مجلة القانون و املجتمع/العدد الثالث/اكتوبر0202

الدبلوماسية املغربية الجديدة ثجاه افريقيا

الدبلوماسية املغربية الجديدة ثجاه افريقيا:
من دبلوماسية املو اقف إلى دبلوماسية املصالح
25

New Moroccan diplomacy towards Africa:

From attitude diplomacy to interest diplomacy

يوسف كريم
مختبر األبحاث القانونية والسياسية واالقتصادية
جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا فاس
Youssef KARIM
PhD student - Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi
Mohamed ben Abd Allah University, Fes, Morocco

youssef.karim1@usmba.ac.ma

مجلة القانون و المجتمع
ردمد2737-8101 :

معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية

ردمد 2737-8101 :

مجلة القانون و املجتمع/العدد الثالث/اكتوبر0202

الدبلوماسية املغربية الجديدة ثجاه افريقيا

الدبلوماسية المغربية الجديدة تجاه افريقيا:
من دبلوماسية المواقف إلى دبلوماسية المصالح
NEW MOROCCAN DIPLOMACY TOWARDS AFRICA:
FROM ATTITUDE DIPLOMACY TO INTEREST DIPLOMACY

26

يوسف كريم

Youssef KARIM

باحث بسلك الدكتوراه
جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا فاس -المغرب

PhD student
Sidi Mohamed Ben Abd Allah University, Fes,
Morocco

ملخو الضعاؾت:
جدُل الؿُاؾت الخاعحُت بلى مجمل البرامج وألاهضاف التي حؿعى الضوٌ بلى بلىعتها وجدلُلها ٖلى اإلاؿخىي
الخاعجي ٖبر مسخلف الىؾاثل اإلاكغوٖت ،وحٗخبر الضبلىماؾُت بخضي الىؾاثل اإلاهمت لخىفُظ الؿُاؾت
الخاعحُت ألي صولت وجدلُم ؤهضافها .وبٗض ٖىصة اإلاغغب بلى مىٓمت ؤلاجداص ؤلافغٍلي ،اهدؿبذ
الضبلىماؾُت اإلاغغبُت في بفغٍلُا ؤهمُت زانت واؾخثىاثُت وٖغفذ جُىعا الفخا ،لِـ فلِ مً زالٌ
جىؾُ٘ قبىت الخمثُلُاث والؿفاعاث هما واهذ ٖلُه جللُضًا ،ولىً ؤًًا بخمىنها مً وؾاثل مماعؾت
مخجضصة ومؿاًغة للخدىالث ،والخىُْف الىاجح ألوعاق الخإزير التي جمخلىها بما ًخالءم م٘ الىاك٘ ؤلافغٍلي
الجضًض .وحؿعى هظه الضعاؾت بلى مالمؿت الىْاثف واإلاهام الضبلىماؾُت الجضًضة ،مً زالٌ جغهيزها ٖلى

معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية
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الثالىر الىاجح الىاح٘ :الضبلىماؾُت الاكخهاصًت ،والضبلىماؾُت الغوخُت وصبلىماؾُت الهجغة ،وطلً في
بَاع ما ٌٗغف بضبلىماؾُت "اإلاهالح" ،التي ْهغث هبضًل ًٖ صبلىماؾُت "اإلاىاكف".
ولماث مفخاخُت :الضبلىماؾُت اإلاغغبُت ،افغٍلُا ،الاكخهاص ،الضًً ،الهجغة.
ABSTARCT:
After the return of Morocco to the (OAU), Moroccan diplomacy in Africa has experienced
remarkable development, not only by expanding the network of representations and
embassies as it has always done, but also by allowing a renewed diplomatic exercise and the
successful recruitment of his influence papers according to the new African reality.
This study aims to address new diplomatic functions, with a focus on the successful triad:
economic diplomacy, spiritual diplomacy and immigration diplomacy, within the framework
of what is called "interest diplomacy".
Keywords: Moroccan diplomacy, Africa, economy, religion, immigration
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م ـقـدمـة:

م٘ الخدىالث الىبيرة التي بضؤ ٌٗغفها الىٓام
الضولي مىظ نهاًت الحغب الباعصة ،ؤنبدذ اللاعة
ؤلافغٍلُت جدخل مياهت مخميزة في ؤحىضاث
الؿُاؾت الخاعحُت للٗضًض مً اللىي ؤلاكلُمُت
والضولُت ،بالىٓغ لجغغافُتها اإلاترامُت ألاَغاف،
ومىاعصها البكغٍت ،وزغواتها الُبُُٗت الهاثلت،
ومىكٗها الجُى-اؾتراجُجي الظي ًجٗل منها مٗبرا
لخُاعاث الؿل٘ والغؾامُل والخضماث .وؤمام هظه
الخدىالث ،لم ٌٗض جىفُظ اؾتراجُجُاث الؿُاؾت
الخاعحُت للضوٌ مغجبُا باإلااؾؿاث الغؾمُت
مً زالٌ جىؾُ٘ قبىت جمثُلُاتها وؾفاعاتها
وكىهلُاتها فدؿب ،ولىً ؤًًا بخمىنها مً
معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية

وؾاثل مماعؾت صبلىماؾُت مخجضصة ومؿاًغة
للخدىالث ،والتي مً زاللها جبرػ الضوٌ
الخىافؿُت والضًىامُىُت الاكخهاصًت والجظب
الثلافي والخإزير ٖلى اللغاع الضولي ،ومً جم وػنها
في ٖالكاث اللىي ٖلى الؿاخت الٗاإلاُت.
وباؾخدًاع هظا الىاك٘ والاعجياػ ٖلى مُُٗاجه،
قهضث الٗالكاث اإلاغغبُت ؤلافغٍلُت صحىة
حضًضة ،وصًىامُت كىٍت بفًل الضبلىماؾُت
الجضًضة التي ههجها اإلالً دمحم الؿاصؽ مىظ
ؾىىاث خىمه ألاولى .بط ًياص ًجم٘ الضاعؾىن
واإلاخدبٗىن ،بإن الٗىىان الباعػ للؿُاؾت
الخاعحُت اإلاغغبُت زالٌ الٗلض ألازير هى جىامي
جىحهها ؤلافغٍلي ،باإلالاعهت م٘ اإلاغاخل الؿابلت.
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وإطا وان اإلاغغب ٌؿخدًغ صاثما في ول املحافل

ًدىم الٗالكاث بين اإلاغغب وبلضان بفغٍلُا بل

واللمم واإلاىاؾباث ؤؾـ اهخماثه ؤلافغٍلي،

والٗالم.

وٍدبنى ول كًاًا اللاعة ،فةن الاهخماء اإلاغغبي

فةلى ؤي خض اؾخُاٖذ الضبلىماؾُت الىاٖمت

إلفغٍلُا لِـ مجغص اهخماء حغغافي ًجٗل مىه

الجضًضة ؤن جدلم للمغغب مياؾب هىُٖت اججاه

بلضا بفغٍلُا ،وال خللت ونل بُنها وبين الفًاء

مدُُه ؤلافغٍلي؟ وؤجاخذ له بٖاصة الخمىك٘

اإلاخىؾُي ،بل بهه حٗبير ًٖ اهخماء خًاعي

صازل املجاٌ ؤلافغٍلي ملاعهت م٘ باقي اللىي

ٖغٍم صف٘ الٗالكاث بين اإلاغغب وإفغٍلُا باججاه

ؤلاكلُمُت والضولُت اإلاخىافؿت؟ وإلى ؤي خض

الاؾخمغاعٍت ،وؤؾهم في جلىٍتها وحٗؼٍؼها ٖلى

اؾخُاٖذ صبلىماؾُت الاكخهاص والضبلىماؾُت

هثير مً اإلاؿخىٍاث .وجبٗا لظلً وان كغاع الٗىصة

الغوخُت وصًبلىماؾُت الهجغة ؤن جىجح في ازتراق

الؿُاؾُت بلى ؤلاجداص ؤلافغٍلي ؾىت ،2017

الٗمم ؤلافغٍلي وجدلُم بهجاػاث وقغاواث

ملترها باؾتراجُجُت مضعوؾت حٗخمض ٖلى

اؾتراجُجُت لم جىً لخخدلم لى ْل اإلاغغب

الٗلالهُت والىاكُٗت والؿغٖت في اؾخغالٌ

مخمؿيا بإصواث اقخغاٌ الضبلىماؾُت بمفهىمها

ألاخضار والخُىعاث الضولُت ،خُث هجح اإلاغغب

الىالؾُيي ،والتي ججٗل اإلاىاكف الؿُاؾُت

في الؿىىاث ألازيرة في بٖاصة بىاء ٖالكاث حضًضة

حؼءا مً بىاء الٗالكاث الثىاثُت؟

م٘ ٖمىم بلضان بفغٍلُا ،وزانت م٘ صوٌ في

لً هظهب بلى اللىٌ بإن اإلاغغب في ٖهض اإلالً دمحم

قغق ووؾِ بفغٍلُا ،واهذ جهىف بمىُم

الؿاصؽ وي٘ "بغاصٌغم" حضًضا للضبلىماؾُت

الضبلىماؾُت الخللُضًت بإنها صوٌ "مخداملت".

اإلاغغبُت  ،ولىىه عؾم مٗالم جهىعاث حضًضة

وباٖخماص صبلىماؾُت اإلاهالح ٖلى خؿاب

وملاعبت مغاًغة وعئٍت واكُٗت وبغاغماجُت لخلىٍت

صبلىماؾُت اإلاىاكف ،ؤُٖى اإلاغغب صلُال ٖلى ؤن

الخغٍُت الؿُاؾُت الخاعحُت للمغغب ٖلى

الٗالكاث الضبلىماؾُت للضولت ال جلىم ٖلى

اإلاؿخىي ؤلاكلُمي والضولي .وحؿعى هظه الضعاؾت

نضاكاث ؤو ٖضاواث صاثمت ،بلضع ما جامً

بلى جىاوٌ مضازل الضبلىماؾُت اإلاغغبُت الجضًضة

بفىغة اإلاهالح الضاثمت ،وهي اإلاهالح التي ٌُٗض

في بفغٍلُا ،والتي ٖغفذ جُىعا الفخا زالٌ

اإلاغغب بىاءها هظه اإلاغة بألُاث صبلىماؾُت

الؿىىاث ألازيرة ،وطلً في بَاع بٖاصة عؾم

حضًضة ،بُٗضا ًٖ ؾُاؾت املحاوع التي جخللب

الؿُاؾت ؤلافغٍلُت للمملىت مً ؤحل بُٖاء

م٘ الؼمً ،وبُٗضا ؤًًا ًٖ اإلاؼاحُت والحؿاباث

الخٗاون حىىب-حىىب مضلىله الحلُلي اللاثم

الؿُاؾُت واإلاؿافت مً هؼإ الصحغاء ،وؤلاًمان

ٖلى حٗؼٍؼ الٗالكاث والغوابِ الخاعٍسُت الٗغٍلت

الغاسخ بلضؾُت اإلاىاكف وآلاعاء ،الظي ْل

م٘ اللاعة ؤلافغٍلُت .وجغهؼ هظه الضعاؾت ٖلى
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الثالىر

الىاجح

الىاح٘:

الضبلىماؾُت

الضولُت ،ولم ٌٗض ًلخهغ ٖلى بصاعة الٗالكاث

الاكخهاصًت ،والضبلىماؾُت الغوخُت وصبلىماؾُت

الؿُاؾُت بين الضوٌ فدؿب ،بل احؿ٘ لِكمل

الهجغة ،وطلً في بَاع ما ٌٗغف بضبلىماؾُت

مجاالث ٖضة ،جإزظ في الحؿبان اهفخاح ألاؾىاق

"اإلاؿاعاث اإلاخٗضصة"(.)Multi-track Diplomacy

الىَىُت ٖلى ألاؾىاق الضولُت ،وؤضحذ كىة

ؾىداوٌ مً زالٌ هظه اإلاؿاهمت ؤن هلف ؤوال
ٖىض اؾتراجُجُت الٗمل الضبلىماس ي الاكخهاصي
اإلاغغبي ،واهسغاٍ اإلاملىت في حٗاون حىىب-حىىب
ٖبر جلىٍت واضحت ألقياٌ الحًىع الاكخهاصي
والكغاواث اإلاغغبُت ؤلافغٍلُت وفم نُغت عابذ-
عابذ (ؤوال) .هظه الضبلىماؾُت الاكخهاصًت،
وحضث بلى حاهبها هظلً صبلىماؾُت حضًضة حٗنى
باألبٗاص الضًيُت والغوخُت ،وتهخم بخضبير َلب
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مجخمعي مهم صازل هثير مً الضوٌ ؤلافغٍلُت،
ٖلى ؤلاؾهام في الخإَير الضًني ،ووكغ كُم
الىؾُُت ؤلاؾالمُت والاٖخضاٌ ،وحؿىٍم ما
ؤنبذ ٌٗغف بىمىطج الخضًً اإلاغغبي ،قىال
ومًمىها (زاهُا) .وؾيؿعى في هلُت زالثت بلى
الخٗغٍف باإلالاعبت التي ناغها اإلاغغب واإلاخٗللت
بالهجغة ومغحُٗاتها الىبري ،وؤبٗاصها ؤلاوؿاهُت
والخًامىُت وخضوص الحماًت التي جىفغها
للمهاحغًٍ مً بفغٍلُا حىىب الصحغاء في يىء
الؿُاؾت الجضًضة للمغغب في مجاٌ الهجغة
(زالثا).
أوال :الدبلوماسية الاقتصادية
بٗض الخغير الظي لحم بِئت الىٓام الضولي وصزىٌ
الٗالم ٖهغ الٗىإلات ،حغير مفهىم الضبلىماؾُت
معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية

الضوٌ جلاؽ بلىة اكخهاصها ،وهىظا حغيرث
اؾتراجُجُت الٗمل الضبلىماس ي ،وؤنبذ مً
اإلاؿخدُل فهل الاكخهاص ًٖ الؿُاؾت بؿبب
اعجباَهما الكضًض ببٌٗ ،هما ؤنبذ الاكخهاص
ؾببا مً ؤؾباب وكىء الٗالكاث الضبلىماؾُت
والبٗثاث الخمثُلُت بين الضوٌ ،ووؾُلت مً
1

وؾاثل حؿُير الٗالكاث الضولُت .
وكض حٗل اإلاغغب مً الخٗاون الاكخهاصي م٘
اللاعة ؤلافغٍلُت زُاعا اؾتراجُجُا ،خُث وي٘
ٖلى عؤؽ ؤولىٍاجه حٗؼٍؼ وجُىٍغ الٗالكاث م٘
صوٌ اللاعة ،في بَاع جيامل بكلُمي خُىي وقغاهت
حىىب-حىىب فٗالت وجًامىُت .هظا الخُاع ال
ًغوم فلِ الحفاّ ٖلى الغوابِ اإلاخجظعة م٘
صوٌ بفغٍلُا ،بلضع ما يهضف بلى حٗل الخىمُت
باللاعة ٖمال حكاعهُا وحهضا حماُٖا.
وْل البٗض الاكخهاصي ٖىهغا مهما في
الٗالكاث البُيُت زالٌ الٗكغٍت ألازيرة ،خُث
سجل اعجفإ ملحىّ في اإلاباصالث الخجاعٍت ،هما
خغم اإلاغغب ٖلى جفُٗل صبلىماؾِخه
الاكخهاصًتٖ ،بر بًالء ألاهمُت في الاؾدثماع في
ٛ٠ -1عف صذل" ،ٟاعزشار١د١خ اٌؼًّ اٌذثٍِٛبعٟ
االلزصبد ٞاٌّغشث .ٟرٛعغ اٌّدبي ٚرؼذد اٌفبػٍ،"ٓ١
(ِدٍخ ع١بعبد ػشث١خ ،اٌؼذد  ،13وبٔ ْٛاٌثبٕٔ٠/ ٟب٠ش
 ،)2015ص .56
ردمد 2737-8101 :

مجلة القانون و املجتمع/العدد الثالث/اكتوبر0202

38

الدبلوماسية املغربية الجديدة ثجاه افريقيا

ٖضص مً اللُاٖاث منها اإلاهاعف ،والخإمين،

وبلغذ  4,6ملُاع صعهم مكيلت بظلً  92,2%مً

والاجهاالث ،واإلاىاحم ،والهىاٖاث الىُماوٍت،

مجمىٕ الاؾدثماعاث اإلاباقغة اإلاغغبُت في الخاعج.

والىهغباء ،والؼعاٖت .2وفي هظا الكإن ًلىٌ

وٍدخل اإلاغغب ،مً بين اإلاؿدثمغًٍ ألافاعكت،

ناخب الجاللت اإلالً دمحم الؿاصؽً" :جب ٖلى

اإلاغجبت الثاهُت همؿدثمغ في بفغٍلُا حىىب

خيىمخىا بُٖاء ألاولىٍت لضبلىماؾُت اكخهاصًت

الصحغاء ،وكض اؾخلبلذ هظه ألازيرة  85في اإلااثت

ملضامت كاصعة ٖلى حٗبئت الُاكاث بغُت جُىٍغ

مً جضفلاث الاؾدثماعاث اإلاغغبُت هدى اللاعة

الكغاواث وحلب الاؾدثماعاث وحٗؼٍؼ حاطبُت

ؤلافغٍلُت،و 47في اإلااثت مً بحمالي جضفلاث

البالص وهؿب مىاك٘ حضًضة وجىمُت اإلاباصالث

الاؾدثماعاث اإلاغغبُت الخاعحُت زالٌ الفترة

الخاعحُت ،هما هضٖىها للخيؿُم والدكاوع م٘

 .2015-2003وٍىضح الجضوٌ الخالي جُىع

مسخلف الفاٖلين الاكخهاصًين في اللُاٖين

الاؾدثماعاث اإلاباقغة اإلاغغبُت في اللاعة الافغٍلُت:

الٗام والخام للخٗغٍف باإلااهالث الاكخهاصًت

الجضوٌ :1جُىع الاؾدثماعاث اإلاباقغة اإلاغغبُت في

التي جؼزغ بها بالصها وزانت في اللُاٖاث

اللاعة ؤلافغٍلُت (بمالًين الضعاهم)

ؤلاهخاحُت الىاٖضة ،بهضف اإلاؿاهمت في جىمُتها
وإلعؾاء حٗاون ماؾس ي بين اللُاٖاث الىػاعٍت
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 -2ػبدي اٌّغب" ،ٞٚاٌؼاللبد اٌّغشث١خ االفش٠م١خِٓ :
اٌسضٛس ئٌ ٝس٘بْ اٌجٕبء االعزشار١د ،"ٟضّٓ ِإٌف
"اٌؼاللبد اٌّغشث١خ -اإلفش٠م١خ :اٌش٘بْ ٚاٌزسذ٠بد"،
(ِٕشٛساد وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌمبٔ١ٔٛخ ٚااللزصبد٠خ
ٚاالخزّبػ١خِ ،شاوش ،عٍغٍخ إٌذٚاد ٚاٌّإرّشاد -52
 ،)2016ص.36
ٔ -3بصش ثٛس٠طخ" ،اٌّغشة ٚدٚي اٌدٕٛة-اٌذثٍِٛبع١خ
اٌّغشث١خ ٚس٘بٔبد اٌّغزمجً ( ،"2006 – 1956اٌذاس
اٌج١ضبءِٕ :شٛساد إٌبد ٞاٌذثٍِٛبعِ ،ٟطجؼخ إٌدبذ،
 )،2007ص.11

3960

اإلاغغبُت في بفغٍلُا ؤٖلى مؿخىٍاتها في ؾىت 2010

الاستثمارات
املباشرة
املغربية في
الخارج
حصة
الاستثمارات
املغربية في
افريقيا -باملائة

اإلاهضع :مىخب الهغف يمً مجلت اإلاالُت
لىػاعة الاكخهاص واإلاالُت/الٗضص-28غكذ2015
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ؾمدذ مجمىٕ الاجفاكُاث التي وكٗها اإلاغغب،

39

وٍلضم الٗاهل اإلاغغبي ؤعكاما جاهض الخُىع الىبير

مً جمىين الكغواث واإلالاوالث اإلاغغبُت الخانت

الظي لحم بالٗالكاث بين اإلاغغب وبلضان بفغٍلُا

والٗمىمُت وقبه الٗمىمُت مً ولىج ألاؾىاق

حىىب الصحغاء ،مكيرا بلى ؤهه مىظ

ؤلافغٍلُت في الٗضًض مً اللُاٖاث.5

ؾىت،2000ؤبغم اإلاغغب م٘ البلضان ؤلافغٍلُت

وجلىم فلؿفت الخٗاون الاكخهاصي اإلاغغبي م٘

خىالي ؤلف اجفاكُت همذ مسخلف مجاالث

البلضان ؤلافغٍلُت ٖلى مىُم الكغاهت اإلاخيافئت

الخٗاون ،وٖلى ؾبُل اإلالاعهت ،فلض جم بين ؾىتي

والغبذ اإلاخباصٌ ،وهلل الخبراث والخجاعب م٘

 1956و 1999الخىكُ٘ ٖلى  515اجفاكُت ،في خين

الترهيز ٖلى اللُاٖاث الاحخماُٖت التي ٌؿخفُض

ؤهه مىظ ؾىت  2000بلى الُىم ،ونل الٗضص بلى

منها ؤهبر ٖضص مً الؿيانً .لىٌ الٗاهل اإلاغغبي

 949اجفاكُت ،ؤي خىالي الًٗف .وًٍُف

خىٌ عئٍخه للخٗاون م٘ بفغٍلُا" :بن مىٓىعها

الٗاهل اإلاغغبي ،مساَبا كاصة بفغٍلُا "،ومً

للخٗاون حىىب-حىىب واضح وزابذ ،فبلضي

زالٌ هظه الؿىىاث ،اعجإًذ شخهُا ؤن ؤُٖي

ًخلاؾم ما لضًه ،صون مباهاة ؤو جفازغ .وهىظا،

صفٗت ملمىؾت لهظا الخىحه ،وطلً مً زالٌ

وباٖخماصه ٖلى الخٗاون البىاء ،ؾُهبذ اإلاغغب،

جىثُف الؼٍاعاث بلى مسخلف حهاث ومىاَم

وهى فاٖل اكخهاصي وعاثض في بفغٍلُا ،كاَغة

اللاعة".4

للخىمُت اإلاكترهت".6

وحٗؼٍؼا لهظا الخىحه اإلاليي ،كام اإلالً دمحم

وٍيبغي الخظهير في هظا الهضص ،بإهه في نهاًت ؾىت

الؿاصؽ مىظ جغبٗه ٖلى الٗغف ؾىت 1999

،2016بلغذ ناصعاث اإلاغغب هدى بفغٍلُا 10،في

بؼٍاعاث مىخٓمت لٗضص مً البلضان ؤلافغٍلُت،

اإلااثت مً بحمالي ناصعاث اإلاغغب ،هما ؤن  70في

بلغذ بلى غاًت مخهف ؾىت ،2017ما مجمىٖه

اإلااثت مً ناصعاث اإلاغغب بلى بفغٍلُا في نهاًت

 48ػٍاعة ملىُت عؾمُت قملذ بلضاها مً قغق

 ،2016جىحهذ هدى بلضان بفغٍلُا حىىب

وغغب ووؾِ بفغٍلُا .وؾمدذ مسخلف هظه

الصحغاء ،وهى ما ٌكيل  7في اإلااثت مً بحمالي

الؼٍاعاث بىي٘ ؤلاَاع اللاهىوي اإلاالثم لخُىٍغ

ناصعاث اإلاغغب ،مما ًاهله لخفُٗل صوعه بكلُمُا

ٖالكاث الاؾدثماع وألاٖماٌ ،وجىىَ٘ مجاالث
الخٗاون بين اإلاغغب وقغواثه ؤلافغٍلُين ،هما
ِ -4مزطف ِٓ اٌخطبة اٌٍّى ٟاٌغبِ ٟاٌز ٞأٌمبٖ اٌٍّه
دمحم اٌغبدط أِبَ اٌّشبسو ٓ١ف ٟأشغبي اٌمّخ اٌثبِٕخ
ٚاٌؼششٌ ٓ٠مبدح دٚي ٚسؤعبء زىِٛبد ثٍذاْ االرسبد
االفش٠م ٟاٌز ٟاززضٕزٙب اٌؼبصّخ اإلثٛ١ث١خ أد٠ظ أثبثب
ثزبس٠خ .2017/01/31
معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية

 -5سضٛاْ اٌ٘ٛبث" ،ٟاٌغ١بعخ االفش٠م١خ ٌٍٍّىخ اٌّغشث١خ:
اٌزؼب ْٚاٌذِ ٌٟٚغ ثٍذاْ افش٠م١ب خٕٛة اٌصسشاء
("2010-1999اٌشثبط :أطشٚزخ ٌٕ ً١اٌذوزٛساٖ فٟ
اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ ٚاٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ ،خبِؼخ دمحم اٌخبِظ ،وٍ١خ
اٌسمٛق أوذاي) ص.350
ِ -6مزطف ِٓ اٌخطبة اٌغبِ ٟاٌز ٞأٌمبٖ خالٌخ اٌٍّه
ثأد٠ظ اثبثب أِبَ اٌّشبسو ٓ١ف ٟاٌمّخ ٌ 28الرسبد
االفش٠م ٟثزبس٠خ ٕ٠ 31ب٠ش .2017
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ًٖ َغٍم زلم كاٖضة اكخهاصًت (Plateforme-

وبٌٗ صوٌ وؾِ وقغق بفغٍلُا ،بٗض ؤن جم

 )Hubجىْف بغاغماجُا مىار اإلاىافؿت

الاٖتراف بجبهت البىلِؿاعٍى مً َغف مىٓمت

الاكخهاصًت ومبضؤ الاٖخماص الاكخهاصي اإلاخباصٌ.

الىخضة ؤلافغٍلُت ؾابلا ،فةن جإزيره الضًني لم

وكض جغجب ًٖ هظا الخىحه الاكخهاصي للمغغب،

ًىلُ٘ ،8وْل البٗض الهىفي والغوحي خايغا

اؾدثماعاث مالُت مهمت مىىذ الكغواث

بلىة في الٗالكاث بين اإلاغغب والضوٌ ؤلافغٍلُت

واإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاغغبُت مً ازتراق ألاؾىاق

مً زالٌ ألاصواع املخخلفت التي ايُلٗذ بها

ؤلافغٍلُت  ،واؾخُإ مٗها اإلاغغب امخالن

الؼواًا والُغق الهىفُت ،ؾىاء في وكغ الحًاعة

اكخهاص كىي ٖبر اؾدثماعاجه الطخمت في هظه

الٗغبُت وؤلاؾالم في اإلاىُلت ؤلافغٍلُت ،ؤو في

اللاعة.

الضفإ ٖىه ؤمام الخُاعاث ألاوعوبُت والحغواث

للض خغم اإلاغغب مً زالٌ صًبلىماؾِخه

الخبكيرًت اإلاؿُدُت .وألن ؤغلب الُغق الهىفُت

الاكخهاصًتٖ ،لى بٖاصة بخُاء بٗضه ؤلافغٍلي،

اهُللذ مً اإلاغغب ،فلض قيل هظا ألازير

الظي َاإلاا اٖتريخه الحؿاباث الؿُاؾُت ،ؤو

بكُىزه وػواًاه مغحٗا مهما ألجبإ هظه الُغق

خالذ صون ججظعه الخىاػهاث ؤلاكلُمُت ،7ومً

وبسانت اللاصعٍت والخُجاهُت ،9اللخان حٗضان

قإن حٗؼٍؼ الغوابِ والٗالكاث الاكخهاصًت م٘

ألاهثر اهدكاعا وجإزيرا ،باإليافت بلى اخخفاّ

الكغواء الاكخهاصًين في اللاعة ،ؤن ًًمً جإزيرا

قُىزها ومغٍضيها بٗالكت الىالء والخبُٗت

مؿخلبلُا ،وعبما ًدين الىكذٖ ،ىضها ،لخلاعب

للمغغب .فهاجان الُغٍلخان حكىالن الُىم عكما

ؾُاس ي ؤهبر ،جدذ "مٓلت اإلاهالح".

نٗبا في اإلاٗاصلت الؿُاؾُت في هثير مً الضوٌ

ثانيا :الدبلوماسية الروحية

ؤلافغٍلُت ،فُما ٌكبه الخإزير الظي جماعؾه

عغم التراح٘ الظي ٖغفخه الٗالكاث الؿُاؾُت
بين اإلاغغب والٗضًض مً صوٌ اللاعة ؤلافغٍلُت مىظ
مىخهف زماهِىاث اللغن اإلااض ي بؿبب ٖىامل
ؾُاؾُت هثيرة مً ؤبغػها كًُت الصحغاء التي
لٗبذ صوعا هبيرا في حٗثر الٗالكاث بين اإلاغغب
ٌ -7سغٓ اٌسغٕب " ،ٞٚاٌزٛخٙبد االلزصبد٠خ اٌّغشث١خ
ف ٟئفش٠م١ب :اٌٛالغ  ٚاٌش٘بٔبد"ِ( ،دٍخ ثسٛس الزصبد٠خ
ػشث١خِٕ ،شٛساد ِشوض دساعبد اٌٛزذح اٌؼشث١خ ِح.
 ،24-23اٌؼذداْ  77-76خش٠ف  / 2016شزبء ،)2017
ص .138
معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية

حماٖاث الًغِ في الضوٌ اإلاخلضمت ،وجمخليان
كضعة هبيرة ٖلى جىحُه ؾُاؾاث بلضانها زهىنا
ٖلى الهُٗض ؤلاكلُمي ،وال جخىاوى اإلاملىت
اإلاغغبُت في اؾخسضام جإزيرها الىبير ٖلى هظه
الُغق الهىفُت ،مً ؤحل اللُام بإصواع
 -8لبعُ اٌسبدن "،اٌجؼذ اٌشٚز ٟف ٟاٌؼاللبد اٌّغشث١خ
االفش٠م١خ :اٌغ١بق ٚاٌش٘بٔبد"ِ( ،دٍخ ِذاساد
ع١بع١خ،اٌّدٍذ،1اٌؼذدِ،4بسط،)2018ص .231
-9خبٌذ اٌشىشا" ،ٞٚاألصٛي اٌزبس٠خ١خ ٌٍطشل١خ فٟ
زٛض اٌغٕغبي"ِ (،دٍخ إٌّبً٘ ،اٌؼذد ،81-80فجشا٠ش
،)2007ص .69
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صبلىماؾُت حؿاهم في جلىٍت الغوابِ بين اإلاغغب

الضًني يض ؤفياع الغلى والدكضص والخُغف

وبلضان بفغٍلُت والضفإ ًٖ زىابذ اإلاملىت

والخىفير ،وهي ألافياع التي حكيل البِئت

ومؿاهضة زُاعاتها الاؾتراجُجُت زانت ٖلى

الحايىت إلاىحت ؤلاعهاب التي ججخاح الٗضًض مً

اإلاؿخىي الخاعجي.10

صوٌ الٗالم ؤلاؾالمي.12

ففي بَاع صبلىماؾِخه الىاٖمت للخىغل في

ففي بَاع عئٍت مدؿٗت جغبِ ألامً الضازلي

بفغٍلُا ،خغم اإلاغغب ٖلى جىُْف هظا ؤلاعر

للمملىت بمدُُه ؤلاكلُمي ،ؾىاء ٖلى مؿخىي

الغوحي ،وَىع زالٌ الؿىىاث الٗكغ ألازيرة

التهضًضاث ؤلاعهابُت ؤو ٖلى مؿخىي اؾتراجُجُاث

اؾتراجُجُت حضًضة لخهضًغ ججغبخه في مجاٌ

مىاحهتهاٌ ،ؿعى اإلاغغب بلى اؾدثماع اإلاياؾب

"ألامً الغوحي" بلى ٖضص مً البلضان ؤلافغٍلُت ،

والىجاخاث التي خللتها ؾُاؾت "ألامً الغوحي"

يمً عئٍت اؾتراجُجُت مخٗضصة ألابٗاص جغوم

في الضازل والٗمل ٖلى الاؾخفاصة منها زاعحُا،

جُىٍغ ٖالكاث الخٗاون الثىاجي م٘ صوٌ اللاعة؛

في بَاع الخٗاَي "ًٖ بٗض" م٘ جدضًاث ًمىً ؤن

وؤلاؾهام في حهىص ميافدت الخُغف وحٗؼٍؼ

حكيل تهضًضا خلُلُا للمملىت في اإلاؿخلبل.

الؿلم في مىُلت الؿاخل حىىب الصحغاء ،ومً

فاؾتراجُجُت نىن الثىابذ الضًيُت التي حؿعى

زمت جىغَـ الحًىع ؤلاكلُمي للمملىت ٖلى

اإلاملىت اإلاغغبُت بلى جلاؾمها م٘ الضوٌ ؤلافغٍلُت،

الهُٗض الضولي.11

هي حؼء مً اؾتراجُجُت ألامً اللىمي اإلاغغبي،

وحٗمل اإلاملىت اإلاغغبُتٖ ،بر الٗضًض مً

وهى ؤمً ًمخض حىىبا بلى وؾِ اللاعة ،وٍلف

ماؾؿاتها الٗاملت في اللُإ الضًني ،مثل

ٖلى الحضوص التي ونل بليها اهدكاع الاؾالم

ماؾؿت دمحم الؿاصؽ للٗلماء ألافاعكت ،ومٗهض

الؿني اإلاٗخضٌ بكٗبه الثالر ،ألاقٗغٍت ٖلُضة،

اإلالً دمحم الؿاصؽ لخيىًٍ ألاثمت واإلاغقضًً

واإلاالىُت مظهبا ،والخهىف ؾلىوا عوخُا،

الضًىين ،وغيرها مً الهُئاث واإلااؾؿاثٖ ،لى

وحكيل هظه الٗىانغ الثالزت مجخمٗت الٗمىص

الخإَير والخيىًٍ ،ومض ًض الٗىن واإلاكىعة

الفلغي

الالػمين لضوٌ اللاعة ،مً ؤحل جدهين كُاٖها

ؤلافغٍلُت.13وماػاٌ ألافاعكت اإلاالىُىن وؤجبإ

 -10أزّذ األصِ" ،ٟدٚس اٌضا٠ٚخ اٌز١دبٔ١خ ف ٟرّزٓ١
اٌشٚاثظ ث ٓ١فبط ٚئفش٠م١ب خٕٛة اٌصسشاء" ،ضّٓ
أػّبي ٔذٚح "فبط ٚئفش٠م١ب :اٌؼاللبد االلزصبد٠خ
ٚاٌثمبف١خ ٚاٌشٚز١خ"ِٕ( ،شٛساد ِؼٙذ اٌذساعبد
اإلفش٠م١خ ٚوٍ١خ ا٢داة عب٠ظ فبط،أوزٛثشِ ،1993طجؼخ
إٌدبذ اٌدذ٠ذح ،اٌذاس اٌج١ضبءْ، )1996ص .242
11
- Bakary Sambe, Islam et diplomatie, La
politique africaine du Maroc, Imprimerie
bouregreg, 2010, p113

 ػجذ اإلٌٗ اٌشجبو" :ٟدٚس اٌّسذد اٌذ ٟٕ٠ف ٟدػُاٌؼاللبد اٌّغشث١خ اإلفش٠م١خ ،اٌطش٠مخ اٌز١دبٔ١خ
ّٔٛرخب" (،اٌسٛاس اٌّزّذْ ،ػٍ ٝاٌشاثظ:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
 ،)?aid=102773رُ اٌزصفر ثزبس٠خ َ2021 /02 /15
 -13ػجذ هللا ٌٚذ دمحم" ،ٞاٌّغشة ٚئفش٠م١ب :سؤ٠خ ٍِه"،
(ِٕشٛساد اٌّشوض اٌثمبفٌٍ ٟىزبة ،اٌذاس اٌج١ضبء،
اٌطجؼخ األ ،)2020 ٌٝٚص.44-43
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لالؾخلغاع

الضًني

في

اللاعة

12

ردمد 2737-8101 :

مجلة القانون و املجتمع/العدد الثالث/اكتوبر0202

42

الدبلوماسية املغربية الجديدة ثجاه افريقيا

الؼواًا الهىفُت ًىٓغون بلى اإلالً دمحم الؿاصؽ

والىفاءاث والخبراث واإلاىاعص ،وجلىٍت وحٗؼٍؼ

باٖخباعه ػُٖمهم الغوحي بامخُاػ ،14هما ؤن
اإلاالىُت في ُٖ ْغف اإلاغاعبت وألافاعكت لِؿذ صًىا

ٖالكاجه مخٗضصة ألاَغاف م٘ بلضان اللاعة بهضف
بكامت قغاهت خلُلُت ًيىن الجمُ٘ فيها عابدا

كاثما؛ بل بنها مماعؾت صًيُت جخغظي ٖلى مباصت

وجفخذ آفاكا واؾٗت للخًامً والخىمُت

الىؾُُت في ؤلاؾالم ،وجدبنى كُم الدؿامذ

اإلاؿخضامت ،فةن هظا الخىحه الجضًض وؤبٗاص

والاٖخضاٌ والاهفخاح ٖلى آلازغ.

الخٗاون حىىب -حىىب ،الظي ًغس ي اإلاغغب

وبؿبب ؤهمُت الضبلىماؾُت الغوخُت اإلاىاػٍت

صٖاثمه ،جخجؿض ؤًًا في مجمىٕ ؤلاقيالُاث

وصوعها في الحفاّ ٖلى اؾخمغاعٍت الٗالكاث بين

طاث الهلت باؾخلغاع اللاعة ؤلافغٍلُت وجىمُتها،

اإلاغغب وافغٍلُا ،فةن اإلاىٓىمت الضًيُت واملجالـ

وٖلى عؤؾها بقيالُت اإلاهاحغًٍ مً بفغٍلُا حىىب

الٗلمُت وعابُت الٗلماء ووػاعة ألاوكاف وألاخؼاب

الصحغاء التي جفغى هفؿها همىيىٕ ؤؾاؽ في

والجمُٗاث ،وول ماؾؿاث املجخم٘ اإلاضوي

نلب الاهخماماث اإلاكترهت للمغغب وصوٌ

مُالبت بالٗمل ؤهثر مىاػاة م٘ ٖمل الجهاث

بفغٍلُا حىىب الصحغاء.

الغؾمُت في هظا ؤلاَاع ،زانت وؤن هىان كىي

ثالثا :دبلوماسية الهجرة

بكلُمُت ؤزغي ؤضحذ جىافـ بلىة جىاحض
اإلاغغب الغوحي والخاعٍخي باإلاىُلت ،وحؿعى
حاهضة مً حهتها إلًجاص مىَئ كضم لها وجىؾُ٘
هفىطها باللاعة ؤلافغٍلُت.15
وإطا وان اإلاغغب كض َىع مً زالٌ صًبلىماؾِخه
الاكخهاصًت والغوخُت ،همىطحا مبخىغا خلُلُا
للخٗاون حىىب -حىىب ،كىامه جلاؾم اإلاٗاعف

بلضع ما ؾاهم مىك٘ اإلاغغب الجغغافي في حٗؼٍؼ
اعجباَه باللاعة ؤلافغٍلُت ٖبر صحغاثه الجىىبُت،
فةن مىكٗه اللغٍب مً ؤوعوبا ( passage
 ،)incontournableؾاهم ؤًًا في حؿهُل
ٖملُت اهخلاٌ مهاحغي بفغٍلُا حىىب الصحغاء
بلى الًفت الكمالُت للمخىؾِ .ؤي ؤن ما وان
ٌٗخبر امخُاػا حغغافُا ؤنبذ ٌكيل ويُٗت
نٗبت م٘ بغوػ مكاول الهجغة .فاإلاغغب مُالب

14

- Jean-Louis Triaud, "LaTidjania ,une
confrérie musulmane transnationale»,
Revue Politique étrangère, Institut français
des
relations
internationales,Hiver,4/2010,pp.831-842.
 -15ػّش أخخ "،دٚس اٌّز٘ت اٌّبٌى ٟف ٟرشع١خ
اٌؼاللبد ث ٓ١اٌّغشة ٚافش٠م١ب" ،ضّٓ "اٌّغشة فٟ
ِس١طٗ اإلفش٠م :ٟاٌّدبالد ٚاٌش٘بٔبد االعزشار١د١خ
اٌدذ٠ذح"ِٕ( ،شٛساد ِشوض اٌذساعبد ٚاٌجسٛس
االخزّبػ١خ ٚخذحِٚ ،ؼٙذ اٌذساعبد اإلفش٠م١خ خبِؼخ دمحم
اٌخبِظ ،اٌطجؼخ األ،ٌٝٚاٌغٕخ،)2017ص .164
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لِـ فلِ بخضبير مكاول مىاَىُه اإلاغشحين
للهجغة ٖلى الهُٗض الىَني ،بل ٖلُه ؤن ًخدمل
جدىٍال غير مٗلً ٖىه لخضبير ؤفىاج مً
اإلاهاحغًٍ اللاصمين مً بفغٍلُا حىىب الصحغاء.
وٖلُه فلِـ مً مهلحت اإلاغغب جلضًم نىعة
ؾلبُت فُما ًسو ؤصاءه وؾُاؾخه في هظا
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الاججاه .وغير زاف ؤًًا ؤن اإلاغغب في بَاع

ًٖ الهىاحـ ألامىُت اإلاخطخمت ،ؤو "فىبُا"

صفاٖه ًٖ وخضجه الترابُت ًىاحه خغبا وصٖاًت

زُاباث "نىاٖت الخىف اإلاغض ي" مً ألاحاهب.

قغؾت ومغغيت مً زهىمه بالجىاع ؤلاكلُمي،

وبفًل جىفغه ٖلى زبرة َىٍلت في مسخلف

وصاٖميهم مً الجمُٗاث واإلاىٓماث الحلىكُت

حىاهب الهجغة ،خُث ٌٗخبر اإلاغغب ًٖىا

اإلاىداػة ،وهي اإلاٗغهت التي ؤيخى مً اإلااهض ؤنها

وكُُا في ول مؿلؿالث الدكاوع الجهىٍت و

حٗخمض لٗب الىعكت الحلىكُت مً زالٌ اإلاؼاًضة

الضولُت خىٌ الهجغة (الحىاع الغفُ٘ اإلاؿخىي

ٖلى اإلاغغب في هظا الهضص ،وجلضًمه للٗالم في

خىٌ الهجغة والخىمُتٖ ،ملُت فالُخا ،مؿلؿل

نىعة البلض غير املحترم اللتزاماجه الضولُت في

الغباٍ ،خىاع  ،).. 5 + 5ؾعى اإلاغغب بلى بكىإ

مجاٌ خلىق ؤلاوؿان ،والؾُما ما حٗلم منها

صوٌ اللاعة بىهج ؾُاؾاث حضًضة في مىيىٕ

بدلىق اإلاهاحغًٍ .16وهىظا وان ال بض مً بلىعة

الهجغة جضعحها يمً عئٍت اكخهاصًت ؤوؾ٘،

واٖخماص ؾُاؾت حضًضة قاملت في مجاٌ الهجغة،

وججٗل منها كاَغة للخىمُت اإلاكترهت بضٌ ؤن

وفم ملاعبت بوؿاهُت ،جدترم الالتزاماث الضولُت

جيىن ٖبئا ميلفا .وكض بغػ هظا الخدغن اإلاغغبي

للمغغب في مجاٌ خلىق ؤلاوؿان ،وجغاعي خلىق

ٖلى مؿخىٍينٖ :لى اإلاؿخىي الىَني مً زالٌ

اإلاهاحغًٍ مً افغٍلُا حىىب الصحغاء

بَالق ؾُاؾت حضًضة في مجاٌ الهجغة واللجىء

اإلاخىاحضًً باإلاغغب للٗبىع بلى ؤوعوبا ؤو ؤلاكامت

هي ألاولى مً هىٖها في بفغٍلُا،17مً زالٌ جىُٓم

باإلاملىت اإلاغغبُت ،وخماًت خلىكهم مً ؤي

ٖملُخين لدؿىٍت الىيُٗت ؤلاصاعٍت لألحاهب

اهتهاواث مدخملت بغٌ الىٓغ ًٖ ويُٗتهم
ؤلاصاعٍت .لظلً عبما ًيىن في اإلاؿخلبل ،مً خٔ
هظه الؿُاؾت ؤنها ُبهمذ باإلاضزل الحلىقي ،و
ؤن نُاغت ؤصبُاتها ألاولُت كض اؾخلهمذ فىغة و
ملاعبت خلىق ؤلاوؿان ،و الُاب٘ ؤلاوؿاوي
اإلاؿدىض بلى اللاهىن الضولي ،خُث ؤن ألاصبُاث
الضولُت و الحلىكُت و الضؾخىعٍت ،كض ؤزظث
ميانها همغحُٗاث لبىاء هظه الؿُاؾتٖ ،ىيا

 -16دمحم صػبجِ" ،غشة اٌزٛاصٔبد ،اٌّصذس ،اٌّسطخ
ٚاٌّؼجش :اٌّٙبخشٚ ْٚاٌالخئِ ،"ْٛدٍخ اٌؼٍ َٛاٌمبٔ١ٔٛخ،
اٌؼذد اٌغبدطِ ،طجؼخ االِٕ١خ،اٌشثبط،2017،ص.75
معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية

 -17ػشفذ اٌغ١بعخ اٌزٕ٠ ٟزٙدٙب اٌّغشة فِ ٟدبي
اٌٙدشح ِٕؼطفب ِّٙب ِٕز عٕخ  ،،2013ثٕبء ػٍٝ
اٌزٛخٙ١بد اٌز ٟأػطب٘ب اٌٍّه دمحم اٌغبدط ٌٍسىِٛخ ِٓ
أخً ثٍٛسح ع١بعخ ٌٍٙدشح رى ْٛئٔغبٔ١خ ف ٟفٍغفزٙب،
ٚشبٍِخ فِ ٟضبِٕٙ١بِٚ ،غإٌٚخ فِٕٙ ٟد١زٙبِٛٚ ،اوجخ
ٌٍزطٛساد اٌز ٟرؼشفٙب اٌظب٘شحٚ ،سائذح ػٍ ٝاٌّغزٜٛ
اإللٍٚ .ّٟ١لذ خبءد ٘زٖ اٌزٛخٙ١بد ئثش ٔشش خالصبد
اٌزمش٠ش اٌّٛضٛػبر ٟاٌز ٞأػذٖ اٌّدٍظ اٌٛطٌٕ ٟسمٛق
االٔغبْ ( )CNDHزٛي ٚضؼ١خ اٌّٙبخش ٓ٠ثبٌّغشة،
رسذ ػٕٛاْ "األخبٔت ٚزمٛق اإلٔغبْ ثبٌّغشةِٓ :
أخً ع١بعخ خذ٠ذح فِ ٟدبي اٌٍدٛء  ٚاٌٙدشح ".أٔظش
اٌزمش٠ش اٌّٛضٛػبر ،ٟزٛي ٚضؼ١خ اٌّٙبخشٓ٠
ثبٌّغشة ،اٌّدٍظ اٌٛطٌٕ ٟسمٛق اإلٔغبْ 9
عجزّجش/أٍٛ٠ي  ،2013ػٍ ٝاٌشاثظ:
https://www.cndh.ma/sites/default/files/do
cuments/Migration_resume_version_arabe
_8_sept_2013_def.pdf
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اإلالُمين باإلاغغب بكيل غير كاهىوي ،خُث جم

ؤما ٖلى اإلاؿخىي اللاعي ،فةن اإلاغغب بٗض ٖىصجه

بَالق اليسخت ألاولى في ؾىت  2014والثاهُت في

بلى الاجداص ؤلافغٍلي قهغ ًىاًغ  ،2017ؤنبذ

نهاًت  ،2016وفم مٗاًير مٗلىلت .18وبلغ ٖضص

ٌؿعى بلى جىخُض الغئٍت ؤلافغٍلُت ،وٍبدث ًٖ

َلباث حؿىٍت الىيُٗت التي جم الخلضم بها ؤػٍض

زلم عؤي ٖام بفغٍلي بسهىم ملف الهجغة

مً َ 56.000لب ،بدؿب بخهاثُاث املجلـ

الكاثً ،الظي ؤنبذ مهُىال في الٗالكاث

الىَني لحلىق ؤلاوؿان.

الضولُت بهفت ٖامت.

و في ْل الخُىاث اإلاهمت التي زُاها اإلاغغب في

وحٗؼٍؼا لهظا الخىحه الظي ازخاعه اإلاغغب همضاف٘

ؾبُل الخٗاَي ؤلاًجابي م٘ اإلاهاحغًٍ اإلالُمين

ًٖ اللاعة ؤلافغٍلُت ،فلض كضم (اإلاغغب)ٖ ،لى

ٖلى ؤعايُه بٗض فخده وعف الدؿىٍت ،فةن

هامل الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة

اإلاغغب ًضزل بظلً هاصي الضوٌ التي جضبغ ملف

لؿىت،2013مباصعة "الخدالف ؤلافغٍلي للهجغة

الهجغة ٖلى ؤؾاؽ ؤهه فغنت للضولت واملجخم٘

والخىمُت" ،وهي مباصعة جلىم ٖلى مىٓىع بفغٍلي

مٗا ،وؤن اإلالاعبت ألامىُت التي واهذ جغوم الحض مً

مكترن ،ومباصت بوؿاهُت للًاًا الهجغة،

الهجغة وَغص اإلاهاحغًٍ ؤو صفٗهم بلى اإلاغاصعة

ومؿاولُت مكترهت بين صوٌ اإلاهضع والٗبىع

بةغالق ول ؤبىاب الاؾخلغاع في وحههمً ،يبغي

والاؾخلباٌ ،وهظا ٖلى الترابِ الىزُم بين الهجغة

جىُُفها م٘ الخىحه الجضًض في ؾُاؾت الضولت،
ُ
وطلً بإن جؼ َاوج بملاعبت خلىكُت وإوؿاهُت ،جغوم

والخىمُت" .ووان الٗاهل اإلاغغبي كض صٖا زالٌ
هىفمبر 2017في اللمت ؤلافغٍلُت ألاوعوبُت

صمج اإلاهاحغًٍ احخماُٖا واكخهاصًا في املجخم٘

الخامؿت في الٗانمت ؤلاًفىاعٍت ؤبُضحان ،بلى

اإلاغغبي ،وجمخُٗهم بيافت خلىكهم التي جىفلها

نُاغت "زُت ٖمل بفغٍلُت "بكإن الهجغة.

اإلاىازُم الضولُت ،والتي ججٗل الكغُٖين منهم

تهضف بلى حٗل كًُت الهجغة عافٗت للخىمُت

مىاَىين مغاعبت ،لهم هفـ الحلىق التي ًخمخ٘

اإلاكترهت وعهيزة للخٗاون حىىب -حىىب (بين

بها اإلاىاَىىن اإلاغاعبت.

الضوٌ ؤلافغٍلُت) وٖامال للخًامً.
ولٗل ازخُاع اإلالً دمحم الؿاصؽ عاثضا لإلجداص
ؤلافغٍلي في مجاٌ الهجغة زالٌ كمت ؤلاجداص

 -18زذدد اٌذٚس٠خ اٌٛصاس٠خ ػذد  8303ثزبس٠خ ِٓ 16
شٙش دخٕجش ،2013اٌفئبد اٌّشٌّٛخ ثؼٍّ١خ اٌزغ٠ٛخ فٟ
عذ فئبد ٘ :ٟاألخبٔت اٌّزضٚخ ْٛثّٛاطِٕ ٓ١غبسثخ-
األخبٔت اٌّزضٚخ ِٓ ْٛأخبٔت ِم ٓ١ّ١ثصفخ لبٔ١ٔٛخ
ثبٌّغشة-األطفبي ِٓ صٚاج ِخزٍظ أ ِٓ ٚصٚخٓ١
أخٕج-ٓ١١األخبٔت اٌز٠ ٓ٠زٛفش ْٚػٍ ٝػمذ ػًّ فؼٍ-ٟ
األخبٔت اٌّم ٓ١ّ١ثبٌّغشة ثصفخ ِغزّشح ألوثش ِٓ
خّظ عٕٛاد-األخبٔت اٌّصبث ْٛثأِشاض خط١شح.
معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية

الثامىت والٗكغًًٍ ،جٗل مً اإلاغغب بلضا
مضافٗا وكُُا ومىسغَا في الاوكغاالث
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ؤلافغٍلُت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الجهىي وهظا

ؤن جيىن ٖبئا ميلفا.هما ؤن اإلاغغب ًغي هفؿه

الضولي.19

همىطحا ًجب ؤن ًدخظي به في جضبير مكيلت

وجفُٗال لألحىضة ؤلافغٍلُت خىٌ الهجغة ،وكٗذ

الهجغة ،وٖلى الجمُ٘ الاكخضاء بخجغبخه في هظا

اإلاملىت اإلاغغبُت وؤلاجداص ؤلافغٍلي في صحىبر

املجاٌ ،لظلً خغم ٖلى حؿىٍم ؾُاؾخه

ٖ 2018لى "اجفاق ملغ" اإلاغنض ؤلافغٍلي ،الظي

الجضًضة ٖلى ؤؾاؽ ؤنها ملاعبت بوؿاهُت

ؾُدخًىه اإلاغغب ،والظي وان حىابا ٖلى خاحت

وجًامىُت ،جدترم الالتزاماث الضولُت للمغغب في

بيُىٍت للخىفغ ٖلى مُُٗاث طاث مهضاكُت

مجاٌ خلىق ؤلاوؿان ،وجغاعي خلىق اإلاهاحغًٍ

جمىً مً فهم ْاهغة الهجغة ٖلى مؿخىي اللاعة

مً بفغٍلُا حىىب الصحغاء اإلاخىاحضًً باإلاغغب

وبمسخلف ؤبٗاصها ،بيافت بلى مهام الضعاؾت

للٗبىع بلى ؤوعوبا ؤو ؤلاكامت باإلاملىت اإلاغغبُت.

والخدلُل وجباصٌ اإلاُُٗاث وحم٘ ؤلاخهاثُاث

هظه الغئٍت الخًامىُت اإلاخياملت التي جدىم

واؾدُٗاب صواف٘ ومىانفاث اإلاهاحغًٍ ومىاهبت

ٖالكاث اإلاغغب بةفغٍلُا ،واهسغاَه اإلالتزم في

الؿُاؾاث الىَىُت في مجاٌ الهجغة.20

الضفإ ًٖ مهاحغيها في املحافل واإلالخلُاث

بن ما ٌؿعى بلُه اإلاغغب ،مً زالٌ صبلىماؾُت

اللاعٍت والضولُت لِؿذ ؾىي واخضة مً صالثل

الهجغة ،هى البدث ًٖ خلىٌ في بَاع

ٖضة ٖلى الغغبت التي جدضو اإلاملىت في جىغَـ

اؾتراجُجُت الخٗاون حىىب-حىىب  ،ومداولت

الىخضة والخيامل بين صوٌ بفغٍلُا التي ما ػالذ في

بكىإ صوٌ اللاعة بىهج ؾُاؾاث حضًضة في

الٗضًض مً مىاَلها جخجغٕ جغهت الاؾخٗماع

مىيىٕ الهجغة جضعحها يمً عئٍت اكخهاصًت

الثلُلت ،وهبظ بظوع الخهضٕ والاوكلاكاث التي ال

ؤوؾ٘ ،وججٗل منها كاَغة للخىمُت اإلاكترهت بضٌ

جسضم ؤخضا ،وهظا جيؿُم مىاكف بفغٍلُا

 -19ف ٟوٍّخ ِٛخٙخ الخزّبع اٌمّخ ٌ 30الرسبد اإلفش٠م،ٟ
ثبٌؼبصّخ اإلثٛ١ث١خ أد٠ظ أثبثب ،أٚضر اٌٍّه دمحم اٌغبدط
أٔٗ ال ٚخٛد ٌزذفك ٌٍٙدشح ِب داَ اٌّٙبخش ْٚال ّ٠ثٍْٛ
ع 3.4 ٜٛثبٌّبئخ ِٓ عىبْ اٌؼبٌُٚ .أضبف أْ اٌٙدشح
اإلفش٠م١خ ٘ ٟلجً وً شٟء ٘دشح ث ٓ١ثٍذاْ ئفش٠م١ب،
ِش١شا ئٌ ٝأٔٗ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌؼبٌّّ٠ ،ٟثً اٌّٙبخشْٚ
األفبسلخ ألً ِٓ  14ثبٌّبئخ ِٓ ِدّٛع اٌّٙبخش ،ٓ٠أِب
ػٍ ٝاٌصؼ١ذ اإلفش٠م ٟفاْ أسثؼخ ِٓ ث ٓ١وً خّغخ
ِٙبخش ٓ٠أفبسلخ ٠جم ْٛداخً اٌمبسح.
 -20أطاللب ِٓ اٌذٚس اٌطالئؼ ٟاإلفش٠م ٟاٌز٠ ٞضطٍغ
ثٗٚ ،ف ٟئطبس أٔشطزٗ ٌٍزشافغ اٌذ ِٓ ٌٟٚأخً ِمبسثخ
خذ٠ذح ثشأْ اٌٙدشح ،ر ٌٝٛاٌّغشة ئٌ ٝخبٔت أٌّبٔ١ب ِٕز
 2017سئبعخ إٌّزذ ٜاٌؼبٌّ ٟزٛي اٌٙدشح ٚاٌزّٕ١خ
اٌز ٞأؼمذد لّزٗ اٌسبد٠خ ػششح ثّشاوش ث7ٚ 5 ٓ١
دخٕجش  2018ف ٟئطبس االعزؼذاداد اٌّزؼٍمخ ثٛضغ
ِ١ثبق ػبٌٌٍّٙ ٟدشح ١ِٚثبق ػبٌّ ٟزٛي اٌالخئ.ٓ١
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والضفإ ًٖ كًاًاها بهىث واخض في املحافل
الضولُت ،وحٗل مىاعصها البكغٍت في نلب
اهخماماث الٗالم الجُىؾُاؾُت.
خ ــاث ـ ـ ـمـ ــة:
لم حٗض الضبلىماؾُت هما واهذ ٖلُه جللُضًا ؤصاة
فلِ لخضمت الؿُاؾت الخاعحُت للضوٌ في
مماعؾتها لٗالكاتها الضولُت ،بل ؤنبدذ حٗغف
جُىعا هبيرا وملفخا ًخجلى في جُىع اإلاماعؾت
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والٗمل الضبلىماس ي بكيل ٖام اؾخجابت

ؤُٖى اإلاغغب مؿاخت هبيرة للٗمل الضبلىماس ي،

للخدىالث الىبري التي ٌكهضها الٗالم مىظ الٗلض

لُىٗىـ طلً ٖلى اللًُت الىَىُت .وباٖخباع ؤن

ألازير مً اللغن اإلااض ي ،والتي حٗلذ اللاعة

الخُاع ؤلافغٍلي للمغغب ؤمغ ال مدُض ٖىه،

ؤلافغٍلُت حكغل خيزا هاما في ألاحىضة الخاعحُت

فاإلاملىت ؾخٓل جىلي اهخماما متزاًضا لخُىٍغ

لللىي الضولُت ؾىاء الخللُضًت ؤو الهاٖضة،

ٖالكاتها بالضوٌ ؤلافغٍلُت ،والؾُما بلضان حىىب

وختى ؤلاكلُمُت منها .وؤزظا بٗين الاٖخباع لهظه

الصحغاء ،طلً ؤن اإلاؿخلبل الؿُاس ي

اإلاخغيراث الضولُت ،اهخلل اإلاغغب مً ٖهض واهذ

والاكخهاصي والثلافي وألامني للمغغب ؾُٓل

اسخ
صبلىماؾِخه مديىمت باإلاؼاحُت وؤلاًمان الغ ِ
بلضؾُت اإلاىاكف وآلاعاء ،بلى ٖهض حٗخمض

صوما عهُىا ومغجبُا بكيل وزُم باللاعة ؤلافغٍلُت
التي جمثل ٖمله الاؾتراجُجي الُبُعي .وإطا وان

صبلىماؾِخه ٖلى الٗلالهُت والىاكُٗت والؿغٖت

مً الُبُعي ؤن ٌؿخفُض اإلاغغب مً الخٗاون م٘

في اؾخغالٌ ألاخضار والخُىعاث الضولُت.

ؤقلاثه في بفغٍلُا ،فةهه ًدغم صاثما ؤن جيىن

وبفًل اٖخماصه صبلىماؾُت اإلاهالح بضًال ًٖ

اإلاىفٗت مكترهت ،وٖلى ؤؾاؽ عابذ-عابذ .هي بطن

صبلىماؾُت اإلاىاكف ،اؾخُإ اإلاغغب ،ؤن ًدلم

عئٍت مخياملت مخٗضصة ألابٗاص ٌؿعى اإلاغغب مً

جُىعا همُا هىُٖا في جضبير ٖالكخه م٘ ٖمله

زاللها بلى الايُالٕ بضوعه وامال مً ؤحل بغوػ

ؤلافغٍلي ،بغػ مً زالٌ الاججاه هدى جىىَ٘

كاعة بفغٍلُت هاهًت مٗخمضة ٖلى بمياهاتها

الكغاواث الضبلىماؾُت التي اجسظث ؤبٗاصا

والبكغٍت.

الظاجُت

ومىاعصها

الُبُُٗت

مخٗضصة زلافُت واكخهاصًت زم ؾُاؾُت ،وهى ما
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