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    مشتقبل العالقات اجلزائرية الُعنانيةمشتقبل العالقات اجلزائرية الُعنانية

 مقـدمـة :

ْػر ايؿعب ايعُاْٞ عرب أغفاضٙ عالقات َع ؾعٛب عسٜس٠ ؾطقا ٚغطبا ، 

ٚناْت ُعُإ عرب ايتاضٜذ َطنعا سطاضٜا ْؿطا تفاعٌ َٓص ايكسّ َع َطا نع 

١ٝ اذتطاض٠ يف ايعامل ايكسِٜ. ٚاَتست عالقات عُإ إىل شتتًف ايك٣ٛ ايسٚي 

َٓص ٚقت َبهط ٚتفاعًت بك٠ٛ َع ستٝطٗا ارتًٝذٞ ٚايعطبٞ ٚايسٚيٞ باعتباضٖا 

َطنعا يًتٛاصٌ اذتطاضٟ َع ايؿعٛب األخط٣، سٝح ناْت يُعُإ عالقات 

ٚطٝس٠ َع سطاضات ايؿطم ايكسِٜ يف ايصني ٚاهلٓس ٚبالز َابني ايٓٗـطٜٔ ٚ ٚازٟ 

أٜٔ اَتست  ; عط١ٜ ايٌٓٝ ٚمشاٍ أفطٜكٝا، نُا ناْت يف فرتات أخط٣ ق٠ٛ

إىل نٌ َٔ ايصني ٚايٛالٜات املتشس٠  عالقاتٗا يف ايؿطم ٚايػطب يتصٌ 

ٚبطٜطاْٝا ٚفطْػا. ٖصٙ ايسٍٚ ناْت تػتكبٌ غفطا٤ ايػًط١ٓ بهٌ اسرتاّ 

ٚتكسٜط. ُعُإ غاُٖت نصيو يف ْؿط اإلغالّ يف نجري َٔ زٍٚ أفطٜكٝا 

قات َع ادتعا٥ط تططب ٚيهْٛٗا ٚصًت إىل مشاٍ أفطٜكٝا ، ناْت هلا عال

ظصٚضٖا يف عُل ايتاضٜذ. فهٝف ناْت ٖصٙ ايعالقات؟ ٚنٝف نإ َٛقف 

ايؿعب ايُعُاْٞ َٔ ايجٛض٠ ادتعا٥ط١ٜ ؟ ٌٖٚ تطٛضت بعس اغتكالٍ ايبًسٜٔ؟ َٚا 

ٌٖٚ ٖٓاى َٔ آفام يتطٜٛطٖا   ٖٛ زٚض ايبعس ايطٚسٞ ٚايسٜين يف ٖصٙ ايعالق١ ؟

 ايٛضق١ اإلداب١ عٓ٘. يف املػتكبٌ ؟ شيو َا حتاٍٚ ٖصٙ
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 ملاشا ْػتؿطف املػتكبٌ : 

  ضغِ إٔ ايسٜٔ اإلغالَٞ عتجٓا ع٢ً ايعٓا١ٜ بايتدطٝط االغرتاتٝذٞ

ٚستاٚي١ َعطف١ املػتكبٌ َٔ أدٌ تٓعِٝ ؾؤْٚٓا ٚجتٓب املؿانٌ ٚايهٛاضخ ) 

طب١ٝ أْعط غٛض٠ ٜٛغف اييت تتشسخ عٔ ايػبع ايعذاف ....( إال إٔ أْعُتٓا ايع

َاظايت يف ايكطٕ اذتازٟ ٚايعؿطٜٔ ال تٗتِ ٚال تأخص ايعرب َٔ ايتذاضب املاض١ٝ 

ٚجتاضب األَِ األخط٣ املٛدٛز٠ سٛيٓا، ٚال تٛيٞ أٟ اٖتُاّ ملػتكبٌ ؾعٛبٗا، 

ٚايسيٌٝ ق١ً َطانع ايسضاغات املػتكب١ًٝ يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ اييت ال تتعس٣ أصابع 

يسٍٚ املتكس١َ، خاص١ إشا عًُٓا بإٔ املػتذسات ايٝس، َع أْٗا تٛدس بامل٦ات يف ا

ٚاملتػريات ايعامل١ٝ األخري٠ ) بعس تفهو االحتاز ايػٛفٝيت( ؾهًت ٚاقعا دسٜسا 

أصبشت فٝ٘ نٌ ايؿعٛب ٚاجملتُعات ٚاألْع١ُ ٚنأْٗا تعٝـ يف قط١ٜ ٚاسس٠ 

 ) غاظٟ ايصٛضاْٞ(.  يف نٌ اجملاالت.  تؤثط ٚتتأثط ببعطٗا

كب١ًٝ أصبشت َٔ األٚيٜٛات اييت ال ميهٔ االغتػٓا٤ عٓٗا إٕ ايسضاغات املػت

 ٖٚٞ ضطٚض١ٜ الغتؿطاف املػتكبٌ ٚهلا َٓٗذٗا ٚأزٚاتٗا ارتاص١ بٗا .

  يف ايٛقت ايصٟ ٜعزاز اٖتُاّ ايػطب بصٛض٠ الفت١ بايسضاغات االغرتاتٝذ١ٝ

يتٜٓٛط ٚتٛدٝ٘ أصشاب ايكطاض يف ضغِ غٝاغات بًساِْٗ بططٜك١ أسػٔ ٚأصٛب، 

١ يف تفازٟ األظَات ٚ ٚصٛال ذتٌ َؿانٌ ؾعٛبِٗ ٚتطٜٛط بًساِْٗ ، فإٕ ضغب

ال تعاٍ َع شيو ضعٝف١ دسا يف ٖصا اجملاٍ َٚتأخط٠ نجريا عٔ   ايسٍٚ ايعطب١ٝ

 ايطنب .

إشا مل ْٗتِ بسضاغ١ املػتكبٌ َٔ أدٌ َعطف١ َػتكبٌ ايعٛاٖط ايػٝاغ١ٝ 

ٚتِٗ األدٝاٍ ايكاز١َ    تُٗٓاٚاالقتصاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚ ايتك١ٝٓ اييت

خط ٚشيو بؿهٌ عًُٞ ٚداز، فإْٓا ئ ْتُهٔ َٔ صٓع َػتكبًٓا ٚعًٝ٘ فإٕ اآل

ٖٛ ايصٟ ٜطغِ يٓا َػتكبًٓا ٚفكا ملصاذت٘ ٚيٝؼ ملصاذتٓا ضتٔ . َٚٔ ٖصا 

إٔ أقسّ ٖصٙ ايٛضق١ يعًٗا تهٕٛ بسا١ٜ يسضاغات أخط٣ يف ٖصا اجملاٍ   املٓطًل

شاب ايكطاض نٞ ٜصٓعٛا َػتكبٌ األدٝاٍ ايكاز١َ خس١َ تٜٓٛط أص  تػاِٖ يف
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ملصاحل زٚيٓا ٚؾعٛبٓا ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ . ٖٚصٙ ايسضاغات ظتب إٔ تهٕٛ ْابع١ 

َٔ تٛدٗاتٓا ٚقُٝٓا َٚباز٥ٓا ٚخٝاضاتٓا اييت تفٝس َػتكبٌ أبٓا٥ٓا ٚحتُٞ 

طب َػتكبٌ زتتُعاتٓا; ألٕ زضاغ١ املػتكبٌ طبكا يًُٓٗر املؤغؼ ي٘ يف ايػ

ُٜفٝس . ُٜفػس ٚال  )عبس اهلل بٔ ستُس   ٚاعتُاز ع٢ً ْفؼ ايٓعطٜات ميهٔ إٔ 

 . ايػًٗٞ(

 بداية وتطور العالقات اجلزائرية الُعنانية :

َازاّ أغًب١ٝ غهإ غًط١ٓ عُإ َٔ املصٖب اإلباضٞ فإْٗا تطبطِٗ عالقات 

ييت تطبط ٚثٝك١ بادتعا٥ط خاص١ يف اجملاٍ ايطٚسٞ ٚايسٜين . ٚتعٛز ايعالقات ا

)ايٛطٔ ، غفري غًط١ٓ  بني ايؿعبني إىل أنجط َٔ أيف ٚثالخ َا١٥ غ١ٓ خًت.

 . ُعُإ بادتعا٥ط(

تعٛز بعض ٖصٙ ايعالقات إىل ايسٚي١ ايطغت١ُٝ اييت ناْت يف تٝٗطت ٚاييت 

ناْت سٝٓٗا َعزٖط٠ دسا . ٚيف ايعصط اذتسٜح فعالقات ايػًط١ٓ بادتعا٥ط تعٛز 

ط١ٜ َٚا قبًٗا ; سٝح مل ٜتأخط ايؿعب ايُعُاْٞ ع٢ً إىل َطس١ً ايجٛض٠ ايتشطٜ

غطاض بك١ٝ ايؿعٛب ايعطب١ٝ األخط٣ اييت غاْست ايجٛض٠ ايتشطٜط١ٜ يف ادتعا٥ط بهٌ 

ايٛغا٥ٌ ٚناْت َٛاقفٗا َؿطف١ )ضغِ إٔ بعطٗا نإ حتت االغتعُاض أٚ 

 (63،  62)ز.زبـ امساعٌٝ ص  اذتُا١ٜ ايػطب١ٝ(.

َٛاٍ يًجٛض٠ ادتعا٥ط١ٜ عرب دتإ شتصص١ ايعُاْٞ نإ ظتُع األ  ايؿعب

يصيو َع تٓعِٝ َعاٖطات يف نٌ أضدا٤ اإلقًِٝ َٔ ادٌ تأٜٝس سل ايؿعب 

ايػطب١ٝ، ٚيف ّٜٛ االغتكالٍ خطز   ٖٚصا ضغِ ايطػٛطات  ادتعا٥طٟ يف االغتكالٍ

َعربا عٔ فطست٘ باْتصاض ايؿعب ادتعا٥طٟ ٚايجٛض٠   ايؿعب ايُعُاْٞ يف ايؿٛاضع

 )دطٜس٠ ايٛطٔ ايُعُا١ْٝ(١ ع٢ً االغتعُاض ايفطْػٞ .ادتعا٥طٜ

بعس االغتكالٍ ظًت ادتعا٥ط تصنط باعتعاظ ايسٍٚ اييت غاعستٗا ع٢ً 

حتطٜط أضاضٝٗا ٌْٚٝ اغتكالهلا ٚساٚيت ادتعا٥ط عرب َٛاقفٗا املدتًف١ ْصط٠ 
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ايؿعب ايعُاْٞ َٔ أدٌ إٔ ٜعٝـ َهطَا َععظا ٚناْت َٛاقف ادتعا٥ط زا٥ُا 

سس٠ ايؿعب ايعُاْٞ ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو عسّ تسخٌ ادتعا٥ط يف ثٛض٠ َؤٜس٠ يٛ

 ظفاض

نُا فعًت بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ األخط٣. اغتُطت ادتعا٥ط يف ضبط عالقات  

دٝس٠ َع ٖصا ايبًس ٖٚٞ عالق١ خاص١ ٚممٝع٠ ْعطا يًتاضٜذ املؿرتى ٚيطٚح املٛز٠ 

ٚقس نإ   ايؿعبني، ٚاالسرتاّ املتبازي١ بني ايكٝازات يف ايبًسٜٔ ٚنصيو بني

ْؿاطات   يًذاْب ايطٚسٞ ٚاذتطاضٟ زٚض يف ٖصا ايتأٜٝس ٚاملػاْس٠ عهِ

ايؿدصٝات ادتعا٥ط١ٜ شات االْتُا٤ اإلباضٞ ٚاييت نإ هلا مسع١ طٝب١ ٚاسرتاّ 

بني فكٗا٤ ٚعًُا٤ زٍٚ املؿطم ايعطبٞ ٚزٍٚ ارتًٝر نايعال١َ أبٛ إغشام طفٝـ 

طا ٚفعاال يف مجع١ٝ تعإٚ مشاٍ أفطٜكٝا ايصٟ نإ يف ارتُػٝٓات عطٛا ْؿ

 املٓعكس بايكسؽ.  ٚيف املؤمتط اإلغالَٞ

نُا نإ عطٛا ْؿطا يف مجع١ٝ ايؿبإ املػًُني ايصٟ ناْت تطبط٘ 

بععُٝٗا اذتػٔ ايبٓا صساق١ مح١ُٝٝ ٚنإ عطٛا ْؿطا نصيو يف َهتب 

ٜف بكط١ٝ إقا١َ ُعُإ بايكاٖط٠ سٝح أغٓس إيٝ٘ اإلَاّ غايب بٔ عًٞ، ايتعط

ُعُإ يف احملافٌ ايسٚي١ٝ ٚداَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚغافط َٔ أدٌ شيو إىل ُعُإ 

إاىل ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ ْاطكا ضمسٝا ٚممجال يُعُإ يف األَِ املتشس٠ ، 

ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً عُل ايعالق١ ٚع٢ً ايجك١ اييت ٚضعٗا ايُعُإْٝٛ يف ؾدص ايؿٝذ 

 ٟ ، ٌٖٚ ٜٛدس تكاضب سطاضٟ أنجط َٔ ٖصا ؟ستُس بٔ ٜٛغف اطفٝـ ادتعا٥ط
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 العنانية بعد اإلستقالل:–العالقات اجلزائرية 

بعس اغتكالٍ ادتعا٥ط ْٚعطا يبعض األظَات اييت َط بٗا ايٓعاّ ادتعا٥طٟ 

ٚضغِ االختالفات يف ايتٛدٗات ايػٝاغ١ٝ ، فكس نإ ٖٓاى اسرتاّ َتبازٍ بني 

ٚطٝس ايعالقات ايطٚس١ٝ ٚايجكاف١ٝ، ايؿ٤ٞ ٚ قٝاز٠ ايبًسٜٔ ٚؾعبُٝٗا ٖٚصا مما 

،  غاعس ع٢ً تٛسٝس ايفت١ٝ بني ايبًسٜٔ فُٝا تعًل باملصٖب اإلباضٞ

زيٌٝ ع٢ً االيتكا٤  ايطغا٥ٌ املتبازي١ بني إباض١ٝ ادتعا٥ط ٚإباض١ٝ عُإ إال  َٚا

 ايطدعٞ ايفكٗٞ .

س ٚناْت ايبعجات ايطالب١ٝ تأتٞ َٔ ُعُإ إىل ادتعا٥ط يتسضؽ يف َعٗ

اذتٝا٠ بايكطاض٠ ٚايصٟ ختطز َٓ٘ ايهجري َٔ اإلطاضات ٚنإ بعطِٗ ٜبك٢ يف 

يػٓٛات َتٛاص١ً ، نإ َٔ ايطًب١ َٔ ٜبك٢ يػٓٛات زٕٚ ايطدٛع إىل  ادتعا٥ط

ايٓصضٟ ايصٟ بكٞ تػع غٓٛات يف   َجٌ ايؿٝذ خًفإ بٔ ستُس خًفإ  عُإ

ٖٛ ايؿٝذ ْاصط  1964 ادتعا٥ط. ٚنإ ض٥ٝؼ أٍٚ بعج١ عُا١ْٝ تأتٞ يًذعا٥ط غ١ٓ

 بٔ ستُس ايعٜسٟ .

 طايبإ فكط 2011يًسضغ١ مبعٗس اذتٝا٠ بايكطاض٠ خالٍ ٖصٙ ايػ١ٓ  عتطط 

 )غفاض٠ عُإ بادتعا٥ط(

َٚٔ د١ٗ أخط٣ نإ طًب١ دعا٥طٜٕٛ ٚ َاظايٛا ذتس اآلٕ ٜصٖبٕٛ يًسضاغ١ 

 يف َعٗس ايعًّٛ ايؿطع١ٝ يف َػكط.

 ة يف ترسيخ عالقات أكثر عنقا:دخول اجلزائر عهد الدميقراطية والرغب

مت االتفام ع٢ً تأغٝؼ ايًذ١ٓ املؿرتن١ ادتعا٥ط١ٜ ايُعُا١ْٝ  1990يف غ١ٓ 

يهٔ ْعطا يألظ١َ اييت عاؾتٗا   ،مت ايتٛقٝع عًٝٗا مبػكط1990ٚيف غبتُرب 

َٚٓص شيو اذتني إىل غ١ٓ  2000إبطاّ أٟ اتفاق١ٝ إال يف غ١ٓ   ادتعا٥ط فإْ٘ مل ٜتِ

 َٚصنط٠ تفاِٖ ، ٖٚٞ : اتفاق١ٝ 13 مت تٛقٝع 2010
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اتفاق١ٝ ايتؿذٝع ٚاذتُا١ٜ املتبازي١ يالغتجُاضات : َٛقع١ بادتعا٥ط أفطٌٜ  (1

2000. 

اتفاق١ٝ جتٓب االظزٚاز ايططٜيب َٚٓع ايتٗـطب : َٛقع١ بادتعا٥ط أفطٌٜ  (2

2000. 

  َصنط٠ تفاِٖ يف زتاٍ ايؿؤٕٚ ايس١ٜٝٓ ٚاألٚقاف : َٛقع١ مبػكط (3

 .2003زٜػُرب 

 .2003صنط٠ تفاِٖ يف زتاٍ ايؿباب ٚايطٜاض١: َٛقع١ مبػكط زٜػُرب َ (4

َصنط٠ تفاِٖ يف زتاٍ ايصٓاعات ايتكًٝس١ٜ : َٛقع١ بادتعا٥ط ْٛفُرب  (5

2005. 

ايعُاْٞ : َٛقع١  -اتفاق١ٝ إْؿا٤ زتًؼ ضداٍ األعُاٍ ادتعا٥طٟ (6

 .2006بادتعا٥ط دٛإ 

 .2006ٛإ اتفاق١ٝ ايتعإٚ ايعًُٞ ٚايفين : َٛقع١ بادتعا٥ط د (7

 .2007اتفام يف زتاٍ ايٓكٌ ادتٟٛ : َٛقع بادتعا٥ط داْفٞ  (8

فٝفطٟ  24ٟ : َٛقع١ مبػكط يف اتفاق١ٝ ايتعإٚ يف زتاٍ ايٓكٌ ايبشط (9

2010. 

َصنط٠ تفاِٖ يًتعإٚ يف زتايٞ محا١ٜ ايٓباتات ٚايصش١ اذتٝٛا١ْٝ:  (10

 . 2010فٝفطٟ  24َٛقع١ مبػكط يف 

 24ٚاملٛاصفات : َٛقع١ مبػكط يف َصنط٠ تفاِٖ يف زتاالت ايتكٝٝؼ  (11

 .2010فٝفطٟ 

َصنط٠ تفاِٖ سٍٛ تبازٍ األخباض ٚايتعإٚ بني ٚناي١ األْبا٤ ادتعا٥ط١ٜ  (12

)ٚظاض٠ ارتاضد١ٝ  .2010فٝفطٟ  24ٚٚناي١ األْبا٤ ايعُا١ْٝ : َٛقع١ مبػكط 

 (2010ادتعا٥ط١ٜ غبتُرب 
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ٌ تكسَا ًَشٛظا َا ميهٔ َالسعت٘ إشا إٔ ايعالقات بني ايبًسٜٔ مل تػذ

إال يف ايػٓٛات األخري٠ خاص١ بعس اْتداب ايػٝس عبس ايععٜع بٛتفًٝك١ ض٥ٝػا 

أٚفس ايػًطإ قابٛؽ بٔ غعٝس ٚظٜط ارتاضد١ٝ  1999يًذُٗٛض١ٜ . يف د١ًٜٝٛ 

ايط٥ٝؼ عبس   ٜٛغف بٔ عًٟٛ بٔ عبس اهلل يًذعا٥ط يتكسِٜ ايتٗاْٞ إىل ايػٝس

ادتعا٥ط، نُا ظاض ادتعا٥ط بعس شيو يف ؾٗط ايععٜع بٛتفًٝك١ مبٓػاب١ اغتكالٍ 

إثط اْعكاز ايسٚض٠ ايطابع١ يًذ١ٓ املؿرتن١ . ٚيف املكابٌ قاّ ٚظٜط  2006دٛإ 

ارتاضد١ٝ ادتعا٥طٟ ايػٝس َطاز َسيػٞ بعٜاض٠ َػكط اثط اْعكاز ايسٚض٠ 

. ٚع٢ً َػت٣ٛ آخط مت  2010ارتاَػ١ يًذ١ٓ املؿرتن١ ٚشيو يف ؾٗط فٝفطٟ 

ضات بني ايػٝس عبس ايكازض بٔ صاحل ض٥ٝؼ زتًؼ األ١َ ْٚعريٙ تبازٍ ايعٜا

 .  2005ٚزٜػُرب  2004ايُعُاْٞ يف زٜػُرب 

ٚ َا ميهٔ تأنٝسٙ إٔ ايسٚيتني ٚضعتا أغػا ٚاضش١ يًتعإٚ ايجٓا٥ٞ 

خاص١ يف اجملاٍ االقتصازٟ، سٝح تعترب ادتعا٥ط َٔ بني أضبع١ عؿط٠ زٚي١ أبطَت 

)ٚظاض٠ ارتاضد١ٝ ادتعا٥ط١ٜ  َٚٓع ايتٗـطب َع ايػًط١ٓ.اتفاق١ٝ االظزٚاز ايططٜيب 

 ( 2010غبتُرب 

ٚتعس ادتعا٥ط نصيو َٔ ايسٍٚ ايك١ًًٝ اييت أبطَت اتفاق١ٝ ايتؿذٝع 

ٚاذتُا١ٜ املتبازي١ يالغتجُاضات ٚإْؿا٤ زتًؼ ضداٍ األعُاٍ بني 

   املطدع ايػابل() ايبًسٜٔ.

 التعـاون بني الدولتـني : 

ٕ ٜعطف ايتبازٍ ايجٓا٥ٞ بني ايبًسٜٔ ْك١ً ْٛع١ٝ ٚاْفتاح آفام َٔ املتٛقع أ    

دسٜس٠ يًتعإٚ االقتصازٟ ٚايفين خاص١ بعسَا مت ايتٛقٝع ع٢ً اتفاق١ٝ ايتعإٚ 

يف زتاٍ ايٓكٌ ايبشطٟ بني ادتعا٥ط ٚايػًط١ٓ ٚزخٍٛ ٖصٙ االتفاق١ٝ سٝع 

 )ادتطٜس٠ ايطمس١ٝ ادتعا٥ط١ٜ( .2011ايتٓفٝص يف ؾٗط دٛإ 
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١ إىل اتفاق١ٝ َصنط٠ ايتفاِٖ اييت مت ايتٛقٝع عًٝٗا خالٍ ايسٚض٠ ارتاَػ١ إضاف

. )ٜٓعط 2010يًذ١ٓ املؿرتن١ ادتعا٥ط١ٜ ايُعُا١ْٝ اييت عكست مبػكط غ١ٓ 

 االتفاقٝات(

 يف اجملاٍ االقتصازٟ : 

ٜٛدس َؿطٚع بطٚتٛنٍٛ تعإٚ يف زتاٍ االغتجُاض بني ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ 

طنع ايُعُاْٞ يرتٜٚر االغتجُاض ٚت١ُٝٓ ايصازضات ، يتطٜٛط االغتجُاض ٚامل

 ايتٛقٝع .  َٚصنط٠ تفاِٖ مت ايتٛصٌ إىل ايصٝػ١ ايٓٗا١ٝ٥ هلُا ُٖٚا قٝس

غٌٗٝ   نكٝاّ ضدٌ األعُاٍ ايُعُاْٞ ايؿٝذ   تٛدس بعض املبازضات احملسٚز٠

إلصتاظ ٚتؿػٌٝ َطنب   بٗٛإ بتأغٝؼ ؾطن١ شتتًط١ يف زتاٍ األمسس٠

ًَٝاض زٚالض أَطٜهٞ مبٓطك١ أضظٜٛ، َٚٔ  2.5َْٛٝاى ٚاألٚضٜا بك١ُٝ إلْتاز األ

طٔ َٔ األٚضٜا  7000، ٖصا املطنب ايصٟ غٝٓتر  2011املٓتعط تؿػًٝ٘ ْٗا١ٜ 

  ضدٌ األعُاٍ  طٔ َٔ األَْٛٝاى املٛدٗتإ يًتصسٜط، ٚقبٌ شيو أصتع 4000ٚ

إظتابٝا يف تٛفري  ْفػ٘ َؿطٚعا ٖاَا ٜتُجٌ يف حت١ًٝ َٝاٙ ايبشط ٚاييت غاُٖت

تفتكس   املٝاٙ ايصاذت١ يًؿطب ، يف ايٓاس١ٝ ايػطب١ٝ يًذعا٥ط ٚناْت َٔ قبٌ

)َصنط٠ سٍٛ ايعالقات بني  يًُا٤ ايؿطٚب ; ألٕ َٝاٖٗا ادتٛف١ٝ َاذت١ أصال .

 (2011ادتعا٥ط ٚغًط١ٓ عُإ ٚظاض٠ ارتاضد١ٝ 

قات ايػٝاغ١ٝ ٚيف ٖصا اإلطاض صطح غفري غًط١ٓ عُإ بادتعا٥ط بإٔ " ايعال 

ٖٞ األغاؽ ٚايكاعس٠ االقتصاز١ٜ يًُؿاضٜع، فعٓسَا تطع ايسٍٚ ٚاذتهَٛات 

ضداٍ األعُاٍ ٚاملػتجُطٜٔ االغتفاز٠ َٓٗا   ايكٛاْني ٚاالتفاقٝات ٜػتطٝع

ٚجتػٝسٖا يف املٝسإ... َٚٔ ٖٓا ْػتطٝع إٔ ْكٍٛ : ايػٝاغ١ ٚاالقتصاز ُٖا 

 (2011داْفٞ  01طٔ )دطٜس٠ ايٛ زعا٥ِ ايتعإٚ بني ايبًسٜٔ"
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ع٢ً املػت٣ٛ املايٞ ٚ ادتُطنٞ ، اتفل ايططفإ خالٍ ايسٚض٠ ارتاَػ١ 

يًذ١ٓ املؿرتن١ ع٢ً تفعٌٝ ايتعإٚ ايبٓهٞ ٚتععٜع ايعٌُ املصطيف بني ايبًسٜٔ 

ٚجتػٝس ستاٚض ايتعإٚ بني َػؤٚيٞ ادتُاضى ، ال غُٝا يف زتاٍ تبازٍ 

سصا٤ َٚهافش١ ايػـ ايتذاضٟ ، باإلضاف١ املعًَٛات ادتُطن١ٝ االيهرت١ْٝٚ ٚاإل

إىل تٛغٝع ايتعإٚ يف زتاٍ ايطاق١ ٚأَٔ ايطاق١ ٚاغتهؿاف ايطاق١ ٚايتعإٚ يف 

تطٜٛط َٛاضز بس١ًٜ يًطاق١ ٚإدطا٤ أعاخ ٚزضاغات َؿرتن١ . سٝح أبس٣ ادتاْب 

ايُعُاْٞ ضغبت٘ يف االطالع ع٢ً ايتذطب١ ادتعا٥ط١ٜ يف زتاٍ قطاع َٝاٙ ايؿطب 

ا إَها١ْٝ اذتصٍٛ ع٢ً َعًَٛات يف زتاٍ ايتٌُٜٛ ايبسٜــٌ يًُؤغػات ٚنص

ايصػري٠ ٚاملتٛغط١ ٚاذتطف١ٝ. ٚأبس٣ ايبًسإ اٖتُاَا خاصا يتطٜٛط ايتعإٚ يف 

 زتاالت ايصٝس ايبشطٟ ٚايػٝاس١ ٚايب١٦ٝ ٚيف زتاٍ اإلغهإ ٚ ايتعُري.

١ُٝٓ ْفط قاَت ؾطن١ ت 2011َاضؽ  05يهٔ َا ميهٔ َالسعت٘ أْ٘ بتاضٜذ 

( بإيػا٤ يعكس املؤغػ١ ايٛط١ٝٓ يًتٓكٝب فطع عُإ ٖٚٞ ايؿـطٜو BDOعُإ )

ادتعا٥طٟ ايٛسٝس يف غًط١ٓ عُإ يف زتاٍ ايتٓكٝب إْش َٔ املفطٚض إٔ ٜٓتٗٞ 

اييت سكـكتٗا املؤغـػ١   ، ٚشيو ضغِ اإلصتاظات املعترب٠ 2012فٝفطٟ  01ايعكس يف 

 ايعٌُ . مخػ١ غٓٛات َٔ  يف غًط١ٓ عُإ ملس٠

  يف يكا٤ بني ٚظٜط ارتاضد١ٝ ادتعا٥طٟ ٚٚظٜط االقتصاز ايعُاْٞ مبػـكط

،  2010فٝفطٟ  24إىل  21خالٍ ايسٚض٠ ارتاَػ١ يًذ١ٓ املؿرتن١ املٓعكس٠ َٔ 

اقرتح ايٛظٜط ايُعُاْٞ إْؿا٤ ؾطن١ شتتًط١ يالغتجُاض ، ع٢ً غطاض ايؿطنات 

 تإ .املٓؿأ٠ َع يٝبٝا، ايبشطٜٔ ، ايصني ، ايبانػ

مبػكط عكس أٍٚ ادتُاع يًُٓتس٣ االقتصازٟ  2011 أبطٌٜ 05ٚ  04مت َٜٛٞ 

ٚاالدتُاعٞ ، سٝح أبس٣ ادتاْب ايُعُاْٞ ضغبت٘ يف زع٠ٛ ادتاْب ادتعا٥طٟ 

إلقا١َ َعطض جتاضٟ يًُٛاز ايػصا١ٝ٥ املصٓع١ بادتعا٥ط، مبا فٝٗا املٓتذات 

 ايعضاع١ٝ َٔ محطٝات ٚظٜٛت ٚ متٛض.

  



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 332

 مستقبل العالقات الجزائرية الُعمانيةمستقبل العالقات الجزائرية الُعمانية                            د/ شعنان مسعود                                                              

 م1024يناير (  6المجلد )  األولالعدد 

   تـبازٍ ايتذـاضٟ :يف زتاٍ اي 

زتٌُ ايتبازٍ ايتذاضٟ بني ادتعا٥ط ٚعُإ ال ٜعاٍ زٕٚ َػت٣ٛ اإلَهاْات 

 01)دطٜس٠ ايٛطٔ  ٚايفطص اذتكٝك١ٝ املتٛفط٠ يف ايتعإٚ ايتذاضٟ بني ايبًسٜٔ

ٚإشا َا قٛضٕ بايتبازٍ ايتذاضٟ بني زٍٚ املػطب ايعطبٞ األخط٣  (2011داْفٞ 

مل ٜتعس٣   َجال 2008املػت٣ٛ : ففٞ غ١ٓ  ٚغًط١ٓ ُعُإ ٜتطح تسْٞ ٖصا

،  2009َالٜني زٚالض يف عاّ  05َالٜني زٚالض ٚتطادع إىل  08ايتبازٍ ايتذاضٟ 

ًَٕٝٛ زٚالض إىل  1.6ٚاطتفطت ايٛاضزات ايُعُا١ْٝ َٔ ادتعا٥ط يف ْفؼ ايفرت٠ َٔ 

 أيف زٚالض. يصيو اقطح غفري غًط١ٓ ُعُإ بادتعا٥ط ضطٚض٠ َٛاص١ً ايبشح 684

 عٔ آيٝات دسٜس٠ يعٜاز٠ سذِ ايتبازالت ادتسٜس٠ بني ايبًسٜٔ.

 التبادالت التجارية بني كل من ليبيا وتونص واملغرب من جهة وسلطنة ُعنان من جهة أخرى:

 : زٚالض ، ٚمت تأغٝؼ ؾطن١  60بًؼ سذِ ايتبازٍ  2008يف غ١ٓ  يٝبٝا ًَٕٛٝ

س ظٜاض٠ غًطإ ًَٕٝٛ زٚالض ٚشيو بع 500قابط١ عُا١ْٝ يٝب١ٝ بك١ُٝ 

 . 2008قابٛؽ يًٝبٝا غ١ٓ 

 :06ًَٕٝٛ زضِٖ ٚصسض  12اغتٛضز َٔ ايػًط١ٓ َا قُٝت٘  2003يف  املػطب 

 )ٚظاض٠ ايتذاض٠ ارتاضد١ٝ املػطب١ٝ( َالٜني زضِٖ

 :ضغِ إٔ ايتبازالت ايتذاض١ٜ غري َػتكط٠ فإْٗا يف تْٛؼ 

 ًَٕٝٛ ضٜاٍ 2.3اغتٛضزت تْٛؼ َٔ عُإ َا قُٝت٘  2003    

    2004            //          3.7     // 

 //    أيف ضٜاٍ فكط َا١٥   //                2005    
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 يف اجملـاٍ ايجـكايف :

بصيت نٌ َٔ ادتعا٥ط ٚعُإ دٗٛزا َعترب٠ عرب املُجًني ايسبًَٛاغٝني يف 

ايبًسٜٔ َٔ أدٌ تطٜٛط ايعالقات ايجكاف١ٝ، فُجال قاَت غفاض٠ غًط١ٓ عُإ 

َٚهتب١ داَع١ ادتعا٥ط بهتب ٚزضاغات ٚعٛخ  بتعٜٚس املهتب١ ايٛط١ٝٓ ايط٥ٝػ١ٝ 

عًٗا يف َتٓاٍٚ ايباسح ُعُا١ْٝ َٔ داَع١ ايػًطإ قابٛؽ يالغتفاز٠ َٓٗا ٚد

  (2011داْفٞ  01.)دطٜس٠ ايٛطٔ  ادتعا٥طٟ

نُا ناْت ٖٓاى َؿاضنات عُا١ْٝ يف ناف١ ايفعايٝات ٚاملؤمتطات اييت 

تٓعِ َٔ قبٌ ادتعا٥ط، ففٞ َٗطدإ املػطح ايعطبٞ ؾاضنت بفطم َػطس١ٝ 

 ٚؾعطا٤ َٚفهطٜٔ ٚأزبا٤ . ٚيف َعطض ايهتاب ايسٚيٞ املكاّ بادتعا٥ط تؿاضى

ايػًط١ٓ نٌ عاّ ممج١ً بٛظاض٠ ايرتاخ ٚايجكاف١ َٚهتبات خاص١ نُهتب١ ادتٌٝ 

ايٛاعس َٚهتب١ َػكط، ٖٚصا ٜعهؼ سطؽ ايػًط١ٓ ع٢ً تك١ٜٛ ٚتععٜع ٚتٛثٝل 

ٖصا ايتعإٚ املٛدٛز َٓص ايكسّ ْعطا يًعالقات ايتاضغت١ٝ ٚايطٚس١ٝ املتُٝع٠ اييت 

)ٚظاض٠ ايجكاف١  .ْٛٞ بٗصا املٝسإجتُع ايؿعبني ، َع َالسع١ غٝاب اإلطاض ايكاْ

 ادتعا٥ط(

يف املس٠ األخري٠ اتفل ايبًسإ ع٢ً ايصٝػ١ ايٓٗا١ٝ٥ ملصنط٠ تفاِٖ يف اجملاٍ 

ايجكايف ع٢ً إٔ ٜتِ ايتٛقٝع عًٝٗا السكا ، عًُا بإٔ غفاض٠ غًط١ٓ عُإ أفازت 

بإٔ سه١َٛ ايػًط١ٓ خٛيت غفريٖا بادتعا٥ط ايػٝس عًٞ بٔ عبس اهلل ايعًٟٛ 

 (2011)ٚظاض٠ ارتاضد١ٝ أٚت .بايتٛقٝع 

َؿاضن١ ايؿٝذ أمحس بٔ محس ارتًًٝٞ املفيت ايعاّ  2011عطفت غ١ٓ 

يػًط١ٓ عُإ يف املؤمتط ايسٚيٞ سٍٛ إؾهاي١ٝ ايفت٣ٛ بني ايطٛابط ايؿطع١ٝ 

ٚحتسٜات ايعٛمل١ املٓعكس يف إطاض تعاٖط٠ تًُػإ عاص١ُ ايجكاف١ اإلغال١َٝ يف 

. َٚٔ املتٛقع إٔ تؿاضى ايػًط١ٓ يف ٖصٙ 2011َاٟ  11  إىل 09ايفرت٠ َٔ 

)ايٛطٔ سػب تصطٜح ممجٌ غفاض٠ ايػًط١ٓ بادتعا٥ط. 2011ايتعاٖط٠ يف ْٗا١ٜ 

 (2011داْفٞ 
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ٚمما ميٝع ايعالقات ايجكاف١ٝ بني ايبًسٜٔ ٖٛ تبازٍ ايٛثا٥ل ٚاملطبٛعات بني 

ٖٓاى َؿطٚع تٛأ١َ   ػ٘املهتبات ايعُا١ْٝ َٚعٗس اذتٝا٠ بايكطاض٠ ، ٚيف ايػٝام ْف

)َٛقع تًفعٜٕٛ غًط١ٓ  بني ٚال١ٜ غطزا١ٜ بادتعا٥ط ٚٚال١ٜ ْع٣ٚ بػًط١ٓ ُعُإ .

 عُإ(

 يف املـذاٍ ايسٜـين : 

ايتعإٚ يف اجملاٍ ايسٜين َتُٝعا ْعطا يًطٚابط ايطٚس١ٝ اييت جتُع   ٜعترب

ط١ٓ بني ايبًسٜٔ َٔ خالٍ املصٖب اإلباضٞ ايصٟ ميجٌ املصٖب ايطمسٞ يف غً

عُإ . ٚمت تفعٌٝ ايتعإٚ َٔ خالٍ ايتٛقٝع ع٢ً اتفاق١ٝ بني ٚظاضتٞ ايؿؤٕٚ 

، ٖصٙ االتفاق١ٝ اييت  17/12/2008ايس١ٜٝٓ ٚاألٚقاف يًبًسٜٔ ٚشيو بتاضٜذ 

تؿذع تبازٍ ايعٜاضات ٚارتربات بني ادتاْبني يف اجملاٍ ايسٜين. ٚ قاّ ٚظٜطا 

َع  2008،  2007َتبازي١ يف غٓيت ايبًسٜٔ يألٚقاف ٚايؿؤٕٚ ايس١ٜٝٓ بعٜاضات 

  )ٚظاض٠ ارتاضد١ٝ ( املؿاضن١ يف فعايٝات بعض ايٓسٚات .

بٔ محس ارتًًٝٞ املفيت ايعاّ يًػًط١ٓ ،   ظاض ايؿٝذ أمحس 2010يف غ١ٓ 

 َس١ٜٓ غطزا١ٜ ، ٚشيو بسع٠ٛ َٔ قبٌ ٚظٜط ايؿؤٕٚ ايس١ٜٝٓ ٚاألٚقاف يًذعا٥ط

ع١ ايجا١َٓ ملػابك١ ادتعا٥ط ذتفغ غالّ اهلل ، ٚقس ؾاضنت ايػًط١ٓ يف ايطب

 . 2011يػ١ٓ   ايكطإٓ ايهطِٜ ٚجتٜٛسٙ ٚتفػريٙ ، املٓعكس٠ يف ؾٗط ضَطإ

 يف اجملـاٍ ايعـػهطٟ : 

بسأ ٖصا ايكطاع ٜؿٗس سطن١ٝ سٝح اغتكبًت غًط١ٓ عُإ غبع١ ضباط 

َٔ اذتطؽ ادتُٗٛضٟ إلدطا٤ تطبص يف اجملاٍ املٛغٝكٞ ٚتٛز ٖصا ايتعإٚ 

، نُا مت  2008زفع١ َٔ أفطاز اذتطؽ ادتُٗٛضٟ يف ْٗا١ٜ د١ًٜٝٛ  بتدطز أٍٚ

  . 2009ؾدص يف ؾٗط فٝفطٟ  13إٜفاز فٛز ثاْٞ َهٕٛ َٔ 
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 يف زتـاٍ ايٓكـٌ :

، فكس مت 2011َاٜٛ  03املؤضر يف  182- 11طبكا يًُطغّٛ ايط٥اغٞ ضقِ 

ٚاملٛقع١  ايتصسٜل ع٢ً اتفاق١ٝ يًتعإٚ يف زتاٍ ايٓكٌ ايبشطٟ بني ايبًسٜٔ

، ٚبايتايٞ زخًت ٖصٙ االتفاق١ٝ سٝع ايتٓفٝص ; ٚطبكا  2010فرباٜط  24مبػكط يف 

َٓٗا ٜعٌُ ايططفإ ع٢ً تؿذٝع قٝاّ َؿاضٜع ٚؾطنات االغتجُاض  11يًُاز٠ 

ٜعٌُ ايططفإ ع٢ً  17بُٝٓٗا ٚزعِ ت١ُٝٓ أغاطًُٝٗا ايبشط١ٜ، ٚطبكا يًُاز٠ 

اهل٦ٝات ٚاالحتازات ٚاملؤمتطات ٚاحملافٌ تٓػٝل ٚتٛسٝس َٛاقفُٗا يف املٓعُات ٚ

)ادتطٜس٠ ايطمس١ٝ  اإلق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ شات ايعالق١ بايٓؿاط ايبشطٟ ٚاملٛا٧ْ.

 ادتعا٥ط(

 يف زتـاٍ ايؿـؤٕٚ ايكٓصًـ١ٝ :

َٛاطٓا  350ضغِ إٔ ادتاي١ٝ ادتعا٥ط١ٜ املٛدٛز٠ يف غًط١ٓ عُإ ال تتعس٣ 

َٔ ططف ايػًطات ايُعُا١ْٝ، ٜتِ دعا٥طٜا ِٖٚ عتطٕٛ بهٌ تكـسٜط ٚاستـطاّ 

سايٝا زضاغ١ َؿطٚع َصنط٠ تفاِٖ سٍٛ اإلعفا٤ املتبازٍ َٔ ايتأؾريات ذت١ًُ 

دٛاظات ايػفط ايسبًَٛاغ١ٝ ٚارتاص١ ٚارتس١َ ، ٚخالٍ سطٛضٙ ايسٚض٠ ارتاَػ١ 

يًذ١ٓ املؿرتن١ مبػكط ، اغتِٓ ٚظٜط ارتاضد١ٝ ادتعا٥طٟ ايفطص١ يإلؾطاف 

ض٠ ادتعا٥ط١ٜ ٚإقا١َ ايػفري ٚايتك٢ ادتاي١ٝ ادتعا٥ط١ٜ ع٢ً تسؾني َكط ايػفا

 املك١ُٝ بػًط١ٓ ُعُإ.

ٜؿتػٌ أفطاز ادتاي١ٝ ادتعا٥ط١ٜ يف زتاالت ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايعايٞ ، 

احملطٚقات ٚايؿؤٕٚ ايس١ٜٝٓ إضاف١ إىل َٛظفني يف ؾطنات ع١َُٝٛ ٚخاص١ 

 ١ٝ.ٚعسز َٔ ايطًب١ ايصٜٔ ٜعاٚيٕٛ تعًُِٝٗ باملعاٖس ايؿطع
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   األفاق املشـتقبلية للعـالقة اجلزائرية الُعـنانية : 

يسضاغ١ اآلفام املػتكب١ًٝ يًعالقات ادتعا٥ط١ٜ ايعُا١ْٝ فإْ٘ ميهٔ االعتُاز 

ع٢ً تك١ٝٓ ايػٝٓاضٜٛ أٚ املؿٗس نأسس أبطظ األغايٝب يف اغتؿطاف املػتكبٌ ; 

ا هلا َٔ أ١ُٖٝ خاص١ إشا سٝح أصبشت ايسضاغات املػتكب١ًٝ ضطٚض٠ البس َٓٗا مل

يف ظٌ   يتذػٝس طُٛساتِٗ ، خاص١  تعًل األَط بتكـ١ٜٛ ايعالقات بني ايؿعبني

املتػريات اييت سسثت ع٢ً ايػاس١ ايسٚي١ٝ يف ايعكسٜٔ األخرئٜ، ٚأصبشت 

ايسٍٚ تتذ٘ ضتٛ ايتهتٌ ; ألٕ ايعامل أصبح ٜتذاٌٖ ايهٝاْات ايصػري٠ ٚٚفكا ملا 

 )صس١َ املػتكبٌ( ٚاييت تكّٛ ع٢ً ثالخ ضنا٥ع أغاغ١ٝ : فًطأيفني تٛ تٛيف١ ٙتطا

 (107)ٚيٝس عبس اذتٞ ص. املؤقت١ٝ ٚايتٓٛع . ٖٚٞ ايتػاضع١ٝ ،

ايػٝٓاضٜٛ ٚصف ٚضع َػتكبًٞ ٚ ٚصف متؿِّٞ األسساخ اييت تػُح باملطٚض 

َٔ ايٛضع األصًٞ إىل ايٛضع املػتكبًٞ ( ٚتػتعٌُ ن١ًُ غٝٓاضٜٛ يٛصف 

ٚعًٝ٘ ظتب ع٢ً َٔ عتسز فطضٝات ايػٝٓاضٜٛ إٔ غتطعٗا  زتُٛع١ ايفطضٝات

 رتُػ١ ؾطٚط: ايتعسز١ٜ، ايتٓاغل، االستُاٍ، األ١ُٖٝ ٚايؿفاف١ٝ.

ٚبايطدٛع إىل زخٍٛ تطٛض ايعالقات ادتعا٥ط١ٜ ايُعُا١ْٝ يف اجملاالت املدتًف١ 

ايػٝاغ١ٝ االقتصاز١ٜ ايتذاض١ٜ ايجكاف١ٝ ، ايطٚس١ٝ ايس١ٜٝٓ. فُا ميهٔ تػذًٝ٘ 

ّٕ ايعالقات ادتعا٥ط١ٜ ايعُا١ْٝ   هلصٙ اجملاالت ايفاع١ً بٛصفٗا َتػريات شات أثط أ

اغتُطت زٕٚ اْكطاع يف اجملاٍ ايجكايف ٚ ايسٜين، ٚ ناْت دس َتٛاضع١ أٚ 

َٓعس١َ يف اجملاالت األخط٣ يصيو ميهٔ اعتباض املتػري ايجكايف ايسٜين َتػري 

تػريات األخط٣ تبعا يصيو. اعتُازا ض٥ٝػٞ ٜٛضع يف تطتٝب األٚيٜٛات ٚتأتٞ امل

ع٢ً ٖصا ايرتتٝب ميهٔ يًسٚيتني اغتػالٍ املتػري ايط٥ٝػٞ يتٛطٝس ايعالقات 

ٚشيو يطبط املتػري ايجكايف ٚايسٜين بعاٌَ آخط َتُجال يف تطٜٛط ايػٝاس١ 

ٚب٘ ميهٔ إشا إْؿا٤ َا ٜػ٢ُ بايػٝاس١ اإلغال١َٝ ٚ اييت يٛ خطط   اإلغال١َٝ

طع١، خاص١ ٚإٔ ايسٚيتني تتُٝعإ مبٛقع دػطايف ٚاغرتاتٝذٞ هلا الْتؿطت بػ
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دس َِٗ ٚمتتًهإ ؾٛاط٧ ط١ًٜٛ دسا ٚ طبٝع١ خالب١ ٚآثاض َتعسز٠ َٚتٓٛع١ 

 إغال١َٝ ٚغري إغال١َٝ.

ظتب ضبط ايػٝاس١ يف املفّٗٛ اإلغالَٞ باملكاصس ايعع١ُٝ ٚايػاٜات 

ل غبشاْ٘ ٚتعاىل ايؿطٜف١ ٚنػب املعاضف ٚايعًِ ٚاالعتباض يبسا٥ع ارتاي

َٗٝأ يف   ٚايٛقٛف ع٢ً اآلثاض املدتًف١ ٚمبا إٔ ايؿعبني َػًُني ٚادتٛ اإلغالَٞ

; ألْ٘ ظتٓبِٗ ايٛقٛع يف املعص١ٝ ٚايفٛاسـ   فٗصا سافع دصاب   ايبًسٜٔ،

 ٜٚبعسِٖ عٔ ايفػاز ٖٚٛ َا ٜكٞ املػًِ َٔ إٖساض َاي٘ ٚدٗسٙ ٚ ٚقت٘.

افت٘ ٚأخالق٘ اييت حتُٝ٘ َٔ ايفػاز ٚ ٖٚهصا ٜصبح املػًِ َعتعا بسٜٓ٘ ٚثك

يٛ أخصْا َكَٛات ايبًسٜٔ ايػٝاس١ٝ يٛدسْاٖا نبري٠ دسا، يصيو ظتب 

  تؿذٝع ايػٝاس١ اييت تػاعس ع٢ً ايٛسس٠ ٚع٢ً ْصط٠ املػًُني يبعطِٗ بعض

  فصيو ٜػاعس ع٢ً  يف عامل يٝؼ فٝ٘ يًطعفا٤ َها١ْ. ٚعٓسَا تتطٛض ايػٝاس١

; ألْٗا ستُا تؤزٟ   ٚاييت تعٛز بايفا٥س٠ ع٢ً ايؿعبني  تطٛض ايصٓاع١ ايػٝاس١ٝ

ايعالقات يف اجملاالت األخط٣ املدتًف١. ٚإشا أضفٓا املٛقع ادتػطايف  إىل تطٛض

بسٍٚ االحتاز األٚضٚبٞ اييت   يًذعا٥ط سٝح تتٛغط سٛض املتٛغط ايصٟ ٜطبطٗا

ح أ١ُٖٝ جتُعِٗ بادتعا٥ط اتفاقات ٚتػٗٝالت عسٜس٠، ٖٚصٙ َكَٛات أخط٣ متٓ

تػاعس ع٢ً دًب االغتجُاضات يًذعا٥ط ٚيف نٌ اجملاالت. َٚٔ املُٝعات   إضاف١ٝ

اإلضاف١ٝ األخط٣ يالغتجُاض يف ادتعا٥ط ْعاّ اإلعفا٤ات ايططٜب١ٝ ٚتهًف١ 

 (07/04/2011)دطٜس٠ ايفذط  اإلْتاز ايك١ًًٝ يف َععِ ايٓؿاطات االقتصاز١ٜ .

ٚنٝف َٚٔ أٜٔ ْبسأ َٔ أدٌ    ؟يهٔ نٝف ٜتِ ايٛصٍٛ إىل ٖصا املبتػ٢   

 تطٜٛط ٖصٙ ايعــالقات ؟

أعتـكـس أْ٘ َٔ ايططٚضٟ ايتـفهري ٚظس١ٜ يف َػتكبٌ ايعالق١ بني ادتعا٥ط   

ٚ اجملاالت اييت ميهٔ ايبس٤ بٗا ناختٝاض   ٚعُإ ٚايبشح يف غبٌ تطٜٛـطٖا

 ؟  تفطًٝٞ
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ف١ باجملتُعني يًكٝاّ بٗصا ايعٌُ ظتب اختٝاض أؾداص هلِ زضا١ٜ ٚعًِ َٚعط

ايُعُاْٞ ٚادتعا٥طٟ ٜٚتُٝعٕٚ باملط١ْٚ ٚهلِ ٚدٛز سكٝـكٞ يف عُل اجملتُعني 

ٜٚتشًٕٛ بايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط ايتٛاصٌ ، َع ادتطأ٠ يف ططح نٌ ايكطاٜا شات 

االٖتُاّ املؿرتى ٖٚصٙ َٔ ؾأْٗا تػاعس ع٢ً حتػني ايعالقات، ٚتطٜٛطٖا. ٚيهٞ 

ٚيٝؼ   ع٢ً املس٣ ايبعٝس  غرتاتٝذ١ٝ ؾا١ًَتػتُط ٖصٙ ايعالق١ البس َٔ ٚضع ا

يفرتات ظطف١ٝ تٓتٗٞ باْتٗا٤ املٓاغبات. َٔ االعتباضات األغاغ١ٝ نصيو 

 ايؿدصٝات شات ايػُع١ ٚ ايٓفٛش يف ت١ُٝٓ ايعالق١ بني ايبًسٜٔ.  اغتػالٍ

َٔ ايعٛاٌَ املػاعس٠ اغتػالٍ ٚغا٥ٌ اإلعالّ خاص١ ايتًفعٜٕٛ َٔ أدٌ 

نٌ ايٓؿاطات اييت تتِ زاخٌ اجملتُعني ٖٚصا َٔ أدٌ ايتعطٜف بايبًسٜٔ ٚ

ايتكطٜب بُٝٓٗا أنجط، ٖٚصا َا سسخ َجال يف ايٓس٠ٚ اييت عكست يف َػكط ّٜٛ 

ٚاييت تٓاٚيت أفام االغتجُاض بني ايسٚيتني ٚنإ ٖسف ايٓس٠ٚ  06/04/2001

ٚتعطٜفِٗ   األغاغٞ ٖٛ تعطٜف املتعاًَني االقتصازٜني يف ايبًسٜٔ ببعطِٗ

يفطص ايتذاض١ٜ اذتكٝك١ٝ املتٛفط٠ ٚايتباسح سٍٛ إَها١ْٝ االغتفاز٠ َٔ با

ايتعإٚ االقتصازٟ بني ممجًٞ ايكطاعات املدتًف١ اييت تػاِٖ يف زفع عالقات 

ايتعإٚ االقتصازٟ ٚاالغتجُاضٟ يف ايػًط١ٓ ٚادتعا٥ط، ٖصا بسٚضٙ ٜؤزٟ إىل 

 (07/04/2001)دطٜس٠ ايفذط  تٛطٝس ايعالق١ بني ايؿعبني .
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 اخلــامتة:

ٖٚٓاى عس٠ مسات َؿرتن١   ايعالقات ادتعا٥ط١ٜ ايعُا١ْٝ َعطق١ يف ايكسّ

ميهٔ إٔ تطٛض ٖصٙ   إغرتاتٝذ١ٝ ٚسطاض١ٜ ز١ٜٝٓ ٚثكاف١ٝ نإ بني ايبًسٜٔ)

تطق٢ إىل املػت٣ٛ املطًٛب  ٖصٙ ايعالقات ال ، يهٔ   ايعالقات ٚتهٕٛ عاٌَ دصب

   ٖٛ ايبعس ادتػطايف.،ٚيعٌ ايعاٌَ املؤثط ع٢ً شيو 

َٔ خالٍ َا تكسّ ميهٔ اغتٓتاز اآلتٞ: ال ميهٔ ايتػًب ع٢ً املصاعب اييت 

بني زٚيتني عطبٝتني إغالَٝتني إال   تٛاد٘ ايبًسٜٔ ٚتطٜٛط ٚتك١ٜٛ ٖصٙ ايعالقات

باإلضاز٠ ايػٝاغ١ٝ ٚايتأنٝس ع٢ً أ١ُٖٝ ايعٌُ ايعطبٞ املؿرتى ٚصٛال إىل 

َٔ خالٍ غٛم عطب١ٝ َؿرتن١ ميهٔ َٔ خالهلا   ايتهاٌَ االقتصازٟ ايعطبٞ

َٛاد١ٗ ايتهتالت ٚايتذُعات االقتصاز١ٜ ايعامل١ٝ ٖٚصا يفٍ ضأٜٞ ال ميهٔ حتكٝك٘ 

إال بتؿذٝع االغتجُاضات املتبازي١، ٚاإلَهاْٝات يف ايبًسٜٔ َٛدٛز٠ َٚتٛفط 

 ٚتػُح بصيو ٚيف نٌ اجملاالت.

تٓطًل َٔ املٓاسٞ ايػابك١ ٚيٛ طبكٓا ايػٝٓاضٜٖٛات االغتهؿاف١ٝ اييت 

ٚاذتاضط٠ ٚاملفط١ٝ إىل َػتكبالت اغتطالع١ٝ ستت١ًُ فإْ٘ ميهٔ تكػُٝٗا اىل 

 ثالخ :

ٖٚٛ ٜتُجٌ يف اغتُطاض ايٛضع ايكا٥ِ مبا عتًُ٘ َٔ  االجتاٖٞايػٝٓاضٜٛ  (1

تفاؤٍ ٚتؿاؤّ َع ايعذع عٔ ايتػٝري ٖٚصا غري ٚاضز يف ساي١ ايعالقات 

 ادتعا٥ط١ٜ ايعُا١ْٝ .

ٝٓاضٜٛ ايتؿاؤَٞ ٖٚٛ ميجٌ عذع ايٓعاّ عٔ االغتُطاض أٚ فكساْ٘ ايكسض٠ ايػ (2

ملا تعطف٘ ايعالقات ادتعا٥ط١ٜ   ٚاضز نصيو غري  ع٢ً االغتُطاض ٖٚصا

 َٔ سطن١ٝ ٚتطٛض .  ايُعُا١ْٝ

ثايجا ايػٝٓاضٜٛ ايتشٛيٞ ادتٖٛطٟ ٖٚٛ َبين ع٢ً سسٚخ ْك١ً ْٛع١ٝ يف  (3

ٖٚصا ٖٛ ايػٝٓاضٜٛ   ٛدٝ٘ أٚ غٝـطٖا...اجملتُع غٛا٤ ناْت اقتصاز١ٜ أٚ تهٓٛي
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املفطٌ ٚايصٟ ٜؤزٟ إىل حتٍٛ ٚتطٛض يف شتتًف اجملاالت ٚايصٟ أعتكس أْ٘ 

 . يًتٓفٝص أنجط االستُااًل

 املراجـع  واملصـادر:

 11ادتطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ ادتعا٥ط١ٜ ، املطبع١ ايطمس١ٝ ، ادتعا٥ط ،  .1

 . 27ايعسز  2011َاٟ 

َصنط٠ سٍٛ ايعالقات بني ادتعا٥ط ُٚعُإ ، ادتعا٥ط ،  -ٚظاض٠ ارتاضد١ٝ  .2

 .2011اٚت 

، ٚغًط١ٓ عُإ  ٚظاض٠ ارتاضد١ٝ ،اإلطاض ايكاْْٛٞ يًتعإٚ بني ادتعا٥ط .3

  .2010ادتعا٥ط ، غبتُرب 

ٚظاض٠ ايجكاف١ ادتعا٥ط١ٜ ، َصنط٠ سٍٛ ايتعإٚ بني ادتعا٥ط ٚغًط١ٓ عُإ  .4

 .2010دتعا٥ط ، يف اجملاٍ ايجكايف ، ٚظاض٠ ايجكاف١ ، ا

ٚظاض٠ ايتذاض٠ ارتاضد١ٝ ، َصنط٠ سٍٛ ايتبازالت ايتذاض١ٜ بني املػطب  .5

 .2011ٚغًط١ٓ عُإ ، املًُه١ املػطب١ٝ ، د١ًٜٝٛ 

زبـ امساعٌٝ ، ايػٝاغ١ ايعطب١ٝ ٚاملٛاقف ايسٚي١ٝ جتاٙ ايجٛض٠ ادتعا٥ط١ٜ ،  .6

 .2007زاض ١َٖٛ ، ادتعا٥ط 

يف ايعالقات ايسٚي١ٝ ، ادتعا٥ط ، ؾطن١  ٚيٝس عبس اذتٞ، ايسضاغات املػتكب١ًٝ .7

 . 1991ايؿٗاب يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، 

ضزٕ ، عُإ ، زاض ايٝاظٚضٟ، األ، اغايٝب ايسضاغات املػتكب١ًٝ ) طاضم عاَط .8

2008) 

غعٛز عابس ، ايسضاغات املػتكب١ًٝ ٚستانات ايٛاقع ، صشٝف١ ضٜاض  .9

 www.elryadh.com    24.02.2011االيهرت١ْٝٚ ، 

 .24/04/2010دطٜس٠ املػا٤ اي١َٝٛٝ ادتعا٥ط١ٜ ،  .10

 21/11/2008دطٜس٠ املػا٤ اي١َٝٛٝ ادتعا٥ط١ٜ ،  .11

 .07/04/2011دطٜس٠ ايفذط ، ١َٜٝٛ دعا٥ط١ٜ ،  .12

http://www.elryadh.com/
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عبس اهلل بٔ ستُس ايػًٗٞ ، املٓطًكات ايفهط١ٜ ملٓٗر ايسضاغات املػتكب١ًٝ  .13

   2011أٚت  www.wasatyua.org 15 يف االغالّ .

غاظٟ ايصٛضاْٞ ، ايٛضع ايعطبٞ ايطأٖ ٚأفام املػتكبٌ ،  .14

www.doroub.com 10  2011أٚت. 

ضابح بٛنطٜـ ، عالقات ايتاضٜذ ٚاذتطاض٠ ، َط١ٜٛ مبٓاغب١ ادتعا٥ط  .15

 .2007ايعطب١ٝ  عاص١ُ ايجكاف١ 

ستُس ٜعكٛبٞ ، ايعا٥س َٔ غًط١ٓ عُإ، دطٜس٠ ايؿطٚم ايَٝٛٞ، ادتعا٥ط ،  .16

16/10/2010 

سٛاض َع غفري ادتعا٥ط ستُس ٜٛغفٞ بػًط١ٓ عُإ ، دطٜس٠ ايطؤٜا   .17

 .2010ْٛفُرب  03ايعُا١ْٝ 

سٛاض َع غفري غًط١ٓ عُإ بادتعا٥ط عًٞ بٔ عبس اهلل ايعًٟٛ ، دطٜس٠  .18

 .2011داْفٞ  01،  ايٛطٔ ايعُا١ْٝ

َكاب١ً َع ايسنتٛض َصطف٢ بٛطٛض٠ ) َػتؿاض يس٣ ٚظٜط ارتاضد١ٝ  سايٝا  .19

 .2011ٚقا٥ِ باألعُاٍ بػفاض٠ ادتعا٥ط يف عُإ غابكا ( د١ًٜٝٛ 

   tv.gov.om-www.omanَٛقع تًفعٜٕٛ غًط١ٓ عُإ ،  .20

هرت١ْٝٚ ، املٛقع االيهرتْٚٞ  ؾبه١ االعالّ ايعطب١ٝ االي .21

www.old.mohuut.com 

  www.omannews.gov.omٚناي١ األْبا٤ ايعُا١ْٝ ،  .22

 . lamicnews.netwww.is 24/12/2006 ٚناي١ األخباض االغال١َٝ ْابع .23

  www.ar-wikipedia.orgغًط١ٓ عُإ   .24

25.  Mzab47.ahlamontada.net 
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