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 تقرير
 واالستراتيجية في بيت الحكمةالدراسات السياسية ندوة قسم 

 )السياسة الخارجية للمغرب والجزائر وتونس والعالقات مع العراق( 
62-01-6102 

 
)اتاسيادددي عقدددس  ادددا اتسااادددية اتاسيادددسي  اياددد اا سمسي ددددع مسدددة اتة حدددي  دددس   ع حسدددي ح    دددي ةددد        

 اتعال دددية حدددا اتعدددااف    ستدددا ددددع اتاددديعي اتعيءدددا  حددد   دددمي  ايامعدددي  ات يامسدددي ت ح ددداز  اتمتاندددا   ددد    
 . 6112-11- 62اتح ادف 

ددددع مسدددة   اإلاددد اا سمسياتدددس   ا حةحددد س ع دددع اتدددسا س حءددداا  ادددا اتسااادددية اتاسيادددسي  األاددد يس  ددداا  ات دددس   
  - ءياا    ح  اياي سه :اتة حي   ااهي ميةث ا سا ع ع اعسي 

ميحعددددي م ددددساس )اتاسياددددي ات يامسددددي ت ح دددداز –اادددد يس اتع دددد ا اتاسياددددسي  –ات ددددا ي ا.س. حةحدددد س  دددديت   -0 
  اتعال ية حا اتعااف  

)اتاسيادي ات يامسدي ت متاندا  اتس تسي/ميحعدي م ساس اإلاد اا سمسيحا دت اتسااادية  - .ا.س. ح ى ةاس  عمسسا -6
 . اتعال ية حا اتعااف  

اتميحعدي اتحا   داسي )اتاسيادي ات يامسدي –اتعامسي  اتس تسي  حا ت اتساااية –ا.ا.س. اؤسس  يظا اتعمسسي  -3
 ت      اتعال ية حا اتعااف  .

 
ةحدددد س ا.س. حةحدددس اتةدددي    ححثددد   تاا  ات يامسددددي   دددس ةادددا ات دددس   عددددسس حددد  اتحخ حدددس  ميتءددددؤ   ات يامسدددي

عمسدسي اتحا ءديا ددع اتد تاا  اتحا ءيا اي سا دع ات تاا   ات مسا اتح حست دع اتقي    اتدس تع  اتدس   ا امدااهسا ات
 ةادا ات دس    .  ستا اتحا ءيا   اتحاؤ تي ع  اتعال ية اتعاا سي حا هدسه اي اديا ددع اتدسانا  اتعامسدي مديت تاا 

عدسس  إتى ميإلايديديع ات ا ع  ستا ححث    ع  حاا ت اتمة ث دع حم   ات  از   تاا  اتسا  سي  ميحعي اتس
  ث اتعامسي  اتس تسي ات يمعي ت تاا  ات ع سا اتعيتع  اتمةث اتع حع اتميحعية  حاا ت اتمة ااي س ح  

 ةسدي ءد ا   قدسسا ت قد اة اتحاد ةي اتعاا سدي اتما دي ات دع  قي د    ظدسا ساعد   م  مسد اتاسس انس  اتم اي   يا  
ياف  اتح ددمدديتا   اتق يتسددي اتعيتسددي  ات  اددسف مددس  د ددين خي  هددع ح ددححي ع ددى  ةاسددا اتح  دد    اءدديساياهدديمع 

   ات عددي   مددس  ادد ي    ددا اتح ددياف اتحةدداا  حددا اتقدد اة اتعاا سددي اي ددا  حدد   ماددي اياهدديز  حددي اءدديس مددا 
  . اتحا ةي

اتح داز " ة   ع  ا  ات دس   ا دس اتادسس اندس  اتم ادي ع دى اهحسدي   ثسدا اتمةدث اتع حدع ةد   اتدس   اتءدقسقي 
س  مسددة اتة حددي  حاا ددت اتمةدد ث اتعامسددي  اتس تسددي  اهحسددي ات  اددسف مدد  ادد سا اتعال ددية حعخددي  " اتمتانددا   دد   

اتح  امس  دع اتميحعية اتعاا سي ا  ات يمعي تحم   ات تاا  ا  حم   ات  از  ح  امد  ادحي  ح ديت  اتعدااف 
 سعي انس  اتم اي اتى اهحسي   ثسف س ا اتعدااف ات دياس ع ددع سعدا  حادي س  اتةا دية ات ا سدي ددع  . اتةس سي

  اتةاسدددي  اياددد قال   اتدددسي  دددي  س اام ااندددسام اددديها ددددع سعدددا اتةا دددي اياددد قالتسي تخدددسه هدددسه اي اددديا حددد  امددد
 .اي ايا

 دددسا  .اتءدددقسقي األ اددديا حددداةح دددي ات عاسدددز  سعددا اتعال دددية اتثقيدسدددي  اي   ددديسسي مدددس  اتعددااف  حددي اددديها ددددع  
ة    ياسخ اتةا ي ات ا سدي ددع ايا يس اتس   ا حةح س ات ا ي اا يس اتع  ا اتاسياسي دع ميحعي م ساس حقسحي 



 6 

حددا اام مةا ددي اتحقي حددي  ثدد ا   1116اتح دداز   ا اهددي اتاسياددع ح ددس اعددال  اتةحيسددي اتاا اددسي  اياددمي سي عدديا 
اتاسا  اتةا ي ات ا سي اس ات م س اتاا اع  ايامي ع   ةسث ع  اتاسياي اتسا  سي دع عخد س اتح د ا حةحدس 

اي دالةسي ددع عخدس اتح دا حةحدس اتاديس  ةا دية  ديما اتحةيادا اتات يح   اتةا  اتثي ع  حةحدس اتاديس  
 اتعال ية ات يامسي ت ح از حا اتميحعي اتعامسدي  اي ةديس اي امدع  ات يسدية اتح ةدس   اءديس ميتعال دية اتعاا سدي 

 اتح امسي  س ا اتعااف ات ياس ع دع سعا اتةا ي ات ا سي اتح امسي .–
سمددديمع ددددع حادددسا  اتاسيادددي اتسا  سدددي ددددع اتح ددداز ددددع عخدددس اتح دددا حةحدددس اتميةدددث اتدددى ات اددد ا اي  اءددديا    

اتايس   اي الةية اتسا  اسي ات ع ءح ة   اسا سانا  اتةاسية اتعيحي   ق سص  الةسية اتح دا حدا مقيند  
  .ة حة اتح از ا ثا ح  ثالثي  ا   احت  ا ع   ياس ع ياا  

 مةثديم عد  مسدس حد  حا دت اتسااادية اتس تسدي ددع ميحعدي م دساس  س  سحة ايا يس اتحايعس اتس   ا  ح ى ةاس  ع
ت متانددا  اتعال ددية حددا اتعددااف  حادد خ ي ميتعال ددية ات ياس سددي مددس  اتعددااف  اتمتانددا  اتددس ا )اتاسياددي ات يامسددي 

ات مسدددا اتدددسي تعم ددد  اتسم  حياددددسي اتعاا سدددي ددددع سعددددا اتحقي حدددي اتمتاناسدددي ادددس ايادددد عحيا اتاا ادددع حددد   ددددال  
األحا اتح ةس   اتميحعية اتعامسدي   ال ا  ح   1121-1191عا اسي  حيتسي حميءا   ال  اتا ا   حايعساة 

  ددي  اتعددااف ا   س تددي  . حددؤ حااة عددسا اي ةسدديت األحددا اتددسي  ددي  حمعددث  قددسسا عدديتع حدد  اتءددعز اتمتاندداي
اتانيادي اتميةثدي ا  اتاسيادي ات يامسدي ت متاندا   ادا تحؤاادي   اءدياة 1126 ع اا ميا قال  اتمتانا عديا 

  اسايم    اسسام ح س ايا قال    س ح ةة اتساي سا اتمتاناسي اتح   اي اتانس  اتمتانداي  دالةسية  اادعي ددع 
احي اتةسيس هع ح  اها اتاحية ات دع    دا مخدي اتاسيادي ات يامسدي اتمتاناسدي هسا اتحمي   ا سة اتميةثي ا  

اتعامسددي  حددي دع ددة دددع  – ددس ايادد قال   ة ددى اتسدد ا   ي ددة  اددعى ميادد حااا ت   اددا تةدد  ات الدددية اتعامسددي ح
اتا اداس ع    مدا اتسم  حيادسي  –ات  س سدي  ات دااع اتا اداس ع  – اتحء  ي اتعاا سي ايساا ع  –ات ااع اتعاا ع 

ا دددع   دددسع  اتدددى   دددي ا اتعددداا سس  ادددس اتمتاناسدددي اسيادددي ح  ات دددي حدددا اتعدددااف دخدددع ي  دددس   ددددع اتءددد   اتعا 
 اتحؤاحااة ات يامسي  اا ا  اة ااا  ةس   اسيس   اا قال  اتعااف .

–  س  سحة ايا يس اتحايعس اتس   ا  اؤسس  ديظا اتعمسدسي حد  حا دت اتحا   داسي ت سااادية اتعامسدي  اتس تسدي 
اءددياة اتميةثددي ع ددى   ددية حددا اتعددااف"مةثخددي مع دد ا  "اتاسياددية ات يامسددي ت دد     اتعال اتميحعددي اتحا   دداسي

عحف اتعال ية اي  سي مس  اتعااف   د     اتدس ا اتعاا دع ددع سعدا اتةا دي ات ا سدي ات   ادسي ادس اياد عحيا 
اتاا اددع      دديم س ا اتسم  حياددسي اتعاا سددي دددع األحددا اتح ةددس   اتميحعددي اتعامسددي  حددؤ حااة عددسا اي ةسدديت 

 ات ع  سحخي اتعااف اتى       ال  اتامعس ية . يسسي اتى اتحايعساة اي  مييايدي 
 مدي   د    ددع ح امخدي  دساعسية ثد ااة اتامسدا اتعامدع  ات دع ا دالم مدساة ددع اااادسخي  ا دا   ي تة اتميةثي 

ة  حدي محاداسه إي ا  ستدا تدا ات مي  ات مسا اتسي ةقق  ةتز ات خاي )اياالحع ات تعدي    ح  د  حد   ءد س  
ات ظا دع مااحم  ماا  اتحعيااي اتءعمسي اتق سي دع اتدسا    ات دع ظخدا ا خدي  حسد  اتدى إ يحدي سح ا ح  إعيس  

ة   ةتز "ات سا  ات   اع" ع ى  6111عيا  دع اي   يمية اي سا  ات ع عقسة  . ة  حي حس سي دع     
 ءدددع اتدددتعسا اتحا دددت اي     اامدددا ةدددتز ات خادددي ايادددالحع اتدددى اتحا دددت اتثدددي ع  ا دددمةة تدددس  ااءدددس اتا 

ات ياس ع تةا ي ات خاي   يعي مي  ات ااا ا  ات ءسس اتسس ع  س سءما اتع ي دا اتح ااددي اتدى ات اداا ا ثدا 
 دعدالم دقددس  ي ددة اهددا   ددينا ايعحدي  اياهيمسددي ت قيعددس   ساعدد  دددع  د    اتددى ا ةادديا اتاددسيةي  ايادد ثحيااة 

 يحا اتح ةس   اي ةيس اي امع .اتحا ت ات   اع دع اايم مسي  ها ز ات اي اة  ااعيا 
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 ا سة اتميةثي ع ى اهحسي ة   اسي اتاينااة اتعاا سي اتثالث ات ع ظ ة ميثحي ع ى حاديا  د    ا ثدا حد  
اما  دا   سعدة اتدى  ةادس  ايسا  اتسم  حيادع اتعاا دع حدا  د     ات عدي    ات  ادسف حعخدي ددع ةقد  ح يدةدي 

 اياهيز .
ي حددد  ات اددديؤية  ات عقسمدددية  اي  ااةدددية  حددد  امدددات هدددسه ات ع سقدددية حدددي  سحددد     دددس اعقمدددة اتقدددي  اتمةددد ث مح ددد

ع ددى اهحسددي  مدديس  اتحع  حددية اتددس   ا عحدديس ع دد  ات مسددا ايادد اا سمع دددع حمددي  ح يدةددي اياهدديز اتددسي ا ددس 
  ت ءديا  ات  اسف مس  ايمخت  ايح سي اتعاا سي  حثسال خي دع       اتمتانا  اتح از ات ع   عاض هدع اي دا 

"  اءديا اتدى عدسس اياهديمسس  ات   ادسس  ددع اتعدااف  اد اسي  "ساعد  "اتقيعدس "اتمحيعية اياهيمسي محي دع ستدا 
 معس  اتاع سسس  . ميتعسس  س  ع ميتسام  اتثي سي

 اتحخحي     خي  يآل ع :  س  سا اتميةث    اتح ي ء   مح ي ح  ات   سية 
عددااف  اتح دداز   دد     اتمتانددا حدد   ددال  مددااحا اتميحعددية  حاا ددت   اددسا سانددا  ات عددي   اتثقدديدع مددس  ات -1

 اتثقيدي  ايعالا  حاا ت ايعالا  اتحع  حية  سعا   ا اتقااا .
  ءددسا ايسا  اتسم  حياددع اتعاا ددع  عقددس حددؤ حا ت سم  حياددسي اتعاا سددي دددع هددسه اي ادديا مةادد ا عددسس حدد   -6

 ةث اتع حع  اتاسيةي  اتاساا  اتحس ع  اي   يس  ات ميا .اتح   س  دع ءؤ   اتثقيدي  ات ع سا اتعيتع  اتم

ات عي   ددع اتحمديية األح سدي   مديس  اتحع  حدية حدا  د  حد  اتح داز  اتمتاندا   د    ددع ةقد  ح يدةدي  -3
 اياهيز .

ايادد ايس  حدد  ات مددياز اتاسياددسي دددع ةقدد  ات عدديس  اتادد حع  ح يدةددي ات ادداا  ساااددي  مددياز  دد  حدد   -1
 ا   ي ددي  سددا ةققددة اتح دداز   ددينا اسميمسددي دددع ةقدد  اي ددالةية اتسادد  اسي   سددا اتح دداز   دد    م دد
ح اادددية اتح ظحدددية اتح اادددي ميي اددديف مدددس  ةدددتز ات خادددي ايادددالحع  ايةدددتاز  إدءدددي  مةددة  ددد    ددددع 

 اي ا  ع ى إ يحي اتس تي اتحس سي .

 
 
 


