاٞغٍ٣ي هدى الجؼاثغ ٦مغ٦ؼ ٖبىع هدى الضو ٫الاوعوبُت.

573

 ظلبذ الاهخٟاياث الٗغبُت ًُ٢ت ؤزغي ؤ٦ثر بق٩الُت بلى الىاظهت :وهي مؿإلتوخضة ؤعاضخي الضولت ال٣ىمُت٣ٞ .ض ؤنبذ ًُىٓغ بلى ج ٪٨ٟالضولخحن اللُبُت ومالي ٖلى
ؤهه تهضًض لىخضة ؤعاضخي الجؼاثغ ألهه قل ٢ضعة الضوٖ ٫لى الؿُُغة ٖلى التهضًضاث
574

الٗابغة للخضوص ومُالب الاهٟها ٫إلاسخل ٠اإلاجمىٖاث وزانت الُىاع.١

 ؤصث ٦ظل ٪الايُغاباث الا٢لُمُت بلى الخضزل الخاعجي للىاجى ٞلُبُا والخضزل الٟغوسخيفي مالي وَى ما ًشحر مساو ٝالجؼاثغ ،والتي ٧اهذ وعاء مىاٟ٢ها وعًٞها للخضزالث
الخاعظُت بىنٟها مً اَم بىاٖض التهضًضاث والٟىضخى في مىُ٣ت الؿاخل
واٞغٍُ٣ا.

575

هُ٣ت مهمت ؤزغي وظب التر٦حز ٖلحها ،هي ؤن التهضًاث ألامىُت واه٨كاُٞت في
الؿُاؾُت الخاعظُت الجؼاثغٍت الى ظاهب ٖىامل صازلُت ؤصث الى جغاظ٘ الضوع الجؼاثغي في
مىُ٣ت الؿاخل و بغوػ َغ ٝمىاٞـ في اإلاىُ٣ت انبذ ًدؿم باإلاباصعة الضبلىماؾُت والىؾاَت،

572

Laurence Thieux , op. cit , p. 5
ٖ - 573بض ال٣اصع ٖبض الٗالي ،الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ججاٍ صو ٫الجىاع :بحن م٣خًُاث الضوع ؤلا٢لُمي
والخدضًاث ألامىُت ،اإلاجلت الجؼاثغٍت لؤلمً والخىمُت ،الٗضص الؿاب٘ , 7ظىٍلُت  ،2014م .14
574
-virginie baudais, & others, conflict mediation and peacebulding in the sahel : The Role of
Maghreb Countries in an African Framework, SIPRI Policy Paper No. 58, January 2021, p.p. 6-12
575
 ؤؾماء بً إلاسغبل  ،مغح٘ ؾابم الظهغ ،م .307220

مؿخٛال الهالث والغوابِ الضًيُت بحن صو ٫الؿاخل ؤو باالخغي جىُْ ٠الضبلىماؾُت الضًيُت.
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ُ
ٞم٘ اهدؿاع صوع لُبُا بٗض ؤلاَاخت بال٣ظافي واهضالٕ الخغب ألاَلُتٞ ،خذ اإلاجا ٫للمٛغب
لخدضي هٟىط الجؼاثغ بك٩ل متزاًض ،و ٦جؼء مً ظهىصٍ ال٦دؿاب م٩اهت باعػة ٖلى اإلاؿخىي
ألاٞغٍ٣ي ،اهًم اإلاٛغب مغة ؤزغي بلى الاجداص ألاٞغٍ٣ي في ٖام  2017بٗض ؤ٦ثر مً زالزت ٖ٣ىص
مً جغ ٥مىٓمت الىخضة ألاٞغٍُ٣ت في زال ٝم٘ الجؼاثغ خى ٫وي٘ الصخغاء الٛغبُت في ْل
اؾخمغاع الؿُاؾت اإلاٛغبُت في اٖخباع الصخغاء الٛغبُت ظؼء ال ًخجؼؤ مً ألاعاضخي اإلاٛغبُت.
و٦جؼء مً هٟـ اإلادىع الاؾتراجُجي هدى الجىىب  ،ج٣ضم اإلاٛغب بُلب لًٗىٍت الجماٖت
الا٢خهاصًت لضوٚ ٫غب ؤٞغٍُ٣ا في ٖام  .2017بن اهسغاٍ اإلاٛغب وصٖمه إلاجمىٖت الؿاخل
الخمؿت  -وهي مباصعة ؤمىُت جضٖمها ٞغوؿا ٌ-كحر بلى خغنه ٖلى الخىاٞـ م٘ الجؼاثغ ٖلى
الىٟىط ؤلا٢لُمي.
وم٘ طلٞ ،٪ةن ههج اإلاٛغب ًمخاػ بالخٗاون الشىاجي في مجاالث الخجاعة والخٗلُم والبِئت والُا٢ت
والش٣اٞت والبرامج الضًيُت .في ؤٖ٣اب الاه٣الب الٗؿ٨غي في مالي في ؤٚؿُـ ٖ ،2020ؼػ اإلاٛغب
ٖال٢اجه الضبلىماؾُت م٘ مالي ،وٖؼػ الاجها ٫م٘ اإلاؿاولحن في الخ٩ىمت الاهخ٣الُت وال٣اصة
الضًيُحن والؿُاؾُحن الغثِؿُحن.
ل٣ض جهغ ٝاإلاٛغب بك٩ل ؤؾاسخي مً زال ٫الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت والضًيُت ،ولِـ مً
زال ٫اإلاكاع٦ت اإلا٨شٟت في الىؾاَت ؤي التر٦حز ٖلى ألامًْ ،لذ َظٍ اإلاجاالث ألازحرة بلى خض
٦بحر يمً ازخهام الجؼاثغ .وبالخاليٞ ،ةن الُمىخاث ؤلا٢لُمُت اإلاخهاٖضة للمٛغب حُٗل
577

مى ٘٢الجؼاثغ في مىُ٣ت الؿاخل ،التي حٗخبرَا الجؼاثغ مجا ٫هٟىطَا الخهغي.

زاهُا :هدى مغاحٗت الٗلُضة ألامىُت :جدضي الخضزل في ْل الاهىكافُت والهكاقت ألامىُت:

- virginie baudais, & others,op.cit, p14.
-Ibid, p15.
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في مىاظهت ٖضم الاؾخ٣غاع في بٌٗ البلضان اإلاجاوعة مالي ولُبُاْ ،لذ الجؼاثغ وُٞت إلابضؤ
ٖضم الخضزل ،وعًٞذ اإلاكاع٦ت في الٗملُاث الٗؿ٨غٍت في الخاعط و َلباث اإلاؿاٖضة
الٗؿ٨غٍت (مً َغ ٝمالي في ظاهٟي  2012ؤو مً الىُجغ في ماي  2013إلاىاظهت الهجماث
ً
ؤلاعَابُت في ؤٚاصًؼ وؤعلُذ) ،ختى ٖىضما ٧ان ؤمجها ٖلى اإلادٖ - ٪ىضما ٧اهذ َضٞا لهجماث مشل
الاٖخضاء ٖلى ال٣ىهلُت الجؼاثغٍت في ظاو في ؤبغٍل  2012وٚحرَا –خاولذ الخٟاّ ٖلى هٟىطَا
ً
مً زال ٫الىؾاَت والخىاع الؿُاسخي .و اؾخجابت للخدضًاث ألامىُت ؤلا٢لُمُت ،ويٗذ الجؼاثغ
اؾتراجُجُت طاث ق٣حن :مً هاخُت ،يمان ؤمً خضوص البالص ومى٘ حؿلل الجماٖاث ؤلاعَابُت
مً زالٖ ٫ؿ٨غة الخضوص ،وقمل طل ٪وكغ خىالي  75000ظىضي ،بالغٚم مً ؤن الؿُُغة ٖلى
الخضوص م٩لٟت بما ًٟ٨ي اطا ما جمذ م٣اعهتها بجهض خغبي خ٣ُ٣ي؛

578

ومً هاخُت ؤزغي ،

حٗؼٍؼ ؾُاؾت الجىاع م٘ صو ٫الؿاخل التي جىُىي ٖلى الخ٩امل ألا٣ٞي م٘ الجؼاثغ ٦مدىع /
و٦دامي.
باليؿبت للجؼء الشاوي مً الاؾتراجُجُت ،اؾخسضمذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٖضة
٢ىىاث هٟىط ،بما في طل ٪صبلىماؾُت الىؾاَتٞ ،خاعٍسُا ٖغٞذ الجؼاثغ بٗانمت الضبلىماؾُت
التي ا٦دؿبتها مً التزامها وصٖمها لخغ٦ت ٖضم الاهدُاػ ومسخل ٠خغ٧اث الخدغع الىَجي مىظ
الاؾخ٣ال .٫و٢ض جغا٣ٞذ َظٍ الاؾتراجُجُت م٘ اٖخماص بظغاءاث ا٢خهاصًت مسخلٟت مشل بلٛاء
صًىن ٖضة صو ٫في الؿاخل بخ٩لٟت  3ملُاعاث صوالع ٖام  2012و  0.9ملُاع صوالع ٖام  .2013وم٘
ً
مدضوصا.
طلٞ ،٪ةن جإزحر َظا ؤلاظغاء الشاوي وببغاػٍ ٧ان
ٞؿغث الجؼاثغ ألاػماث في صو ٫ؤزغي في اإلاىُ٣ت في يىء ججغبتها الؿُاؾُت الخانت ،وهدُجت
لظل٧ ،٪ان لها َضٞان عثِؿُان :ألاو ،٫ج٣ضًم همىطط مهالخت وَىُت ُ٦غٍ٣ت هاجخت لخل
الجزإ؛ ً
وزاهُا ،الخٟاّ ٖلى صو ٫مغ٦ؼٍت ٢ىٍت في البلضان اإلاجاوعة لها ٢اصعة ٖلى اخخىاء الخغ٧اث

Laurence Thieux , op. cit , p. 5
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ً
تهضًضا لىخضة ؤعايحها.
التي جضٖى بلى الخ٣ؿُم ؤلا٢لُمي ،وَى ما حٗخبرٍ الجؼاثغ في جهاًت اإلاُاٝ
579

اججاٍ زابذ آزغ في اإلاى ٠٢الجؼاثغي بكإن الاؾتراجُجُت التي ًجب جبىحها للغص ٖلى
التهضًضاث الجضًضة َى الغٚبت في ججىب جضزل الضو ٫الٛغبُت .وبالٟٗل ،اؾدىضث الجؼاثغ في
عًٞها للخضزل ألاظىبي في لُبُا ومالي بلى الاوٗ٩اؾاث الؿلبُت اإلاباقغة لهظٍ الخضزالث
الٗؿ٨غٍت.

580

في هٓغ الجؼاثغ ،الخل الؿُاسخي وخضٍ َى الظي ًًمً الاؾخ٣غاع َىٍل ألامض

لبلض ما ،والخضزالث الٗؿ٨غٍت ألاظىبُت ال جاصي بال بلى جٟا٢م الٟىضخى وج ٪٨ٟالضولت واهدكاع
اإلاُلِكُاث.581
وم٘ طل٣ٞ ،٪ض ؤظبر جضَىع الىي٘ ألامجي في اإلاىُ٣ت الامىُت الجؼاثغ ٖلى ؤن ج٩ىن ؤ٦ثر
بغاٚماجُت ومغوهت ُٞما ًخٗل ٤بمبضؤ ٖضم الخضزل الظي وظه ؾُاؾتها الخاعظُت ختى آلان.
ٞالخدىالث والخٛحراث ٖلى اإلاؿخىي الا٢لُمي ،ؤْهغث ٢ابلُت الجؼاثغ لاله٨كاٝ
 )582(vulnerabilityؤو ال٣ابلُت للخٗغى للمساَغ وللتهضًض ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث ،ما ٞغى ٖلحها
اٖاصة الىٓغ في بٌٗ مىاٟ٢ها وؾُاؾاتها ججاٍ َظا اإلادُِ اإلاًُغب ،وختى في بٌٗ ؤؾالُب
ومباصت ؾُاؾتها الخاعظُت ،خُض ؤن ٢ىتها الىاٖمت التي اعج٨ؼث ٖلحها زانت صبلىماؾُت
579

ibid , p. 5
, ibid, p.08.
581
Rasmus Alenius Boserup,& others,op. cit, p.42.
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 -582محز عوبغث ُ٦ىَان " "Robert Keohaneوظىػٍ ٠هاي "  "Joseph Nyeبحن ظاهبحن مً الاٖخماص اإلاخباص" ٫
الخؿاؾُت " "Sensitivityوالاه٨كاُٞت "ٞ " Vulnerabilityالخؿاؾُت حكحر الى ؾغٖت وحجم الخُٛحر الظي ًيخج
في صولت ظغاء حٛحر ْغو ٝالازغًٍ ،ؤما الاه٨كاُٞت ٞدكحر الى مضي ٢ضعة ٞاٖل م٣اومت حُٛحراث ًدضثها ٞاٖل
ازغ ،او هي اخخما ٫الخٗغى إلاساَغ الخ٣لباث طاث اإلاهضع الخاعجي مغجٟٗا٦ .ما جدؿب الاه٨كاُٞت الخ٩الُ٠
التي ًخٗغى لها الٟاٖل ًٖ َغٍ ٤الاخضار الخاعظُت ،وحٗخبر ٖامال عثِؿُا في ُُٟ٦ت اؾخجابت الضو ٫لالخضار
الخاعظُت للمؼٍض اهٓغ:
- Keohane, Robert and Nye, Joseph, power and interdependance, 3rd ed.) new york, press, 2001(,
p.10.
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الىؾاَت مدضوصة وٚحر ٢اصعة ٖلى جىُْٟها وؤْهغث َكاقتها في مىاظهت َظٍ البِئت اإلاًُغبت
وبسانت ألاػمت اللُبُت واإلاالُت .وٖلُه وٍم ً٨ان وؿدكَ ٠ظٍ الخٗضًالث مً زال:٫
 مجمىٖت مً الاحغاءاث ألامىُت التي اجسظَا الجِل لخماًت الخضوص في ؾُا١الاػمخحن اللُبُت واإلاالُت ( ٖؿ٨غة الخضوص) واٖاصة َُ٩لت اإلاىاَ ٤الٗؿ٨غٍت .
-

583

الجزوح ًٖ مبضؤ ٖضم الخضزلٞ :مىظ الشىعة الخىوؿُت ،جدغ٦ذ الجؼاثغ بمىا٣ٞت
جىوـ ٖلى ظاهبي الخضوص خى ٫ظبا ٫الكٗامبي إلاىاظهت الٗملُاث الاعَابُت ،ما ظٗل
ؤلاظغاءاث الجؼاثغٍت ٖلى ألاعاضخي الخىوؿُت مخ٨غعة ً
ظضا ،والىظىص الجؼاثغي م٨ش٠
َىا.584٥

 حٛحر مىكف الجؼاثغ في الاػمت اللُبُت مً مٗاعى للخضزل ألاحىبي بلى وؾُِ لُبيلضاٖم لخفتر :في ٖام ٖ ،2011اعيذ الجؼاثغ بكضة ٖملُت الىاجى في لُبُا ،و ٧اهذ
واخضة مً الضو ٫الٗغبُت ال٣لُلت التي ٖاعيذ اٖترا ٝظامٗت الضو ٫الٗغبُت باإلاجلـ
الىَجي الاهخ٣الي في ماعؽ  .2011ولم حٗتر ٝالجؼاثغ بالىٓام الاهخ٣الي بال في ؾبخمبر،
وؾٗذ بلى حٗبئت الاجداص ألاٞغٍ٣ي لخل ؾُاسخي ولِـ ٖؿ٨غي 585.و ٖلى الغٚم مً ؤن
الخُاب الجؼاثغي لم ًخى ًٖ ٠٢الخضًض ًٖ بًجاص خل ؾُاسخي للهغإ ٞ ،ةن
ً
ظؼثُا ًٖ اهدكاع م٣اجلي صاٖل،
جضَىع الىي٘ ألامجي في ظىىب لُبُا الىاظم
والتهضًضاث ألامىُت التي حٗغيذ لها الجؼاثغ ٦خٟجحر ٖحن امُىاؽ ،والهجىم الهاعودي
بال٣غب مً ٖحن نالر ،ؤظبر الجؼاثغ ٖلى ؤن جهبذ ؤ٦ثر مغوهت وحُٗض الىٓغ في الخُاع
الٗؿ٨غي  ،ختى لى بك٩ل ٚحر مباقغ ،مً زال٢ ٫ىاث الججرا ٫خٟتر .الظي ٖاعيذ
في البضاًت مىٟ٢ها مىه في  2015صٖىة مهغ إلاجلـ ألامً الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة بغ٘ٞ
الخٓغ اإلاٟغوى ٖلُه مىظ ُٟٞغي  2011وحؿلُده ،لخىًم الخ٣ا للىضاء في ؾبخمبر
Laurence Thieux , op.cit, p.08.

583
584

- Aïda Ammour, « Évolution de la politique de défense algérienne », Centre français de recherche
sur le renseignement, Bulletin de documentation, n° 7, août 2013, disponible sur :

https://bit.ly/3cQPyGt
- Rasmus Alenius Boserup,& others, op. cit, P.42.
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 . 2016و ًبضو ؤن ػٍاعة خٟتر للجؼاثغ للخٟاوى ٖلى اجٟاُ٢ت حٗاون ٖؿ٨غي في ظاهٟي
 2017جا٦ض الخىظه الجضًض للجؼاثغ.
-

586

٦ما ًم ً٨ان وؿدككَ ٠ظٍ الخٗضًالث مً زال ٫حُٛحر ؾلىن الجؼاثغ خُاٌ
ألاػمت اإلاالُتٞ ،ةبان َظٍ الاػمت اجسظث الجؼاثغ مىً ٠٢دىا ٌ٢م٘ مباصئها وهي ٞخذ
اإلاجا ٫الجىي لٟغوسخى للخضزل الٗؿ٨غي في قما ٫مالي في صٌؿمبر  2012في ٖملُت
ؾحرٞا٦ ،٫ما صٖمذ ال٣ىاث الٟغوؿُت اإلاخضزلت في مالي لىظؿدُا بتزوٍضَا بالى٢ىص في
ا٢صخى ظىىب البالص ،و اإلاكاع٦ت ٢بلها في الاظخماٖاث الا٢لُمُت للخدًحر للخضزل
الٟغوسخي في مالي 587.و مً اإلاا٦ض ؤن الؿماح للُاثغاث الٗؿ٨غٍت الٟغوؿُت بالخدلُ٤
ً
ٖبر ألاظىاء الجؼاثغٍت ٧ان ً
ظضًضا في الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍتٟٞ ،ي ْل
بٗضا
يٛىٍ ٧ل مً الىالًاث اإلاخدضة وٞغوؿا لضٖم خملت ٖؿ٨غٍت إلجهاء ج٣ؿُم مالي٧ ،ان
لضي الجؼاثغ مجمىٖت يُ٣ت مً الخُاعاث ،الهه مً اإلاا٦ض ؤن ؾ٣ىٍ باما٧ى في ؤًضي
الجهاصًحن لِـ في مهلخت الجؼاثغ.588

َظٍ اإلاىا ٠٢جا٦ض بٖاصة مغاظٗت الُٗ٣ضة الامىُت للجؼاثغ والتي ؤنبدذ جخٗامل بمغوهت
خُا ٫مبضؤ ٖضم الخضزل ،وَظا جُٟ٨ا م٘ الىا ٘٢اإلاٟغوى وم٣خًُاث اإلاهلخت الامىُت،
واؾخجابت لهظٍ الٓغو ٝجم صؾترة جضزل الجِل في صؾخىع  ،2020في اإلااصجحن  ،91 /31خُض
ظاء في هو ال٣ٟغة الشالشت اإلااصة " 31ؤهه ًمىً للجؼاثغ في بَاع اخترام مباصت وؤهضاف ألامم
اإلاخدضة  ،الاجداص ؤلافغٍلي وحامٗت الضوٌ الٗغبُت ؤن حكاعن في خفٔ الؿلم" .و اإلااصة 91
مً صؾخىع  ،2020ال٣ٟغة الشاهُت والتي ً٣غ ٞحها عثِـ الجمهىعٍت اعؾاٌ وخضاث مً الجِل

Laurence Thieux , op.cit, p.08.

586

 ٖ587بض الىىع بً ٖىتر ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.05.Robert A. Mortimer, op.cit, p.15.
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الىَجي الكٗبي بلى زاعج الىًَ بٗض مىافلت البرإلاان بإٚلبُت زلثي ؤًٖاء ول ٚغفت مً
ٚغفتي البرإلاان.

589

حؿمذ اإلااصة  31مً صؾخىع  2020بةعؾا ٫وخضاث مً الجِل زاعط الخضوص الىَىُت ؾىاء
للمكاع٦ت في ٖملُاث خ ٟٔالؿالم جدذ اإلاًلت ألاممُت ؤو بٌٗ اإلاىٓماث الخ٩ىمُت
ؤلا٢لُمُت  ،وَى ماقغ حٛحر اإلا٣اعبت الجؼاثغٍت مً الضٞاُٖت بلى الهجىمُت و مغاظٗت الُٗ٣ضة
الامىُت للجِل الجؼاثغي والتي جمحزث بٗضم الخضزل الٗؿ٨غي ؤو اإلاؿاؽ بؿُاصة الضو٫
ألازغي .والؿعي بضال مً طل ٪في الجهىص الضبلىماؾُت إلصاعة  /حؿىٍت الخالٞاث الضولُت في
اَاع اإلاؿاعي الؿلمُت.
ما ًم ً٨ؤن ه٣ىله مما ج٣ضم و بطا جم جدلُل َظٍ اإلاٗلىماث والخٗلُٖ ٤لحها ً
٦شحرا،
ً
ٞؿُ٩ىن مً الخُإ اٖخباع طلً ٪
ظظعٍا في الؿُاؾت ألامىُت والضبلىماؾُت الجؼاثغٍت ،خُض
حُٛحرا
٧اهذ الجؼاثغ ،مىظ اؾخ٣ال ٫البالص في ٖام  ، 1962في َلُٗت ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت مً ؤظل الؿالم
وألامًٖ .لى ؾبُل اإلاشا ،٫ؤ٢غ "بغهامج َغابلـ" ،في ٖام  ،1962بإن "الؿُاؾت الخاعحُت
للجؼاثغ اإلاؿخللت ًجب ؤن جٓل مؿترقضة بمباصت الىًاٌ الهاصف يض الاؾخٗماع
وؤلامبرًالُت ،مً ؤحل صٖم الخغواث ،مً ؤحل الىخضة  ...و مؿاٖضة خغواث الخدغٍغ
والىًاٌ مً ؤحل الؿالم "
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زاجمت:
ٖلى الغٚم مً الىي٘ ؤلا٢لُمي الظي احؿم بخٛحراث ٖمُ٣ت مىظ ٖام ٣ٞ ،2011ض ٧ان
للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٖىانغ اؾخمغاعٍت ؤ٦ثر مً الخٛحر ،ل ً٨الٗضًض مً الٗىامل
الهُ٩لُت الضازلُت والخاعظُت التي جازغ ٖلى اإلاهالر الجُىؾتراجُجُت للجؼاثغ حكحر بلى ؤن الخُٛحر

589صؾخىع الجؼاثغي  ،2020اإلااصة  31واإلااصة .91
590
Robert A. Mortimer ,”Global economy and african foreign policy : the algerian model”, African
Studies Review, Vol. 27, No. 1 (Mar., 1984), p2. available at https://bit.ly/3cR4Nzt
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ال مٟغ مىهٟٞ .ي الى٢ذ الخالي ،مىٗذ ٖضة ٖىامل صازلُت وزاعظُت الجؼاثغ مً جىُٟظ ؾُاؾت
ً
ً
وجإزحرا .لظا خاولذ الجؼاثغ ؤلاب٣اء ٖلى الىي٘ الغاًَ .ل ً٨بتزاًض
زاعظُت ؤ٦ثر وكاَا
الاه٨كاُٞت والتهضًضاث ألامىُت الٗابغة للخضوص ايُغث الجؼاثغ بلى حٗضًل ألاؾـ ؤو اإلاباصت
التي وظهذ ؾُاؾتها الخاعظُت ،وؤٖاصة ٢غاءة واؾخٗاب الخدضًاث الا٢خهاصًت وألامىُت
الا٢لُمُت التي تهضص الضولت٦ ،ما ايُغث بلى بٖاصة الىٓغ في مبضؤ ٖضم الخضزل في ْل وي٘
ا٢لُمي مًُغب ًدؿم بُٛاب الضولت في لُبُا وٞكلها في مالي ،ؤنبدذ ُٞه َظٍ الضو ٫اإلا٨٨ٟت
مهاصع الوٗضام ألامً و زلُٟت للجماٖاث الاعَابُت.
وٖلُه٣ٞ ،ض ق٩لذ ألاٖما ٫ؤلاعَابُت ٖلى ألاعاضخي الجؼاثغٍت ،مشل الهجىم ٖلى مدُت ٚاػ
جُٛىهخىعًٍ التي اهُل٣ذ مً لُبُا في ظاهٟي  2013وٚحرَا مً الاٖخضاءاث ،هُ٣ت جدىٖ ٫لى
الغٚم مً ٖضم خضور حُٛحر ظظعيٞ ،بالىٓغ بلى بٌٗ ألاخضار واإلاىا٣ٞ ٠٢ض اقاعث بلى
خضور حُٛحراث و اجساط مىا ٠٢ؤ٦ثر مغوهت ُٞما ًخٗل ٤بمبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون
الضازلُت للضو ٫ألازغي ،و٢ض ٖبر ًٖ َظا الخُٛحر الخ٣ا ؤي اإلاغوهت في الخٗامل بمبضؤ ٖضم
الخضزل صؾخىع  2020يمً اإلااصجحن .91/31
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 الفغم:غب الٗغبي ٖلى يىء اإلاكغوٕ الهُجي الخؼام والُغٍمٛمؿخلبل اجداص اإلا
والخدضًاث
The future of the Arab Maghreb Union within the Chinese project Belt
and Road: Opportunities and challenges
 لُلى مضاوي.ص
ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت ؤمدمض بىكغة بىمغصاؽ
l.madani@univ-boumerdes.dz
Abstract:
This research paper discusses the advantages of
the Belt and Road Initiative for the States of the
Maghreb Union and the challenges that might prevent
them from benefiting from this huge project, This paper
attempts to illustrate the extent to which the Belt and
Road Project has contributed to the opening of new
prospects for regional integration and the possible
development of border areas between the various
States of the Union. If only by revitalizing free trade and
reducing the various challenges identified by the States
of the Maghreb Union, in particular smuggling,
corruption and various asymmetric threats Within that
framework, it had been concluded that it was in the
interest of the States of the Maghreb Union to
cooperate with each other in order to make greater use
of the Belt and Road Project and the possibility of
redrawing the relationship between the States of the
Maghreb Union.
Keywords: Belt and Road, Arab Maghreb Union,
Opportunities and Challenges, Regional Integration.

:ملخص
ت البدشُت اإلاؼاًا التي جمىدها٢ل َظٍ الىع٢جىا
اعبيٛ الاجداص اإلا٫ لضو٤ٍمباصعة الخؼام والُغ
اصتهم مً َظاٟ صون اؾخ٫ض جدى٢ والخدضًاث التي
ٍ َظ٫ذ جداو٢ في طاث الى،اإلاكغوٕ الطخم
ت جىيُذ مضي مؿاَمت مكغوٕ الخؼام٢الىع
امل٩اهاث الخ٩ ظضًضة إلم١اٞخذ آٞ  في٤ٍوالُغ
 الخضوصًت بحن٤َاهُت جىمُت اإلاىا٩لُمي وبم٢الا
لُمي٢امل ا٩بضاًت ظُضة لخ٦  الاجداص٫ صو٠مسخل
 اوٗاف اإلاباصالث الخجاعٍت٫ ولى مً زال،مشمغ
هاٞ الخدضًاث التي حٗغ٠لُل مً مسخل٣الخغة والخ
ؿاصٟاعبي زانت التهغٍب والٛ الاجداص اإلا٫صو
ض جم الخىنل بلى٢ و، التهضًضاث الالجمازلُت٠ومسخل
اعبيٛ الاجداص اإلا٫اصَا ؤن مً مهلخت صوٟهدُجت م
ٕاصتها مً مكغوُٟما بُجها لؼٍاصة اؾخٞ ان جخٗاون
اهُت اإلاكغوٕ في اٖاصة عؾم٩ ومً ام٤ٍالخؼام والُغ
٠ُٟاعبي بخسٛ الاجداص اإلا٫ت بحن صو٢زغٍُت الٗال
. الخٗاون٤ُالخىجغاث وحٗم
،اعبيٛ الاجداص اإلا،٤ٍ الخؼام والُغ:ولماث مفخاخُت
.لُمي٢امل الا٩ الخ،غم والخدضًاثٟال

:ملضمـ ـ ـت
٫ُض مجها صوًٟ ؤن حؿخ٨غم التي ًمٟ ال٠كت مسخل٢ت البدشُت بمىا٢ىم َظٍ الىع٣ج
٠ذ مسخل٢ـ الىٟ وفي ه،٤ٍغب الٗغبي يمً اإلاكغوٕ الهُجي الخؼام والُغٛاجداص اإلا
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الخدضًاث إلم٩اهاث الاؾخٟاصة مً اإلاكغوٕ في ْل الاه٣ؿام وٞكل الخ٩امل اإلاٛاعبي ،وتهضٝ
َظٍ الضعاؾت بلى جىيُذ طل ٪مً زال ٫الٗىصة الى ما جخًمىه اإلاباصعاث الهِىُت اإلام٨ىت
لخىمُت اإلاىُ٣ت يمً الغئٍت اإلاكتر٦ت واإلاخىا٣ٞت لضو ٫الاجداص اإلاٛاعبي زانت الجؼاثغ واإلاٛغب،
في هٟـ الى٢ذ ابغاػ جدضًاث ػٍاصة الخىاٞـ بحن الجاعجحن الجؼاثغ واإلاٛغب يمً اإلاؼاًا اإلام٨ىت
للمكغوٕ ،زانت في ْل ما حكهضٍ بٌٗ صو ٫اٞغٍُ٣ا اإلاجاوعة للجؼاثغ مً اػماث وٖضم
اؾخ٣غاع ؤمجي مما ؾُدى ٫صون جمىٍل ؤي مكغوٕ مً الجهت الكغُ٢ت لخب٣ى الجهت الٛغبُت هي
اإلاىٟظ الىخُض الؾخٟاصة الجؼاثغ واإلاٛغب وختى جىوـ ومىعٍخاهُا مً مباصعاث مكغوٕ الخؼام
والُغٍ ،٤وٖلُه جىا٢ل َظٍ الضعاؾت الاق٩الُت الخالُتَ :ل ًم ً٨إلاكغوٕ الخؼام والُغٍ٤
الهُجي اإلاؿاَمت في مىاءمت ألاَضا ٝؤلا٢لُمُت اإلاخباًىت  -جدىٍل اإلاىاٞؿت بلى الخٗاون ٦بضاًت
لخُٟٗل اجداص اإلاٛغب الٗغبي؟
مً اإلاشحر لالَخمام الخ٨ٟحر في الضوع ؤلا٢لُمي الظي ًم ً٨ؤن ًلٗبه مكغوٕ الخؼام
والُغٍ ٤مً يمجها بم٩اهُت جدَ ٤ُ٣ض ٝالخٗاون في جس ٠ُٟمسخل ٠الخىجغاث بحن صو٫
الاجداص اإلاٛاعبي ،لظا حؿخ٨كَ ٠ظٍ الىع٢ت البدشُت ؤَمُت اإلاكغوٕ الهُجي في الض ٘ٞبمباصعاث
الخٗاون ؤلا٢لُمي بحن صو ٫الاجداص اإلاٛاعبي ،ال ؾُما مً زال ٫مباصعاث الخٗاون ٖبر الخضوص،
ومضي ٢ضعجه ٖلى حٗؼٍؼ البٗض ؤلا٢لُمي للٗال٢اث الخضوصًت بحن البلضان اإلاجاوعة ،وبالخالي
جدؿحن ٞغم الخ٩امل الا٢لُمي.
ويمً َظا الاَاع ًمَ ً٨غح الٟغيُت الخالُت٧ :لما ػاصث مباصعاث الخٗاون يمً
مكغوٕ الخؼام والُغٍٖ ٤بر خضوص بلضان الاجداص اإلاٛاعبي ٧لما اصي طل ٪بلى بٗض ام٩اهُاث
الخٗاون وج٣لُل الخىجغ بُجها.
ومً ؤظل مىا٢كت الاق٩الُت وجٟىُض الٟغيُت اإلاُغوخت جم الاٖخماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي
الخدلُلحى للى٢ىٖ ٝلى َبُٗت اإلاكغوٕ الهُجي والٟغم التي ًم ً٨ان حؿخُٟض مجها صو٫
الاجداص اإلاٛاعبي والخدضًاث التي جىاظه جل ٪الاؾخٟاصة ٖلى مجمىٖت وباالٖخماص مً الضعاؾاث
ألا٧اصًمُت ؾِخم مىا٢كت اإلاىيىٕ مً زال ٫اإلاداوع الخالُت:
 ؤَضا ٝمباصعة الخؼام والُغٍ ٤واوٗ٩اؾها ٖلى صو ٫الاجداص اإلاٛاعبي الخدضًاث التي جىاظه اؾخٟاص صو ٫الاجداص اإلاٛاعبي مً مباصعة الخؼام والُغٍ.٤220

اإلادىع ألاوٌ :ؤهضاف مباصعة الخؼام والُغٍم (َغٍم الخغٍغ الجضًض) واوٗياؾها ٖلى صوٌ
الاجداص اإلاٛاعبي
بن مكغوٕ الخؼام والُغٍ ٤ؤو ما ٌٗغ ٝبُغٍ ٤الخغٍغ الجضًض The Chinese Belt and
َ )BRI( Road Projectى مكغوٕ ضخم واؾخٗغاى ل٣ىة الهحن الُىم يمً مداولتها إلٖاصة
اخُاء ٢ىتها ٖاإلاُا مً زالَ ٫ظا اإلاكغوٕ ،الظي ٌكمل هه ٠ال٨غة ألاعيُت بمكاع٦ت ؤ٦ثر مً
 70صولت ،وٍم ً٨ؤن ًاصي اإلاكغوٕ بلى اؾخٟاصة ال٨شحر مً الضو ٫ؾىاء ٖلى مؿخىي الخجاعة
والاؾدشماع وختى البيُت الخدخُت وَغ ١الاجها ٫والخىانل باٖخباعٍ ؾُسلٞ ٤غنا ظضًضة
للخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت للضو ٫اإلاكاع٦ت ،ول٨ىه في طاث الى٢ذ ٌك٩ل جدض ٦بحر في ْل
الخىاٞـ الٗالمي ٖلى الغٍاصة بحن ؤمغٍ٩ا والهحن (خغب الخجاعة الٗاإلاُت) ،في طاث الى٢ذ ًمً٨
ؤن ً٩ىن إلم٩اهاث جد ٤ُ٣اإلاكغوٕ في بٌٗ اإلاىاَٞ ٤غنت واٖضة إلوٗاف وجد ٤ُ٣ج٩امل
ا٢لُمي يمً همىطط صو ٫الاجداص اإلاٛاعبي.
ؤوال :ؤهضاف مباصعة َغٍم الخغٍغ الجضًض
مىظ ؾىت َ 2013غخذ الهحن مكغوٕ َغٍ ٤الخغٍغ الجضًض* 591الظي ًغبِ بحن مسخل٠
صو ٫الٗالم ًٖ َغٍ ٤جىمُت البيُت الخدخُت واوكاء َغ ١بغٍت لالجها ٫وَغ ١بدغٍت ،وجخ٩ىن
مباصعة الخؼام والُغٍ ٤مً زُخحن مخ٩املخحن ومتزامىخحن وَما:
 َغٍ ٤بغي ًغبِ ؤوعوبا والكغ ١ألاوؾِ وآؾُا الىؾُى بالهحن. َغٍ ٤الخغٍغ البدغي الظي حهض ٝبلى عبِ الهحن وقغ ١وظىىب آؾُا بةٞغٍُ٣ا.*في ٖام ٢ 138بل اإلاُالص  ،اجسظث الهحن زُىتها ألاولى هدى الترابِ الٗالمي بةوكاء َغٍ ٤الخغٍغ الخاعٍذي.
ؤعؾل ؤلامبراَىع Zhang Qian Wudiحكاو ٜحكُان بلى آؾُا الىؾُى إل٢امت ٖال٢اث ججاعٍت .م٨ىذ مهماجه
الخاعٍسُت الهحن مً بظغاء اجهاالث م٘ الباع الاؾدُُاهُت للخًاعة الُىهاهُت التي ؤوكإَا ؤلاؾ٨ىضع ألا٦بر،
م٨ىذ َظٍ الجهىص ؤؾغة َان ؤلامبراَىع مً جُىٍغ الٗال٢اث الؿُاؾُت والخجاعٍت م٘ صو ٫آؾُا الىؾُى.
ظضا وخضًشت ً
ظاءث ؤ٩ٞاع ظضًضة بلى الهحن ،بٗض ٢غون  ،جبجي الهحن وسخت مسخلٟت ً
ظضا مً َظا الُغٍ.٤
جخ٩ىن مباصعة الخؼام والُغٍ ٤مً زُخحن مخ٩املخحن ومتزامىخحن .ؤخضَما َغٍ ٤بغي ًغبِ ؤوعوبا والكغ١
ألاوؾِ وآؾُا الىؾُى بالهحن .والشاوي َى َغٍ ٤الخغٍغ البدغي لل٣غن الخاصي والٗكغًٍ  ،والظي حهض ٝبلى
عبِ الهحن وظىىب قغ ١وظىىب آؾُا بةٞغٍُ٣ا.
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وبظل ٪ؾتربِ مباصعة الخؼام والُغٍ ٤ما ال ً٣ل ًٖ  65صولت ،مٗٓمها ا٢خهاصاث هامُت
وؾخُٛي الُغ %63 ١مً ؾ٩ان الٗالم وؾدك٩ل ٖلى ألا٢ل  %29مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي
الٗالمي ،592وحؿعى الخ٩ىمت الهِىُت بلى ججؿُض َظٍ اإلاباصعة مً زال ٫ما ًلي:
 الخٗاون م٘ مسخل ٠ألاَغاَ ًٖ ٝغٍ ٤اجٟاُ٢اث حٗاون مكتر٦ت. الخيؿُ ٤الؿُاسخي ًٖ َغٍ ٤بىاء عئي مكتر٦ت للخٗاون الا٢خهاصي ،باإلياٞت بلىجىُْ ٠الهحن ل٣ىتها الىاٖمت في صٖم ال٣بى ٫الضولي لخىاظضَا ٦مؿدشمغ ممحز.
 عبِ اإلاغاٖ ٤ٞبر الا٢لُمُت م٘ مسخل ٠الضو ٫صون ٖاث.٤الخجاعة والخ٩امل اإلاالي وجباص ٫اإلا٩اؾب.
وحؿتهض ٝمباصعة الخؼام والُغٍ ٤زالر ٖىانغ اؾاؾُت هي:
-

جدؿحن الاؾدشماعاث

-

بىاء وجدؿحن البيُت الخدخُت

-

ػٍاصة الاجها ٫والخجاعة في بٞغٍُ٣ا وؤوعوبا وآؾُا.
ومً ؤظل جد ٤ُ٣طل ٪جم جدضًض مجمىٖت مً ألاَضا ٝوان ٧ان ال ًىظض اظمإ بحن

مسخل ٠الضو ٫التي حكملها اإلاباصعة خى ٫ظضوي اإلا٩اؾب اإلاد٣٣ت مً َظٍ اإلاباصعة زانت
الضو ٫اإلاخ٣ضمت وٖلى عؤؾها الضو ٫ألاوعبُت التي اه٣ؿمذ ٖلى هٟؿها بحن ماٍض ومٗاعى
للمباصعة ،وجخمشل ألاَضا ٝالغثِؿُت لُغٍ ٤الخغٍغ الجضًض ُٞما ًلي:
 مىاءمت وجيؿُ ٤جىمُت َظٍ البلضان. وي٘ اؾتراجُجُاث لخل ٤الُلب وٞغم الٗمل. حٗؼٍؼ الش٣ت بحن مسخل ٠الكغ٧اء. جد ٤ُ٣الؿالم والاػصَاع والخٗاٌل اإلاكتر.593٥592

Asit K. Biswas and Cecilia Tortajada, How new Silk Road will cement China as major trading
partner for Africa, the conversation, August 20, 2018, 27-02-2021,
https://theconversation.com/how-new-silk-road-will-cement-china-as-major-trading-partner-forafrica-100533
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وٍب٣ى الغَان الاؾاسخي لىجاح َظٍ اإلاباصعة َى مضي وٞاء الخ٩ىمت الهِىُت بدمل اإلاؿاولُاث
والالتزاماث التي جٟغيها اجٟا٢اث الخٗاون اإلاكتر.٥
ويمً الك ٤الظي ًخٗل ٤بمكغوٕ َغٍ ٤الخغٍغ الجضًض بةٞغٍُ٣ا جم ايٟاء الُاب٘ اإلااؾسخي
مً زال ٫بوكاء مىخضي الخٗاون الهحن وؤٞغٍُ٣ا  FOCACلخٗؼػ الٗال٢اث الشىاثُت بحن الهحن
والضو ٫ألاٞغٍُ٣ت مً زال:٫
 جد ٤ُ٣الاؾخٛال ٫ألامشل للمىاعص الُبُُٗت ٞخذ ألاؾىا ١الجضًضة وٞغم اؾدشماع ظضًضة. جىمُت التزام الضو ٫ألاٞغٍُ٣ت بلى الهحن صازل اإلاىٓماث الضولُت.مشل َظا اإلاإؾؿت للٗال٢اث الهِىُت ألاٞغٍُ٣ت ؤصي بلى حٗؼٍؼ الٗضًض مً اإلاباصعاث ألازغي:
 ػٍاصة اإلاؿاٖضاث الضولُت الهِىُت في بٞغٍُ٣ا ومً يمجها جىٞحر الخضعٍب اإلانهي والخٗاونالٟجي واإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت ...بلخ.
 ؤْهغ جُىٍغ البيُت الخدخُت لل٣اعة الاٞغٍُ٣ت يمً بٌٗ اإلاكاعَ٘ اإلاىجؼة بخمىٍل قغ٧اثنِىُت ؤو بمكاع٦تها لكغ٧اث وَىُت ؤَمُت ٦بحرة في الاهجاػ مً زال ٫الخ٣ضم في حكُِض
اإلاباوي الٗامت وجىلُض الُا٢ت وبىاء اإلاهاو٘ والُغ ١الؿغَٗت واإلاضاعؽ ومىا ٘٢الخىمُت
الؼعاُٖت واإلاؿدكُٟاث وما بلى طل.٪
 جدٟحز الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ الهُجي والا٢خهاص الخام ووي٘ مىاَ ٤الخجاعة الخغةفي ٖضة صو ٫ؤٞغٍُ٣تَ ،ظٍ الؿماث هي حٗبحر ًٖ الخٗاون بحن بلضان الجىىب والتي
حؿاَم في بوكاء ؾِىاعٍى ظٛغافي ؾُاسخي ظضًضً ،594م ً٨ؤن ًخد ٤٣مً زالله ما لم
593

Diego Pautasso, The Role of Africa in the New Maritime Silk Road, Brazilian Journal of African
Studies v.1, n.2, Jul./Dec. 2016, p.118-130, p122,25-02-2021,
https://core.ac.uk/download/pdf/303990296.pdf
594
Diego Pautasso, op cit, p124
*جإؾـ  FOCACعؾمُا في ؾىت ًً 2000م الهحن و 50صولت ؤٞغٍُ٣ت ؤزغيً ،ىٗ٣ض اإلااجمغ الىػاعي ٧ل زالزت
ؾىىاث وحهض ٝبلى ج٨شُ ٠الخٗاون الهُجي ألاٞغٍ٣ي باؾخسضام مىخضًاث ؤزغي جدىاو ٫الؼعاٖت والٗلىم
والخ٨ىىلىظُا وال٣اهىن والخمىٍل ،الش٣اٞت ،مجمىٖاث الخ٨ٟحر ،الكباب ،اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ،الى٣اف
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ًخد ٤٣في ْل الخىؾ٘ ألاوعبي وألامغٍ٩ي مً زال ٫جد ٤ُ٣مكغوٕ َغٍ ٤الخغٍغ الجضًض
للىمى والغزاء للجمُ٘ ،وان ٧اهذ اإلا٩اؾب ؾخ٩ىن مخٟاوجخت بال ؤهه مً اإلاا٦ض ان مكغوٕ
َغٍ ٤الخغٍغ الجضًض الظي ًىضعط يمً ؾُاؾت الهحن لخد ٤ُ٣اإلاهلخت الظاجُت
والٖخباعاث ؾُاؾُت واؾتراجُجُت بال ؤهه ًسخل ٠ازخالٞا ٦بحرا ًٖ الُغخاث الٛغبُت التي
ٖؼػث الؿُُغة والخضزل الٗؿ٨غي وألاػماث والخىجغاث في اٞغٍُ٣ا وما ًدضر في لُبُا
زحر مشا ٫وان ٧ان ٧ل مً الىهج الٛغبي بم٣ابل الىهج الهُجي ً٨ك ًٖ ٠هماطط جىمىٍت
مخًاعبت جض ٘ٞج٩لٟتها قٗىب الضو ٫الاٞغٍُ٣ت الىامُت ول ً٨بضعظت مخٟاوجت.
زاهُا :فغم اؾخفاصة صوٌ الاجداص اإلاٛاعبي مً مباصعة الخؼام والُغٍم
اهُال٢ا مً مداولت لٟذ اهدباٍ ناوعي ال٣غاع في صو ٫الاجداص اإلاٛاعبي بلى اَمُت اٖاصة الىٓغ في
َغ ١الخٗامل م٘ مباصعاث الخىمُت اإلاسخلٟت ،و٦ظا جىىَ٘ الكغ٧اء الا٢خهاصًً ومداولت
الاؾخٟاصة ٢ضع الام٩ان مً بٌٗ اإلاباصعاثً ،إحي مكغوٕ َغٍ ٤الخغٍغ الجضًض الظي ًبخغي
حؿهُل اإلاباصالث الخجاعٍت بحن مسخل ٠البلضان وَؿعى الى ج٣ضًم مؿاٖضاث في ْل ام٩اهاث
الخمىٍل اإلاالُت الطخمت للهحن ٦مكغوٕ ًم ً٨ان ً٩ىن بضاًت ظضًضة إلوٗاف الخ٩امل
الا٢لُمي اإلاٛاعبي ولى بىظىص الىؾُِ الهُجي يمً مكاعَ٘ مكتر٦ت جغبِ بحن الضو ٫اإلاٛاعبُت
زانت الجؼاثغ واإلاٛغب في ْل مدضوصًت اؾخٟاصة َظًً الضولخحن مً اإلاكغوٕ م٘ اؾخمغاع جىجغ
الٗال٢اث التي ًم ً٨ان جدى ٫صون اؾخٟاصة ؤخض الُغٞحن ؤو ٦الَما زانت باليؿبت للجؼاثغ في
ْل ؤٚلب الخضوص الجىىبُت التي حٗغ ٝجىجغاث وهؼاٖاث وخالت ٖضم اؾخ٣غاع مؿخمغ وَى ما
ًًُغَا الى يغوعة مداولت الاؾخٟاصة مً اإلاكغوٕ يمً الجهت الٛغبُت مً زال ٫مض َغ١
للخجاعة البرًت ٖبر الخِ الظي ًغبِ بجها وبحن اإلاٛغب ومىعٍُاهُا ونىال بلى الٗم ٤الاٞغٍ٣ي وَىا
ًم ً٨الدؿائ ٫ؤًً ج٨مً ٞىاثض طل٪؟َ ،بٗا ًم ً٨خهغ مجمىٖت مً اإلاؼاًا اإلاكتر٦ت التي ٢ض
ج٩ىن مدٟؼا لبضاًاث الخٗاون بض ٫اؾخمغاع الخىجغ بحن البلضان اإلاٛاعبُت طل ٪مً زال ٫ما ًلي:
اليؿاجي ،ؤلاٖالم واإلادلي الخ٨م ،بلخ .وجم الخىٖ ُ٘٢لى ال٨شحر مً الىزاث٦ ٤سُت ٖمل ؤصٌـ ؤبابا ()2006-2004
والتي ٧اهذ ؤَضاٞها ػٍاصة اإلاؿاٖضة للبلضان ألاٞغٍُ٣ت وج٣ضًمها الهاصعاث اإلاٟٗاة مً الًغاثب بلى الهحن
ٖىضما جإحي مً ؤ٢ل البلضان ألاٞغٍُ٣ت همىا ،وفي ٧ل ٢مت ظضًضة ًُىع اإلاىخضي زُت ٖمل ظضًضة ٦سُت الٗمل
مً ؤظل الخٗاون ب٨حن الهحن وؤٞغٍُ٣ا  2009-2007وزُت ٖمل قغم الكُش  2012-2010وزُت ٖمل ب٨حن
للخٗاون .)2015-2013
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-

بىاء البيُت الخدخُت ُ٦غٍ٣ت لخٗؼٍؼ الخض٣ٞاث الجضًضة والكغا٧اث بحن البلضان

اإلاٛاعبُت الُغٍ ٤مً ؤظل حٗؼٍؼَا اإلامغاث الخجاعٍت والخُىٍت بط حؿدشمغ الهحن في الجؿىع
واإلاىاوئ والُغ ١والؿ ٪٨الخضًضًت للغبِ بحن مسخل ٠البلضان ٖبر الخىمُت اإلا٩اهُت الٗابغة
للخضوص.
-

صمج بلضان الاجداص اإلاٛاعبي مً زال ٫الُغ ١والؿ ٪٨الخضًضًت واإلاُاعاث ومهافي

الى ِٟو٧ابالث ألالُا ٝالبهغٍت ونىاٖاث الى ِٟوالٛاػ الىاقئت مً قغ ١وقما٫
بٞغٍُ٣ا.595
-

حٗمُ ٤الخ٩امل ؤلا٢لُمي الىَجي بةوكاء ا٢خهاص ٢اعي ًجم٘ صو ٫قما ٫اٞغٍُ٣ا م٘

ظىىبها يمً زُىٍ ججاعة.
-

ان ؾغٖت الخُٛحر التي ٖغٞتها الهحن ًم ً٨الاؾخٟاصة مجها َىا في قما ٫اٞغٍُ٣ا مً

اظل اللخا ١بالغ٦ب.
ومً وعاء ٧ل الضوا ٘ٞالغثِؿُت التي ؾب ٤الاقاعة بلحها يمً ؤَضا ٝمباصعة َغٍ ٤الخغٍغ
الجضًض جبرػ زالر مُاصًً ؤؾاؾُت هي ألامً والؿى ١والُا٢ت مٗا جخُلب اوكاء ممغاث الٗبىع
اإلادكاب٨ت وزضماث اإلاىاوئ لخٗؼٍؼ الخجاعة وألامً ،واإلاؿاٖضة في الازترا ١الاؾتراجُجي لؤلؾىا١
وحؿهُل الىمى والخىمُت ٖلى الهُٗض الٗالمي في الى٢ذ الخايغ ،596وجدخاط الضو ٫اإلاٛاعبُت بلى
حٗؼٍؼ امجها زانت ٖلى مؿخىي خضوصَا م٘ بًٗها البٌٗ و٦ظا هي مهضع للُا٢ت زانت
الجؼاثغ ولُبُا و٦ظال ،٪الخاظت بلى الؿى ١الاٞغٍُ٣ت باٖخباعَا ألا٢ل خىما ُٞما ًخٗل ٤بمٗاًحر
الجضوة مما ًٟخذ اٞا ١ام٩اهاث ػٍاصة الاهخاط وظظب الاؾدشماع وجهغٍ ٠اإلاىخىط الٟاثٌ زانت
يمً بٌٗ الُ٣اٖاث ٧اٞالخت وفي طاث الى٢ذ ػٍاصة ظاطبُتها إلم٩اهاث حٗؼٍؼ الؿُاخت زانت
595

Diego Pautasso, op cit, p123.
Katarzyna W. Sidło, Strategic Sectors | Economy & Territory, The Chinese Belt and Road Project in
the Middle East and North Africa, pp272-275, P275, 25-02-2021,
https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxiusadjunts/anuari/med.2020/China_Belt_Road_MENA_Region_%20Katarzyna_Sidlo_IEMed_YearBoo
k2020.pdf
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باليؿبت ل٩ل مً الجؼاثغ ومىعٍُاهُا ؤ٢ل الضو ٫اؾخٟاصة مً الُ٣إ الؿُاحي عٚم ما جمل٨ه مً
ام٩اهاث َبُُٗت في َظا الُ٣إ ُ٣٦إ واٖض ٢ض ً٣ضم ال٨شحر اطا ما جم الاهٟخاح في الاؾدشماع
ُٞه بك٩ل ظُض.
ًإحي الاَخمام الهُجي ببٗض َغ ١الخجاعة والبيُت الخدخُت ٖبر الضو ٫اإلاٛاعبُت يمً
خاظت الهحن لًمان ؤمً َا٢تها مما صٗٞها بلى جىؾُ٘ مباصعة الخؼام والُغٍ ٤زانت في ْل
ػٍاصة ألاَمُت ؤلاؾتراجُجُت للُغ ١البرًت والبدغٍت التي جغبِ قغ ١آؾُا وؤوعاؾُا بإوعوبا ٖبر
الخلُج الٟاعسخي والبدغ ألاخمغ والبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ،وبمىظب جى ُ٘٢مظ٦غاث الخٟاَم
جىظذ بةوكاء مىخضي الخٗاون بحن الهحن والضو ٫الٗغبُت China-Arab States Cooperation
 )CASCF( Forumومىخضي الخٗاون الهُجي ألاٞغٍ٣يForum on China-Africa Cooperation
( ،)FOCACوجُىعث الٗال٢اث الشىاثُت بحن الهحن وصو ٫مىٟغصة في اإلاىُ٣ت بك٩ل ؤ٦بر م٘
جى ُ٘٢قغا٧اث اؾتراجُجُت قاملت م٘ الجؼاثغ ومهغ م٘ جىؾ٘ هُا٢ها الجٛغافي ألٚلب صو٫
قما ٫اٞغٍُ٣ا جُىعث ؤَضا ٝمباصعة الخؼام والُغٍ ٤لخٗؼٍؼ الخجاعة والاجها ٫والخ٩امل اإلاالي
والخيؿُ ٤الؿُاسخي والٗال٢اث بحن قٗىب اإلاىُ٣ت
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وهدُجت مجمىٖت مً الخدىالث التي َغؤث زانت ٖلى ألاويإ الا٢خهاصًت في بٌٗ
الضو٧ ٫الجؼاثغ التي جإزغث بك٩ل ٦بحر باهسٟاى اؾٗاع الى ِٟمىظ ؾىت  2014وؾاءث ألاويإ
ؤ٦ثر بؿبب ظاثدت ٧ىُٞض 19-واجهُاع ؤؾٗاع الى ِٟهدُجت ع٧ىص الا٢خهاص الٗالمي ،و٢ض
اؾخسضمذ الهحن صبلىماؾُتها الىاٖمت مً زال ٫ما ٖغ ٝبـ"صبلىماؾُت ال٣ىإ" وهي خؼم
اإلاؿاٖضة (مؼٍج مً اإلاؿاٖضاث والخضماث الُبُت اإلاضٞىٖت ألاظغ واإلاٗضاث) 598للخ٣لُل مً آزاع
الىباء إلاسخل ٠صو ٫الٗالم بما في طل ٪لضو ٫قما ٫اٞغٍُ٣ا.
َظا الىي٘ الضولي الخام في ْل الجاثدت التي اؾخمغث ختى آلان أل٦ثر مً ؾىت والتي
ال ًبضوا َىا ٥آٞا ١ػمىُت ؤو ختى م٩اهُت مدضصة الهتهائها جؼٍض مً ٖبئ الضو ٫اإلاٛاعبُت التي
حِٗل اٚال٢ا اوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى الىا ٘٢الا٢خهاصي والاظخماعي ويمً َظا الاَاع ج٣ىَ ٫ىا
عاًضع Hannah Ryderالغثِؿت الخىُٟظًت لكغ٦ت  Development Reimaginedالاؾدكاعٍت
Loc cit.
Katarzyna W. Sidło,op cit, P274.
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وم٣غَا ب٨حن "بن الضو ٫ألاٞغٍُ٣ت ًم٨جها الاؾخٟاصة مً بم٩اهاث مباصعة الخؼام والُغٍ٤
لهالخها ،وٍم ً٨ؤن ًدضر َظا بطا جد ٤٣ما ًلي:
-

وي٘ الاجداص ألاٞغٍ٣ي "مسُُا" للمكاعَ٘ ؤلا٢لُمُت والٗابغة للضو ٫التي ًجب ٖلى
الهحن صٖمها.

-

ًجب ٖلى الضو ٫ألاًٖاء التي وٗ٢ذ ٖلى مباصعة الخؼام والُغٍ ٤وكغ "بؾتراجُجُت
الهحن" التي جدضص ؤولىٍاتها وما جغٍض جد٣ُ٣ه مً َظٍ الكغا٧اث.

-

ًجب ٖلى البلضان ؤًًا جباص ٫ؤًٞل اإلاماعؾاث ُٞما بُجها ختى ًخم٨ىىا مً الخٗلم مً
ؤزُاء بًٗهم البٌٗ.

وجسلو َىا عاًضع بلى هدُجت مٟاصَا ؤهه "بضون َظٍ الخُىاث الشالر لً جخم ً٨بٞغٍُ٣ا مً
جد ٤ُ٣ؤ٢صخى اؾخٟاصة مً مباصعة الخؼام والُغٍ ٤ؤو ؤي مباصعة ؤزغي" ،599وَظا ًىٗ٨ـ بك٩ل
زام ٖلى صو ٫اجداص اإلاٛغب الٗغبي التي ًجب ٖلحها ان حؿخجُب لهظٍ الخُىاث ٖلى اإلاؿخىي
اإلاهٛغ مً ؤظل الاؾخٟاصة مً مباصعة الخؼام والُغٍَ ًٖ ٤غٍ ٤وي٘ زُُا للمكاعَ٘ اإلام٨ىت
الٗابغة لخضوص َظٍ الضو ٫باججاٍ الٗم ٤الاٞغٍ٣ي ،و٦ظا جدضًض ألاولىٍاث وألاَضا ٝواإلاهالر
التي ًم ً٨جد٣ُ٣ها يمً َظٍ اإلاكاعَ٘ واإلاسُُاث ،وفي ألازحر جباص ٫اإلاماعؾاث والاؾخجابت
للخٗامل والخٗاون والخيؿُ ٤اإلاكتر ٥مً ؤظل جد ٤ُ٣جل ٪اإلاكاعَ٘ ًٖ َغٍ ٤الكغا٦ت والخمىٍل
الهُجي لها جىُٟظا الؾتراجُجت الهحن يمً مباصعة الخؼام والُغٍَ ًٖ ٤غٍ ٤نىضو ١جمىٍل
مباصعة الخؼام والُغٍ.٤
وٍم ً٨لضو ٫الاجداص اإلاٛاعبي جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخالُت مً زال ٫الاؾخجابت الٟٗالت
للمباصعة وهي:
-

اوكاء بيُت جدخُت في اإلاىاَ ٤الىاثُت والخضوصًت مما ؾحزًض مً تهُئت وجىمُت اإلاىاَ٤
الخضوصًت وٍجٗلها ظاطبت لالؾدشماع.
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-

ًدض مً مسخل ٠التهضًضاث وٍٟخذ آٞا ١حٗاوهُت واؾٗت بما في طل ٪في اإلاداعبت اإلاكتر٦ت
إلاسخل ٠التهضًضاث.

-

ج٣لو البجي الخدخُت مً زال ٫قب٩اث الُغ ١وزُىٍ الؿ ٪٨الخضًض الجضًض و٢ذ
الى٣ل وبالخالي ج٩الُ ٠الى٣ل والخباص ٫الخجاعي بحن الضو ٫اإلاٛاعبُت ُٞما بُجها ؤو ختى بُجها
وبحن باقي الضو ٫الاٞغٍُ٣ت ٖبر اإلاكاعَ٘ اإلاىجؼة يمً مباصعة الخؼام والُغٍ.٤
وَى ما ٌٗجي ؤن مكاع٦ت الهحن في مكاعَ٘ البيُت الخدخُت في صو ٫قما ٫اٞغٍُ٣ا وعبُها

ببًٗها البٌٗ ؾىً ٝاصي بلى ػٍاصة الاجها ٫بحن البلضان اإلاؿخُٟضة وٍم ً٨ؤن ًاصي بلى
جىمُت ا٢خهاصًت وبيُت جدخُت مخ٩املت وجد ٤ُ٣مىا ٘ٞمخباصلت ل٩ل مً الهحن والضو ٫اإلاٛاعبُت
٦ما ًم ً٨ان ً٩ىن الضا ٘ٞالاؾاسخي الٖاصة الىٓغ في اإلاكغوٕ اإلاٛاعبي اإلاكتر ٥وبٖاصة خؿاب
اإلا٩اؾب اليؿبُت الخاؾمت يمً مكغوٕ ج٩امل مٛاعبي ٗٞا.٫
اإلادىع الثاوي :الخدضًاث التي جىاحه اؾخفاص صوٌ الاجداص اإلاٛاعبي مً مباصعة الخؼام
والُغٍم
َىا ٥مجمىٖت مً الخدضًاث التي ال ًم ً٨ججاَلها في ام٩اهاث جد ٤ُ٣الٟغم
والاؾخٟاصة التي ًمىدها مكغوٕ الهحن الطخم الخؼام والُغٍ ٤للضو ٫اإلاٛاعبُت والتي ًمً٨
خهغَا يمً ما ًلي:
 اإلاساَغ الؿُاؾُت وألامىُتً :م ً٨ال٣ى ٫بن اإلاساَغ الؿُاؾُت هي الخدضي ألا٦بر إلاباصعةالخؼام والُغٍ ٤في بٞغٍُ٣ا بك٩ل ٖام وفي صو ٫الاجداص اإلاٛاعبي بك٩ل زام هدُجت اؾخمغاع
ٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاسخي والايُغاباث الاظخماُٖت والؿُاؾُت اإلاؼمىت ختى بٗض الاهخساباث
في ٧ل مً الجؼاثغ وجىوـ وَى ما ٢ض ٌُٗ ٤جُىٍغ مكاعَ٘ البيُت الخدخُت إلاباصعة الخؼام
والُغٍ ،٤هاَُ ًٖ ٪ألاويإ ؤو الخغب في لُبُا مىظ ؾىت  2011و٦ظا الخىجغاث ٖلى خضوص
ؤٚلب الضو ٫اإلاٛاعبُت زانت الخضوص الجؼاثغٍت وجإزحر الخىاظض الضولي في مالي وٚحرَا مً
التهضًضاث ؤلاعَابُت التي ؤصث بلى حكضًض الخضوص ٖلى الخضوص بحن صو ٫اإلاىُ٣ت زانت في
ْل جىامي ججاعة الؿالح والهجغة الؿغٍت والجغٍمت اإلاىٓمت مما ً٣لل مً ام٩اهُاث
اؾخُ٣اب مكغوٕ للغبِ بحن صو ٫اإلاىُ٣ت ًٖ َغٍ ٤جمىٍل البيُت الخدخُت مً الجهت
الجىىبُت للصخغاء الجؼاثغٍت باججاٍ الٗم ٤الاٞغٍ٣ي.
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ؤي

الٟؿاص الظي مـ ؤٚلب اإلاكاعَ٘ ال٨بري في ؤٚلب الضو ٫الاٞغٍُ٣ت ومجها الضو ٫اإلاٛاعبُت
وزانت الجؼاثغ التي ٖغٞذ زال ٫الٗكغًٍ ؾىت اإلاايُت ؤ٦بر ٖملُت ٞؿاص بالكغا٦ت م٘
قغ٧اث ؤظىبُت في جىُٟظ مسخل ٠اإلاكاعَ٘ ال٨بري التي ؤنبدذ ج٩الُ ٠اهجاػَا باًَت ظضا
م٘ ؾىء الاهجاػ ٧الُغٍ ٤قغٚ ١غب مشالٗٞ ،لى خض حٗبحر ظىعط ٢غم "ؤن اإلاؿاع الخىمىي
اإلاكىٍ لضو ٫اإلاٛغب الٗغبي َى الظي ؤهخج ٞغو٢اث َاثلت بحن مؿخىي بًغاصاث الىسب
الٗاملت في الُ٣إ الخضًض ؤو اإلاؿخُٟضة مً الُ٣اٖاث اإلاىلضة للغٍىٕ وؾاثغ ؤٞغاص الكٗب،
مما ؤصي بلى جغ٦ؼ الثرواث في ؤًضي ألا٢لُت ،وال ق ٪ؤن َظٍ ألاويإ ٧اهذ الؿبب الغثِسخي
في اهٟجاع الشىعاث والاهخٟاياث...لظا مً الًغوعي الىعي بمضي الترابِ بحن يغوعة الابخٗاص
ًٖ الا٢خهاص الغَعي ومكا٧له والعجؼ ًٖ جىَحن الخ٨ىىلىظُا واؾدىٟاع ال٣ضعاث البكغٍت
اإلادلُت وؤزحرا يغوعة الخالخم اإلاجخمعي ٖبر جد ٤ُ٣الٗضالت الاظخماُٖت ...والتي ًم ً٨ؤن
حُُٗىا همىطط جىمىي بضًل" ،.601والجضو ٫ؤصهاٍ ًبحن جغجِب الضو ٫اإلاٛاعبُت يمً ماقغ
مضع٧اث الٟؿاص زال ٫الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت
الجضوٌ :1جهيُف الضوٌ اإلاٛاعبُت يمً ماقغ مضعواث الفؿاص
الضو٫

ماقغ صعظت
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للضعاؾاث الٟلؿُٟت ،2012م م6-5
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اإلاهضع :الباخض اهُال٢ا مً جهيُ ٠مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت إلااقغ مضع٧اث الٟؿاص زال٫
ألاعب٘ ؾىىاث اإلاايُتhttps://www.transparency.org/en/cpi
ًىضر َظا الجضو ٫ؤن ؤٚلب الضو ٫اإلاٛاعبُت زانت لُبُا ومىعٍُاهُا والجؼاثغ واإلاٛغب
زال ٫الؿيخحن ألازحرجحن  2019و 2020جدخل مغاجب مخإزغة يمً جهيُ ٠ماقغ مضع٧اث
الٟؿاص إلاىٓمت الكٟاُٞت الضولُت مً خُض صعظت الٟؿاص اإلاؿدكغي في و٦ظا عجبت البلض ،في خحن
حٗغ ٝجىوـ هىٕ مً الخدؿً اإلالخىّ زانت في ؾىت .2020
 الخىجغاث الُىٍلت ألامض بحن الجؼاثغ واإلاٛغب خىٌ الصخغاء الٛغبُت :والتي ًم ً٨ؤن جدى٫صون الاؾخجابت اإلاكتر ٥وبالخالي اوٗضام الخُِ اإلاكتر٦ت للخيؿُ ٤والخباص ٫يمً مكغوٕ
نُجي ٖابغ لخضوص الضولخحن ،في ْل اؾخمغاع اوٗضام الش٣ت بحن البلضًً وازخال ٝوظهاث
الىٓغ خى ٫وي٘ الصخغاء الٛغبُت.
 جضاُٖاث الخجاعة م٘ ؤوعوبا وعوؾُا وصوعهم في الخًُم ٖلى اإلاكغوٕ الهُجي :زانت اناإلاىُ٣ت حٗخبر مجغص ؾى ١للخهضًغ في ْل الخىاٞـ ٖلى ؾى ١صو ٫ؤٞغٍُ٣ا ظىىب الصخغاء
مما ًؼٍض مً جإزحرَا الؿلبي ٖلى ام٩اهاث اؾخٟاصة الضو ٫اإلاٛاعبُت بك٩ل مكتر ٥مً
اإلاكاعَ٘ التي ًم ً٨ان جمىلها الهحن يمً َغٍ ٤الخغٍغ الجضًض.
 اعجفإ الخيالُف الجمغهُت والؿُاؾاث الخماثُت :مما ٢ض ًدى ٫صون الاهٟخاح اإلاٛاعبيزانت لبٌٗ الضو٧ ٫الجؼاثغ ومىعٍُاهُا خُض "ً٣ضع مخىؾِ الخٗغٍٟت الجمغُ٦ت بحن
البلضان اإلاٛاعبُت خىالي  %12بلى  %14في ؾىت  ،2016وَى ألاٖلى باإلا٣اعهت م٘  %5م٘
الاجداص ألاوعوبي وخىالي  %4م٘ الىالًاث اإلاخدضة و  %10م٘ الهحن٦ ،ما ؤن مخىؾِ
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مٗض ٫الخٗغٍٟت الجمغُ٦ت الجؼاثغي َى ألاٖلى بـ  %19مما ًجٗلها الؿى ١ألا٦ثر خماًت في
الاجداص اإلاٛاعبي
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بال ؤن الجٛغاُٞا الؿُاؾُت الضولُت الخالُت وجإزحرَا ٖلى صو ٫اإلاىُ٣ت والخدضًاث التي
جٟغيها ٖلى مؿخ٣بل ؾ٩ان اإلاىُ٣ت جخُلب مً الضو ٫اإلاٛاعبي اٖاصة الىٓغ في مسخل٠
الخدضًاث الؿاب٣ت ومداولت جظلُلها باالؾخٟاصة مً الٟغم اإلامىىخت يمً بٌٗ اإلاباصعاث
الضولُت ومجها مباصعة الخؼام والُغٍ ٤بهٟت مكتر٦ت مما ٢ض ٌؿهل اخضار جدى ٫في
الٗال٢اث اإلاخىجغة بحن الضو ٫اإلاٛاعبُت ً٦غوعة وٟ٦غنت إلاىاظهت مؿخ٣بل ؤ٦ثر حُٗ٣ضا
وحكاب٩ا اؾخجابت إلاخُلباث الخٗاون الا٢خهاصي في ْل جدضًاث اإلاكاعَ٘ الخاعظُت زانت
في ْل الخىاٞـ الهُجي ألاوعبي وختى ألامغٍ٩ي ٖلى اإلاىُ٣ت ،وٖلُه ٖلى صو ٫اجداص اإلاٛغب
الٗغبي جُٟٗل الٗال٢اث البُيُت ُٞما بُجها بخٛحر َغٍ٣ت الخ٨ٟحر يمً صاثغة ال٩ل ؤو ال شخيء
والتي ؾاَمذ في ب٣اء اجداص اإلاٛغب الٗغبي صون ٗٞالُت والاهخ٣ا ٫بلى ههج مً ؤؾٟل بلى
ؤٖلى بضال مً الٗ٨ـ والاؾخٟاصة مً مسخل ٠الغوابِ واإلا٣ىماث اإلاكتر٦ت إلٖاصة الش٣ت
وحٗؼٍؼَا بحن ُ٢اصاث وقٗىب صو ٫اجداص اإلاٛغب الٗغبي وجدُض الجزاٖاث بحن صو ٫اإلاىُ٣ت
وحٛحر الىماطط ال٨ٟغٍت التي جغسخذ لضي ال٣اصة اإلاٛاعبت الظًً جضاولىا ٖلى الؿلُت ولم
جخىٞغ لهم الاعاصة الؿُاؾُت للض ٘ٞباججاٍ جد ٤ُ٣خلم الكٗىب اإلاٛاعبُت باجداص مٛاعبي
جخٗاون صوله لخد ٤ُ٣مؿخ٣بل ؤًٞل لؤلظُا ٫ال٣اصم.
الخاجمت:
ٌك٩ل مكغوٕ َغٍ ٤الخغٍغ الجضًض ٞغنت لجظب الاؾدشماع وبىاء البيُت الخدخُت الٗابغ
للخضوص بحن الضو ٫اإلاٛاعبُت مما ٌٗجي ام٩اهُت جد ٤ُ٣هىٕ مً الخ٣اعب والخيؿُ ٤وج٣لُل
الخىجغاث الا٢لُمُت زانت بحن الجؼاثغ واإلاٛغب واللخا ١بالغ٦ب الٗالمي زانت في ْل الخدىالث
الؿغَٗت التي ٌٗغٞها الٗالم ٩٦ل في ْل ٖىإلات الاؾدشماع والخباص ٫الخجاعي ،وان الىجاح ؤو
الازٟا ١ال ًغجبِ باإلاكغوٕ الهُجي ب٣ضع ما ًغجبِ بمضي جظلُل الضو ٫اإلاٛاعبُت للخدضًاث التي
ج ٠٣خاثال امام اي بضاًت للمكغوٕ ؤو ختى مً زال ٫الاؾخجابت للمكغوٕ بهٟت مكتر٦ت ومً
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ؤظل الاؾخٟاصة بك٩ل ظُض مً اإلاكاعَ٘ التي جضزل يمً اإلاكغوٕ ألا٦بر الخؼام والُغٍ٤
بمىاءمت زُُها الخىمىٍت لخد ٤ُ٣الخ٩امل والخىا ٤ٞبحن الؿُاؾاث وجىُٟظ البيُت الخدخُت
الالػمت ٞان الٟىاثض ؾخ٩ىن ؤ٦ثر ؤَمُت مؿخ٣بال زانت ؤن البيُت الخدخُت ٚحر ٧اُٞت ويُٟٗت
الخُىع في اٚلب الضو ٫اإلاٛاعبُت ،وٍٓل الاؾدشماع في البيُت الخدخُت اإلاخٗل٣ت بالخجاعة والى٣ل
مشل اإلاُاعاث والؿ ٪٨الخضًضًت واإلاىاوئ والُغ ١والىنالث ألازغي طو ؤولىٍت لدكُ٨ل بيُت
مالُت وظٛغاُٞت ا٢خهاصًت ظضًضة يمً َمىخاث جد ٤ُ٣ألامً والاؾدشماع في الُا٢اث
والخمىٍل والخىظه بلى الؿى ١الاٞغٍُ٣ت بالكغا٦ت م٘ الهحن.
وَٗخمض هجاح وٗٞالُت مباصعة الخؼام والُغٍ ٤في جدٟحز الخ٩امل اإلاٛاعبي ٖلى الٗضًض مً
الٗىامل الجُى-ؾُاؾُت الىَىُت وؤلا٢لُمُت والٟىاثض الا٢خهاصًت َىٍلت اإلاضي للمكاعَ٘
اإلاسخلٟت في البلضان اإلاؿخُٟضة و٦ظا ٖلى جظلُل الخدضًاث اإلاغجبُت بالٟؿاص وؾىء
الدؿُحر...بلخ ،والاؾخٟاصة مً مكغوٕ الخؼام والُغٍ ٤مً زال٧ ٫ىن:
-

الهحن لها ٢ىة ا٢خهاصًت َاثلت وجغٍض الخإزحر بُغٍ٣ت لُىت وٍم ً٨الاؾخٟاصة مً َظا
اإلاكغوٕ مً َغ ٝالضو ٫اإلاٛاعبُت في جد ٤ُ٣اإلا٩اؾب اإلااصًت في ْل ٢ضعة الهحن ٖلى
الخمىٍل الهاثل للبيُت الخدخُت.

-

ج٣ضًم اإلاؿاٖضة في ْل الجاخت واؾخٗمالها لل٣ىة الىاٖمت ً٣ىي مً ٖال٢اث الخٗاون بحن
الهحن وصو ٫الاجداص اإلاٛاعبي ما ٖغ ٝبـ "َغٍ ٤الخغٍغ للصخت الهُجي".

-

الاؾخٟاصة مً الهِىُىن ٦مؿدشمغًٍ ٖلى اإلاضي الُىٍل وهي جمل ٪ام٩اهُاث جمىٍل
ضخمت وٍم ً٨ؤن ً٩ىن طل ٪مغبذ ل٨لي ًالُغٞحن اإلاٛاعبي والهُجي.

-

ؾخ٩ىن الهحن ٢اصعة ٖلى مماعؾت صوع ُ٢اصي ؤؾاسخي في ال٣غن الىاخض والٗكغون و٢ض
جلٗب صوعا خاؾما جخدى ٫يمىه بلى ظبهت ظضًضة لخبراث الخىمُت والخٗاون بحن بلضان
الجىىب.
بن الضو ٫اإلاٛاعبُت جدخاط لِـ  ِ٣ٞالى الخمىٍل ول ً٨ؤًًا بلى ؤ٩ٞاع خى ٫الخىمُت

والجٛغاُٞا الؿُاؾُت والخٗاون اإلاكتر ٥لخىمُت م٩اهُت ٖابغة للخضوص ،وجد٣ُ٣ا إلا٩اؾب َىٍلت
اإلاضي ًم ً٨ؤن ًىٞغَا َغٍ ٤الخغٍغ الجضًض ٢ض حؿاٖض في بضاًت ج٩امل ا٢لُمي الَاإلاا ْل
مجمضا ٞلغبما ًىُب ٤اإلاشل الهُجي ٖلى جدغٍ ٪اإلاكغوٕ اإلاٛاعبي "اطا اعصث ان جدغ ٥ظبال ًجب
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ىة٢  ان جخيبه بلى ؤن الهحن٫ل الضو٧  ًجب ٖلى٪م طلٚ ع،"حرٛ حجغ ن٪ٍان جبضؤ بخدغ
٫ ًجلب الخإزحر الؿُاسخي ومً الهٗب ٖلى الضو٫ىط مالي َاثل واإلااٟخهاصًت َاثلت جخمخ٘ بى٢ا
ُِ ٖلى ز٥اوى اإلاكترُٟض ٖلى مهالخها وَى ما ٌؿخضعي يغوعاث الخ٦غا الخإ٣ٞ ثر٦ألا
.اعبيٛ الاجداص اإلا٫مكاعَ٘ البيُت الخدخُت اإلاشمغة بحن صو
:٘كاثمت اإلاغاح
: جىوـ،اعبي الٗغبي مىُلت جىمُت قاملت ومخىاػهتٛ هُف هجٗل مً الاجداص اإلا،غم٢ ظىعط
.2012،ُتٟلؿٟؼ مؿاعاث للضعاؾاث ال٦مغ
- Asit K. Biswas and Cecilia Tortajada, How new Silk Road will cement China as
major trading partner for Africa, the conversation, August 20, 2018, 27-02-2021,
https://theconversation.com/how-new-silk-road-will-cement-china-as-majortrading-partner-for-africa-100533
- Abdi Latif Dahir , These are the African countries not signed to China„s Belt and Road
project,Quartzafrica, September 30, 2019, https://qz.com/africa/1718826/theafrican-countries-not-signed-to-chinas-belt-and-road-plan/
- Diego Pautasso, The Role of Africa in the New Maritime Silk Road, Brazilian Journal
of African Studies v.1, n.2, Jul./Dec. 2016,

p.118-130, 25-02-2021

https://core.ac.uk/download/pdf/303990296.pdf
- Katarzyna W. Sidło, Strategic Sectors | Economy & Territory, The Chinese Belt and
Road Project in the Middle East and North Africa, pp272-275,25-022021,https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxiusadjunts/anuari/med.2020/China_Belt_Road_MENA_Region_%20Katarzyna_Sidlo_IE
Med_YearBook2020.pdf
- Nancy Githaiga and Alfred Burimaso, The Belt and Road Initiative: Opportunities
and Risks for Africa’s Connectivity, China Quarterly of International Strategic
Studies Vol. 5, No. 1, January 2019, pp117-141, P141,25-02-2021
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-

https://www.researchgate.net/publication/335238107_The_Belt_and_Road_Initiativ
e_Opportunities_and_Risks_for_Africa's_Connectivity
- Policy Report, Regionalism in North Africa: the Arab Maghreb Union in 2019, 2019, 612-2019, https://bit.ly/2YMsVeY,
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 صعاؾت في الخدضًاث الؿُاؾُت و اإلالفاث:اعبيٛؤػمت الخيامل ؤلاكلُمي اإلا
. الخالفُت بحن صوٌ اإلاىُلت

The Crisis of Maghreb Regional Integration: A study of political
challenges and controversial files among the countries of the region.
ًً بً ٖمغاوي ٖبض الض.ص
بىمغصاؽ-  حامٗت امدمض بىكغة، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت

a.benamraoui@univ-boumerdes.dz
 ػعوقي ٖضهان.ص
 حامٗت امدمض بىكغة –بىمغصاؽ، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت
Abstract.

.ملخو

After its countries gained independence, the
Maghreb region knew outstanding experiences in
an attempt to establish Maghreb integration, but
these complementary experiences did not succeed
and continue, and their achievements were not at
the level of ambition of the Maghreb peoples,
perhaps the reason is due to a set of challenges and
obstacles that the Maghreb parties, through their
march, were unable to get rid of. Among the most
important of these challenges or the factors
responsible for the failure of integration in the
Maghreb region are political challenges, as well as
the bilateral political and security differences
between the countries of the region.
Keywords: Maghreb regional integration, political
challenges, bilateral security disputes.
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 صولها٫اعبُت بٗض خهىٛت اإلا٣ُذ اإلاىٖٞغ
 ججاعب باعػة في مداولت مجها٫ال٣ٖلى الاؾخ
ٍخب لهظ٨ً ً لم٨ ل،اعبيٛامل م٩امت ج٢إل
 ولم،املُت الىجاح وؤلاؾخمغاع٩الخجاعب الخ
ً اهجاػاتها في مؿخىي َمىح الكٗىب٨ج
ًاعبُت ولٗل الؿبب ٌٗىص بلى مجمىٖت مٛاإلا
ٝ التي لم حؿخُ٘ ألاَغا٤الخدضًاث والٗىاث
،اعبُت ٖبر مؿحرتها الخسلو مجها وججاوػَاٛاإلا
ومً بحن ؤَم َظٍ الخدضًاث ؤو الٗىامل
ت٣ُامل في اإلاى٩ الخ١اٟاإلاؿاولت ًٖ بز
اثٞظا الخال٦اعبُت الخدضًاث الؿُاؾُت وٛاإلا
.ت٣ُ اإلاى٫الؿُاؾُت وألامىُت الشىاثُت بحن صو
،اعبيٛلُمي اإلا٢امل ؤلا٩ الخ:ولماث مفخاخُت
اث ألامىُتٞ الخال،الخدضًاث الؿُاؾُت
.الشىاثُت

ملضمت:
ٖغٞذ مىُ٣ت اإلاٛغب ال٨بحر بٗض خهى ٫صولها ٖلى الاؾخ٣ال ٫ججغبخحن باعػجحن في
مداولت مجها إل٢امت ج٩امل مٛاعبي ،الخجغبت ألاولى (ججغبت اللجىت ؤلاؾدكاعٍت ) جؼامىذ م٘ مىظت
الخ٨خالث الا٢لُمُت ال٣ضًمت في ٞترة الؿخِىاث ،خُض اهُل – ٤بٗض ؤن بغػ ؤلاَخمام بالخ٩امل
الا٢خهاصي اإلاٛاعبي مىظ ؤن ؤخغػث الجؼاثغ اؾخ٣اللها ًٖ ٞغوؿا -الاججاٍ الىخضوي هدى بىاء
اإلاٛغب الٗغبي ًٖ َغٍ ٤اللجىت الاؾدكاعٍت الضاثمت في جهاًت َ ،1964ظٍ اللجىت طاث
الازخهام الا٢خهاصي والتي حٗمل ٖلى بًجاص اإلاىار اإلاالثم للخ٩امل والاهضماط ،ولٖ ً٨لى
ّ
الغٚم ما ؤبضجه الخجغبت مً ظضًت مً خُض الضعاؾاث واإلاكاعَ٘ اإلا٣ترخت بال ؤهه لم ً٨خب لها
ؤلاؾخمغاع والىجاح ألؾباب ٖضة.
ؤما الخجغبت الشاهُت ٞخمشلذ في جإؾِـ مكغوٕ اجداص اإلاٛغب الٗغبي والظي جؼامً
ْهىعٍ م٘ مىظت الخ٨خالث ؤلا٢لُمُت الجضًضة في جهاًت الخغب الباعصةَ ،ظٍ الخجغبت الخ٩املُت
هي ألازغي لم ج ً٨اهجاػاتها في مؿخىي َمىح الكٗىب ااإلاٛاعبُت ولٗل الؿبب ٌٗىص بلى
مجمىٖت مً الخدضًاث والٗىاث ٤التي لم حؿخُ٘ ألاَغا ٝاإلاٛاعبُت ٖبر مؿحرتها الخسلو مجها
وججاوػَا ،ومً بحن ؤَم َظٍ الخدضًاث ؤو الٗىامل اإلاؿاولت ًٖ بزٟا ١الخ٩امل في اإلاىُ٣ت
اإلاٛاعبُت الخدضًاث الؿُاؾُت والتي ٖلى عؤؾها الخالٞاث الؿُاؾُت بحن صو ٫اإلاىُ٣ت.
ٖلى ؤؾاؽ ما ؾب ٤ظاءث َظٍ الضعاؾت لئلظابت ٖلى ؤلاق٩الُت الخالُت:
فُما جخمثل الخدضًاث الؿُاؾُت والخالفاث الثىاثُت بحن صوٌ اإلاىُلت التي خالذ صون
جدلُم الخيامل ؤلاكلُمي اإلاٛاعبي؟
لئلظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت هدب٘ اإلادىعًٍ آلاجُحن:
ؤوال :ؤػمت بىاء ؤهٓمت ؾُاؾُت طاث ؤؾـ الكغُٖت الضًم٣غاَُت.
زاهُا :جإػم الٗال٢اث اإلاٛاعبُت والىي٘ ألامجي في اإلاىُ٣ت /في مداولت جدضًض اإلالٟاث الخالُٞت
الشىاثُت بحن صو ٫اإلاىُ٣ت وؤزغَا ٖلى الىخضة اإلاٛاعبُت.
ؤوال :ؤػمت بىاء ؤهٓمت ؾُاؾُت طاث ؤؾـ الكغُٖت الضًملغاَُت.
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جمشل ؤػمت بىاء صو ٫طاث ؤهٓمت الكغُٖت الضًم٣غاَُت و ٖامل ؤلازخالٞاث في َبُٗت
ألاهٓمت وجغجِب ؤولىٍاتها اخض الخدضًاث واإلاك٨الث الؿُاؾُت التي جدى ٫صون جد ٤ُ٣الىخضة
اإلاٛاعبُت ،خُض ؤن الضو ٫اإلاٛاعبُت الػا ٫الىٓام الخا٦م بدؼبه الخا٦م مدخ٨غا لجمُ٘ ألاصواع،
بط ًماعؽ الضوع ألا٦بر في وي٘ وجىُٟظ الؿُاؾاث صوهما ؾماح بمكاع٦ت ؤزغي ،ومً زم هجض
صعظاث ومؿخىٍاث الخ٩امل جغجبِ بلى خض بُٗض بمضي اجٟا ١ؤو ازخال ٝالىسبت الخا٦مت التي ال
حُٗي مجاال لٗمل الضبلىماؾُت الكٗبُت ومكاع٦ت الجماَحر في الٗملُت الخ٩املُتٞ ،هي ؤهٓمت
اؾدبضاصًت مىٛل٣ت ٖلى هٟؿها وَظا ما ٌٗجي ُٚاب اخض ؤبغػ مغج٨ؼاث الُغح الىُْٟي الجضًض
لخد ٤ُ٣الخ٩امل ؤال وَى يغوعة بىاء ؤهٓمت ؾُاؾُت ٢اثمت ٖلى ؤؾـ الكغُٖت الضًم٣غاَُت،
الؾُما جىٞغ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي وجُٟٗل صوعَا في ؾبُل بهجاح مؿاع الخ٩امل٣ٟٞ ،1ضان
صو ٫اإلاىُ٣ت إلاشل جل ٪الُبُٗت الىٓمُت ؤي ألهٓمت صًم٣غاَُت َى ألامغ الظي ظٗل الخجغبت
الخ٩املُت حٗغ ٝحٗثرا ٦بحرا.
ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاٛاعبُت الُىم هي بحن اإلاُغ٢ت والؿىضان ،عجؼ صًم٣غاَي وؤػمت قغُٖت،
وٍب٣ى الؿبب الغثِسخي وعاء َظٍ ألاػمت َى ؤن جل ٪ألاهٓمت الجؼا ٫حؿدىض بلى ؤهماٍ ز٣اُٞت
٢بلُت وماؾؿاث جد٨مها مدضصاث ٚحر ٖ٣الهُت ،مً ٢بل اإلاهاصع الخ٣لُضًت اإلاخمشلت ؤؾاؾا في
الضًً والخاعٍش وَالت الؼُٖم ،وو٣ٞا لظلٞ ٪األمغ الظي ًجٗل مً بم٩اهُت جد ٤ُ٣الخضازت
الؿُاؾُت لضو ٫اإلاىُ٣ت وٖلى طل ٪اؾخ٨ما ٫بىاء ؤلاجداص اإلاٛاعبي مؿخ٣بال مغَىن بمضي ٢ضعة
ألاهٓمت في جد ٤ُ٣ه٣لت هىُٖت صًم٣غاَُت وطل ٪بالخغوط مً طل ٪الىي٘ اإلاخإػم (ؤهٓمت
ؾلُىٍت ٞا٢ضة للكغُٖت الضًم٣غاَُت) ،مخىظهت هدى صًم٣غاَُت ألاهٓمت ،حؿخمض قغُٖتها مً
ؤؾـ خضًشت ،ل ً٨فُما جخمثل ألاؾباب التي جدىٌ صون اؾخيباث ووالصة جلً ألاؾـ
الضًملغاَُت التي مً قإنها ؤن جضف٘ ججغبت بىاء الىخضة اإلاٛاعبُت هدى الخدلُم والىنىٌ
بلى ألاهضاف؟.
ؤ /ؤػمت الخمثُل الؿُاس ي في ْل ُٚاب مجلـ هُابي خلُلي ويٗف اإلاٗاعيت الؿُاؾُت.

 - 1ؤػمت اجداص اإلاٛغب الٗغبي هي في ظؼء مجها ؤػمت مجخم٘ مضوي ،إلاؼٍض مً الخٟهُل ؤهٓغ :صًضي ولض الؿال،٪
اجداص اإلاٛغب الٗغبي :ؤؾباب الخٗثر ومضازل الخُٟٗل ،اإلاؿخلبل الٗغبي ،)2005(312ٕ ،م م.69-52
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مً ؤَم م٣ىماث الكغُٖت الضًم٣غاَُت وظىص مجلـ هُابي ،1بط ًدخل َظا ألازحر مىٗ٢ا مهما
في البيُت اإلااؾؿاجُت ألي صولت ،وَى بظل ٪ظىَغ بىاء الكغُٖت الضًم٣غاَُت ،واإلاضزل الخ٣ُ٣ي
لالعج٣اء بالش٣اٞت الؿُاؾُت لضي اإلاىاَىحن٦ ،ما ؤهه الٟاٖل ألاؾاسخي في نُاٚت الٗملُت
الؿُاؾُت للىٓام الؿُاسخي ،وؤي زلل ٌٗاهُه َظا اإلاجلـ في ما ًخٗل ٤بالخمشُل ؤو في ٖال٢خه
باإلااؾؿاث الؿُاؾُت ألازغي ًاصي خخما بلى و٢ىٕ زلل في َبُٗت الكغُٖت الضًم٣غاَُت.
٧ــل صؾــاجحر صو ٫اإلاٛــغب الٗغبــي الؾــُما ألاُ٢ــاع الشالزــت (جــىوـ ،الجؼاثــغ واإلاٛــغب) جــىو
ّ
ن ـغاخت ٖل ــى وظ ــىص مجل ـــ هُ ــابي ،وزهه ــذ ل ــه ؤب ــىاب ،بال ؤن َ ــظا اإلاجل ـــ ًب ٣ــى ٦ماؾؿ ــت
نـىعٍت بــحن ؤًـضي الؿــلُت الخا٦مــت ،وؤًٖـائها فــي زـضمتها ؤ٦ثــر ممــا َـم فــي زضمـت هــازبحهم (ؤػمــت
جمشُــل) ،وَــظا عاظــ٘ لًــٗ ٠ألاخـؼاب اإلاكــاع٦ت فــي َــظٍ اإلااؾؿــت ،ويــَٗ ٠ــظٍ ألاخـؼاب – بمــا
ٞحها اإلاٗاعيت  -وٖضم صًم٣غاَُتها بالُب٘ ٌٗ٨ـ مضي يٗ ٠اإلااؾؿت الدكغَُٗت.2
ٞبرإلااهــاث صو ٫اإلاٛــغب الٗغبــي جمــاعؽ صوعا َامكــُا فــي نــى٘ الؿُاؾــت ٩٦ــل٦ ،مــا جدؿــم
بمدضوصًـ ــت الخـ ــإزحر ٖلـ ــى الؿـ ــلُت الخىُٟظًـ ــت ،و جلـ ــ ٪اإلادضوصًـ ــت فـ ــي الخـ ــإزحر والهامكـ ــُت حٗـ ــىص بلـ ــى
مجمىٖــت مــً الٗىامــل والتــي ًخ٣ــضمها ٖامــل الٗ٣لىــت البرإلااهُــت وَبُٗــت الٗال٢ــت بــحن اإلااؾؿ ـخحن
الخىُٟظً ــت و الدك ــغَُٗت ،ز ــم ق ــىاثب الٗملُ ــاث الاهخسابُ ــت ،3وجبج ــي الاػصواظُ ــت البرإلااهُ ــت و ُٚــاب

 - 1نالر بلخاط ،ؤبدار وآعاء في مؿإلت الخدىٌ الضًملغاَي بالجؼاثغ( الجؼاثغ :ماؾؿت الُباٖت الكٗبُت
للجِل – ،)2012 ،1ٍ ،- EPAم.29
 - 2نالر بلخاط ،الؿلُت الدكغَُٗت الٛاثب ألاهبر في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي( الجؼاثغ :صاع ٢غَبت،1ٍ ،
 ،)2006م.164
 - 3مً م٩امً يٗ ٠اإلااؾؿت الدكغَُٗت طاث الهلت بالٗملُت ؤلاهخسابُت نٗىبت ج٩ىًٍ ؤٚلبُت واػهت ٢اصعة
ٖلى جىظُه الٗمل الخ٩ىمي ب٣ضع ٦بحر مً الجماُٖت في اإلاباصعة والخًامً في اإلاؿاولُت٦ ،ما ؤن َىضؾت الىٓام
الاهخسابي في صو ٫مدل الضعاؾت حكىبه ٖضة سٛغاث جدض مً هؼاَخه وحٗغ٢ل مؿحرة الخُىع الضًم٣غاَي ،للمؼٍض
ؤهٓغ - :هاجي ٖبض الىىع" ،اإلاازغاث الؿُاؾُت التي ؤصث بلى ٖضم جُىٍغ الىٓم الاهخسابُت في ْل الخدى٫
الضًم٣غاَي" ،صفاجغ الؿُاؾت واللاهىنٖ ،ضص زام(ؤٞغٍل  ،)2011م.335
 مدمض مال٩ي " ،وي٘ البرإلاان في اإلاٛغب" ،في :وؾُم خغب ( وآزغون) ،البرإلاان في الضوٌ الٗغبُت عنض وجدلُل :ألاعصن-لبىان-اإلاٛغب -مهغ(بحروث :اإلاغ٦ؼ الٗغبي لخُىٍغ خ٨م ال٣اهىن والجزاَت ،)2007 ،م.365
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ؤلاٖالم البرإلااوي ،1بلى ٚحر طل ٪مً الٗىامل التي ػاصث مً اؾخٗهاء والصة الكغُٖت الضًم٣غاَُت
في خا ٫جل ٪الضو.٫
لم ًب٣ى في َظٍ الىُ٣ـت ؾـىي ؤن وكـحر بلـى ؤن البرإلاـان فـي خـا ٫الـضو ٫اإلاٛاعبُـت لـم ًخـإزغ
٣ٞــِ بــالُ٣ىص الــىاعصة فــي الىزــاث ٤الضؾــخىعٍت واإلاماعؾــاث التــي قــابذ هؼاَــت الاهخسابــاث ،بــل جــإزغ
ؤًًـ ــا بُبُٗ ـ ــت ألاخ ـ ـؼاب اإلاؿ ـ ــاولت صؾ ـ ــخىعٍا ٖ ـ ــً ج ـ ــإَحر اإلا ـ ــىاَىحن واهخ ٣ـ ــاء م ـ ــً ٌك ـ ــ٩ل الىسب ـ ــت
البرإلااهُــت٣ٞ ،ــض ؤباه ــذ خهــُلت الخُ ــاة الخؼبُــت ف ــي َــظٍ ال ــضو ٫وظــىص ؤُٖ ــاب خالــذ صون  ُ٢ــام
ألاخـ ـؼاب ب ــاألصواع والىْ ــاث ٠اإلاىىَ ــت به ــا ٣ٞ ،ــض ؾ ــاَمذ ْ ــاَغة ؤلاوك ــ٣ا٢اث ف ــي ن ــٗىبت بى ــاء
جىُٓم ــاث ؾُاؾ ــُت ٢ىٍ ــت ٖل ــى ن ــُاٚت بؾ ــتراجُجُاث ؾُاؾ ــُت ُٟ٦ل ــت ب٨ؿ ــب مىان ــغة الجؿ ــم
ؤلاهخس ــابي له ــا٦ ،م ــا ؾ ــاٖض ي ــٗ ٠بى ــاء الضًم٣غاَُ ــت صازله ــا وف ــي م ــا بُجه ــاٖ ،ل ــى حٗمُ ــ ٤هؼاٖ ـاث
ؤلاوك٣ا ١وٖؼو ٝاإلاىاَىحن ًٖ ؤلاهخماء بلحها.2
وؤػمـت اإلاكــاع٦ت الؿُاؾــُت زحــر صلُـل ٖلــى يــٗ ٠ألاخـؼاب الؿُاؾـُت فــي جإصًــت الــضوع اإلاىــىٍ
لها في البرإلاان بةٖخباعَـا آلُـت لخجمُـ٘ اإلاهـالر والخٗبحـر ٖجهـا وحكـُ٨ل ال٨خـل البرإلااهُـت اإلاخمـاًؼة وال
ًخــإحى لهــا طلــ ٪بال بطا ٧اهــذ مىبش٣ــت ٖــً هٓــام خؼبــي حٗــضصي بــاإلاٟهىم الــضًم٣غاَي ،ولــِـ مجــغص
حٗضصًــت قــ٩لُت مُ٣ــضة ،وَــظا مــا ًــىحي بُٛــاب ؤخــض اإلا٣ىمــاث ألازــغي للكــغُٖت الضًم٣غاَُــت فــي
خا ٫صو ٫مدل الضعاؾت واإلاخمشل في الخٗضصًت الؿُاؾُت.
بلــى ظاهــب مــا ٌٗاهُــه الخــؼب الؿُاســخي للــضو ٫اإلاٛــغب الٗغبــي مــً ازــخالالث ( يــٗ ٠ج٩ــىًٍ
الىسبت الؿُاؾُت والش٣اُٞت ،الًٗ ٠الخىُٓمي ،العجؼ ًٖ الخإَحر الؿُاسخي للمجخم٘ ،الُاب٘
الصخصــخي والىسبــىيُٚ ،ــاب ؤو يــٗ ٠الضًم٣غاَُــت صازــل الخــؼب ،يــٗ ٠ال٣ــضعة ٖلــى الخٗبئــت
وخك ـ ـ ــض الجم ـ ـ ــاَحر ُٚ ،ـ ــاب الخمـ ـ ــاًؼ الىاض ـ ــر ب ـ ــحن ب ـ ـ ـغامج ألاخ ـ ـ ـؼاب ،از ـ ــخال ٫ؤولىٍ ـ ـ ــاث الٗم ـ ـ ــل
واليكـ ــاٍ....الخ) ،هجـ ــض ْـ ــاَغة ؤلاثـ ــخال ٝالخ٩ـ ــىمي ،ويـ ــٗ ٠اإلاٗاعيـ ــت الؿُاؾـ ــُت اإلاكـ ــاع٦ت فـ ــي
البرإلاــان ،ومــا ٢ــض ًــاصي طلــ ٪بلــى بيــٗا ٝؤصاء اإلااؾؿــت الدكــغَُٗت و٣ٞــضان م٩اهتهــا ونــالخُاتها
اإلاسىلت لها صؾخىعٍا.

 - 1مدمض خؿحن الخُاٍ " ،ؤلاٖالم البرإلااوي وصوعٍ في حٗؼٍؼ ٢ضعاث البرإلااهُحن الٗغب" ،الفىغ البرإلااوي(11ٕ ،
ظاهٟي ،)2006م.152
2ـ -مدمض مال٩ي" ،وي٘ البرإلاان في اإلاٛغب" ،مغح٘ ؾابم ،م.365-364
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 ٞــإخؼاب اإلاٗاعيـ ــت اإلاكـ ــاع٦ت فـ ــي البرإلااهـ ــاث اإلاٛاعبُ ــت وُُْٟـ ــت جمامـ ــا بط هـ ــي ؤصاة فـ ــي ًـ ــض
الؿــلُتٗٞ ،ــىى ؤن ج٩ــىن مهــضع زُــغ صاثــم حهــضص الؿــلُت ،ؤي الخــؼب ؤو الاثــخال ٝالخــا٦م –
مشلمــا َــى ٖلُــه صوع ؤخـؼاب اإلاٗاعيــت فــي الــضو ٫الضًم٣غاَُــت  -ؤنــبذ وظىصَــا فــي جلــ ٪البرإلااهــاث
ٖامل اؾخ٣غاع باليؿبت بلى الخ٨م ،1وألامغ الظي ػاص مً اؾخٗهاء ونى ٫ؤخؼاب اإلاٗاعيت ؤنال
بلى الؿلُت َى ُٚاب مبضؤ الخضاوٖ ٫لى الؿلُت بد٨م الهىضو ،١و٦ظا ُٚاب البِئت الؿُاؾُت
الجاطب ــت والخضًش ــت ًٞ ،ــٗ ٠اإلاٗاعي ــت الؿُاؾ ــُت ف ــي الٗ ــالم اإلا ٛــاعبي ،والٗغب ــي ٖمىم ــا ،خؿ ــب
ألاؾــخاط ٖبــض ؤلالــه بــال٣ؼٍؼ مــغصٍ بلــى ؤن الٛالــب ٖلــى البجــى الؿُاؾــُت َــى ُٚــاب اإلاجــا ٫الؿُاســخي
الخ ـ ــضًض ،ؤي الىؾ ـ ــُِ ب ـ ــحن الضول ـ ــت واإلاجخم ـ ــ٘  ًٟ٦ـ ــاء ٖم ـ ــىمي إلاماعؾ ـ ــت اإلاىاٞؿ ـ ــت الؿُاؾ ـ ــُت
والهغإ الضًم٣غاَي ٖلى ٦ؿب الغؤي الٗام ،وٖلى اإلاكاع٦ت في نى٘ ال٣غاع.
وطلــ ٪الُٛــاب َــى الــظي ٌؿــخضعي خًــىع ؤقــ٩ا ٫ؤزــغي مــً اإلاجــا ٫الؿُاســخي ٞحهــا ،بمــا
مجا ٫مىٗضم اوٗضاما جاما ،ؤو مجا ٫ج٣لُضي ،ؤو مجـا ٫خـضًض ،وو٣ٞـا لهـظٍ ألاهمـاٍ الؿـاثضة فـي
اإلاكهض الؿُاسخي الٗغبي ٖمىماٞ ،ةن البِئت الضازلُت اإلاىيىُٖت التي حٗمل في بَاعَا اإلاٗاعيت
الؿُاؾــُت بِئــت هابــظة ،وٖلــى طلــ ٪ؤػمــت اإلاٗاعيــت مــغصٍ بلــى الخهــاع اإلاٟــغوى مــً ٢بــل الؿــلُت
الاؾــدبضاصًت الخا٦مــت ،2الغاًٞــت ألي جدــىالث هىُٖــت فــي بَــاع البجــى الؿُاؾــُت ،وَــى ألامــغ الــظي
ًىل ــض الٗى ــ ،٠وًٍ ــ٘ ججغب ــت الك ــغُٖت الضًم٣غاَُ ــت ؤم ــام جد ــض زُح ــر ،وم ــا آل ــذ بلُ ــه الخٗضصً ــت
الؿُاؾُت في الجؼاثغ في َظا الكإن زحر صلُل.
ب /اوٗ ـ ـ ـ ــضام الخ ـ ـ ـ ــىاػن ب ـ ـ ـ ــحن الؿ ـ ـ ـ ــلُاث واهدك ـ ـ ـ ــاع الاٚت ـ ـ ـ ــراب الؿُاسـ ـ ـ ـ ـ ي ل ُٛـ ـ ـ ــاب اإلاب ـ ـ ـ ــاصت
الثالزت(اإلاىاَىت ،الخغٍت والٗضالت).
فــي ْــل جهــاٖض ٞغصاهُــت الؿــلُت وجًــائ ٫مؿــخىي اإلاكــاع٦ت الؿُاؾــُت* ،واوٗــضام ع٧ــاثؼ
الىٓــام الــضًم٣غاَي :الكــٗب الــظي جــخد٨م بعاصجــه فــي ؾــلى ٥الخــا٦محن ،وجغؾــُش مٟهــىم ؾــلُت

 - 1نالر بلخاط ،ؤبدار وؤعاء في مؿإلت الخدى ٫الضًم٣غاَي في الجؼاثغ ،مغح٘ ؾابم ،م.31
ٖ - 2بض الاله بال٣ؼٍؼ ،الؿلُت واإلاٗاعيت اإلاجاٌ الؿُاس ي الٗغبي اإلاٗانغ خالت اإلاٛغب (اإلاٛغب :اإلاغ٦ؼ
الش٣افي الٗغبي ،)2007 ،1ٍ ،م.33
*َ -ىاٖ ٥ال٢ت َغصًت بحن مؿخىي اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت والخٟغص بالؿلُت٩ٞ ،لما اعج ٟ٘ؤخضَما جغاظ٘ ألازغ،
واإلا٣هىص باإلاكاع٦ت الؿُاؾُت َىا مؿاَمت اإلاىاَىحن في بىاء الىٓام الؿُاسخي وفي خغُ٦خه وؤصاءٍ ووْاثٟه.
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اإلااؾؿــاث التــي جدــى ٫صون الاؾــدبضاص بالؿــلُت ،وُٚــاب مبــضؤي الخغٍــت واإلاؿــاواة الؿُاؾــُت،...
هج ــض ف ــي َ ــظٍ الخال ــت ألاهٓم ــت الؿُاؾ ــُت اإلاٛاعبُ ــت ؤم ــام عج ــؼ ج ــام ف ــي بى ــاء م٣ىم ــاث الك ــغُٖت
الضًم٣غاَُــت واؾــخدالت اؾــخيباتها ،وَــى ألامــغ الــظي ًــاصي بلــى اؾــخدالت ؤلا ٢ـغاع بىظــىص – فــي ْــل
الخٟغص بالؿلُت ًٖ -مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث ،هٓغا للترابِ اإلاىظىص بحن ظمُ٘ اإلا٣ىماث.
ال مٗج ــى لئل ٢ـغاع ٖ ــً وظ ــىص ٞه ــل م ــغن ب ــحن الؿ ــلُاث ف ــي الخج ــاعب اإلاٛاعبُ ــت ،ألن مب ــضؤ
الٟهل ً٣خطخي الدؿلُم بخجؼثت الؿلُت ٖلى ؤؾاؽ جىػَ٘ الهـالخُاث فـي الضولـت ،وبؾـىاص ظـؼء
مجهـا بلــى ظهــاػ ٌؿــمى الؿــلُت الدكــغَُٗت ،والٗمـل ٖلــى اؾــخ٣اللُت الً٣ــاءٖ ،ىضثـ ٍـظ ً٩ــىن الٟهــل
بــحن الؿــلُاث مٗىــاٍ اخت ـرام ٧ــل ؾــلُت إلاجالهــا اإلادــضص صؾــخىعٍا ،1وَــظا َــى الُٛــاب اإلاىظــىص فــي
خــا ٫الــضو ٫اإلاٛاعبُــت بط لــِـ زمــت ججؼثــت للؿــلُت ،وحٛــى ٫الؿــلُت الخىُٟظًــت (اإلالــ /٪الــغثِـ،
والخ٩ىمت) بضون قَ ٪ى ألامغ الظي حؿبب في بٖا٢ت بغوػ اإلااؾؿاث وألاظهؼة الىؾـُُت ،وٖـضم
ٗٞالُ ـ ــت واؾ ـ ــخ٣اللُت ماؾؿ ـ ــتي البرإلاـ ــان وال ً٣ـ ــاء ،2وؤ٦ثـ ــر مـ ــً طل ـ ــ ٪اللجـ ــىء بل ـ ــى جىُْ ـ ــ َ ٠ـ ــظٍ
اإلااؾؿاث ٧ىاظهت صًم٣غاَُت ،واؾخسضامها في هٟـ الى٢ذ ٧ىؾُلت مً وؾاثل الهُمىت وٞغى
الاؾ ــدبضاص ،3بطا جل ــ ٪الٟغصاهُ ــت ومىُ ــ ٤ب٢ه ــاء ألاز ــغ ه ــي الت ــي جإ ٦ــض ف ــي ألازح ــر مُٗ ــى اؾخٗه ــاء
والصة الكغُٖت الضًم٣غاَُت ،4وٖلى طل ٪اؾخٗهاء بىاء ج٩امل مٛاعبي.

 - 1نالر بلخاط ،ؤبدار وؤعاء في مؿإلت الخدى ٫الضًم٣غاَي في الجؼاثغ ،مغح٘ ؾابم ،م.32
 - 2إلاؼٍض مً الخٟهُل في ما ًسو ٖال٢ت الؿلُاث الشالر للخإُ٦ض بٗضم وظىص الٟهل اإلاغن بُجها ،في خا ٫صو٫
اإلاٛغب الٗغبي ،ؤهٓغ :مغابِ ٞضوي ،الؿلُت الخىفُظًت في بلضان اإلاٛغب الٗغبي صعاؾت كاهىهُت ملاعهت(بحروث:
مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.)2010 ،1ٍ ،
ٖ - 3لى ؾبُل اإلاشا :٫الغثِـ الخىوسخي الؿاب ٤بً ٖلي مً ؤظل ٞغى اؾدبضاصٍ وؾُُغجه ٖلى الؿلُت وجد٤ُ٣
الاؾخمغاعٍت ٞحها ،ؾُُغ ٖلى اإلاجا ٫الؿُاسخي ًٖ َغٍ ٤الخالٖب بالضؾخىع(حُٛحر الضؾخىع بةلٛاء ا٢خهاع مضة
الغثاؾت ٖلى صوعجحن ٖلى ٚغاع ما خضر في الجؼاثغ في حٗضًل  ،)2008والخد٨م في الؿلُت الدكغَُٗت( جؼوٍغ
الاهخساباث وزل ٤م جلـ زاوي ؤًٖائٍ مُٗىحن ) ،وظٗل اإلاجلـ الً٣اجي جدذ الُلب (٧ان ظل ؤًٖاء
اإلاجلـ ألاٖلى للً٣اء ًسًٗىن للخُٗحن) ،إلاؼٍض مً الخٟهُل ؤهٓغ - :الهاصي الخُمىمي ،زضٖت الاؾدبضاص
الىاٖم في جىوـ  23ؾىت مً خىم بً ٖلي(جىوـ :صاع مدمض ٖلي لليكغ ،)2013 ،2ٍ ،م.60-58
 -4الٟغصاهُت التي جإؾؿذ ٖلى مىُ ٤ب٢هاء ألازغ  -خؿب الباخض اإلاٛغبي امدمض مال٩ي – في البالص الٗغبُت هي
التي حؿببذ في خضور ؤػمت قغُٖت ألاهٓمت .إلاؼٍض مً الخٟهُل ،ؤهٓغ - :ؤمدمض مال٩ي" ،الٗال٢ت بحن الضولت
واإلاجخم٘ في البالص الٗغبُت :اإلاجا ٫الٗام واإلاىاَىت" ،اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت( 13ٕ ،قخاء ،)2007
م.150
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٦ما ؤن جل ٪الجزٖت الدؿلُُت وب٢هاء ألازغ في الىٓم الؿُاؾُت اإلاٛاعبُت ؤصث بلى زل٤
قــٗىع زــام لــضي اإلاد٩ــىمحن واإلاخمشــل فــي ظؼثــه ال٨بحــر فــي ٖــضم الغيــا بمــً ًد٨ــم ،وفــي َغٍ٣ــت
اإلاماعؾــت للخ٨ــم ،وَــظا مــا ٌُٗــغ ٝفــي ٢ــامىؽ ٖلــم الاظخمــإ الؿُاســخي بدالــت الاٚتـراب الؿُاســخي،
ؤي ؤن اإلاد٩ىم ًىٓغ بلى الؿلُت بٗضم ٢ىاٖت ٧املت وٖـضم جىظهاتهـا الؿُاؾـُت٧ ،ىهـه لـم ٌكـاع٥
بهــٟت خُ٣ُ٣ــت فــي بلىعجــهَ ،1ــظا الكــٗىع لــضي ؤ ٞـغاص اإلاجخمٗــاث الٗغبُــت ،واإلاجخمٗــاث اإلاٛاعبُــت
مجهــاَ ،ــى الــظي ًــاصي بل ــى ْــاَغة الخبلــض الؿُاســخي ؤو مــا ٌٗ ــغ ٝبــالٗى ،٠والــظي جمٓ ّهــغ فــي ٖ ــضم
الا٦ترار بالً٣اًا الؿُاؾُت ،وٖـضم الغٚبـت فـي اإلاكـاع٦ت الؿُاؾـُت ،والخجاَـل الؿُاسـخي الٗـام،
والٗ ـ ــؼو ٖ ٝـ ــً ألاصاء باله ـ ــىث الاهخس ـ ــابي ،وَ ـ ــغح اإلاه ـ ــلخت الٗام ـ ــت ظاهب ـ ــا ،وق ـ ــُىٕ عوح ٖ ـ ــضم
الاَخمــام ،2بلــى ٚحــر طلــ ٪مــً الخمٓه ـغاث التــي حٗ٨ـــ قــٗىع الٟــغص اإلاٛــاعبي اإلاخمشــل فــي ؤلاخب ـاٍ
اإلاؿــخمغ وال ــظي ً ــاصي ف ــي لخٓ ــت جىؾ ــٗه -هدُجــت الخغم ــان الاظخم ــاعي -بل ــى اهدك ــاع ْ ــاَغة الٗى ــ٠
والاخخجاط.

 - 1اخخل مٟهىم الاٚتراب الؿُاسخي م٩اهت َامت في ٨ٞغ ٖلماء الاظخمإ الؿُاسخي ،وبالًبِ – بالخهىم في
الٗهغ اإلاٗانغ -في ٖلم الىٟـ الؿُاسخيٓٞ ،هغ َظا اإلاٟهىم في ٦خاباث اظخماُٖت مسخلٟت لضي ما٦ـ ُٞبر
وبمبل صوع٧اًم وٚحرَما ،وٍإزظ في الٗضًض مً ألاخُان ٖضة انُالخاث مشل ٣ٞضان ال٣ىة في الىٓغٍت اإلااع٦ؿُت،
و٣ٞضان اإلاٗاًحر ٖىض صوع٧اًم ،و٦ظا الٗؼلت ونىال بلى الانُالح ال٣اثل بٛغبت الظاث ،ومهما ً ً٨انُالخه ٞهى
قٗىع مجخمعي ًىحي بٗضم قغُٖت الىٓام الؿُاسخي ٦ما حهضص اؾخ٣غاعٍ واؾخ٣غاع اإلاجخم٘ ٩٦لً ،م ً٨خهغ
اَم م٩ىهاث الاٚتراب الؿُاسخي في  :الكٗىع بالعجؼ(ؤي بخؿاؽ الٟغص بإهه ال ٌؿخُُ٘ ج٣ضًم ؤؽ شخيء صازل
هُا ١صولخه) ،والكٗىع باالؾدُاء (وطل ٪بؿبب عئٍخه للخ٩ىمت ٖلى ؤجها ٚحر ٢اصعة ٖلى جدمل ٖبئ ظمُ٘ ألاٞغاص
وجد ٤ُ٣مهالخهم ٧لُت) ،والىٟىع( وطلٖ ٪ىضما ًجض اإلاىاًَ ؤن الخ٩ام الظًً ًد٨مىهه ال ًمخىن له بهلت،
ؤي خهىلهم ٖلى الؿلُت بضون عياءٍ وبعاصجه الخغة) .للمؼٍض مً الخٟهُل ،ؤهٓغ - :زىاء ٞااص ٖبض هللا ،آلُاث
الخُٛحر الضًملغاَي في الىًَ الٗغبي( بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،)1997 ،1ٍ ،م.92
 إلاؼٍض مً الخٟهُل في ما ًسو مٟهىم الاٚتراب الؿُاسخي ونىعٍ في الىا ٘٢الٗغبي ،ؤهٓغ :ؤخمض ق٨غالهبُخي ،مؿخلبل اإلاجخم٘ اإلاضوي في الىًَ الٗغبي(بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،)2000 ،م-171
.174
 في ما ًسو الخٗاعب ٠اإلا٣ضمت مً َغ ٝبٌٗ اإلا٨ٟغًٍ الٛغبُحن لئلؾدُالب الؿُاسخي ؤهٓغ - :هاْغ ٖبضالىاخض الجاؾىع ،مىؾىٖت ٖلم الؿُاؾت(ٖمان :صاع مجضالوي لليكغ والخىػَ٘ ،)2004 ،1ٍ ،م.59-58
 - 2زىاء ٞااص ٖبض هللا ،آلُاث الخُٛحر الضًملغاَي في الىًَ الٗغبي( بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،
ٍ ،)1997 ،1م.91
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وٖلــى ؾــبُل اإلاشــا ٫بَــال ١صًىامُــاث الخـغا ٥اإلاٛــاعبي ،والٗغبــي ٖمىمــا ،والــظي اهُل٣ــذ
قـ ـغاعجه م ــً ج ــىوـ  ٧ــان ؾ ــببه الغثِس ــخي والصة ق ــٗىع ظم ــاعي – ال ــظي ؾ ــببه الاخخ ٩ــاع بالؿ ــلُت
ُ
والاؾ ــدبضاص ب ــالثروة -بـ ـ ؤلاطال ٫والٛم ــت وال٣ه ــغ ،وَ ــظا م ــا حٗ٨ؿ ــه ال ٣ـغاءة الٟاخه ــت ف ــي خمىل ــت
الك ــٗاعاث ( اعخ ــل ،ال للٟؿ ــاص ،الك ــٗب ًغٍ ــض..الخ) اإلاغٞىٖ ــت ف ــي الؿ ــاخاث الٗام ــت لب ــاع الخ ـغا٥
هٟؿــُت ؤلاوؿــان اإلاٛــاعبي/الٗغبي اإلا٣هــىع ،1طلــ ٪ال٣ه ــغ الؿُاســخي والاظخمــاعي الــظي ســخ ٤ال ٟــغص
الٗغبي بٗ٣ىص َىاٞ ،٫الالٖضالت الاظخماُٖت جغسخذ ٦كٗىع و٧ىا ٘٢صٞـ٘ الكـاعٕ الٗغبـي للشـىعة
ٖلى َظا الىا ٘٢الآلصمي،2
قٗىع ًخمشل في اإلاماوٗت الىٟؿُت الجمُٗت يض الاٖترا ٝبكغُٖت طل ٪ال٣هغ وؤلازًإ اإلااصي.3
ٞالٟغص اإلاٛاعبي الُىم ٌكٗغ بمضي التهمِل الظي ٌٗاهُـه ،وخالـت الاٚتـراب التـي ٌِٗكـها،
بط ٌٗخ٣ض ؤهه ؾىًً ٝـُ٘ بطا اهُ٣ـ٘ ٖـً الٗاثلـت ؤو الٗكـحرة ؤو الُاثٟـت الضًيُـت ،وَـظا َـى خـا٫
الٟـغص فـي اإلاجخمــ٘ البُغٍ٩ـي الخــضًض خؿـب الــض٦خىع َكـام قـغابي ،خُـض الضولــت باليؿـبت للٟــغص
ال حؿخُُ٘ الخلى٧ ٫لُـا مدـل َـظٍ البجـى ألاولُـت التـي جـىٞغ لـه الخماًـت ،والىا٢ـ٘ ؤن الضولـت ٚغٍبـت
 - 1امدمض مال٩ي ،الاهضماط ؤلاظخماعي وبىاء مجخم٘ اإلاىاَىت في اإلاٛغب ال٨بحر ،في :بلٗب٩ي ؤخمض (وآزغون)،
حضلُاث ؤلاهضماج ؤلاحخماعي وبىاء الضولت وألامت في الىًَ الٗغبي(بحروث :اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت
الؿُاؾاث ،)2014 ،1ٍ ،م .724
َ - 2ىض ٖغوب" ،ما بٗض الشىعة :في قغوٍ بٖاصة البىاء" ،وحهت هٓغ(50ٕ ،زغٍ ،)2011 ٠م.48
 الٗال٢ت بحن الٗضالت الخىػَُٗت وجىامي خضة الٗى ٠وؤػمت الكغُٖت ٖال٢ت َغصًت ؤي ٧لما ٧ان َىاٞ ٥اع٦ ١بحرما بحن َمىخاث ألاٞغاص في الخهىٖ ٫لى امخُاػاث ماصًت وبحن اإلاؿخىي الخ٣ُ٣ي لخلبُت خاظُاتهم مً ٢بل
الضولتٞ ،ةن اخخماالث جمغصَم وٖهُاجهم ًٖ الضولت جؼٍض ،وٖلى طل ٪جؼاًض ؤػمت الكغُٖت هٓغا لالٖضالت في
جىػَ٘ اإلاىاعص اإلااصًت واإلاٗىىٍت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ الىاخض.
 - 3و ٤ٞمٟاَُم ٚغامصخي وؤلخىؾحرٞ ،ةن قغُٖت الضولت ال جخدهل مً زالٖ ٫ال٢اث الؿُُغة وبهما ؤًًا مً
زالٖ ٫ال٢اث الهُمىت ،بمٗجى ؤن اؾخٗما ٫ؤهٓمت صو ٫اإلاٛغب الٗغبي ؤصواث الؿُُغة ،وهي ؤصواث ال٣م٘
اإلااصي٢ ،ض ًُٟضَا في بظباع مجخمٗاتها ٖلى الدؿلُم بالؿلُان الؿُاسخي ،ل٨جها ال جمل ٪ب٢ىإ جل ٪اإلاجخمٗاث
بكغُٖت طل ٪الؿلُان ،ألن حؿلُم اإلاىاَىحن بالضولت لِـ مدهلت ا٢خىإ وعيا وبهما هدُجت بزًإ و٢هغ،
وٖلُه ٞةن اؾتراج ُجُت الؿُُغة جهُضم بداظؼ اإلاماوٗت الىٟؿُت الجمُٗت يض الاٖترا ٝبكغُٖت طل٪
الخًىٕ اإلااصي ،وَظا ما ًاصي بلى جد ٤ُ٣هىٕ مً الاهخ٣ا ٫مً الكغُٖت ال٣اثمت ٖلى الٗى ٠بلى الكغُٖت
ال٣اثمت ٖلى ألا٩ٞاع والُ٣م(قغُٖت الضولت = الٗى + ٠ؤلاًضًىلىظُت) .إلاؼٍض مً الخٟهُل ؤهٓغٖ :بض ؤلاله
بال٣ؼٍؼ ،الضولت واإلاجخم٘ حضلُاث الخىخُض والاهلؿام في الاحخمإ الٗغبي اإلاٗانغ(بحروث :الكب٨ت الٗغبُت
لالبدار واليكغ ،)2008 ،1ٍ ،م.44-43
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ّ
ٖىــه وجُٓهــضٍ٦ ،مــا ؤن اإلاجخمــ٘ اإلاــضوي فــي مشــل َاجــه اإلاجخمٗــاث  -خُــض ال اٖت ـرا ٝبال باألٚىُــاء
ّ
وطوي الؿـلُت وال اختـرام بال لهـم٢ -ـض ًًــُهضٍ ؤًًـا بكـ٩ل ممازـل ،ممــا ًجٗـل ؾـلى ٥الٟـغص فــي
ّ
مماعؾخه الٗملُت ،ال ً٩ىن ؤزالُ٢ا بال صازل جل ٪البجى ألاولُت(الٗاثلت ،الٗكحرة ،الُاثٟت).1
الجزٖ ــت البُغٍ ُ٨ــت للىٓ ــام الؿُاس ــخي اإلا ٛــاعبي بطا ،وم ــا ًترج ــب ٖ ــً ؾ ــىء جىػَ ــ٘ الث ــروة الىَىُ ــت
ب ُُٟ٨ــت ٚح ــر اؾـ ــخد٣اُ٢ت ٖل ــى ؤ ٞـ ـغاص اإلاجخم ــ٘ ،ج ٣ــىص بلـ ــى اهدك ــاع ْ ــاَغة الاٚت ـ ـراب الؿُاسـ ــخي فـ ــي
اإلاجخم ــ٘ ،والت ــي ه ــي ألاز ــغي ج ــاصي بل ــى اؾ ــخٟدا ٫ال٨شح ــر م ــً الٓ ــىاَغ اإلاغي ــُت ٓ٦ ،ــاَغة الٟؿ ــاص
خُــض ال الضولــت تهــخم بالً٣ــُت ،ولــم ٌٗــض ٌٗىحهــا اؾدك ـغائها ،وال اإلاجخمــ٘ حهــخم بــاهدغا ٝالؿــلُت
والىسبت الخا٦مت.2
وو٣ٞـا إلاــا ؾــبً ٤خطــر ؤن اهدكــاع الاٚتـراب الؿُاسـخي فــي الــضو ٫اإلاٛاعبُــت ؾــببه الغثِســخي
عاظ ـ ــ٘ بل ـ ــى  ُٚـ ــاب بٗ ـ ــٌ مب ـ ــاصت الك ـ ــغُٖت الضًم٣غاَُ ـ ــت ،والت ـ ــي ٖل ـ ــى عؤؾ ـ ــها اإلاىاَى ـ ــت والخغٍ ـ ــت
والٗضالت ،خُض ال م٩اهت لهاجه اإلاباصت الشالزت في ْل ألاهٓمت طاث الجزٖت الدؿلُُت التي ال ًمشل
الكـ ــٗب ٞحهـ ــا ق ـ ــِئا وال ًغاعـ ــي  ُٞـ ــه إلعاصجـ ــه ،ؤو عي ـ ــاٍ الخـ ــغ ف ـ ــي ازخُـ ــاع الؿ ـ ــلُت التـ ــي جد٨م ـ ــه،3
واؾخمغاعٍت الجزٖت الدؿلُُت هي التي ظٗلذ مً الٟغص اإلاٛاعبي ال ًؼاٌ ٫ؿخمغ في هًاله مً ؤظل
جد ُ٣ـ ــَ ٤ـ ــظٍ اإلاب ـ ــاصت ؤي الخغٍ ـ ــت ،والٗضالـ ــت الاظخماُٖ ـ ــت ،واهت ـ ـزإ الاٖت ـ ـرا ٝباإلاىاَى ـ ــت ال٩امل ـ ــت
وجىُْٟها في اإلاماعؾت ،جل ٪هي الٟغوى الشالزـت الٛاثبـت فـي بـالص اإلاٛـغب ال٨بحـر ،بٛـٌ الىٓـغ ٖـً
جباًً الخُاباث ألاًضًىلىظُت والؿُاؾُت ،وبمٗؼ ًٖ ٫حجم اإلاىاعص والثـرواث اإلاخاخـت ل٩ـل ُ٢ـغ
مً ألاُ٢اع اإلاٛاعبُت.4
ج /مدضوصًت اإلاكاعهت الؿُاؾُت ،واؾخٗهاء الخضاوٌ ٖلى الؿلُت ؾلمُا.

َ -1كام قغابي ،البيُت البُغٍىُت بدث في اإلاجخم٘ الٗغبي اإلاٗانغ(بحروث :صاع الُلُٗت للُباٖت واليكغ،
ٍ ،)1987 ،1م.45
 -2مدمض خلُم إلاامْ ،اهغة الفؿاص الؿُاس ي في الجؼاثغ ألاؾباب وألازاع وؤلانالح( بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث
الىخضة الٗغبُت ،)2011 ،1ٍ ،م.166-165
 -3ظىن ظا ٥ظىٞالحي ،جغظمت :مدمض ٖغب نانُال ،جاعٍش الفىغ الؿُاس ي( بحروث :اإلااؾؿت الجامُٗت
للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘ ،)1998 ،4ٍ ،م.92
 -4إلاؼٍض مً الخٟهُل في ما ًسو ُٚاب اإلاباصت الشالر( اإلاىاَىت والخغٍت والٗضالت) في صو ٫اإلاٛغب الٗغبي
ؤهٓغ :امدمض مال٩ي ،الاهضماط ؤلاظخماعي وبىاء مجخم٘ اإلاىاَىت في اإلاٛغب ال٨بحر ،مغح٘ ؾابم ،م .730-721
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بن اؾخٗه ـ ــاء الك ـ ــغُٖت الضًم٣غاَُ ـ ــت ف ـ ــي الخج ـ ــاعب اإلاٛاعبُ ـ ــت ٌٗ ـ ــىص ف ـ ــي ألاؾ ـ ــاؽ بل ـ ــى
مدضوصًــت اإلاكــاع٦ت الؿُاؾــُت واؾخٗهــاء الخــضاوٖ ٫لــى الؿــلُت ؾــلمُا ،بط ال ًسخلــ ٠ازىــان فــي
ٖهــغها الُــىم ٖلــى ؤن َــاطًً اإلابــضؤًً (اإلاكــاع٦ت الؿُاؾــُت والخــضاو ٫الؿــلمي ٖلــى الؿــلُت) َمــا
اللظان ًمحزان الضولت الضًم٣غاَُت ًٖ ٚحرَا مً الضوٖ ،٫لى ألا٢ل في ما ًخٗل ٤بكغُٖت الىٓام
الؿُاسخي ،خُض ٧لما ٧ان َىا ٥مؿخىي مٗ٣ى ٫مً اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،والخضاو ٫الؿـلمي ٖلـى
الؿ ــلُت ٦ى ــا بػاء ؾ ــلُت ق ــغُٖت صًم٣غاَُ ــت ،و٧لم ــا جغاظ ــ٘ َ ــظا اإلاؿ ــخىي اهدؿ ــغث الك ــغُٖت
ال٣اثمت ٖلى اإلاباصت الضًم٣غاَُت ،لى٩ىن بػاء ؾلُت ٞغصاهُت ج٣ىم قغُٖتها ٖلى ؤؾـ ج٣لُضًت،
وجخجؿض مً الىاخُت الىاُٗ٢ت مً زال ٫وخضة الؿلِ والخٟغص بال٣غاع.1
ٚضا الٗؼو ًٖ ٝاإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في الضو ٫اإلاٛاعبُـت ْـاَغة اظخماُٖـت جخ٨ـغع وجىمـى
وجخىاجغ ٖبر الؼمان واإلا٩ان ،وبالخهـىم الٗـؼوٖ ٝـً اإلاكـاع٦ت فـي الاهخسابـاث٧ ،ـىن َـظٍ ألازحـرة
حٗ ــض مد ٩ــا ؤؾاؾ ــُا للمك ــاع٦ت الؿُاؾ ــُتٞ ،2ب ــروػ اإلا٣اَٗ ــت وٖ ــضم الا٦ت ـرار باالهخساب ــاث وٖ ــضم
خغٍته ــا وي ــٗٞ ٠اٖلُته ــا مُٗ ــاع وماق ــغ مك ــتر ٥بـ ــحن ال ــضو ٫اإلاٛاعبُ ــت ،وم ــا ٌُٗ ــاب ٖلحه ــا َـ ــى ؤن
م٣انــضَا الٟٗلُــت ْلــذ ٖلــى امخــضاص مــا ً٣ــاعب ههــ٢ ٠ــغن اهخسابــاث ٚحــر صًم٣غاَُــت ،وُْٟتهــا
ُ
الٟٗلُت بيٟاء الكغُٖت ٖلى زغاثِ وجىاػهاث جغجبها مؿب٣ا ألاظهؼة ؤلاصاعٍت ،ؤو ألاطعٕ الؿُاؾُت
ُ
للخ ــؼب الخ ــا٦مٞ ،ةظم ــاال َ ــظٍ ال ــضو ٫ل ــم ج ــىٞغ إلاٗ ــاًحر الخ٩ام ــت الاهخسابُ ــت م ــً ٗٞالُ ــت وخغٍ ــت
وهؼاَـ ــت ،التربـ ــت الالػمـ ــت لخدىٍـ ــل ٖملُـ ــت الا٢ت ـ ـرإ بلـ ــى لخٓـ ــت ؾُاؾـ ــُت ؾـ ــاهدت لخٗمُـ ــ ٤مٟهـ ــىم
اإلاكاع٦ت وجدىٍله بلى ُ٢مت مكتر٦ت مىبش٣ت في الش٣اٞت الؿُاؾُت ،بل بالٗ٨ـ ٧ان لًَٗ ٠ظٍ
اإلاٗــاًحر وشــخىب خًــىعَا فــي اإلاجــا ٫الؿُاســخي اإلاٛــاعبي ؤزُــغ ألازــغ فــي ٖال٢ــت الىــاؽ باإلاكــاع٦ت
ً
ً
مبـ ـ ــضؤ وؾـ ـ ــلى٧ا ،خُـ ـ ــض جهـ ـ ــاٖضث وجحـ ـ ــرة الٗـ ـ ــؼوٖ ٝـ ـ ــً الاَخمـ ـ ــام باالهخسابـ ـ ــاث بجمُـ ـ ــ٘ ؤهىاٖهـ ـ ــا
ومؿخىٍاتها.3

 -1مدمض ولض صصٍ" ،الىٓام الؿُاسخي اإلاىعٍخاوي وبق٩الُت الكغُٖت" ،اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت،
ٕ(29قخاء  ،)2011م.54
 -2مهُٟى مدؿً" ،اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت وؤٞا ١الخدى ٫الضًم٣غاَي في اإلاٛغب اإلاٗانغ :هدى ٢غاءة
ؾىؾُىلىظُت ه٣ضًت لؤلبٗاص والضالالث" ،اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت(17ٕ ،قخاء  ،)2008م.11
 - 3امدمض ما٧ي ،الاهضماط ؤلاظخماعي وبىاء مجخم٘ اإلاىاَىت في اإلاٛغب ال٨بحر  ،مغح٘ ؾابم ،م .718-715
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م ــً ؤَ ــم م ــا ًم ٨ــً ٢غاءج ــه ؤًً ــا ف ــي صالل ــت الٗ ــؼو ٖ ٝــً اإلاك ــاع٦ت الؿُاؾ ــُت وجإػمه ــا،
ماق ــغ جـ ــضوي وج ــضَىع اإلا٩اهـ ــت ؤو الُ٣م ــت الؿُاؾـ ــُت والاظخماُٖ ــت لؤلخ ـ ـؼاب ،وجغاظ ــ٘ خح ــز جإزحرَ ــا
وظاطبُتهــا و٢ــضعتها ٖلــى جــإَحر وجىظُــه الـغؤي الٗــام٦ ،مــا ؤن اللجــىء بلــى الاخخجــاط وؤٖمــا ٫الٗىــ٠
قــ٩ل مــً ؤقــ٩ا ٫ؤػمــت اإلاكــاع٦تٞ ،ــالٟغص اإلاٛــاعبي ؤيــخى ًلجــإ بلــى الكــاعٕ ًىمُــا للخٗبحــر بإقــ٩ا٫
ٖىُٟت ومسخلٟت ًٖ ًٚبه وزُبت ؤمله بػاء وٖىص اإلاؿاولحن واإلاىخسبحن ،وللخٗبحر ًٖ جظمغٍ مً
ألاَغ الُبُُٗت للمكاع٦ت اإلاىظـىصة ،ومـً واظـب ؤلاقـاعة َىـا بلـى ؤن َـظٍ الٓـاَغة اهدكـغث ب٨ثـرة
م ــ٘ بضاً ــت ألال ُٟــت الشالش ــت ف ــي صو ٫مد ــل الضعاؾ ــتٗٞ ،ل ــى ؾ ــبُل اإلاش ــا ٫ف ــي الضول ــت الجؼاثغٍ ــت مى ــظ
ؤوؾاٍ ٖام  ،2001ؤزظث ؤٖما ٫الخسغٍب وؤخضار الكٛب في الخُـىع مـً ٖـام بلـى آزـغ٦ ،1ـإن
ز٣اٞــت الاخخجــاط ه ــي الٗبــاعة الؿُاؾ ــُت الىخُــضة اإلاؿــمىٖت ل ــضي الؿــلُاث الجؼاثغٍ ــت ٖلــى خ ــض
حٗبحر ألاؾخاط عقُض جلمؿاوي.2
٦م ـ ــا ؤن  ُٚـ ــاب الش٣ا ٞـ ــت الؿُاؾ ـ ــُت والاظخماُٖ ـ ــت ،اإلا٨غؾ ـ ــت لل ٣ـ ــُم ؤلاًجابُ ـ ــت للٗم ـ ــل
الؿُاسـ ــخي ،وإلابـ ــاصت اإلاىاَىـ ــت والضًم٣غاَُـ ــت ،والؿـ ــلى ٥اإلاـ ــضوي ،ماقـ ــغ مـ ــً ماق ـ ـغاث الٗ ـ ــؼوٝ
ومدضوصًت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت.3
وبلـى ظاهـب ُٚـاب اإلاكـاع٦ت الؿُاؾــُت الٟٗالـت فـي خـا ٫صو ٫اإلاٛــغب الٗغبـي هجـض ُٚــاب
مبـضؤ الخـضاوٌ الؿـلمي ٖلـى الؿـلُت ،وَـى الُٛـاب الـظي ًـاصي بلـى اؾـخٟدا ٫هًُ٣ـه اإلاخمشـل فــي
جىعٍــض الؿــلُت ،والــظي مــاػا ٫ختــى الُــىم محــزة ؾُاؾــُت فــي الــىًَ الٗغبــي ٖمىمــا ،وبٛــٌ الىٓــغ
ٖـً ألاهٓمــت اإلالُ٨ــت الىعازُـتَ ،ىــا ٥مــا ؤؾـماٍ الــبٌٗ بالجمهىعٍــاث الىعازُـت ،وفــي هٓــغ ألاؾــخاط
ٖبــض الىــىع بــً ٖىتــر ٞةهــه ال جىظــض ؤًــت ُ٢ــاصة ٖغبُــت جسلــذ ٖــً الؿــلُت بمدــٌ بعاصتهــا ؤو ٖىــض
ّ
جهاًــت والًتهــا ،بــل ًــخم زلٗهــا بُغٍ٣ــت ؤو ؤزــغي ،بط ال ًدــضر الخُٛحــر بال مــً زــال ٫زالزــت وؾــاثل:
 للخٟهُل في ما ًسو بغوػ اإلا٣اَٗت وٖضم الا٦ترار باالهخساباث الجؼاثغٍت مىظ  /1996ؤهٓغ :مدمض خلُملُمام ،مغح٘ ؾابم ،م.141-139
 - 1مدمض خلُم لُمام ،مغح٘ ؾابم ،م.142
2

- Rachid tlemçani, la culture de l„émeute est la seule expression politique audible, journal
ELWATAN,08/02/2011, n°6170, p, 8.
 - 3مهُٟى مدؿً" ،اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت وؤٞا ١الخدى ٫الضًم٣غاَي في اإلاٛغب اإلاٗانغ :هدى ٢غاءة
ؾىؾُىلىظُت ه٣ضًت لؤلبٗاص والضالالث" ،اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت(17ٕ ،قخاء  ،)2008م.13
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اإلاـىث الُبُعـي للخ٩ــام ،والاه٣البـاث الٗىُٟـت ؤو الهاصثــت ،وؤزحـرا ألاػمـاث الؿُاؾــُت الخـاصة (خــا٫
الجؼاثغ ،ؤعبٗت عئؾاء مىظ ظاهٟي .1)1992
ما ًُغاص ؤلاقاعة بلُه َىا َـى ؤن عٞـٌ جـضاو ٫الؿـلُت مـً ٢بـل الىسـب الخا٦مـت فـي صو٫
مدـ ــل الضعاؾـ ــتً ،جٗـ ــل الكـ ــغُٖت الضًم٣غاَُـ ــت ؤمـ ــام اؾـ ــخدالت الـ ــىالصة ،وٍيـ ــخ٣و مـ ــً ٖملُـ ــت
الضًم٣غاَُــت طاتهــاٞ ،ةحج ــام ؾُاؾــت الخُٛح ــر الــضًم٣غاَي ٖ ،ــً ال٣بــى ٫بمب ــضؤ الخــضاو ٫الؿ ــلمي
للؿلُت بحن ٢ىي الخ٨م و٢ىي اإلاٗاعيـت ،مـً قـإهه ؤن ًتـر ٥وجحـرة الهـغإ الؿُاسـخي فـي جهـاٖض
مؿخمغ ال ٌؿدبٗض بلىٚه مغخلت اللجىء بلى الٗى ٠وال٣ىة لخد ٤ُ٣الخٗا٢ب الؿـلُىيَ ،ـظا مـً
ظهــت ،ومــً ظهــت ؤزــغي ٞةهــه ب٣ــضع مــا ٌٗبــر الخــضاوٖ ٫لــى الؿــلُت ٖــً ٖمــ ٤الضًم٣غاَُــت وعؾــىر
٢ىاٖـ ــضَا وماؾؿـ ــاتها وآلُاتهـ ــاٞ ،ـ ــةن ٖـ ــضم امـ ــخال ٥الـ ــضو ٫الـ ــشالر لخلـ ــ ٪ال٣ىاٖـ ــض واإلااؾؿـ ــاث
وآلالُاث الالػمت بٗملُت اهخ٣ا ٫الؿلُت الؿُاؾُت بحن ال٣ىي الؿُاؾُت الهاٖضة ٖلـى الؿـاخت
الؿُاؾُت ٌٗض مً ؤبغػ مٓاَغ ؤػمت الكغُٖت الضًم٣غاَُت.2
مجاٌ ؾُاس ّي خضًث.
ص /ؤلازفاق الؿُاس ي وٖؿغ كُام
ٍ
ًــغي ألاؾــخاط اإلاٛغبــي ٖبــض ؤلالــه بــال٣ؼٍؼ ؤن ؤٖٓــم اإلاًٗــالث التــي جىاظــه ج٩ــىًٍ الضولــت
وجُىعَا في البالص الٗغبُت اإلاٗانغة َى ٖؿغ ُ٢ام مجا ٫ؾُاسخي خضًض٣ً ،ـ٘ بُ٣امـه الاؾـخ٣ال٫
لخحــز الضولــت ٖــً اإلاجــا ٫الاظخمــاعي ،وَــظا قــغٍ ألن ج٩ــىن صولــت طاث شخهــُت جمشُلُــت وؾــُاصًت
(صولت خضًشت)٢ ،اصعة ٖلى ؤصاء وْـاث ٠الخدـضًض والخىمُـت للمجخمـ٘ ،ؤي ؤن ج٩ـىن صولـت الٗمـىم،
ال مجغص ؾلُت ؾُاؾُت جمشل ٞغٍ ٤ؤو َاثٟت ؤو مظَب مـً صون ؤزـغ ،وَـظا بالًـبِ مـا ٌٗاهُـه
ج٩ــىًٍ الضولــت فــي الــبالص الٗغبُــت الُــىم ،3ؤي ؤن ج٩ىٍجهــا ج٩ىٍىــا ٖهــبىٍا ،وٖلــى طلــٞ ٪هــي " صولــت

ٖ - 1بض الىىع بً ٖىتر ،بق٩الُت الاؾخٗهاء الضًم٣غاَُٟي الىًَ الٗغبي ،في :ابدؿام ال٨خبي(وآزغون)،
الضًملغاَُت والخمُت الضًملغاَُت في الىًَ الٗغبي( بحروث :مغ٦ؼ عاؾاث الىخضة الٗغبُت،)2004 ،1ٍ ،
م.60-58
 - 2خؿحن ٖلىان ،بقيالُت بىاء الثلافت اإلاكاعهت في الىًَ الٗغبي(بحروث :مجض اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث
واليكغ والخىػَ٘ ،)2009 ،1ٍ ،م .119-115
ٖ - 3بض ؤلاله بال٣ؼٍؼ ،الضولت واإلاجخم٘ ظضلُاث الخىخُض والاه٣ؿام ،مغح٘ ؾابم ،م.51
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الىسبــت ولِؿــذ صولــت اإلاجخمــ٘ ،لــظا ٞهــي مىٟهــلت ٖىــه ومغجبُــت بالخــاعطٞ ،هــي صولــت الخــاعط يــض
الضازل".1
بٗباعة ؤزغي الخ٩ـىًٍ الؿُاسـخي الٗغبـي ،واإلاٛـاعبي مىـهٌٗ ،ـاوي مـً ُٚـاب مٗجـى ؤلاظمـإ،
وَــى ألامــغ الــظي ظٗــل مــً الؿُاؾــت خ٣ــال إل٢هــاء الخهــم الؿُاســخي ،واؾــخٟداْ ٫ــاَغة عٞــٌ
وظــىص ألازــغ ،ؤي العجــؼ ٖــً جدُ٣ــ ٤مــا ٌؿــمُه مدمــض ظــابغ ألاههــاعي ب ـ " اإلاٟاَُمُــت" الؿُاؾــُت
ٖل ـى ؤؾ ــاؽ الُٗ ــاء وألاز ــظ وزضمــت اإلاه ــلخت الٗام ــتٞ ،الضول ــت الٗغبُــت ل ــم جخج ــاوػ بٗ ــض الٗ٣ب ــت
ال٣بلُــت اإلاؿ ــُُغة ٖل ــى مىُ ــ ٤الؿُاؾ ــت ٟٞ ،ــي الجؼاث ــغ م ــشال ؤصث ألاخ ــضار ف ــي مىُ ٣ــت ال٣باث ــل (
اخخجاط واؾ٘ يض الؿلُت بحن قهغي ؤٞغٍل وظىٍلُت  ،)2001بلى ٖىصة البجى الخ٣لُضًت ال٣بلُت
(لجان ال٣غي والٗغوف) بلى الؿاخت الؿُاؾُت ،وَظا ٌٗبر ًٖ مدىت الؿُاؾت في الجؼاثغ ،وٖـً
ُٚــاب صولــت ال٣ــاهىن واإلااؾؿــاث ،بــل جُــغح ؤًًــا بقــ٩الُت الضولــت فــي َــظا البلــض ،وفــي بــاقي الــضو٫
اإلاٛاعبُت والٗغبُت ٖمىما.2
بن َـظا اإلاًــمىن الدؿـلُي للضولــت فــي اإلاٛـغب الٗغبــي ،ؤي ج٩ىٍجهـا الاظخمــاعي الٗهــبىي،
وجإؾ ــِـ ألاهٓم ــت الؿُاؾ ــُت ٖب ــر حؿ ــىَٛاث ٖه ــبىٍتٌٗ ،خب ــر م ــً ؤَ ــم ٖىاث ــ ٤م ــُالص الك ــغُٖت
الضًم٣غاَُت ،ووؿـخضٖ ٫لـى َـظا بـغؤي ألاؾـخاط ٖبـض ؤلالـه بـال٣ؼٍؼ بط ً٣ـى " :٫ال هملـ ٪الخـضًض فـي
ؤػمت مُالص الكـغُٖت فـي البلـضان الٗغبُـت اإلاٗانـغة ،وٖىاثـ ٤طلـ ٪اإلاـُالص ،مـً صون ؤن هيبـه بلـى ؤن
ً
واخضا مً ٖىاملها الخدخُت ً ٘٣في صازل الخ٩ىًٍ ؤلاظخماعي ب٣ؿم ٦بحر مً اإلاجخمٗاث الٗغبُـت،
وفي صازل بيُت الىٓام الؿُاسخي الظي ٌُٗض بهخاظه".3
و٣ٞـ ــا إلاـ ــا ؾـ ــبً ٤م٨ـ ــً ال٣ـ ــىٖ ٫لـ ــى ؤهـ ــه ً٩ـ ــاص ال ًسلـ ــى ُ٦ـ ــان ؾُاسـ ــخي ٖغبـ ــي مـ ــً لىزـ ــت
الٗه ــبىٍت الت ــي حٗب ــر ٖ ــً ؤػم ــت ٖمُ ٣ــت ف ــي قـ ـغُٖت الضول ــت والؿ ــلُت مٗ ــا ،وعج ـ ًـؼا واض ــخا ٖ ــً
جإؾــِـ مجــا ٫ؾُاســخي خــضًض ،بــل وب٢امــت ؤع٧ــان الضولــت ٖلــى م٣خطــخى الؿُاؾــت اإلاضهُــت ،خُــض
الضول ــت والؿ ــلُت خ ــ ٖ ٤ــام ،وخُ ــض مب ــضؤ الك ــغُٖت ال٣ب ــى ٫الُ ــىعي والخ ــغ للم ــىاَىحن بالىٓ ــام
ٖ - 1بض الىىع بً ٖىتر ،بق٩الُت الاؾخٗهاء الضًم٣غاَي في الىًَ الٗغبي ،مغح٘ ؾابم ،م.60
ُٚ - 2اب اإلاٟاَُمُت الؿُاؾُت ٌٗخبر مً ؤزُغ مٓاَغ ال٣هىع الؿُاسخي ،وٍٟؿغ ٧ل الهغاٖاث الضمىٍت التي
ٖغٞتها الضو ٫الٗغبُت  .ؤهٓغ - :اإلاغح٘ هفؿه ،م.65-63
ٖ - 3بض ؤلاله بال٣ؼٍؼ ،الضولت والؿلُت والكغُٖت ( بحروث :مىخضي اإلاٗاع ،)2013 ،1ٍ ،ٝم.207-206
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ال ٣ــاثم اإلامش ــل ل ــئلعاصة الٗام ــت ،واؾ ــخمغاع اق ــخٛا ٫الضول ــت ٖل ــى آلالُ ــاث (الٗه ــبىٍت) هٟؿ ــها ف ــي
الخ٩ىًٍ واإلاماعؾت حهضص بةٖاصة بهخاط ؤؾباب ؤلازٟا ١الؿُاسخي.1
وَــظا م ــا ٌٗ ــاب ٖلــى خ ــا ٫ألا ُ٢ــاع اإلاٛاعبُــت خُ ــض ال ج ـؼا ٫حٗــِل جد ــذ وَ ــإة ماي ــحها
الؿُاســخي اإلاخمحــز باوٗــضام ؾــلُت ؾُاؾــُت مضهُــت ،وبٛلبــت الُــاب٘ الخ٣لُــضي فــي الىٓــام ،بهــه ألامــغ
الظي ًجٗل مً الهٗب ٖلى ؤي باخض بًجاص ظىاب م٣ى٘ ٖـً الؿـاا ٫الخـالي :متـى واهـذ لخٓـت
الخضازت الؿُاؾُت في صوٌ اإلاٛغب الٗغبي؟.
م ــا ً ــضٖ ٫ل ــى ٖ ــضم ول ــىط صو ٫مد ــل الضعاؾ ــت لخٓ ــت الخضاز ــت الؿُاؾ ــُت  ،واؾـ ــخمغاع
اإلاىُـ ٤الٗهــبىي فــي مجخمٗاتهـا َــى مــا حٗاهُـه مــً هلــو قــضًض فــي ؤلاهــضماج الاحخمــاعي الــىَجي
الظي هى قغٍ مً قغوٍ جدلُم اهضماج مٛـاعبيٗٞ ،لـى الـغٚم مـً اإلاىجـؼاث التـي جد٣٣ـذ فـي
مُـ ــاصًً مسخلٟـ ــت ٖلـ ــى امخـ ــضاص الٗ٣ـ ــىص الخمؿـ ــت ألازحـ ــرة ،لـ ــم حؿـ ــخُ٘ هٓمهـ ــا الؿُاؾـ ــُت جـ ــىٞحر
الك ــغوٍ الالػم ــت لخد ُ٣ــ ٤الاه ــضماط بك ــُ٣ه ألا ٣ٞــي والٗم ــىصي ،ؤي الخد ــام ألاٞـ ـغاص بجماٖ ــاتهم
واه ــضماظهم ف ـ ـي مجخمٗـ ــاتهم ،بخمشـ ــل ال٣ـ ــُم الجماُٖـ ــت واههـ ــهاعَم فـ ــي الـ ــغوح الٗامـ ــت للجماٖـ ــت،
واهــضماظهم فــي ماؾؿــت الضولــت ،ووالئَــم لهــاٖ ،ــضم جدُ٣ــَ ٤ــظا الاهــضماط ًجــض جٟؿــحرٍ فــي ػٍــاصة
وجحــرة الخأ٧ــل اإلاخهــاٖض لكــغُٖت الضولــت الىَىُــت ،زانــت مــ٘ جًــائ ٫مؿــخىي جد٨ــم الىٓــام فــي
ال٣ــضعة الخىػَُٗــت اإلااصًــت والغمؼٍــت ،مشلمــا خــضر مــ٘ بضاًــت الشماهِىــاث ومىخهــٟها ،خُــض ج٩ىهــذ
٢ــىي ظضًــضة لــم حٗــض ج٣ىٗهــا الخُابــاث اإلااؾؿــت ٖلــى الكــغُٖت الخاعٍسُــت والىًــالُت٦ ،مــا لــم
حؿتهىحها ظاطبُت الخ٩ام ،ؤي الكغُٖت ال٩اعٍؼمُت بدؿب حٗبحر ُٞبر.2
ومىـظ جلــ ٪الٟتـرة بلــى الُــىم والضولـت اإلاٛاعبُــت حٗــِل خالـت الاهٟهــام فــي ٖال٢تهـا مــ٘ ٢ــىي
اإلاجخم٘ ،وؤ٦ثر مً طل ٪صزىلها ُ٦غ ٝفي الهغإ الاظخماعي ،وٖضم خُاص صو ٫مدل الضعاؾت في
اله ـغإ الاظخمــاعي بــحن ال٣ــىي الاظخماُٖــت ،والؾــُما الٟاٖلــت مجهــاً ،مشــل الؿــبب الخ٣ُ٣ــي وعاء
ؤػم ـ ــت الك ـ ــغُٖت الضًم٣غاَُ ـ ــت ،وٖل ـ ــى طل ـ ــ ٪ؤػم ـ ــت جد ُ٣ـ ــ ٤ج٩ام ـ ــل ؤلا٢ل ـ ــُم اإلا ٛـ ــاعبي ،ألن جد ُ٣ـ ــ٤
الك ــغُٖت الضًم٣غاَُـ ــت ًخُلـ ــب "ؤن ج٩ـ ــىن الضولـ ــت خُاصً ــت وخايـ ــىت للجمُـ ــ٘ ،ومٗترٞـ ــت بىظـ ــىص
مج ــا ٖ ٫ــام ًد ــُذ لل ٟــاٖلحن الؿُاؾ ــُحن والاظخم ــاُٖحن  ٞــغم الخٗبح ــر والخى ــاٞـ الخ ــغ والك ــٟا،ٝ

 - 1خؿحن ٖلىان ،مغح٘ ؾابم ،م.124
 - 2امدمض مال٩ي ،الاهضماط ؤلاظخماعي وبىاء مجخم٘ اإلاىاَىت في اإلاٛغب ال٨بحر ،مغح٘ ؾابم ،م.669
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وٍٟخذ الباب ؤمامهم للخٗا٢ب ٖلى الؿلُت وجدمل اإلاؿاولُاث ،والخًىٕ للمؿاثلت واإلاداؾـبت،
بُــض ؤن مجمــل َــظٍ اإلاخُلبــاث ْلــذ ٖهــُت ٖلــى اإلاىــا ٫فــي بــالص اإلاٛــغب ال٨بحــر" ،1وَــظا مــا ً ـغاٍ
ؤًًـا ألاؾـخاط ويــاح قـغاعة فـي خــا ٫الضولـت الٗغبُـت ٖمىمــا ،خُـض مغظـ٘ ؤػمــت الكـغُٖت ٌٗـىص بلــى
ٖضم امخال٦ها ال٣ضع ال٩افي مً الاؾخ٣اللُت اليؿبُت ًٖ ال٣ىي الاظخماُٖت ال٣اثمت.2
مً هاٞل ال٣ى ٫ؤيـخى جدـضًض الضولـت اإلاٛاعبُـت ،والٗغبُـت ٖمىمـا ،لـِـ مُلبـا ؾُاؾـُا
وخؿــب وبهمــا زُــاعا خاؾــما ٖلــى نــُٗض ؤمــت الخ٨ــم ،التــي هجمــذ ؤنــال ٖــً ٖــضم ا٦دؿــاب َــظٍ
الضولت ،ال٣ضع ال٩افي مً الكغُٖت الؿُاؾُت ،وعجؼَا ًٖ جُىٍغ ؤَغ و٢ىىاث ٢اهىهُت ماؾؿـُت
للكــغُٖت ،بٟٗــل اليكــإة والخ٩ــىًٍ الٗهــبىي لهــا ،واقــخٛالها ٖلــى البجــى الٗهــبىٍت فــي الخهــى٫
ٖلــى الكــغُٖت ،3وَــظا مــا ًا٦ــض صــخت ٢ــى ٫ألاؾــخاط الجؼاثــغي نــالر بلخــاط وَــى ؤن " :الكــغُٖت
ّ
الضًم٣غاَُــت بم٣ىماتهــا ألاؾاؾــُت ال ًم٨ــً ؤن جيكــإ وحٗمــل بال فــي عخمهــا الُبُعــي ،ؤٖجــي الضولــت
الخضًشت التي ؤهجبذ الضًم٣غاَُت ووٞغث مجا ٫همىَا وجىؾٗها".4
واؾ ــدىاصا له ــظا ال ٣ــىٞ ٫ةه ــه ال ًم ٨ــً الخ ــضًض ٖ ــً ق ــغُٖت صًم٣غاَُ ــت ،وال ٖ ــً ج ٩ــامال
ب٢لُمُـ ــا مٛاعبُـ ــا ،ألن الـ ــضو ٫اإلاٛاعبُـ ــت جٟخ٣ـ ــض للتربـ ــت الخهـ ــبت التـ ــي جىمـ ــى ٞحهـ ــا ؤؾـ ـــ الكـ ــغُٖت
الضًم٣غاَُــت واإلاخمشلــت فــي الضولــت الخضًشــت ،ؤو اإلاجــا ٫الؿُاســخي الخــضًض ٖلــى خــض حٗبحــر ألاؾــخاط
اإلاٛغب ـ ــي ٖب ـ ــض ؤلال ـ ــه ب ـ ــال٣ؼٍؼ ،وم ـ ــا ػاص م ـ ــً ٖؿ ـ ــغ هم ـ ــى ؤو والصة جل ـ ــ ٪الك ـ ــغُٖت الضًم٣غاَُ ـ ــت َ ـ ــى
اؾخمغاعٍت الثلافت الؿلُىٍت وؤلازفاق الؿُاس ي مً ؤحـل الخدـىٌ هدـى الضًملغاَُـت وصولـت
اللاهىن واإلااؾؿاث.
 ً٣ٞــُت بى ــاء ز٣ا ٞــت ؾُاؾ ــُت صًم٣غاَُ ــت م ــً ق ــإجها ؤن حؿ ــاٖض ؤي هٓ ــام ؾُاس ــخي ف ــي
جد ٤ُ٣وبىاء الكـغُٖت الضًم٣غاَُـت التـي ٖـً َغٍ٣هـا ًم٨ـً جدُ٣ـ ٤مُمـذ الكـٗىب اإلاٛاعبُـت فـي
جدُ٣ــ ٤الىخــضة٦ ،مــا ؤن ُٚابهــا ٌٗــض مــً ؤَــم الٗىامــل اإلاٗغ٢لــت لٗملُــت بىــاء ؤهٓمــت صًم٣غاَُــت

 - 1اإلاغح٘ هفؿه ،م.693
 - 2وياح قغاعة ،خىٌ بٌٗ مكىالث الضولت في الثلافت واإلاجخم٘ الٗغبُحن(بحروث :صاع الخضازت،)1980 ،
م.121
 - 3خؿحن ٖلىن ،مغح٘ ؾابم ،م.123
 - 4نالر بلخاط ،ؤبدار وؤعاء في مؿإلت الخدى ٫الضًم٣غاَي بالجؼاثغ ،مغح٘ ؾابم ،م.32
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ؤوال ،و اؾـخ٨ما ٫بىــاء اجدـاصا مٛاعبُــا زاهُــا ،وبالخـالي ٞــىًَ الش٣اٞــت الؿُاؾـُت الضًم٣غاَُــت ٌٗخبــر
٦مه ـ ــضع م ـ ــً اإلاه ـ ــاصع اإلاٟؿ ـ ــغة إلادضوصً ـ ــت ؤصاء ألاهٓم ـ ــت الؿُاؾ ـ ــُت اإلاٛاعبُ ـ ــت وٞاٖلُته ـ ــا وٖ ـ ــضم
جد٣ُ٣هــا للكــغُٖت الضًم٣غاَُــت ومكــغوٕ الىخــضة اإلاٛاعبُــت ،وبلــى ظاهــب وَــً الش٣اٞــت الؿُاؾــُت
الضًم٣غاَُت هجض ٖامل ُٚاب ؤلاعاصة الؿُاؾُت الظي لٗب صوعا باعػا في حٗمُ ٤ؤػمت الخ٩امل.
زاهُا :جإػم الٗالكاث اإلاٛاعبُت والىي٘ ألامجي في اإلاىُلت /في مداولت جدضًض اإلالفاث الخالفُت
بحن صوٌ اإلاىُلت وؤزغها ٖلى الىخضة اإلاٛاعبُت.
جخمحز الٗال٢اث اإلاٛاعبُت في مجملها بالخىجغ وٍغظ٘ طل ٪ؤؾاؾا بلى مك٨الث الخضوص ،بط
حك٩ل ٦شحر مً اإلاىاَ ٤الخضوصًت اإلاكتر٦ت بحن الضو ٫اإلاٛاعبُت مىيىٕ زالٞاث خاصة بحن َظٍ
ألاُ٢اع ،بط ٖاهذ مىُ٣ت اإلاٛغب الٗغبي زالٞاث خضوصًت ٖضًضة مجها ما ؤٞطخى بلى خالت هؼإ
مؿلر ،ومجها ما جمذ حؿىٍخه جهاثُا ،ومجها ما ًيخٓغ الدؿىٍت ،1ومً زم ٞهي حٗخبر ٢ىابل مى٢ىجت
٢ابلت لالهٟجاع مً و٢ذ ألزغ ،ولالؾخٗماع خهت ٦بحرة في زل ٤جل ٪اإلاك٨الث ،خُض هجض
مك٩لت الخضوص بحن الجؼاثغ وجىوـ خى ٫الىُ٣ت  233وٍٟترى ؤهه ٢ض جم حؿىٍت اإلاؿإلت في
اجٟا 19 ١ماعؽ  ،1989وَىا ٥ؤًًا مك٩لت الخضوص بحن الجؼاثغ ولُبُا٦ ،ما ًىظض مك٩لت
الخضوص بحن جىوـ ولُبُا خى ٫الخ٣ى ١البدغٍت للضولخحن ،وحٗض مك٩لت الخضوص بحن الجؼاثغ
واإلاٛغب ألا٦ثر زُىعة ٖلى ؤلاَال ١بحن صو ٫اإلاىُ٣ت ،وَىا ٥مك٩لت الخضوص بحن اإلاٛغب
ومىعٍخاهُا ،وجخمشل زُىعة اإلاك٨الث الخضوصًت بحن صو ٫اإلاٛغب الٗغبي في ؤجها بغٚم حؿىٍتها بلى
خض بُٗض جازغ ٖلى الٗال٢اث بحن جل ٪الضو ٫وطل ٪خؿب عئي الُ٣اصاث الخا٦مت٦ ،ما ؤن ٖضم
حؿىٍت مك٩لت الصخغاء الٛغبُت جمشل ؤخض الهىاظـ واإلاهاصع ألاؾاؾُت للخىجغاث بحن صو٫
اإلاىُ٣ت.2
وبلى ظاهب ًُ٢ت الصخغاء الٛغبُت هجض ًُ٢ت ؤزغي ؾاَمذ في ٖغ٢لت مؿحرة اجداص
اإلاٛغب الٗغبي واإلاؿاع الخ٩املي ،وً٢ذ ٖلى اهخٗاف الخٗاون الشىاجي بحن الضو ،٫و٢ض ونلذ ألاػمت

 - 1مدمض عيىان ،مىاػٖاث الخضوص في الٗالم الٗغبي  :ملاعبت ؾىؾُى جاعٍسُت وكاهىهُت إلاؿإلت الخضوص
الٗغبُت(اإلاٛغب :صاع بٞغٍُ٣ا الكغ ،)1999 ، ١م م .142-137
 - 2ؤخمض مهابت ،مك٩لت الخضوص في اإلاٛغب الٗغبي ،الؿُاؾت الضولُت ،)1993(111ٕ ،م م.246-239
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بلى ٢متها ٖىض بٖغاى لُبُا ًٖ حؿلم عثاؾت اجداص اإلاٛغب الٗغبي مً الجؼاثغ ٖام  ،1955اخخجاظا
مجها ًٖ مىا ٠٢الضو ٫اإلاٛاعبُت اإلاخباًىت والتي جمشل مً بحن الٗىامل التي ؾاَمذ في حُُٗل
الهُ٩ل الغثِسخي في الاجداص٦ ،ما ؤن ب٣اء عثاؾت الاجداص ٖىض الجؼاثغ في جل ٪الٟترة ٌٗجي حُُٗل
مؿحرة الاجداص جهاثُا ،وطل ٪إلاا حٗغٞه الجؼاثغ مً ؤػمت صازلُت امىُتَ ،1ظٍ الًُ٣ت هي ًُ٢ت
لى٧اعبي وجضاُٖاتها اإلاخمشلت ؤؾاؾا في اإلاـ بإمً الجماَحرًت اللُبُت ؤخض الضو ٫اإلا٩ىهت إلجداص
اإلاٛغب الٗغبي.
وطل ٪بٟغى خٓغ ظىي ٖلحها ،إلتهامها بخٟجحر الُاثغة ألامغٍُ٨ت ٞى ١بلضة ل٩ىعباي
باؾ٩ىجلىضا ٖام  ،1988واٖخماص ٢غاع  388جاعٍش  11هىٞمبر  1993ال٣اضخي بٗ٣ىباث ظضًضة يض
لُبُا خُض جم جىؾُ٘ الخٓغ الجىي والٗؿ٨غي والضبلىماسخي ٖلحها ،2وَى ألامغ الظي ص ٘ٞلُبُا ؤن
جُلب الضو ٫اإلاٛاعبُت الى٢ى ٝبلى ظاهبها وَضم جُبُ٢ ٤غاعاث مجلـ ألامً مؿدىضة بلى اإلااصة 14
مً مٗاَضة اجداص اإلاٛغب الٗغبي التي جىو ٖلى ؤن ٧ ":ل اٖخضاء جخٗغى له صولت مً صو ٫ألاًٖاء
ّ
ٌٗخبر اٖخضاء ٖلى الضو ٫ألاًٖاء ألازغي" ،بال ؤن الضو ٫اإلاٛاعبُت وا٣ٞذ وَب٣ذ الخٓغ الجىي ٖلى
لُبُا ،وؤمام َظٍ الىيُٗت حٗاملذ لُبُا م٘ باقي صو ٫اإلاىُ٣ت بخد ٟٔخُض لم جدًغ ٢متي
هىا٦كِ ػ٢مت جىوـ ،وجىٟ٢ذ ًٖ جىُٟظ بٌٗ اإلاكاعَ٘ اإلاكتر٦ت مشل مكغوٕ الجامٗت اإلاٛاعبُت
التي التزمذ ُٞه ببىائها وجمىٍلها.3

 - 1صًضي ولض الؿال ،٪مغح٘ ؾابم ،م م .69-52
ٖ - 2بض ال٨غٍم ٖبض الحي ،اإلاٛغب الٗغبي مً الخجؼثت بلى الاجداص ،في :مدمض ٖاقىع(مدغع) ،الخيامل ؤلافغٍلي
في بفغٍلُا عئي وؤفاق(ال٣اَغة :م٨خبت مكغوٕ صٖم الخ٩امل ؤلاٞغٍ٣ي ،)2005 ،م .300
 - 3مدمض إلاحن لعجا ٫ؤعجا ،٫مٗى٢اث الخ٩امل في بَاع ؤلاجداص اإلاٛاعبي وؾبل ججاوػ طل ،٪مجلت اإلافىغ،
ٕ(05ماعؽ  ،)2010م م .36-20
* -بن صعاؾت الٗال٢اث اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت هى بمشابت اإلاٟخاح لٟهم مسخل ٠اإلاك٨الث التى حكهضَا اإلاىُ٣ت
اإلاٛغبُت والتى بضعاؾتها ج٣غؤ اإلااضخى مً زال ٫الخايغ وحكٗباجه ؾىاء ٖلى مؿخىي ؤػمت الصخغاء الٛغبُت ؤو
ٖلى مؿخىي الٗال٢اث الضولُت  ,و٦ظل ٪مؿلؿل ؤلاهضماط اإلاٛغبى اإلاُٗل ومؿخىي الخٟاٖل م٘ الؿُاؾاث
ألاوعوبُت وألامغٍُ٨ت اإلاىظهت للمىُ٣ت.
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وبظماال بطا ٧ان جإؾِـ بجداص اإلاٛغب الٗغبي ٢ض ؾاٖض ٖلى جُبُ٘ الٗال٢اث الشىاثُت
مٛاعبُا ٞةن َظٍ الٗال٢اث ال جؼا ٫جخإعجر بحن اؾخمغاع عواؾب الٛمىى والدك ٪٨والخظع بؿبب
َُٛان الخالٞاث الؿُاؾُت التي ٖاصة ما ًخم بخُائَا في مسخل ٠اإلاىاؾباث ،وبالخهىم
الخالٞاث الؿُاؾُت بحن الجؼاثغ واإلاٛغب* ،خُض حٗخبر مً ؤَم الخالٞاث والجزاٖاث اإلاىظىصة في
ُ
اإلاىُ٣ت٦ ،ما حٗض مً ؤَم اإلاُٗ٣اث التي جدى ٫صون جد ٤ُ٣اجداص مٛاعبي مخ٩امل ،ؤي ما ًد٤٣
لئل٢لُم اإلاٛاعبي اهضماظا ووخضة ،وؤ٦ثر مً طلُٚ ٪اب جام ألي ماقغ ظضي إلجهاء جل ٪الخالٞاث،
زانت في الى٢ذ الغاًَ خُض الخالٞاث اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت إلاغخلت ما بٗض الغبُ٘ الٗغبي حؿحر هدى
ُ
ججضص الخالٞاث ال٣ضًمت التي حٗض مً ؤ٢ضم الجزاٖاث وؤَىلها (مل ٠الصخغاء).
باإلياٞت بلى بغوػ ً٢اًا ظضًضة ًُ٣٦ت جىاٞـ ٧لخا الضولخحن ٖلى الىٟىط ؤلا٢لُمي بط
حؿعى ٧ل صولت للٗب صوع ب٢لُمي ججاٍ ألاػماث التي حكهضَا مىُ٣ت قما ٫بٞغٍُ٣ا ،وما َى مخٗل٤
بالضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت ظىىب الصخغاء ،زانت بٗض ٖىصة اإلاٛغب بلى ًٖىٍت الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي ،في ْل
ازخال ٝعئي ٧لخا الضولخحن خى ٫حؿىٍت َظٍ ألاػماث ،وُُٟ٦ت الخٗامل م٘ ؤػمت الالظئحن
الؿىعٍحن ،وجباًً عئي م٩اٞدت ؤلاعَاب الٗابغ للخضوص ،بلى ٚحر طل ٪مً الً٣اًا واإلالٟاث الٗال٣ت،
وما حهمىا َىا َى البدض ًٖ ؤزغ الخالفاث الؿُاؾُت/ألامىُت ٖلى الىخضة اإلاٛاعبُت؟ ولئلظابت
ٖلى َظٍ الؿاا٣ً ٫خطخي بىا ؤلاقاعة بلى ؤَم اإلالٟاث الؿُاؾُت الخالُٞت بحن صو ٫اإلاىُ٣ت
اإلاٛاعبُت ٖمىما ،وبحن الجؼاثغ واإلاٛغب بالخهىم ،ومضي بوٗ٩اؾها ٖلى ٖملُت البىاء اإلاٛاعبي
وج٨خله.

ُ
ؤ/كًُت الصخغاء الٛغبُت وجإزحرها ٖلى مؿاع الىخضة اإلاٛاعبُت :ح َٗ ّض مك٩لت الصخغاء الٛغبُت

ؤَم اإلاكا٧ل اإلاُغوخت ٖلى الؿاخت الؿُاؾُت لضو ٫اإلاٛغب الٗغبي ،وجإحي ؤَمُت ًُ٢ت
الصخغاء الٛغبُت مً ٧ىجها الؿبب الغثِسخي في الهغإ وٖضم الاؾخ٣غاع بحن صو ٫اإلاٛغب الٗغبي,
وؤخض ؤَم ألاؾباب الغثِؿُت في جىجغ الٗال٢اث اإلاٛغبُت -الجؼاثغٍت ،1خُض ؤن ؤزغَا ًل٣ي بٓالله

 - 1جى ٤ُٞاإلاضًجي ،اإلاٛغب الٗغبي بحن مإػ ١الصخغاء وؾُاؾت الهُمىت ؤلا٢لُمُت ،في اإلاؼ:٘٢
 https://www.maghress.com/oujdia/1716م جاعٍش الخهٟذ.2021/03/01 :
* -إلاؼٍض مً الخٟهُل ُٞما ًخٗل ٤بمل ٠الخال ٝالخضوصي بحن الجؼاثغ واإلاٛغب ؤهٓغ - :مهُٟى الخلٟي ،ؤػمت
اإلاى:٘٢
في
الٛغبُت،
الصخغاء
ومك٩لت
الجؼاثغٍت
اإلاٛغبُت
الٗال٢اث
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ٖلى اؾخ٣غاع صو ٫اإلاٛغب الٗغبي ،وبطا هٓغها بلى الٗال٢اث اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت – التي ٌؿىصَا
الخىجغٞ -ىجض ؤن ٦ال الضولخان ال ًخىٟ٢ان ًٖ جباص ٫الاتهاماث ،واتهام ٧ل مجهما ألازغ
باإلاؿاولُت ًٖ الخىجغ وٖضم اؾخ٣غاع اإلاىُ٣ت الخضوصًت (الصخغاء الٛغبُت) ،وَٗخبر اؾخمغاع
الهغإ بحن اإلاٛغب والجؼاثغ الٗاث ٤ألابغػ في وخضة اإلاٛغب الٗغبي وجُىٍغٍ ،وطل ٪ل٩ىن
الضولخحن َما ال٣ىجان اللخان ًغج٨ؼ ٖلحهما الىٓام ؤلا٢لُمي اإلاٛاعبي.
وٖلى الٗمىم الٗال٢اث اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت لم حكهض وجحرة واخضة ،بل حٗضصث ؤهماٍ
الٗال٢ت بحن البلضًً جإزغا باإلالٟاث الخضوصًت* ٖامت ومل ٠الصخغاء الٛغبُت زانتٞ ،خٗضصث
بخٗضص ألاؾباب التى ؤهخجذ مسخل ٠الهغاٖاث بحن الضولخحن ،بضاًت بإؾباب بؾخٗماعٍت جىٚلذ
فى ؤص ١ق٣ى ١اإلالٟاث ،وٍب٣ى اإلال ٠الخضوصي وًُ٢ت الصخغاء الٛغبُت ٖال٣ا لٗضم جىاػ٦ ٫ال
مً ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت ٖما جغاٍ خ٣ا لها فى ؤلا٢لُم ,وختى مً اوسخب مً ؤَغاٞه ٩ٞان ظبرا
ولِـ زُاعاٞ ،لم جيسخب مىعٍخاهُا بال بٗضما ج٨بضجه مً زؿاعة هدُجت اإلاىاظهاث اإلاؿلخت،
وبظلٗٞ ٪لى الغٚم مً جل ٪الخٛحراث اليؿبُت جب٣ى مداصزاث الًُ٣ت ٖال٣ت.

1

والؿبب الغثِسخي الظي ٧ان وعاء جهاٖض الخالٞاث الؿُاؾُت بحن الجؼاثغ واإلاٛغب في
قإن مل ٠الصخغاءَ ،ى الضٖم الجؼاثغي الٗؿ٨غي واللىظؿتي لجبهت البىلحزاعٍى التي حك٩لذ

جاعٍش

.http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/09d2f2cc-a1e7-4681-9c2e-d92da5e12078
الخهٟذ.2021/03/01:
 - 1الجمعي الصخبي الٗلُمي ،ؤػمت الصخغاء الٛغبُت واوٗ٩اؾاتها ٖلى الٗال٢اث اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت ،في اإلاى:٘٢
 .https://www.ta7alil.comجاعٍش الخهٟذ.2021/02/25 :
 إلاؼٍض مً الخٟهُل ُٞما ًسو الٗال٢اث الجؼاثغٍت اإلاٛغبُت لٟترة ما بٗض الخغب الباعصة ؤهٓغ :ههِب ٖخُ٣ت،الٗالكاث الجؼاثغٍت اإلاٛغبُت في فترة ما بٗض الخغب الباعصة( ظامٗت بؿ٨غة٧ :لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت،
.)2012
 ولُض ٖبض الخي ،الٗال٢اث اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت :الٗ٣ضة الجُىؾتراجُجُت ،ؾُاؾاث ٖغبُت(06ٕ ،ظاهٟي ،)2014م.40-31
 مؼٍض مً الخٟهُل ُٞما ًخٗلًُ٢ ٤ت الصخغاء الٛغبُت ؤهٓغ :مؿٗىص قٗىان ،هؼإ الصخغاء الٛغبُتوالكغُٖت الضولُت :خلىق ؤلاوؿان وخم الكٗىب اإلاؿخٗمغة في جلغٍغ مهحرها( الجؼاثغ :ظامٗت الجؼاثغ،
٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت وؤلاٖالم.)2007 ،
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ٖام  ،1973واؾخًاٞتها بمضًىت جىضو ٝومؿاهضتها صولُا في َلبها خ ٤ج٣غٍغ اإلاهحر ،وَى ما لم
جخ٣بله اإلاٛغب ،وما ؾاَم في اؾخمغاع جضزل الجؼاثغ ُ٦غ ٝفي ًُ٢ت الصخغاء خضًشا ،نضوع
٢غاع مجلـ ألامً الضولي في ؤٞغٍل  ،2017و٦ظل ٪ج٣غٍغ ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة "ؤهُىهُى
ظىجحرٌل" الظي صعى الجؼاثغ والبىلحزاعٍى بلى خل الجزإ ،بك٩ل ظٗل الجزإ ا٢لُمُا ولِـ زىاثُا
بحن اإلاٛغب والبىلحزاعٍى  ،ِ٣ٞوَظٍ ألامىع مجخمٗت هي التي صٗٞذ الخ٩ىمت اإلاٛغبُت بلى ؤلاٖالن
ًٖ ٖؼمها الخهضي ألي اؾخٟؼاػ ًم ً٨ان جخٗغى له اإلاٛغب بسهىم ًُ٢ت الصخغاء،
وبك٩ل ؤ٦ثر جدضًضا إلاىاظهت الؿُاؾاث الجؼاثغٍت الضاٖمت لجبهت البىلحزاعٍى بهٟت مؿخمغة.
وٍم ً٨جلخُو الغئي اإلاخىاً٢ت ل٩ل مً الجؼاثغ واإلاٛغب ججاٍ ًُ٢ت الصخغاء ُٞما
ًلي :جغ٦ؼ عئٍت الجؼاثغ ٖلى اقغا ٥البىلحزاعٍى ٦مٟاوى ؤنُل في الجزإ ،وج٩ىن الجؼاثغ بمشابت
وؾُِ ،وب٢امت الجمهىعٍت الصخغاوٍت ٖلى ؤؾاؽ خضوص مٗتر ٝبها بٗض ؤلاجٟاٖ ١لحها ،وؤن
اإلاٛغب الٗغبي َى ؤلاَاع اإلاالثم لخل مك٨الث اإلاىُ٣ت ،في خحن جغ٦ؼ الغئٍت اإلاٛغبُت ٖلى الخإُ٦ض
ٖلى جبُٗت الصخغاء للؿُاصة اإلاٛغبُت ،واإلاٟاوياث م٘ الجؼاثغ الضاٖمت الغثِؿُت لجبهت
البىلحزاعٍى ،وٚم٩اهُت جُبُ٢ ٤غاعاث مىٓمت الىخضة ؤلاٞغٍُ٣ت ُٞما ًخٗل ٤بى ٠٢اَال ١الىاع
 ِ٣ٞصون اإلاىا٣ٞت ٖلى مىذ خ ٤ج٣غٍغ اإلاهحر للبىلحزاعٍى.1
ب/ألاػمت اللُبُتً :سل ٤الىي٘ الضازلي اللُبي  -هدُجت الخغب ال٣بلُت بحن مجمىٖت مً ال٣باثل
الغاٚبت في الؿُُغة ٖلى اإلااؾؿاث الىُُٟت  -بِئت مىاؾبت ليكاٍ الٗضًض مً الجماٖاث
اإلاخُغٞت هدُجت اهدكاع ألاؾلخت وتهغٍبها ٖبر الخضوص ،ألامغ الظي ٌك٩ل تهضًضا خُ٣ُ٣ا ٖلى صو٫
الجىاع ،زانت ما َى مخٗل ٤بسُغ جض ٤ٞألاؾلخت اإلاهغبت والظي ٌٗىص بالؿلب ٖلى صو ٫اإلاىُ٣ت
اإلاٛاعبُت وبالخهىم الضولت الجؼاثغٍت و٦ظا اإلاٛغب ،بدُض ًىظض جسى ٝمً تهغٍبه هدى
الجىىب زانت في ْل الجزإ بحن اإلاٛغب وظبهت البىلِؿاعٍى ،ألامغ الظي حهضص اؾخ٣غاع صو٫
اإلاىُ٣ت ووخضتها ؤلا٢لُمُت.2

 - 1مغ٦ؼ اإلاؿخ٣بل لؤلبدار والضعاؾاث اإلاخ٣ضمت ،الً٣اًا الخمـ :جُىع ؤبٗاص الهالٞاث اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت
الغاَىت ،في اإلاى .https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/2853 :٘٢جاعٍش الخهٟذ.2021/03/01 :
 - 2هىع ؤوٖلي ،ألاػمت اللُبُت وجضاُٖاتها ٖلى الهُٗض الضولي ،في اإلاى:٘٢
 .http://www.startimes.com/f.aspx?t=33733818جاعٍش الخهٟذ.2021/03/01 :
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وم٘ جُىع ألاخضار في لُبُا ؤنبدذ ؤخض اإلالٟاث الخالُٞت بحن الضولخحن الجؼاثغٍت
واإلاٛغبُت ،خُض ل٩ل مجها عئٍت مسخلٟت إلاٗالجت الىي٘ اللُبي اإلاخإػم ،بط جغ٦ؼ الغئٍت الجؼاثغٍت
لدؿىٍت ألاػمت اللُبُت في مداولت بًجاص مىَئ ٢ضم لها في لُبُا ،خُض حؿخسضم في طل ٪ؾُاؾت
ػٍاعة اإلاؿاولحن اإلاخ٨غعة للخ٣غٍب بحن وظهاث هٓغ الٟغ٢اء اللُبُحن وٖلى عؤؾهم "زلُٟت خٟتر"
٢اثض الجِل اللُبي و " ٢اًؼ الؿغاط" عثِـ اإلاجلـ الغثاسخي لخ٩ىمت الىٞا ١الىَجي اللُبُت*،
والضٖىة بلى حٗضًل بجٟا ١الصخحراث الظي جم بغٖاًت مٛغبُت ،وصَم ٢ضعاث الخ٩ىمت اللُبُت
الكغُٖت ،ألامغ الظي ؤزاع خُٟٓت اإلاٛغب وص ٘ٞعثِـ مجلـ الىىاب اإلاٛغبي إلاُالبت اإلال ٪مدمض
الؿاصؽ بؿغٖت الخضزل لخل ألاػمت ٖبر مؿاٖضة لُبُا في ع ٘ٞخٓغ الؿالح اإلاٟغوى ٖلى
الجِل اللُبي بُ٣اصة خٟتر.1
ج /ؾباق الىفىط ؤلاكلُمي :وطل ٪في بَاع الخىاٞـ الجؼاثغي اإلاٛغبي خىُ٢ ٫اصة مىُ٣ت قما٫
وٚغب بٞغٍُ٣ا ،وفي َظا الؿُا ١سخغث ٧ل مجهما ٢ضعاتها الؿُاؾُت ،وقهضث اإلاداٞل
واإلااؾؿاث الضولُت جىاٞؿا ونضاما ٖلى هُا ١واؾ٘ ،وٍمخض ؾبا ١الؼٖامت بلى ؾاخاث ؤزغي
ٚحر ؾُاؾُت ٦ؿبا ١الدؿلر ،وال ًؼا ٫هؼإ الصخغاء ٌٗخبر الؿبب الغثِسخي لؿُاؾاث الدؿلر
ل٩ل مً اإلاٛغب والجؼاثغ٦ ،2ما ؤن خغب الؼٖامت جضوع ختى في اإلاٗتر ٥الضًجي بط ًداو٧ ٫ل
واخض مجهما جهضًغ همىطظه الضًجي للخاعط.
وٍإحي ججضص الخالٞاث اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت في بَاع الخىاٞـ الشىاجي بحن الضولخحن للٗب
صوع ب٢لُمي باعػٟٞ ،ي الى٢ذ الظي جداوُٞ ٫ه اإلاٛغب ؤلاهدكاع بٞغٍُ٣ا ،جلٗب الجؼاثغ صوعا
ب٢لُمُا مخهاٖضا ،خُض ج٣ىم بضوع الىؾاَت في مالي ،والجؼا ٫خلُٟا في ٖملُت الدؿىٍت

* -إلاؼٍض مً الخٟهُل في خُصُاث ظىلت خىاع بحن ٞغ٢اء ألاػمت اللُبُت في الجؼاثغ ،ؤهٓغ - :الجؼاثغ حؿخًُ٠
ٞغ٢اء ألاػمت اللُبُت بٗض صوعَا في اجٟا ١مالي ،في اإلاى .https://almagharibia.tv :٘٢جاعٍش الخهٟذ:
.2021/03/02
 - 1مغ٦ؼ اإلاؿخ٣بل لؤلبدار والضعاؾاث اإلاخ٣ضمت ،الً٣اًا الخمـ :جُىع ؤبٗاص الهالٞاث اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت
الغاَىت ،في اإلاى .https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/2853 :٘٢جاعٍش الخهٟذ.2021/03/02 :
 - 2مغ٦ؼ صعاؾاث الجؼٍغة،وا ٘٢وؤٞا ١الؿُاؾاث ألامىُت والضٞاُٖت بالٗالم الٗغبي ،في اإلاى:٘ٞ
 .http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=19384جاعٍش الخهٟذ.2021/03/03 :
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الؿُاؾُت بُ٣اصة ألامم اإلاخدضة في لُبُا٦ ،ما حؿاٖض في جضعٍب الجِل الخىوسخي إلاىاظهت تهضًض
الخىُٓماث ؤلاعَابُت.
ص /الالحئـ ــىن الؿـ ــىعٍىن وميافدـ ــت ؤلاعهـ ــاب وجبِـ ــٌُ ؤمـ ــىاٌ اإلاسـ ــضعاث :ججـ ــضصث الخالٞـ ــاث
الجؼاثغٍــت اإلاٛغبُــت بكــإن اإلالــ ٠الخــضوصي وبالخدضًــض مــا َــى مخٗلــ ٤بالً٣ــاًا الشالزــت :الالظئــىن
الؿــىعٍىن وم٩اٞدــت ؤلاعَــاب ،وجبِــٌُ ؤمــىا ٫اإلاســضعاثٟٞ ،ــي قــإن ً٢ــُت الالظئــىن الؿــىعٍىن
ْهغث الخالٞاث في َظا الخهىم للمغة ألاولى بحن الضولخحن فـي هـىٞمبر  ،2014وبٗـضَا فـي ؤٞغٍـل
 2017خُ ــض اتهم ــذ اإلا ٛــغب الجؼاث ــغ بدؿ ــهُل اهخ ٣ــا 54 ٫مه ــاظغا ؾ ــىعٍا ٚح ــر ق ــغعي م ــً الخ ــضوص
الجؼاثغٍت بلى مضًىت ٞجُج ظىىب قغ ١اإلاٛغب ،وَى ما ؤزاع خُٟٓت الجؼاثغ التي هٟذ مؿاولُتها
ًٖ حؿلل اإلاهاظغًٍ ٖبرَا بلى اإلاٛغب ،واتهمذ الجؼاثغ اإلاٛغب بخ٨غاع جىظُه ؤلاؾاءاث للجؼاثـغ فـي
َظا الكإن ،وُٞما ًسو ًُ٢ت م٩اٞدت ؤلاعَاب ٞةن الجؼاثغ واإلاٛغب جدباصالن الاتهاماث بكـإن
الخٗــاون إلاىاظهــت الخىُٓمــاث ؤلاعَابُــت ،والتــي ٧ــان آزغَــا اتهــام اإلاؿــاولحن فــي الخ٩ىمــت اإلاٛغبُ ــت
للجؼاثغ بٗضم الخيؿُ ٤ألامجي م٘ الغباٍ ،بًىاء الجؼاثغ لٗىانغ بعَابُت جيخمي لجبهت البىلحزاعٍى في
مضًى ــت جى ــضو ٝظى ــىب  ٚــغب الجؼاث ــغ ،واهً ــمامهم لخىٓ ــُم صاٖ ــل ،وف ــي الٗم ــىم مل ــ ٠ؤلاعَ ــاب
ظٗل ٧ل واخض مجهما ًلٗب صوع قغَي اإلاىُ٣ـت إل٦ؿـاب هٓامـه الخـا٦م قـغُٖت صولُـت وب٢لُمُـت
ووَىُت ؤ٦بر.1
فــي خــحن مــا َــى مخٗلــ ٤بملــ ٠جبِــٌُ ؤمــىا ٫اإلاســضعاث والــظي زلــ ٤زالٞــاث صبلىماؾــُت
بــحن الــضولخان والؿــبب ٌٗــىص بلــى جهــغٍداث وػٍــغ الخاعظُــت الجؼاثــغي ٖبــض ال٣ــاصع مؿــاَل مــازغا
والت ــي اته ــم ٞحه ــا اإلا ٛــغب بخبُ ــٌُ ؤم ــىا ٫جج ــاعة اإلاس ــضعاث ٖب ــر الاؾ ــدشماع ف ــي ؤٞغٍ ُ٣ــا ،وؤن جج ــاعة
اإلاس ـ ــضعاث ؤن ـ ــبدذ الُ ـ ــىم مىظه ـ ــت لئلٚـ ـ ـغا ١ال ـ ــضازلي الجؼاث ـ ــغي ،وؤن ـ ــبدذ حؿ ـ ــتهض ٦ ٝـ ــظل٪
ؤلا٢خهاص الىَجي وحؿتهض ٝالؿُاصة الترابُت للجؼاثغ ،وَى الخهغٍذ الظي زل ٤عصوص ٗٞل مٛغبي
خُض اؾخضٖذ الخاعظُت اإلاٛغبُت ال٣اثم بإٖمـا ٫ؾـٟاعة الجؼاثـغ بالغبـاٍ للخىضًـض بمـا ونـٟخه ب
"الخهغٍداث ٚحر اإلاؿاولت" إلاؿاَل.2
 - 1مغ٦ؼ اإلاؿخ٣بل لؤلبدار والضعاؾاث اإلاخ٣ضمت ،الً٣اًا الخمـ :جُىع ؤبٗاص الهالٞاث اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت
الغاَىت ،في اإلاى .https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/2853 :٘٢جاعٍش الخهٟذ.2021/03/03 :
 - 2لخؿً م٣ى٘ ،ؤػمت مٛغبُت ظؼاثغٍت بٗض اتهام مؿاَل للغباٍ بخبٌُُ ؤمىا ٫اإلاسضعاث ،في اإلاى:٘٢
 .https://aawsat.com/home/article/1059831جاعٍش الخهٟذ.2021/03/04 :
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زاجمت.
في ألازحر وؿخيخج ؤن ألامغ الظي ًجٗل بم٩اهُت جد ٤ُ٣الخ٩امل ؤلا٢لُمي اإلاٛاعبي مؿخ٣بال
مغَىن َى ؤوال :بمضي ٢ضعة ألاهٓمت الؿُاؾُت لضو ٫اإلاىُ٣ت في جد ٤ُ٣ه٣لت هىُٖت صًم٣غاَُت
وطل ٪بالخغوط مً ويٗها اإلاخإػم (ؤهٓمت ؾلُىٍت ٞا٢ضة للكغُٖت الضًم٣غاَُت) ،مخىظهت هدى
صًم٣غاَُت ألاهٓمت ،حؿخمض قغُٖتها مً ؤؾـ خضًشت ،ولبىاء ؤؾـ الكغُٖت الضًم٣غاَُت في
ألاُ٢اع اإلاٛاعبُت ً٣خطخي ما ٢ض ج٣خًُه الٗملُت البىاثُت مً قغوٍ ومؿخلؼماث ،وؤوَ ٫ظٍ
الكغوٍ َى وي٘ ُُٗ٢ت م٘ ٧ل ما ًدىافى م٘ اإلاهاصع الخ٣لُضًت للكغُٖت ،ؤي بٖاصة نىٙ
مهاصع الكغُٖت ٖلى الىدى اإلاخٗاعٖ ٝلُه ٖاإلاُا ،وجدُ٨م الٗ٣ل في جضبحر الكإن الؿُاسخي
وألازظ بمباصت الضًم٣غاَُت التي هي الىظه الؿُاسخي للخضازت في الى٢ذ الغاًَ ٖلى اإلاؿخىي
الٗالمي.
٦ما ً٣خطخي ألامغ بٖاصة نُاٚت الٗال٢ت بحن الضولت واإلاجخم٘ ٖلى ؤؾاؽ صًم٣غاَي ،وؤن
جباصع الىسب الخا٦مت للضو ٫اإلاٛاعبُت بةنالح قامل ًد ٤٣لها اهخ٣اال مً ؤهٓمت باجغٍمىهُالُت
٢اثمت ٖلى اإلاهاصع الخ٣لُضًت /الغٖىٍت بلى ؤهٓمت صًم٣غاَُت ٢اثمت ٖلى مهاصع خضًشت
مجخمُٗت ،بط ال ًم ً٨الخضًض ًٖ اهضماط مٛاعبي صون جد ٤ُ٣اهضماط وَجي واوُٗاٝ
صًم٣غاَي لضو ٫اإلاىُ٣ت.
زاهُا :خضور ج٣اعب بحن صو ٫اإلاىُ٣ت ،زهىنا بحن اإلاٛغب والجؼاثغ ،وخضور الخ٣اعب الظي
مً قإهه ًاصي بلى جد ٤ُ٣الىخضة اإلاٛاعبُت ،مغَىن بالخىنل بلى حؿىٍاث في الً٣اًا الخالُٞت
الؿُاؾُت وألامىُت الٗال٣ت.
كاثمت اإلاغاح٘:
ؤوال :الىخب.
 -10نالر بلخاط ،ؤبدار وآعاء في مؿإلت الخدىٌ الضًملغاَي بالجؼاثغ( الجؼاثغ:
ماؾؿت الُباٖت الكٗبُت للجِل –.)2012 ،1ٍ ،- EPA
اهٓغ ؤًًاٖ :ماص َُٟلي وؤخمض ػٍضانَ ،ل بٚغا ١الضازل الجؼاثغي باإلاسضعاث وعاء جىجغ الٗال٢اث بحن اإلاٛغب
والجؼاثغ ،في اإلاى:٘٢
 .https://arabic.sputniknews.com/radio_world/201710271027035314جاعٍش الخهٟذ.2021/03/04 :
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 -12نالر بلخاط ،الؿلُت الدكغَُٗت الٛاثب ألاهبر في الىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي(
الجؼاثغ :صاع ٢غَبت.)2006 ،1ٍ ،
 -10وؾُم خغب ( وآزغون) ،البرإلاان في الضوٌ الٗغبُت عنض و جدلُل :ألاعصن-لبىان-
اإلاٛغب -مهغ(بحروث :اإلاغ٦ؼ الٗغبي لخُىٍغ خ٨م ال٣اهىن والجزاَت.)2007 ،
ٖ -10بض الاله بال٣ؼٍؼ ،الؿلُت واإلاٗاعيت اإلاجاٌ الؿُاس ي الٗغبي اإلاٗانغ خالت اإلاٛغب
(اإلاٛغب :اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي.)2007 ،1ٍ ،
 -10مغابِ ٞضوي ،الؿلُت الخىفُظًت في بلضان اإلاٛغب الٗغبي صعاؾت كاهىهُت
ملاعهت(بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.)2010 ،1ٍ ،
 -10الهاصي الخُمىمي ،زضٖت الاؾدبضاص الىاٖم في جىوـ  23ؾىت مً خىم بً
ٖلي(جىوـ :صاع مدمض ٖلي لليكغ.)2013 ،2ٍ ،
 -10زىاء ٞااص ٖبض هللا ،آلُاث الخُٛحر الضًملغاَي في الىًَ الٗغبي( بحروث :مغ٦ؼ
صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.)1997 ،1ٍ ،
 -10ؤخمض ق٨غ الهبُخي ،مؿخلبل اإلاجخم٘ اإلاضوي في الىًَ الٗغبي(بحروث :مغ٦ؼ
صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.)2000 ،
 -10هاْغ ٖبض الىاخض الجاؾىع ،مىؾىٖت ٖلم الؿُاؾت(ٖمان :صاع مجضالوي لليكغ
والخىػَ٘.)2004 ،1ٍ ،
 -01زىاء ٞااص ٖبض هللا ،آلُاث الخُٛحر الضًملغاَي في الىًَ الٗغبي( بحروث :مغ٦ؼ
صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.)1997 ،1ٍ ،
 -00بلٗب٩ي ؤخمض (وآزغون) ،حضلُاث ؤلاهضماج ؤلاحخماعي وبىاء الضولت وألامت في الىًَ
الٗغبي(بحروث :اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث.)2014 ،1ٍ ،
ٖ -02بض ؤلاله بال٣ؼٍؼ ،الضولت واإلاجخم٘ حضلُاث الخىخُض والاهلؿام في الاحخمإ الٗغبي
اإلاٗانغ(بحروث :الكب٨ت الٗغبُت لالبدار واليكغ.)2008 ،1ٍ ،
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َ -00كام قغابي ،البيُت البُغٍىُت بدث في اإلاجخم٘ الٗغبي اإلاٗانغ(بحروث :صاع
الُلُٗت للُباٖت واليكغ.)1987 ،1ٍ ،
 -00مدمض خلُم إلاامْ ،اهغة الفؿاص الؿُاس ي في الجؼاثغ ألاؾباب وألازاع وؤلانالح(
بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.)2011 ،1ٍ ،
 -00ظىن ظا ٥ظىٞالحي ،جغظمت :مدمض ٖغب نانُال ،جاعٍش الفىغ الؿُاس ي( بحروث:
اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘.)1998 ،4ٍ ،
 -00ابدؿام ال٨خبي(وآزغون) ،الضًملغاَُت والخمُت الضًملغاَُت في الىًَ الٗغبي(
بحروث :مغ٦ؼ عاؾاث الىخضة الٗغبُت.)2004 ،1ٍ ،
 -00مدمض ٖاقىع(مدغع) ،الخيامل ؤلافغٍلي في بفغٍلُا عئي وؤفاق(ال٣اَغة :م٨خبت
مكغوٕ صٖم الخ٩امل ؤلاٞغٍ٣ي)2005 ،
 -00خؿحن ٖلىان ،بقيالُت بىاء الثلافت اإلاكاعهت في الىًَ الٗغبي(بحروث :مجض
اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘.)2009 ،1ٍ ،
ٖ -00بض ؤلاله بال٣ؼٍؼ ،الضولت والؿلُت والكغُٖت ( بحروث :مىخضي اإلاٗاع،1ٍ ،ٝ
.)2013
 -21وياح قغاعة ،خىٌ بٌٗ مكىالث الضولت في الثلافت واإلاجخم٘ الٗغبُحن(بحروث :صاع
الخضازت.)1980 ،
 -20مدمض عيىان ،مىاػٖاث الخضوص في الٗالم الٗغبي  :ملاعبت ؾىؾُى جاعٍسُت
وكاهىهُت إلاؿإلت الخضوص الٗغبُت(اإلاٛغب :صاع بٞغٍُ٣ا الكغ.)1999 ، ١
زاهُا :مجالث ومغاهؼ البدث:
-22

صًضي ولض الؿال ،٪اجداص اإلاٛغب الٗغبي :ؤؾباب الخٗثر ومضازل الخُٟٗل ،اإلاؿخلبل

الٗغبي.)2005(312ٕ ،
 -23هاجي ٖبض الىىع" ،اإلاازغاث الؿُاؾُت التي ؤصث بلى ٖضم جُىٍغ الىٓم الاهخسابُت في
ْل الخدى ٫الضًم٣غاَي" ،صفاجغ الؿُاؾت واللاهىنٖ ،ضص زام(ؤٞغٍل .)2011
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 -24مدمض خؿحن الخُاٍ " ،ؤلاٖالم البرإلااوي وصوعٍ في حٗؼٍؼ ٢ضعاث البرإلااهُحن الٗغب"،
الفىغ البرإلااوي (11ٕ ،ظاهٟي.)2006
 -25ؤمدمض مال٩ي" ،الٗال٢ت بحن الضولت واإلاجخم٘ في البالص الٗغبُت :اإلاجا ٫الٗام
واإلاىاَىت" ،اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت( 13ٕ ،قخاء .)2007
َ -26ىض ٖغوب" ،ما بٗض الشىعة :في قغوٍ بٖاصة البىاء" ،وحهت هٓغ(50ٕ ،زغٍ٠
.)2011
 -27مدمض ولض صصٍ" ،الىٓام الؿُاسخي اإلاىعٍخاوي وبق٩الُت الكغُٖت" ،اإلاجلت الٗغبُت
للٗلىم الؿُاؾُت(29ٕ ،قخاء .)2011
 -28مهُٟى مدؿً" ،اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت وؤٞا ١الخدى ٫الضًم٣غاَي في اإلاٛغب اإلاٗانغ:
هدى ٢غاءة ؾىؾُىلىظُت ه٣ضًت لؤلبٗاص والضالالث" ،اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت،
ٕ(17قخاء .)2008
 -29ؤخمض مهابت ،مك٩لت الخضوص في اإلاٛغب الٗغبي ،الؿُاؾت الضولُت.)1993(111ٕ ،
 -30مدمض إلاحن لعجا ٫ؤعجا ،٫مٗى٢اث الخ٩امل في بَاع ؤلاجداص اإلاٛاعبي وؾبل ججاوػ
طل ،٪مجلت اإلافىغ(05ٕ ،ماعؽ .)2010
 -31ولُض ٖبض الخي ،الٗال٢اث اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت :الٗ٣ضة الجُىؾتراجُجُت ،ؾُاؾاث
ٖغبُت(06ٕ ،ظاهٟي .)2014
زالثا :مظهغاث جسغج.
 -32مؿٗىص قٗىان ،هؼإ الصخغاء الٛغبُت والكغُٖت الضولُت :خلىق ؤلاوؿان وخم
الكٗىب اإلاؿخٗمغة في جلغٍغ مهحرها( الجؼاثغ :ظامٗت الجؼاثغ٧ ،لُت الٗلىم الؿُاؾُت
وؤلاٖالم.)2007 ،
 -33ههِب ٖخُ٣ت ،الٗالكاث الجؼاثغٍت اإلاٛغبُت في فترة ما بٗض الخغب الباعصة( ظامٗت
بؿ٨غة٧ :لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت.)2012 ،
عابٗا :صخف ًىمُت.
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3

4 - Rachid tlemçani, la culture de l„émeute est la seule expression politique audible,

journal ELWATAN,08/02/2011, n°6170.
زامؿا :اإلاىاك٘ ؤلالىتروهُت.
 -35جى ٤ُٞاإلاضًجي ،اإلاٛغب الٗغبي بحن مإػ ١الصخغاء وؾُاؾت الهُمىت ؤلا٢لُمُت ،في اإلاؼ:٘٢
. https://www.maghress.com/oujdia/1716
 -36مهُٟى الخلٟي ،ؤػمت الٗال٢اث اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت ومك٩لت الصخغاء الٛغبُت ،في اإلاى:٘٢
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/09d2f2cc-a1e7-4681-9c2e.d92da5e12078
 -37الجمعي الصخبي الٗلُمي ،ؤػمت الصخغاء الٛغبُت واوٗ٩اؾاتها ٖلى الٗال٢اث اإلاٛغبُت
الجؼاثغٍت ،في اإلاى.https://www.ta7alil.com :٘٢
 -38مغ٦ؼ اإلاؿخ٣بل لؤلبدار والضعاؾاث اإلاخ٣ضمت ،الً٣اًا الخمـ :جُىع ؤبٗاص الهالٞاث
اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت الغاَىت ،في اإلاىhttps://futureuae.com/ar- :٘٢
.AE/Mainpage/Item/2853
 -39هىع ؤوٖلي ،ألاػمت اللُبُت وجضاُٖاتها ٖلى الهُٗض الضولي ،في اإلاى:٘٢
.http://www.startimes.com/f.aspx?t=33733818
 -40الجؼاثغ حؿخًُٞ ٠غ٢اء ألاػمت اللُبُت بٗض صوعَا في اجٟا ١مالي ،في اإلاى:٘٢
 .https://almagharibia.tvجاعٍش الخهٟذ2017./11/25 :
 -41مغ٦ؼ اإلاؿخ٣بل لؤلبدار والضعاؾاث اإلاخ٣ضمت ،الً٣اًا الخمـ :جُىع ؤبٗاص الهالٞاث
اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت الغاَىت ،في اإلاىhttps://futureuae.com/ar- :٘٢
.AE/Mainpage/Item/2853
 -42مغ٦ؼ صعاؾاث الجؼٍغة،وا ٘٢وؤٞا ١الؿُاؾاث ألامىُت والضٞاُٖت بالٗالم الٗغبي ،في
اإلاى.http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=19384 :٘ٞ
 -43مغ٦ؼ اإلاؿخ٣بل لؤلبدار والضعاؾاث اإلاخ٣ضمت ،الً٣اًا الخمـ :جُىع ؤبٗاص الهالٞاث
اإلاٛغبُت الجؼاثغٍت الغاَىت ،في اإلاىhttps://futureuae.com/ar- :٘٢
.AE/Mainpage/Item/2853
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 -44لخؿً م٣ى٘ ،ؤػمت مٛغبُت ظؼاثغٍت بٗض اتهام مؿاَل للغباٍ بخبٌُُ ؤمىا ٫اإلاسضعاث،
في اإلاى.https://aawsat.com/home/article/1059831 :٘٢
ٖ -45ماص َُٟلي وؤخمض ػٍضانَ ،ل بٚغا ١الضازل الجؼاثغي باإلاسضعاث وعاء جىجغ الٗال٢اث بحن
اإلاٛغب والجؼاثغ ،في اإلاى:٘٢
https://arabic.sputniknews.com/radio_world/201710271027035314
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 بحن مباصعاث اخالٌ الؿلم والبرامج:الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت في افغٍلُا
الخىمىٍت
Algerian foreign policy in Africa : between peace initiatives and
development programs
 مهُفى وهىغي.ص
-حامٗت مىلىص مٗمغي –جحزي وػو
mustapha.ouannoughi@yahoo.fr
Abstract:

:ملخو

The Algerian foreign policy has played an important role in

لٗبذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت صوعا مهما

activating the mechanisms of peace and development in the

اعة٣ُٗل الُاث الؿلم والخىمُت في الٟفي ج

African continent, starting with the veneration of peoples'

 الكٗىب في٤ا مً جبجُل خ٢ اهُال،ُت٣ٍغٞالا

right to self-determination, passing through to playing a  مغوعا الى لٗب صوع مدىعي في خل،غٍغ مهحرَا٣ج
pivotal role in resolving intra-African conflicts, and  ونىال الى،ُت٣ٍغٞ الا٫الجزاٖاث البُيُت بحن الضو
ending with the adoption of peace and development ُا اَمها٣ٍغٞجبجي مباصعاث للؿلم والخىمُت في ا
initiatives in Africa, the most important of which is the  ونىال الى،مباصعة خل الجزإ الاًغجحري الازُىبي
Eritrean conflict resolution initiative. The Ethiopian, leading to
playing a leading role in mediating the international
community in order to find a way out of the brown crisis in
Mali.
Algeria also contributed, through its foreign policy in Africa,
to the adoption of the NEPAD initiative at the beginning of the
third millennium to advance development on the continent,

and to form institutions capable of activating good

ًلٗب صوع عٍاصي في الخىؾِ للجماٖت الضولُت م
.اظل اًجاص مسغط لالػمت البيُت في مالي
 ؾُاؾتها٫ما ؾاَمذ الجؼاثغ مً زال٦
 الى جبجي مباصعة الىِباص في،ُا٣ٍغٞالخاعظُت في ا
،اعة٣ُت الشالشت للجهىى بالخىمُت في الٟمُل٘ الال
م٨ُٗل الخٟاصعة ٖلى ج٢ ُل ماؾؿاث٨وحك
اعة هدُجت٣صخي في الٟؿاص اإلاخٟالغاقض ومداعبت ال

governance and fighting corruption rampant in the

.ُهٞ الاهٓمت الدؿلُُت والكمىلُت اإلاىدكغة

Algeria has aimed, through its pursuit of a foreign policy

اعة٣ضم في ال٢ ًَ الى اًجاص مى، اعة٣والخىمُت في ال

continent as a result of the authoritarian and totalitarian  اهتهاظها لؿُاؾت٫ذ الجؼاثغ مً زالٞض َض٣ول
 الؿلم٫زاعظُت طاث مباصعاث ؾاُٖت الخال
regimes spread in it.
with initiatives seeking to bring peace and development خاثٞ  التي ما،خهاصًت٢امام بغوػ الضبلىماؾُت الا
to the continent, to find a foothold on the continent in لٚ جى٫ وما مشا،بل الامم ٖبر الٗالم٣جهى٘ مؿخ
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الهحن في ال٣اعة الا صلُل ٖلى طل.٪
ولماث مفخاخُت :الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت،
اٞغٍُ٣ا ،الؿلم  ،الخىمُت

the face of the emergence of economic diplomacy, which
continues to shape the future of nations across the
world, and the example of China's incursion into the
continent is evidence of that.
Keywords: Algerian foreign policy, Africa, peace,
development

ملضم ـ ــت:
حٗخبر بٞغٍُ٣ا ًٞاءا ظُىؾُاؾُا بال ٜألاَمُت والخؿاؾُت باليؿبت للؿُاؾت الخاعظُت
الجؼاثغٍت ،و٢ض ا٦دك ٠نىإ ال٣غاع الجؼاثغٍحن طل ٪مىظ الؿىىاث ألاولى لالؾخ٣ال ،٫لظل٪
٣ٞض قضصوا ٖلى خًىع الجؼاثغ في َظا اإلاجاٖ ٫لى ظمُ٘ ألانٗضة ٚحر ؤن الؿُاؾت الخاعظُت
الجؼاثغٍت في بٞغٍُ٣ا ٖغٞذ جدىالث مً خ٣بت ألزغي٣ٞ ،ض محزَا في ٞترة الؿخِىُاث
والؿبُٗيُاث البٗض ألاًضًىلىجي في بَاع الاؾخُ٣اب الاؾتراجُجي الٗالمي قضًض الخضة بحن
الكغ ١والٛغب ،زم صزلذ الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في خالت مً ألاٞىٖ ٫اإلاُا وبالخهىم
في بٞغٍُ٣ا ؾُما في ؾىىاث الدؿُٗيُاث ،بٟٗل ٖىامل ٖضًضة.
ل ً٨م٘ ونى ٫هسبت ظضًضة للخ٨م بُ٣اصة الغثِـ ٖبض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت في الجؼاثغ ؾعى
ظاَضا بلى بٗض الخًىع الجؼاثغي في ال٣اعة مً ظضًض ٖلى ؤؾـ ظضًضة وبؿبب مخٛحراث
وٖىامل مسخلٟت ؾُما ألامىُت مجها ،و٢ض هجر الغثِـ في ال٨شحر مً مؿاُٖه جل ،٪يمً َظا
اإلاىٓىع ،حؿعى َظٍ اإلاضازلت بلى جدلُل ؤلاق٩الُت الخالُت :ما هي ؤَم مغج٨ؼاث وؤؾـ
الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في بٞغٍُ٣ا؟ ما هي ؤَم مباصعاث الؿلم والبرامج الخىمىٍت التي
ؤَل٣خا الجؼاثغ في بٞغٍُ٣ا ؟ وما هي ألاَضا ٝاإلاؿخُ٣لت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في بٞغٍُ٣ا
؟
ومً اظل ج ٪ُ٨ٟؤص ١لئلق٩الُت ٞةهىا ؾىدىاو ٫الٗىانغ آلاجُت:
 مغج٨ؼاث الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت وؤؾؿها في اٞغٍُ٣ا، اجٟا٢یاث الخٗاون الشىاثیت في ً٢ایا ألامً اإلاكتر،٥ البرامج الخىمىیت اإلاٗخمضة ، ألاَضا ٝاإلاؿخُ٣لت الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في بٞغٍُ٣ا.487

ؤوال :مغجىؼاث الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت و ؤؾؿها في افغٍلُا:
ٌ
ٞبتن مً ألاَضا ٝالغثِؿُت التي حؿعى الضو٫
جدضص ألاصبُاث الىٓغٍت في الؿُاؾت الخاعظُت
ٌ
لخد٣٣ها في ؾلى٦ها الخاعجي خُض جخمشل الٟئت ألاولى في جل ٪ألاَضا ٝالتي جسضم اإلاهالر
ٌ
ال٣ىمُت ؤو الظاجُت للضو ،٫وجخًمً ألامً ،وخماًت الؿُاصة ؤلا٢لُمُت ،وصٖم ألامً ال٣ىمي،
ً
صٖم ٌ
وجىمُت ٧ل ما له صزل في بَاع اإلاهالر الخُىٍت للضولت ،وزل ٤ألاويإ التي جم٨جها مً
ٌ
الىٟىط.
وبؿِ
مؿخ٣لت،
زاعظُت
ٌؾُاؾت
مماعؾت
ٌ
ؤما الٟئت ٌ
الشاهُت ٞةجها جخمشل في جل ٪ألاَضا ٝال٣ىمُت طاث الجزٖت اإلاشالت ومً يمجها الغٚبت

ٌ
ٌ
في صٖم الؿالم الٗالمي ،والخم ً٨لخ٨م ال٣اهىن والٗضالت الضولت ،وصٖم خ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ
ٌ
مهحرَا وٚحرَا مً اإلاباصت ؤلاوؿاهُت وال٣اهىن الضو.٫
وفي َظا ؤلاَاع ٞةن ؤَضا ٝالؿُاؾت الخاعظُت للجؼاثغ ججاٍ بٞغٍُ٣ا ٖمىما ،وصو ٫الجىاع
ً
الخاعط في
ؤلاٞغٍ٣ي زهىنا ،ال جسغط ًٖ َاجحن الٟئخحن مً ألاَضا ،ٝالتي جدضص ؾلى٦ها
حٗاملها الضبلىماسخي و ٤ٞالاججاَحن اإلاخىاً٢حن للٗال٢اث الضولُت ،صاثغة الخٗاون وبىاء اإلاهالر
اإلاخباصلت م٘ الضو ،٫ؤو اإلاكاع٦ت في مؿاعاث الدؿىٍت الؿُاؾُت للجزاٖاث صازل الضو ،٫ؤو ما بحن
الضو.٫

ؤ-مغجىؼاث الؿُاؾُت الخاعحُت الجؼاثغٍت:
حؿخلهم الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت مباصئها مً مجمىٖت اإلاىازُ ٤مجها بُان ؤو ٫هىٞمبر
وماجمغ الهىمام ومُشاَ ١غابلـ ،ومجمىٖت مً الىهىم الضؾخىعٍت التي جا٦ض ٖلحها مسخل٠
الضؾاجحر.

-1الخل الؿلمي للجزاٖاث الضولُت واخترام ؾُاصة الضوٌ:
ًغج٨ؼ ههج الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٖلى اٖخماص الُغ ١الؿلمُت في خل الجزاٖاث
الضولُت ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤الىؾاَت واإلاؿاعي الخمُضة والخدُ٨م ،ولٗل َظٍ آلالُاث جضزل
يمً الضبلىماؾُت الى٢اثُت التي جدى ٫صون جُىع الجزإ.
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وَىا ٥مجمىٖت مً ألاػماث التي بغػث ٞحها الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت٧ ،الىؾاَت بحن
الٗغا ١وبًغان في 1975،وؤػمت الغَاثً ألامغٍُ٨حن 1980،وخل الجزإ ؤلازُىبي الاعٍتري في
2000،والىؾاَت في مالي بحن الٟغ٢اء اإلاالُحن وألامغ طاجه في لُبُا.
٦ما جىو مسخل ٠صؾاجحر الجؼاثغ ٖلى اخترام ؾُاصة الضو ٫وٖضم الخضزل في قاوجها
الضازلُت ،خُض جا٦ض ٖلى الامخىإ ًٖ اللجىء لل٣ىة للمؿاؽ بؿُاصة الضو ٫ألازغي باؾخصىاء
الضٞإ ًٖ الؿُاصة الىَىُت.
بال ؤن مبضؤ ٖضم الخضزل ؤنبذ مدل ه٣اف زانت بٗض مىٟ٢ها مً زىعاث الغبُ٘
الٗغبي ،خُض خغنذ الجؼاثغ ٖلى مبضؤ الخُاص وجىُْ ٠الضبلىماؾُت الى٢اثُت في الهُئاث
الضولُت بض ٫ؤن ج٩ىن صولت ٞاٖلت ومباصعة.
ٟٞي خحن ًجاص ٫البٌٗ بإن مبضؤ ٖضم الخضزل ًًمً الاؾخ٣غاع الضازلي وٍد٤٣
ألامً مً ؤزُاع الخضوص اإلاجاوعة ،خُض جغ ٌٞالخضزل الٗؿ٨غي وحٗمل ٖلى صٖم الخىاع
والخلى ٫الؿلمُت بحن الٟغ٢اء ،ومً زم ٞهي حؿى ١للجىاع الخؿً الظي ٌٗض خهاهت لضو٫
الجىاع ،وؾمذ لها بب٣اء الٗال٢اث م٘ صو ٫الغبُ٘ الٗغبي وؤنبدذ مُلب وؾاَت بحن ألاَغاٝ
اإلاخىاػٖت.1
بال ؤن َىا ٥مً ًغي ؤن مبضؤ ٖضم الخضزل ًجب الخىاػٖ ٫لُه باٖخباعٍ ٌكل خغ٦ت
الضبلىماؾُت الجؼاثغٍت والخٟاّ ٖلى مهالخها ،خُض ؤنبدذ ٖاظؼة ًٖ الخٟاٖل وا٦خٟذ
بمى ٠٢اإلاخدب٘ والاهٟ٨اء الظاحي للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت في ٖم٣ها الاؾتراجُجي ٖلى الخضوص
الكغُ٢ت والجىىبُت.
ولٗل َظا الجض ٫جشحرٍ هٓغجان ؤؾاؾِخان في الٗال٢اث الضولُتٞ ،الىٓغٍت الىاُٗ٢ت جا٦ض
ٖلى يغوعة الالتزام باإلاهالر ٖلى خؿاب اإلاباصتٞ ،خإمحن الب٣اء يض ؤي تهضًض زاعجي ،وجد٤ُ٣
الاؾخ٣غاع الضازلي ،والاػصَاع الا٢خهاصي ٌؿخلؼم ػٍاصة ال٣ىة.

 -1بغ٢ى ١مدىض  ،الضبلىماؾیت الجؼاثغیت ...زمؿىن ؾىت مً اإلاباصت والٗ٣الهیت ،م٣ا ٫ميكىع بجغیضة اإلاؿاء
ٖلى اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي الخالي بخاعٍشhttps://www.djazairess.com/elmassa/61943 :2021/02/12:
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ؤما الىٓغٍت البىاثُت ٞخا٦ض ٖلى يغوعة الالتزام باإلاباصت م٘ بم٩اهُت جًُِ٘ بٌٗ اإلاهالر،
خُض ؤجها جخجاوػ اإلاىُ ٤اإلااصي للمهلخت ٦ما َى ٖىض الىاُٗ٢ت ،واإلاهلخت ٖىضَا هي ٦ظل٪
الالتزام باإلاباصت التي حٗبر ًٖ ُ٢م وَىٍت الضولت صازلُا وزاعظُا.

-2خم الكٗىب في جلغٍغ اإلاهحر:
وَى مبضؤ ٖالمي ههذ ٖلُه الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة 1960،ومبضؤ صولي زابذ ًخًمً
خغٍت ازخُاع هٓام الخ٨م والىٓام الا٢خهاصي ،والجؼاثغ جضٖم ٧ل الكٗىب التي جُالب
باؾخ٣اللها صون ُ٢ض ؤو قغٍ ،خُض جىو اإلااصة 27مً صؾخىع ٖ1996لى ان الجؼاثغ مخًامىت
م٘ ظمُ٘ الكٗىب التي ج٩اٞذ مً اظل الخدغع الؿُاؽ ي والا٢خهاصي ،والخ ٤في ج٣غٍغ اإلاهحر
يض ٧ل جمُحز ٖىهغي.
وٖلُه ٞالجؼاثغ جضٖم خغ٧اث الخدغع باٖخباعَا ً٢اًا ٖاصلت بُٗضا ًٖ الاٖخباعاث
اإلاهلخُت مشل صٖم الًُ٣ت الٟلؿُُيُت بك٩ل مخىاجغ ،بال ؤن َظا اإلاى ٠٢ظلب لها جىجغ في
الٗال٢اث م٘ بٌٗ الضو٧ ٫اإلاٛغب هدُجت مؿاهضة الجؼاثغ للكٗب الصخغاوي ،واهضوهِـ لىٓغا
إلاؿاهضة الجؼاثغ ًُ٢ت جدغٍغ جُمىع الكغُ٢ت.

-3الخٗاون الضولي:
في ظل الضؾاجحر الجؼاثغٍت جىو ٖلى الخٗاون الضولي وجىمُت الٗال٢اث الىصًت بَاع اإلاؿاواة
واإلاهلخت اإلاخباصلت ،في بَاع الًٟاء اإلاٛاعبي والٗغبي واإلاخىؾُي وؤلاٞغٍ٣ي التي حك٩ل صواثغ
الاهخماء للؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍتٞ ،الجؼاثغ جضٖم ظهىص جُٟٗل الاجداص اإلاٛاعبي ًٟ٦اء
ج٩املي ،وهي ًٖى في الجامٗت الٗغبُت وفي الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي٦ ،ما جغبُها ٖال٢اث م٘ مسخل٠
الضو ٫ؾىاء في ؤمغٍ٩ا ؤو في ؤوعبا ؤو في ؤؾُا ؾىاء بك٩ل زىاجي ؤو بك٩ل مخٗضص ألاَغا.1ٝ

-4الخضوص اإلاىعوزت ًٖ الاؾخٗماع:

 -1جغ٧ی بلیاؽ الضبلىماؾیت الجؼاثغیت في مىاظهت الخدالٟاث الٗغبیت والضولیت  ،م٣ا ٫ميكىع في ظغیضة الغاثض،
یىمیت بزباعیت وَىیت ،بخاعیش ٖ2015/12/01لى اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي الخاليhttp://elraaed.com/ara/watan
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جلٗب الخضوص صوع مؼصوط٣ٞ ،ض ج٩ىن ٖامل ونل ؤو ٖامل ٖؼ ،٫والخضوص حٗخبر مهضع مً
مهاصع الجزإ زال ٫مغاخل الخدغع في بٞغٍُ٣ا هٓغا للهىضؾت الاؾخٗماعٍت للخضوص ،بط ويٗتها
بك٩ل ًيخج الجزاٖاث بحن الضو ٫بٗض الاؾخ٣ال ٫مشل خغب الغما1963 ٫بحن الجؼاثغ واإلاٛغب ،بال
ؤن الجؼاثغ جبيذ ٢غاع مىٓمت الىخضة ؤلاٞغٍُ٣ت(الاجداص ؤلاٞغٍ٣ي خالُا) ال٣اضخي ب٣ضؾُت
الخضوص اإلاىعوزت ًٖ الاؾخٗماع ،وَظا مً قإهه ؤن ًدمي بٞغٍُ٣ا مً الهؼاث التي ًم ً٨ؤن
جدضر بػاء بٖاصة الىٓغ في الخضوص ال٣اثمت.
وٖ٣ضث الجؼاثغ مجمىٖت مً الاجٟاُ٢اث لدؿىٍت الخضوص م٘ صو ٫الجىاعٞ ،م٘ اإلاٛغب جم
ٖ٣ض اجٟاُ٢ت اٞغان في 1969 ،واجٟاُ٢ت جلمؿان في 1970واجٟاُ٢ت الغباٍ في 1972،وجم ٖ٣ض
اجٟاُ٢خحن م٘ جىوـ لًبِ الخضوص بُجهما في 1970وفي ٦1983،ما جم ابغام اجٟاُ٢اث ممازلت م٘
مىعٍخاهُا في 1983وم٘ مالي في 1983وم٘ الىُجغ في  1983.وَظا ً٨غؽ خؿً الجىاع والخٗاون
الخضوصي في مسخل ٠اإلاجالث ألامىُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت.

 -5ججغٍم صف٘ الفضًت وٖضم الخداوع م٘ ؤلاعهابُحن:
وَٗخبر َظا اإلابضؤ مكغوٕ ظؼاثغي ناصٖ ١لُه مجلـ ألامً إلا٩اٞدت جمىٍل الجماٖاث
ؤلاعَابُت وجج ٠ُٟمىابٗه في 2009و 2010،خُض ؤن اخخجاػ الغَاثً مً اإلاجمىٖاث ؤلاعَابُت
وَلب الٟضًت ،واإلاُالبت بةَال ١ؾغاح ؤلاعَابُحن م٣ابل ؾغاح الغَاثً مً ألاٖما ٫الابتزاػٍت
التي حٗض تهضًض لؤلمً والؿلم الضولُحن.
وص ٘ٞالٟضًت ٌٗخبر صٖم للجماٖاث ؤلاعَابُت ألهه ًىٞغ لها اإلاىاعص اإلاالُت ،وَظٍ ألامىا٫
حؿخسضم في الدؿلر واإلاغجؼ٢ت واؾخسضامهم في هؼاٖاث ٖىُٟت وحٗض ٞغوؿا وؤإلااهُا واؾباهُا مً
الضو ٫اإلاتهمت بض ٘ٞالٟضًت وٖلُه ج٩ىهذ ُٖ٣ضة الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ٖبر الالتزام بهخه
اإلاباصت َىا ٫الى٢ذ ،وهي مباصت ٚحر مُٗلت وجدٌ ي بضٖم صولي.

ب-ؤؾـ الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت في بفغٍلُا:
ؤَمُت البٗض ؤلاٞغٍ٣ي للجؼاثغ ٖلى ٧اٞت الهٗض :الؿُاؾُت ،الضبلىماؾُت ،الا٢خهاصًت
ؤلاؾتراجُجُت وألامىُت ،لِؿذ ظضًضةٞ .الجؼاثغ ؤصع٦ذ ؤَمُت الضاثغة ؤلاٞغٍُ٣ت لخغ٦تها
الجُىؾُاؾُت ،مىظ الشىعة الخدغٍغٍت .ؤًً ق٩لذ ال٣اعة٢ ،اٖضة زلُٟت لها في ؾُا ١الخًامً
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الشىعي ،الظي ؾاص بحن صولها٣ٞ ،ض لٗبذ الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت ،صوعا مهما في الً( ِٛالضبلىماسخي
زانت) ٖلى ٞغوؿا ،إلظباعَا ٖلى الاٖترا ٝباؾخ٣ال ٫الجؼاثغ.
ججض الؿُاؾت ؤلاٞغٍُ٣ت للجؼاثغ ؤؾاؾاتها في الجٛغاُٞا والخاعٍش٣ٞ .ض ؤصع ٥نىإ ال٣غاع
الجؼاثغٍحن ؤَمُت الضٖم ؤلاٞغٍ٣ي مىظ ماجمغ باهضوو .1955 ٜؤًً ؤًضث الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت اإلاُالب
الجؼاثغٍت الكغُٖتٞ .ؿىىاث الؿخِىُاث والؿبُٗيُاث؛ -والتي ق٩لذ الٗهغ الظَبي للؿُاؾت
الخاعظُت الجؼاثغٍت -جمحزث بخ٨شُ ٠خغ٦تها في ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت ٖلى الخهىم .وجغظمذ َظٍ
الخهىعاث ،في الىهىم ألاؾاؾُت للضولت والخؼب الجؼاثغٍحن والتي ٧ان بًٗها في ٚماع الشىعة
الجؼاثغٍتٞ 1.،مً زال ٫جدلُل ٦ال مً مُشاَ ١غابلـ ،صؾخىع  ،1963وصؾخىع ً 1976مً٨
اؾخسالم ٖضة ؤؾـ خ٨مذ َظٍ الٗال٢اث لخهها “ؾلُمان الكُش” في :
ؤوال :الخًامً الؿُاسخي في بَاع ٟ٦اح الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت مً ؤظل الخدغع ،ومداعبت الخمُحز
الٗىهغي والامبرًالُت.
زاهُا :اإلاخٛحر ألاًضًىلىجي والؿُاسخي ٧ان اإلادضص ألاؾاسخي الظي ص ٘ٞالجؼاثغ ٖلى التر٦حز ٖلى
بٞغٍُ٣ا ،في ؾُاؾتها الخاعظُت.

2

زالشا :وْٟذ الجؼاثغ صوعَا الغٍاصي في ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت في ٦شحر مً ألاخُان مُالب ا٢خهاصًت؛
زانت باؾخ٨ما ٫صو ٫الٗالم الشالض الؾخ٣اللها الا٢خهاصي واؾخٛال ٫مىاعصَا بىٟؿها ،وبٖاصة
الىٓغ في الىٓام الا٢خهاصي الٗالمي .والتي ال٢ذ جإًُض ٧ل صو ٫الٗالم الشالض ؾُما ؤلاٞغٍُ٣ت.
مً َىا جإ٦ض للجؼاثغ الضوع الضبلىماسخي ؤلاٞغٍ٣ي ٣ٞض َب٣ذ ٢اٖضة (صولت -نىث).

3

- Lamamra ramtan. « Souligne les principes de la diplomatie algerienne ». Entretien à Afrique Asie

1

.www.horizons-dz.com/spip.php?article35518.
- Arslan chikhaoui. « Les paradigmes de la politique étrangére de l„algerie ». Friedrich ebert stiftung,

2

2015. P 64.
 -3بهجذ ٢غوي ،الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت مً الشىعٍت بلى الاهٟ٨اء ٖلى الظاث.،في بهجذ ٢غوي وٖلي الضًً
َال .٫الؿُاؾاث الخاعظُت للضو ٫الٗغبُت ،جغظمت:ظابغ ؾُٗض ٖىى ،مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث الؿُاؾُت،
ال٣اَغة .2002 ،م .215
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زاهُا -اجفاكیاث الخٗاون الثىاثیت في كًایا ألامً اإلاكترن:
وٗ٢ذ الجؼاثغ ٖلى ٖضص مً الاجٟا٢یاث الشىاثیت م٘ صو ٫الجىاع ٖلى الخٗاون ألامجي ومجها:
في قهغي ماعؽ و ؤٞغیل مً ؾىت 2012وٗ٢ذ لیبیا م٘ الجؼاثغ ٖلى اجٟا٢یاث زىاثیت

ؤ-

خىً٢ ٫ایا ألامً اإلاكغ ٥في اإلاىُ٣ت ،هٓغا إلاا واظه البلضیً مً اؾخمغاع للخىٚالث ٖبر الخضوص
مً ٢بل اإلاهغبحن وؤلاعَابیحن ،و في ؤوث ٢2013غعث لیبیا والجؼاثغ جٟٗیل لجىت مكتر٦ت ،مشل
اإلاجا ٫ألامجي الجاهب الغثیسخي ٞحها ،و جضٖم لیبیا في مجا ٫جُىیغ الجیل والكغَت٦ ،ما ؤ٦ضٍ
عثیـ الىػعاء اللیبي ٖلي ػیضان ؤهه جم بعؾا ٫الكغَت اللیبیت بلى الجؼاثغ لخًىع صوعاث
جضعیبیت.1
ب-وٗ٢ذ اللجىت اإلاكتر٦ت للخٗاون ألامجي و اجٟا٢اث الكغا٦ت بحن الجؼاثغ و جىوـ التي اوٗ٣ضث
في ظملت مً الاجٟا٢یاث في ٖضة مجاالث ،هسو بالظ٦غ اجٟا٢یاث الخٗاون ألامجي إلا٩اٞدت
ؤلاعَاب ،بياٞت بلى مداعبت التهغیب في الكغیِ الخضوصي الٟانل بیجهما والخٗاون اإلاالي بحن
اإلاهغٞحن اإلاغ٦ؼیحن وحؿىیت الىيٗیاث اإلاالیت الٗال٣ت٦ .ما جم الاجٟاٖ ١لى جؼویض اإلاضن
ُ
الخضوصیت بالٛاػ ،واهُال ١جُبی ٤اجٟا٢یت الخباص ٫الخجاعي الخٟايلي بحن البلضیً ،وؤوكئذ
ُ
زُىٍ ظىیت بحن مضن ظؼاثغیت وجىوؿیت وؤٖیض اليكاٍ بلى الُ٣اع الغابِ بحن جىوـ ومضیىت
ٖىابت (قغقي الجؼاثغ) لخيكیِ الؿیاخت اإلاكتر٦ت.
٦ما اج٣ٟذ الجؼاثغ وجىوـ في اظخمإ ظهىي إلاؿاولحن عٞیعي اإلاؿخىي بىالیت الُاعٝ
الخضوصیت ٖلى زُت مكتر٦ت إلاىاظهت الايُغاباث ألامىیت الىاججت ًٖ ألاػمت اللیبیت ،خیض
اج ٤ٟالجاهبان في ؾیاَ ١كاقت ٢ضعاث الؿلُت اللیبیت بىيٗها الغاًَ ٖلى جإمحن الخضوص،
وجؼایض زُغ الخىٓیماث الجهاصیتٖ ،لى الاؾخٗاهت بالؿ٩ان وال٣باثل اإلادلیحن لًبِ الخضوص
اإلالتهبت ،خیض جم التر٦حز ٖلى جىمیت اإلاىاَ ٤اإلاكتر٦ت مً ؤظل ججىیبهم الى٢ىٕ في ٞش الاهًمام
بلى جىٓیم صاٖل.

 -1مدمض یاؾحن الجالصخي" ،حٗاون ؤمجي جىوسخي  -ظؼاثغي واجٟا٢اث قغا٦ت جُىي مغخلت ٞخىع" ،ظغیضة الخیاة.
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حـ -جىظذ الؼیاعة التي ٢ام بها الغثیـ اإلاالي بلى الجؼاثغ في ظاهٟي 2014باجٟا ١البلضیً ٖلى
بوكاء لجىت مخابٗت زىاثیت ،جغا٢ب جىٟیظ ال٣غاعاث الًغوعیت مً ؤظل حؿىیت ؾلمیت لؤلػمت في
مالي.
٦ما اج ٤ٟالجاهبان ٖلى بٖضاص وجىٟیظ اجٟا٢اث خى ٫ألامً اإلاكتر ٥جإزظ بٗحن الاٖخباع حٗؼیؼ
الخٗاون الٗؿ٨غي وألامجي وم٩اٞدت ؤلاعَاب وظمی٘ ؤق٩ا ٫التهغیب ،و٢غع البلضان ؤیًا جىٟیظ
بغهامج زام للخىمیت الا٢خهاصیت إلاىاَ ٤الكما ٫واإلاىاَ ٤الخضوصیت ل٨ال البلضیً واهجاػ
بغهامج زام للمؿاٖضاث ؤلاوؿاهیت لهالر الؿ٩ان اإلاخًغعیً في قما ٫مالي ،و٧اهذ للجؼاثغ
الىؾاَت

وٞغی٤

الضولیت

هجاخا

في

ب٢ىإ

ؤَغا ٝالهغإ في مالي ،الخ٩ىمت والخغ٧اث الاهٟهالیت في قما ٫مالي ،بالخى٢ی٘ في
01ماعؽٕٖ 2014لى اجٟا٢یت ؾالم صاثم وقامل وبجهاء الا٢خخا ٫في اإلاىاَ ٤ال٣ٟحرة التي جُ٣جها
ٚالبیت مً الُىاع ١والٗغب والتي ٧اهذ مالط للجماٖاث ؤلاعَابیت بؿبب الخالٞاث ويٗ٠
اإلاغ٦ؼ.
ویىو الاجٟا ١الظي و ٘٢باألخغ ٝألاولى بالٗانمت الجؼاثغ ٖلى جىٟیظ ؾالم قامل وصاثم
یًمً خال جهاثیا لؤلػمت الؿیاؾیت وألامىیت التي یكهضَا قما ٫ماليٖ .لى الغٚم مً هجاح
الجؼاثغ في ب٢امت اجٟا٢یاث زىاثیت و ظماٖیت ،ويبِ ألامىع ال٣اهىهیت و الخيؿی٣یت ب٢لیمیا بال ؤن
خضوصَا م٘ ظحراجها الػلذ حٗاوي ال٨شحر مً الازترا٢اث وجىجغاث ویخٗل ٤ألامغ بً٣یخحن ؤؾاؾیخحن:
-

اؾخٟدا ٫ؤلاق٩االث اإلاغجبُت بىمِ التهضیضاث الالجمازلیت التي ؤجه٨ذ ٧اَل الخ٩ىمت

الجؼاثغیت ومىاٞظ خضوصَا مً مك٨الث ال٣اثمت خى ٫الهجغة ٚحر الىٓامیت و الجغیمت اإلاىٓمت
الٗابغة للخضوص وؤلاعَاب وٚحرَا و جىىٕ هىا٢لها.
 اؾخمغاع همِ الخٟاٖالث الخمازلیت في خضَا ألاصوى اإلاخٗل٣ت ؤؾاؾا" بالٛل ٤اإلاؿخمغللخضوص" ٦ما َى الخا ٫م٘ اإلاٛغب ألا٢صخى مىظ ؤػیض ًٖ 20ؾىت مً ؤلاٚال ١الضاثم إلاىاٞظ
الخضوص البریت ،والظي یٗض م٣یاؽ للخىجغ الؿیاسخي الخاص بحن البلضیً ولى في ؤز ٠مٓاَغ الخىجغ
البیيیت ،ل ً٨ب٣یذ الخضوص هٟیظٍ ٞیما یخٗل ٤بتهغیب اإلاسضعاث والى٢ىص عٚم الجهىص الاهٟغاصیت
مً ٦ال الُغٞحن.
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ؤما ؤَغ الخٗاون ؤلا٢لیمیتٞ ،م٘ جٟا٢م تهضیضاث ٞىاٖل ٚحر الضولت في مىُ٣ت الؿاخل
ؤلاٞغی٣ي والصخغاء في آلاوهت ألازحرة وزهىنا م٘ ألاػمت اللیبیت واإلاالیتْ ،هغث ؤَغ ٖضیضة
للخٗاون ؤلا٢لیمي ؾاَمذ في َی٩لت البٗض ؤلٗملُاحي ٖبر الخضوص عٚم جإزحرٍ اإلاىسٖ ٌٟلى
مجغیاث ألاخضار.1
زالثا :البرامج الخىمىیت اإلاٗخمضة :
ل٣ض ؾٗذ الجؼاثغ مىظ بضایت ألالٟیت الجضیضة وبالخٗاون م٘ بغهامج ألامم اإلاخدضة للخىمیت
في بصماط مىهج الاؾخضامت في الخىمیت مً زال ٫الاؾخٟاصة مً ألاَضا ٝالتي ؾُغتها اإلاىٓمت
والتي ؾمیذ بإَضا ٝألالٟیت الشالشت ٦ما ط٦غها ؾالٟا ،م٘ مغاٖاة صاثما زهىنیت الضو٫
واإلاجخمٗاث وألا٢الیم.
ّ
ل٣ض ؾُغث الجؼاثغ مسُُا وَىیا ی٣ىم ؤؾاؾا ٖلى الخىمیت اإلادلیت اإلاؿخضامت ؤیً جمشل
البلضیت الىىاة ألاؾاؾیت بهض ٝالىنى ٫بلى ظمی٘ اإلاىاَ ٤وظمی٘ اإلاىاَىحن و ٤ٞالبرامج
الخىمىیت لخل ٤الخىاػهاث الجهىیت والٗضالت ؤلا٢لُمُت مً ؤظل جد٣ی ٤ما یؿمي ؤلا٢الٕ
الا٢خهاصي  ،هي ٧الخالي:
 بغهامج ؤلاوٗاف الا٢خهاصي .2001-2004البرهامج الخ٨میلي لضٖم الىمى الا٢خهاصي 2005.-2009 بغهامج جىَیض الىمى .2010-2014البرامج الخانت ٧اإلاسُِ البلضي للخىمیت PCD،البرهامج الُ٣اعي ٚحر اإلامغ٦ؼ PSD،البرهامج الُ٣اعي اإلامغ٦ؼ.2ّ
في ْل جىىٕ البرامج واهُال٢ا مً ٧ىجها جابٗت إلاخٛحر مؿخ٣ل َى ؾٗغ البرمیل في الؿى١
الٗاإلایتٖ ،غٞذ الؿىىاث اإلامخضة مً 2016-2012بلى جغاظ٘ في الٗاثضاث البترولیت وظبایتها ؤصي

- Saïd Haddad. “Entre volontarisme et alignement : quelques réflexions autour de la politique

1

africaine de l„Algérie”. Dynamique internationales , No 7, octobre,2012. Pp 2-4.
 -2ظما ٫ؾىیذ ُٖ .اءاهللا بً َحرف " ،ج٣ییم مضي ٗٞالیت البرامج الخىمىیت في جىىی٘ الا٢خهاص الجؼاثغي زاعط
ُ٢إ اإلادغو٢اث" ،مجلت ا٢خهاص اإلاا ٫وألاٖما ،٫ط 1، ٕ1،ماعؽ 2017،م.209
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بالخ٩ىمت بلى جسٟیٌ جمىیل الخىمیت وحٗؼیؼ الجبایت الٗاصیت مً زال ٫الؼیاصة في الغؾىم
والًغاثب ٖلى الؿل٘ والخضماث ،باإلياٞت بلى جغاظ٘ ٢یمت الٗملت واعجٟإ وؿبت الخطخم
والظي بضوعٍ اوٗ٨ـ ٖلى ؾیاؾاث الدكٛیل والخمایت الاظخماٖیت مما ػاص مٗض ٫ال٣ٟغ
والبُالت وجغاظ٘ مٗضالث الخىمیت البكغیت.
َظٍ ؤلازخالالث الا٢خهاصیت ٦كٟذ حجم الخبایً في مؿخىیاث الخىمیت بحن ألا٢الیم
زهىنا الخضوصیت ويٗ ٠ظاطبیت ؤلا٢لیم بؿبب مدضوصیت الؿى ١واعجٟإ الخ٩الی ٠ويٗ٠
قب٩اث الى٣ل وٚیاب الیض الٗاملت اإلااَلت عٚم جىٞغ اإلاىاَ ٤الخضوصیت ٖلى بم٩اهاث ومىاعص
َاثلت في الُ٣إ اإلاىجمي والؿیاحي والٟالحي وفي اإلاىاعص اإلااثیت ،والتي جدخاط بلى الخشمحن
والاؾخٛال٫

الٗ٣الوي.

ٞم٘

جبجي

الخ٩ىمت

في

الٟترة

اإلامخضة

مً

2019-2016ؾیاؾت جغقیض الى٣ٟاث ،جإزغث الٗضیض مً الُ٣اٖاث ٕ مً زال ٫ججمیض الخىْی٠
وبنالح هٓام الخ٣اٖض وجى ٠٢جمىیل اإلاكاعی٘ الخىمىیت ،باإلياٞت بلى جأ٧ل اخخیاَي الهغٝ
مً الٗملت الهٗبت.
٦ما ؾٗذ الخ٩ىمت مً زال ٫ؤلاؾتراجیجیت الىَىیت لتهیئت ؤلا٢لیم بلى الٗمل ٖلى جشبیذ
الؿ٩ان بخُىیغ ا٢خهاص مؿخضام وصٖم الخجهحز والخضماث في ألا٢الیم الخضوصیت ،م٘ صٖم
الخىانل والى٣ل وحٗؼیؼ ؾیاؾاث م٩اٞدت التهغیب ٖبر الخضوص.
باإلياٞت بلى ججىب آلازاع الؿلبیت اإلاخٗل٣ت بالخضوص مً زال ٫جىمیت اإلاضن
وه٣اٍ الٗبىع الخضوصیت ،وجضٖیم مخابٗت الخٗاون ٖبر الخضوص مً زال ٫جشمحن وج٨شی٠
الخباصالث وجىمیت اإلاكاعی٘ اإلاكتر٦ت م٘ الضو ٫اإلاجاوعة.

-4جىْیف الٗامل الاكخهاصي لخدلیم ألامً:
ٖلى ٚغاع الخجاعب الضولیت في جىمیت اإلاىاَ ٤الخضوصیت والتي ٢ضمذ هماطط هاجخت
زهىنا في الجاهب الا٢خهاصي ٧الخجغبت الهیىیت والخجغبت الهىضیت وججاعب مشلض الىمى
لخىمیت وجُىیغ اإلاىاَ ٤الخضوصیت وجًم مالحزیا واهضوهیؿیا وجایالهض .باإلياٞت بلى ججغبت مضیىتي
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ٞییىا-بغاجیؿالٞا (الىمؿا وؾلىٞا٦یا (ٞ1،ان الجؼاثغ ٢ض ؤصع٦ذ الخاظت بلى جٟٗیل م٣اعبت جىمىیت
للمىاَ ٤الخضوصیت ًٖ َغی ٤جدؿحن البجى الخدخیت مً زال ٫جىىی٘ قب٨ت الى٣ل وصٖم
ؾیاؾاث  ٪ٞالٗؼلت ًٖ َغی ٤عبِ جل ٪ألا٢الیم بكب٩اث مخٗضصة لىؾاثل الاجها ٫وظٗل جل٪
اإلاىاَ ٤ؤ٦ثر ظاطبیت لالؾدشماع2،ول٣ض ٖملذ الخ٩ىمت الجؼاثغیت مىظ 2000بلى الٗمل ٖلى
اخخىاء التهضیضاث مً زال ٫جبجي م٣اعبت ا٢خهاصیت ظهىیا و٢اعیا حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى صٖم ظهىص
الخىمیت في بٞغی٣یا واإلاٛغب الٗغبي والؿاخل ،وج٣ضیم اإلاؿاٖضاث للٗضیض مً
الضوٖ ٫بر اجٟا٢یاث الكغا٦ت ٧الىیباص ،واإلاؿاٖضاث اإلاالیت اإلا٣ضمت لخىوـ ومالي والىیجغ
وٖملیاث مسر الضیىن.
باإلياٞت بلى الهىاصی ٤الخانت بخمىیل اإلاكاعی٘ الخىمىیت للمضن في قما ٫مالي في ٚاو
و٦یضا ٫وجىمبى٦خى.
٦ما ٖملذ اللجان اإلاكتر٦ت زهىنا م٘ جىوـ ٖلى ججؿیض الٗضیض مً اإلاكاعی٘ وحؿهیل
خغ٦ت ألاٞغاص والؿل٘ والخضماث بحن البلضیً وجباص ٫اإلاٗلىماث زهىنا ٞیما حٗل ٤بدغ٦ت
عئوؽ ألامىا ،٫باإلياٞت بلى اجٟا٢اث زانت بالُا٢تَ .ظا الخىظه الظي یٗ٨ـ بعاصة الجؼاثغ في
اهتهاط ؾیاؾت ال٣ىة الىاٖمت مً زال ٫جٟٗیل صبلىماؾیتها الا٢خهاصیت زهىنا م٘ الؿلُت
الجضیضة في الجؼاثغ مً زال ٫بوكاء و٧الت زانت الى٧الت الجؼاثغیت مً ؤظل الخًامً الضولي
والخىمیت

مغجبُت

مباقغة

بغثاؾت

الجمهىعیت

مهمتها جمىیل مكاعی٘ "مؿاٖضاث" في ال٣اعة ألاٞغی٣یت بك٩ل زام وبٗض صیىام٨یت ظضیضة
للضبلىماؾیت الجؼاثغیت بٞغی٣یا.

عابٗا :ألاهضاف اإلاؿخلُلت الؿُاؾت الخاعحُت الجؼاثغٍت في بفغٍلُا:
 -1نیض نابغة  ،مدلٖ ٤بض الٛاوي " ،بق٩الیت جإمحن الخضوص وجىمیت اإلاىاَ ٤الخضوصیت ٢غاءة في ؤَم ججاع
ببٌٗ الضو ٫في جىمیت وجُىیغ اإلاىاَ ٤الخضوصیت" ،مجلت الا٢خهاص وال٣اهىن  ،الٗضص  30 ،صیؿمبر ،م-
م.158-156،
ٖ -2ال ١ظمیلت" ،اإلاىاَ ٤الخضوصیت للجؼاثغ بحن مخُلباث الخىمیت اإلادلیت و حٗؼیؼ م٣ضعاث الؿیاخت الىَىیت"،
اإلاجلت الجؼاثغیت لؤلمً ؤلاوؿاوي ،ط 2، ٕ4،ظىان 2019،م 22.
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 -1جُٟٗل الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت٦ ،ضٖامت للضبلىماؾُت الؿُاؾُت ،وطل ٪بدسخحر َغٍ٤
الجؼاثغ الً٣ىؽ ،زضمت للخجاعة ؤلاٞغٍُ٣ت البُيُت  ،وألا٦ثر مً طل ٪ظٗله وؾُلت للخىٚل
الا٢خهاصي الجؼاثغي في ال٣اعة.
 -2بٖاصة جُٟٗل جغج٨ؼ مباصعة الىِباص (الكغا٦ت الجضًضة مً اظل جىمُت بٞغٍُ٣ا)ٖ ،لى جُبُ٤
قغوٍ اإلااؾؿاث الضولُت والتي حؿمحها "قغوٍ الخىمُت اإلاؿخضامت"،والتي جلخهها في
الؿالم وألامً"" ،الضًم٣غاَُت والخ٨م الغاقض والاصعاة الا٢خهاصًت الؿلُمت".
 -3جىٞحر الؿالم وألامً في بٞغٍُ٣اٌٗ :خبر الؿالم وألامً قغَان ؤؾاؾُان ال ًم ً٨صوجهما
الخضًض ًٖ الخىمُت البكغٍت في ؤي بلض ٧ان ،وبٞغٍُ٣ا اإلاكبٗت بالجزاٖاث والخالٞاث
والاه٣الباث ،واإلا٨بلت بال٣ٟغ والجىٕ وألامغاى ال خل لها الُىم بال عَ ٘ٞظا الخدضي،ولظا
ج٩ىهذ مباصعة الؿالم وألامً ؤلاٞغٍُ٣ت مً زالزت ٖىانغ وهي:1
* حٗؼٍؼ الٓغوَ ٝىٍلت اإلاضي اإلاىاجُت للخىمُت وألامً.
*بىاء ٢ضعة اإلااؾؿاث ؤلاٞغٍُ٣ت لئلهظاع اإلاب٨غ.
*بيٟاء الهٟت اإلااؾؿاجُت ٖلى الالتزام بالُ٣م الجىَغٍت للكغا٦ت الجضًضة لخىمُت بٞغٍُ٣ا،
وطاَ ًٖ ٥غٍ ٤الُ٣اصة.
 -4الٗمل ٖلى حصجُ٘ الضًم٣غاَُت والخ٨م الغاقض :حٗهضث مباصعة الكغا٦ت الجضًضة لخىمُت
بٞغٍُ٣ا باخترام اإلاٗاًحر الٗاإلاُت للضًم٣غاَُت وخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وطل ٪اؾدىاصا بلى مٟهىم الخ٨م
الغاقض الظي ٌؿدىض ؤؾاؾا بلى مجمىٖت مً اإلاٗاًحر وهي:

2

*ب٢امت صولت الخ ٤وال٣اهىن.
*الخٗضصًت الؿُاؾُت.
- Le rapport du nouveau partenariat pour le developpement de l„Afrique NEPAD .Abouja ,le 23

1

octobre 2001 ,p18.
2

-Pierre Jaque, Marial Nzonanku,Le NEPAD facteur du durabilité de politiques et modernisation de

l„administration lors du séminaire régional sur la gouvernance sur la gouvernance du 9/11
juille ;cotonou.
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*اإلاغا٢بت الكٗبُت ًٖ َغٍ ٤اإلاجالـ اإلاىخسبت صًم٣غاَُا (البرإلاان).
*الكٟاُٞت في حؿُحر قاون الضولت.
*اإلاداؾبت التي ج٣ىم مً زال ٫بىاء ؾلُت ً٢اثُت ٢ىٍت.
*خغٍت الخٗبحر.
زاجمت:

مما ؾبً ،٤م ً٨ال٣ىّ ٫
بإن بٞغٍُ٣ا ٧اهذ ٖلى ّ
مغ جاعٍش الجؼاثغ اإلاؿخ٣لت ،وبلى ًىمىا َظا ،هي

مىي٘ ٢ضم الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت ،وٖم٣ها الُبُعي ،وًٞائها الجُىؾُاسخي ألاوؿب
ً
زهىنا ّ
لخماعؽ ٖلُه الجؼاثغ ُ
ؤن صو ٫ال٣اعة الؿمغاء
خغ٦تها الضبلىماؾُت ووكاَها الخاعجي،
ً
ؤزبدذ صاثما صٖمها لخُاعاث الجؼاثغ ومىاٟ٢ها الخاعظُت.
ًّ
ً
ظضًا في
ل ً٨بطا ؤعاصث الجؼاثغ ٗٞال حٗؼٍؼ جىاظضَا في َظا الًٟاء ؤلاٞغٍ٣يٗٞ ،لحها الٗمل
ّ
ّ
الخ٣ُ٣ي في اجداص اإلاٛغب الٗغبي ،والخيؿُ ٤م٘ باقي ؤًٖاثه
ب٢لُمي مٛاعبي ،ؤي الاهضماط
بَاع
ٍ
ٍ
مٛاعبي مخ٩امل٢ ،اصع ٖلى مجابهت ألازُاع ألامىُت اإلادض٢ت مً ظىاخه الجىىبي ،ؤيّ
ّ
لبىاء نغح
ٍ
ظهت ؤزغي الخهضي إلاكاعَ٘ ال٣ىي ال٨بري ،وٖلى
مً الؿاخل ؤلاٞغٍ٣ي مً ظهت ،وبةم٩اهه مً ٍ
ً
ًٞال ًٖ الهحن ،والى٢ىّ ٝ
بىضًت
عؤؾها الاجداص ألاوعوبي والىالًاث اإلاخدضة والخل ٠ألاَلسخي،
ً
ٞغنا ؤ٦بر لالؾخٟاصة مً اإلا٩اؾبّ ،
وججىب الًٛىٍ التي
ٖىض الخٟاوى مٗها ،بما ًًمً لها
جٟغيها.

كاثمت اإلاغاح٘:
-1

بهجذ ٢غوي ،الؿُاؾت الخاعظُت الجؼاثغٍت مً الشىعٍت بلى الاهٟ٨اء ٖلى الظاث.،في

بهجذ ٢غوي وٖلي الضًً َال .٫الؿُاؾاث الخاعظُت للضو ٫الٗغبُت ،جغظمت:ظابغ ؾُٗض ٖىى،
مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث الؿُاؾُت ،ال٣اَغة.2002 ،
-2

ظما ٫ؾىیذ ُٖ .اءاهللا بً َحرف " ،ج٣ییم مضي ٗٞالیت البرامج الخىمىیت في جىىی٘

الا٢خهاص الجؼاثغي زاعط ُ٢إ اإلادغو٢اث" ،مجلت ا٢خهاص اإلاا ٫وألاٖما ،٫ط 1، ٕ1،ماعؽ
2017،م.209
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 -3نیض نابغة  ،مدلٖ ٤بض الٛاوي " ،بق٩الیت جإمحن الخضوص وجىمیت اإلاىاَ ٤الخضوصیت
٢غاءة في ؤَم ججاع ببٌٗ الضو ٫في جىمیت وجُىیغ اإلاىاَ ٤الخضوصیت" ،مجلت الا٢خهاص وال٣اهىن
 ،الٗضص  30 ،صیؿمبر،
ٖ -4ال ١ظمیلت" ،اإلاىاَ ٤الخضوصیت للجؼاثغ بحن مخُلباث الخىمیت اإلادلیت و حٗؼیؼ
م٣ضعاث الؿیاخت الىَىیت" ،اإلاجلت الجؼاثغیت لؤلمً ؤلاوؿاوي ،ط 2، ٕ4،ظىان .2019،
 -5مدمض یاؾحن الجالصخي" ،حٗاون ؤمجي جىوسخي  -ظؼاثغي واجٟا٢اث قغا٦ت جُىي مغخلت
ٞخىع" ،ظغیضة الخیاة.
 -6بغ٢ى ١مدىض  ،الضبلىماؾیت الجؼاثغیت ...زمؿىن ؾىت مً اإلاباصت والٗ٣الهیت ،م٣ا٫
ميكىع

بجغیضة

اإلاؿاء

ٖلى

اإلاى٘٢

ؤلال٨ترووي

الخالي

بخاعٍش:2021/02/12:

https://www.djazairess.com/elmassa/61943
 -7جغ٧ی بلیاؽ الضبلىماؾیت الجؼاثغیت في مىاظهت الخدالٟاث الٗغبیت والضولیت  ،م٣ا٫
ميكىع في ظغیضة الغاثض ،یىمیت بزباعیت وَىیت ،بخاعیش ٖ2015/12/01لى اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي
الخاليhttp://elraaed.com/ara/watan
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Friedrich ebert stiftung, 2015.
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octobre,2012.
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