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ملفات

املركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات
ملذمة
ٖالقة ةةة إية ةغان بة ةةاملغغب الٗغبة ةةي ثدم ة ة مم ة ة ات وزهة ةةائو محٗة ةةضصن ثخة ةةاص ثخة ةةون مسحلفة ةةة لية ةةا ٖة ةةن
ٖالقاتهةةا بةةضوش املكةةغي الرةةي ينٓةةغ الةةبٌٗ منهةةا إلةةى إيةغان بونةةفاا زهةةما ثاعيسيةةا ٖنيةةضا ثح ةةاوػ زُوعثة
أخيانا خضوص ما ثمثل إؾغائي بالنؿبة لاا ألؾباب يحٗلق بًٗاا بقناٖة هظه الةضوش أن الطُةغ إلاؾةغائي
يدمة ة ن ةةبغة ميقح ةةة وال يملة ةك عؾ ةةوزا اؾة ة واثي يا وايوؾياؾ ةةيا ب ة ةوال قياؾ ةةا بسهة ة يمثة ة م ةةن منٓ ةةوع
الظا غن الجماٖيةة للثث ةوين نةوعن إلامطواَوعيةة الفاعؾةية الرةي تهةضص ثسةو وأَةغاي بٗةٌ الثيانةات الٗغبيةة
القُغية باملكغي.
وبالح ةةال ف ةةقن ي ةةٗف أو قل ةةة ٖوامة ة الط ةةوي والقل ةةق م ةةن عمؼي ةةة اله ةةوعن الحاعيسي ةةة ية ةغان ب ةةضوش
املغةةغب الٗغبةةي يخةةيذ إا ةغاء مقاعبةةة أ ةةو مويةةوٖية وأق ة انفٗةةاال للٗالقةةات املغاعبيةةة إلايغانيةةة .وٖمومةةا فةةقن
الٗالقات ب ن الجانب ن خضيثة الٗاض نؿبيا وجٗوص ف م ملاةا إلةى مغخلةة مةا بٗةض خهةوش صوش املغةغب الٗغبةي
ٖ ةةى اؾ ةةحقاللاا م ةةا أن ه ةةظه الٗالق ةةات ل ة ثقف ةةؼ إل ةةى وااا ةةة ألاخ ةةضاذ إال بٗ ةةض انحه ةةاع الث ةةوعن إلاؾ ةةالمية ف ة
إية ةغان .ألن املغخل ةةة الر ةةي ؾ ةةبقد ه ةةظا الٗا ةةض لة ة جك ةةاض زاللا ةةا الٗالق ةةات بة ة ن الج ةةانب ن صيناميثي ةةة زان ةةة
جؿ ةةحدق ال ةةظ غ باؾ ةةح ناء الٗالق ةةات إلايغاني ةةة املغغبي ةةة الر ةةي ان ةةد ثتز ةةظ مك ةةغوٖيبها وعبم ةةا اانب ةةا ب ةوا م ةةن
صالالتهةةا الؿياؾةةية مةةن قةةض وٖغاقةةة النٓةةا الؿياسة ي فة البلةةضين زانةةة وأن النسة الؿياؾةةية والثقافيةةة
ب ةةاملغغب ال ثسف ةةي اٖ اػه ةةا بح غببه ةةا ف ة الحث ة الر ةةي ث ةةغ أته ةةا ثمث ة نموطا ةةا فغي ةةضا الؾ ةةحقغاع وعؾ ةةور الضول ةةة
باملنُقة.
وعغ أن ٖالقة إيةغان بالخكةي٘ جٗةوص إلةى مغاخة محةتزغن مةن الحةاعيش الحةضيث إال أن ٖالقةة الخكةي٘
الةةظأ أتةةحد جغل ة ٖلي ة رن مةةةحة إيغانيةةة ب ةةون بةةضوش املنُقةةة دٗةةوص إلةةى ٖاةةوص ثاعيسيةةة قضيمةةة نؿةةبيا
فقةةض ؾةةبق وأن ثتؾؿةةد إمةةاعات محٗةةضصن املةةظاه فة الجؼائةةغ واملغةةغب الٗغبةةي بكةةخ ٖةةا  .ألامةةغ الةةظأ أوتةةح
أن املنُقة مفحوخة ٖ ى

الحتر وات الري اند ثماعؾاا مسحلف املل والند الري اند جعة ههةا الحًةاعن

الٗغبيةةة إلاؾ ةةالمية ف ة الٗه ةةغ الوؾ ةةيِ مثلم ةةا خ ةةضذ م ةة٘ إم ةةاعن الط ةةواعي بمضين ةةة ثاه ةةغت الجؼائغي ةةة (ثي ةةاعت
خاليةةا) الرةةي ٖغفةةد ف ة الثحابةةات الحاعيسيةةة ب الضولةةة الغؾةةحمية

مةةا أن الضولةةة الفاَميةةة الكةةيٗية بمهةةغ

قاضت انُالقبهةا الحاؾةمة مةن مضينةة ب ايةة فة قةغي الجؼائةغ وٖةالون ٖ ةى طلةك فةقن ثقاليةض املدبةة والةوالء
ل ةةلش البي ةةد ق ةةضيضن الغؾ ةةور باملنُق ةةة واعثبُ ةةد بمغاٗي ةةات وَق ةةوؽ م ةةا يون ةةف بالحه ةةوي الؿ ة ي أو م ةةا
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دؿ ة و وفةةق الحٗب ةةو الثقةةاف للمنُقةةة بالؼوايةةا الُغقيةةة املنخكةةغن بكةةخ مةةيرغ ف ة املغةةغب وبضعاةةة ال يمثةةن
إغفالاا ف

من الجؼائغ وليبيا وثونـ وموعيحانيا.

ونٗحقض أن انُالقا من املُٗيات الجيوؾياؾية ملنُقة املغغب الٗغبي فقن صولاةا لة ثثةن جٗةاعى بة
ولةةيـ لاةةا اٖ ةواى ب ةةو خرةةو رن ف ة أن ثًةةُل٘ إي ةغان بةةضوع إقلي ةةي ومدةةوعأ ينةةةج مةة٘ رقلاةةا الؿياس ة ي
والاؾ ة واثيك ضولةةة ب ةةون ثحمحةة٘ بسانةةية الجةةواع مةة٘ الةةوَن الٗغبةةي زهونةةا إطا اؾةةح نينا هنةةا مةةا يث ةةوه
الطونامج النووأ إلايغاني من ثدفٓات لةض أغلة ألاَةغي .ألن مثة هةظا الةضوع ال يث ةو لةضاها ثسوفةات ثفغػهةا
الحؿاؾةةيات الحاعيسيةةة وال اٖةةات الحضوصيةةة ومةةا يهةةاخ

ة طلةةك مةةن لةةحن مبةةالر فية للةةظا غن املك ة و ة

ب ن إيغان ومديُاا القغي ل فالضوش املغاعبية ثغ أن إيغان لٗبد صائما بدثة موقٗاةا املحم ة صوعا إقليميةا
مة ةةيرغا ولة ةةيـ هنة ةةاال مة ةةا يمنة ةة٘ مؿة ةةحقبال أن يٓ ة ة هة ةةظا الة ةةضوع ية ةةمن خة ةةضوص مقبولة ةةة ال ثة ةةيصأ إلة ةةى إلازة ةةالش
بالحواػن ةةات اله ةةٗبة والحؿاؾ ةةة فة ة املك ةةغي .وبالح ةةال فدر ةةو الطالف ةةات الر ةةي نك ةةبد فة ة ف ة ةوات محٗ ةةضصن بة ة ن
املغغب الٗغبي وإيغان اند ثنب٘ صائما من َبيٗة موقفاةا مةن قًةايا ونؼاٖةات املنُقةة ومةن أؾةلوب مقاعببهةا
وجٗاَاه ةةا م ةة٘ الك ةةتن ال ةةضاز ل ةةضوش املنُق ةةة ول ةةيـ م ةةن منُل ةةق مٗاعي ةةة ن ةةغيدة ل ةةضوعها إلاقلي ي .م ةةا أن
الحطةةو الةةظأ نلفي ة ف ة املكةةغي بكةةتن الاهحمةةا إلايغانةةي بالقًةةية الفلؿةةُينية وقًةةايا الكةةغي ألاوؾةةِ ٖ ةةى
الٗمةو ال نخةاص نلمؿة مةن زةالش عصوص ألافٗةاش الؿياؾةية املباقةغن لةضوش املغةغب الٗغبةي ويمثننةا أن ن ةؼ
أن ة إطا واةةضت لةةض بٗةةٌ ألاَ ةغاي املغاعبيةةة مواقةةف ج ّ
ٗطةةو ٖةةن اؾةةخياسها مةةن الؿياؾةةة إلايغانيةةة ف ة الكةةغي
ألاوؾةةِ ف ةةي ثةةتجي مةةن صون قةةك فة ؾةةياي ثنؿةةيق ؾياسة ي ث غية هةةظه ألاَةغاي مةة٘ صوش إقليميةةة فاٖلةةة فة
املكغي مهغ والؿٗوصية.
املغرب العربي وإًران والفضاء الجيوسياس ي لفرنسا:
إن يةةبابية املفةةاهي الرةةي ثحٗلةةق بمقاعبةةة وثدلي ة الوقةةاا٘ املحغ ةةون والطايةةٗة لحقلبةةات الؿياؾةةات القُغيةةة
للةةضوش إيةةافة إلةةى َابٗاةةا غ ةةو اليقي ةةي يؼيةةض مةةن الهةةٗوبة الرةةي جكةةٗغ ههةةا مسحلةةف ألاَ ةغاي مةةن أا ة فا ة
ثُوع ألاخضاذ الري يثحنفاا الثث و من الغموى وهو طات الغموى أو الالحباؽ الظأ يفغػه الحضذ نفؿة
أو ثحٗمةةض ألاَ ةغاي املحه ةاعٖة إقةةاٖح مةةن أا ة الحغُيةةة ٖ ةةى ثدغ ةةات ال ي ةغاص لاةةا أن ثسًةة٘ مل اةةغ املغاقبةةة
الضقيقة.
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وٖلي فٗنضما نحدضذ هنا ٖن املغغب الٗغبي ثيان اف واض ي قائ بظاث فقننا نك و بظلك إلى ونة يمثة
فًاء ايوؾياؾيا منةجما بهغي النٓغ ٖةن الازحالفةات أو خرةو الحناقًةات املواةوصن بة ن صولة القُغيةة
ما أن مُٗيات الجغغافيا الؿياؾية للمنُقة الواقٗة ثدد ثةتر و الفًةاء املحوؾةُي ث ٗة املغةغب الٗغبةي
زاي ةةٗا بك ةةخ

ب ةةو لح ةةتر و الُموخ ةةات الجيوؾياؾ ةةية والجيواؾ ة واثي ية لفغنؿ ةةا وإل ةةى خ ةةض م ةةا الُموخ ةةات

نفؿ ةةاا اليُالي ةةا خينم ةةا يحٗلةةق ألامةةغ بليبي ةةا أو خر ةةو بالنؿةةبة ملواق ةةف اؾةةبانيا بالنؿ ةةبة للمؿ ةةائ الر ةةي ثس ةةو
ق ةةماش املغ ةةغب .ل ةةظلك ل ة يث ةةن مؿ ةةحغغبا أن جؿ ةةوء الٗالق ةةات إلايغاني ةةة م ةة٘ بٗ ةةٌ صوش املنُق ةةة ف ة مغخل ةةة
ثؼامنة ةةد مة ةة٘ ثغااة ةة٘ ٖالقة ةةات إي ة ةغان مة ةة٘ فغنؿة ةةا ومة ةة٘ صوش الاثدة ةةاص ألاوعوبة ةةي ٖمومة ةةا ويمث ة ة هنة ةةا النمة ةةوطي
الجؼائةةغأ اؾةةح أ
ناء ؾةةيتجي الحةةضيث ٖنة فة الفقةغات املقبلةةة.فٗالقات املغةةغب الٗغبةةي الهةةغ و( )1بةةقيغان ثحةةترغ
بكةخ الفةةد ؾةةواء ؾةةلبا أو إي ابةا بٗالقةةات هةةظه الةةضوش بفغنؿةةا بة أن الٗالقةةات الجؼائغيةةة إلايغانيةةة نفؿةةاا
ثمثة فة بٗةةٌ اواندهةةا ثدةةضيا وموقفةةا اؼائغيةةا موااةةا يةةض فغنؿةةا فة ؾةةياي ن ةغاٖاما الةةظأ يةةغثبِ بملفةةات
زالفية ٖضيضن ثحدث فاها مُٗيات الظا غن الحاعيسية املك و ة املثسنة بالجغاخات ولة يثةن هةظا الٗنهةغ
الحاؾة ة م ةةن خي ةةث ثتر واثة ة وثبٗاثة ة الؿياؾ ةةية لغية ة ٖ ةةن الف ةةاٖل ن الؿياؾ ةةي ن فة ة إية ةغان ال ةةظين ي ةةوصون
اؾخثماعه لهالحا ف ؾياي نغاٖا م٘ الغغب زانة بهضص امللف النووأ إلايغاني.
وخينم ةةا نحد ةةضذ ٖ ةةن املُٗي ةةات الجيوؾياؾ ةةية ٖلين ةةا أن نم ة وف ةةق م ةةا ي ةةضٖو إل ةةى طل ةةك ؾ ةةخيفان عوػي ةةو
بكةةخ منهك ة مةةا ب ة ن مفاةةو الجيوؾياؾةةة  géopolitiqueوب ة ن الجغغافيةةا الؿياؾةةية بمٗناهةةا الحقليةةضأ
ف ةةاملفاو ألاز ةةو دك ة و ف ة الٗ ةةاصن إل ةةى صعاؾ ةةة إلاَ ةةاع الؿياس ة ي ال ةةظأ يخك ةةخ م ةةن أق ةةالي ال ةةضوش والطُ ةةوٍ
الؿياؾ ة ةةية الر ة ةةي ي ة ةةح ثوْيفا ة ةةا ٖ ة ةةاصن بمٗ ة ةةو الح ة ةةضوص وم ة ةةن الك ة ةةبخات وألاقُ ة ةةاب وألام ة ةةا ن الغمؼي ة ةةة .أم ة ةةا
الجيوؾياؾة فحمث صعاؾة الفًاء الظأ ثنح ي إلي الضولة منٓوعا إلي (أأ الفًةاء) بونةف يمثة عهانةا
يفض ة ة ي إل ة ةةى انس ة ةغاٍ م موٖ ة ةةة م ة ةةن الف ة ةةاٖل ن ؾ ة ةةواء ة ةةانوا مٗاعي ة ة ن أو محدة ةةالف ن ( )2وبالح ة ةةال فاملقاعب ة ةةة
أ
ّ
الجيوؾياؾة ةةية ال ثة ةةيمن بة ةةتن ٖملية ةةة الجمة ةة٘ ب ة ة ن ألاخة ةةضاذ قة ةةاصعن ٖ ة ةةى أن ثة ةةوفغ لنة ةةا إَة ةةاعا ٖقالنية ةةا أو مبة ةةضأ
 1هْاك اىعدَد ٍِ اىَساجع اىتٍ تفسق تُِ ٍا َسًَ تاىَغسب اىعستٍ اىصغُس اىرٌ َضٌ مال  ٍِ :اىَغسب واىجزائس وتىّس  ،وتُِ اىَغسب اىعستٍ
اىنثُس اىرٌ َضٌ تاإلضافح إىً اىدوه اىثالث اىتٍ أتُْا عيً ذمسها تيدَِ آخسَِ هَا ىُثُا وٍىزَتاُّا  ،وتجدز اإلشازج هْا إىً أُ أغية اىنتاتاخ اىفسّسُح
حَُْا تتحدث عِ ىفظ "  "maghrebمَفهىً جغسافٍ وسُاسٍ فإَّا تشُس ترىل إىً اىدوه اىثالث األوىً فقظ ،زغٌ أُ ٍىزَتاُّا تقع هٍ األخسي ضَِ
دائسج اىْفىذ اىفسّسٍ اىتقيُدٌ.وّحُو هْا إىً متاب Yves Lacoste , Questions de géopolitique ; l'islam, la mer , l'Afrique; Coll : :
le livre de poche , éditions la découverte et Librairie générale Française 1988 page 77
َْ 2ظس فٍ هرا اىصدد إىً اىَىسىعح اإلىنتسوُّح اىشاٍيح تاىيغح اىفسّسُحٍ ،ادج géopolitique
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ثفؿ ة ويا ف ة ة الجيوؾياؾة أبٗ ةةض م ةةا ثخ ةةون ٖ ةةن امل ةةنر الق ةةائ ٖ ةةى ٖملي ةةة عم النق ةةاٍ وث ميٗا ةةا ل ةةظلك
فل ةةيـ الجم ةة٘ ب ة ن ألاخ ةةضاذ ه ةةو ال ةةظأ يً ةةفي املٗقولي ةةة ٖ ةةى الوي ةةٗيات ف ةةالٗثـ ه ةةو الص ةةحيذ فٗن ةةضما
ننُلةةق م ةةن مف ةةاهي الؿ ة ووعن وجك ةةثيالت ألانٓم ةةة وأااؼته ةةا يتز ةةظ الح ةةضذ صاللح ة  3الخامل ةةة.وهنا بالحدضي ةةض
ثحقةاَ٘ الجوانة الجيوؾياؾةية مةة٘ الجوانة

الجيوإؾة واثي ية زانةة وأن الجيوؾياؾةةة ال يمثنهةةا أن

ثخةةون إال محمارلةةة مةة٘ صعاؾ ةةة الٗوام ة الٗامةةة الرةةي ثخ ةةون أبٗاصهةةا قةةاعن وطات َبيٗةةة ق ةةاصعن ٖ ةةى الحةةتر و ف ة
الٗم ةةق ف ة ه ةةظا الاث ةةاه أو طاال ٖ ةةى املك ةةغوٕ الؿياس ة يل أم ةةا ألابٗ ةةاص الجيوإؾ ة واثي ية فح ج ةةت إل ةةى ثدلي ة
املُٗيةةات ٖ ةةى ازةةحالي أنواٖاةةا ؾةةواء انةةد محٗلقةةة بالجوانة الاقحهةةاصية أو الااحماٖيةةة والضيمغغافيةةة
وأيًا امل االت الٗؿثغية الري يمثنها أن ثيرغ ٖ ى إلاؾ واثي ية الٗامة الري ثًٗاا الضولة ومةن هنةا يح ةح
أن الجيوؾياؾةةة تهةةضي بك ةةخ زةةام إلةةى صعاؾ ةةة املكةةاع ٘ املمثنةةة بينم ةةا تهةةح الجيوإؾ ة واثي يا بالجوان ة
الحنفيظيةةة .)4 (.وه ةةظا ألاؾ ةةلوب م ةةن املقاعب ةةة الق ةةائ ٖ ةةى الحدضي ةةض املفةةاهي ي دؿ ةةاٖضنا ٖ ةةى فا ة الٗالق ةةات
املغاعبية إلايغانية بٗيةضا ٖةن القةغاءن الحقليضيةة الرةي ثثحفةي بةالجم٘ بة ن ألاخةضاذ وإٖةاصن ثغثيدهةا مةن الناخيةة
الؼمنية ةةة مة ةةن أا ة ة اؾة ةةحسالم املواقة ةةف والة ةةغح الرة ةةي ثبة ةةضو منةة ةةجمة ْاهغية ةةا مة ةة٘ مؿة ةةاع ألاخة ةةضاذ .وٖلي ة ة
فالٗالقةةات إلايغانيةةة املغاعبيةةة لةةن جكةةخ عهانةةا خقيقيةةا للُةةغف ن إال بقةةضع مةةا جؿةةاٖضهما ٖ ةةى ثُةةويغ ٖنانةةغ
قوتهمةةا وألن مواقةةف ألاَ ةغاي الفاٖلةةة ف ة الؿةةاخة املغاعبيةةة محًةةاعبة زانةةة ف ة خالةةة جٗةةاعى املهةةالح ب ة ن
املغةةغب والجؼائةةغ فةةقن ٖالقةةات إيةغان حلةةد إلةةى مغخلةةة ثحم ة بهةةياغة اضيةةضن لٗالقةةة إيةغان باملنُقةةة جٗحمةةض
ٖ ة ةةى مداول ة ةةة اؾة ةةخثماع املوق ة ةة٘ الجيوؾياس ة ة ي ل جؼائ ة ةةغ ٖ ة ةةى مؿ ة ةةحو قة ةةماش إفغيقي ة ةةا زانة ةةة وأن ثواا ة ةةات
الؿياؾةة املهةغية الحاليةة ال ث ةوال لاةا زيةاعات بضيلةة .طلةك أن إيةغان ثةغ أن الجؼائةغ باثةد أ ةو مةن أأ وقةد
مض ة و ث ةغاهن ٖ ةةى خ هةةا الجغغاف ة والؿياس ة ي الًةةيق الةةظأ أملح ة ٖلاهةةا ؾةةٗة عقٗبه ةا و ةةون الحدةةضيات الرةةي
ثفغيةةاا ٖلاهةةا القةةو إلاقليميةةة والضوليةةة زانةةة ٖ ةةى مؿةةحو خةةضوصها الغغبيةةة والجنوبيةةة ٖ ةةى امحةةضاص صوش
الؿةةاخ إلافغيقةةي الرةةي ثحٗةةغى لًةةغوٍ طةةو مةةن قبة الةةضوش الثطةةو وثدضيةةضا الواليةةات املحدةةضن ألامغيثيةةة
وفغنؿةةال وبالحةةال فةةقن الجؼائةةغ وإي ةغان ينٓ ةغان إلةةى بًٗةةاما الةةبٌٗ ٖ ةةى اٖحبةةاع أن ة َةةغي يمث ة للُةةغي
رز ةةغ عن ةةيض ق ةةون إي ةةافية ف ة مديُ ة إلاقلي ةةي املباق ةةغ م ةةن منُل ةةق أن البد ةةث ٖ ةةن الق ةةون دك ةةخ أؾ ةةاؽ
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ؾلو يات الفاٖل ن الجيوؾياؾي ن ثماما مثلمةا أن القةون ثدةضص الٗالقةات بة ن املةيرغين فة لٗبةة الؿياؾةة
الضولية ()5
العالكات إلاًرانية املغاربية :نسم ألاحذاث وبينة املصالح
إن ألابٗةةاص الجيواؾ ة واثي ية والجيوؾياؾةةية للٗالقةةة الرةةي نحدةةضذ ٖنهةةا ثح ةةح وثح ةةى مةةن زةةالش ثمفه ة
الوق ةةاا٘ وألاخ ةةضاذ ف ة ة ؾ ةةياقات ثسة ةةحلِ فاه ةةا الجوانة ة الٗقالني ةةة بحلة ةةك الانفٗالي ةةة الرة ةةي جعج ةةؼ مقحًة ةةيات
الحثمة الؿياؾية ٖن ثقضي ثفؿ وات مقنٗة لاا وطلك ما يضفٗنا إلى الحضيث هنا ٖةن الٗالقةات الثنائيةة
ب ة ن صوش املغةةغب الٗغبةةي وإي ةغان مةة٘ ال و ة بكةةخ أؾاس ة ي ٖ ةةى الٗالقةةة الرةةي ث مةة٘ ةةال مةةن الجؼائةةغ واملغةةغب
بةةقيغان مةةن منُلةةق اقحناٖنةةا أن الٗالقةةة إلايغانيةةة ههةةاث ن الةةضولح ن ثدمةةالن الثث ةةو مةةن الةةضالالت الؿياؾ ةةية
وإلاؾ واثي ية الري ما ػالد ميرغن ٖ ى املديُ ن املغاعبي والٗغبي.

 -2الجزائر وإًران :من الوساطة إلى الصراع وصوال إلى التحالف
قاضت الٗالقات الجؼائغية إلايغانية ٖطو الٗقوص ألاعبٗةة ألاز ةون ٖةضن ثدةوالت م تهةا مدُةات مامةة وفانةلة
ثمثل ةةد ب ةةضايبها م ةة٘ الوؾ ةةاَة الرة ةةي قام ةةد هه ةةا الجؼائ ةةغ بة ة ن الٗة ةغاي وإية ةغان فة ة ٖاة ةةض الك ةةاه بك ةةتن الهة ةغإ
ّ
ثواةد بةةالحوقي٘ ٖ ةةى اثفاقيةة الجؼائةةغ ؾةنة  1975الرةةي لة
الحةضوصأ خةةوش قةِ الٗةةغب .وسة الوؾةاَة الرةةي ع
ثةةحمثن مةةن إتهةةاء الطةةالي بكةةخ خاؾ ة ومةةا ػالةةد ثثةةاع بكةةتتها الثث ةةو مةةن املالخٓةةات مةةن قب ة الجةةانب ن .أمةةا
الوؾةاَة الجؼائغيةة الثانيةةة فقةض قامةد ههةةا الجؼائةغ مباقةغن بٗةةض انحهةاع الثةوعن إلايغانيةةة وثف ةغ أػمةة الغهةةائن
بالؿفاعن ألامغيثية ف إيةغان ؾةنة  1981خيةث ؾةاهمد الضبلوماؾةية الجؼائغيةة خينهةا فة إي ةاص خة ؾةل ي
لألػمة الري ان من املمثةن أن ثتزةظ أبٗةاصا متؾةاوية ومةضمغن بالنؿةبة للمنُقةة بغمبهةا .مةا أن الجؼائةغ وٖ ةى
زةةالي مٗٓ ة الةةضوش الٗغبيةةة وزانةةة الطلي يةةة ل ة ثحسةةظ موقفةةا مؿةةانضا للٗ ةغاي ف ة خغب ة يةةض إي ةغان و ةةان
ّ
موقفا ةا محواػن ةةا إل ةةى أبٗ ةةض الح ةةضوص وخاول ةةد ف ة البضاي ةةة أن جة ةةطغ صبلوماؾ ةةيبها م ةةن أا ة إي ةةاص خ ة ؾ ةةل ي
للهة ةغإ الق ةةائ ب ة ة ن البل ةةضين لثة ةةن اؾ ةةبهضاي َة ةةائغن وػي ةةغ الطاعاي ةةة الجؼائة ةةغأ مدم ةةض الهة ةةضيق ب ةةن ي ة ة
بهاعور قي أن ان من مهضع ٖغاق أناب املباصعن الجؼائغية ووػيغ زاعايبها ف مقح .
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أمةةا مغخلةةة الهةغإ بة ن الجؼائةةغ وإيةغان فقةةض بةةضأت بكةةخ ثةةضعيك بمالمةةذ واتةةحة بالنؿةةبة ألغلة املحةةابٗ ن
للكتن الجؼائغأ غضان إٖالن الحٗضصيةة الؿياؾةية والحؼبيةة فة الجؼائةغ والرةي ةان مةن نحائ اةا ثخةوين ٖةضص
هائ من ألاخؼاب بًٗاا ث ثتؾيؿ ٖ ةى أؾةـ صينيةة .وقةض مثلةد الجدهةة إلاؾةالمية لننقةاط املدٓةوعن أبةغػ
هظه ألاخؼاب الضينية املٗحمضن إلى اان خغ ة امل حمة٘ إلاؾةالمي (خمةاؽ) الرةي ايةُغت إلةى جٗةضي اؾةماا
إل ةةى خغ ةةة م حم ةة٘ الؿ ةةل (خم ةةـ) بٗ ةةض جغي ةةو الضؾ ةةحوع وإلغ ةةاء ق ةةانون ألاخ ةؼاب الؿ ةةابق ال ةةظأ ةةان دؿ ةةمذ
بخكثي أخؼاب اؼائغية ٖ ى أؾـ صينية.فقض نكُد البٗثة الضبلوماؾية إلايغانية ف ثلك املغخلة فة ٖقةض
الثث ةةو مةةن اللقةةاءات مةة٘ القةةو الؿياؾةةية الناقةةلة فة ثلةةك املغخلةةة ومةةن بينهةةا ادهةةة إلانقةةاط وقةةض ةةان بٗةةٌ
ممث ة البٗثةةة إلايغانيةةة يدًةةغون إلةةى بٗةٌ الح مٗةةات الؿياؾةةية الرةةي ةةانوا يةضٖون إلاهةةا .وٖلية فقةةض اجؿة
املوقةةف إلايغانةةي بدةةضن بالغةةة بٗةةض إلغةةاء املؿةةاع الانحسةةابي ف ة قةةاغ صدؿةةمطو مةةن ؾةةنة  1991وٖغفةةد الٗالقةةة
بة ن البلةضين ثةوثغا م ايةةضا أص إلةى إٖةالن الجؼائةةغ قُة٘ ٖالقاتهةا مةة٘ إيةغان فة ؾةةنة  .1993وثةؼامن هةظا الحةةوثغ
ب ة ن البل ةةضين م ةة٘ انحٗ ةةاف م ح ةةوّ للٗالق ةةات إلايغاني ةةة املغغبي ةةة الر ةةي ق ةةاضت ف ة ه ةةظه املغخل ةةة ثؼاي ةةضا الفح ةةا
ل حًةةوع إلايغانةةي باململثةةة وهةةو خًةةوع ث ةةاوػ ف ة بٗ ةةٌ مٓةةاهغه الحًةةوع إلايغانةةي بةةاملغغب ف ة ػمةةن خث ة
الكاه .وقض أفًد هظه الضيناميثية الضبلوماؾية بة ن الةضولح ن إلةى فةحذ قنهةلية إيغانيةة بمضينةة واةضن ٖ ةى
بٗض أق من  15يلوم وا من الحضوص الطوية م٘ الجؼائغ وسة الطُةون الرةي عأت فاهةا الجؼائةغ ٖمةال اؾةحفؼاػيا
موااا يضها زانة وأن الحخومة الجؼائغية اند ثةغ أن مواةة الٗنةف الرةي ااحاخةد الةبالص أزةظت ثلةك
ألابٗاص املتؾاوية بفً الضٖ الظأ اند ثحلقاه الجماٖات املؿ حة من أَةغاي زاعايةة ٖضيةضن ومةن بينهةا
اماوعية إيغان إلاؾالمية.
ولة دٗةةض الةةضيء إلةةى الٗالقةةة بة ن البلةةضين إال فة ٖاةةض الةةغئيـ مدمةةض زةةاث ي الةةظأ امٗة لقةةاء وصأ بةةالغئيـ
الجؼائ ة ةةغأ ٖب ة ةةض الٗؼي ة ةةؼ بوثفليق ة ةةة ؾ ة ةةنة  2222قبة ة ة أن ي ج ة ةةت البل ة ةةضان إل ة ةةى إٖ ة ةةالن اؾ ة ةةح نافاما لٗالقاتهم ة ةةا
الضبلوماؾ ةةية بضاي ةةة م ةةن ؾ ةةنة  2223وجؿ ةةاعٖد ألاخ ةةضاذ بٗ ةةض طل ةةك بك ةةخ الف ةةد وون ةةلد الٗالق ةةة بة ة ن
البل ة ةةضين إل ة ةةى مؿ ة ةةحويات غ ة ةةو مؿ ة ةةبوقة م ة ةةن الحٗ ة ةةاون والحنؿ ة ةةيق مؿ ة ةةد الثث ة ةةو م ة ةةن امل ة ةةاالت الاقحه ة ةةاصية
والؿياؾةية وخرةةو الثقافيةةة والٗلميةةة .وٖغفةد هةةظه الٗالقةةة صيناميثيةةة اضيةضن منةةظ ونةةوش الةةغئيـ أخمةةضأ
ن ةةاص إل ةةى ؾ ةةضن الحث ة خي ةةث ق ةةا بٗ ةةضن ػي ةةاعات ل جؼائ ةةغ ةةان حزغه ةةا ثوقف ة ب ةةالجؼائغ ز ةةالش ق ةةاغ ؾ ةةبحمطو
املنه ةةغ مل ةةضن ؾ ةةاٖح ن قاصم ةةا م ةةن ؾ ةةوعيا ألام ةةغ ال ةةظأ اٖحطوث ة بٗ ةةٌ ألاوؾ ةةاٍ الغغبي ةةة ميق ةغا ٖ ةةى وا ةةوص
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ثنؿيق ب و ب ن الٗوانة الةثالذ َ:اةغان صمكةق والجؼائةغ مةا طهبةد طات ألاوؾةاٍ إلةى ونةف الٗالقةات
الجؼائغيةةة إلايغانيةةة بةةالطُ ون ف ة إقةةاعن منهةةا إلةةى أته ةا ثسفةةي ف ة اٖحقاصهةةا أ ةةو ممةةا ثٓاةةغ .ويمثةةن القةةوش ف ة
ؾةةياي محهة أن قةةون الٗالقةةات إلايغانيةةة الجؼائغيةةة ثة الحت يةةض ٖلاهةةا مةةغن أزةةغ مةةن زةةالش ااحمةةإ ال جنةةة
الٗلي ةةا املكة ة و ة الر ةةي ق ةةاص أق ةةغالاا ة ة م ةةن عئ ةةيـ الحخوم ةةة الجؼائغي ةةة أخم ةةض أوي ة ة والنائة ة ألاوش ل ةةغئيـ
الجماوعيةةة إلايغانيةةة مدمةةض عيةةا عخي ةةي وازحةةح الااحمةةإ ف ة قةةاغ نةةوفمطو مةةن هةةظه الؿةةنة  2212بةةالحوقي٘
ٖ ى الٗضيض من الاثفاقيات الري ثمـ م االت الحٗاون ب ن البلضين.
وٖلي ة يمثننةةا أن نالخةةٔ بيؿةةغ الحُةةوع الاائ ة الةةظأ قةةاهضث الٗالقةةات ب ة ن الجؼائةةغ وَا ةغان زانةةة وأتهةةا
باثة ةةد جكة ةةخ مدة ةةِ أنٓة ةةاع القة ةةو الغغبية ةةة املحابٗة ةةة للملة ةةف النة ةةووأ إلايغانة ةةي لة ةةظلك فة ةةقن وػية ةةغ الطاعاية ةةة
الطويُاني املخلف بكيون الكغي ألاوؾِ اؾحغ فغنة ثوااضه بالٗانمة الجؼائغية قب ف ةون قهة ون مةن
انٗقةةاص ال جنةةة املكة و ة بة ن البلةةضين ليي ةةض أنة دٗة ّ عةوش ٖ ةةى الهةةضاقة الجؼائغيةةة إلايغانيةةة مةةن أاة أن ثقنةة٘
الجؼائةةغ الجانة إلايغانةةي بًةةغوعن الحس ة ٖةةن بغنام اةةا النةةووأ وٖطةةو الةةوػيغ الطويُةةاني ٖةةن عغبةةة بةةالصه فة أن
ثلٗة الجؼائةغ صوع الوؾةيِ بة ن إيةغان والةضوش الغغبيةة .ويمثةةن القةوش أن هةظا الُلة لةةيـ فية مةا يةضٖو إلةةى
الاؾ ةةحغغاب زان ةةة فة ة ؾ ةةياي مداول ةةة بغيُاني ةةا اؾ ةةخثماع الٗالق ةةات بة ة ن الجؼائ ةةغ وَاة ةغان م ةةن أاة ة ثواية ة
عؾائ غ و مباقغن ل جانب ن .من منُلق أن اململثةة املحدةضن سة الرةي لفحةد أنٓةاع خلفاسهةا زانةة ألامةغيثي ن
ف ؾنة  1991إلى ما ونةفح مداولةة الجؼائةغ نةناٖة قنبلةة نوويةة بمدُبهةا الؿةلمية املحوااةضن بٗة ن وؾةاعن
ٖ ةى بٗةض  152لة مةن الٗانةمة الجؼائغيةة و انةد الؿةلُات ألامنيةة الجؼائغيةة قةض ألقةد القةبٌ فة الؿةنة
نفؿاا ٖ ى لطو ان يقو بحهويغ ث ا ات مدُة ٖ ن وؾاعن وقض قية فة البضايةة مباقةغن ٖقة هةظا
الح ةةاصذ أن ألام ةةغ يحٗل ةةق ب ة ة إعهابي واث ةةح بٗ ةةض طل ةةك أن الر ةةطو ه ةةو ولي ةةا

ةةغوؽ امل ح ةةق الٗؿ ةةثغأ

للؿفاعن الطويُانية ف الجؼائغ الظأ ث َغصه يو  12أبغي من ؾنة )6(.1991
وعغ هظه الضينامثية الثب ةون الرةي جكةاضها الٗالقةات إلايغانيةة الجؼائغيةة فقتهةا لة ثهة إلةى مؿةحو يمثةن
أن ثخون في مدِ إامإ بالنؿبة للنسة الؿياؾةية فة البلةضين فالنسبةة املخكةضصن فة النٓةا إلايغانةي مةا
ػالةةد محدفٓةةة إلةةى خةةض مةةا بكةةتن الحٗامة مةة٘ الؿةةلُة ف ة الجؼائةةغ وطلةةك ٖ ةةى زلفيةةة مةةا خةةضذ مةةن ثُةةوعات
ؾياؾةية فة هةظا البلةض زةالش مغخلةة الخؿةٗينيات مةن القةغن املاضة ي .مةا أن أاندةة مةن الؿةلُة فة الجؼائةةغ
َُْ 6ظس جسَدج "  ، "Le Quotidien d'Oranاىْاطقح تاىفسّسُح عدد ، 4556:اىصادز تتازَخ ّ22ىفَثس 2212
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مةةا ػالةةد ثنٓةةغ بٗ ة ن الكةةك والغيبةةة إلةةى الؿياؾةةة الغؾةةمية الحاليةةة القائمةةة ٖ ةةى الحقةةاعب مةة٘ إي ةغان .ب ة أن
ؾ ةةيض أخم ةةض غؼال ة عئ ةةيـ الحخوم ةةة الجؼائغي ةةة ف ة بضاي ةةة الخؿ ةةٗينات ال يسف ةةي مٗاعي ةةح للؿ ةةلُة الحالي ةةة ف ة
إيةغان ومةةن رمةةة إنةغاعه ٖ ةةى الةةضفإ ٖةةن املٗاعيةةة الؿياؾةةية للنٓةةا وونة ألامةةغ بالؿةةيض غؼالة إلةةى ثواية
عؾالة لٗمضن مضينة نيويوعال يةضٖوه فاهةا إلةى مٗاعيةة مكة ء الؿةيض أخمةضأ ن ةاص إلةى ألامة املحدةضن ويي ةض
فة خةةواع أاغثة مٗة يوميةةة وهةغان الجؼائغيةةة أن النٓةةا إلايغانةةي قةةائ ٖ ةةى القمةة٘ وأنة مؿةةيوش ٖةةن إٖةةضا
 122ألف مٗاعى منظ ثتؾيـ الجماوعية إلاؾالمية ويًةيف غؼالة فة خةواعه أن الةغئيـ إلايغانةي ال يملةك
ؾةةلُة فٗليةةة ف ة إي ةغان الرةةي يقةةو نٓاماةةا ٖ ةةى واليةةة الفقي ة وأن ة يلٗ ة الةةضوع نفؿ ة الةةظأ يلٗب ة الةةغئيـ
بوثفليقةةة ف ة الجؼائةةغ الرةةي دٗحقةةض أن الحث ة الفٗ ة فاهةةا هةةو لألااةةؼن الٗؿةةثغية( )7خرةةو وإن ةةان ٖلينةةا مةةا
قةةاش أن ني ةةض أن املقاعنةةة سة ثقغيبيةةة وأن هنةةاال ازحالفةةات ب ةةون بة ن البلةةضين .ويمثةةن القةةوش أن ثهةةغيدات
الؿ ةةيض غؼال ة جٗث ةةـ انؼٖ ةةاي بٗ ةةٌ ألاوؾ ةةاٍ الؿياؾ ةةية الجؼائغي ةةة طات الحواا ةةات إلايضيولواي ةةة اليؿ ةةاعية
والفغنخوفونية من املؿحو الظأ بلغح الٗالقات الجؼائغية إلايغانية.
وٖلي ة ة فقن ة ة وإطا اؾة ةةح نينا الٗالقة ةةة الوَية ةةضن الرة ةةي ثة ةةغبِ البلة ةةضين ٖ ة ةةى املؿة ةةحو الغؾ ة ة ي نخي ة ةةة لحقة ةةاَ٘
مهةةالحاما وثق ةةاعب عحاهم ةةا بك ةةتن مٗٓ ة القً ةةايا إلاقليمي ةةة والضولي ةةة زان ةةة وأتهم ةةا دك ة و ان ف ة عغببهم ةةا
الااصفةةة إلةةى إي ةةاص ٖةةال محٗةةضص ألاقُةةابل فةةقن إي ةغان ال ثدح ة موقٗةةا محم ة ا ف ة الةةظا غن الجؼائغيةةة ب ة أن
ألاَغوخ ةةات املك ةةغقية املخك ةةضصن ي ةةض إي ةغان ث ةوا م ةةا ث ةةض ن ةةضاها ل ةةض ألاوؾ ةةاٍ الك ةةٗبية املح ةةترغن بالحي ةةاع
ال ةةضي ي الؿ ةةلفي .وٖ ةةالون ٖ ةةى طل ةةك ف ةةقن الجؼائ ةةغ ال ثخؿ ةةاه م ةةن اانده ةةا ف ة املؿ ةةائ املحٗلق ةةة بمداول ةةة نك ةةغ
امل ةةظه الك ةةيع خي ةةث جؿ ةةعى وػاعن الك ةةيون الضيني ةةة وألاوقة ةةاي إل ةةى املدافٓ ةةة ٖ ةةى م ةةا ثه ةةف بالوخة ةةضن
املظهبي ةةة ل جماوعي ةةة الر ةةي يغم ةةؼ إلاه ةةا امل ةةظه الؿة ة ي امل ةةالخي ي ةةض ة ة الاز واق ةةات الطاعاي ةةة ؾ ةةواء ةةان
مهضعها قيٗيا أو ؾلفيا وهابيا.
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 -2املغرب وإًران  :وواب التاريخ وثحوالت الرانن
إن خالة الجفاء الري جٗغفاا الٗالقات املغغبية إلايغانيةة ال جٗثةـ فة اٖحقاصنةا مؿةحو الحقةاعب الحةاعي
وخرو ألان ووبولوج ب ن البلضين فما يغبِ اململثة املغغبية بقيغان ٖ ى املؿحو الحاعي

والثقةاف هةو أٖمةق

بثث ةةو مةةن مةةا يةةغبِ بةةاق الةةضوش املغاعبيةةة بةةقيغان خرةةو وإن انةةد مالمةةذ هةةظا الحقةةاعب الحًةةاعأ والغمةةؼأ غ ةةو
واتةحة ٖ ةى املؿةةحو الؿياسة ي فة املغخلةةة الغاهنةة .فةةالٓغوي الحاليةة الرةي يمةةغ ههةا املغةغب ث ٗلة فة خااةةة
أ طو إلةى ٖالقاثة الطلي يةة وثدضيةضا مة٘ اململثةة الٗغبيةة الؿةٗوصية أ ةو مةن خااحة إلةى ٖالقةات إؾة واثي ية
م ةة٘ َا ةغان وٖ ةةالون ٖ ةةى طلةةك ف ةةقن املغةةغب ي ةغاهن ث ةوا ٖ ةةى املوق ةةف الفغن ة ي الثابةةد ف ة ألام ة املحد ةةضن ن
زانةةة ف ة مةةا يحٗلةةق بةةضٖ املق ةةوح املغغبةةي الطةةام بةةالحث الةةظاجي املوؾةة٘ ف ة الصةةحغاء الغغبيةةة وطلةةك مةةا
ي ٗلة محدفٓةةا فة هةةظه املغخلةةة بكةةتن إقامةةة ٖالقةةة مؿةةحقغن ومحم ة ن مةة٘ إيةغان الرةةي ثوااة خهةةاعا غغبيةةا
وٖقوبات صولية نخي ة بغنام اا النووأ.
وقب أن ثه الٗالقات املغغبية إلايغانية إلةى َغيةق مؿةضوص بٗةض إٖةالن اململثةة قُة٘ ٖالقاتهةا الضبلوماؾةية
م ةة٘ َاة ةغان فة ة ق ةةاغ م ةةاعؽ ؾ ةةنة  2229م ةةغت الٗالق ةةة بة ة ن البل ةةضين ب ةةثالذ مدُ ةةات عئيؿ ةةة :ألاول ةةى مثلبه ةةا
الٗالقةةة املغغبيةةة مةة٘ نٓةةا الكةةاه وقةةض م هةةا الاؾةةحقغاع بفً ة الهةةضاقة الرةةي انةةد ثةةغبِ الكةةاه بالٗاه ة
املغغبةةي الحؿةةن الثةةاني وس ة الهةةضاقة الرةةي جك ة و أوؾةةاٍ إلةةى أتهةةا ونةةلد إلةةى مؿ ةحو الحنؿةةيق ب ة ن املغةةغب
واملسةةابغات إلايغانيةةة أمةةا املدُةةة الثانيةةة فقةةض بةةضأت مةة٘ ؾةةنة  1979وأرةةغت فاهةةا ألاولةةى بكةةخ مباقةةغ خيةةث
اؾحً ةةافد اململث ةةة الك ةةاه بٗ ةةض انحه ةةاع الث ةةوعن إلايغاني ةةة وق ةةض أفض ة و طل ةةك إل ةةى صز ةةوش الٗالق ةةة ب ة ن البل ةةضين
مغخلة الحوثغ والقُيٗة ألؾباب ٖضيضن من بينها إٖالن املغغب مةنذ ال جةوء الؿياسة ي للكةاه واٖ ةواي إيةغان
ب دهةة البوليؿةةاعيو رة صٖة املغةةغب للٗةغاي فة خغبة يةةض إيغان.إيةةافة إلةةى خهةةوش ثُةةوع ب ةةو فة الٗالقةةات
الح اعيةةة بة ن بغةةضاص والغبةةاٍ زانةةة وأن اململثةةة انةةد ثدهة ٖ ةةى الجةةؼء ألا طةةو مةةن خااياتهةةا النفُيةةة مةةن
الٗةغاي بة أن الةةضٖ املغغبةةي للٗةغاي ونة إلةةى مةةضاه ألاقأة و خينمةةا أٖلةةن امللةةك الحؿةةن الثةةاني اؾةةحٗضاصه
إلةةى اانة بةةاق الةةضوش الٗغبيةةة فة مةةيثمغ القمةةة الٗغبيةةة بفةةاؽ ؾةةنة  1982ثنفيةةظ ال اماثة ث ةةاه الٗةغاي مةةن
زةالش ثفٗية مٗاهةضن الةةضفإ املكة وال فة خةةاش اؾةةحمغاع إيةغان فة خغههةةا يةض الٗةغاي .وطلةةك إلةى غايةةة ثضقة ن
املغخلةةة الثالثةةة وألاز ةةون باؾةةح ناي الٗالقةةات الضبلوماؾةةية ب ة ن البلةةضين ف ة ؾةةنة  1991وس ة الؿةةنة نفؿةةاا
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الري بضأت جكاض فاها الٗالقةات الجؼائغيةة إلايغانيةة نوٖةا مةن الحةوثغ والفحةوع ٖ ةى زلفيةة الانحسابةات الطوملانيةة
امللغان ف الجؼائغ ف صدؿمطو .1991
وْ ة الاؾ ةةحقغاع النؿ ةةيي يم ة الٗالق ةةة ب ة ن البل ةةضين َ ةةواش مغخل ةةة الخؿ ةةٗينات م ةةن الق ةةغن املاض ة ي خي ةةث أن
الٗالقات املغغبية إلايغانية بلغد صعاة ب ون مةن الحدؿةن زانةة فة امل ةاش الح ةاعأ والثقةاف بٗةض ث ميةض
إي ةغان لٗالقاتهةةا مةة٘ ادهةةة البوليؿةةاعيو واؾةةحمغت الٗالقةةات الثنائيةةة ف ة الحُةةوع إلةةى مةةا بٗةةض مغخلةةة جؿةةل
مدمة ةةض الؿة ةةاصؽ ملقالية ةةض الحث ة ة بٗة ةةض وفة ةةان والة ةةضه الحؿة ةةن الثة ةةاني وخافٓة ةةد الٗالقة ةةات ٖ ة ةةى صيناميثيبهة ةةا
الؿياؾةةية إلةةى غايةةة انحسةةاب أخمةةضأ ن ةةاص ؾةةنة  2225الةةظأ أُٖةةع صفٗةةا قويةةا لٗالقةةات بةةالصه مةة٘ الجؼائةةغ
وبةةضأت اململث ةةة جكةةٗغ م ةة٘ بضايةةة ه ةةظه املغخل ةةة أن إي ةغان ثُ ةةوع ٖالقاتهةةا م ةة٘ ااعته ةةا ٖ ةةى خؿ ةةاب مةةا ث ةةغ أن ة
يم ةةـ بمه ةةالحاا الوَني ةةة ووخ ةةضتها ال وابي ةةة وب ةةضأت الٗالق ةةات الثنائي ةةة ثح ة ند ةةو الح ةةتػ إل ةةى غاي ةةة إٖ ةةالن
اململثة قُ٘ ٖالقاتها م٘ َاغان.
 2 – 1خلفيات اللطيعة:
لقض أراع إٖالن اململثة املغغبية قُ٘ ٖالقاتها الضبلوماؾةية مة٘ الجماوعيةة إلاؾةالمية إلايغانيةة الثث ةو
م ةةن الخؿ ةةاحالت فق ةةض عأ املغاقب ةةون أن ثً ةةامن الغب ةةاٍ م ةة٘ املنام ةةة بٗ ةةض الحه ةةغيدات إلايغاني ةةة الر ةةي ثم ةةـ
اؾحقالش البدغين والري أَلقاا عئيـ الطوملان إلايغاني الؿابق الؿيض ناَق نةوعأ إيةافة إلةى تهضيةض الوخةضن
املظهبية للضولة املغغبية من زةالش ؾةع البٗثةة الضبلوماؾةية إلايغانيةة إلةى نكةغ املةظه الكةيع ال دكةثالن
لوخ ةةضهما ثفؿ ة وا منُقي ةةا للق ةغاع املغغب ةةيل زان ةةة وأن صوش الج ةةواع البدغي ةةي وثدضي ةةضا صوش م ل ةةـ الحٗ ةةاون
الطليك ة ل ة ثق ة عةض ٖ ةةى اثس ةةاط موق ةةف ممار ة  .ويمث ةةن الاؾ ةةحنحاي أن املغ ةةغب اي ةةُغ ثد ةةد ي ةةغِ ألاخ ةةضاذ
إلاقليميةةة والضوليةةة إلةةى إٖةةالن موقف ة الجضيةةض بٗةةض أن بةةات دٗحقةةض أن إمخانيةةة الاؾةةحفاصن مةةن ٖالقاث ة مةة٘
إي ةغان ل ة جٗةةض ممثنةةة ف ة املغخلةةة الحاليةةة الرةةي يُإلاةةى فاهةةا الحنؿةةيق إلايغانةةي الجؼائةةغأ ٖ ةةى مؿةةحو ٖالقةةات
إية ةغان بال ةةضوش املغاعبي ةةة .فالضبلوماؾ ةةية املغغبي ةةة املٗغوف ةةة به ةةطوها وه ةةضوسها لة ة ثث ةةن لح ّ
ٗط ةةو ٖ ةةن ثترغه ةةا م ةةن
ع
الؿلوال إلايغاني لةوال أتهةا قةٗغت أتهةا لة جٗةض قةاصعن فة املغخلةة الغاهنةة ٖ ةى الحٗامة مة٘ صولةة مدانةغن مةن
قب
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وفة الؿةةياي نفؿة أ ةةضت الحهةةغيدات الغؾةةمية للمؿةةيول ن باململثةةة أن املغةةغب قةةٗغ أنة انةةد هنةةاال عغبةةة
مبيحة من أا الني من غامح نخي ةة اؾةحضٖاء الؿةف و املغغبةي فة َاةغان بةضٖو أن الغؾةالة الرةي واااةا
الٗاهة ة املغغب ةةي مدم ةةض الؿ ةةاصؽ إل ةةى مل ةةك البد ةةغين ثً ةةمند ٖب ةةاعات ون ةةفد أته ةةا غ ةةو مناؾ ةةبة .طل ةةك أن
الطاعايةةة املغغبيةةة أوتةةحد أن الحهةةغيدات إلايغانيةةة بكةةتن البدةةغين ٖغيةةبها ملواةةة انحقةةاصات واؾةةٗة مةةن
قب ة ة ٖ ة ةةضص ب ة ةةو م ة ةةن ال ة ةةضوش ول ة ةةيـ م ة ةةن املغة ةةغب فق ة ةةِ لث ة ةةن إا ة ةغاء اؾ ة ةةحضٖاء الؿ ة ةةف و م ة ةةـ املغ ة ةةغب صون
ؾواه.وٖلي فقن هظا إلاخؿاؽ بالٓل الظأ قٗغت ب اململثة إيافة إلى عفةٌ الؿةلُات إلايغانيةة ثقةضي
ثوييدات مقنٗة قاصعن ٖ ى ثفؿ و الؿلوال إلايغاني هو ما ايُغها إلةى قُة٘ ٖالقاتهةا مة٘ إيةغان .والحةاش أن
أغلة املحةةابٗ ن ملؿةةاع الٗالقةةات بة ن البلةةضين عأوا أن الؿةةب ألاؾاسة ي وغ ةةو املٗلةةن الةةظأ ّ
يفؿةةغ هةةظه الطُةةون
ع
املغغبي ةةة الر ةةي أؾ ةةفغت ٖ ةةن ه ةةظا الحُ ةةوع املتؾ ةةاوأ ف ة الٗالق ةةة ب ة ن البل ةةضين دٗ ةةوص إل ةةى املوق ةةف إلايغان ةةي م ةةن
قًةةية ال ة إ خةةوش الصةةحغاء الغغبيةةة .إيةةافة إلةةى قةةخوال مغغبيةةة غ ةةو مٗلنةةة سة ألازةةغ بكةةتن واةةوص جٗةةاون
ٖؿ ةةثغأ إيغان ةةي اؼائ ةةغأ عفي ةة٘ املؿ ةةحو ب ةةضت مٗامل ة وات ةةحة بٗ ةةض ثب ةةاصش الؼي ةةاعات ب ة ن عحؾ ةةاء ألاع ةةان فة ة
امليؾؿ ةةح ن الٗؿ ةةثغيح ن الجؼائغي ةةة وإلايغاني ةةة .وث ةةظ غ بٗ ةةٌ وؾ ةةائ إلاٖ ةةال املغغبي ةةة أن الؿ ةةلُات ألامني ةةة
باململثةةة الخٓةةد بٗةةٌ النكةةاَات املنافيةةة لألٖ ةغاي الضبلوماؾةةية مةةن قب ة البٗثةةة إلايغانيةةة بٗةةض  3ؾةةنوات
فقةِ مةن ثُبيةة٘ الٗالقةات بة ن البلةةضين أأ بضايةة مةةن  1994فقةض قةا أفةغاص مةن البٗثةة بةةقاغاء لقةاءات مةة٘
إؾالمي ن مغاعبةة وثقةوش ألاوؾةاٍ املغغبيةة أن النكةاٍ الكةيع إلايغانةي ثمسةٌ بضايةة مةن ؾةنة ٖ 1995ةن
مةةيالص خغ ةةة أَلةةق ٖلاهةةا اؾ ة البةةضي الحًةةاعأ ول ة يح ةةح قغههةةا مةةن ألاوؾةةاٍ إلايغانيةةة إال بٗةةض ثفثيةةك
قةبثة ٖبةةض القةاصع بلٗ ةةوي فة مؿةةبه ؾةنة  .2228وثي ةةض ألاوؾةاٍ إلاٖالميةةة املغغبيةة أن الحغلغة الكةيع فة
املغةةغب ل ة يحقةةض بسُةةوات واؾةةٗة إال بٗةةض انحهةةاع املقاومةةة ف ة انةةوب لبنةةان بفً ة الةةؼز إلاٖالمةةي الةةظأ
عافقا ةةا خي ةةث ةةان لطُاب ةةات الؿ ةةيض خؿ ةةن نه ةةغ

ث ةةتر و ال يمث ةةن إنخ ةةاعه ل ةةيـ فق ةةِ ب ةةاملغغب ولث ةةن ل ةةض

قُة ةةإ واؾة ةة٘ مة ةةن الجمة ةةاه و الٗغبية ةةة وثً ة ةةيف ألاوؾة ةةاٍ إلاٖالمية ةةة املغغبية ةةة أن إي ة ةغان اؾة ةةحغلد الانفح ة ةةاح
الةةضيمقغاَي الةةظأ ٖغفح ة اململثةةة ٖ ةةى زلفيةةة الحدةةوالت الرةةي خةةضرد ٖ ةةى مؿةةحو هةةغ الؿةةلُة ف ة املغةةغب
بٗض الوؽ امللك مدمةض الؿةاصؽ ٖ ةى الٗةغفل مةن أاة إُٖةاء نفةـ ؾةغ ٘ لنكةاَاا باململثةة .وقةض أؾةا
هةةظا النكةةاٍ ف ة مةةيالص امٗيةةات قةةيٗية مث ة الغةةضيغ بمضينةةة مثنةةاؽ امٗيةةة الانبٗةةاذ بُن ةةة وامٗيةةة
الحوان ة بمنُقةةة الغيةةف ف ة قةةماش املغةةغب وؾةةٗد إي ةغان بٗةةض طلةةك إل ةةى نكةةغ املةةظه الكةةيع ف ة أوؾةةاٍ
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الجالي ةةات املغغبي ةةة بتوعوب ةةا زان ةةة ههولن ةةضا وأملاني ةةا عغب ةةة منه ةةا ف ة أن ث ٗ ة م ةةن اململث ةةة قاٖ ةةضن لنك ةةاَاتها
بتوعوب ةةا .وث ةةغ ه ةةظه ألاوؾ ةةاٍ أن قؿةةما م ةةن الك ةةباب املغغب ةةي ألج ة بامل ةةظه الك ةةيع ألن ة ل ة يث ةةن يمل ةةك
القةةضعن ٖ ةةى الحمي ة ب ة ن مةةا هةةو قةةيع ومةةا هةةو ؾ ة ي مةةن ااةةة وألن ة ةةان يةةغبِ ب ة ن مةةا ي ةغاه إؾةةالما خقيقيةةا
واملقاومة ممثال ف نموطي خؼب

من ااة أزغ  .ومن رمة فقض فًة بًٗةا هةظا النمةوطي املقةاو ٖ ةى

النم ةةوطي الؿ ةةلفي ال ةةظأ ثلُس ةةد ن ةةوعث نخي ةةة مماعؾ ةةات الحغ ةةات إلاعهابي ةةة الر ةةي جؿ ةةببد ف ة الثث ةةو م ةةن
املحاٖ ل جالية املغغبية املاااغن ف أوعوبال زانة بٗض ثف وات مضعيض ولنضن .وصائما بدؿ مةا جكة و إلية
ألاوؾةاٍ إلاٖالميةةة املغغبيةةة فةةقن إيةغان ث ةةاوػت مةةا يةغاه املغةغب زُوَةةا خمةغاء خينمةةا بةةضأت فة أوازةةغ ؾةةنة
 2228ف ة إا ةغاء اثه ةةاالت م ةة٘ ثنٓ ةةي ٖب ةةض الؿ ةةال ياؾ ة ن املوؾ ةةو بدغ ةةة الٗ ةةضش وإلاخؿ ةةان .وه ةةو ثنٓ ةةي
ينكةةِ بكةةخ أؾاس ة ي بتوعوبةةا بٗةةض أن منٗح ة الؿةةلُات املغغبيةةة مةةن مماعؾةةة نكةةاَاث باململثةةةل زهونةةا
وأن ناصي ةةا ياؾ ة ن ابن ةةة الك ةةيش ياؾ ة ن والناَق ةةة باؾ ة الحغ ةةة ان ةةد ق ةةض ن ةةغخد ف ة ن ةةوفمطو  2225أته ةةا
ثفً الجماوعية ٖ ى امللثية وقضمد نموطي ٖ ى طلك الجماوعية إلاؾالمية إلايغانية (.)8
وف ة مقاب ة طل ةةك هن ةةاال أوؾ ةةاٍ مغغبي ةةة أز ةةغ ث ةةغ أن تهم ةةة نك ةةغ الخك ةةي٘ الر ةةي أله ةةقد بالؿ ةةفاعن
إلايغانية ف الغباٍ مبالر فاها فقض أقةاع مهةضع إٖالمةي إلةى أن الؿةف و إلايغانةي وخيةض ألاخمةضأ ةان ّ
دٗطةو ٖةن
ع
امحٗاي ة م ةةن ة ثن ةةاوش إٖالم ةةي ملوي ةةوٕ الخك ةةي٘ ؾ ةةواء ةةان ؾ ةةلبيا أو اي ابي ةةا .وق ةةض نؿ ةةبد اغي ةةضن املؿ ةةاء
املغغبية للباخث املغغبي املسحو ف قةيون الحغ ةات إلاؾةالمية مدمةض يةغيف قولة أن عبةِ جكةي٘ املغاعبةة
بكةةخ مؿةةحمغ ب ةةقيغان هةةو بمثاب ةةة عأأ ي ان ة اله ةةواب ألن الكةةيٗة املغاعب ةةة يدؿ ةةبون ف ة الغال ة ٖ ةةى ثي ةةاع
الةظأ يغ ةةؼ فة اٖحقةةاصه ٖ ةةى مةا دؿة و بالخكةةي٘ الثقةةاف وهةةو مغاةة٘

املغاة٘ الكةةيع مدمةةض خؿة ن فًة
َّفغث ة الثث ةةو م ةةن امل ةةضاعؽ إلايغاني ةةة .وأ ةةض ي ةةغيف أن هن ةةاال ثن ةةاقٌ ب ة ن م ةةا ا ةةاء ف ة بي ةةان وػعان الطاعاي ةةة
املغغبيةةة الةةظأ طه ة إلةةى اتهةةا الؿةةفاعن إلايغانيةةة بالقيةةا بمماعؾةةات جرة ع ّةج٘ الخكةةي٘ وب ة ن ثهةةغيدات وػيةةغ
الطاعايةةة املغغبةةي خةةوش صوع امل حةةق الثقةةاف بؿةةفاعن إي ةغان ف ة جكةةي٘ املغاعبةةة بتوعوبةةا ( )9ألن مث ة هةةظا الةةضوع
إن صةةحد نؿةةبح إلةةى الضبلوماؾةةية إلايغانيةةة لخان بقمخةةان البٗثةةات إلايغانيةةة فة الٗوانة ألاوعوبيةةة أن ثقةةو
ب ة صون أن يث ةةو طل ةةك خؿاؾ ةةيات ؾياؾ ةةية ب ون.و ةةان الؿ ةةف و إلايغان ةةي ق ةةض ن ةةغح ف ة زُ ةةون اؾ ةةخباقية م ةةن
اانب إلى و الة املغغب الٗغبي لألنباء نكةغث صةحيفة الهةباح املغغبيةة قغابةة قةاغ قبة قُة٘ الٗالقةات بة ن
َْ 5ظس Omar Dahbi , Aujourd'hui le Maroc , 15-03- 2009 :
َْ 9ظس خدَجح عيَُىسً  :جسَدج اىَساء اىَغستُح 2229 -23-16 ،
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البل ةةضين بمناؾ ةةبة الاخحف ةاش بال ةةظ غ الثالر ة ن النحه ةةاع الث ةةوعن إلايغاني ةةة أن ب ةةالصه م ةةا ػال ةةد مل م ةةة بق ةغاع
ث مية ةةض ٖالقاتهة ةةا ب دهة ةةة البوليؿة ةةاعيو منة ةةظ  17ؾة ةةنة وأ ة ةةض ف ة ة ثهة ةةغيد أن إي ة ةغان ال ثقة ةةي أية ةةة ٖالقة ةةة مة ةة٘
البوليؿاعيو (.)12

 1-2الثاب واملتحول في العالكات املغربية إلاًرانية:
إطا ان الحوثغ والحظع يمثالن الؿمة الغالبة لٗالقةات املغةغب بةقيغان منةظ ؾةقوٍ نٓةا الكةاه فةقن
طلةك يمثةةن أن ي َّ
فؿةةغ فة اةؼء ب ةةو منة انُالقةةا مةن الازةةحالي الهةةاعر فة َبيٗةة نٓةةا الحثة بة ن البلةةضين
ٖةةالون ٖ ةةى الُةةاب٘ إلايةةضيولوج املحنةةاقٌ ف ة ةةال النٓةةام ن الؿياؾةةي ن .وطلةةك مةةا يةةيصأ بُبيٗةةة الحةةاش إلةةى
بةةغوػ أان ةةضات ؾياؾةةية محٗاعي ةةة ال ثسةةض امله ةةالح املك ة و ة ف ة ةةال ال ةةضولح ن .لثن ة وزل ةةف هةةظا الجان ة
املحد ةةوش ال ةةظأ ق ةةض ثد ةةضذ بك ةةتن ثُ ةةوعات ؾياؾ ةةية الخق ةةة ف ة ه ةةظا البل ةةض أو طاال ؾ ةةواء ف ة ه ةةظا الاث ةةاه أو
طاال فةةقن هنةةاال الٗضيةةض مةةن الٗنانةةغ القويةةة املكة و ة الرةةي أقةةغنا إلاهةةا فة بضايةةة الحدلية فٗ ةةى الةةغغ مةةن
الُةاب٘ الجماةوعأ للنٓةا فة إيةغان فةقن الاويةة إلايغانيةة قائمةة ٖ ةى مغثثةؼات وثقاليةض إمطواَوعيةة عا ةطة فة
وا ةةضان الك ةةٗ إلايغان ةةي وف ة ه ةةظه النقُ ةةة بال ةةظات ثحف ةةق إي ةغان م ةة٘ املغ ةةغب ال ةةظأ ل ة دٗ ةةغي فغاغ ةةا صولوي ةةا
 étatiqueف ة مٗٓ ة ف ةوات ثاعيس ة .إط أن ٖ ْمةةغ ألاؾةةغن الٗلويةةة الحا مةةة باململثةةة قةةض اةةاوػ الطمؿةةة قةةغون
وقض ان نٓا الحث ف إيغان قب انحهاع الثوعن دٗ ّةض مةن أٖةغي ألانٓمةة إلامطواَوعيةة فة الٗةال قاَبةة إلةى
اانة ة إلامطواَوعي ةةة إلاريوبي ةةة ( )11م ةةا أن املقاعب ةةة املغغبية ةةة وإلايغاني ةةة ملٗٓة ة املؿ ةةائ املحٗلق ةةة بالنٓة ةةا
الضول وخرو الٗالقات الضولية جؿخنض ٖ ى املكغوٖية الحاعيسية نٓةغا ل حًةوع الحةاعي

الغا ة فة املقاعبةة

املكة و ة لنقةةخاليات ؾةةواء انةةد طات َةةاب٘ ؾياسة ي أو رقةةاف  .و كة وال املغةةغب أيًةةا مةة٘ إيةغان فة مقاومبهمةةا
الحاعيسي ةةة للضولة ةةة الٗثماني ةةة فقة ةةض بؿ ةةُد إلامطواَوعية ةةة الٗثمانية ةةة نفوطه ةةا ٖ ة ةةى ة ة صوش قة ةةماش إفغيقية ةةا
باؾةةح ناء املغةةغب ألاقأ ة و مةةا أن املغةةغب يخةةاص يخةةون هةةو البلةةض الوخيةةض ٖ ةةى مؿةةحو املغةةغب الٗغبةةي الةةظأ
ييمن مواَنوه بكخ ال فد باألهمية القهو الري ثمثلاا مؿةتلة الانحمةاء إلةى الٗائلةة النبويةة الكةغيفة .وإن
َْ 12ظس جسَدج  "Le Matin ":اىَغستُح عدد 2229-22-13
َْ 11ظس متاب Xavier de Planbol, Les nations du prophète , manuel géographique de politique musulmanes éditions :
Fayard paris 1993
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ةةان ٖلينةةا أن ننبة هنةةا أن ثقاليةةض مدبةةة حش البيةةد بمٗٓة صوش املغةةغب الٗغبةةي وفة املغةةغب ألاقأة و بكةةخ
ز ةةام ال ثدمة ة أي ةةة ن ةةفة مظهبي ةةة ٖ ةةى ٖالق ةةة بامل ةةظه الك ةةيع لث ةةن مؿ ةةتلة اؾ ةةخثماع ه ةةظا الحٗ ةةاَف
ؾياؾيا مله حة ااات ثخب و أانضات ؾياؾية قيٗية يٓ أمغا واعصا.

 3-1العالكات املغربية إلاًرانية بين املوكفين الشعبي والرسمي.
عغ ة أن الٗالق ةةات املغغبي ةةة إلايغاني ةةة م ةةغت بف ة ةوات َويل ةةة م ةةن الح ةةوثغ وٖ ةةض الاؾ ةةحقغاع من ةةظ انحه ةةاع الث ةةوعن
إلايغانية إال أن املواقف الغؾمية والكٗبية ف اململثةة مةن إيةغان وروعتهةا لة جكةاض مؿةاعا موخةضا فبةالغغ
أ
من اؾحًافة املغغب للكاه املسلوٕ بحاعيش  22ينايغ  1979إال أن أَغافةا مغغبيةة قةٗبية وإٖالميةة أقةاصت
ّ
بةالثوعن الطمينيةةة وباالنحهةةاعات الرةةي خققبهةةا .فقةةض َّ
خيةةد ألاخةؼاب املغغبيةةة خةةضذ الثةةوعن الةةظأ مثةةن الكةةٗ
إلايغانةةي مةةن اؾةةحٗاصن وٖية بظاثة وبدقوقة واٖحطةةوت مةةا خةةضذ بمثابةةة ثدة شةض ب ةةو للكةةاه ولحلفائة ألامةةغ
الةةظأ يمثنة أن يفضة ي إلةةى ثتؾةةيـ نٓةةا صيمقغاَةةي  .وث ةةى هةةظا املوقةةف املغغبةةي الاي ةةابي مةةن الثةةوعن مةةن
زةةالش افححاخيةةة اغيةةض البيةةان بحةةاعيش  31أغؿةةُـ  1979وافححاخيةةة اغيةةضن املدةةغع (املؿةةمان خاليةةا ب غيةةضن
الاثد ةةاص الاق ة وا ي) بح ةةاعيش  13فطواي ةةغ  1979وافححاخي ةةة اغي ةةضن الٗل ة لؿ ةةان خ ةةاش خ ةةؼب الاؾ ةةحقالش أٖ ةةغي
ثنٓي ؾياس ي باململثة بحاعيش  31ينايغ ) 12(.1979
ويمثةةن القةةوش أن ة إطا اؾةةح نيا خةةضذ الثةةوعن وازةةحالي الق ةغاءات الؿياؾةةية املغغبيةةة بكةةتتها قةةٗبيا
ّ
واملسيل ةةة املغغبي ةةة ؾ ةةمات وات ةةحة املٗ ةةال فمُٗي ةةات الجغغافي ةةا
وعؾ ةةميا ف ةةقن إي ةغان ال ثدم ة ف ة املك ةةاض
ع
الؿياؾةةية اٗلةةد هةةظه الحًةةوع إلايغانةةي ف ة الةةظا غن املغغبيةةة يةةغثبِ بمقةةضاع مةةا ثفةةغػه الٗالقةةات الغؾةةمية
ب ة ن البل ةةضين م ةةن ثةةتر وات إٖالمي ةةة وؾياؾ ةةية زان ةةة م ةةا جٗل ةةق منه ةةا بمل ةةف الص ةةحغاء الغغبي ةةة .إط أن هن ةةاال
ق ةةب إام ةةإ فة ة اململث ةةة ول ةةض مسحل ةةف ألاخة ةؼاب الؿياؾ ةةية املغغبي ةةة بم ةةا يون ةةف فة ة ألاصبي ةةات الؿياؾ ةةية
وإلاٖالمي ةةة املغغبي ةةة ب مغغبي ةةة الص ةةحغاء باؾ ةةح ناء الحنٓ ةةي اليؿ ةةاعأ املغغب ةةي ال ةةظأ ةةان ينك ةةِ ف ة تهاي ةةة

َْ 12ظس Abdelkhaleq Berramdane : Le Sahara occidental enjeu maghrébin édtions Kharthala Collection dirigée par
Jean Copans, paris 1992 P; 288
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وهةةو ثنٓةةي

ةةان يييةةض

أَغوخة ثقغيغ امله و بالصحغاء الغغبية وجٗغى أًٖاحه ملالخقة أمنية مكضصن.
أما نوعن إيغان ف الثح املضعؾية املغغبيةة فحخةاص ثخةون غائبةة باؾةح ناء بٗةٌ إلاقةاعات الٗةابغن فالهةوعن
الوخيضن الري ثقضماا ح الحاعيش فقةِ سة نةوعن الفاعسة ي الةظأ لٗة صوعا فة الحةاعيش إلاؾةالمي مةن صون
أن ث ةةوال ه ةةظه اله ةةوعن أأ انُب ةةإ ؾ ةةليي أو ثنق ة أأ إخؿ ةةاؽ بالثغاهي ةةة ب ة ٖ ةةى الٗث ةةـ م ةةن طل ةةك س ة
نوعن محواػنة جٗغى الوقاا٘ الحاعيسية الري ي م٘ ٖلاها الباخثون من صون أن ثسوى ف ألايةضيولوايا أو
الحدغيٌ الؿياس ي أو الٗغق ()13

 – 3ليبيا وإًران :ثلارب في السياسات واختالف في الاستراثيجيات
الٗالقة ةةات الليبية ةةة إلايغانية ةةة ثة ةةتجي ف ة ة اٖحقاصنة ةةا ف ة ة املغثبة ةةة الثالثة ةةة مة ةةن خية ةةث ألاهمية ةةة فيمة ةةا يسة ةةو ألابٗة ةةاص
الجيوؾياؾة للٗالقةات املغاعبيةة إلايغانيةة وطلةك قبة الٗالقةات الحونؿةية إلايغانيةة زانةة وأن ليبيةا صأبةد
ٖ ةةى لٗة ة أصواع صينامثي ةةة ٖ ةةى مؿ ةةحو ؾياؾ ةةبها الطاعاي ةةة بدثة ة اعثف ةةإ ؾ ةةقف ثُلٗاته ةةا فة ة م ةةا يحٗل ةةق
با ؾةةاا ف ة الؿياؾةةية الطاعايةةة ٖ ةةى املؿةةحو إلاقلي ةةي .فالٗالقةةة الثائيةةة ب ة ن البلةةضين قفةةؼت إلةةى الؿةةُذ
بٗ ةةض اتهي ةةاع نٓ ةةا الك ةةاه ف ة إي ةغان وثم ة ت ف ة بضاي ةةة انحه ةةاع الث ةةوعن إلايغاني ةةة بن ةةوٕ م ةةن الً ةةبابية وانٗ ةةضا
الويوح زانة بٗض ازحفاء إلاما موس و الهضع ف ليبيا فة ْةغوي ث عمة٘ أَةغاي ٖضيةضن أن الٗقيةض مٗمةغ
الق ةةظاف ل ة يث ةةن بٗي ةةضا ٖنه ةةا .وق ةةض مثل ةةد قً ةةية إلام ةةا ف ة بضاي ةةة ألام ةةغ ٖقب ةةة ةةتصاء ف ة وا ة الحق ةةاعب بة ة ن
البلضين لثن ٖضاءهما املك وال للواليات املحدةضن صفٗامةا إلةى الحقةاعب وونة مؿةحو الٗالقةات إلةى خةضوص
إقضا ليبيا ٖ ى قُ٘ ٖالقاتها م٘ الٗةغاي وصٖماةا يةغان فة خغههةا يةض بغةضاص بة أن هنةاال مهةاصع طهبةد
إلى خض القوش أن ليبيا أعؾلد محُوٖ ن لضٖ القوات إلايغانية .لثن قاغ الٗؿ ب ن البلضين انح و خينمةا
بضأ القضاف ّ
يحطو من الطياعات املحهلبة لنما الطمي ي بكتن الٗةغاي ففةي قةاغ ؾةبحمطو  1987اثفقةد ة
من بغضاص وَغابلـ ٖ ى الحنؿيق بينهما من أاة مواااةة أأ مداولةة تهةضي إلةى املؿةاؽ بةتعاى ووخةضن أأ

 13طاله عتسَسٍ  :اىجَهىزَح اىصعثح  ،إَساُ فٍ تحىالتها اىداخيُح وسُاساتها اإلقيَُُح  ،داز اىساقٍ  ،تُسوخ اىطثعح األوىً  2226ص149 :
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صولة ٖغبية وبقةي الةضٖ اللييةي يةغان مقحهةغا فقةِ ٖ ةى الحةاالت الرةي ثوااة فاهةا إيةغان الواليةات املحدةضن
ألامغيثية (.)14
م ةةغت بٗ ةةض طل ةةك ؾ ةةنوات ٖضي ةةضن ثسل ةةد زاللا ةةا الجماه وي ةةة ٖ ةةن ؾياؾ ةةة امل اهه ةةة م ةة٘ الغ ةةغب وم ةة٘ الوالي ةةات
املحدةةضن وٖملةةد ٖ ةةى ثُبيةة٘ ٖالقاتهةةا مةة٘ الغةةغب وٖ ةةى فةةحذ اقحهةةاصها أمةةا الاؾةةخثماع ألاانيةةي .مةةا بةةضأت
ثبلوع ثضعي يا ؾياؾةة زاعايةة قائمةة ٖ ةى الاهحمةا بالكةيون إلافغيقيةة مةن زةالش الحت يةض إلاٖالمةي املؿةحمغ
ٖ ى الاوية إلافغيقية لليبيا ول جٗض الٗالقة الري ثغبُاا بقيغان طات َبيٗةة إؾة واثي ية مثلمةا ةان ألامةغ
ٖلي ة زةةالش الؿةةنوات ألاولةةى مةةن ٖمةةغ الثةةوعن إلاؾةةالمية .فقةةض ازحةةاعت َ ةغابلـ أن ثقةةي ٖالقاتهةةا مةة٘ الةةضوش
ألازةةغ ٖ ةةى أؾةةـ ايوؾياؾةةية اضيةةضن قائمةةة ٖ ةةى ثثمة ن مةةا ثةغاه انحمةةاء وٖمقةةا إفغيقيةةا ل جماه ويةةة لثنهةةا
ماػال ةةد ف ة املقاب ة ثد ةةحفٔ بٗالق ةةات وصي ةةة م ةة٘ إي ةغان من ةةظ اخ ةةحالش الٗ ةغاي وؾ ةةقوٍ نٓ ةةا ن ةةضا خؿ ة ن
وفً ةةال ٖ ةةن طل ةةك ف ةةقن َ ةغابلـ جؿ ةةانض إي ةغان ف ة مؿ ةةٗاها الا ةةاصي إل ةةى الحه ةةوش ٖ ةةى الحثنولواي ةةا النووي ةةة
املسههةةة لالؾةةحسضامات الؿةةلمية.وقض مثلةةد الؼيةةاعن ألاز ةةون الرةةي قةا ههةةا وػيةةغ الطاعايةةة إلايغانةةي منموقةةاغ
محخ ةةي إل ةةى ليبي ةةا والر ةةي ا ةةاءت قب ة ف ةةون وا ة ن م ةةن انٗق ةةاص القم ةةة الٗغبي ةةة بليبي ةةا مناؾ ةةبة لحت ي ةةض الجان ة
إلايغاني ٖ ى الُبيٗة الحيوية الري ثمثلاا ٖالقة بالصه بالجماه وية.
وث ةةضع إلاقةةاعن إلةةى أن ٖالقةةة ليبيةةا بةةقيغان وبالخكةةي٘ أزةةظت مندةةا ؾياؾةةيا وإٖالميةةا الفحةةا زانةةة بٗةةض ثةةضهوع
ٖالقةةات الةةؼٖي اللييةةي مٗمةةغ القةةضاف باململثةةة الٗغبيةةة الؿةةٗوصية ومقاَٗح ة للقمةةة الٗغبيةةة الرةةي اخحًةةنبها
الغيةةاى وثهةةغيد املث ةةو ل جةةضش فة إخةةض الةةضوش إلافغيقيةةة بكةةتن الضولةةة الفاَميةةة الثانيةةة الرةةي ثًة

ة

قبائة الصةةحغاء و ة املدةةيِ الجغغافة الطةةام بكةةماش إفغيقيةةا .فقةةض أقةةاع القةةضاف إلةةى أن الاويةةة الؿةةائضن
فة ة ق ةةماش إفغيقي ةةا سة ة الاوي ةةة الفاَمي ةةة وأن الثقاف ةةة املنخك ةةغن فاه ةةا سة ة الثقاف ةةة الك ةةيٗية مي ةةضا أن ة ة
املؿ ةةلم ن ق ةةيٗة ألته ة مخك ة عّةيٗون وش البي ةةد وط ةةغت و ال ةةة ألانب ةةاء الليبي ةةة أن الق ةةظاف صخ ةةٌ املغالُ ةةات
الحاعيسية الري يغوي لاا الجالة والقائلة أن الكيٗة ه الفغؽ والؿنة ه الٗغب .

َْ 14ظس ٍجيح Le Trimestre du monde n° 1er trimestre 1988 – Dossier la politique internationale de l'Iran- paris page :
32
.
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 -4ثونس وإًران :استلرار وعالكات ثبحث عن رنانات
إن الاضوء الظأ م ّ الٗالقات الحونؿية إلايغانية خرو رن دٗوص إلى اؾحقغاع الؿلُة ف ثةونـ مةن ااةة
أولةةى وازحيةةاع الضولةةة الحونؿةةية ملقاعبةةة صبلوماؾةةية خةةظعن ف ة ٖالقبهةةا مةة٘ إي ةغان مةةن ااةةة رانيةةة .فٗ ةةى زةةالي
باق الضوش املغاعبية ل جكاض الٗالقات ب ن الضولح ن ثُوعات ثةيرغ ٖ ةى املؿةاع املؿةحقغ للٗالقةة زانةة وأن
ث ةةونـ ال ثح ةةضز

ث ة ةوا فة ة الهة ةغاٖات الؿياؾ ةةية إلاقليمي ةةة وثد ةةاوش أن ثق ةةف ول ةةو به ةةٗوبة ب ةةون ٖ ة ةى

مؿافة واخضن مةن ة ألاَةغايل وثسهةو الجةؼء ألا طةو مةن م اوصهةا ملوانةلة مؿةاع الحنميةة املدليةة ومةن
اا مواااة اؾحدقاقات املكغوٕ الؿياس ي الضاز الحون ي .وهو املكغوٕ الظأ بةضأ دٗةغي خغا ةا اضيةضا
م ةةن أا ة ث ةةوف و ْ ةةغوي مواثي ةةة ثفض ة ي إل ةةى ثدقي ةةق انفح ةةاح ؾياس ة ي يُم ةةذ إل ةةى ثلبي ةةة ول ةو ا ةةؼء بؿ ةةيِ م ةةن
مُال الُبقة الؿياؾية فة ثةونـ .وث ةضع إلاقةاعن هنةا إلةى أن الةغئيـ الحون ة ي ػيةن الٗابةضين بةن ٖ ة ّ
ٖطةو
زة ةةالش اؾة ةةحقبال ف ة ة بضاية ةةة ؾة ةةنة  2212ملبٗة ةةوذ الة ةةغئيـ إلايغانة ةةي ٖة ةةن عغبة ةةة ثة ةةونـ ف ة ة ثوَية ةةض ٖالقاتهة ةةا
بالجماوعي ةةة إلاؾ ةةالمية.ألامغ ال ةةظأ يي ةةض أن الؿ ةةلُات الغؾ ةةمية ف ة ث ةةونـ ل ة جٗ ةةض ثنٓةةغ إل ةةى إي ةغان بون ةةفاا
ثمث زُغا ٖ ى اؾحقغاع البلض من زالش صٖماا للحياع إلاؾالمي بحونـ.
و ان وػيغ الهناٖة والُاقة وامليؾؿات الهغ ون واملحوؾُة الحون ي قض قا فة  25مةن قةاغ فطوايةغ 2227
بؼيةةاعن إلةةى َا ةغان مةةن أا ة بدةةث إمخانيةةات الحٗةةاون ب ة ن البلةةضين ف ة م ةةاش الهةةناٖة والُاقةةة زانةةة وأن
ثونـ ال ثسفي عغببها ف الاؾحفاصن من الح غبة الري ا خؿببها إيغان ف هظه امل االت إلاؾ واثي ية.
أمةةا ٖ ةةى الهةةٗيض الكةةٗيي فةةقن ثةةونـ ال ثغبُاةةا أوانةةغ ثاعيسيةةة محم ة ن يمثةةن البنةةاء ٖلاهةةا مةةن أاة ثتؾةةيـ
ٖالقةةة إؾة واثي ية بة ن البلةةضين لةةظلك فةةقن الؿياؾةةة الطاعايةةة إلايغانيةةة ال ثةغاهن ث ةوا ٖ ةةى مؿةةحقب هةةظه
الٗالقات .وفًال ٖن طلك فقن املواَن الحون ي ال يغبُ قةٗوع واةضاني محم ة بةقيغان وموقفة منهةا يخؿة
بالثث و من الحياصية وقض يخون جٗاَف مٗاا مبنيا ٖ ى عفً للحدام الغغبي يضها.
 -5موريتانيا وإًران :ومزاًا العمم إلافريلي
ٖالقة البلضين ثترغت إلى خض ب و بتاواء الٗالقةات الضبلوماؾةية الرةي انةد ثةغبِ موعيحانيةا بقؾةغائي لثةن
قيةةا الج ةواش ولةةض ٖبةةض الٗؼيةةؼ بٗةةض ف ةةون وا ة ن مةةن الانقةةالب الٗؿةةثغأ الةةظأ قةةاصه يةةض أوش عئةةيـ ينحس ة
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صيمقغاَي ةةا فة ة موعيحاني ةةا ب ةةقغالي الؿ ةةفاعن إلاؾ ةةغائيلية فة ة نوا ك ةةوٍ وجؿ ةةلي املب ةةو ال ةةظأ ةةان يدحً ةةن
الؿ ةةفاعن إل ةةى ميؾؿ ةةة ؾ ةةيف إلاؾ ةةال الق ةةضاف أص إل ةةى انحٗ ةةاف الٗالق ةةة ب ة ن البل ةةضين .وق ةةض اٖحط ةةوت بٗ ةةٌ
ألاوؾةةاٍ أن هةةظا الحقةةاعب اةةاء ةةغص فٗ ة ٖ ةةى الٗؼلةةة الضبلوماؾةةية الرةةي انةةد جكةةٗغ ههةةا القيةةاصن الانقالبيةةة
الجضي ةةضن ف ة موعيحاني ةةا الر ةةي ثمثن ةةد ف ة وق ةةد الخ ةةق م ةةن ثنٓ ةةي انحساب ةةات عئاؾ ةةية ف ةةاػ هه ةةا ػٖ ةةي الانق ةةالب
الج ةواش ولةةض ٖبةةض الٗؼيةةؼ .وث ةةضع إلاقةةاعن هنةةا إلةةى أن ٖةةوصن الةةضيء إلةةى الٗالقةةات املوعيحانيةةة إلايغانيةةة ثةؼامن
مةة٘ قيةةا اململثةةة املغغبيةةة بقُةة٘ ٖالقاتهةةا الضبلوماؾةةية مةة٘ إي ةغان .و انةةد الجماوعيةةة إلاؾةةالمية إلايغانيةةة قةةض
ٖطةوت ٖةن عغببهةةا فة ثبةاصش الؿةةفغاء بينهةا وبة ن موعيحانيةا قبة الانقةةالب ألاز ةو وثدضيةضا منةةظ انحسةاب ؾةةيضأ
مدمض ولض الكةيش عئيؿةا ملوعيحانيةا فة أوش انحسابةات جٗضصيةة خقيقيةة جٗغفاةا موعيحانيةا فة ثاعيساةا الؿياسة ي
املٗ ةةغوي باالنقالب ةةات الٗؿ ةةثغية املححالي ةةة .ويمث ةةن الق ةةوش أن موعيحاني ةةا ثثخ ة ي أهمي ةةة إؾ ة واثي ية بالنؿ ةةبة
يغان زانة بالنؿبة ملكاع ٗاا املؿحقبلية ف غغب إفغيقيا.
الصحراء الغربية :الرنان املغاربي والحضور إلاًراني
بةةالغغ مةةن أن إيةغان مةةا ػالةةد ثدةةغم خرةةو رن ٖ ةةى ٖةةض الحةةضز بكةةخ مباقةةغ فة نةؼإ الصةةحغاء
الغغبية إال أن موقفاةا مةن هةظا ال ة إ ثةح مغاقبحة بٗنايةة فائقةة مةن َةغي ألاَةغي املٗنيةة ههةظا الهةغإ فة
صوش املغ ةةغب الٗغب ةةي زان ةةة املغ ةةغب والبوليؿ ةةاعيو والجؼائ ةةغ ر ة موعيحاني ةةا وإن بضعا ةةة أق ة ث ةةتر وا .ف ةةاملوقف
إلايغانةةي مةةا ػاش يبةةضو غامًةةا بالنؿ ةةبة ل جان ة املغغبةةي عغ ة أن وػيةةغ الطاعاي ةةة إلايغانيةةة قةةض ٖطةةو قب ة قُ ةة٘
املغغب لٗالقاث م٘ بالصه أأ ف قاغ فطوايغ ؾنة  2227أن إيغان ثةضٖ خةال ؾياؾةيا صائمةا مةا بة ن ألاَةغي
املٗنية وتهي باملؿيول ن املؿلم ن بتن يحدلوا بالحثمة مةن أاة جؿةوية هةظه املؿةتلة .والحقيقةة أن إيةغان
جٗلة ايةةضا أن جغي ةةو موقفةةا ث ةةاه ال ة إ فة الصةةحغاء الغغبيةةة لةةن يدةةضذ ثدةةوال ب ةوا ٖ ةةى مؿةةحو الحواػنةةات
إلاقليمي ةةة ف ة املنُق ةةة ف ةةي مقحنٗ ةةة ثمام ةةا أته ةةا م ةةا ػال ةةد بٗي ةةضن ٖ ةةن إمخاني ةةة لٗ ة أصواع عياصي ةةة ف ة املغ ةةغب
الٗغبةةي خرةةو وإن نةةد الجماوعيةةة إلاؾةةالمية قةةض أٖلنةةد ٖةةن اٖ وافاةةا ب الجماوعيةةة الصةةحغاوية ف ة قةةاغ
فطوايغ من ؾنة  )15 ( 1982ف أوي الحوثغ ف الٗالقات املغغبية إلايغانية.
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وٖمومةةا ف ةةقن أغل ة املالخٓ ة ن ال ي ةةغون أن هنةةاال ب ةةواصع خقيقيةةة ث ةةضٖو إل ةةى الحفةةاحش به ةةضص إي ةةاص خ ة لا ةةظا
ال ة إ إط أنة ومنةةظ  1991ثةةاعيش إلاٖةالن الغؾة ي الطةةام بوقةةف إَةةالي النةاع فة الصةةحغاء الغغبيةةة ل ليؿةةد
هنةةاال خرةةو رن عغبةةة خقيقيةةة لةةض

ة ألاَةغاي الضوليةةة وإلاقليميةةة مةةن أاة الحونة إلةةى خة ؾةةل ي لاةةظه

املًٗةةلة ألن ثخلفح ة بالنؿةةبة ملسحلةةف ألاَ ةغاي ؾةةحخون أ طةةو مةةن الحخلفةةة الحاليةةة لل ة إ الةةظأ يهةةنف ف ة
زانةةة اله ةغاٖات امل مةةضن  .فبالنؿةةبة للملثةةة املغغبيةةة أأ خ ة للمًٗةةلة ٖ ةةى خؿةةاب مهةةالحاا ؾة ّ
ةيٗغى
نٓاماةا الؿياسة ي إلةةى هةؼات غ ةةو مدمةةوصن الٗواقة زانةة وأن قًةةية الصةةحغاء الغغبيةةة لٗبةةد صوعا ب ةوا فة
صٖ الاؾحقغاع الؿياس ي والوخضن الوَنية باململثة بٗض ٖضن مداوالت انقالبيةة يةض الٗاهة املغغبةي الغاخة
الحؿن الثانيل ٖالون ٖ ى الاؾخثماعات ال طمة الري قامد هها اململثة باملدافٓات الصةحغاوية يًةاي إلةى
طلةةك املُٗةةع الةةضيمغغاف الةةظأ جغ ةةو بكةةخ الفةةد نخي ةةة كجةةغن الثث ةةو مةةن ؾةةخان الكةةماش املغغبةةي ندةةو مةةضن
الص ةةحغاء الغغبي ةةة .م ةةا أن إي ةةاص خ ة ٖ ةةى خؿ ةةاب البوليؿ ةةاعيو ؾ ةةييصأ إل ةةى َ ةةغح إق ةةخالية ب ةةون بالنؿ ةةبة
ملؿ ةةحقب ه ةةظا الحنٓ ةةي ول ةةن ي ةةوفغ أأ جٗ ةةويٌ ؾياسة ة ي أو مٗن ةةوأ بالنؿ ةةبة لؿ ةةخان املسيم ةةات الص ةةحغاوية
ينؿةاه مٗانةةات ؾةنوات َويلةةة مةن الخكةةغيض وقةٓف الٗةةيل وفًةةال ٖةن طلةةك فةقن خةةال اةظا ؾةةييرغ خحمةةا
ٖ ةةى الحةةضاب و الجيوؾياؾةةية الرةةي ث ةغاهن ٖلاهةةا الجؼائةةغ ف ة مةةا يحٗلةةق بٗالقاتهةةا ب واتهةةا مةةا أن طلةةك ؾةةيٗ ي
هضعا لؿنوات من الجاوص والح حيات الرةي قةضمبها مةن أاة ثديةق أهةضافاا املٗلنةة واملحٗلقةة بح ؿةيض مبةضأ
خةق ثقغيةةغ املهة و فة الصةحغاء الغغبيةةة-موعيحانيةةا سة ألازةغ ثةةغ فة نةؼإ الصةحغاء الغغبيةةة ؾةةببا عئيؿةةيا مةةن
أؾباب ٖض الاؾحقغاع بالنؿبة إلاها زانة وأن انقالب ؾةنة  1978ةان بمثابةة نخي ةة مباقةغن لاةظا ال ة إ.
وبالحةةال فقن ة لةةيـ مةةن الهةةٗ ٖلينةةا أن نؿةةحنحج أن مكةةخ الصةةحغاء الغغبيةةة هةةو أخةةض ألاؾةةباب الغئيؿةةية
الري ثقف ف وا

املؿاع الااصفة إلى ثفٗي مكغوٕ اثداص املغغب الٗغبي.

وي ةةغ بٗ ةةٌ املة ةغاقب ن أن مداول ةةة الجؼائ ةةغ جٗؼي ةةؼ ٖالقاته ةةا م ةة٘ إية ةغان وإقداما ةةا فة ة نة ةؼإ الص ةةحغاء
الغغبية اهضي إلى الحتر و ٖ ى املواقف الفغنؿية وألامغيثيةة بكةتن هةظا ال ة إ أمةا إيةغان فيبةضو أتهةا ثةضعؽ
من ااندها إمخانية ثوْيف هظا امللف من أا

ؿ بٌٗ النقاٍ ف ما يسو نغاٖاا مة٘ الغةغب خةوش

ملفاةةا النةةووأ .زانةةة وأن فغنؿةةا ال ثنٓةةغ بٗ ة ن الغيةةا إلةةى الحةةضز إلايغانةةي ف ة قًةةية خؿاؾةةة مث ة قًةةية
الص ةةحغاء الغغبي ةةة ألن ه ةةظا املل ةةف ل ة ث ةةتر و ب ةةو ٖ ةةى اؾ ةةحقغاع خلفاسه ةةا باملنُق ةةة زان ةةة اململث ةةة املغغبي ةةة
وموعيحانيا اللحان ثغبُاا ٖالقات وريقة م٘ باع ـ ٖ ى امي٘ ألانةٗضن وثدضيةضا فة امل ةاش الٗؿةثغأ .ومة٘
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طلك فقن ثضز إيغان ف نؼإ الصحغاء الغغبية بكةخ مباقةغ قةض ال يخةون مةن منٓةوع الثث ةوين فة مهة حبها
املباقةةغن ٖ ةةى املةةض املحوؾةةِ والبٗيةةض فالهةغاٖات الضازليةةة طات الُةةاب٘ الانفهةةال فة إيةغان ث ةةون وقةةض
ّ
يوْةةف ملةةف الصةةحغاء الغغبيةةة مةةن أا ة الني ة مةةن اؾةةحقغاعها الضاز .زانةةة وأن ألاهةةضاي إلاؾ ة واثي ية
ي ةغان ثةةح طو ف ة أٖ ة ن امل ةغاقب ن ف ة الٗنانةةغ الحاليةةة :صٖ ة بٗةةضها إلاؾةةالمي مةةن زةةالش زُةةاب يةةضٖو إلةةى
الوخضن إلاؾالمية ثُةويغ ؾياؾةة ٖةض الانديةاػ والحموقة٘ قةون مٗاعيةة للواليةات املحدةضن ألامغيثيةة ()..
ثقل ةةيو املب ةةاصالت الح اعي ةةة م ةة٘ الاثد ةةاص ألاوعوب ةةي وأز ة ةوا املدافٓ ةةة ٖ ةةى وث ةةون ثه ةةضيغ الب ةةووش م ةةن أاة ة
موانةةلة إٖ ةةاصن ثوػ ةة٘ الغ ةة٘ ال ةةظأ يمث ة مغ ةةؼ املدافٓ ةةة ٖ ةةى اؾ ةةحقغاع النٓةةا ( .)16وب ةةالغغ مةةن ة طلةةك
فاملغغب ان وما يؼاش ينٓغ بٗ ن الغيبة ملوقف إيغان من قًية الصحغاء الغغبية فقةض نةغح أخةض ألاؾةغ
املغاعب ةةة الؿ ةةابق ن ل ةةض البوليؿ ةةاعيو أن وػي ةةغ الطاعاي ةةة إلايغان ةةي الؿ ةةابق ٖ ة ة أ ط ةةو والير ةةي ق ةةض ػاع مسيم ةةات
الصةةحغاوي ن ف ة مضينةةة ثن ةةضوي الواقٗةةة ان ةةوب غةةغب الجؼائةةغ ٖ ةةى الحةةضوص ب ة ن الجؼائةةغ والص ةةحغاء الغغبيةةة
ؾنة  1984ألامغ الظأ ّيضٖ ف نٓغ الغباٍ أَغوخبهةا الرةي ثفيةض أن إلايةغاني ن يملخةون زُابةا مؼصواةا إػاء
ال إ الضائغ ف الصحغاء الغغبية.
أمةا الٗنهةةغ رزةةغ الةظأ ي ة أن نؿحدًةةغه فة ؾةةياي هةةظا الحدلية هةةو أن ليبيةةا ةان ومةةا ػاش لاةةا صوع فاٖة
ف ملف الصحغاء الغغبية ف ي ثملك ٖالقةات محم ة ن مة٘ ادهةة البوليؿةاعيو بة أن صوعهةا ةاص أن يح ةاوػ
ف ة بٗ ةةٌ ألاخي ةةان ال ةةضوع الجؼائ ةةغأ فق ةةض ةةان ق ةةاصن البوليؿ ةةاعيو ينؿ ةةقون بك ةةخ مباق ةةغ م ةة٘ ليبي ةةا زان ةةة
خينم ةةا ان ةةد الٗالق ةةات الليبي ةةة املغغبي ةةة جٗ ةةغي ث ةةوثغا ب ةوا ٖ ةةى زلفي ةةة مواق ةةف الق ةةضاف م ةةن املل ةةك الحؿ ةةن
الثةةاني وقةةض قةةٗغت الجؼائةةغ ف ة خينهةةا بنةةوٕ مةةن القلةةق نخي ةةة امحةةضاص النفةةوط اللييةةي ٖ ةةى خةةضوصها الجنوبيةةة.
لثةةن موقةةف ليبيةةا مةةن البوليؿةةاعيو جغ ةةو بم ةةغص ٖةةوصن الةةضيء إلةةى الٗالقةةات بة ن البلةةضين زانةةة بٗةةض إٖةةالن
الوخضن بينهما ف الف ون الري ان فاها الؼٖي اللييي قةغوفا بح غبةة الوخةضن الٗغبيةة قبة أن دغ عّ ةو مكةغوٖ
الوخ ةةضوأ ند ةةو الق ةةاعن إلافغيقي ةةة .وطل ةةك خر ةةو وإن ان ةةد الجماه وي ةةة مدافٓ ةةة خر ةةو رن ٖ ةةى ٖالقاته ةةا م ةة٘
البوليؿاعيو ف ؾياي اض مدضوص يفغية ٖلاهةا صوعهةا املدةوعأ فة الاثدةاص إلافغيقةي الةظأ يةضٖ قؿة

ب ةو

مةةن أًٖةةائ املوقةةف الةةضاع إلةةى ثنٓةةي اؾةةحفحاء لحقغيةةغ امله ة و بالصةةحغاء الغغبيةةة .ويمث ةن القةةوش أن الةةضوش
َْ 16ظس ramses : Rapport annuel de l'institut Français des relations internationales (IFRI) 2009 , Turbulences
économique et géopolitique planétaire , sous la direction de Thierry de Montbrial et Philippe Moreau Defarges
éditions Dunod ,Paris 2008 Page: 234
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املغاعبي ةةة وباؾ ةةح ناء ث ةةونـ الر ةةي ال م ةةد موقف ةةا مداي ةةضا م ةةن أَ ةغاي ال ة إ م ةةا ي ةؼاش يمث ة مل ةةف الص ةةحغاء
الغغبية بالنؿبة لقياصاتها الؿياؾية عهانا وثدضيا ف ال حٓة نفؿاا وبالحال فقنة لةيـ فة اؾةحُاٖة إيةغان
أن ثةةضز ف ة ٖالقةةة إؾ ة واثي ية مةة٘ صوش املنُقةةة وثدضيةةضا مةة٘ الجؼائةةغ صون أن ث ّ
فؿةةغ مواقفاةةا لهةةالح هةةظا
الُغي أو طاال.
ف ةةقيغان ث ةةغ أن الجؼائ ةةغ ثمثة ة خالي ةةا الق ةةون إلاقليمي ةةة الثط ةةو فة ة منُق ةةة املغ ةةغب الٗغب ةةي وسة ة جٗحق ةةض أن
املوقةةف الجؼائةةغأ مةةن ملةةف الصةةحغاء الغغبيةةة يح ةةاوػ م ةةغص مبةةضأ الةةضفإ ٖةةن خةةق ثقغيةةغ امله ة و أو الثةةتع
ملداول ةةة اؾ ةةبانيا واملغ ةةغب وموعيحاني ةةا ث ةةاوػ صوعه ةةا إلاقلي ةةي م ةةن ز ةةالش الحوقي ةة٘ ٖ ةةى اثفاقي ةةة مضعي ةةض ؾ ةةنة
 1975الر ةةي أصت إل ةةى ثقؿ ةةي الص ةةحغاء الغغبي ةةة ب ة ن املغ ةةغب وموعيحاني ةةا زان ةةة وأن ه ةةظا الاثفاقي ةةة مثل ةةد
انقالبةةا ٖ ةةى اثف ةةاي ؾ ةةغأ ان ةةد قةةض ثون ةةلد إلي ة الجؼائ ةةغ م ةة٘ اؾ ةةبانيا ف ة ؾ ةةنة  1973م ةةن أا ة إقامةةة صولةةة
مؿحقلة ف الصحغاء الغغبية .وبالحال فقن إيغان ثغ أن املوقف الجؼائةغأ ي َّ
فؿةغ بكةخ أؾاسة ي انُالقةا مةن
اٖحب ة ةةاعات ايوؾياؾ ة ةةية ان ة ةةد ثاعيسي ة ةةا ف ة ة ن ة ةةالح اململث ة ةةة املغغبي ة ةةة وق ة ةةض خ ة ةةان رن جغي وه ة ةةا ب ة ةةالنٓغ إل ة ةةى
إلامخانيات املٗحطون الري باثد ثحوفغ ٖلاها الجؼائغ إيافة إلى رقلاا إلاقلي ي والضول )17(.
ون ةةفون الق ةةوش أن الٗالق ةةات املغاعبي ةةة إلايغاني ةةة ومٗا ةةا الٗالق ةةات الٗغبي ةةة إلايغاني ةةة بغمبه ةةا يحوا ة
النٓةةغ إلاهةةا مةةن ػوايةةا محٗةةضصن جؿةةمذ بخكةةثي عحيةةة أ ةةو ٖمقةةا لغهانةةات هةةظه الٗالقةةات ٖ ةةى املةةض املحوؾةةِ
والبٗيض فقيغان ال ثمث تهضيضا للٗغب باملٗ و املتلوي ملهةُ ح تهضيةض بة ثمثة بالنؿةبة لنةا زهةما وثدةضيا
فة ال حٓةةة ٖينهةةا والطهة هنةةا ال ي ة أن نفامة أو أن نحٗامة مٗة بمٗ ةةو الٗةضو ولثةةن بمٗ ةةو املنةةافـ
ّ
يدفؼنةةي مةةن أاة بةةظش ااةةوص إيةةافية خرةةو أثمثةةن مةةن ثُةةويغ قةةضعاجي الظاثيةةة .مةةا أن النٓةةغ إلةةى إيةغان
الةةظأ ع
حد ة شةض ف ةةظلك دٗ ةةي أن زُُا ةةا ف ة املنُق ةةة الٗغبي ةةة واملغاعبي ةةة يمثنه ةةا أن ث ةةضف٘ الٗ ةةغب إل ةةى إٖ ةةاصن عؾ ة
ؾياؾاته وإؾ واثي يبه الري دغل ٖلاها ف املغخلة الغاهنة الحناخغ الضاز .
فةةقيغان بقمخاتهةةا أن ثمث ة بالنؿةةبة للٗةةغب عنةةيض قةةون إيةةافية زانةةة إطا أخؿةةنوا الحٗام ة بةةظ اء مةة٘ ه ةظه
القةةون الرةةي ال ي ة املبالغةةة ف ة رجماةةا وصعاةةة انخكةةاعها .ألن النؿةةق الةةظأ ثمثل ة الجماوعيةةة إلاؾةةالمية ف ة
املغخل ةةة الغاهن ةةة مثل ة ف ة طل ةةك مث ة

ة ألانؿ ةةاي الر ةةي ث ؿ ةةضها وثغم ةةؼ لا ةةا ال ةةضوش خينم ةةا ي ةةؼصاص ث ةةطم
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وانخكةةاعه ثةةؼصاص ف ة املقاب ة هكاقةةح طلةةك أن مدةةاوالت الحمةةضص إلايغان ةي زةةاعي مدةةيِ اغغافيبهةةا الؿياؾةةية
نةةاا ٖةةن قةةٗوعها الًةةاغِ بالحهةةاع .وبالحةةال فةةقن مؿةةاهمة الةةضوش الٗغبيةةة ف ة الحسفيةةف مةةن وَةةتن هةةظا
الكٗوع قض ييصأ إلى بناء ٖالقةات ٖغبيةة إيغانيةة محواػنةة زانةة فة املغخلةة املقبلةة الرةي ؾة صاص فاهةا ثغااة٘
الضوع ألامغيخي ف املنُقة ف مقاب ثؼايض م حوّ ف صوع القو إلاقليمية.
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