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ثقدمة
صبلىماؾُت عثاؾُت :مخابٗت الغخلث الضولُت  ٫هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ هى بدض قامل جم جُىٍغه
بُغٍ٣ت مىهجُت ٖلى مضاع ٖ 20ام ،بحن  1998و  .2018زلٖ ٫ملُت بهجاػه جمذ لاؾخٗاهت بإل٠
وؤعبٗماثت وإزىحن وزماهحن مغظ٘ ٦خابي.
اليسدت املُبىٖت جدؿ٘ لدكمل ؤلٟان وزلزماثت وؤعب٘ وزلزىن ( )2334نٟدت ،مضٖمت مً زلزت آالٝ
وزلزماثت وٖكغ ( )3310اؾدكهاصا في ؤؾٟل الهٟدت.
ٖمل بىهُدت صاع الُباٖت وهٓغا الحؿاٖه جم ج٣ؿُمه بلى زماهُت ( )8مجلضاث.
الٗىىان لاو ٫جم وكغه في الٗام  ،2000في مجلض واخض مً  231نٟدت ،والخ٣ا نضع بمجمىٖت مً
زماهُت (٦ )8خب ؤو مجلضاث ،الُبٗت لاولى للبدض ال٩امل ،جم ج٣ضًمها في حكغًٍ الشاوي لٗام  2018في
املٗغى الضولي لل٨خاب في ٞجزوٍل (  )FILVEN 2018في مضًىت ٧اعا٧اؽ ،ومً زم في قباٍ لٗام  2019في
املٗغى الضولي لل٨خاب في ٧ىبا ( )FILCUBA 2019في مضًىت هاٞاها.
الُبٗت الشاهُت جم ج٣ضًمها في الٟهل الخاب٘ للمٗغى الضولي لل٨خاب في ٞجزوٍل  ،2019في قهغ حكغًٍ
الشاوي لظا ٥الٗام في ٧اعا٧اؽٞ ،جزوٍل .البدض ٌكمل ٧ل الالتزاماث التي حٗهض بها شدهُا الغثِـ
الغاخل هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ زاعط ٞجزوٍل ،في مؿاع لٟهم وجدلُل ؾُاؾخه الداعظُت ٦ما للٓغوٝ
الضولُت التي جمذ زللها.
ٌٗخبر البدض ؤخض الجهىص البدشُت لا٦ثر ج٩امل خى ٫الؿُاؾت الداعظُت الٟجزوٍلُت في نهاًت ال٣غن
الٗكغًٍ وبضاًت ال٣غن الىاخض والٗكغًٍ ٦ما ٌٗغ ٝبلى لخٓت وكغه.
٧ان ؤخض لاٖما ٫املكاع٦ت في املؿاب٣ت الشاهُت ٖكغة لجاثؼة املخغع لل٨ٟغ الى٣ضي والتي ٖ٣ضث في ٖام
2019بضٖىة مً قب٨ت املشٟ٣حن والٟىاهحن للضٞإ ًٖ لاوؿاهُت.
مخىٞغ ٦مغظ٘ في م٨خباث جابٗت ملاؾؿاث ؤ٧اصًمُت صولُت مٗغوٞت ومغمى٢ت مً بُنها امل٨خبت البرًُاهُت،
في لىضن ،وفي ظامٗت جىعوهخى ،في ٦ىضا.
ؤًًا في ٞغوؿا جم بصعاظه ٗ٦مل مغظعي في الىٓام الجامعي الخىزُ٣ي٦ ،ما في الى٧الت الببلُىٚغاُٞت
للخٗلُم الٗالي٦ ،ما في م٨خباث بىعصو.
في ؤملاهُا ،جم ٢بىله مً ٢بل املٗهض لاًبحري لامغٍ٩ي ٦ما مً ٢بل امل٨خبت الىَىُت في ؤملاهُا.
مً ظاهبها ،ؤٞاصث الؿلُاث الغوؾُت خى ٫بخالخه بلى املٗهض لامغٍ٩ي اللجُجي الخاب٘ لأل٧اصًمُت الٗلمُت
في عوؾُا.
ٖلى مؿخىي ؤمغٍ٩ا اللجُيُتٞ ،هى مخاح ٖلى الٗضًض مً مىهاث لاهترهذ.
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في الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت جم بصعاظه مً ٢بل امل٨خبت الخابٗت ل٩ىوٛغؽ الىالًاث املخدضة ،و٦ظل ٪مً
٢بل امل٨خبت الٗامت في هُىٍىع.٥
وباملشل ،في الىالًاث املخدضة ،جمذ بياٞت البدض بلى م٨خباث ما ال ً٣ل ًٖ ؾبٗت ٖكغ ( )17ماؾؿت
ؤ٧اصًمُت عُٗٞت املؿخىي  ،وهي :ظامٗت هاعٞاعص ،ظامٗت بغٍيؿخىن ،ظامٗت ًالي ،ظامٗت ؾخاهٟىعص،
ظامٗت بغَٛهام ًىو ،ٜظامٗت ٧الُٟىعهُا في بحر٦لي ،ظامٗت هُىٍىع ،٥ظامٗت ٞاهضعبُلذ ،ظامٗت
بُدؿبر ،ٙظامٗت ٧ىعهُل ،ظامٗت بلُىىي ،ظامٗت ج٨ؿاؽ ،ظامٗت هىجغصام ،ظامٗت وَؿ٩ىوؿً،
ظامٗت ٧ىلىمبُا ،ظامٗت بهضًاها وظامٗت ٞلىعٍضا الضولُت.
في هىٞمبر  ،2020ا٦خملذ ٖملُت ه٣له بلى اليسدت الغ٢مُت ،في وسدت ٦خاب بل٨ترووي ( ، )e-bookوالتي
جم ج٣ضًمها في بنضاع مٗغى ال٨خاب الضولي بٟجزوٍل في طل ٪الٗام ( )FILVEN 2020في مضًىت ٧اعا٧اؽ،
ٞجزوٍل ،م٘ هظه الُبٗت املىظؼة.
ًىٓم هظا البدض الغخلث الضولُت التي ٢ام بها هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ بهٟخه ٖمُض الؿُاؾت
الداعظُت الٟجزوٍلُت بحن  2قباٍ  1999و  5آطاع .2013
ٖلى الغٚم مً صخت ؤن الغخلث بلى الضو ٫لازغي التي ً٣ىم بها عئؾاء الضو ٫ال جمشل املهضع الىخُض
للؾدكاعة في صعاؾت الٗل٢اث الضولُت ،هٓغا لخٗضص الجهاث الٟاٖلت التي جهى ٙالؿُاؾت الداعظُت
وجىٟظها ،بال بن هظه الغخلث الغثاؾُت حؿمذ بالخهىٖ ٫لى الخىظهاث الٗامت التي جىظه وجمحز الٗمل
الداعجي للضولت ،وبالخالي جهبذ مهضعا مغظُٗا بلؼامُا لخدلُل ؾُاؾتها الداعظُت.
وبالخالي ،بٗض ؤعبٗت ٖكغ ٖاما مً املخابٗت الضاثمت واملىهجُت ،باإلياٞت بلى ؾذ ؾىىاث مً مٗالجت
املٗلىماث املظ٧ىعةً ،خم ج٣ضًم هظه املاصة بهض ٝجؼوٍض ال٣اعت بغئٍت مخ٩املت ملا ًم ً٨حؿمُخه ظُضا
بضبلىماؾُت عثاؾُت ،والتي جم جىُٟظها مباقغة مً ٢بل هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ ،والتي حؿمذ لىا
ؤًًا بخ٣ضًغ الدُىٍ التي خضصث ومحزث الؿُاؾت الداعظُت الٟجزوٍلُت زل ٫خ٩ىمخه.
وم٘ طلٞ ،٪ةن الٗمل البدثي ،الظي ًخم بظغائه و٣ٞا للُغٍ٣ت الاؾخ٣غاثُتً ،ظهب بلى ؤبٗض مً طل٪
ب٨شحر مً زل ٫بصعاط ظمُ٘ الغخلث الضولُت التي ٢ام بها َىا ٫خُاجه.
باإلم٩ان ج٣ؿُم جل ٪الغخلث بلى زمـ مغاخل.
ؤو ٫جل ٪املغاخل طاث زلُٟت ج ٘٣بحن ٧ 9اهىن لاو ،1974 ٫بِىما ٧ان ال ًؼاَ ٫البا قابا في لا٧اصًمُت
الٗؿ٨غٍت الٟجزوٍلُت ،و ٧ 6اهىن لاوٖ 1998 ٫ىضما ٞاػ في لاهخساباث الغثاؾُت الٟجزوٍلُت ألو ٫مغة.
املغخلت الشاهُت حُٛي الغخلث التي ٢ام بها ٦غثِـ مىخسب ،وظغث بحن ٧ 6اهىن لاو 1998 ٫و  2قباٍ
ٖ ،1999ىضما جىلى ٞترة والًخه لاولى في الخ٩ىمت صؾخىعٍا.
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املغخلت الشالشت حكمل جل ٪الغخلث التي ٢ام بها ٦غثِـ صؾخىعي لجمهىعٍت ٞجزوٍل ،بحن  2قباٍ 1999
و 19آب ٖ ،2000ىضما ؤصي الُمحن ٦غثِـ صؾخىعي لجمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت٧ ،إو ٫عثِـ
للجمهىعٍت الدامؿت ،بٗض بٖاصة اهخسابه في لاهخساباث الٗامت في  30جمىػ .2000
وحكمل املغخلت الغابٗت الغخلث التي جمذ بحن  19آب  2000و ٧ 8اهىن الشاوي ٖ 2007ىضما جىلى الغثاؾت
الٟجزوٍلُت مغة ؤزغي بٗض الاهخساباث التي ؤظغٍذ في ٧ 3اهىن لاو.2006 ٫
وؤزحرا ،مغخلت زامؿت وؤزحرة حُٛي الغخلث التي جمذ زلٞ ٫ترة الؿىىاث الؿذ الضؾخىعٍت التي
جمخض بحن ٧ 8اهىن الشاوي  2007و ٧ 10اهىن الشاوي  ، 2013في حؿلؿل ػمجي ٌؿخمغ ختى  5آطاع مً طل٪
الٗام.
وبهظه الُغٍ٣ت ،مىُل٣حن مً الدام بلى الٗام ،جخم م٣اعبت عخلجه بلى الداعط بك٩ل مىٟغص وهخُغ١
لٗىانغ مسخلٟت مؿخيبُت بك٩ل جضعٍجي مً ؤصاثه الضولي٧ ،املٟاهُم ولا٩ٞاع املٗبر ٖنها في
الؿِىاعٍىهاث املدخلٟت في ؾُا ١الٗل٢اث الداعظُت ،التي جدُذ لىا ،مصخىبت بإٗٞاله ،ؤن هضع٥
بىيىح وجٟهُل الدُىٍ الٗامت للؿُاؾت الداعظُت الٟجزوٍلُت جدذ ُ٢اصجه.
مً املهم ؤن هلخٔ ؤهه لم ً ً٨ميكىصا بظغاء جدلُل قامل للؿُاؾت الداعظُت الٟجزوٍلُت ؤزىاء خ٩ىمت
هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ ،لظل٣ً ٪خهغ هظا الٗمل ٖلى الٗل٢ت بغخلجه الضولُت ٖ ِ٣ٞلى ؤمل ؤن ً٩ىن
بمشابت مغظ٘ في البدض خى ٫الٗل٢اث الضولُت املٗانغة ،خى ٫الخ٩امل في ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي،
وبك٩ل زام خى ٫الؿُاؾت الداعظُت الٟجزوٍلُت.
ٌٗض البدض ٖمل مغظُٗا هاما وؤؾاؾُا لخدلُل الخالت الٟجزوٍلُت في الؿُا ١لامغٍ٩ي البُجي الخالي
يمً الجُىؾُاؾت الٗاملُت ،وهظا هى ؾبب البدض ٖىه وإصعاظه في املجمىٖت الببلُىٚغاُٞت ملغا٦ؼ
ؤ٧اصًمُت وبدشُت صولُت مغمى٢ت خى ٫الٗالم.
رامون لوبيز
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ماذا يححوي املجلد  1؟
(٧ 9اهىن لاو ٫لٗام  15 / 1974آب لٗام )2000

ٌُٛي املجلض لاو 79 ٫عخلت  ،حكمل ٞترة ٖ 26اما ،والتي جبضؤ في ٧ 9اهىن لاوٖ 1974 ٫ىضما ؾاٞغ بلى
الداعط ألو ٫مغة بٗمغ ٖ 20اما  ،ِ٣ٞخُض ٧ان َالبا في لا٧اصًمُت الٗؿ٨غٍت الٟجزوٍلُت ،في عخلت
صعاؾُت بلى ظمهىعٍت ؤلبحرو ،خُض ٢ام بإوكُت في لُما و٧اظاو وفي بامبا صي ال ُ٦ىىا في ؤظا٧ىحكى،
خُض صاعث املٗغ٦ت الخاعٍسُت التي خؿمذ اؾخ٣ل ٫ؤمغٍ٩ا لاؾباهُت في ٖام  ،1824في عخلت حٗلُمُت
ظغث بمىاؾبت الظ٦غي الدمؿحن بٗض املئت  150لهظا الٗمل الخدغعي.
ًيخهي هظا املجلض لاو ٫في  15آب ٖ ،2000ىضما ٖاص مً آزغ عخلت ٢ام بها ٢بل ؤن ًخىلى مغة ازغي
املىهب الىَجي لاو ،٫بٗض الٗملُت الضؾخىعٍت ،التي ؤصث لبضاًت الجهىعٍت الدامؿت ،الغخلت املكاع لها
حٗىص بلى جل ٪التي ٢ام بها بلى الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،في بَاع ظىلت ٢ام بها بلى
ظمُ٘ الضو ٫لاًٖاء في ؤوب.٪
ؤهم لاخضار الاٖلمُت لهظه الٟترة مشلتها الغخلت التي ٢ام بها بلى مضًىت بٛضاص ،في ظمهىعٍت الٗغا،١
خُض ٖ٣ض ل٣اءاث شدهُت م٘ عثِؿها نضام خؿحن ،في ؾُا ١الضٖىة إلظخمإ ال٣مت الشاهُت لغئؾاء
الضو ٫والخ٩ىماث للضو ٫لاًٖاء في مىٓمت البلضان املهضعة للبترو ٫الظي ٖ٣ض في ٧اعا٧اؽ في قهغ
ؤًلى ٫لٗام . 2000
وبهظه الُغٍ٣ت ،بحن ٧اهىن لاو 1974 ٫وبضاًت ٖام  ،1998جم جدضًض ؤو 23 ٫عخلت زاعظُت له ؛ زم ،
بحن ٧اهىن لاو 1998 ٫و٧اهىن الشاوي  12 ،1999عخلت ؤزغي ول ً٨بد٨م ٧ىهه عثِـ مىخسب بالٟٗل،
وؤزحرا بحن  2قباٍ  1999و  15آب  ،2000جم حسجُل ؤو 44 ٫عخلت صولُت له ٦غثِـ للضولت الٟجزوٍلُت.
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ماذا يححوي املجلد  2؟
( 28مً آب لٗام  22 /2000آطاع لٗام )2002

ٌُٛي املجلض الشاوي  58عخلت  ،حكمل ٞترة  19قهغا  ،والتي جبضؤ في  28آب ٖ 2000ىضما ً٣ىم بإو ٫عخلت
صولُت له ٦غثِـ صولت بٗض ججضًض قغُٖخه ،بؼٍاعة للغثِـ البىلُٟي هىٚى باهؼع ؾىاعٍؼ ،في بَاع الخٗؼٍؼ
الشىاجي والخ٩امل لا٢لُمي.
ًيخهي املجلض الشاوي في  22مً آطاع  2002بمكاع٦خه في املاجمغ الضولي ملىٓمت لامم املخدضة لخمىٍل
الخىمُت  ،الظي ٖ٣ض في مضًىت مىهخحري في الىالًاث املخدضة امل٨ؿُُ٨ت ،خُض خ٨م ٖلى الغثِـ املًُ٠
مً ٢بل الغؤي الٗام الضولي  ،والخاعٍش  ،بٗض ؤن ٦كٟذ مداصزت هاجُٟت ؤظغاها م٘ عثِـ الضولت ال٩ىبي ،
ُٞضًل ٧اؾترو عوػ ،خُض للؾ ٠اقتهغث ظملت "ؤهذ جإ٧ل وجظهب"  ،وهى هٟـ الؿُا ١الظي ٢اُٞ ٫ه
للغثِـ الٟجزوٍلي " الى٢ذً ،ا عثِـ! ".
هظه الغخلت جمشل الغخلت لازحرة التي ٢ام بها ٢بُل لاه٣لب الظي خضر في هِؿان لٗام .2002
ٌُٛي هظا املجلض ال٣مت لاولى لغئؾاء ؤمحر٧ا الجىىبُت ،ال٣مت لالُٟت ملىٓمت لامم املخدضة ،وال٣مت
الٗاقغة لاًبحرًت لامغٍُ٨ت التي ٖ٣ضث في بىما ،التي اقخملذ ٖلى بصاهت لألٖما ٫لاعهابُت ،بِىما جم٨ىذ
الؿلُاث البىمُت وبًٟل لاظهؼة لاؾخسباعٍت ال٩ىبُت مً ال٣بٌ ٖلى مً ٧ان ٌٗخبر مً ٢بل
الٗضًضًً ،لاعهابي لا٦بر في ال٣اعة لامغٍُ٨ت لىَـ ٧لُمُىتي ٞاوؾخِىى بىؾاصا ٧اععٍلِـ ،الظي ٧ان ٢ض
صزل بلى بىما بك٩ل ؾغي ملخاولت اٚخُا ٫عثِـ الضولت ال٩ىبُت ،جم بل٣اء ال٣بٌ ٖلُه وبدىػجه
مخٟجغاث وبغ٣ٞت مخأمغًٍ آزغًٍ وجم بنضاع الٟٗى ٖىه الخ٣ا مً ٢بل الغثِـ محرًا مىؾ٩ىؾى ،لامغ
الظي ؤزبره الخ٣ا ٖبر الهاج ٠للؿٟحر لامغٍ٩ي الؿاب ٤في بىماٖ ،بر حسجُل نىحي ب٣ي مسجل في
الخاعٍش.
املجلض ؤًًا جاب٘ مكاع٦خه في ال٣مت الشالشت لألمغٍُ٨خحن ،في مىهترًاُ٦ ،٫بُ٦ ،٪ىضا.
 ِ٣ٞفي الٗام  2001ؤظغي الغثِـ الٟجزوٍلي ؤعب٘ وزلزحن عخلت صولُت ،وهي التي هظ٦غها ُٞما ًإحي بظاث
الدؿلؿل خُض جىاظض في ،بىٍغجىعٍ٩ى،الٗغبُت الؿٗىصًتُ٢ ،غ ،ظمهىعٍت الضومُيُ٩ان٧ ،ىبا ،البراػٍل،
٧ىلىمبُا٦ ،ىضا ،الىالًاث املخدضة٧ ،ىلىمبُا ،عوؾُا ،بًغان ،الهىض ،بىٛلصٌل ،الهحن ،مالحزًا،
اهضوهِؿُا ،الىالًاث املخدضة ،ؤلبحرو ،الباعاٚىاي ،ؤلبحرو ،البراػٍل٧ ،ىلىمبُا ،حكُلي٧ ،ىلىمبُا،
ؾىَؿغاٞ ،غوؿا ،الٟاجُ٩ان ،بًُالُا ،الجؼاثغ ،لُبُا ،بلجُ٩ا ،الىمؿا ،البرحٛا ،٫الٗغبُت
الؿٗىصًت،بًغان ،عوؾُا ،اململ٨ت املخدضة٦ ،ىضا ،امل٨ؿُ ،٪الىالًاث املخدضة ،ؾان ُٞيؿيذ
وٚغاهاصًىاؽ وؤزحرا ؤلبحرو.
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ومً ؤبغػ هظه الغخلث ،املخاولت الغاصٖت التي ٢ام بها آ ٫بالُىجغ في هُ٩ىعي٧ ،اجاوا٧ ،اعولُىا الكمالُت،
في الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت؛ و٦ظل ٪مكاع٦خه في ال٣مت الخاصًت ٖكغة ملجمىٖت الدمؿت ٖكغ (G-
 )15في ظا٦غجا ،بهضوهِؿُا؛ في لاظخمإ الٗكغًٍ ملجلـ الؿى ١املكتر٦ت و٢مت الؿى ١املكتر٦ت
للجىىب(محر٧ىؾىع) في الباعاٚىاي  ،وفي ال٣مت الدامؿت ٖكغة ملجمىٖت عٍى ،في حكُلي.
وباملشل جبرػ الؼٍاعة الشاهُت للٟاجُ٩ان ،والشاهُت للؼُٖم اللُبي مٗمغ دمحم ٖبض الؿلم ؤبى مىُاع ال٣ظافي،
وؤصاثه في بَاع الضوعة  56الظخماٖاث الجمُٗت الٗمىمُت ملىٓمت لامم املخدضة في هُىٍىع ،٥الىالًاث
املخدضة لامغٍُ٨ت.
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ماذا يححوي املجلد  3؟
( 15ؤًاعلٗام ٧ 24/2002اهىن لاو ٫لٗام )2004

ًدىاو ٫املجلض الشالض  57عخلت ،حُٛي ٞترة جؼٍض ٢لُل ًٖ ٖامحن وؾبٗت ؤقهغ ،والتي جبضؤ في  15ؤًاع
 ، 2002م٘ ال٣مت الشاهُت للجداص لاوعوبي  -ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي  ،التي ٖ٣ضث في مضعٍض ،بؾباهُا،
وهي ؤو ٫عخلت جخم بٗض اه٣لب هِؿان .2002
ًيخهي املجلض في ٧ 24اهىن لاو 2004 ٫باالظخمإ الشالض للجىت املكتر٦ت عُٗٞت املؿخىي  ،الظي ٖ٣ض في
ب٨حن  ،ظمهىعٍت الهحن الكٗبُت.
هظا املجلضً ،خًمً ،مً بحن ظىاهب ؤزغي ،مكاع٦خه في الاظخمإ الشاوي لغئؾاء ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ،في
ٚىاًاُ٦ل ،لا٧ىاصوع ،لاظخمإ لاو ٫لُ٣إ لاٖما ٫لاماػووي-الٛىٍاوي الظي ٖ٣ض في ماهاوؽ ،البراػٍل،
في مغاؾم جىهِب ؤلٟاعو ؤوعٍبي ُٞلحز؛ في ماجمغ ال٣مت الٗاملُت الشاهُت للخىمُت املؿخضامت في
ظىهاوؿبر ،ٙظىىب ؤٞغٍُ٣ا؛ وعخلخه بلى مابىجى ،ظمهىعٍت املىػمبُ.٤
وباملشل ،جىظض ٧ل مً مكاع٦خه في صوعة لاظخماٖاث الؿابٗت والدمؿحن للجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة،
في هُىٍىع ،٥الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت٦ ،ما في الاظخمإ الؿىىي الؿاب٘ والدمؿحن ملىٓمت لامم
املخدضة لألٚظًت والؼعاٖت (الٟاو) ،في عوما ،بًُالُا.
عخلخه بلى اململ٨ت املخدضة لبرًُاهُا الٗٓمى وؤًغلىضا الكمالُت ،بضٖىة مً ظامٗت ؤ٦ؿٟىعص ،ال٣مت
الغثاؾُت لاولى حكاٞحز ٞغٍاؽ -اوعٍبي ُٞلحز ،في ؾاهخا ماعجا٧ ،ىلىمبُا ،ماجمغ ال٣مت الشاوي ٖكغ لغئؾاء
الضو ٫و  /ؤو الخ٩ىماث لاًبحرًت لامغٍُ٨ت ،في بىهخا ٧اها ،ظمهىعٍت الضومُيُ٩ان؛ بِىما ً٨خمل البدض
بمكاع٦خه في مغاؾم جىهِب لىَـ بًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا ولىؾُى بصوًٍ ٚىجحرًؼ بىعبىا.
حؿلُم الغثاؾت املا٢خت ملجمىٖت الـ  ،77في مىٓمت لامم املخدضة ،في هُىٍىع ،٥الىالًاث املخدضة
لامغٍُ٨ت ،وإوكاء مجمىٖت الضو ٫لانض٢اء لٟجزوٍل في بغاػٍلُا ،واملىخضي الاظخماعي الٗالمي الشالض ،في
بىعجى ؤلُٛغي ،البراػٍل ،جثري الٗمل بك٩ل ؤ٦بر.
ؾُجض ال٣اعت ؤًًا مكاع٦خه في ال٣مت الؿابٗت ٖكغ ملجمىٖت عٍى ،التي ٖ٣ضث في ٧ىػ٧ى ،ؤلبحرو ،في
الخىهِب الغثاسخي لىِؿخىع ٧اعلىؽ ٦حرقجر ،في اظخمإ ُ٢إ لاٖما ٫الشالض بحن البراػٍل وٞجزوٍل ،في
ماهاوؽ ،البراػٍل ،في الاظخمإ الغاب٘ والٗكغًٍ ملجلـ الؿى ١املكتر٦ت و٢مت الؿى ١املكتر٦ت للجىىب
(محر٧ىؾىع) في الباعاٚىاي ،وفي املجلـ الغثاسخي الغاب٘ ٖكغ لضو ٫لاهضًؼ ،في ٧ىلىمبُا.
وبىٟـ الُغٍ٣ت ،مً بحن ؤخضار ؤزغي ،زل ٫جُىع هظه املغخلتً ،خم حُُٛت جإؾِـ ظبهت
ٞغاوؿِؿ٩ى صي محراهضا ،في هاٞاها٧ ،ىبا ،مكاع٦خه في مغاؾم جىهِب الغثِـ هُ٩اهىع صواعحي ٞغوجىؽ في
ظمهىعٍت الباعاٚىاي ،في الظ٦غي الشالشت والٗكغًٍ لخإؾِـ الغابُت لامغٍُ٨ت اللجُيُت للخ٩امل في
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مىهدُُٟضًى ،لاوعوٚىاي ،في املاجمغ الؿاصؽ لألَغا ٝفي اجٟاُ٢ت لامم املخدضة مل٩اٞدت الخصخغ
والجٟا ،ٝفي هاٞاها٧ ،ىبا ،وفي ال٣مت الغثاؾُت لاًبحرًت لامغٍُ٨ت الشالشت ٖكغة ،في ؾاهخا ٦غوػ صي ال
ؾُحرا ،بىلُُٟا.
ًسخخم املجلض بالغخلث الـ  22التي جمذ زلٖ ٫ام  ،2004والتي جىاولذ ،مً بحن ظىاهب ؤزغي مخٗضصة،
ؤصاثه في ال٣مت الاؾخصىاثُت لألمغٍ٨خحن ،التي ٖ٣ضث في مىهخحري ،امل٨ؿُ٪؛ في ماجمغ ال٣مت الشالض
ألمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي والاجداص لاوعوبي ،في ٚىاصالازاعا٦ ،ظل ٪في امل٨ؿُ٦ ،٪ما في الاظخمإ
الؿاصؽ والٗكغًٍ ملجلـ الؿى ١املكتر٦ت و٢مت عئؾاء صو ٫الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع)
والضو ٫املغجبُت والًُى ٝالدانحن في بىٍغجى بظىاػو ،لاعظىخحن ،خُض صزلذ ٞجزوٍل ٦ضولت مغجبُت
بلى الؿى ١املكتر٦ت للجىىب.
وٍبرػ ؤًًا هظا الٗام ؤصاثه في املجلـ الغثاسخي الدامـ ٖكغ لضو ٫لاهضًؼ في ُ٦خى ،لا٧ىاصوع؛ في
لاظخمإ الشامً ٖكغ لغئؾاء صو ٫وخ٩ىماث مجمىٖت عٍى في البراػٍل ،لاظخمإ الغثاسخي الغاب٘ حكاٞحز-
ؤوعٍبي في ٧اعجازُىا صي بهضًاؽ٧ ،ىلىمبُا؛ والاظخمإ الشالض لغئؾاء ؤمغٍ٩ا الجىىبُت في ؤلبحرو؛ الاظخمإ
في هاٞاها٧ ،ىبا ،لخُبُ ٤البضًل البىلُٟاعي لكٗىب ؤمغٍ٩ا؛ ولاظخمإ الؿاب٘ والٗكغون ملجلـ الؿى١
املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) في ؤوعو بغٍخى؛ البراػٍل.
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ماذا يححوي املجلد  4؟
(٧ 30اهىن الشاوي لٗام ٧ 9 / 2005اهىن لاو ٫لٗام )2006

ًدىاو ٫املجلض الغاب٘  70عخلت  ،حُٛي ٞترة ٖامحن  ،بضءا مً ٧ 30اهىن الشاوي  ،2005وهى الٗام الظي ٢ام
ُٞه بـ  27عخلت،بضءا مً مكاع٦خه في اليسدت الدامؿت مً املىخضي لاظخماعي الٗالمي ،في بىعجى ؤلُٛغي،
البراػٍل؛ ختى ٧ 9اهىن لاو ،2006 ٫وهى الٗام الظي ٢ام ُٞه بما مجمىٖه  43مٛاصعة صولُت جىظذ
بال٣مت الشاهُت لغئؾاء ججم٘ صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ،في ٧ىحكابامبا ،بىلُُٟا.
في الجؼء لاو ٫مً هظا املجلض ،املىا ٤ٞلٗام  ،2005ؾُجض ال٣اعت ظىاهب مشل مكاع٦خه في مغاؾم
الخىهِب الغثاسخي للغثِـ جاباعَـ ٞاؾِ٨ـ ،في مىهدُُٟضًى ،لاوعوٚىاي؛ الغخلت بلى هُىصلهي و٧ل٨خا
وبىٛالىع في الهىض؛ الاظخمإ الشالض الىهٟي ملخاعبت مىُ٣ت الخجاعة الخغة لألمغٍ٨خحن (ؤل٩ا) ولاظخمإ
الٟجزوٍلي ال٩ىبي لاو ٫لخُبُ ٤البضًل البىلُٟاعي لكٗىب ؤمغٍ٩ا (لالبا) ،في هاٞاها٧ ،ىبا.
ًخجى ٫املال ٠ؤًًا في ال٣مت لاولى ألمغٍ٩ا الجىىبُت  -الضو ٫الٗغبُت ،التي ٖ٣ضث في بغاػٍلُا؛ لاظخمإ
الشامً والٗكغون ملجلـ الؿى ١املكتر٦ت و٢مت الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) ،في ؤؾىوؿُىن،
الباعاٚىاي؛ واملجلـ الغثاسخي الؿاصؽ ٖكغ لضو ٫لاهضًؼ ،في لُما ،ؤلبحرو؛ ػٍاعة الٗمل بلى ٧ىبا في
ؾُا ١جسغٍج الضٗٞت لاولى مً َلب ٧لُت ؤمغٍ٩ا اللجُيُت للٗلىم الُبُت؛ الخىٖ ُ٘٢لى زُاب هىاًا
لخإؾِـ مىٓمت بترو ٫ال٩اعٍبي (بترو٧اعٍبي) في ُ٦ىٛؿخىن ،ظاماً٩ا؛ لاظخمإ م٘ الغثِـ الٟغوسخي
ظا ٥قحرا ٥في ٞىع صو ٞغاوـ ،ماعجُيُ ٪؛ وماجمغ ال٣مت الشاوي لغئؾاء صو ٫وخ٩ىماث مىٓمت بترو٫
ال٩اعٍبي (بترو٧اعٍبي) ،في مىهدُٛى باي ،ظاماً٩ا.
زل ٫طاث الٗام ،ؾِخم ً٨ال٣اعت ؤًًا مً الٗشىع ٖلى مضازلخه في الضوعة الؿخحن ( )60للجمُٗت
الٗامت لألمم املخدضة في هُىٍىع٥؛ وباملشل مكاع٦خه في لاظخمإ لاو ٫لخجم٘ صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت،
مٗم٣ا الخ٩امل في ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ،في بغاػٍلُا؛ في ال٣مت لاًبحرًت لامغٍُ٨ت الدامؿت ٖكغ لغئؾاء الضو٫
والخ٩ىماث ،في بؾباهُا؛ في الظ٦غي الؿخحن ( )60لخإؾِـ مىٓمت لاٚظًت والؼعاٖت لألمم املخدضة
(الٟاو) ،في بًُالُا ،وؤزحرا ص ًٞاملكغوٕ لامغٍ٩ي في ماع صًل بلجا ،لاعظىخحن ،وهم يهخٟىن ¡¡¡ؤل٩ا  ،ؤل٩ا
بلى الجخُم !!! ولاظخمإ الخاؾ٘ والٗكغون ملجلـ الؿى ١املكتر٦ت و٢مت الؿى ١املكتر٦ت للجىىب
(محر٧ىؾىع) خُض جم الخىٖ ُ٘٢لى لاجٟا ١لاَاعي الهًمام ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت بلى الؿى١
املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع).
في الجؼء الشاوي مً هظا املجلض ،املىا ٤ٞلٗام ً ،2006ىظض بحن الٗضًض مً الجىاهب لازغي  ،مكاع٦خه
في لاظخمإ الشلسي الشالض بحن ٞجزوٍل ولاعظىخحن والبراػٍل ،الظي ٖ٣ض في بغاػٍلُا ؛ ػٍاعجه بلى بىلُُٟا،
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لخًىع مغاؾم جىهِب الغثِـ بًٟى مىعالِـ ؤًما؛ وإلى ؾاهدُاٚى صي حكُلي بمىاؾبت الخىهِب
الغثاسخي ملِكُل باقُلُذ.
وٍخىانل الٗمل م٘ لاظخمإ الشاوي بحن لا٢لُمي للخ٩امل في ٧ىعٍخِبا ،البراػٍل ؛ لاظخمإ الشلسي الغاب٘
بحن لاعظىخحن والبراػٍل وٞجزوٍل في ؾاو باولى ،ؤًًا في البراػٍل ؛ اهًمام بىلُُٟا بلى البضًل البىلُٟاعي
لكٗىب ؤمغٍ٩ا (لالبا) بالتزامً م٘ جى ُ٘٢مٗاهضة ججاعة الكٗىب في هاٞاها٧ ،ىبا ؛ ولاظخمإ في بىٍغجى
بظىاػو باألعظىخحن بحن هِؿخىع ٦حرقجر وإًٟى مىعالِـ ؤًما ولىَـ بًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا وهىٚى
عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ.
٦ما ًخاب٘ البدض عخلخه بلى عوما بةًُالُا التي حٗغيذ للخجؿـ لامغٍ٩ي؛ ل٣اثه م٘ ظىػٍ ٠ؤلىَـ
عاجؼٍىٛغ ،بىضً٨خىؽ الؿاصؽ ٖكغ ،في مضًىت الٟاجُ٩ان؛ مكاع٦خه في ال٣مت الغابٗت لغئؾاء صو٫
الاجداص لاوعوبي وؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي في ُِٞىا ،الىمؿا؛ الؼٍاعة الدانت بلى اململ٨ت املخدضة
لبرًُاهُا الٗٓمى وؤًغلىضا الكمالُت؛ ًٞل ًٖ جل ٪التي جمذ م٘ ٖبض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت في الجؼاثغ
ومٗمغ دمحم ؤبى مىُاع ال٣ظافي في َغابلـ.
زل ٫هظه الٟترة قاع ٥في ال٣مت الؿابٗت للجداص لاٞغٍ٣ي ،في باهجى ،٫ظمهىعٍت ٚامبُا؛ في ال٣مت
الشلزحن لغئؾاء صو ٫الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) والضو ٫املغجبُت ،وفي ٢مت الكٗىب في
لاعظىخحن ؛ ٢ام بإو ٫ػٍاعة لغثِـ مً ؤمغٍ٩ا اللجُيُت بلى ظمهىعٍت بُلعوؾُا  ،وؤو ٫ػٍاعة لغثِـ ٞجزوٍلي
بلى ظمهىعٍت ُٞدىام الاقتراُ٦ت٦ ،ما ونل بلى باما٧ى في مالي و٧ىجىهى في بىحن.
الغخلت لاولى م٘ هُ٩ىالؽ ماصوعو مىعوؽ ٧ىػٍغ زاعظُت ظضًض ٢ام بها بلى هاٞاها٧ ،ىبا؛ في طاث الٗام
ؾاٞغ مغة ؤزغي بلى ظمهىعٍت الهحن الكٗبُت ،بلى ٧ىالاملبىع ،مالحزًا؛ والجمهىعٍت الٗغبُت الؿىعٍت،
و٢ام ؤًًا بإو ٫ػٍاعة لغثِـ صولت ٞجزوٍلي بلى ظمهىعٍت ؤوٛىال.
مً بحن الجىاهب الباعػة املدخلٟت ؤًًا جل ٪املخإنلت في ماجمغ ال٣مت لغئؾاء صو ٫و  /ؤو خ٩ىماث خغ٦ت
صوٖ ٫ضم لاهدُاػ ولاظخمإ الشاوي ٖكغ ملجمىٖت الدمؿت ٖكغ و٦لهما ٖ٣ض في هاٞاها٧ ،ىبا؛ زُابه
الغمؼي في الضوعة الخاصًت والؿخحن ( )61للجمُٗت الٗامت ملىٓمت لامم املخدضة في مضًىت هُىٍىع،٥
الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت ،خُض زلض الخٗبحر  :ال جؼا ٫عاثدت ال٨برًذ هىا !
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ماذا يححوي املجلد  5؟
(٧ 10اهىن الشاوي لٗام ٧ 22 /2007اهىن لاو ٫لٗام )2007

ٌُٛي املجلض الدامـ  36عخلت  ،جمذ بحن ٧ 10اهىن الشاوي  2007و ٧ 22اهىن لاو ٫مً هٟـ الٗام.
ًبضؤ هظا املجلض في ماهاٚىا ،هُ٩اعاٚىا ،بدىهِب الغثِـ زىؾُه صاهُا ٫ؤوعجُٛا ؾاُٞضعا؛ وٍخاب٘ في
ُ٦خى ،لا٧ىاصوع ،م٘ جىهِب الغثِـ عاٞاثُل ِٞؿىتي ٧ىعٍا صًلجاصو؛ الخ٣ا ًدىاو ٫ال٣مت الخاصًت
والشلزحن لغئؾاء الضو ٫لاَغا ٝفي الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) والضو ٫املغجبُت  ،التي ٖ٣ضث
في عٍى صي ظاهحرو ،البراػٍل؛ ػٍاعة زانت بلى هاٞاها٧ ،ىبا ؛ و٦ظل ٪لاظخماٖاث الشىاثُت في ٧ىمىىلض
صومُيُ٩ا ،وؾاهذ ٞيؿيذ وظؼع ٚغٍىاصًً ،وفي ظمهىعٍت لاعظىخحن.
ًخجى ٫املال ٠زل ٫جل ٪الؿىت ،م٘ ؤصاء حكاٞحز ٞغٍاؽ في بىلُُٟا وهُ٩اعاٚىا وظاماً٩ا وهاًتي و٧ىبا
والبرحٛا ٫وعوؾُا وبُلعوؾُا وإًغان ولاوعوٚىاي و٧ىلىمبُا والبراػٍل ،مً بحن وظهاث ؤزغي.
٦ما ًخم الخُغ ١بلى لاظخمإ الشلسي بحن عاٞاثُل ِٞؿِىتي ٧ىعٍا صًلجاصو ،وهىٚى عاٞاثُل حكاٞحز
ٞغٍاؽ ،وؤلٟاعو ؤوعٍبي ُٞلحز ،الظي ٖ٣ض في بىهخا باظُىاؽ٧ ،ىلىمبُا ،ومكاع٦خه في ال٣مت لاظخماُٖت
لهضا٢ت وج٩امل الكٗىب؛ وفي ال٣مت الؿابٗت ٖكغة لغئؾاء الضو ٫والخ٩ىماث لاًبحرًت لامغٍُ٨ت،
خُض ٖ٣ض ٦لهما في ؾاهدُاٚى صي حكُلي؛ ال٣مت الشالشت لغئؾاء صو ٫وخ٩ىماث مىٓمت البلضان
املهضعة للبترو( ٫ؤوب )٪في اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت؛ باإلياٞت بلى ػٍاعاث بلى َهغان وباعَـ ولكبىهت
وهاٞاها.
ًسخخم املجلض بالخىهِب الغثاسخي ل٨غَؿخِىا ٞغهاهضًؼ صي ٦حرقجر ،وجى ُ٘٢املُشا ١الخإؾِسخي لبى٪
الجىىب في بىٍيـ آًغؽ ،لاعظىخحن ؛ لاظخمإ الغاب٘ والشلزىن ملجلـ الؿى ١املكتر٦ت و٢مت الؿى١
املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) ،في مىهدُُٟضًى ،لاوعوٚىاي ،وال٣مت الغابٗت لبترو ٫ال٩اعٍبي (بترو٧اعٍبي)
في ظمهىعٍت ٧ىبا.
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ماذا يححوي املجلد 6؟
(٧ 14اهىن الشاوي لٗام ٧ 17 /2008اهىن لاو)2008 ٫

ٌُٛي املجلض الؿاصؽ  30عخلت ،جمذ ظمُٗها زلٖ ٫ام  ، 2008بحن ٧ 14اهىن الشاوي و ٧ 17اهىن لاو.٫
ًبضؤ هظا املجلض في ظمهىعٍت ٚىاجُماال ،م٘ مغاؾم الخىهِب الغثاسخي أللٟاعو ٧ىلىم ٧اباظحروؽ ،وٍخاب٘
بغخلت بلى جُٛىؾُٛالبا ،في ظمهىعٍت هىضوعاؽ ،وإلى ماهاٚىا في ظمهىعٍت هُ٩اعاٚىا.
ًدىاو ٫ماجمغ ال٣مت الٗكغًٍ ملجمىٖت عٍى ،في ؾاهخى صومُىٛى ،ظمهىعٍت الضومُيُ٩ان  ،في ؾُا٧ ١اهذ
هىا ٥مداوالث يض وخضة ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي مً زل٧ ٫ىلىمبُا بُ٣اصة ؤلٟاعو ؤوعٍبي ُٞلحزٖ ،بر
ٖل٢اجه في لا٧ىاصوع وهُ٩اعاٚىا وٞجزوٍل.
في هٟـ الٗام ؾاٞغ بلى هاٞاها والبراػٍل  ،وقاع ٥في ال٣مت الدامؿت ألمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي  -الاجداص
لاوعوبي التي ٖ٣ضث في لُما ،ؤلبحرو ؛ و٦ظل ٪في لاظخمإ الخاؾِسخي الجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت في
بغاػٍلُا.
الخ٣ا ؾُ٩ىن في هاٞاها٧ ،ىبا ،ومً زم املكاع٦ت في ماجمغ ال٣مت الدامـ والشلزحن لللؿى ١املكتر٦ت
للجىىب(محر٧ىؾىع) ،في ؾان مُُٛل صي جى٧ىمان ،لاعظىخحن؛ مُُٗا صٗٞت ملجم٘ الخ٨غٍغ
والبتروُ٦ماوٍاث للمدُِ الهاصت ،في م٣اَٗت ماهخا ،في لا٧ىاصوع ،وفي اظخمإ زلسي بحن البراػٍل
وبىلُُٟا وٞجزوٍل٣ٖ ،ض في عٍبرالخا ،بىلُُٟا.
هخاب٘ ػٍاعجه بلى ماهاٚىا ،هُ٩اعاٚىا ،في بَاع املكاع٦ت في الظ٦غي الخاؾٗت والٗكغًٍ للشىعة الؿاهضًيُت؛
٦ما جىاظضه في عوؾُا وبُلعوؾُا والبرحٛا ٫وإؾباهُا .بٗض هظه الىظهاث ،ل٣اء زلسي بحن لاعظىخحن
والبراػٍل وٞجزوٍل٣ٖ ،ض في بىٍيـ آًغؽ ،جؼامىا م٘ اخخجاظاث ٚغٍبت في بىلُُٟا.
٦ما جم جًمحن الؼٍاعة التي ٢ام بها الى الباعاٚىاي بمىاؾبت الخىهِب الغثاسخي لٟغهاهضو ؤعمُىضو لىٚى
مُىضًؼ؛ ؤًًا في ال٣مت الاؾخصىاثُت الشاهُت لغئؾاء صو ٫وخ٩ىماث بلضان البضًل البىلُٟاعي لكٗىب
ؤمغٍ٩ا (لالبا) ،التي ٖ٣ضث في جُٛىؾُٛالبا ،هىضوعاؽ ،خُض قهضث صزى ٫هظه الضولت بلى لالبا؛
عخلخه بلى ظىهاوؿبرط وبغٍخىعٍا في ظىىب بٞغٍُ٣ا للخدًحر لل٣مت الشاهُت ألمغٍ٩ا الجىىبُت  -ؤٞغٍُ٣ا ؛
وال٣مت الاؾخصىاثُت الجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت في ؾاهدُاٚى صي حكُلي.
جخىانل املخابٗت م٘ الغخلث التي جمذ بلى هاٞاها٧ ،ىبا؛ بلى ب٨حن في ظمهىعٍت الهحن الكٗبُت؛ بلى
مىؾ٩ى وؤوعهبر ،ٙفي الاجداص الغوسخي؛ بلى باعَـ في الجمهىعٍت الٟغوؿُت؛ لكبىهت في الجمهىعٍت
البرحٛالُت؛ مغة ؤزغي بلى هاٞاها٧ ،ىبا؛ و زم ل٣اء في البراػٍل بحن بًٟى مىعالِـ ؤًما ،لىَـ بًىاؾُى لىال
صا ؾُلٟا ،هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ وعاٞاثُل ِٞؿِىتي ٧ىعٍا صًلجاصو.
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ًيخهي هظا الٗام في ٧ىؾخا صو ؾاوٍبي ،الؿلٟاصوع؛ والًت باهُا  ،في ظمهىعٍت البراػٍل الاجداصًت ،خُض جم
ٖ٣ض ٢مت الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع)٢ ،مت ألمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي ،اظخمإ اؾخصىاجي
ملجمىٖت عٍى ،و ٢مت اؾخصىاثُت إلجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت (ؤوهاؾىع).
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ماذا يححوي املجلد 7؟
(٧ 24اهىن الشاوي لٗام ٧ 18/2009اهىن لاو ٫لٗام )2009

ٌُٛي املجلض الؿاب٘ الغخلث التي جمذ زلٖ ٫ام  ،2009والتي ًبل ٜمجمىٖها  29عخلت ،جمذ بحن 24
٧اهىن الشاوي و ٧ 18اهىن لاو.٫
ًبضؤ اليكاٍ بغخلت بلى ٧اعجازُىا صي بهضًاؽ ،في ظمهىعٍت ٧ىلىمبُا ،ملخابٗت ً٢اًا الخجاعة الشىاثُت،
وٍدبٗها املىخضي الاظخماعي الٗالمي في بُلُم صو باعا ،في ظمهىعٍت البراػٍل الاجداصًت ،زم هاٞاها٧ ،ىبا.
ًبرػ في هظا املجلض ،ال٣مت الشاهُت لضو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت والضو ٫الٗغبُت في الضوخت ،صولت ُ٢غ ،و٦ظل٪
لاوكُت التي جم جىُٟظها في الغخلث بلى الجمهىعٍت لاؾلمُت لاًغاهُت ،والُابان ،وظمهىعٍت الهحن
الكٗبُت وظمهىعٍت ٧ىبا وظمهىعٍت جغٍيُضاص وجىباٚى ،بمىاؾبت ال٣مت الدامؿت لألمغٍ٨خحن.
بٗض طا ٥لاظخمإ الىهٟيً ،خىظه الى صولت بىلُُٟا املخٗضصة ال٣ىمُاث ،و٦ظل ٪بلى ظمهىعٍت لا٧ىاصوع
وإلى هاٞاها٧ ،ىبا ،للمكاع٦ت الخ٣ا في الاظخمإ لاؾخصىاجي ملجلـ عئؾاء ومؿاولي الضو ٫إلجداص صو٫
ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ،الظي جم ٖ٣ضه في باعٍلىف ،في ظمهىعٍت لاعظىخحن.
٦ما ًخم الخُغ ١لغخلخه بلى الجماهحرًت الٗغبُت اللُبُت الكٗبُت لاقتراُ٦ت الٗٓمى في ؾُا٢ ١مت
لاجداص لاٞغٍ٣ي والظ٦غي لاعبٗحن للشىعة اللُبُت؛ و٦ظل ٪ػٍاعاجه بلى الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت
الكٗبُت ،والجمهىعٍت الٗغبُت الؿىعٍت ،والجمهىعٍت لاؾلمُت لاًغاهُت ،وظمهىعٍت جغ٦ماوؿخان،
والجمهىعٍت لاًُالُت ،وظمهىعٍت بُلعوؾُا ،ولاجداص الغوسخي ،وممل٨ت بؾباهُا.
ٌؿخد ٤الظ٦غ بك٩ل زام خًىعه في الضوعة الغابٗت والؿخحن ( )64للجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة،
في مضًىت هُىٍىع ،٥في الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت ،وفي ٢مت لالبا الؿابٗت في ٧ىحكابامبا ،بىلُُٟا.
ًخاب٘ الٗمل البدثي بؼٍاعة الى هاٞاها ،زم ظمهىعٍت ؤوعوٚىاي الكغُ٢ت في بَاع ال٣مت الشامىت والشلزحن
للؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) ،الظي ًًا ٝبلُه اظخمإ زىاجي ظضًض م٘ ٦غَؿخِىا ٞغهاهضًؼ صي
٦حرقجر ،في بىٍيـ آًغؽ ،لاعظىخحن ،لخٗؼٍؼ الخٛحر في حجم الٗل٢اث الشىاثُت.
وجيخهي املغخلت باملكاع٦ت في ٢مخحن  ،لاولى هي ال٣مت الشامىت ملىٓمت لالبا ومٗاهضة الخجاعة بحن الكٗىب
املىٗ٣ضة في هاٞاها ،ظمهىعٍت ٧ىبا؛ والشاهُت ،املاجمغ الضولي الدامـ ٖكغ بكإن حٛحر املىار في
٧ىبنها ،ًٚالضهماع ، ٥خُض ؤقاع " ...ما ػلذ ؤقخم عاثدت ال٨برًذ هىا ."...
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ماذا يححوي املجلد  8؟
( 21قباٍ لٗام  18 /2010قباٍ لٗام )2013

ٌُٛي املجلض الشامً الغخلث التي جمذ زل ٫الؿىىاث  2010و  2011و  2012في حؿلؿل ػمجي ًمخض
ختى ٖام  ،2013وبالخالي ًبضؤ في  21قباٍ  2010م٘ ٢مت عئؾاء بجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي
التي ٖ٣ضث في عٍُٟحرا ماًا ،في امل٨ؿُ ،٪لُيخهي بٗىصجه بلى مضًىت ٧اعا٧اؽ ،مً هاٞاها٧ ،ىبا ،في 18
قباٍ .2013
زلٖ ٫ام  ،2010جم حسجُل  25وظهت صولُت ،خُض باإلياٞت لؼٍاعجه بلى امل٨ؿُ ٪املظ٧ىعة ؤٖله،
جًمىذ ،في بضاًت طل ٪الٗام ،ل٣اءا في هاٞاها م٘ لىَـ بًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا ولازىًٍ ٧اؾترو عوػ.
الخ٣ا ًدىاو ٫عخلخه بلى مىهدُُٟضًى ،لاوعوٚىاي ،في بَاع مغاؾم الخىهِب الغثاسخي لدىؾُه ؤلبرجى
مىزُ٩ا ٧ىعصاهى؛ لاظخمإ الغثاسخي الشىاجي الؿاب٘ بحن هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ  -عاٞاثُل ِٞؿىتي
٧ىعٍا صًلجاصو في ُ٦خى ،لا٧ىاصوع؛ ػٍاعة الى ماهاٚىا ،هُ٩اعاٚىا؛ ولاظخمإ الٟهلي الغثاسخي الخاؾ٘ م٘
هٓحره البراػٍلي في ظمهىعٍت البراػٍل لاجداصًت.
في هٟـ الٗام ،جم حسجُل خًىعه ؤًًا في ظمهىعٍت لاعظىخحن ،بمىاؾبت لاظخمإ لاؾخصىاجي ملجلـ
عئؾاء وعثِؿاث خ٩ىماث بجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت (ؤوهاؾىع) ،خُض جم ،مً بحن ؤمىع ؤزغي ،اهخساب
لامحن الٗام لهظه املىٓمت مً الخ٩امل لا٢لُمي .وبىٟـ الُغٍ٣ت ،هجضه في ػٍاعة ٖمل م٘ الغثِـ لُىهُل
ٞغهاهضًؼ في ظمهىعٍت الضومُيُ٩ان؛ في الظ٦غي املئىٍت الشاهُت لشىعة  25ؤًاع  1810في بىٍيـ آًغؽ،
لاعظىخحن؛ وفي ال٣مت الٗاقغة لغئؾاء الخدال ٠البىلُٟاعي لكٗىب ؤمغٍ٩ا –مٗاهضة الخجاعة بحن
الكٗىب في ُ٦خى ،لا٧ىاصوع.
حؿخمغ وظهاجه الضولُت هدى ٧ىلىمبُا و٧ىبا ومكاع٦خه في لاظخمإ لاؾخصىاجي إلجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا
الجىىبُت (ؤوهاؾىع) الظي ٖ٣ض في بىٍيـ آًغؽ ،لاعظىخحن ،بؿبب مداولت لاه٣لب في لا٧ىاصوع .
ٌكخمل ٖلى الجىلت التي ٢ام بها في طل ٪الٗام بلى ؾب٘ صو ٫في ال٣اعة لاوعوبُت والكغ ١لاوؾِ وؤوعاؾُا
وقما ٫بٞغٍُ٣ا ،بضءا مً الجمهىعٍت البرحٛالُت؛ لاجداص الغوسخي ،خُض جم وي٘ زُت الٗمل -2010
2014؛ ظمهىعٍت بُلعوؾُا ،خُض ؾخ٩ىن الؼٍاعة الدامؿت ولازحرة لهظه الضولت؛ ؤو ٫ػٍاعة عثاؾُت
ٞجزوٍلُت بلى ؤو٦غاهُا؛ ػٍاعجه لازحرة بلى الجمهىعٍت لاؾلمُت لاًغاهُت؛ الؼٍاعة الشالشت ولازحرة بلى
الجمهىعٍت الٗغبُت الؿىعٍت ،والتي جم بصعاظها ٦ضولت يُ ٠في الخدال ٠البىلُٟاعي لكٗىب ؤمغٍ٩ا
(ؤلبا) ؛ آزغ ػٍاعة للؼُٖم اللُبي دمحم ؤبى مىُاع ال٣ظافي ،في َغابلـ ،وؤزحرا البرحٛا ٫مغة ؤزغي.
بالٗىصة بلى ال٣اعة لامغٍُ٨ت ،قاع ٥في ظىاػة لامحن الٗام الجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت في بىٍيـ آًغؽ،
لاعظىخحن .ؤهي زُىة ماؾٟت مً ال٣ضع؟ ًيخهي هظا الجؼء لاو ٫في ظمهىعٍت ٧ىبا ،في بَاع الظ٦غي
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الؿىىٍت الٗاقغة الجٟا ١الخٗاون الكامل ٧ىبا وٞجزوٍل ،في ظمهىعٍت ٚىٍاها الخٗاوهُت ،في ػٍاعجه الشاهُت
لهظه الضولت بمىاؾبت ال٣مت الغابٗت إلجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت (ؤوهاؾىع) ،وػٍاعة صولت بلى ظمهىعٍت
ؾىعٍىام.
في ٖام  ،2011جم جدضًض زلزت ٖكغ وظهت صولُت بضءا مً ٧اهىن الشاوي م٘ مغاؾم الخىهِب الغثاسخي
لـضًلما عوؾُ ،٠في بغاػٍلُا ،ظمهىعٍت البراػٍل لاجداصًت؛ ػٍاعجه لازحرة لألعظىخحن .ػٍاعة الى مىهدُُٟضًى،
في ظمهىعٍت ؤوعوٚىاي الكغُ٢ت؛ ٧ىحكابامبا ،في ػٍاعجه لازحرة بلى بىلُُٟا ،و٦ظل ٪في ٧اعجازُىا صي
بهضًاؽ  ،في ٧ىلىمبُا  ،بىظىص ًُ٢ت بىعٞحرًى لىبى مً هىضوعاؽ٦،ؿخاع في الدل.٠
مغخلت ظضًضة بضؤث في خُاجه ،بضؤث بالٓهىع ٖىضما ٧ان في بغاػٍلُا ،في ظمهىعٍت البراػٍل لاجداصًت،
خُض بضؤث جبرػ ؤولى املٓاهغ الٗامت لخالت صخُت ٚغٍبت؛ ومً هىاً ٥خىظه بلى مضًىت ؾالُىاؽ في
عخلخه لازحرة بلى ظمهىعٍت لا٧ىاصوع.
مً هاٞاها ،في ظمهىعٍت ٧ىبا ،هٓغا لىظىصه في بَاع لاظخمإ الخاصي ٖكغ للجىت الخ٩ىمُت املكتر٦ت
للخٗاون بحن ٧ىبا وٞجزوٍل ،جبضؤ الضالثل خى ٫لاخخما ٫املا٦ض ؤهه ٧ان ضخُت لُٟغاث زلىٍت ٖبر
ؤؾالُب بصزاٚ ٫حر ظغاخُت .مً بحن وظهاجه الدمـ لازحرة لهظا الٗام ،جىظه في ؤعبٗت منهم بلى هاٞاها،
زلزت منهم لخل٣ي صوعاث الٗلط الُ٨مُاجي والغاب٘ لخُُ٣م َبي قامل.
ؤههى الٗام في ظمهىعٍت ؤوعوٚىاي الكغُ٢ت ،في لاظخمإ الشاوي ولاعبٗحن ملجلـ الؿى ١املكتر٦ت و٢مت
الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) ،عخلخه لازحرة بلى هظه الضولت.
في ٖام ٢ ،2012ام بـ  11عخلت صولُت ،ؤولها بلى مغاؾم الخىهِب الغثاؾُت لدىؾُه صاهُِل ؤوعجُجا
ؾاُٞضعا في ماهاٚىا ،هُ٩اعاٚىا؛ ُٞما بٗض ٢ام بؿب٘ عخلث بلى هاٞاها ،جم لابل ٙفي ؤولها ًٖ بنابت
نٛحرة بُ٣غ خىالي ؾىدُمترًً ،وفي الشاهُت زً٘ لٗملُت ظغاخُت (الشالشت)؛ في الغخلت الخالُت بضؤ صوعة
مً الٗلط لاقٗاعي؛ الجلؿاث التي ؾدؿخمغ في الغخلث الشلر ال٣اصمت بلى هظه الضولت الك٣ُ٣ت،
والتي ٌٗىص بليها إلظغاء ٞدو ٖام.
الخ٣ا في بغاػٍلُا ،ظمهىعٍت البراػٍل لاجداصًت ،قاع ٥في الجلؿت الخاعٍسُت التي مىدذ الضزى ٫النهاجي
لجمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت بلى الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) ،وؾخ٩ىن هظه آزغ عخلت له بلى
البراػٍل.
مغة ؤزغي في هاٞاها ،بضؤ الٗلط باأل٦سجحن ٖالي الً ،ِٛوؤٖلً ًٖ ٖىصة ْهىع الدلًا الؿغَاهُت؛
ؤزحرا  ،في ٧ 10اهىن لاوٚ ،2012 ٫اصع مغة ؤزغي للٗىاًت بصخخه بلى ظمهىعٍت ٧ىبا ،وٖاص بلى ٧اعا٧اؽ في
 18قباٍ  ،2013خُض ٚاصع في عخلخه لازحرة بلى الدلىص في  5آطاعمً طل ٪الٗام  ،في  4:45مؿاء ،ماث
الغظل  ،وولض بعزه.
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ملحة ثاريخية
في بخضي املضازلث الٗامت لاولُت ؤمام ظمهىع ٦بحر في الداعط ،مشل جل ٪التي ظغث في ظامٗت هاٞاها،
٧ىبا ،في ٧اهىن لاو ،1994 ٫بال٩اص ب ٗض حؿٗت ؤقهغ مً خهىله ٖلى خغٍخه ،ؤزاع الخاظت الؿُاؾُت
لدل ٤عابُت لضو ٫ؤمغٍ٩ا اللجُيُت.
٧اهذ ؤو ٫عخلت له بلى الداعط ٦غثِـ مىخسب بلى ظمهىعٍت البراػٍل لاجداصًت في ٧ 15اهىن لاو،1998 ٫
بٗض حؿٗت ( )9ؤًام  ِ٣ٞمً بٖلن هخاثج لاهخساباث الغثاؾُت ًىم لاخض ٧ 6 ،اهىن لاو ٫مً طل ٪الٗام.
في طا ٥لاظخمإ ،في ٢هغ بلهالخى ،ا٢ترح ٖلى هٓحره ٞغهاهضو اهغٍ٩ي ٧اعصوؾى الخداٞ ١جزوٍل في الؿى١
املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع).
ؤًًا ٦غثِـ مىخسب ،في ٧ 17اهىن لاو ،1998 ٫ونل هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ بلى ٧ىلىمبُا وٖ٣ض
اظخماٖا م٘ الغثِـ ؤهضعَـ باؾتراها ؤعاهجى ،الظي ؤوضح له اؾخٗضاصه للخٗاون في ٖملُت الؿلم التي
٧اهذ خ٩ىمت جل ٪الضولت جخٟاوى خىله م٘ مجمىٖاث الٟضاثُحن ال٩ىلىمبُت.
وباملشل ،واؾخمغاعا في عخلجه بلى الداعطً ،هل الغثِـ الٟجزوٍلي املىخسب خضًشا في ٧ 21اهىن لاو٫
 ،1998بلى م٨ؿُ٩ى ؾُتي ،خُض اؾخ٣بله الغثِـ بعوؿخى ػٍضًلى ،و٧ان ٢ض ؤقاع بلى ؤن ؾُاؾخه
الداعظُت ؾتهض ٝبلى حٗؼٍؼ ج٩امل ٞجزوٍل م٘ ال٣اعة لامغٍُ٨ت بإ٦ملها ،وهي ٞغنت ؤقاع ٞيها ،باإلياٞت
بلى طل ،٪بلى الخاظت امللخت لىي٘ اؾتراجُجُت مكتر٦ت لخٗافي ؤؾٗاع بغمُل الى.ِٟ
بال٩اص بٗض ؤعبٗت وٖكغًٍ ًىما مً ٞىػه لاهخسابي في ٖام  ،1998وبٗض ؤن ػاع البراػٍل ولاعظىخحن
و٧ىلىمبُا وامل٨ؿُ ،٪في ٧ 30اهىن لاو ٫مً طل ٪الٗام ،جم ؤو ٫اجها ٫عؾمي م٘ الخ٩ىمت لامغٍُ٨ت في
٧اعا٧اؽٖ ،ىضما ٖ٣ض اظخمإ م٘ املبٗىر الدام للغثِـ وٍلُام ظُٟغؾىن ٧لُيخىن ،بُتر عومحرو،
وُ٦ل وػاعة الداعظُت لامغٍُ٨ت لكاون البلضان لامغٍُ٨ت في خُنها.
في نهاًت هظا لاظخمإ ،الظي ٖ٣ض في مغاُٞ ٤ٞىُِخا –ؾحر٧ىلى مُلُخاع ،ؤقاع وُ٦ل الىػاعة عومحرو ،في
مٗغى خضًشه ًٖ ٖملُت لانلح التي جلىح في لا ٤ٞفي ٞجزوٍل ،بلى ؤن الىالًاث املخدضة ؾخضٖم
الخُٛحراث املاؾؿُت التي ٌٗتزم الغثِـ الٟجزوٍلي الجضًض جىُٟظها َاملا جمذ في لاَاع الضؾخىعي.
ظاء هظا الخهغٍذ في و٢ذ ٧ان الجض ٫مدخضما في البلص خىُُٟ٦ ٫ت جىُٟظ الضٖىة للٗملُت الضؾخىعٍت؛
خُض جمدىع الدل ٝفي مؿإلت جٟؿحرًت مجغصة خى ٫لاَغوخخحن اللخحن جم َغخهما ،وهما بنلح ؤو
ٖضم بنلح الضؾخىع الىَجي ،للضٖىة بلى اؾخٟخاء ،مً ؤظل ٖ٣ض مجلـ وَجي جإؾِسخي ،وهى اؾخٟخاء
لم ً ً٨مىهىنا ٖلُه في صؾخىع ٖام  1961املٗمى ٫به في طل ٪الى٢ذ.
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ختى ٖىضما لم ًخم لاٖلن ٖىه نغاختٞ ،ةن جهغٍذ وُ٦ل الىػاعة عومحرو ،باليؿبت لبٌٗ املخللحن ،جم
جٟؿحره ٖلى ؤهه جضزل في الكاون الضازلُت ،وَك٩ل في هٟـ الى٢ذ بضاًت للٗضًض مً البُاهاث في هٟـ
الؿُا ،١ؾُهضعها ممشل خ٩ىمت الىالًاث املخدضة في ؾِىاعٍىهاث مسخلٟت.
في لاؾبىٖحن لاولحن مً قهغ ٧اهىن الشاوي ٖ ،1999ىضما ٧ان ال ًؼا ٫عثِؿا مىخسبا ،ؤزىاء وظىصه في
ٞغوؿا ،بٗض ل٣اء م٘ ظا ٥قحرا ،٥ؤٖلً ًٖ ونى ٫وٞض مً عظا ٫لاٖما ٫والدبراء عُٞعي املؿخىي بلى
ٞجزوٍل لضعاؾت ؤق٩ا ٫اجٟا ١زىاجي لخٗؼٍؼ وخماًت الاؾدشماعاث  ،والظي جم الخىٖ ُ٘٢لُه الخ٣ا في مضًىت
٧اعا٧اؽ في  2جمىػ  ،2001ووكغ في الجغٍضة الغؾمُت لجمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت ع٢م  ،37896بخاعٍش
الدمِـ  11آطاع . 2004
في جل ٪املىاؾبت مً باعَـ ،ؤٖلً حكاٞحز ٞغٍاؽ ًٖ هِخه حٗؼٍؼ مىٓمت البلضان املهضعة للى( ِٟؤوب)٪
واخترام اجٟاُ٢اث ز ٌٟلاهخاط املخٖ ٤ٟليها م٘ اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وامل٨ؿُ ،٪والتي صزلذ خحز
الخىُٟظ في قهغ خؼٍغان  .1998وجد٣ُ٣ا لهظه الٛاًت ،ؤٖلً ؤهه جىانل م٘ ظمُ٘ صو ٫ؤوب ٪مً ؤظل
ٖ٣ض اظخمإ ال٣مت للمىٓمت  ،وط٦غ الجهىص التي جم بظلها لٗ٣ض لاظخمإ املظ٧ىع في ٞجزوٍل.
في مىخه٧ ٠اهىن الشاوي  ،1999وبِىما ٧ان ال ًؼا ٫في مىهب الغثِـ املىخسب٢ ،ام بؼٍاعة بًُالُا ًىمي
الدمِـ  14والجمٗت َ ،15غح ٖ٣ض اظخمإ بحن هىٚى حكاٞحز ومؿدكاع لامً ال٣ىمي للىالًاث
املخدضة لامغٍُ٨ت ،نمىثُل عٍدكاعص "ؾاهضي" بحرٚغ ،الظي ؾِىًم بلُه الغثِـ ٧لُيخىن هٟؿه.
في ؤو ٫ػٍاعة له بلى ٦ىضا في ٧ 16اهىن الشاوي  1999في ل٣اء م٘ عثِـ الىػعاء ظان ٦غٍدُان ،جمذ مىا٢كت
بم٩اهُت الخٟاوى ٖلى مٗاهضة لخجىب لاػصواط الًغٍبي ،والتي جم الخىٖ ُ٘٢ليها الخ٣ا في مضًىت ٧اعا٧اؽ
في  9جمىػ  ،2001ووكغث في الجغٍضة الغؾمُت لجمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت ع٢م  ،37927بخاعٍش 29
هِؿان .2004
في  16و ٧ 17اهىن الشاوي  ،1999الخ٣ى في ظؼٍغة ٧ىبا م٘ ٧ل مً ُٞضًل ٧اؾترو والغثِـ ال٩ىلىمبي
آهضعَـ باؾتراها ،خُض ها٢ل مٗهما مغة ؤزغي ٖملُت الؿلم التي ٧اهذ ججغي بحن الخ٩ىمت ال٩ىلىمبُت
و ال٣ىاث املؿلخت الشىعٍت ل٩ىلىمبُا  -الجِل الكٗبي .
في ًىم لاعبٗاء املىا٧ 27 ٤ٞاهىن الشاوي  ،1999اؾخ٣بله عثِـ الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت ،وٍلُام
ظُٟغؾىن ٧لُيخىن  ،ملضة ٖكغًٍ ( )20ص٣ُ٢ت ج٣غٍبا ،في املبجى الغمؼي الىا ٘٢في  1600قاعٕ بيؿلٟاهُا،
قماٚ ٫غب م٣اَٗت ٧ىلىمبُا؛ ؾخ٩ىن هظه هي املغة لاولى والىخُضة التي ؾُ٩ىن ٞيها في البِذ لابٌُ.
باإلياٞت بلى لاظخمإ في م٣غ الؿلُت الخىُٟظًت لامغٍُ٨ت ،الخ٣ى الغثِـ الٟجزوٍلي الجضًض ؤًًا بىػٍغ
الُا٢ت بُل عٍدكاعصؾىن ،الظي خًغ الخ٣ا مغاؾم جىهِبه الغثاسخي هُابت ًٖ الغثِـ ٧لُيخىن في
ٞجزوٍل في  2قباٍ 1999؛ و٦ظل ٪م٘ وػٍغ الدؼاهت عوبغث عوبحن ،وم٘ مضًغ نىضو ١الى٣ض الضولي ماً٩ل
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٧امضٌؿىؽ ،خُض باإلياٞت بلى الخضًض ًٖ الىي٘ لا٢خهاصي الٟجزوٍلي وم٩اهت الضولت في جل٪
املىٓمت املالُت الضولُت جدضر مٗه بكإن زُِ الخ٩ىمت الٟجزوٍلُت الجضًضة في مجا ٫املالُت الٗامت.
الخ٣ا ،مً  15بلى  18هِؿان  ،1999في ظمهىعٍت الضومُيُ٩ان ،في بَاع ال٣مت الشاهُت لغابُت صو٫
ال٩اعٍبي ،وٖىض حُِٗىه باإلظمإ الزخخام لاظخمإَ ،لب مً ال٣اصة الخايغًٍ بم٩اهُت حكُ٨ل بجداص
٧ىهٟضعالي لضو ٫ؤمغٍ٩ا اللجُيُت ،م٣ترخا لهظا الٛغى٣ٖ ،ض ماجمغ قامل لضو ٫ؤمغٍ٩ا اللجُيُت
وال٩اعٍبي في ٞجزوٍل.
في ال٣مت الغثاؾُت الخاصًت ٖكغة لضو ٫لاهضًؼ ،التي ٖ٣ضث في مضًىت ٧اعجازُىا صي بهضًاؽ٧ ،ىلىمبُا،
في الٟترة مً  25بلى  27ؤًاع  ،1999بمىاؾبت الظ٦غي الشلزحن لخإؾِـ مجمىٖت صو ٫لاهضًؼ صون
لا٢لُمُت ،وفي عخلخه الغابٗت بلى الداعط ٦غثِـ صؾخىعي ،لُ٣ذ مباصعجه للدكاوع خى ٫ال٣غاعاث
ولاهٓمت املجخمُٗت م٘ الٟٗالُاث الىَىُت للخ٩امل  ،ومً بُنهم الى٣اباث ،الهىاُٖت والخجاعٍت ٖلى خض
ؾىاء ،و٦ظل ٪املىخجحن والٗما ،٫جغخُبا مما ٖغ ٝبىزُ٣ت ٧اعجازُىا.
زل ٫هظه الغخلث لاولى ،بضؤ بةنغاع في َغح ٨ٞغة حكُ٨ل قغ٦ت َا٢ت ٦بحرة في املىُ٣ت ،بترو٫
ؤمغٍ٩ا ،مً زل ٫قغ٧اث الى ِٟفي البراػٍل وامل٨ؿُ ٪وٞجزوٍل ،والتي ًم ً٨بلخا ١قغ٧اث ؤزغي
ممازلت ٞيها.
مً هاخُت ؤزغي ،زل ٫طل ٪الٗام ( ،)1999عًٞذ خ٩ىمت حكاٞحز ٞغٍاؽ جدلُ ٤الُاثغاث الٗؿ٨غٍت
لامغٍُ٨ت ٞى ١لاعا خي الٟجزوٍلُت ،بُلب مً جل ٪الخ٩ىمت ،بضٖىي م٩اٞدت املدضعاث.
باإلياٞت بلى طل ،٪جم اجساط ال٣غاع الؿاب ،٤في ؾُا ١الخهىٍذ الظي خضر ًىم  23هِؿان لٗام
 ،1999في لجىت خ٣ى ١لاوؿان الخابٗت لألمم املخدضة في ظىُ ،٠ؾىَؿغا ،خحن نىجذ ٞجزوٍل لهالح
٧ىبا والهحن وإًغان ،يض لا ٢تراح الظي ٢ضمخه الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت للهُئت الضولُت املظ٧ىعة
إلٖلن بصاهت خ٩ىماث هظه الضو ٫بؿبب لاهتها٧اث املؼٖىمت لخ٣ى ١لاوؿان في بلضانها؛ م٘ ؤصاء مكابه
في بظخمإ هِؿان  ،2000والظي ق٩ل خضزا ،ؾُدضص صون ؤصوى ق ٪وبك٩ل ملخىّ الخُٛحر الظي
بضؤث الؿُاؾت الٟجزوٍلُت جُبٗه في الٗمل الداعجي للضولت.
في نهاًت قهغ خؼٍغان ً ،1999ىمي  28و  ،29في مضًىت عٍى صي ظاهحرو بالبراػٍل ،في ال٣مت الخاعٍسُت
لاولى لغئؾاء صو ٫وخ٩ىماث ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي  -الاجداص لاوعوبي٢ ،ا ٫ؤهه ًجب ؤن ًخم الخ٨ٟحر،
لِـ  ِ٣ٞفي الخ٩امل والخدالٟاث الا٢خهاصًت الدالهت ،ول ً٨في لاجداص الؿُاسخي وختى اخخمالُت
بمخلُ٢ ٥اصاث ٖؿ٨غٍت مكتر٦ت ،ما٦ضا ؤن خ٩ىمخه جُمذ بلى جُىٍغ همىطط ال٩ىوٛغؽ لاه٨ٟخُىوي
الظي ٖ٣ض في بىما ٦مغظ٘ لخد ٤ُ٣الخ٩امل بحن بلضان ؤمغٍ٩ا اللجُيُت.
بٗض بًٗت ؤًام ،في  5جمىػ ٚ ،1999اصع في عخلت ٢هحرة ول٨نها مهمت لٗ٣ض بظخماٖاث شدهُت م٘
ظمُ٘ ٢اصة مىُ٣ت البدغ ال٩اعٍبي الغثِؿُحن ج٣غٍبا ،بمىاؾبت بظخمإ ٢مت عئؾاء الضو ٫والخ٩ىماث
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للضو ٫املىدؿبت ملىٓمت ججم٘ صو ٫ال٩اعٍبي (٧اعٍ٩ىم) ،اؾخجابت لضٖىة وظهىها له ،بىاء ٖلى لاهخمام
الدام الظي ؤٖغب ٖىه حكاٞحز ٞغٍاؽ في ٖضة مىاؾباث بكإن حٗؼٍؼ الٗل٢اث م٘ جل ٪املىُ٣ت في
بَاع الؿُاؾت الداعظُت الٟجزوٍلُت الجضًضة.
في  21ؤًلى ،1999 ٫قاع ٥في الضوعة الغابٗت والدمؿحن ( )54للجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة ،وفي
هامكها ٖ٣ض ل٣اء زاهُا م٘ عثِـ الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت ،وٍلُام ظُٟغؾىن ٧لُيخىن.
وفي جل ٪املىاؾبت ،مً صازل الىالًاث املخدضة ،ؤقاع بلى يغوعة جىُٟظ هٓام هُا٢اث ألؾٗاع الى،ِٟ
بؿ ٠٣وؤعيُت زابخحن ،مً ؤظل الخدغع مً ج٣لب لاؾٗاع والؿُُغة ٖلى املٗغوى مً الدام ملهلخت
٧ل مً املىخجحن واملؿتهل٨حن.
لاظخمإ بحن الؼُٖمحن ،الظي ٖ٣ض ملضة ؾاٖت في م٣غ البٗشت الضبلىماؾُت لامغٍُ٨ت لضي لامم املخدضة،
٧اهذ ؤظىضجه مٟخىخت ،صون مىيىٖاث مدضصة مؿب٣ا ،بغػ مً بُنها ،املغخلت الخإؾِؿُت الضؾخىعٍت
الٟجزوٍلُت ،والىي٘ في ٧ىلىمبُا ،خ٣ى ١لاوؿان ،ج٣غٍغ املهحر ،تهغٍب املدضعاث،الٟؿاص الضولي،
الٗل٢اث الخجاعٍت ومبُٗاث الى.ِٟ
ؤًًا ،في الجىلت الخاعٍسُت لل٣اعة آلاؾُىٍت في طل ٪الٗام ٧ ،ان ونىله بلى ؾُاو ٫في ظمهىعٍت ٧ىعٍا في
حكغًٍ لاو ٫لٗام  1999ؤو ٫ػٍاعة ً٣ىم بها عثِـ صولت ٞجزوٍلي بلى هظا البلض .وباملشلٞ ،ةن الؼٍاعة
الغؾمُت بلى ظمهىعٍت ؾىٛاٞىعة جمشل ؤو ٫ػٍاعة ً٣ىم بها عثِـ لضولت ٞجزوٍل.
في بَاع لاؾتراجُجُت الضولُت لدكاٞحز ٞغٍاؽ٧ ،ان لؿُاؾت الى ِٟوحٗؼٍؼ ؤؾٗاع الى ِٟؤهمُت ٦بحرة ،
مً زل ٫بصاعة ؤوب ،٪خُض ٧اهذ الضٖىة لٗ٣ض ال٣مت الشاهُت في ٞجزوٍل للؿاصة وعئؾاء الضو٫
والخ٩ىماث للضو ٫لاًٖاء في هظه املىٓمت الىُُٟت.
زلٖ ٫ام ٢ ،2000ام الغثِـ حكاٞحز ٞغٍاؽ بما مجمىٖه زماهُت وٖكغون عخلت صولُت ،والتي ًم٨ىىا
الٟهل بُنها ٢بل وبٗض ًىم الؿبذ 19 ،آب مً طل ٪الٗام ،وهى الُىم الظي ؤصي ُٞه الُمحن ٧إو ٫عثِـ
صؾخىعي ،قغعي ومىخسب صًم٣غاَُا،لجمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت ،و٣ٞا للىو الضؾخىعي الجضًض
املىبش ًٖ ٤الجمُٗت الخإؾِؿُت الىَىُت ،التي جم اهخساب ؤًٖائها ؤًًا مً زل ٫مماعؾت لا٢ترإ
بُغٍ٣ت ٖامت ومباقغة وؾغٍت وخغة وصًم٣غاَُت.
وه٨ظا ،في عخلت بلى ظمهىعٍت ؤوعوٚىاي الكغُ٢ت ،بحن  28قباٍ و  2آطاع  ،2000بمىاؾبت جىهِب
الغثِـ زىعدي لىَـ باجلي بًباهحز ،في مضازلت ؤلُ٣ذ ؤمام ممشلي عابُت ؤمغٍ٩ا اللجُيُت للخ٩املَ ،غح
٨ٞغة اؾدكاعة الكٗىب مً زل ٫اؾخٟخاء لخىُٟظ زُت وخضة ٢اعٍت مً  2000بلى  ، 2010في بقاعة بلى
ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي٦ ،مًاص لدكُ٨ل مىُ٣ت الخجاعة الخغة في لامغٍُ٨خان ،التي لم ٌٗخبرها ٢ابلت
للخُاة لخد ٤ُ٣الخ٩امل ال٩امل ألمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي.
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مكاع٦خه في ال٣مت الخاؾٗت ملجمىٖت الؿبٗت والؿبٗحن ( ،)G-77التي ٖ٣ضث في مضًىت هاٞاها٧ ،ىبا  ،في
الٟترة مً  10بلى  14هِؿان  ،2000خُض ٧ان الغثِـ اللجُجي لامغٍ٩ي الىخُض الظي قاعُٞ ٥ما ؾمي
امللخ٣ى ال٨بحر للجىىبٖ ،لى الغٚم مً ؤن الغثِـ الضومُيُ٩ي لُىهُل ٞغهاهضًؼ ٧ان خايغا ؤًًا ًٖ
مىُ٣ت البدغ ال٩اعٍبي٣ٞ ،ض جم جمشُل بُ٣ت صو ٫قبه ال٣اعة لامغٍُ٨ت اللجُيُت ٖلى مؿخىي وػعاء
الداعظُت والىٞىص املدخلٟت.
خًغ هظا لاظخمإ ازىان وؤعبٗىن ( )42عثِـ صولت و  /ؤو خ٩ىمت ،وزلزت ٖكغ ( )13هىاب عئؾاء
وهىاب عئؾاء وػعاء ،باإلياٞت بلى ؾبٗت وؾخحن ( )67وػٍغ زاعظُت وممشلي وٞىص مسخلٟت مً ماثت وازىحن
وٖكغًٍ ( )122صولت .ومً بحن الصدهُاث ال٨شحرة ظضا التي قاع٦ذ٧ ،ان لامحن الٗام لألمم املخدضة،
٧ىفي ٖىان.
٧اهذ مجمىٖت الـ  ،77التي جإؾؿذ في ٖام  ،1964مالٟت ختى طا ٥الخحن مً ماثت وزلزحن ( )133صولت
جمشل٩٦ ،ل ،خىالي ملُاعًٍ ( )2000000000مً ؾ٩ان لاعى ،و٧ان هظا لاظخمإ في هاٞاها ،ؤو٫
بظخمإ ًىٗ٣ض ٖلى مؿخىي عئؾاء الضو ٫و  /ؤو الخ٩ىماث ،مىظ بوكائها.
وفي هظا الؿُا ١الخاعٍذي املمحز ،ؤقاعُٞ ،ما ًخٗل ٤بًُ٣ت الى ،ِٟبلى ؤن ؤخض لاهضا ٝالغثِؿُت
لٟجزوٍل هى جد ٤ُ٣حٗؼٍؼ ؤوب ،٪الؾخسضامها ٦ؿلح جٟاو خي لضو ٫الجىىب.
في هظه الدلُٟت ،اؾخٛل ٞغنت الاظخمإ املهم ل٣اصة الٗالم لل٣اء ٢اصة صو ٫ؤوب ٪الظًً ٧اهىا خايغًٍ،
مً ؤظل مٗالجت الجىاهب امللػمت ل٣مت ٧اعا٧اؽ الىُُٟت ،وخهل ٖلى جإُ٦ض بالخًىع مً ٖضص منهم.
في  4ؤًاع  ،2000في عخلخه الخاصًت والشلزحن بلى الداعط مىظ ؤن جىلى عؾمُا ُ٢اصة الضولت ،و ٘٢م٘ هٓحره
ال٩ىلىمبي ،ؤهضعَـ باؾتراها ؤعاهجى ،ما ٌؿمى بـ "التزام ؾاهخا ماعجا" ،جماقُا م٘ اؾم املضًىت ال٩ىلىمبُت
خُض ٖ٣ض هظا لاظخمإ ،الظي جم ُٞه الاٖترا ٝنغاخت بجهىص الغثِـ حكاٞحز ٞغٍاؽ في البدض ًٖ
خل جٟاو خي للجزإ الضازلي في ٧ىلىمبُا.
في  10خؼٍغان  ،2000بمىاؾبت اوٗ٣اص ال٣مت الغثاؾُت الشاهُت ٖكغة لضو ٫لاهضًؼ ،في لُما ،ؤلبحرو،
حؿلم مى ٘٢الغثاؾت في املجلـ الغثاسخي لهظه املىٓمت الؿُاؾُت.
وبالٗىصة بلى ظىهغ زُابه الؿُاسخي ،ؤزاع خاظت صو ٫ؤمغٍ٩ا اللجُيُت بلى لاجداص لدكُ٨ل مغ٦ؼ لل٣ىة
الٗاملُت مً قإهه ؤن ٌؿمذ بىظىص ٖالم مخٗضص لاُ٢اب.
بمىاؾبت ال٣مت الغابٗت ٖكغة لغئؾاء صو ٫و  /ؤو خ٩ىماث مجمىٖت عٍى ،املىٗ٣ضة في مضًىت ٧اعجازُىا
صي بهضًاؽ٧ ،ىلىمبُا ،في 16خؼٍغان  ،2000ؤقاع بلى ؤن هظه املىٓمت الؿُاؾُت لا٢لُمُت جٟخ٣غ بلى
الىػن الجُىؾُاسخي الظي ًدىاؾب وإًاها ،مٗلىا ،بالخالي ،يغوعة بٖاصة َغح هظه آلالُت ب٣ىة .وفي جل٪
املىاؾبت ؤًًا ،ا٢ترح بوكاء نىضو ١ه٣ض ألمغٍ٩ا اللجُيُت ٧ىؾُلت ملىاظهت هجماث املًاعبت ُٞما ًخٗل٤
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باملؿاثل الى٣ضًت .وبسهىم هظه املباصعة ،ؤقاع بلى ؤنها ٧اهذ ٨ٞغة ؤنلُت للهىضو ١لاخخُاَي ألمغٍ٩ا
اللجُيُت بُ٣اصة الٟجزوٍلي عوبغجى ٚىاعهُحري.
مً  6بلى  15آب ٢ ،2000ام بما ًم ً٨ؤن ً٩ىن ،ختى جل ٪اللخٓت ،ؤهم ظىلت صولُت في جىُٟظ ؾُاؾخه
الداعظُت ،والتي صٗٞخه بلى ػٍاعة الضو ٫الٗكغ ( )10التي حك٩ل م٘ ٞجزوٍل مىٓمت ؤوب ،٪وه٨ظا ؾاٞغ
بلى اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وال٩ىٍذ وُ٢غ ولاماعاث الٗغبُت املخدضة وإًغان والٗغا ١وإهضوهِؿُا
ولُبُا وهُجحرًا والجؼاثغ.
٧ان الهض ٝالغثِسخي مً هظه الجىلت هى بٖاصة الخإُ٦ض ،هظه املغة شدهُاٖ ،لى صٖىجه لىٓغاثه مً
الضو ٫لاًٖاء في مىٓمت الى ِٟلخًىع ال٣مت الخاعٍسُت الشاهُت للؿاصة و عئؾاء صو ٫وخ٩ىماث ؤوب٪
التي ؾخٗ٣ض في ٧اعا٧اؽ ،مً  26بلى  28ؤًلى2000 ٫؛ مهمما ٖلى بٖاصة الخإُ٦ض ٖلى الش٣ل الضولي
للمىٓمت الىُُٟت التي حؿُُغ ٖلى بزىحن وؤعبٗحن في املاثت ( )٪42مً ؾى ١الى ِٟالٗاملُت.
في لاظخماٖاث التي ٖ٣ضها م٘ ٢اصة الضو ٫الىُُٟت ،جم الخُغ ١بلى يغوعة جشبُذ لاؾٗاع ،و٦ظل٪
لازخلالث الٓغُٞت في خهو لاهخاط  ،وإم٩اهُت الخىُٟظ النهاجي لىٓام الىُا٢اث الظي ا٢ترخخه ٞجزوٍل
اٖخباعا مً ٢مت ٧اعا٧اؽ.
في عخلخه التي خُٓذ بإ٦بر جٟاٖل ٖلى املؿخىي الٗالمي ،ختى جل ٪اللخٓت ،وبًٟل الضٖم الظي ٢ضمخه
الخ٩ىمت لاًغاهُت ،ونل بلى ظمهىعٍت الٗغاً ١ىم الدمِـ  10آب ،لل٣اء الغثِـ نضام خؿحن
ٖبضاملجُض الخ٨غٍتي (نضام خؿحن) ،وبظل ٪ؤنبذ ؤو ٫عثِـ صولت ًؼوع هظا البلض مىظ خغب الدلُج في
ٖام  .1991خُض ػاع الغثِـ الٗغاقي ٢بل الغثِـ الٟجزوٍلي ٧ل مً املل ٪خؿحن مل ٪لاعصن ،ؤزىاء جُىع
الهغإ ،ولامحن الٗام لألمم املخدضة٧ ،ىفي ٖىان ،زل ٫مٟاوياث ٖام  1998بكإن زُت "الىِٟ
م٣ابل الٛظاء".ِ٣ٞ ،
مً بحن املباصعاث امل٣ترخت ٖلى هٓغاثه في ؤوب ،٪جبرػ جل ٪التي حكحر بلى بوكاء بى ٪ؤوب ٪ملىذ ال٣غوى
للضو ٫ال٣ٟحرة و  /ؤو الىامُت.
بحن نهاًت آب وبضاًت ؤًلى ،2000 ٫قاع ٥الى ظاهب عئؾاء صو ٫ازجي ٖكغة ( )12صولت في املىُ٣ت
خايغًٍ في بغاػٍلُا في ال٣مت لاولى لغئؾاء ؤمغٍ٩ا الجىىبُت٧ ،ان هظا لاظخمإ ،بل قٖ ،٪لمت ٞاع٢ت في
ٖملُت الخ٩امل لا٢لُمي ،خُض ٧اهذ املغة لاولى في جاعٍش ؤمغٍ٩ا الجىىبُت التي الخ٣ى ٞيها ظمُ٘ ٢اصة
البلضان التي جخ٩ىن منها صون مكاع٦ت ظهاث مً زاعط املىُ٣ت ،باإلياٞت بلى طل٢ ،٪امىا بظل ٪بغ٣ٞت
ماؾؿاث مسخلٟت لهىضؾت الخ٩امل املكتر ،٥وهي :عابُت ؤمغٍ٩ا اللجُيُت للخ٩امل ،ججم٘ صو ٫لاهضًؼ،
الهىضو ١املالي لخىمُت خىى نهغ ال بلجا ،بغملان ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي ،اللجىت لا٢خهاصًت ألمغٍ٩ا
اللجُيُت ،الىٓام لا٢خهاصي ألمغٍ٩ا اللجُيُت وبى ٪ؤمغٍ٩ا اللجُيُت للخهضًغ.
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ؾاهم اظخمإ بغاػٍلُا في حٗؼٍؼ ٖملُت الخ٩امل في ؤمغٍ٩ا الجىىبُت مً زل ٫بوكاء هُ٣ت صٖم ب٢لُمُت
ظضًضة ،وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن هظه ال٣مت لاولى لغئؾاء ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ع٦ؼث ٖلى بوكاء ؤؾـ الخ٩امل
لا٢لُمي .
في ماجمغ ٢مت لالُٟت الغمؼي لألمم املخدضة ،الظي ٖ٣ض في ؤًلى ،2000 ٫في امل٣غ الغؾمي لهظه املىٓمت
في مضًىت هُىٍىع ،٥خُض خًغ ؤ٦ثر مً ماثت وزمؿحن ( )150عثِـ صولت و خ٩ىمت٧ ،ان الغثِـ هىٚى
عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ هى الغثِـ الىخُض مً ؤمغٍ٩ا اللجُيُت الظي جغؤؽ بخضي املىاثض املؿخضًغة
لاعبٗت ( )4التي ٖ٣ضث ،في مىهجُت ظضًضة ملٗالجت الً٣اًا بُغٍ٣ت ؤ٦ثر ٞاٖلُت ،صون الُ٣ىص الدانت
التي ًٟغيها البروجى٧ى ٫في هظا الىىٕ مً الاظخماٖاث.
قاع ٥في ٧ل مجمىٖت مً مجمىٖاث الٗمل لاعب٘ الخابٗت لألمم املخدضة ما بحن زلزحن ( )30وؤعبٗحن
( )40عثِـ صولت و  /ؤو خ٩ىمت؛ وها٢كذ لاظخماٖاث مىايُ٘ مسخلٟت جتراوح مً ال٣ٟغ بلى بنلح لامم
املخدضة.
ؤ٦ض حكاٞحز ٞغٍاؽ ،بٗض مكاع٦خه ٦غثِـ إلخضي هظه املجمىٖاث ،ؤن هظه الهُٛت املبخ٨غة ٖؼػث
بالخإُ٦ض الخىاع بحن ال٣اصة ،ول ً٨لم ًخطح بٗض ما بطا ٧اهذ البلضان ٢اصعة ٖلى الاهخ٣ا ٫مً الدُاباث
بلى املماعؾت.
وبهظه املىاؾبت ،ؾلِ الًىء ٖلى بظمإ ؤمغٍ٩ا اللجُيُت لضم٣غَت لامم املخدضة.
بازخهاع٧ ،ان ال٣ٟغ والجىٕ وإنلح املىٓمت الضولُت مً الجىاهب الغثِؿُت التي ع٦ؼث وقٛلذ اهخمام
ال٣اصة في َاوالث الٗمل ،وهي آلُت ؾمدذ بمكاع٦ت ؤ٦بر ل٣اصة ؤمغٍ٩ا اللجُيُت ،وفي هظا الؿُا ١ؤٖلً
الغثِـ الٟجزوٍلي الخدًحر الجٟا ١ظضًض للُا٢ت لهالح مىُ٣ت ؤمغٍ٩ا الىؾُى.
باالياٞت لظل ،٪وفي بَاع هظه ال٣مت ،ؤظغي اجهاالث زىاثُت م٘ عئؾاء آزغًٍ خايغًٍ ،بمً ٞيهم
لامغٍ٩ي وٍلُام ظُٟغؾىن ٧لُيخىن.
في و٢ذ الخ ،٤مً ظمهىعٍت ٚىاجُماال ،في حكغًٍ الشاوي  ،2000ؤقاع بلى ؤن ٞجزوٍل مؿخٗضة للخىُ٘٢
ٖلى ؤي اجٟا ١إلوكاء ٧ىهٟضعالُت لضو ٫ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي ،مٗخبرا ؤن مىٓمت الضو ٫لامغٍُ٨ت ال
جمشل ٨ٞغ بىلُٟاع الخ٩املي.
في ٖام ٢ 2001ام بشلر وؤعبٗحن ( )43عخلت صولُت .في الىا ،٘٢بىٟـ الترجِب املظ٧ىع ؤصهاه ،جىاظض في
بىٍغجىعٍ٩ى ،اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتُ٢ ،غ ،ظمهىعٍت الضومُيُ٩ان٧ ،ىبا ،البراػٍل٧ ،ىلىمبُا٦ ،ىضا،
الىالًاث املخدضة٧ ،ىلىمبُا ،عوؾُا ،بًغان ،الهىض ،بىٛلصٌل ،الهحن ،مالحزًا ،بهضوهِؿُا ،الىالًاث
املخدضة ،ؤلبحرو ،الباعاٚىاي ،ؤلبحرو ،البراػٍل٧ ،ىلىمبُا ،حكُلي٧ ،ىلىمبُا ،ؾىَؿغاٞ ،غوؿا ،الٟاجُ٩ان،
بًُالُا ،الجؼاثغ ،لُبُا ،بلجُ٩ا ،الىمؿا ،البرحٛا ،٫اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،بًغان ،عوؾُا ،اململ٨ت
املخدضة٦ ،ىضا ،امل٨ؿُ ،٪الىالًاث املخدضة ،ؾاهذ ٞيؿيذ وظؼع ٚغٍىاصًً ،وؤزحرا في ؤلبحرو.
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وه٨ظا بضؤ ًىم الؿبذ  17قباٍ  2001ػٍاعة عؾمُت للممل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،ع٦ؼث ٖلى جىؾُ٘
الٗل٢اث الشىاثُت وحٗؼٍؼ ؾُاؾاث مىٓمت البلضان املهضعة للبترو( ٫ؤوب )٪بدشا ًٖ هٟىط الخ ٤لهظه
املىٓمت في ؾى ١الى ِٟالٗاملُت.
بٗض ؤ٢ل مً زمؿت ( )5ؤقهغ مً ال٣مت الخاعٍسُت الشاهُت للؿاصة ،عئؾاء الضو ٫والخ٩ىماث للضو٫
لاًٖاء في مىٓمت ؤوب ٪في ٧اعا٧اؽ ،في الٟترة مً  26بلى  28ؤًلى ،2000 ٫لبى صٖىة ناصعة ًٖ
الؿلُاث في اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت للضٞإ ًٖ املهالح املكتر٦ت.
ؾعى حكاٞحز ٞغٍاؽ بلى ػٍاصة هٟىط ؤوب ٪في ؾى ١الى ِٟالضولُت ،مً زل ٫الخٟاّ ٖلى ؾُاؾت
لاؾٗاع الٗاصلت ،ؾىاء باليؿبت للمؿخىعصًً ؤو املهضعًٍ ،والتي جم جد٣ُ٣ها في ٢مت ٧اعا٧اؽ.
مً زل ٫هظه الؿُاؾت ،جم جدضًض ػٍاصة ؤو ه٣هان ٞىعٍحن في خهت لاهخاط بطا ججاوػ ؾٗغ بغمُل
الى ِٟزماهُت وٖكغون صوالعا ( 28صوالعا ؤمغٍُ٨ا) ؤوٖ ،لى الٗ٨ـ مً طل ،٪بطا اهس ٌٟؾٗغه ألصوى مً
ازىحن وٖكغًٍ صوالعا ( 22صوالعا ؤمغٍُ٨ا) ،بدُض ًب٣ى مخىؾِ ؾٗغ الدام في ؾلت ؤوب ٪صاثما بحن بزىحن
وٖكغًٍ صوالعا ( 22صوالعا) وزماهُت وٖكغًٍ صوالعا ( 28صوالعا) للبرمُل ( 159لتر).
ٖملذ هظه آلالُت التي ؾمُذ بؿُاؾت لاؾٗاع الٗاصلت بك٩ل مشالي ،خُض ؤٞاصث املىخجحن واملؿتهل٨حن
ٖلى خض ؾىاء ،ختى بضؤ ال٣ه ٠وما جله مً ٚؼو للىالًاث املخدضة ولاهٓمت لازغي ٖلى الكٗب
والضولت الٗغاُ٢ت في  20آطاع .2003
عوظذ املاؾؿت لامغٍُ٨ت وبضؤث خغب الٛؼو هظه ٖلى ؤؾاؽ الخُاػة املؼٖىمت ألؾلخت الضماع الكامل
والهلث بحن خ٩ىمت نضام خؿحن الٗغاُ٢ت وجىُٓم ال٣اٖضة ،وهي حجج زبذ بٗض ٞترة وظحزة ؤنها
ػاثٟت.
لم جدٔ الٗملُت الخغبُت بضٖم الجهاث الٟاٖلت املهمت في املجخم٘ الضولي ،مشل ٞغوؿا وبلجُ٩ا وؤملاهُا
وعوؾُا ؤو الهحن ،الظًً ٖاعيىها بك٩ل ٗٞا ،٫ول ،ً٨باإلياٞت بلى طل ،٪جم جىُٟظها زاعط مجلـ
لامً الخاب٘ لألمم املخدضة ،لظل ،٪وباإلياٞت بلى ٧ىنها ٚحر ؤزلُ٢ت٧ ،اهذ ٚحر ٢اهىهُت ؛ ٦ما ؤقاع في
طل ٪الى٢ذ البابا ًىخىا بىلـ الشاوي الظي ونٟها بإنها "خغب ٚحر ٖاصلت وٚحر ؤزلُ٢ت وٚحر ٢اهىهُت"،
وؤيا ٝفي جل ٪املىاؾبت ،ؤن مً ٢غع انهاء الىؾاثل الؿلمُت التي ًمىدها ال٣اهىن الضولي لخل الدلٞاث،
ًخدمل مؿاولُت ٦بحرة ؤمام هللا ويمحره وؤمام الخاعٍش.
مً هاخُت ؤزغي ،زل ٫ال٣مت الشالشت لألمغٍ٨خحن ،في ُ٦بُ٦ ،٪ىضا ،في  20و  21هِؿان مً هٟـ الٗام،
عؾم مغة ؤزغي مىُٟٗا في الؿُاؾت الداعظُت الٟجزوٍلُت م٘ الخدٟٓاث التي ويٗها ٖلى بٖلن ُ٦بُ،٪
والتي ؤْهغث ق٩ى ٥الضبلىماؾُت الٟجزوٍلُت ُٞما ًخٗل ٤بهظا املكغوٕ طي الُمىح ال٣اعي ،لضعظت ؤن
حكاٞحز ٞغٍاؽ هٟؿه ؾُ٩ىن مؿاوال ًٖ لاٖلن ًٖ صٞىه في ٢مت لامغٍُ٨خحن امل٣بلت ،التي ٖ٣ضث في
ماع صًل بلجا ،لاعظىخحن ،في الغاب٘ و الدامـ مً حكغًٍ الشاوي  2005بٗباعة " لال٩ا الى الجخُم".
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٢بل ٢مت لامغٍُ٨خحن هظه ،ؾاٞغ الغثِـ الٟجزوٍلي بلى البراػٍل ،التي الخ٣ى في ٖانمتها بغاػٍلُا ًىم
الشلزاء  3هِؿان  2001م٘ هٓحره ٞغهاهضو اهغٍ٩ي ٧اعصوؾى ،بهض ٝؤؾاسخي هى الخىنل بلى جىا ٤ٞفي آلاعاء
خى ٫هىاًا الىالًاث املخدضة،بغ٣ٞت حكُلي وبٌٗ الضو ٫لازغي في ال٣اعة ،لخ٣ضًم مىٖض لاهتهاء مً
ٖملُت مٟاوياث لال٩ا (مىُ٣ت الخجاعة الخغة بحن لامغٍُ٨خحن) مً ٖام  ،2005الظي جم جدضًضه في
لانل ،بلى ٖام .2003
باليؿبت لبٌٗ املخللحنٞ ،ةن هُت الىالًاث املخدضة لدؿغَ٘ لال٩ا ٧ان ٖلى وظه الخدضًض الؾدبا١
اخخما ٫جغابِ ٧ل مً الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) وججم٘ صو ٫لاهضًؼ٦ ،خل الخ٩امل في ؤمغٍ٩ا
الجىىبُت.
في الىا ،٘٢ؤونذ ال٣مت لاولى لغئؾاء ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ،التي ٖ٣ضث في بغاػٍلُا بحن  31آب و  1ؤًلى ٫مً
الٗام الؿاب ،٤بخ٣ىٍت هٓامي الخ٩امل وج٣اعبهما بك٩ل ؤ٦بر بهض ٝحكُ٨ل ٦خلت واخضة جخسظ مىا٠٢
مكتر٦ت ؤمام الهُا٧ل الضولُت الازغي.
وفي هظا الؿُا ،١ؤٖلً الغثِـ الٟجزوٍلي ،مً بغاػٍلُا٢ ًٖ ،غاع بضء ٖملُت بهًمام ظمهىعٍت ٞجزوٍل
البىلُٟاعٍت بلى الؿى ١املكتر٦ت للجىىب ( محر٧ىؾىع)ًٞ ،ل ًٖ ؤهمُت عبِ هظه ال٨خلت بخجم٘ صو٫
لاهضًؼ.
مً املهم ؤن هلخٔ ؤهه بٗض ال٣مت الشالشت لألمغٍُ٨خحنً ،ىم لاخض  22هِؿان ٢ ،2001ام بؼٍاعة زانت
بلى ٧اؽ بالُىجغ ،املمشل الجمهىعي املخا ٔٞفي ٧ىوٛغؽ الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت ًٖ مىُ٣ت
ال٩ىوٛغؽ الٗاقغة مً والًت ٧اعولُىا الكمالُت ،زم عثِـ اللجىت الٟغُٖت لىه ٠ال٨غة الٛغبي الخابٗت
للجىت الٗل٢اث الضولُت في مجلـ الىىاب ،الظي صٖاه بلى هُ٩ىعي بىالًت ٧اعولُىا الكمالُت ،وهي بلضة
ؤمغٍُ٨ت نٛحرة ًبلٖ ٜضص ؾ٩انها ؤ٢ل مً ؤعبٗحن ؤلٟا ( )40.000وؿمت،خُض خُذ الُاثغة التي ؤ٢لخه في
مُاعها املخىاي٘.
ال ٌٗغ ٝؾىي ال٣لُل ٖما جمذ مىا٢كخه في مداصزاتهم الدانت .وم٘ طل٣ٞ ، ٪ض وكإ هامل ز٣ت ٦بحر
1
بحن لازىحن ،لضعظت ؤن حكاٞحز ؤزبر بالُىجغ في بخضي املغاث "ً ...ا ٧اؽ  ،ؤٖخ٣ض ؤنهم ًغٍضون ٢خلي "...
في  13ؤًاع  ،2001في ظىلت بلى عوؾُا وؾذ ( )6صو ٫آؾُىٍت ؤزغي ،وهي :بًغان والهىض وبىٛلصٌل
والهحن ومالحزًا وإهضوهِؿُا .بضؤث الضبلىماؾُت الٟجزوٍلُت في بْهاع هٓغتها بلى ٖالم مخٗضص لاُ٢اب.
مغث ؤ٦ثر ب٣لُل مً زمؿت وٖكغًٍ (ٖ )25اما ٖلى الؼٍاعة لازحرة لغثِـ صولت ٞجزوٍلي بلى املضًىت
الٗانمت ألهم مغ٦ؼ ٢ىة في اجداص الجمهىعٍاث الاقتراُ٦ت الؿىُُٞدُت الؿاب ،٤لُٗىص مً ظضًض عثِـ
صولت ٞجزوٍلي آزغ بلى مىؾ٩ى.
 1لوس آنديش (صحيفت ،االرجنتين) ،الموقع على االنترنت.اصوشييتد برس".مشرع امريكي يوطد الصداقت مع تشافيز"؛ األربعاء 42من تشرين الثاني .4002
مأخوذ من  .http://www.losandes.com.ar/notas/2004/11/24/un-134969.aspاصتشارة تمت يوم األحد  71آذار  4072الضاعت  5246صباحا
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في هظه املىاؾبت ،جم بوكاء آلُت حٗاون بحن ججم٘ صو ٫لاهضًؼ ،الظي ٧اهذ عثاؾخه املا٢خت مؿاولُت
الغثِـ الٟجزوٍلي ،والاجداص الغوسخي ،وهي صولت بضؤث ،اٖخباعا مً طا ٥الخاعٍش٦ ،مىخج ه ِٟمؿخ٣ل ،في
ج٣ضًم صٖم مهم ملىاٞ ٠٢جزوٍل و٢غاعاتها في هظا الكإن؛ باإلياٞت بلى ؤوب ،٪التي ٧اهذ ٞجزوٍل جغؤؾها
ؤًًا في طا ٥الى٢ذ .في هظه املىاؾبت ،بلى ظاهب طل ،٪جم لاٖلن ًٖ صٖم حكاٞحز ٞغٍاؽ إلٖاصة بَل١
خغ٦ت بلضان ٖضم لاهدُاػ.
٢ام ًىم الشلزاء  22ؤًاع  2001بؼٍاعة عؾمُت بلى ظمهىعٍت بىٛلصٌل ،وهي الؼٍاعة الىخُضة التي ً٣ىم بها
عثِـ صولت ٞجزوٍلي لهظه الضولت .في طا ٥الخاعٍش٧ ،اهذ بىٛلصٌل ًٖىا في مجلـ لامً الخاب٘ لألمم
املخدضة وجسُِ ؤًًا الؾخًاٞت ٢مت خغ٦ت ٖضم لاهدُاػ في الٗام الخالي.
ػٍاعجه لجمهىعٍت الهحن الكٗبُت في طل ٪الٗام حٗخبر الشالشت مً بظمالي ؾب٘ ػٍاعاث ٢ام بها لهظه الضولت
آلاؾُىٍت .الؼٍاعة الىخُضة في جاعٍش الٗل٢اث الشىاثُت٢ ،بل ؤن ًخىلى الغثِـ حكاٞحز الؿلُت في ٞجزوٍل،
٧اهذ مً ٢بل لىَـ هحرًغا ٧امبُيـ في ٖام .1991
وؾب٣ذ هظه الؼٍاعة الجضًضة بلى الهحن ػٍاعة ٢ام بها الغثِـ الهُجي ظُاو ٜػٍمحن بلى ٞجزوٍل ٢بل قهغ.
بالخىٖ ُ٘٢لى مجمىٖت مً اله٩ى ٥ال٣اهىهُت ،جىَضث الكغا٦ت لاؾتراجُجُت بحن البلضًً ،في بَاع
جىُٟظ زُت الُا٢ت لاؾتراجُجُت بحن الهحن وٞجزوٍل ،2011-2001 ،لتزوٍض هظه الضولت آلاؾُىٍت
بالُا٢ت.
٦ظل ،٪زل ٫هظه الغخلت بلى آؾُا ،في ؤًاع  ،2001جىلى عثاؾت مجمىٖت الـ  15في ظا٦غجا ،بهضوهِؿُا،
بمىاؾبت بظخمإ ال٣مت الخاصًت ٖكغة لهظه املىٓمت للخىا ٤ٞالؿُاسخي؛ املىخضي الظي صٖا مً زلله
لٗ٣ض ٢مت جالُت في الٗانمت الٟجزوٍلُت٧ ،اعا٧اؽ ،في قباٍ  .2004الخ٣ا ،في حكغًٍ لاو ٫مً طل٪
الٗام ،طهب في عخلت اؾخٛغ٢ذ ٖكغًٍ (ً )20ىما بلى ؾب٘ ٖكغة ( ) )17مضًىت في زمـ ٖكغة ()15
صولت ،ج ٘٣في ؤعب٘ (٢ )4اعاث٢ ،اَٗا مؿاٞت زلزت وؤعبٗحن ؤلٟا وزماهماثت وواخض وحؿٗحن ُ٦لىمترا
(٦ 43891م)ٖ ،اثضا بلى ٞجزوٍل ًىم الؿبذ  27مً هٟـ الكهغ.
٧اهذ هظه الجىلتٖ ،لى خض حٗبحر حكاٞحز ٞغٍاؽ هٟؿه٢ ،ض مشلذ "خملت خُ٣ُ٣ت"٧ ،اهذ واخضة مً
ؤ٦ثر الغخلث ٦شاٞت وٖم٣ا مً خُض لاجهاالث ولاجٟا٢اث ولاهجاػاث ولالتزاماث التي جم الخىنل لها،
ؾىاء ٖلى املضي ال٣هحر ؤو مً خُض جُىٍغ زِ بؾتراجُجي مخىؾِ وَىٍل لامض.
زل ٫جل ٪الجىلت٣ٖ ،ض ؤعب٘ وزماهحن ( )84م٣ابلت شدهُت ،مً بُنها م٘ ٖكغة ( )10عئؾاء ،وؾبٗت ()7
عئؾاء وػعاء ،وٖكغاث الىػعاء مً مجاالث الُا٢ت والى ِٟوالصخت والخٗلُم ،مً بحن آزغًٍ.
٦ما ػاع صوال مً ؤوب ٪وزاعظها مد٣٣ا حٗؼٍؼ اؾتراجُجُت وؾُاؾت الضٞإ ًٖ لاؾٗاع الٗاصلت التي جم
جىُٟظها بمباصعجه هدُجت ٢مت ؤوب ٪التي ٖ٣ضث في ٧اعا٧اؽ ٖام .2000
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و٧ان مً بحن هخاثجها جدضًض مى" ٠٢ؤوب ،"٪الظي جم جبيُه الخ٣ا في لاظخمإ الظي ٖ٣ض في م٣غها في
ُِٞىا ،في  14مً حكغًٍ الشاوي لظل ٪الٗام ،لخشبُذ ؤؾٗاع الى ِٟالٗاملُت.
لهظا الٛغى ،قاع٦ذ صو ٫مىخجت مً زاعط ؤوب ٪الى ظاهب صو ٫مؿتهل٨ت.
مً هاخُت ؤزغي٣ٖ ،ض زل ٫هظه الجىلت ل٣اء م٘ الؿُض ماً ٪مىع ،املضًغ الٗام ملىٓمت الخجاعة
الٗاملُت ،ها٢ل ُٞه ظىاهب الجىلت الٗاملُت الجضًضة مً املٟاوياث الخجاعٍت التي ؾدبضؤ في حكغًٍ
الشاوي مً طل ٪الٗام في مضًىت الضوختُ٢ ،غ ،في املاجمغ الىػاعي الغاب٘ ملىٓمت الخجاعة الٗاملُت.
خا ٔٞالغثِـ الٟجزوٍلي ٖلى وظهت الىٓغ ال٣اثلت بإن البلضان الىامُت ،مشل ظمهىعٍت ٞجزوٍل
البىلُٟاعٍت ،ال ًم٨نها الخسلي ًٖ خغٍت وي٘ ؾُاؾاث الخىمُت الدانت بها ُٞما ًخٗل ٤بالخجاعة.
ؤزاع الخاظت بلى بهٟاط اجٟاُ٢اث ظىلت لاوعوٚىاي ،مكضصاٖ ،لوة ٖلى طلٖ ،٪لى ؤن هظا هى املى٠٢
الخىا٣ٞي ملجمىٖت الدمؿت ٖكغ ،الظي جم لاجٟاٖ ١لُه في ال٣مت التي ٖ٣ضث في ظا٦غجا ،بهضوهِؿُا،
جدضًضا في الى٢ذ الظي جىلذ ُٞه الضبلىماؾُت الٟجزوٍلُت عثاؾت مجمىٖت الـ 15؛ وهي املىاؾبت التي
َلب ٞيها لاطن لبضء بظغاءاث بهض ٝحٗؼٍؼ هظه املجمىٖت إلٖاصة جمىيٗها ٦مداوع ٞاٖل مً ؤظل
حٗؼٍؼ الخٗاون بحن صو ٫ظىىب  -ظىىب والخىاع بحن قما - ٫ظىىب.
في الىا ،٘٢في هظا لاظخمإ ،بضؤث زُت  2002-2001لخ٣ىٍت املجمىٖت ،وفي هظا لاَاع جمذ الضٖىة
الظخمإ ملجمىٖت الـ  15في و٢ذ الخ ٤في ٧اعا٧اؽٞ ،جزوٍل ،في جمىػ .2002
جم اؾخ٣باله مً ٢بل الٗضًض مً الؿلُاث الضولُت في م٣غاث مىٓماتهم ،بما في طل ٪املضًغ الٗام ملاجمغ
لامم املخدضة للخجاعة والخىمُت البراػٍلي عوبجز عٍ٩ىبحرو؛ و٦ظل ٪مً ٢بل املٟىيت الؿامُت لألمم املخدضة
لكاون اللظئحن ،في و٢ذ اخخلذ ُٞه ًُ٢ت ؤٛٞاوؿخان مٗٓم اهخمام هظه الهُئت املخسههت الخابٗت
ملىٓىمت لامم املخدضة.
جغؤؽ الىٞض الٟجزوٍلي الظي ٧ان خايغا في ماجمغ لاَغا ٝإلجٟاُ٢ت لامم املخدضة مل٩اٞدت الخصخغ،
وفي طل ٪الى٢ذ بظخم٘ مغة ؤزغي بممشلي عئؾاء و  /ؤو مؿاولي صو ٫مجمىٖت ا.15 ٫
وبىٟـ الُغٍ٣ت ،بضؤ آلُت ٖمل م٘ مضًغي و٧الت الُا٢ت الضولُت ،وهي هُئت م٩ىهت مً ال٣ىي الغثِؿُت
املؿتهل٨ت للى ،ِٟخُض ٧ان لاظخمإ لاو ٫لغثِـ صولت ًٖى في ؤوب ٪م٘ ُ٢اصة و٧الت الُا٢ت الضولُت.
وفي الؿُا ١طاجه ،اؾخ٣بله صوهالض ظىوؿىن ،لامحن الٗام ملىٓمت الخٗاون لا٢خهاصي والخىمُت ،و٦ظل٪
املضًغ الٗام للُىوؿ٩ى ٧ىقحرو ماحؿىعا؛ ؤًًا ظا ٥صًى ،املضًغ الٗام ملىٓمت لاٚظًت والؼعاٖت لألمم
املخدضة (الٟاو) ،والبابا ًىخىا بىلـ الشاوي.
زل ٫هظه الجىلت ،وخؿب ما ٦ك ٠هى بىٟؿه ،ؤخض املىيىٖاث التي جدضر بها م٘ ظمُ٘ ال٣اصة
لاوعوبُحن ،بمً ٞيهم عثِـ املٟىيُت لاوعوبُت لاًُالي عوماهى بغوصي ،هى املىيىٕ املخٗل ٤بالًُ٣ت
الٟلؿُُيُت.
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ؤًًا ،زل ٫هظه الغخلت٢ ،ام بخيؿُ ٤بظغاءاث مً الٗانمت الىمؿاوٍت ُِٞىا ،م٘ لامحن الٗام ملىٓمت
ؤوب ،٪الٟجزوٍلي ٖلي عوصعَٛحز ؤعا٧ي ،ظىبا بلى ظىب م٘ مجلـ لاصاعة وظؼء مهم مً مىْٟي املىٓمت
الىُُٟت ،في م٣غ املىٓمت ،في بَاع بظخمإ ٖ٣ض لخُُ٣م ؤويإ ؾى ١الى ِٟالٗاملُت بهض ٝؤؾاسخي هى
بلىعة اؾتراجُجُت الضٞإ ًٖ ؤؾٗاع الى ِٟالٗاملُت.
في هظه الٗانمت٢ ،ام ؤًًا بخيؿُ ٤لاظغاءاث م٘ مضًغ مىٓمت لامم املخدضة للخىمُت الهىاُٖت،
لاعظىدُجي ٧اعلىؽ ؤلٟغٍضو ماٚاعٍيُى ،وهي الهُئت التي جم جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت حٗاون مٗها لخ٣ضًم املؿاٖضة
الٟىُت بلى ٞجزوٍل في بٖاصة جيكُِ املىُ٣ت الهىاُٖت الىَىُت ،مً ؤظل حؿغَ٘ ٖملُت بٖاصة الخهيُ٘
والخُىٍغ الخ٣جي لجهاػ لاهخاط في البلص.
والخ٣ى ًىم الدمِـ  18حكغًٍ لاو ٫م٘ ٦باع املؿاولحن في الخ٩ىمت الؿٗىصًت بغثاؾت امللٞ ٪هض بً
ٖبض الٗؼٍؼ آ ٫ؾٗىص (الظي جىفي في  1آب  )2005وولي الٗهض لامحر ٖبض هللا بً ٖبض الٗؼٍؼ آ ٫ؾٗىص.
٦ما خٓي بخإًُض الغثِـ الجؼاثغي ٖبض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت ،و٦ظل ٪الؼُٖم اللُبي دمحم ؤبى مىُاع ال٣ظافي،
الظًً جدضر مٗهم بالٟٗل في ٖانمت ٧ل منهما٧ .اهذ امل٣اعبت لاؾاؾُت لله٣ٟت هي الد ٌٟالٗالمي
إلهخاط الى ،ِٟفي اؾتراجُجُت مكتر٦ت م٘ بٌٗ الضو ٫املىخجت الغثِؿُت التي ال جيخمي بلى ؤوب.٪
في ٖام  2001قاع ٥في هُىٍىع ،٥الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت ،في الضوعة الؿاصؾت والدمؿحن ()56
للجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة .مضازلخه ٧اهذ ًىم الؿبذ  10حكغًٍ الشاوي مً طل ٪الٗام.
ؤقاع بلى الضوع الظي ٧اهذ ٞجزوٍل جًُل٘ به ٖلى الؿاخت الضولُت ،مؿدكهضا ٧إمشلت باملباصعة امل٣ترخت
صازل مىٓمت الضو ٫لامغٍُ٨ت ،بالخ٣ضم هدى بٖخماص مُشا ١اظخماعي للبلضان لامغٍُ٨ت ،باإلياٞت بلى
املُشا ١الضًم٣غاَي للبلضان لامغٍُ٨ت.
ط٦غ الضوع الظي جلٗبه ٞجزوٍل في مىٓمت البلضان املهضعة للبترو ،٫وإٖاصة جيكُِ الخىاع والخٗاون بحن
صو ٫الكما - ٫الجىىب هدُجت إلٖاصة جُٟٗل مجمىٖت الـ  15بغثاؾت ٞجزوٍل .مغة ؤزغي ،جُغ ١بلى
الًُ٣ت الٟلؿُُيُت وإ٢امت صولت ٞلؿُُيُت ،لُيخهي باإلقاعة بلى يغوعة حُٛحر ماؾؿاث بغٍخىن ووصػ
(نىضو ١الى٣ض الضولي والبى ٪الضولي).
زلٖ ٫ام ٢ 2002ام بةخضي وٖكغًٍ ( )21عخلت صولُت ،مً يمنهم عخلخحن بلى الىالًاث املخدضة
لامغٍُ٨ت ،لاولى في ٧اهىن الشاوي والشاهُت في ؤًلى ،٫ولازحرة بؿبب مكاع٦خه في الضوعة الؿابٗت
والدمؿحن ( )57للجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة.
٧اهذ الؿُاؾت الداعظُت الٟجزوٍلُت ٢ض بضؤث ج٨دؿب مكاع٦ت في الؿاخت الضولُت ؤٖلى مً ؤي و٢ذ
مضخى .
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بضؤ هظا الٗام م٘ لاماهت الٗامت ملىٓمت ؤوب ٪وعثاؾت مجمىٖت الـ  15بُ٣اصة ٞجزوٍل ،وفي ًىم ٧ 11اهىن
الشاوي  2012في خٟل مغاؾم ؤُ٢م في م٣غ لامم املخدضة في مضًىت هُىٍىع ،٥جىلى هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ
عثاؾت مجمىٖت الـ . 77
ومً بحن املىيىٖاث التي جىاولها ،بهظه املىاؾبت ،مك٩لت الضًىن الداعظُت ألمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي،
مكحرا ،مً بحن اٖخباعاث ؤزغي ،بلى ؤن صًىن املىُ٣ت ٧اهذ ٢بل ٖ٣ضًً مً الؼمان جبل ٜخىالي ؾبٗماثت
ملُاع صوالع ؤمغٍ٩ي ( 700.000.000.000صوالع ؤمغٍ٩ي) ،وهي الٟترة التي صٗٞذ زللها ؤ٦ثر مً زماهماثت
ملُاع صوالع (800.000.000.000صوالع ؤمغٍ٩ي) ،والضًىن آلان ،جُ٣م بدىالي  900ملُاع
( 900.000.000.000صوالع ؤمغٍ٩ي) ،ؤقاع بليها ٖلى ؤنها "الضًً لابضي" في بٖاصة نُاٚت ملا ٢اله ُٞضًل
٧اؾترو عوػ ،بِىما حٛغ ١الكٗىب في الباؽ.
٦مىٓمت ؤوب ،٪مىٓمت صولُت ؤزغي لضو ٫الجىىب ،مجمىٖت الـ  ،77في ما ً٣غب مً ؤعبٗحن (ٖ )40اما
مً وظىصها٧ ،اهذ ٢ض ٖ٣ضث بظخمإ ٢مت واخض ٣ٖ ،ِ٣ٞض في هاٞاها ،خُض ٧ان ٢ض ج٣غع ٖ٣ض ٢مت ٧ل
زمـ ( )5ؾىىاث.
وٖلى ظضو ٫لاٖما ٫الضولي لظل ٪الٗام ،مً بحن ؤمىع ؤزغي ،لاظخمإ الاؾخصىاجي للمجلـ الغثاسخي
لضو ٫لاهضًؼ الظي ٖ٣ض في ؾاهخا ٦غوػ صي ال ؾُحرا ،بىلُُٟا؛ وماجمغ ٢مت لامم املخدضة لخمىٍل الخىمُت
في مىهخحري بامل٨ؿُ٪؛ ال٣مت الشاهُت للجداص لاوعوبي وؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي ،في مضعٍض ،بؾباهُا؛
الاظخمإ الشاوي لغئؾاء ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ،في ٚىاًاُ٦ل ،لا٧ىاصوع؛ ماجمغ ال٣مت الٗالمي للخىمُت
املؿخضامت في ظىهاوؿبر ،ٙظىىب ؤٞغٍُ٣ا؛ ماجمغ ال٣مت الٗالمي لألٚظًت الظي ٖ٣ضجه مىٓمت لاٚظًت
والؼعاٖت في عوما ،بًُالُا؛ وماجمغ ال٣مت الشاوي ٖكغ لغئؾاء الضو ٫و  /ؤو الخ٩ىماث لاًبحرًت
لامغٍُ٨ت ،الظي ٖ٣ض في بىهخا ٧اها ،ظمهىعٍت الضومُيُ٩ان.
ال ًيبػي ؤن هيسخى ؤهه ،في طل ٪الى٢ذ ،في الؿُا ١لامغٍ٩ي البُجي بدلىٖ ٫ام ٧ ،2002اهذ ٖملُت
املٟاوياث لدكُ٨ل لال٩ا ججغي في مضًىت بىما.
زل ٫مكاع٦خه في املاجمغ الضولي ملىٓمت لامم املخدضة لخمىٍل الخىمُت الظي ٖ٣ض في مىهخحري بالىالًاث
املخدضة امل٨ؿُُ٨ت في الٟترة مً  18بلى  22آطاع ،ؤمام ممشلحن ًٖ ؤ٦ثر مً ماثت وؾبٗحن ( )170صولت،
مً بُنهم ؤ٦ثر مً زمؿحن ( )50عثِؿا ومؿاو ٫صولت؛ وإلى ظاهب عئؾاء و٢اصة املىٓماث املخٗضصة
لاَغا ٝومىضوبي املىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت وعظا ٫لاٖما ٫والدبراء ،ؤقاع بلى َلب ٞجزوٍلي ،جم لاٖغاب
ٖىه بالٟٗل ،في ٧ل مً ٢مت لالُٟت و٢مت لامغٍ٨خحن ،إلٖلن خالت َىاعت اظخماُٖت.
٧ان الهض ٝمً هظا الُغح هى لاٖترا ٝبإن الٗالم ٧ان بالٟٗل في خالت َىاعت اظخماُٖت زُحرة
للٛاًت ،لظل٧ ٪ان ال بض مً لاٖلن ٖنها والخهغ ٝو٣ٞا لظل.٪
ولهظه الٛاًت ،ا٢ترح بوكاء نىضو ١بوؿاوي صولي ٧إصاة ملىاظهت هظه الخالت الُاعثت.
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في هٟـ الٗام ً ،ىم لازىحن  2ؤًلى ٫في ظىهاوؿبر ،ٙظىىب ؤٞغٍُ٣ا ،في مضازلخه في ال٣مت الٗاملُت الشاهُت
للخىمُت املؿخضامت ،هُابت ًٖ مجمىٖت الـ  + 77الهحن٦ ،غع مغة ؤزغي الخاظت بلى بوكاء نىضو١
بوؿاوي صولي ،الظي جهىعه ٦هىضو ١بلؼامي لهالح ؤ٣ٞغ الضو ٫في الٗالم ،خُض حؿاهم ُٞه الضو٫
بيؿبت ٖكغة باملاثت ( )٪10مً لاهٟا ١الٗؿ٨غي الٗالمي و ٖكغة باملاثت ( )٪10مً الضًً الداعجي الظي
٧اهذ الضو ٫لا٦ثر ٣ٞغا جضٗٞه لل٣ىي لا٢خهاصًت ،باإلياٞت الى لامىا ٫املهاصعة مً تهغٍب املدضعاث
ومً الٟؿاص.
زلٖ ٫ام  ،2003هٟظ زماوي ٖكغة ( )18عخلت صولُت ،يمً ؤظىضة خًغ مً زللها في ٧اهىن الشاوي
مغاؾم لاهخ٣ا ٫الغثاسخي بلى لىَـ بًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا في البراػٍل؛ ولىؾُى بصوًٍ ٚىجحرًؼ بىعبىا في
لا٧ىاصوع؛ هِؿخىع ٦حرقجر في لاعظىخحن في ؤًاع؛ وؤزحرا هُ٩اهىع صواعحي ٞغوجىؽ ،في ؤؾىوؿُىن،
الباعاٚىاي  ،في آب.
في ٧اهىن الشاوي ،في م٣غ لامم املخدضة في هُىٍىع ،٥ه٣ل الغثاؾت املا٢خت ملجمىٖت الـ  + 77الهحن ،بلى
مل ٪املٛغب دمحم الؿاصؽ.
في ؤًاع ،قاع ٥في ؤلبحرو في ال٣مت الؿابٗت ٖكغة ملجمىٖت عٍى ،في ٧ىػ٧ى ،وفي الكهغ الخالي في لاظخمإ
الغاب٘ والٗكغًٍ ملجلـ الؿى ١املكتر٦ت و٢مت الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) ،في الباعاٚىاي،
وفي مجلـ لاهضًؼ الغاب٘ ٖكغ الغثاسخي في ٧ىلىمبُا.
وباملشل ،في لاوعوٚىاي ،قاع ٥في ؤوكُت الظ٦غي الؿىىٍت الشالشت والٗكغًٍ لغابُت الخ٩امل ألمغٍ٩ا
اللجُيُت ،في آب ،وفي ؤًلى٫؛ في املاجمغ الؿاصؽ لألَغا ٝفي اجٟاُ٢ت لامم املخدضة مل٩اٞدت الخصخغ
والجٟا ،ٝفي هاٞاها٧ ،ىبا٦ ،ما ؾِكاع ٥في حكغًٍ الشاوي في ال٣مت الغثاؾُت لاًبحرًت لامغٍُ٨ت الشالشت
ٖكغة ،التي ٖ٣ضث في ؾاهخا ٦غوػ صي ال ؾُحرا ،في بىلُُٟا.
مً املهم ؤن هلخٔ ؤهه مً بحن الغخلث الشماهُت ٖكغ التي جمذ هظا الٗام ،طهب في زمـ ( )5منها بلى
البراػٍل ،واخضة منها بمىاؾبت املىخضي الاظخماعي الٗالمي.
في املىخضي الاظخماعي الٗالمي في بىعجى ؤلُٛغي٢ ،ضم هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ ٨ٞغة "اقتراُ٦ت ال٣غن
الخاصي والٗكغًٍ" ٦خُاع بوؿاوي للخٛلب ٖلى اللُبرالُت الجضًضة والغؤؾمالُت.
ػاع لاعظىخحن في مىاؾبخحن٦ ،ما جىاظض ؤًًا في ٧ىبا وظاماً٩ا وؤلبحرو وجغٍيُضاص وجىباٚى.
بمىاؾبت مغاؾم جىهِب الغثِـ لا٧ىاصوعي لىؾُى ظىجحرًؼَ ،غح ٖلُه ٨ٞغة بوكاء آلُت صولُت
الؾخٗاصة عؤؽ املا ٫ال٨بحر للٟؿاص ،املىصٕ في امللطاث الًغٍبُت والخؿاباث الؿغٍت ،لٛغى مؼصوط هى
بٖاصجه بلى بلضانهم لانلُت .وفي هٟـ الى٢ذ جسهُو وؿبت مئىٍت إلوكاء نىضو ١بوؿاوي صولي
مل٩اٞدت ال٣ٟغ .ؾِخم ج٣ضًم هظا ال٨ٟغة ؤًًا بٗض ؤعب٘ وٖكغًٍ ( )24ؾاٖت ،في م٣غ لامم املخدضة في
هُىٍىع.٥
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في آزغ وظهت صولُت له في ٖام  ،2003ؾاٞغ هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ بلى ظمهىعٍت بىلُُٟا لخًىع ال٣مت
الغثاؾُت لاًبحرًت لامغٍُ٨ت الشالشت ٖكغة .جًمىذ الىزُ٣ت النهاثُت ب٢تراخه بكإن ج٩ىًٍ نىضو١
بوؿاوي صولي ،باإلياٞت بلى ب٢تراخه إلٖلن ٖام  2004الؿىت لاًبحرًت لامغٍُ٨ت مل٩اٞدت الخمُحز يض
لاشدام طوي لاٖا٢ت ،و٢ض جم ٢بىله ٧ىؾُلت لخٗؼٍؼ بهضماط هظا الُ٣إ مً الؿ٩ان.
في ٧اهىن الشاوي  ،2004قاع ٥في ال٣مت لاؾخصىاثُت لألمغٍُ٨خحن ،التي ٖ٣ضث في مىهخحري بامل٨ؿُ،٪
والتي جًمىذ وزُ٣تها النهاثُت (بٖلن هىٍٟى لُىن) ب٢تراخه بكإن ج٩ىًٍ الهىضو ١لاوؿاوي الضولي
بال٩امل ،في بخضي ٣ٞغاجه ،وهى هٟؿه لا٢تراح الظي ٧ان ًغوط له في مداٞل صولُت مسخلٟت ،ومغة ؤزغي،
ب٢ترح بٖلن خالت َىاعت اظخماُٖت في ظمُ٘ ؤهداء ال٣اعة.
٦ما ؤنغ ٖلى ؤهه ،جماما ٦ما جم اٖخماص املُشا ١الضًم٣غاَي للبلضان لامغٍُ٨ت في املجا ٫الؿُاسخيً ،جب
بوكاء ؤصاة ممازلت ،ول ً٨طاث َبُٗت اظخماُٖت ،والتي ؾماها املُشا ١الاظخماعي للبلضان لامغٍُ٨ت
لل٣اعة بإ٦ملها .وفي هظا لاججاه ،ؤقاع بلى ؤن هظه ال٨ٟغة ٢ض جم ٢بىلها في ٢مت مىٓمت الضو ٫لامغٍُ٨ت في
ماعٚاعٍخا.
في طل ٪الكهغ وانل عخل جه باظخمإ ٖمل في ظمهىعٍت ٧ىبا ،في ٧ 14اهىن الشاوي  .2004في و٢ذ الخ،٤
في قباٍ٢ ،ام بغخلخه لاولى بلى ظمهىعٍت ٚىٍاها الخٗاوهُت املجاوعة.
في ؤًاعٗٞ ،ل الصخيء هٟؿه في ال٣مت الشالشت ألمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي والاجداص لاوعوبي ،التي ٖ٣ضث في
امل٨ؿُ ،٪خُض ب٢ترح حكُ٨ل نىضو ١بوؿاوي لل٩اعٍبي لخسُُِ ؾُاؾاث مً قإنها ؤن حؿاٖض ٖلى
الخض مً ال٣ٟغ في مىُ٣ت البدغ ال٩اعٍبي ،و٦ظل ٪بٖلن ؤمغٍ٩ا اللجُيُت في خالت َىاعت ،في مىاظهت
ال٣ٟغ والجىٕ ،للٗمل بؿغٖت .في و٢ذ الخ٢ ،٤ام بغخلت زاهُت بلى ٧ىبا.
في جمىػ ،قاع ٥في لاعظىخحن في لاظخمإ الؿاصؽ والٗكغًٍ ملجلـ الؿى ١املكتر٦ت و٢مت عئؾاء صو٫
الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) والضو ٫املغجبُت والًُى ٝالدانحن ،وهي املىاؾبت التي صزلذ
ٞيها ٞجزوٍل ٦ضولت مغجبُت بلى الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع)؛ م٘ هٓحره لاعظىدُجي٢ ،ام بخ٣ضًم
لاظغاءاث التي ؤصث بلى بوكاء ٢ىاة جلٟؼٍىهُت ؤمغٍُ٨ت ظىىبُت ،والتي ؾخدك٩ل الخ٣ا جدذ اؾم جلٟؼٍىن
الجىىب.
في الكهغ هٟؿه٢ ،ضم مضازلت في املجلـ الغثاسخي لضو ٫لاهضًؼ الدامـ ٖكغ في لا٧ىاصوع .زم ،في
ؤًلى٢ ،٫ام بغخلخه الشالشت ٖكغة بلى البراػٍل ،وٖاص بليها مغة ؤزغي في حكغًٍ الشاوي لخًىع لاظخمإ
الشامً ٖكغ لغئؾاء صو ٫وخ٩ىماث مجمىٖت عٍى ،مً زم جاب٘ عخلخه في لاًام الخالُت بلى ظمهىعٍت
الضومُيُ٩ان٧ ،ىبا و٧ىلىمبُا.
٢بل نهاًت قهغ حكغًٍ الشاوي ،بضؤ ظىلت قملذ بؾباهُا ولُبُا وعوؾُا وإًغان وُ٢غ زم مغة ؤزغي بلى
بؾباهُا.
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وبىٟـ الُغٍ٣ت ،في الكهغ لازحر مً الٗام قاع ٥في الاظخمإ الشالض لغئؾاء ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ،في
ؤلبحرو ،خُض جم بوكاء ججم٘ صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت؛ ؾاٞغ مغة ؤزغي بلى ٧ىبا٢ ،ضم مضازلت في البراػٍل في
لاظخمإ الؿاب٘ والٗكغًٍ ملجلـ الؿى ١املكتر٦ت للجىىب ،وؤزحرا ازخخم الٗام بؼٍاعة بلى ظمهىعٍت
الهحن الكٗبُت.
بل ٜعنُض ٖام  2005ما مجمىٖه  27عخلت بلى الداعط ،والتي بضؤث في ٧اهىن الشاوي بمكاع٦خه في اليسدت
الدامؿت للمىخضي الاظخماعي الٗالمي ،الظي ٖ٣ض في بىعجى ؤلُٛغي ،البراػٍل؛ وبؼٍاعة بلى لاعظىخحن ،وهي
املىاؾبت التي جم ٞيها جى ُ٘٢بجٟا ١في بىٍيـ آًغؽ لخٗؼٍؼ مدُت جلٟؼٍىن الجىىب الجضًضة ،وٍ٣ترح
بوكاء ُ٦ان مهغفي في ؤمغٍ٩ا اللجُيُت ،مىظه هدى اثخماهاث الخىمُت ،صون قغوٍ مىٓماث لاثخمان
املخٗضصة لاَغاٝ؛ ٦ما ٖغى ٨ٞغة بوكاء بى ٪الجىىب حٛظًه لاخخُاَُاث الضولُت لضو ٫املىُ٣ت.
٦ما ؤٖلً مىٟ٢ه لىاخُت جإؾِـ بجداص صو ٫طاث صًىن زاعظُت ٦بحرة.
في قهغ آطاع ،قاع ٥في مغاؾم جىهِب الغثِـ جاباعي ٞاؾ٨حز ،في مىهدُُٟضًى ،لاوعوٚىاي .ولضي
ونىله ،خمل عثِـ الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت ،ظىعط صبلُى بىف ،املؿاولُت في خا ٫خضور ؤي شخيء
لخُاجه ،مكحرا بلى جإ٦ضه مً وظىص تهضًضاث يضه ،بدؿب مٗلىماث خهلذ ٖليها مهاصع
اؾخسباعاجُت ،وؤقاع بلى ؤن الغثِـ ال٩ىبي ُٞضًل ٧اؾترو جل٣ى مٗلىماث ممازلت.
في هٟـ الكهغ ،بضؤ ٖلى الٟىع ظىلت ؤزظجه بلى ظمهىعٍت الهىض وصولت ُ٢غ والجمهىعٍت الٟغوؿُت ،ولً٨
٢بل مٛاصعجه مىهدُُٟضًى ،ؤقاع بلى ونى ٫خاملت َاثغاث جابٗت للبدغٍت لامغٍُ٨ت بلى ؤعوبا ،الٗمل الظي
ونٟه بإهه اؾخٟؼاػ ظضًض إلصاعة الغثِـ بىف ججاه ٞجزوٍل .وط٦غ ؤن الؿُٟىت الٗؿ٨غٍت ٧اهذ جدمل
ٖلى مخنها زمؿا وٖكغًٍ(َ )25اثغة هلُ٩ىبتر خغبُت وؤل ٠وزمؿماثت ( )1500مً مكاة البدغٍت
وؤل )1000( ٠مً ؤٞغاص الُا٢م.
في هظا الهضص ،نغح في ماجمغ صخٟي ؤهه بطا اجسظث الىالًاث املخدضة بظغاء يضهٞ ،لً جظهب ُ٢غة
ه ِٟلخل ٪الضولت .وؤ٦ض مجضصا ٖلى وظىص ؤصلت ٢ىٍت ٖلى تهضًضاث يض شدهه مً ٢بل املاؾؿت
لامغٍُ٨ت التي اتهمها بالخدًحر لخدغ٧اث ظضًضة ،مدظعا مً ؤن بلصه مؿخٗضة لغ ٌٞؤي مداولت
لإلَاخت بد٩ىمخه.
باليؿبت للضبلىماؾُت الٟجزوٍلُت ،حٗخبر ػٍاعجه بلى الهىض ؤو ٫ػٍاعة ً٣ىم بها عثِـ ٞجزوٍلي .و٢ض اقخملذ
ٖلى ًىمحن ( )2مً لاوكُت الغؾمُت في هُىصلهي  ،زم في ٧ل٨خا (الٗانمت ال٣ضًمت) ،وؤزحرا في بىٛالىع،
ُ٢ب الضولت لخُىٍغ الخ٨ىىلىظُا وج٨ىىلىظُا املٗلىماث.
في بَاع هظه الجىلت الهٛحرة ،ؤزىاء وظىصه في ٞغوؿا ،اؾدى٨غ مغة ؤزغي وظىص ماامغة ؤمغٍُ٨ت إلنهاء
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خُاجه 2.ولهظه الٛاًت  ،ؤنغ ٖلى ؤن ؤي شخيء ًدضر له " ...ؾىٗغ ٝؤن الصدو املؿاو ٫هى عثِـ
الىالًاث املخدضة  ،3"...ظىعط صبلُى بىف ،الظي اتهمه بُ٣اصة بصاعة ٖضًمت الًمحر وجمشل"  ...تهضًض
4
خ٣ُ٣ي للٗالم ." ...
وخى ٫املىيىٕ ،ؤوضحٖ ،لى الىدى الخاليٖ .." :ىضما هتهم بصاعة بىف بضٖم ؤو الخدًحر ملخاولت اٚخُا،٫
ٞظل ٪ألهىا وٗغ ٝما هخدضر ٖىه  ،5"..مًُٟا .." :هىا ٥ؤقُاء ٦شحرة ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤ٢ىلها ألؾباب
6
واضخت ،ال ؤعٍض الب٣اء صون مهاصع مسابغاجُت ." ...
في هِؿان ،وي٘ ؤظىضة ٖمل في هاٞاها ،بمىاؾبت لاظخمإ الٟجزوٍلي ال٩ىبي لاو ٫لخُبُ ٤لالبا (البضًل
البىلُٟاعي لكٗىب ؤمغٍ٩ا ،ولاظخمإ الىهٟي الشالض ملخاعبت لال٩ا  ،ولاظخمإ الشالض للجىت لاصاعٍت
إلجٟاُ٢ت الخ٩امل لا٢خهاصي.
في ؤًاعٗٞ ،ل الصخيء هٟؿه في البراػٍل ،في بَاع ال٣مت لاولى ألمغٍ٩ا الجىىبُت والضو ٫الٗغبُت.
مً وظهت الىٓغ الؿُاؾُت ،مإؾؿت هظا املىخضي ٧ألُت ظضًضة للجٟا ١الؿُاسخي الؾخمغاعها م٘ الى٢ذ
وجدضًض جىاعٍش ظضًضة إلُٖاء اؾخمغاعٍت لهظه الل٣اءاث لُ٣بحن مهمحن في الجٛغاُٞا الؿُاؾُت
الٗاملُت ،والتي جًم ازىحن وٖكغًٍ (  )22صولت مً ظامٗت الضو ٫الٗغبُت و  12صولت مً ؤمغٍ٩ا
الجىىبُت ،حك٩ل لاهجاػ الغثِسخي لهظا الخضر الظي ظم٘ املىُ٣خحن.
في خؼٍغان ،قاع ٥في ؤؾىوؿُىن ،الباعاٚىاي ،في لاظخمإ الشامً والٗكغًٍ ملجلـ الؿى ١املكتر٦ت
و٢مت الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) ،خُض صٖا بلى جىُٟظ زمـ ( )5م٣ترخاث :بترو ٫الجىىب،
ٚاػ الجىىب ،ظامٗت الجىىب ،خل٣ت الُا٢ت الجىىبُت و جلٟؼٍىن الجىىب.
في جمىػ في ؤلبحرو ،في املجلـ الغثاسخي الؿاصؽ ٖكغ لضو ٫لاهضًؼ ،جىلى الغثاؾت املا٢خت لخجم٘ صو٫
لاهضًؼ ،وهي ٦خلت ج٩امل صون ب٢لُمُت ظمٗذ بحن بىلُُٟا و٧ىلىمبُا ولا٧ىاصوع وؤلبحرو وٞجزوٍل ،وٍبلٜ
ٖضص ؾ٩انها خىالي  120ملُىن ( )120.000.000وؿمت ،زمؿىن باملاثت منهم (٧ )٪50اهىا جدذ زِ
ال٣ٟغ.
في هظا الاظخمإ الغثاسخي الؿاصؽ ٖكغ ملىُ٣ت لاهضًؼ صون لا٢لُمُت٢ ،ضم ؤعبٗت ( )4م٣ترخاث ُٞما
ًسو الخ٩امل ؾُ٩ىن لها جإزحر ٢ىي ؤبٗض مً مىُ٣ت لاهضًؼ الجٛغاُٞت٧ .اهذ امل٣ترخاث :بوكاء بترو٫
لاهضًؼ؛ بوكاء جلٟؼٍىن الجىىب ،الظي بضؤ ٖملُاجه في  24مً جمىػ في طل ٪الٗام؛ جضوٍل مهمت املعجؼة؛
2
الهاؾُىن (صخُٟت٧،ىؾخاعٍ٩ا) املىٖ ٘٢لى الاهترهذ" .حكاٞحز ٌٗؼػ ٖل٢اجه م٘ باعَـ وؾِ جىجغ م٘ واقىًُ" الاعبٗاء  9آطاع لٗام  .2005مإزىط مً
 . http://wvw.nacion.com/ln_ee/2005/marzo/09/ultima-la17.htmlاؾدكاعة جمذ ًىم لاخض  8آطاع لٗام  12:34 ،2015بٗض الٓهغ.
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وجإؾِـ الهىضو ١لاوؿاوي الضوليٖ ،لى الغٚم مً ؤهه ب٢ترح هىا مخٛحرا هىنىضو ١بوؿاوي لضو٫
لاهضًؼ.
في قهغ آب٢ ،ام بجىلت ٢هحرة بلى ظىىب ال٣اعة لامغٍُ٨ت ٖكُت اظخمإ هه ٠ال٨غة في ماع صًل بلجا في
هٟـ الٗام ،وبالخالي ونل بلى لاوعوٚىاي ولاعظىخحن والبراػٍل.
في آب ٢ ،ام ؤًًا بؼٍاعة ٖمل بلى ظمهىعٍت ٧ىبا؛ وجاب٘ بلى ظاماً٩ا ،خُض جم الخىٖ ُ٘٢لى زُاب الىىاًا
املخٗل ٤ببترو٧اعٍبي ،وفي املاعجُيًُ ٪لخ٣ي بالغثِـ الٟغوسخي ظا ٥قحرا ،٥في ٖانمخه ٞىعث صي ٞغاوـ.
في ؤًلىٖ ٫اص بلى ظاماً٩ا ،بمىاؾبت ال٣مت الشاهُت لغئؾاء صو ٫و  /ؤو خ٩ىماث بترو٧اعٍبي ،وهي الٟغنت
التي جم مً زللها الخى ُ٘٢م٘ حؿ٘ ( )9صو ٫ظؼعٍت ٧اعٍبُت ،هٟـ الٗضص مً لاجٟاُ٢اث الشىاثُت في مجا٫
الخٗاون في الُا٢ت ،بج٣ٟذ ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت مً زللها ،في بَاع بترو٧اعٍبي ،وهي قغ٦ت
َا٢ت مخٗضصة الضو ٫جخ٩ىن مً ؤعب٘ ٖكغة ( )14صولت مً خىى البدغ ال٩اعٍبي ،م٘ خ٩ىماث هظه
الضو ٫الدؿ٘ (ٖ )9لى جىعٍض ؾبٗت وؾبٗحن ؤلٟا وزلزماثت بغمُل ًىمُا 77300( .بغمُل في الُىم) مً
الى ِٟالدام واملىخجاث امل٨غعة ،ال حكمل ال٨مُاث املىظهت بلى ظاماً٩ا و٧ىبا ،اللخحن جم جى ُ٘٢اجٟاُ٢اث
زىاثُت مٗهما مؿب٣ا.
وبهظه الُغٍ٣ت ،في مجمىٖها ههذ بجٟاُ٢اث الدكُٛل ٖبر الضو ٫املىٗ٢ت ٖلى بترو٧اعٍبيٖ ،لى جىٞحر
ؤ٦ثر مً ماثتي ؤل ) 200000( ٠بغمُل مً الى ِٟالدام ومكخ٣اجه مً ٢بل قغ٦ت الى ِٟالٟجزوٍلُت،
لكغ٧اث الى ِٟفي ٧ل مً الضو ٫الشلزت ٖكغ لازغي ( )13املىٗ٢ت ٖلى الاجٟاُ٢ت.
في طل ٪الكهغ ،قاع ٥ؤًًا في الضوعة الؿخحن ( )60لألمم املخدضة ،في هُىٍىع ،٥والتي جمشل املغة
الدامؿت التي ًساَب ٞيها الجلؿت الٗامت ألٖلى مىخضي مخٗضص لاَغا ،ٝمً بظمالي ؾب٘ مضازلث
ؤصلى بها ٞيها ،زل ٫بصاعجه الخ٩ىمُت.
وفي هظا املًماع٢ ،ضم ؤعبٗت ( )4م٣ترخاث مىظهت هدى همىطط ظضًض ألٖلى مىخضي ٖالمي .ب٢ترح ،في
امل٣ام لاو ،٫جىؾُ٘ مجلـ لامً ،في ٧ل مً ؤًٖاثه الضاثمحن وٚحر الضاثمحن ،وإجاخت صزى ٫الضو٫
الىامُت الى الٟئت لاولى مً هظه الٟئاث.
زاهُا  ،ؤقاع بلى يغوعة ػٍاصة الكٟاُٞت ،لاخترام ولاقغا ٥في ظمُ٘ ؤظهؼتها وؤؾالُب ٖملها.
٦ىُ٣ت زالشت ،لالٛاء الٟىعي لخ ٤الى ٌ٣في ٢غاعاث مجلـ لامً ،وهى املى ٠٢الظي ْلذ ٞجزوٍل
جخسظه ،بك٩ل منهجي ،مىظ ؾذ ( )6ؾىىاث ،مٗخبرة ؤهه ب٣اًا هسبىٍت ال جخىا ٤ٞم٘ الضًم٣غاَُت ومبضؤ
املؿاواة الؿُاصًت بحن الضو.٫
عابٗا :حٗؼٍؼ صوع لامحن الٗام وزانت في بَاع الضبلىماؾُت الى٢اثُت.
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و٢غب نهاًت زُابه ،ؤصان الىاقِ الباعػ باث عوبغحؿىن ،املغشح الغثاسخي لامغٍ٩ي ٖام  ،1988الظي
َلب اٚخُاله مً صازل الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت ،و٦ظلٖ ٪لى قاقاث الخلٟؼٍىن ،صون ؤن جخسظ
خ٩ىمت جل ٪الضولت ؤي ٗٞل .في جل ٪املىاؾبت ،في بغهامج مخلٟؼ ٖلى قب٨ت لاطاٖت املؿُدُت (،)CBN
نغح عوبغحؿىن بهغاخت ؤهه ..." :بطا اٖخ٣ض (حكاٞحز) ؤهىا هداو ٫اٚخُاله ،ؤٖخ٣ض ؤهه ًجب ٖلُىا املضخي
٢ضما والُ٣ام بظل 7 "... ٪في الىا ،٘٢ؤقاع بلى ؤن اٚخُاله ؾُ٩ىن ؤ٢ل ج٩لٟت مً الظهاب بلى خغب
لإلَاخت به.
ؤههى طا ٥الكهغ في البراػٍل ،في لاظخمإ لاو ٫لخجم٘ صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ،خُض لٟذ اهدباه عئؾاء
املىُ٣ت ؤهه في مسُِ الخ٩امل الجضًض هظا لً ًخم ٗٞل ؤي شخيء بطا جًمً هُ٩له املاؾسخي مكاع٦ت
الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) و ججم٘ صو ٫لاهضًؼ ،و٦ظل ٪بُ٣ت املاؾؿاث التي ٧اهذ مٗغوٞت
بالٟٗل؛ ألهه ،خؿب عؤًهً ،جب ؤن جخجاوػ املاؾؿت الجضًضة التي ًخم بىائها محر٧ىؾىع وججم٘ صو٫
لاهضًؼ ،م٘ ازخٟاء هظه املاؾؿاث جضعٍجُا.
في حكغًٍ لاو٢ ،٫ام مغة ؤزغي بجىلت نٛحرة لشلزت بلضان ،هظه املغة بلى بؾباهُا ،خُض قاع ٥في ال٣مت
الدامؿت ٖكغ لغئؾاء الضو ٫والخ٩ىماث لاًبحرًت لامغٍُ٨ت؛ في و٢ذ الخ ،٤في بًُالُا٢ ،ضم مضازلت في
الظ٦غي الؿخحن ( )60ملىٓمت لاٚظًت والؼعاٖت خُض ؤقاع بلى الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت ٖلى ؤنها ؤ٦ثر
صو ٫الٗالم جلىٍشا للبِئت ،مظ٦غا ؤنها ب  ٪ 5مً ؾ٩ان الٗالم حؿتهل ٪ما ً٣غب مً  ٪25مً الُا٢ت
املىلضة ٖلى ٧ى٦ب لاعى؛ وفي الى٢ذ هٟؿه زههذ ؤ٦ثر مً ؤعبٗماثت وزمؿحن ؤل ٠ملُىن صوالع
للى٣ٟاث الٗؿ٨غٍت ،بياٞت بلى عًٞها الخىٖ ُ٘٢لى بغوجى٧ىُ٦ ٫ىجى.
وجيخهي جل ٪الجىلت باظخمإ زىاجي في باعَـ بٟغوؿا م٘ ؾلُاث البلض.
بدلى ٫حكغًٍ الشاوي ،اوٗ٣ضث ال٣مت الخاعٍسُت الغابٗت لألمغٍُ٨خحن في ماع صًل بلجا ،لاعظىخحن ،خُض
جم وي٘ يغٍذ لال٩ا.
ؤزحرا ،في قهغ ٧اهىن لاو٢ ،٫ام بؼٍاعة ظمهىعٍت ؤوعوٚىاي الكغُ٢ت بمىاؾبت لاظخمإ الخاؾ٘
والٗكغًٍ ملجلـ الؿى ١املكتر٦ت و٢مت الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) ،خُض جم الخىٖ ُ٘٢لى
الاجٟا ١لاَاعي إلهًمام ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت بلى محر٧ىؾىع .مً هىا ،٥جىظه هدى ظمهىعٍت
الباعاٚىاي ،ومً هىا ٥بلى البراػٍل لىي٘ حجغ لاؾاؽ لبىاء مهٟاة الججرا ٫زىؾُه اٚىاؾُى ابغٍى
ولُما ،في عَؿُٟي ،بحرهامبى٧ى؛ وؤزحرا ،بلى ؾاهخا ماعجا٧ ،ىلىمبُا ،في ٧ 17اهىن لاو.2005 ٫
زلٖ ٫ام  ،2006جىظه هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ بلى ما مجمىٖه زلزت وؤعبٗحن ( )43وظهت صولُت.
7

الاوهُٟغؾى (صخُٟت ،لا٧ىاصوع) املىٖ ٘٢لى الاهترهذ" .ؤب ًُالب ب٣خل حكاٞحز" ا.ٝ.ب ،واقىًُ ،الىالًاث املخدضة ،الاعبٗاء  24آب لٗام  .2005مإزىط مً
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ًبضؤ قهغ ٧اهىن الشاوي في البراػٍل ،م٘ الل٣اء الشلسي بحن ٞجزوٍل ولاعظىخحن والبراػٍل٢ ،بل قهغ مً هظا
املىٖض ،في ٧ 18اهىن لاو٧ ،2005 ٫ان بًٟى مىعالِـ ؤًما هى الٟاثؼ في الهىاصً ٤الاهخسابُت في بىلُُٟا،
وهي الخ٣ُ٣ت التي لم حٛب ًٖ اٖخباعاث حكاٞحز ٞغٍاؽ وهٓغاثه ،و٧ان هظا هى الجاهب لاو ٫الظي
ؤقاعوا بلُه في بُان مكتر ٥نضع بمىاؾبت هظا الاظخمإ الغثاسخي٦ .ما ب٢ترح هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ بوكاء
مجلـ صٞإ في ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ًخإل ٠مً لازجي ٖكغة ( )12صولت ظىىبُت في ال٣اعة لامغٍُ٨ت.
في هٟـ الكهغ ،خًغ مغاؾم الخىهِب الغثاسخي إلًٟى مىعالِـ ؤًما ،في بىلُُٟا ،التي و ٘٢م٘ خ٩ىمتها
اجٟاُ٢خحن بكإن مؿاثل الُا٢ت.
في قباٍ ،ؾاٞغ بلى هاٞاها٧ ،ىبا ،في ؾُا ١خضر ُٞه في الُىم الؿاب ،٤جىجغاث م٘ الىالًاث املخدضة
لامغٍُ٨ت جًمىذ الُغص املخباص ٫للمىْٟحن الضبلىماؾُحن بحن ٧اعا٧اؽ وواقىًُ؛ ٧ان وػٍغ الضٞإ
لامغٍ٩ي صوهالض عامؿُٟلض ٢ض ؤقاع بلى الغثِـ حكاٞحز ٞغٍاؽ ٖلى ؤهه ؤصول ٠هخلغ لضًه ال٨شحر مً
ؤمىا ٫الى ،ِٟو٧ان ٌٗمل بك٩ل وزُ ٤م٘ ُٞضًل ٧اؾترو وإًٟى مىعالِـ .بِىما ،مً ظهخه ،اتهم مضًغ
املدابغاث الىَىُت ،ظىن صًمتري هُجغوبىهتي ،الغثِـ الٟجزوٍلي بمؿلُ٨ت الخضزل في املىُ٣ت.
في آطاعً ،خاب٘ ظضو ٫لاٖما ٫في حكُلي ،بمىاؾبت مغاؾم الخىهِب الغثاسخي ملِكُل باقُلُذ ،وهي
ٞغنت ٖ٣ض ٞيها لاظخمإ الظي الخ٣ى ُٞه زىؾُه ماهىٍل "مُل" ػٍلًا عوؾالِـ ،عثِـ ظمهىعٍت
هىضوعاؽ آهظا.٥
في هِؿان ،ؾاٞغ بلى الباعاٚىاي ،في ػٍاعة ججاوػث الىُا ١الشىاجي  ،ِ٣ٞخُض ؤهه باإلياٞت بلى عئؾاء
الباعاٚىاي هُ٩اهىع صواعحي وٞجزوٍل هىٚى حكاٞحز ؛ ٧ان ػٖماء بىلُُٟا بًٟى مىعالِـ ؤًما ولاوعوٚىاي
جاباعي ٞاؾ٨حز ؤًًا في ؤعا خي الباعاٚىاي ،لدكُ٨ل ما ٌؿمى مسغوٍ الُا٢ت في ؤمغٍ٩ا الجىىبُت .
َغخىا ظضوي بىاء ما ٌؿمى بسِ ؤهابِب الٛاػ الجىىبي الظيً ،بضؤ مً ٞجزوٍلً ،مغ ٖبر البراػٍل
ولاعظىخحن للخىانل م٘ لاوعوٚىاي ،وٍخ٣اعب م٘ زِ ؤهابِب الٛاػ الظي ؾِخم بىائه بحن خ٩ىماث
بىلُُٟا والباعاٚىاي ولاوعوٚىاي.
باليؿبت لدكاٞحز ٞغٍاؽ ،ظٗلذ اخخُاَُاث الٛاػ املىظىصة في املىُ٣ت بجداص ٦ل املكغوٖحن بحن
ٞجزوٍل ولاعظىخحن والبراػٍل مً هاخُت؛ وبىلُُٟا والباعاٚىاي ولاوعوٚىاي مً هاخُت ؤزغي؛ ؤمغا مم٨ىا،
باالياٞت الى ػٍاصة الاؾخ٨كا ٝوالٗشىع ٖلى اخخُاَُاث ؤ٦بر مً الُا٢ت.
بٗض طل ،٪قاع ٥في البراػٍل في لاظخمإ بحن لا٢لُمي الشاوي للخ٩امل ،وهي الغخلت التي ؤ٦ض ٞيها ٖلى ؤن
ٞجزوٍل بضؤث باإلهٟها ًٖ ٫ججم٘ صو ٫لاهضًؼ ،مٗخبرا ؤهه همىطط ج٩امل ٞاقل ،ع٦ؼ ؤ٦ثر ٖلى الجاهب
الخجاعي ومهمل الاظخماعي والؿُاسخي .وؤقاع بلى ؤهه ٖلى الغٚم مً ؤن ٞجزوٍل ازخاعث الؿى ١املكتر٦ت
للجىىب (محر٧ىؾىع) ،بال ؤهه ٧ان ال بض مً بنلح هظه ال٨خلت ؤًًا.
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ؾاٞغ بلى هظه الضولت مغة ؤزغي للمغة الشاهُت في طل ٪الكهغ للمكاع٦ت في لاظخمإ الشلسي الغاب٘ بحن
لاعظىخحن والبراػٍل وٞجزوٍل.
في ؾاو باولى ،ظىبا بلى ظىب م٘ لىَـ بًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا وهِؿخىع ٦حرقجر ،جم بخغاػ ج٣ضم في
املىا٢كاث الدانت بمكغوٕ بىاء زِ ؤهابِب الٛاػ الظي ؾِخم جىُٟظه في ٞترة جتراوح بحن زمـ ()5
وؾب٘ ( )7ؾىىاث ،بُى ٫ؤ٦ثر مً ٖكغة آالُ٦ ٝلىمتر (٦ 10000م) ،مً ٞجزوٍل بلى لاعظىخحن؛
باؾدشماع ً٣ضع بىدى زلزت وٖكغًٍ ملُاع صوالع ؤمغٍ٩ي ( 23.000.000.000صوالع ؤمغٍ٩ي) ،يمً ٖملُت
ج٩امل ؤمغٍ٩ا اللجُيُت ،م٘ ال٣ضعة ٖلى ه٣ل ،في املغخلت لاولى ،ماثت وزمؿىن ملُىن متر مٗ٨ب
( )150.000.000مً الٛاػ ًىمُا.
مً وظهت هٓغه الكاملتٞ ،ةن ظمهىعٍت ٧ىلىمبُا ؾخ٩ىن ؤًًا مً بحن البلضان التي ؾِخم جىٞحر
اخخُاظاث الٛاػ لها ،مً زل ٫البىاء في قما ٫قبه ال٣اعة لدِ ؤهابِب الٛاػ جغاوـ ٚىازحرو ،بحن
باعاٚىاها والٚىازحرا ،والظي ؾحرجبِ ُٞما بٗض ،م٘ مىُ٣ت لاهضًؼ في ال٣اعةٖ ،بر ظبا ٫لاهضًؼ في ؤلبحرو.
وٍسخخم في ٧ىبا في وكاٍ ًخم ُٞه بهًمام بىلُُٟا الى لالبا والخىٖ ُ٘٢لى مٗاهضة ججاعة الكٗىب.
وكإث مباصعة لالبا ،التي عوط لها ،في مىاظهت لال٩ا ،التي عوظذ لها املاؾؿت لامغٍُ٨ت ،واؾدىضث لالبا،
مً بحن ظىاهب ؤزغي ،بلى الخًامً والخ٩امل ،و٦ظلٖ ٪لى الخٗاون الا٢خهاصي وج٩امل الُا٢ت ،ولً٨
في هٟـ الى٢ذ جًمىذ ٖىانغ ؤزغي مشل اخترام صوع الضولت ٦مىٓم لليكاٍ لا٢خهاصي ،والضٞإ
ًٖ هىٍت الكٗىب ،والخىا ٤ٞفي املىاٖ ٠٢لى املؿخىي الضولي.
وبهظه لاصواث ،ؤلٛذ ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت وظمهىعٍت ٧ىبا ٖلى الٟىع لِـ  ِ٣ٞالخٗغٍٟاث
الجمغُ٦ت ول ً٨ؤي هىٕ مً الخىاظؼ ٚحر الخٗغٍُٟت ؤمام ظمُ٘ الهاصعاث مً ظمهىعٍت بىلُُٟا.
بدلى ٫قهغ ؤًاع ،جم حسجُل خًىعه في ٖكغ وظهاث صولُت بضءا مً بىلُُٟا ،في بَاع لاهخمام بخيؿُ٤
ؾُاؾاث الُا٢ت في بَاع ٖملُت الخ٩امل لا٢لُمي؛ جليها لاعظىخحن ،في بظخمإ ٖمل م٘ هِؿخىع ٦حرقجر
وإًٟى مىعالِـ ؤًما ولىَـ بًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا.
ًخىانل وكاَه بجىلت في الٗضًض مً الضو ٫لاوعوبُت ،والتي ؤزظجه ؤوال بلى بًُالُا ،خُض ؤ٢ام ٖل٢اث
م٘ الُ٣اصة الجضًضة لِؿاع الىؾِ لاًُالي الظي ٧ان ٢ض ونل لخىه بلى الؿلُت ،خُض ا٦دك ٠بٗض
خىالي ؾب٘ ( )7ؾىىاث مً جاعٍسه ؤن و٧الت لامً ال٣ىمي الخابٗت للىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت ؤظغث
ٖملُت ججؿـ ص٣ُ٢ت ومٟهلت في هظه الؼٍاعة.
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في ما ون ٠بإهه ٖملُت ضدمت اؾخمغث ملضة ؤؾبىٕ " ...جمحزث بالخىهذ ،واللجىء بلى اؾخسضام
الخ٣ىُاث لا٦ثر ج٣ضما وج٩لٟت  ... 8"...مدظو ..." ٝجمذ املىا٣ٞت ٖلى الٗملُت مً ٢بل الغثِـ لامغٍ٩ي
آهظا ٥ظىعط صبلُى .بىف ( ،)2008-2000الظي ٧ان بدلى ٫طل ٪الخاعٍش في "مىاظهت" م٘ حكاٞحز وؤعاص
9
ؤن ٌٗغ" ٝختى ؤنٛغ الخٟانُل ًٖ ػٍاعة ٖضوه" إلًُالُا ." ...
في جمىػ ٦ ،2013كٟذ الصخُٟت لاًُالُت ٚلىبالِؿذ ،ه٣ل ًٖ و٧الت عوؾُا الُىم ( ،)RTؤن اؾم
الٗملُت ٧ان " ،"Sigintوهى ازخهاع لـ " ،"Signal Intelligenceوجمشل بضاًت ٢ضعاث ظضًضة للخد٨م
ولازترا ١م٘ ؤزظ جغصصاث الغاصًى ،بما في طل ٪جل ٪الدانت باملٗضاث لاًُالُت ،إلظغاء الخىهذ مً
10
مؿاٞاث َىٍلت وإلخ٣اٍ املخاصزاث صون الخاظت بلى جغُ٦ب مُ٨غوٞىهاث.
ؤقاعث املٗلىماث املٗىُت ؤًًا بلى ؤهه "ٖ ...ىضما ًيخ٣ل الهض ٝمً م٩ان بلى آزغ ،ؤو بطا اقخملذ
مىظاث الغاصًى ٖلى جضازل ًمى٘ الخىهذً ،م ً٨لى٧الت لامً ال٣ىمي جيكُِ ظهاػ ٢اصع ٖلى يغب
11
املىظاث في مدُِ  600متر ." ...
ألظل الٗملُت الخجؿؿُت ولاؾخسباعٍت الطدمت ،والتي حٗخبر ٚحر ٢اهىهُت ..." ،ونلذ مجمىٖت مً
ٖملء و٧الت لامً ال٣ىمي بلى بًُالُا ٢بل زلزت ؤًام مً ػٍاعة حكاٞحز ،خاملحن مٗضاث خضًشت ٢اصعة ٖلى
جىظُه جٟاٖل هٓام لا٢ماع الهىاُٖت م٘ َاثغاث الخجؿـ  12." ...جًُ ٠املٗلىماث ؤهه في الُىم
الؿاب ٤لىنى ٫حكاٞحز ٞغٍاؽ ..." :خل٣ذ َاثغجا ججؿـ ٞى ١ؾماء عوما  ، "...و٧اهخا " ...جدذ ؾُُغة
الٗملء الظًً ْلىا ؤزىاء مهمتهم في الؿٟاعة لامغٍُ٨ت في الٗانمت لاًُالُت ،صون ؤي اجها ٫بالٗالم
13
الداعجي ،ؤو م٘ مىْٟي املٟىيُت " ...
في و٢ذ الخ ،٤في الٟاجُ٩ان٣ٖ ،ض اظخماٖا م٘ بىضً٨خىؽ الؿاصؽ ٖكغ ،ظىػٍ ٠ؤلىَـ عاجؼٍىٛغ،
خُضٖ ،لى الغٚم مً الضوع الؿُاسخي الظي لٗبه ظؼء مً الدؿلؿل الهغمي ال٨يسخي في ٞجزوٍل زل٫
اه٣لب هِؿان  ،2002و٦ظل ٪في لاخضار التي ؾب٣ذ هظا الخضر وبٗضه ،ؤَل ٤حكاٞحز ٞغٍاؽ ب٢تراح
"َي الهٟدت" لخٗؼٍؼ الٗل٢ت بحن ال٨ىِؿت ال٩ازىلُُ٨ت والخ٩ىمت الٟجزوٍلُت؛ مكحرا بلى ؤن الخىجغاث
املا٢خت التي ٧اهذ ٢اثمت بحن بٌٗ ؤًٖاء ال٨ىِؿت والؿلُت الخىُٟظًت الىَىُت ًجب ؤن جب٣ى في
املا خي ،والىٓغ بمباصت املؿاواة والخغٍت ،بلى مؿخ٣بل ظضًض.
8

٧ىبا صًباحي ،مىٖ ٘٢لى الاهترهذ".جم الخجؿـ ٖلى ال٣اثض حكاٞحز ٞغٍاؽ مً ٢بل الىالًاث املخدضة زل ٫ػٍاعجه بلى عوما في  "2006لاو ٫مً جمىع لٗام  .2013مإزىط مً :

 http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/07/01/comandante -chavez-fue-espiado-por-ee-uu-durante-su-visita-a-roma-en-2006/اؾدكاعة ًىم الاخض  3مً حكغًٍ
الشاوي لٗام  2013الؿاٖت  7:23مؿاء.
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في الىمؿا ،قاع ٥في ال٣مت الغابٗت لغئؾاء صو ٫ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي  -الاجداص لاوعوبي .و٢ض
اظخمٗذ هظه آلالُت ألو ٫مغة في عٍى صي ظاهحرو بالبراػٍل ٖام 2000؛ بٗض طل ٪بٗامحن في مضعٍض بةؾباهُا
زم في ظىاصالازاعا بامل٨ؿُٖ ٪ام .2004
في هظه ال٣مت الغابٗت ملؿاولي وعئؾاء صو ٫خ٩ىماث ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي والاجداص لاوعوبي ،ب٢ترح
بوكاء بتروٍىعوؤمغٍ٩ا .وبهظه املىاؾبت ،قاع٦ذ ؾخىن ( )60صولت في هظه ال٣مت البحن ب٢لُمُت الغابٗت.
في و٢ذ الخ٢ ،٤ام بؼٍاعة زانت بلى اململ٨ت املخدضة ،خُض ؤظغي اجهاالث م٘ الٗضًض مً الجهاث
الٟاٖلت الؿُاؾُت،الى٣ابُت،الاظخماُٖت،لا٢خهاصًت،لا٧اصًمُت وال٨ٟغٍت ،مً بحن آزغًٍ ،قغح لهم ؤن
ؾُاؾخه الداعظُت ج٣ىم ٖلى الخ٩امل والخًامً واملٗاملت باملشل واخترام ؾُاصة ٧ل صولت م٘ التر٦حز ٖلى
الؿُاؾاث الاظخماُٖت في ٖملُت الخ٩امل ألمغٍ٩ا اللجُيُت ملىاظهت ال٣ٟغ ،وحٗمُ ٤الضًم٣غاَُت في بَاع
الاقتراُ٦ت الضًم٣غاَُت.
في الجؼاثغ ًلخ٣ي بغثِؿها ٖبض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣ت٧ .اهذ الٗل٢اث الضبلىماؾُت بحن ٞجزوٍل والجؼاثغ ،ختى
ٖىضما بضؤث في  23آطاع  ،1971م٣خهغة بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى هُا ١ؤوب ،٪وهى الىي٘ الظي اؾخمغ ختى
ونىله بلى عثاؾت ٞجزوٍلٖ ،ىضها قهضث جل ٪الٗل٢اث اوُٗاٞت ،مخىؾٗت لدكمل مجاالث مسخلٟت
وبخٗمُ٣ها في بٗض ٌٗخمض ٖلى الىماطط الجضًضة واملباصت لاؾتراجُجُت للؿُاؾت الداعظُت الٟجزوٍلُت
املخمشلت في الخٗضصًت الُ٣بُت والؿُاصة وج٣غٍغ املهحر ولاؾخ٣ل.٫
وفي لُبُاٗٞ ،ل الصخيء هٟؿه م٘ مٗمغ دمحم ؤبى مىُاع ال٣ظافي ،بهض ٝبٖاصة بَل ١الٗل٢ت ٖلى ؤٖلى
مؿخىي مً زل ٫الخ٩امل والخٗاون املخباص ٫في مسخل ٠مجاالث لالخ٣اء ،وجى ُ٘٢بجٟاُ٢ت حٗاون ٖام
بحن الضولخحن.
٧اهذ آزغ ظىلخحن صولُخحن له في طل ٪الكهغ في ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ،لاولى في بىلُُٟا ؛ والشاهُت في لا٧ىاصوع.
في بىلُُٟا ،ؤَل٨ٞ ٤غة بوكاء بجداص بىلُٟاعي لألهضًؼ ؤو ٧ىهٟضعالُت ؤمغٍُ٨ت مدلُت ٧ألُت للخ٩امل
الؿُاسخي،لا٢خهاصي،الاظخماعي والٗؿ٨غي خؿب حٗغٍٟه ٢"٫ىؽ لاهضًؼ" ،والظي ًمخض مً بىلُُٟا
بلى مىُ٣ت البدغ ال٩اعٍبي.
ؤما الؼٍاعة التي ٢ام بها بلى لا٧ىاصوعٞ ،هي لاولى التي ٢ام بها في ٖهض لىَـ ؤلٟغٍضو باالؾُى ٚىهؼالِـ
املٗغو ٝباؾم ؤلٟغٍضو باالؾُى ،و٢ض خضزذ في و٢ذ ٧اهذ الضولت لا٧ىاصوعٍت حكهض جىجغاث م٘ لاصاعة
لامغٍُ٨ت ،بٗض بلٛاء الٗ٣ض م٘ قغ٦ت ؤو٦ؿُضهخا ٫لإلؾخ٨كا ٝولاهخاط ،املٗغوٞت باؾم  ،OXYوالتي
٧اهذ حؿُُغ ٖلى اؾخٛل ٫مىاعص الُا٢ت ختى ؤًام ٢لُلت مًذ.
واٖخبر ؤهه مً املشحر لل٣ل ٤وظىص عصوص ٗٞل ؾلبُت مً ٢بل الُ٣اٖاث الؿُاؾُت والخجاعٍت لا٧ىاصوعٍت،
في مىاظهت ٢غاع ٌؿعى بلى بؾخٗاصة مىاعص الُا٢ت في البلص؛ مً ؤظل طل ٪صٖاهم بلى الذجل وإؾخٗاصة
الغوح الىَىُت إله٣اط ٦غامت قٗىب ؤمغٍ٩ا اللجُيُت.
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ؤقاع بلى اوسخاب ٞجزوٍل مً ججم٘ صو ٫لاهضًؼ ،باٖخباعه ال عظٗت ُٞه وؤنغ ٖلى ؤهه بطا لم ًً٘ هٓام
الخ٩امل هظا الًُ٣ت الاظخماُٖت ٞى ١ؤي شخيء آزغٞ ،لً جخٗضي ًٖ ٧ىنها ؤ٦ثر مً هُئت ٖضًمت
الٟاثضة .في هظا الهضص ،ؤقاع بلى ؤهه في الؿىىاث الؿب٘ ( )7املايُت لم ج ً٨هىا ٥لاعاصة اللػمت لخ٩ىن
٢اصعة ٖلى جهمُم ق٩ل ظضًض لـ ججم٘ صو ٫لاهضًؼ  ،وؤل٣ى باللىم ٖلى املاؾؿت لامغٍُ٨ت في لاهتهاء مً
ما جب٣ى مً ججم٘ صو ٫لاهضًؼ.
لم جىا ٤ٞالخ٩ىمت الٟجزوٍلُت ٖلى الُغٍ٣ت التي جم بها جى ُ٘٢بجٟاُ٢اث الخجاعة الخغة بحن ٧ىلىمبُا
وؤلبحرو م٘ الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨تٖ .ىضما خضر طل٧ ،٪اهذ ٞجزوٍل م٘ هِؿخىع ٦حرقجر ولىال صا
ؾُلٟا وجاباعي ٞاؾ٨حز وهُ٩اهىع صواعحي ،في عثاؾاث لاعظىخحن والبراػٍل ولاوعوٚىاي والباعاٚىايٖ ،لى
الخىالي ،حٗمل مً ؤظل بجداص محر٧ىؾىع-ججم٘ صو ٫لاهضًؼ .بٗض خىالي ٖام وهه ٠مً املٟاوياث ،جم
جإؾِـ بجٟاُ٢ت الخ٩امل لا٢خهاصي ع٢م  ،59وهي بجٟاُ٢ت ج٣اعب بحن ججم٘ صو ٫لاهضًؼ ومحر٧ىؾىع ،
وُٞما بٗض ،ججم٘ صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت  ،في ٧ىؾ٩ى.
في خؼٍغان٢ ،ام بغخلت بلى بىما في بَاع الظ٦غي الشماهحن بٗض املئت ( )180لل٩ىوٛغؽ الاه٨ٟخُىوي في بىما.
وُٞما ًخٗل ٤بالهجماث الضاثمت واملمىهجت ٖلى الخ٩ىمت الٟجزوٍلُت ،ؤقاع بلى خ٣ُ٣ت ؤن هظه الهجماث
٢ض جم ج٨شُٟها لخبرًغ ؤي ٖمل يضه ،مشل الاه٣لب الظي جم جىُٟظه في  11هِؿان  .2002وفي هظا
الهضصْ ،هغث ٞغيُاث جُٟض بإن الهجماث املؿخمغة تهض ٝبلى بيٟاء الكغُٖت ٖلى ؤي خاصر ،وختى
ؤخض ؤهىإ الخلُ٣ذ بخ٣ىُت الىاهى لإلهدل ٫الجؼٍئي ،مً زل ٫ما ٌؿمى بألُاث ؤو ؤؾالُب لاصزاٚ ٫حر
الجغاخُت.
زل ٫قهغ جمىػ ،اؾخاهٟذ ٦شاٞت الغخلث الضولُت ،لُخىاظض في زماوي وظهاث؛ وبظل ٪قاع ٥في
باهجىٚ ،٫امبُا ،في ال٣مت الؿابٗت للجداص لاٞغٍ٣ي  ،وهي ٞغنت ٖ٣ض مً زللها ،باإلياٞت بلى طل،٪
ما مجمىٖه زلزت ٖكغ ( )13بظخماٖا زىاثُا م٘ مسخل٢ ٠اصة الضو ٫لاٞغٍُ٣ت.
في املىخضي ال٣اعي الهام ألٞغٍُ٣ا ،جمذ صٖىجه " ٠ًُ٦زام" للمكاع٦ت ٦مخدضر ؤؾاسخي ؤمام ؤٖلى
جمشُلث الضو ٫لاٞغٍُ٣ت .باإلياٞت بلى لامحن الٗام لألمم املخدضة ٧ىفي ٖىان؛ عثِـ الاجداص لاٞغٍ٣ي،
صًىِـ ؾاؾى وِٛؿى ،عثِـ ال٩ىوٛى؛ وعثِـ الضولت املًُٟتٚ ،امبُاً ،دحى ظام٘.
مىظ نهاًت ٖام  ،2005جم ٢بى ٫ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت ًٗ٦ى مغا٢ب في لاجداص لاٞغٍ٣ي ،مما
ظٗلها الضولت الشامىت ٖكغة (ٚ )18حر لاٞغٍُ٣ت التي جىًم بلى مجمىٖت املغا٢بحن لهظه آلالُت ال٣اعٍت،
و٧اهذ هظه املغة لاولى التي ًماعؽ ٞيها خ ٤الخًىع في اظخماٖاث وججمٗاث املجمىٖت لاٞغٍُ٣ت.
ؤنبذ حكاٞحز ٞغٍاؽ ؤًًا الغثِـ الىخُض ٚحر لاٞغٍ٣ي الظي ًل٣ى زُابا في هظه ال٣مت الؿابٗت
لإلجداص لاٞغٍ٣ي .وبهظه الُغٍ٣ت٧ ،ان له قغٞ ٝغٍض ب٩ىهه ٢اصعا ٖلى مساَبت زلزت وؤعبٗحن ( )43عثِـ
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صولت ؤٞغٍُ٣ت خايغًٍ ،والخٟاٖل مٗهم بك٩ل مباقغ في مىايُ٘ مسخلٟت مً الٗل٢اث الضولُت؛ و٢ض
مشل هظا ،بل ق ،٪ج٣ضما ٦بحرا في الؿُاؾت الداعظُت الٟجزوٍلُت ،بخٗؼٍؼ الخ٣اعب م٘ الضو ٫لاٞغٍُ٣ت.
ؤقاع بلى ؤهه بٗض بهتهاء ٞتراث لاؾخٗماعْ ،هغث مىظاث ظضًضة في ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وإٞغٍُ٣ا ،وؤهه في
هظه املىظت ،التي ؤَلٖ ٤ليها بؾم املىظت الشالشت ،والتي بضؤث م٘ ال٣غن الخاصي والٗكغًًٍ ،جب ؤن
حؿحر املىُ٣خان مٗا٦ ،بضًل للؿُاؾاث لامبرًالُت ل٨بري الكغ٧اث الٗابغة لل٣اعاث.
وباملشل ،ب٢ترح حُٗحن لجىت إلوكاء هُئت جيؿُُ٣ت للضعاؾاث وجىُٟظ مكاعَ٘ الُا٢ت ونُاٚت اؾتراجُجُت
واؾٗت للى ِٟوالٛاػ والُا٢ت.
وؤقاع بلى بم٩اهُت اهًمام الضو ٫لاٞغٍُ٣ت بلى مكغوٕ بترو ٫الجىىب ،و٦ظل ٪جلٟؼٍىن الجىىب ،وإوكاء
آلُاث حٗاون في مؿاثل الخباص ٫الش٣افي والخىانل بحن ؤٞغٍُ٣ا وؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي.
وبىٟـ الُغٍ٣ت ،ؤزاع الخاظت بلى الٗمل املكتر ٥لخإؾِـ بى ٪الجىىب٧ ،ألُت مً قإنها ؤن جضٖم
الخىمُت في بَاع همىطط ا٢خهاصي ٌُٗي لاولىٍت لإلوؿانٖ ،لى املهالح لا٢خهاصًت وؤزحرا ،صٖم بوكاء
ظامٗت الجىىب للخإهُل والخىمُت املخ٩املت لكباب الجىىب.
وبهظه املىاؾبت ،مً باهجى ،٫ؤٖغبذ ٖضة صو ٫ؤٞغٍُ٣ت ًٖ صٖمها لٟجزوٍل للخهىٖ ٫لى مٗ٣ض ٚحر صاثم
في مجلـ لامً الخاب٘ لألمم املخدضة.
زم ،في لاعظىخحن٧ ،ان خايغا في ٢مت عئؾاء صو ٫الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) والضو٫
املغجبُت ،بمىاؾبت لاظخمإ الشلزحن ملجلـ الؿى ١املكتر٦ت ،وهى لاظخمإ الظي ظم٘ زماهُت ()8
عئؾاء مً مىظت ال٣اصة طوي الدُاب الِؿاعي في ؤمغٍ٩ا اللجُيُت :مً لاعظىخحن ،هِؿخىع ٦حرقجر؛ مً
بىلُُٟا ،بًٟى مىعالِـ؛ مً البراػٍل لىَـ اًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا؛ مً ٧ىباُٞ :ضًل ٧اؾترو عوػ؛ مً
حكُلي ،مِكُل باقُلُذ؛ مً الباعاٚىاي هُ٩اهىع صواعحي ٞغوجىؽ؛ مً لاوعوٚىاي جاباعي ٞاؾ٨حز ومً
ٞجزوٍل هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ.
جم جى ُ٘٢حٗهض م٘ ظمهىعٍت ٧ىبا ملًاٖٟت ٦مُت املىخجاث ال٣ابلت للخهضًغ بلى هظه الضولت بضون ؤو م٘
حٗغٍٟاث ظمغُ٦ت مسًٟت  ،وبالخالي جىؾُ٘ ٢اثمت الؿل٘ طاث الخًُٟلث الخٗغٍُٟت مً ؤل ٠وزلزماثت
( )1300بلى ؤلٟحن وؾبٗماثت (.)2700
في هظه املىاؾبت٢ ،ضم حكاٞحز ٞغٍاؽ ٨ٞغة بوكاء مىٓمت صٞاُٖت في ؤمغٍ٩ا الجىىبُت لشلزت ؤهضاٝ
ؤؾاؾُت وظىهغٍت .في امل٣ام لاو ،٫الضٞإ ًٖ املىاعص الُبُُٗت الهاثلت املخاخت للمىُ٣ت؛ زاهُا ،جشبُِ
ؤي مداولت زاعظُت للخضزل املباقغ في املىُ٣ت .وؤزحرا ،جس ٠ُٟالخىجغ في الٗل٢اث بحن الضو ٫التي
ؾدك٩ل مىٓمت الضٞإ املظ٧ىعة.
باإلياٞت بلى طل ،٪زل ٫هظه الؼٍاعة لألعظىخحن ،قاع ٥في ما ٌؿمى ب٣مت الكٗىب.
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في و٢ذ الخ ،٤في ؤوعوبا ،ونل لٟترة وظحزة بلى البرحٛا ،٫ومً هىا ٥جاب٘ بلى بُلعوؾُا ،وبالخالي ؤضخذ
ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت ،ممشلت بهىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ ،ؤو ٫صولت في ؤمغٍ٩ا اللجُيُت م٘ وٞض عُ٘ٞ
املؿخىي ًؼوع بُلعوؾُا ،وجى ٘٢بجٟاُ٢اث حٗاون مٗها في مسخل ٠املجاالث طاث لاهخمام املكتر.٥
٦ما هى مٗغو ،ٝصزلذ بُلعوؾُا املكهض الضولي املٗانغ في ٖام ٦ ،1991ضولت مؿخ٣لت ظضًضة ،بٗض
ؤن ق٩لذ ظؼءا مً بجداص الجمهىعٍاث الاقتراُ٦ت الؿىُُٞدُت الؿاب.٤
ٌؿخمغ وكاَه في مضن ٞىلٛىٚغاص وإٌكُ ٪ومىؾ٩ى في عوؾُا .مىظ ونىله بلى الؿلُت الؿُاؾُت في
ٞجزوٍل ،ج٨شٟذ الٗل٢اث م٘ الٗمل ١لاوعاسخي الغوسخي بك٩ل لم ٌؿب ٤له مشُل في الؿُاؾت الداعظُت
الٟجزوٍلُت.
بٗض اظخمإ م٘ مضًغ قغ٦ت لاهابِب املٗضهُت الغوؾُت ،صًمُتري بامبُيؿ٩ي ،ؤٖغب حكاٞحز ٞغٍاؽ ًٖ
بهخمامه بالخىنل بلى بجٟا ١م٘ عوؾُا لبىاء مهى٘ ؤهابِب في ٞجزوٍل ٌؿمذ بمض زِ ؤهابِب الٛاػ
الجىىبي بالٟىالط الٟجزوٍلي والخ٨ىىلىظُا الغوؾُت.
وباملشل ،زل ٫هظه الؼٍاعة الغابٗت بلى عوؾُا لاجداصًت ،جم الخٟاوى ٖلى ٖ٣ض لتزوٍض ٞجزوٍل بؿخحن
(َ )60اثغة م٣اجلت ،ؾِخجاوػ زمنها ملُاع صوالع ( ،)1.000.000.000خؿب ما ؤٖلً يباٍ مً ٦ل
البلضًً ،بما في طل ٪ؾحرغي بًٟاهى ،ٝوػٍغ الضٞإ الغوسخي ،لتزوٍض ؤولي مً زلزحن ( )30م٣اجلت ؾىزىي
ؾى  ،30لخدل مدل ؤؾُى،F-16 ٫بؿبب ع ٌٞاملاؾؿت لامغٍُ٨ت لالتزام باإلجٟاُ٢ت الخجاعٍت في هظا
الكإن ،والٗضًض مً َاثغاث الهلُ٩ىبتر الغوؾُت  ،MI-172لل٣ىاث املؿلخت الىَىُت البىلُٟاعٍت ،بك٩ل
زام للُحران الٗؿ٨غي والخغؽ الىَجي وَحران الجِل.
في نهاًت هظه الؼٍاعة ،ؤٖغبذ عوؾُا ًٖ صٖمها لترقُذ ٞجزوٍل لًٗىٍت مجلـ لامً الخاب٘ لألمم
املخدضة.
في ُ٢غ ،وبىٟـ الُغٍ٣تٌ ،ؿخ٨مل ؤظىضة ٖمل في الضوخت ،والخ٣ا في بًغان ،خُض صٖم خ ٤الضولت
الٟاعؾُت وظمُ٘ البلضان في جُىٍغ الُا٢ت الىىوٍت لألٚغاى الؿلمُت؛ بِىما ؤٖلىذ الؿلُاث لاًغاهُت
مً ظاهبها صٖمها لٟجزوٍل لكٛل مٗ٣ض ًٖى ٚحر صاثم في مجلـ لامً الخاب٘ لألمم املخدضة.
ًيخهي قهغ جمىػ وٍبضؤ قهغ آب في ظمهىعٍت ُٞدىام الاقتراُ٦ت ،وبظل٩ً ٪ىن ؤو ٫عثِـ ٞجزوٍلي ًهل
بلى هظه الضولت آلاؾُىٍت.
جخىانل ؤوكُت طل ٪الكهغ في باما٧ى ،ظمهىعٍت مالي؛ ٧ىجىن ،ظمهىعٍت بىحن؛ هاٞاها في ٧ىبا وظاماً٩ا،
خُض ٢ام عؾمُا بؼٍاعة ٖمل في املىاؾبت الؿاصؾت التي ػاع زللها ظؼٍغة ظاماً٩ا ،وهي ظؼٍغة ٧اعٍبُت
٧اهذ ،بلى ظاهب زلر ٖكغة ( )13صولت ؤزغي في املىُ٣ت ،ظؼءا مً بترو٧اعٍبي ،وهي مباصعة للخٗاون في
مجا ٫الُا٢ت جم جُىٍغها وجىُٟظها ،في بَاع جىظيهاث الؿُاؾت الداعظُت الٟجزوٍلُت الجضًضة.
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وفي هظا الؿُا٧ ،١ان ججم٘ صو ٫ال٩اعٍبي (٧اعٍ٩ىم) ٢ض اجسظ مىٟ٢ا لهالح ٞجزوٍل ُٞما ًخٗل ٤بالترقُذ
لخهبذ ًٖىا ٚحر صاثم في مجلـ لامً الخاب٘ لألمم املخدضة ،وهي هُ٣ت جم جًمُنها في بُان مكتر.٥
٢بل نهاًت قهغ آب ،ونل مغة ؤزغي بلى هاٞاها٧ ،ىبا ،خُض ٚاصع منها مخىظها بلى ظمهىعٍت الهحن
الكٗبُت ،خُض بضؤ ظىلت قملذ مالحزًا وؾىعٍا وؤوٛىال؛ وهي التي انبدذ ؤو ٫ػٍاعة لغثِـ ٞجزوٍلي
لهظه الضولت لاٞغٍُ٣ت.
مً ظاهب آزغ،قهضث الٗل٢اث الهِىُت الٟجزوٍلُت ،جىَُضا ٚحر مؿبى .١في و٢ذ هظه الؼٍاعة٧ ،ان
هىا ٥ماثت وزماوي وؤعبٗحن ( )148اجٟاُ٢ت زىاثُت مىٗ٢ت بحن البلضًً؛ ٢بل ونى ٫حكاٞحز ٞغٍاؽ بلى عؤؽ
الضولت الٟجزوٍلُت٧ ،ان هىا ٥ؾبٗت وزلزحن (.)37
٢بل زمـ ؾىىاث٧ ،ان الخباص ٫الخجاعي بحن ٞجزوٍل والهحن نٟغا ج٣غٍبا .وبدلىٖ ٫ام  ،2005ونل
بلى  2140ملُىن صوالع ،وفي لاقهغ الدمؿت لاولى مً طل ٪الٗام ،ونل بالٟٗل بلى  ٪70مً مبل ٜالٗام
الؿاب ،٤خىالي  1500ملُىن صوالع.
مً هاخُت الُا٢ت ،بٗض بضء بُ٘ الى ِٟالٟجزوٍلي للهحن ألو ٫مغة في الخاعٍش ،ونل مؿخىي لامضاص بلى
ماثت وزمؿحن ؤل ٠بغمُل ًىمُا ،بهض ٝالىنى ٫بلى هه ٠ملُىن بغمُل ٖام  ،2010وإلى ملُىن بغمُل
ًىمُا في الٗ٣ض الشاوي مً ال٣غن الظي ٧ان في بضاًخه.
في طل ٪الى٢ذ ،ون ٠حكاٞحز ٞغٍاؽ هظه الؼٍاعة بإنها ؤهم ػٍاعة ٢ام بها بلى ظمهىعٍت الهحن الكٗبُت
زلٞ ٫ترة والًخه.
في قهغًٍ  ،ِ٣ٞجل٣ذ ٞجزوٍل صٖما ،لِـ  ِ٣ٞمً الهحن ،ول ً٨ؤًًا مً عوؾُا ،ومٗٓم صو٫
لاجداص لاٞغٍ٣ي ،ومحر٧ىؾىع ،و٧اعٍ٩ىم ،والٗضًض مً الضو ٫لازغي ُٞما ًخٗل ٤بخُلٗها لإلهًمام
ًٗ٦ى ٚحر صاثم في مجلـ لامً الخاب٘ ملىٓمت لامم املخدضة.
مً املهم ؤن هلخٔ ؤهه في طل ٪الى٢ذ٧ ،ان بةم٩ان صولخحن مً ؤمغٍ٩ا اللجُيُت ٧ل ٖام الضزىٖ ٫بر
الخهىٍذ ٖلى مٗ٣ض ٚحر صاثم في مجلـ لامً الخاب٘ لألمم املخدضة .وفي جل ٪املىاؾبت٢ ،ضمذ ٚىاجُماال
وٞجزوٍل َلبيهما ،وهى الؿُا ١الظي ؤٖلىذ ُٞه بلضان محر٧ىؾىع و٧اعٍ٩ىم في املىُ٣ت جهىٍتها لهالح
جغقُذ ٞجزوٍل.
وفي هظه املىاؾبت ،ؤٖغبذ ؾىعٍا ؤًًا ًٖ صٖمها لٟجزوٍل ،وطهبذ بلى ؤبٗض مً طل ٪بالتزامها بالخدضر
م٘ ظامٗت الضو ٫الٗغبُت بدشا ًٖ صٖم ؤًٖائها لترقُذ ٞجزوٍل.
في طل ٪الٗام ،ؤصعط هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ في سجلث الضبلىماؾُت الٟجزوٍلُت الؼٍاعة لاولى
لغثِـ صولت ٞجزوٍلي بلى ظمهىعٍت ؤوٛىال ،الىاٗ٢ت ٖلى الؿاخل الٛغبي لجىىب بٞغٍُ٣ا ،في وكاٍ لخٗؼٍؼ
الٗل٢اث الشىاثُت بحن بلضًً مهمحن مىخجحن للىِٟ؛ باإلياٞت بلى طل ،٪في بَاع الخٗاون بحن صو ٫ظىىب
 ظىىب ،وزانت م٘ صو ٫ال٣اعة لاٞغٍُ٣ت.49

في  1ؤًلى ، ٫بضؤ في هاٞاها٧ ،ىبا ،خُض ٖاص مغة ؤزغي في مىخه ٠الكهغ بمىاؾبت ماجمغ ال٣مت الغاب٘
ٖكغ لغئؾاء صو ٫و  /ؤو خ٩ىماث بلضان خغ٦ت ٖضم لاهدُاػ ،ولاظخمإ الشاوي ٖكغ ملجمىٖت الدمؿت
ٖكغ.
مً وظهت هٓغ الؿُاؾت الداعظُت لٟجزوٍل ،في ؾُا٢ ١مت خغ٦ت ٖضم لاهدُاػ هظه ،جم الخىٖ ُ٘٢لى
مظ٦غة جٟاهم بحن خ٩ىمت ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت ولاماهت الٗامت لجامٗت الضو ٫الٗغبُتً ،ىو
الاجٟاٖ ١لى الخٗاون املخباص ٫في مسخل ٠املجاالث طاث لاهخمام .ووٗ٢ها هُ٩ىالؽ ماصوعو مىعوؽ
بهٟخه وػٍغ زاعظُت ٞجزوٍل وٖمغو دمحم مىسخى لامحن الٗام لجامٗت الضو ٫الٗغبُت.
زل ٫ب٢امخه في هاٞاها٣ٖ ،ض ؤعبٗت ٖكغ ( )14اظخماٖا زىاثُا م٘ هٓغاثه مً هٟـ الٗضص مً البلضان؛
بِىما ٢ام وػٍغ الداعظُت هُ٩ىالؽ ماصوعو مىعوؽ مً ظاهبه بىٟـ الصخيء م٘ هٓغاثه مً ؤ٦ثر مً زلزحن
( )30صولت.
ؤصاثه الضولي ٌؿخمغ في ؤًلى ٫بدًىع الضوعة الخاصًت والؿخحن ( )61للجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة ،في
الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت.
مً جل ٪املىهت الضولُتَ ،لب بنلح لامم املخدضة  ،وبإؾلىبه املمحز ٢ام بمضازلت مً قإنها ؤن جضزل
الخاعٍش بٗباعة قهحرة "ال جؼا ٫عاثدت ال٨برًذ هىا".
بضؤ الكهغ لازحر مً طل ٪الٗام ظىلت في ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ،خُض جىاظض في البراػٍل ،ومنها جاب٘ هدى
لاعظىخحن ولاوعوٚىاي ،لُيخهي في بىلُُٟا بدًىع ال٣مت الشاهُت لغئؾاء ججم٘ صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت.
زل ٫الٗام لازحر مً املغخلت الغابٗت مً عخلجه الضولُت ،املىا٢ ،2007 ٤ٞام بما مجمىٖه ؾخت
وزلزحن ( )36عخلت ،ابخضاء مً قهغ ٧اهىن الشاوي في ظمهىعٍت هُ٩اعاٚىا ،لخًىع مغاؾم الخىهِب
الغثاسخي لدىؾُه صاهُِل ؤوعجُٛا ؾاُٞضعا ،خُض ؤٖلً في بُان مكتر ٥وٗ٢ه ممشلى بىلُُٟا و٧ىبا
وهُ٩اعاٚىا وٞجزوٍل ًٖ صمج ظمهىعٍت هُ٩اعاٚىا في لالبا –بجٟاُ٢ت الخجاعة بحن الكٗىب.
بٗض طلٗٞ ،٪ل الصخيء هٟؿه في لا٧ىاصوع لخًىع مغاؾم جىهِب الغثِـ عاٞاثُل ِٞؿىتي ٧ىعٍا
صًلجاصو.
مً هظه اللخٓت ٞهاٖضا٦ ،ما ٧ان ًدضر م٘ صو ٫ؤزغي في املىُ٣ت ،بما في طل٧ ٪ىبا وهُ٩اعاٚىا
والبراػٍل ولاوعوٚىاي ولاعظىخحنًٞ ،ل ًٖ زُىٍ الٗغى البُٗضة مشل لاجداص الغوسخي وظمهىعٍت
الهحن الكٗبُت٦ ،ظل ٪ؾخضزل ظمهىعٍت لا٧ىاصوع في مغخلت ظضًضة و٢ىٍت مً الٗل٢اث الشىاثُت.
في مىخه٧ ٠اهىن الشاوي ،قاع ٥في البراػٍل في ال٣مت الخاصًت والشلزحن لغئؾاء الضو ٫لاًٖاء في الؿى١
املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) والضو ٫املغجبُت ،التي ٖ٣ضث في عٍى صي ظاهحرو وازخخم الكهغ لاو ٫مً
طل ٪الٗام بؼٍاعة زانت بلى هاٞاها٧ ،ىبا.
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بٗض خىالي قهغ ،في مىخه ٠قباٍ٢ ،ام بؼٍاعة بلى صومُيُ٩ا ،ومً هىا ٥وانل عخلخه هدى ؾاهذ
ٞيؿيذ وظؼع ٚغٍىاصًً.
٧ان حكاٞحز ٞغٍاؽ بضؤ بخيكُِ ٖل٢ت م٨شٟت وصًىامُُ٨ت م٘ ظمُ٘ صو ٫ال٩اعٍبي في زًم جُىٍغ
ؾُاؾخه الداعظُت ،مً بحن مباصعاث ؤزغي م٘ بترو٧اعٍبي التي اهًمذ بليها هاجان الضولخان بالٟٗل.
٧اهذ ٞجزوٍل هي الضولت لاولى التي ؤ٢امذ ٖل٢اث صبلىماؾُت م٘ صومُيُ٩ا ،وهي ٖل٢اث ؾخ٨دؿب آلان
٢ىة وخُىٍت ؤ٦بر ب٨شحر .مً وظهت هٓغ زىاثُت ،جبضؤ هظه الؼٍاعة في وسج لاَاع ال٣اهىوي الظي ؾدخ٩ئ
ٖلُه الٗل٢ت الجضًضة بحن البلضًً.
مً ظاهب آزغ ،و ٘٢في ؾاهذ ٞيؿيذ وظؼع ٚغٍىاصًً ،باالقترا ٥م٘ عثِـ الىػعاء عالٚ ٠ىوؿالِٟـ،
و٦ظل ٪م٘ هٓغاثه مً صومُيُ٩ا وؤهدُٛىا وبغبىصا ،بٖلن جهاصُٞ ١ه الضو ٫لاعب٘ ٖلى الالتزام باملضخي
٢ضما لخد ٤ُ٣مؿخىي ؤٖلى مً الخ٩امل في مباصت لالبا –بجٟاُ٢ت الخجاعة بحن الكٗىب.
وبهظه الُغٍ٣ت ،جم جمهُض الُغٍ ٤إلصعاط هظه الضو ٫الجؼعٍت ال٩اعٍبُت الخ٣ا في لالبا-بجٟاُ٢ت الخجاعة
بحن الكٗىب ،والظي ؾُدضر في خالت صومُيُ٩ا في ٧ 26اهىن الشاوي  ،2008وفي خالت ؾاهذ ٞيؿيذ
وظؼع ٚغٍىاصًً ،و٦ظل ٪ؤهدُٛىا وبغبىصا 24 ،خؼٍغان .2009
في آطاعٖ ،ؼػ وظىصه في مىُ٣ت ؤمغٍ٩ا اللجُيُت والبدغ ال٩اعٍبي بجىلت في زمـ صو ٫في املىُ٣ت جإزظه
ٖلى هدى الترجِب الخالي بلى ،لاعظىخحن وبىلُُٟا وهُ٩اعاٚىا وظاماً٩ا وهاًتي.
في لاعظىخحن ،جم الخىٖ ُ٘٢لى وزُ٣ت ٌٗغب ٞيها الغثِؿان هِؿخىع ٦حرقجر وهىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ ًٖ
مىا٣ٞتهما ٖلى يم ظمهىعٍت بىلُُٟا بلى مجمىٖت الٗمل إلوكاء بى ٪الجىىب.
٦ما و ٘٢الغثِؿان مٗاهضة في مجا ٫الُا٢ت إلوكاء مىٓمت الضو ٫املىخجت واملهضعة للٛاػ في ؤمغٍ٩ا
الجىىبُت (ؤوبُٛاؾىع).
زل ٫هظه الؼٍاعة ،ؤقاع حكاٞحز ٞغٍاؽ ،في وكاٍ ظماهحري ،بلى ؤهه ال ًىىي مداعبت "الجشت الؿُاؾُت"
لجىعط بىف ،الظي ؤل٣ى باللىم ٖلُه في ج٣ؿُم الخغ٧اث الكٗبُت وزضاٖها وإبُائها.
في بىلُُٟا٢ ،ام بدؿلُم مىاص ٚظاثُت ومٗضاث وؤصوٍت آلال ٝالبىلُُٟحن املخًغعًٍ مً ْاهغة "الىُيُى"،
املؿاٖضة التي جمذ يمً اجٟاُ٢اث ؤلبا ،وإ٢ترح بوكاء نىضو ١ؤلبا-لاماػونٖ ،لى ٚغاع نىضو ١ؤلبا-
مىُ٣ت البدغ ال٩اعٍبي ،والظي ًم ً٨ؤن ٌؿاٖض في صٖم مكاعَ٘ الخىمُت الاظخماُٖت في مىُ٣ت لاماػون،
والتي جمخض ٖبر حؿ٘ ( )9مً ازىتي ٖكغة ( )12صولت في ؤمغٍ٩ا الجىىبُت :لا٧ىاصوع٧ ،ىلىمبُا ،ؤلبحرو،
بىلُُٟا ،البراػٍل ،الباعاٚىايٚ ،ىٍاها ،ؾىعٍىام وٞجزوٍل.
في هُ٩اعاٚىا٧ ،ان مىظىصا في مضًىت ؾاهدُاٚى صي لىؽ ٧اباظحروؽ صي لُىن الخاعٍذي ،خُض ٢ضم
جٟانُل ًٖ مكغوٕ بىاء ملخُت ج٨غٍغ الى ِٟفي م٣اَٗت لُىن ،بُ٣مت بؾدشماع بلٛذ خىالي ؤلٟحن
وزمؿماثت ملُىن صوالع ؤمغٍ٩ي ( 2.500.000.000صوالع ؤمغٍ٩ي) ؾُ٩ىن لضيها ال٣ضعة ٖلى ج٨غٍغ خىالي
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 150،000بغمُل مً الى ِٟالدام ًىمُا ،لخلبُت الُلب في هُ٩اعاٚىا وجدىٍل البلص بلى مهضع
للمكخ٣اث البترولُت.
مً الىاضح ؤن الؼٍاعاث بلى ظاماً٩ا وهاًتي ٧اهذ ظؼءا مً ؾُاؾت الخٗاون م٘ الضو ٫الجؼعٍت في مىُ٣ت
البدغ ال٩اعٍبي.
في مىخه ٠خؼٍغان٢ ،ام بغخلت بلى هاٞاها٧ ،ىبا ،في ػٍاعة جمذ ،بٗض ػٍاعة ٢ام بها لاؾبىٕ الؿاب ٤الغثِـ
البىلُٟي بًٟى مىعالِـ ؤًما ،الظي ٧ان ؤًًا في الجؼٍغة ال٩ىبُت .مضٖىا مً ٢بل ُٞضًل ٧اؾترو اًًا،
في هٟـ الؿُا ١الظي جم ُٞه ونى ٫عثِـ هُ٩اعاٚىا صاهُِل ؤوعجُٛا بلى هاٞاها ،والظي ٧ان ٢ض ٖل ٤في
الُىم الؿاب ٤ػٍاعة ٧اهذ م٣غعة إلًُالُا للظهاب مباقغة مً َهغان ،خُض ٧ان ،باججاه ٧ىبا.
في و٢ذ الخ ،٤في هٟـ الكهغ ،بضؤ ظىلت زاهُت في طل ٪الٗام ؾخ٣ىصه بلى الخىاظض في البرحٛا ٫وعوؾُا
وبُلعوؾُا ومغة ؤزغي في عوؾُا وؤزحرا في بًغان؛ خُض ؾخ٩ىن ػٍاعجه الؿاصؾت للضولت الٟاعؾُت
املخجظعة آلال ٝالؿىحن في الخاعٍش.
في جمىػ٢ ،ام بؼٍاعة ٢هحرة بلى ظمهىعٍت هُ٩اعاٚىا خُض ٢ام م٘ عثِؿها بىي٘ حجغ لاؾاؽ للمهٟاة
املظ٧ىعة ؤٖله.
في آب٢ ،ام بجىلخه الشالشت في طل ٪الٗام ،والتي خملخه لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝفي ؤعب٘ صو ٫في ؤمغٍ٩ا الجىىبُت.
ولهظا ؾاٞغ الى لاعظىخحن،لاوعوٚىاي،لا٧ىاصوع وبىلُُٟا.
وؤقاع مً لاعظىخحن بلى ؤهه بٗض الظي خضر في ٢مت ماع ص ٫بلجا الخاعٍسُت٧ ،ان مً الًغوعي
الاؾخٗضاص للهٗىباث التي ٧اهذ ؾخيكإ مً ؤظؼاء مسخلٟت لدكىٍه بً٣إ الخ٩امل لا٢لُمي.
و٢ض خضص هظه الخدلُلث في الُىم الخالي بخٟانُل ؤ٦بر مً ٖانمت لاوعوٚىاي ،مكحرا بلى ؤن الىالًاث
املخدضة لامغٍُ٨ت ٧اهذ يض صزىٞ ٫جزوٍل بلى الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) في ؾُاؾت ونٟها
بإنها ٚحر ٖ٣لهُت ،و٦ك ٠ؤن لضًه ؤصلت ٖلى طل.٪
وؤقاع بلى ما ونٟه باملٗغ٦ت الضبلىماؾُت التي ؤزظث ؤبٗاصا ٖاملُت في الٗام الؿابٖ ،)2006( ٤ىضما
٢غعث ٞجزوٍل جغقُذ اؾمها للهًمام بلى مجلـ لامً ًٗ٦ى ٚحر صاثم في لامم املخدضة ،وهى لامغ
14
الظي ؤزاع خُٟٓت املاؾؿت لامغٍُ٨ت مما صٗٞها الجساط بظغاءاث مخٗضصة ملى٘ طل.٪
م٘ طل٢ ،٪ا ،٫ؤهه ٖلى الغٚم مً التهضًضاث والًٛىٍ ،نىجذ مٗٓم صو ٫ال٣اعة وال٩اعٍبي وؤٞغٍُ٣ا
لهالح ٞجزوٍل مً بحن الٗضًض مً صو ٫الٗالم ،مؿخظ٦غا ؤن لاًام مغث و جم بٚل ١الخهىٍذ ،لضعظت
14هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ".جى ُ٘٢اجٟا ١مكتر ٥بحن ٞجزوٍل والاوعوٚىاي" مىهدُُٟضًى ،ظمهىعٍت اوعوٚىاي الكغُ٢ت 8 ،آب لٗام  .2007مٗهض الضعاؾاث الٗلُا ل٨ٟغ ال٣اثض
الؿامي هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ .ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت .مإزىط مً http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/2249-firma-de-acuerdo-conjunto-entre-
 venezuela-y-uruguayاؾدكاعة جمذ ًىم الجمٗت  12آب لٗام  2016الؿاٖت  1:36بٗض الٓهغ
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باث هىا ٥خاظت إلًجاص مسغط ،لظل ٪جم ب٢تراح بىما ،وبالخالي صزى ٫هظه الضولت مً بغػر ؤمغٍ٩ا
الىؾُى بلى مجلـ لامً.
و٦ك ٠ؤن لضًه وسدا مً املغاؾلث التي ؤعؾلتها خ٩ىمت الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت بلى ػٖماء ال٩اعٍبي
15
ختى ال ًدًغوا اظخماٖاث بترو٧اعٍبي ،مً زل ٫تهضًضاث مبُىت.
16
٦ما هضص بإن "...مً واقىًُ نضع ؤمغ باٚخُالي ،لامغ ؤنضعه عثِـ الىالًاث املخدضة ."...
ٖىض الدىى في هظه لاٖلهاث ،ؤقاع بلى مداصزت م٘ ُٞضًل ٧اؾترو ،خُض ؤقاع لازحر ٞيها بلى ظىعط
صبلُى بىف ..." :حكاٞحز اٖتن بىٟؿ٦ ٪شحرا٦ ،شحرا٦ ،شحرا ،هظا الٗام والىه ٠املخب٣ي ،ألن هظا الغظل
ٌكٗغ بإهه ظغحٌ ،كٗغ بإهه مهؼوم  ،17" ...مًُٟا ؤن الؼُٖم ال٩ىبي ٢ا ٫له"  ...بما ؤهه شدهً
املىيىٕٞ ،ةهه ٌكٗغ ؤه ٪تهؼمه ٖلى املؿخىي الصدصخي لضعظت ؤهه مليء بال٨غاهُت ومؿخٗض لٟٗل ؤي
18
شخيء في هظا الٗام والىه ٠املخب٣ي له ،اٖتن بىٟؿ." ... ٪
ؤقاع بلى ؤهه في جل ٪املىاؾبت ٢ام ُٞضًل ٧اؾترو باهضاثه ٦خابا مً جإلُ ٠املضًغ الؿاب ٤لى٧الت املدابغاث
املغ٦ؼٍت ،ظىعط جُيُذ  ،الظي جغؤؽ و٧الت الخجؿـ لامغٍُ٨ت ٖىضما و ٘٢الاه٣لب في ٞجزوٍل في هِؿان
19
 ، 2002وؤقاع له ..." :ا٢غؤه لخخٗغٖ ٝلى ؤًٞل آلت ٢خل جم بوكائها ٖبر الخاعٍش ."...
ؤههى طل ٪الكهغ بؼٍاعة الى امل٣غ الغثاسخي اجى ٚغاهضي ،م٣اَٗت ٧ىهضًىاماع٧ا ،في ٧ىلىمبُا.
في ؤًلى٢ ٫ام بؼٍاعة بلى ماهاوؽٖ ،انمت والًت ؤماػوهاؽ ،في البراػٍل.
في حكغًٍ لاو ،٫وانل ظضو ٫لاٖما ٫لا٢لُمي ،واظخم٘ م٘ عاٞاثُل ِٞؿِىتي ٧ىعٍا صًلجاصو وؤلٟاعو
ؤوعٍبي ُٞلحز في بىهخا باظُىاؽ٧ ،ىلىمبُا ،والخ٣ا م٘ ُٞضًل وعائو٧ ٫اؾترو عوػ في هاٞاها٧ ،ىبا.
في ٧ىبا ،في مداصزاجه م٘ ُٞضًل ٧اؾترو ،ؤقاع بلى الخهغٍداث لازحرة التي ؤصلى بها الغثِـ لامغٍ٩ي
ظىعط صبلُى بىف ،في طل ٪الى٢ذ٢ ،ا" :٫الباعخت ؤو ؤو ٫الباعخت  ،ِ٣ٞمخدضزا ًٖ ؤمحر٧ا اللجُيُت،
20
بإهه ًخىظب بً٣ا ٝالخ٩ىماث الكٗبىٍت ،ؤلِـ ٦ظل٪؟ مكحرا بلُىا ." ...
وباملشل ،ؤقاع بلى ؤهه " ...مازغا٧ ،ان وػٍغ الضٞإ الامغٍ٩ي ،في ؤمغٍ٩ا الجىىبُتً ،يكغ الىهُدت":
21
حكاٞحز ًمشل تهضًضا ألمغٍ٩ا الجىىبُت "."...
في حكغًٍ الشاوي ،قاع ٥في ال٣مت الؿابٗت ٖكغة لغئؾاء الضو ٫والخ٩ىماث لاًبحرًت لامغٍُ٨ت ،وفي
ال٣مت الاظخماُٖت للهضا٢ت والخ٩امل بحن الكٗىب ،اللخان ٖ٣ضجا في حكُلي.
في الكهغ هٟؿه٢ ،ام بجىلت عابٗت ٢اصجه بلى البرحٛا ،٫اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،بًغانٞ ،غوؿا ،مغة
ؤزغي في البرحٛا ٫وؤزحرا في ٧ىبا.
 15املهضع هٟؿه
16
املهضع هٟؿه
 17املهضع هٟؿه
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في ٖانمت اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،في ال٣مت الشالشت لغئؾاء صو ٫وخ٩ىماث مىٓمت البلضان املهضعة
للبترو( ٫ؤوب ،)٪جم ه٣ل عثاؾت ماجمغ عئؾاء صو ٫وخ٩ىماث هظه املىٓمت بلى امللٖ ٪بض هللا بً ٖبض
الٗؼٍؼ آ ٫ؾٗىص.
٢ام بدؿلُم ؤوب ٪مٗؼػة ٟ٦اٖل ؾُاسخي صولي وماؾؿاحي ،بٗض ٖملُت ٖ٣ض ٢مت ؤوب ٪الشاهُت والشالشت.
باإلياٞت بلى طل ،٪جم بصعاط ًٖىًٍ ظضًضًً (ؤوٛىال ولا٧ىاصوع) وآزغًٍ مشل البراػٍلً ،ىدىن باججاه
بهًمامهم؛ بهض ٝحٗؼٍؼ ؤؾٗاع بغمُل الى ِٟالتي اعجٟٗذ مً خىالي  7صوالعاث ٖىضما جىلى عثاؾت
املىٓمت الىُُٟت بلى ما ً٣غب مً  100صوالع بدلى ٫و٢ذ ه٣له بلى مل ٪الؿٗىصًت.
زل ٫ػٍاعجه لٟغوؿا٣ٖ ،ض ل٣اء في باعَـ م٘ هُ٩ىال ؾاع٧ىػي بدشا ًٖ الؿلم في ٧ىلىمبُا ،ومً هىا٥
اهخ٣ل بلى البرحٛا ٫بضٖىة مً عثِـ الىػعاء ظىػٍه ؾ٣غاٍ ٧اعٞالهى بُيخى صي ؾىػا في بَاع جىؾُ٘
وحٗؼٍؼ الٗل٢ت بحن البلضًً.
بدلى ٫الكهغ لازحر مً الٗام ،خًغ مغاؾم الخىهِب الغثاسخي ل٨غَؿخِىا ٞغهاهضًؼ صي ٦حرقجر ،وهي
املىاؾبت التي جم ٞيها الخىٖ ُ٘٢لى ال٣اهىن الخإؾِسخي لبى ٪الجىىب.
خًغ ال٣مت الغابٗت والشلزحن لغئؾاء صو ٫الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) في لاوعوٚىاي،
وٍسخخم الٗام ( )2007في ظمهىعٍت ٧ىبا بال٣مت الغابٗت لبترو٧اعٍبي.
في هظه املىاؾبت ،ؤُٖض جيكُِ مهٟاة ٢ضًمت للبترو ٫في ؾُِىٟىَٛىؽ .في هٓغة حكاٞحز ٞغٍاؽ
الكمىلُت٧ ،اهذ هظه هي لاولى مً زماهُت ( )8ؾخُٗض ٞجزوٍل جيكُُها في مىُ٣ت البدغ ال٩اعٍبي وؤمغٍ٩ا
الىؾُى ،باإلياٞت بلى ٖكغة ( )10ظضًضة ؾِخم بىائها في الؿىىاث الٗكغ ( )10امل٣بلت ،باؾدشماع
٢ضعه  22ملُاع صوالع.
في طل ٪الخحن ،مً بظمالي ماثت وؤلٟي بغمُل ًىمُا مً الى ِٟومكخ٣اجه ،املدههت للضو ٫لاًٖاء في
اجٟاُ٢ت الُا٢ت هظه ِ٣ٞ ،زلزت وزمؿىن ؤل ٠بغمُل ًىمُا ٧ان ًخم حؿلُمها ،بؿبب ٖضم ٟ٦اًت
البيُت الخدخُت للخسؼًٍ في ٧ل مً هظه الضو ٫الجؼعٍت.
في خالت ٧ىبا ،التي ًبلٖ ٜضص ؾ٩انها خىالي  11ملُىن وؿمت (٧ ،)11.000.000اهذ بداظت بلى بمضاص
ؤ٦برً ،هل بلى ازىحن وحؿٗحن ؤل ٠بغمُل ًىمُا بمىظب اجٟاُ٢ت ٧اعا٧اؽ للُا٢ت ،لظا في املجمىٕ ٧ ،اهذ
ٞجزوٍل جؼوص مىُ٣ت البدغ ال٩اعٍبي بدىالي ماثت وزمؿت وؤعبٗحن ؤل ٠بغمُل ًىمُا مً الى.ِٟ
 18املهضع هٟؿه
 19املهضع هٟؿه
 20هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ" .آلى م٘ الغثِـ ع٢م  "298حي ُٞلل ٦لعا ،ظاصة لىؽ صًلُٟىِـ /ظمهىعٍت ٧ىبا 14 ،حكغًٍ لاو ٫لٗام  .2007مٗهض الضعاؾاث الٗلُا ل٨ٟغ ال٣اثض
الؿامي هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ .ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت .مإزىط مً  http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/4094-alo-Presidente-n-298اؾدكاعة ًىم
الجمٗت  12آب لٗام  ،2016الؿاٖت  2:22بٗض الٓهغ.
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بل ٜاؾتهل ٥الى ِٟفي صو ٫قغ ١البدغ ال٩اعٍبي خىالي ٖكغة آال ٝبغمُل في الُىم ،بِىما سجلذ
الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت  ِ٣ٞاؾتهل٧ا ًىمُا ٢ضعه ٖكغًٍ ملُىن بغمُل.
في ٖام ٢ ،2008ام هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ بما مجمىٖه زلزحن عخلت صولُت ،بضؤث في ٧اهىن الشاوي بجىلت
٢هحرة في مىُ٣ت ؤمغٍ٩ا الىؾُى ،مخجها ؤوال بلى ظمهىعٍت ٚىاجُماال بمىاؾبت الخىهِب الغثاسخي أللٟاعو
٧ىلىم ٧اباظحروؽ ،ومً هىا ٥جاب٘ هدى هىضوعاؽ وهُ٩اعاٚىا.
في هىضوعاؽ ،ق٨غ صٖىجه لؼٍاعة هظه الضولت ،وؤقاع بلى ؤهه لم ً٢ ً٨اصعا ٖلى ال٣ضوم بلى جل ٪لاعا خي
مً ٢بل ،بؿبب ْغو ٝمسخلٟت ٖلى الغٚم مً ً٢اثه حؿ٘ ( )9ؾىىاث في الؿلُت .وؤٖلً ؤن الغثِـ
ػٍلًا ٧ان ًضٖىه مىظ ؤ٦ثر مً ٖام ،ل ً٨وعصث ج٣اعٍغ ًٖ تهضًضاث مً بٌٗ الُ٣اٖاث في هىضوعاؽ
22
في خا ٫جىاظضه في هظه الضولت الىاٗ٢ت في ؤمغٍ٩ا الىؾُى.
في قهغ آطاع ،جدغ ٥ؤًًا هدى زلر وظهاث في ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي ،بضءا مً ظمهىعٍت
الضومُيُ٩ان م٘ ماجمغ ال٣مت الٗكغًٍ ملجمىٖت عٍى؛ زم في ٧ىبا وؤزحرا في البراػٍل .خُض جمذ مىا٢كت
حكُ٨ل مجلـ صٞإ ؤمغٍ٩ي ظىىبي ،في بَاع الجهىص الخإؾِؿُت إلجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت.
في ؤًاع٧ ،ان خايغا في ال٣مت الدامؿت ألمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي  -الاجداص لاوعوبي ،التي ٖ٣ضث في لُما،
ؤلبحرو ،وبٗض طل ٪في البراػٍل بمىاؾبت جإؾِـ بجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت .في طا ٥املكهض املمحزٖ ،ىض
بقاعجه بلى الخىٚل لازحر لُاثغة ؤمغٍُ٨ت في املجا ٫الجىي الٟجزوٍلي٧ ،ان ًا٦ض بإن الىالًاث املخدضة
لامغٍُ٨ت ٧اهذ جخجؿـ وحؿخٟؼ٦ .ما اٖخبر ؤًًا ؤن بٖاصة جيكُِ ما ٌؿمى باألؾُى ٫الغاب٘ في
مىُ٣ت البدغ ال٩اعٍبي ٧اهذ مداولت لغصٕ الخمضص الخ٣ضمي في املىُ٣ت.
في خؼٍغان ،ػاع ظؼٍغة ٧ىبا وقاع ٥في ال٣مت الدامؿت والشلزحن للؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) في
لاعظىخحن.
الخ٣ا ،في طل ٪الكهغ ٦ ،ش ٠وكاَه الضولي في لاٖما ٫املخٗل٣ت ببضاًت لاوكُت لبىاء مهٟاة في املخُِ
الهاصت لا٧ىاصوعي ،في م٣اَٗت ماهخاُ٢ ،إ لاعومى ،في م٣اَٗت ماهابي الؿاخلُت ،خُض ً٣ضع بإهه ؤ٦بر
اؾدشماع في جاعٍش لا٧ىاصوع ،بُ٣مت ونلذ لدمـ ملُاعاث صوالع ( 5،000،000،000صوالع ؤمغٍ٩ي) ،م٘
جىٗ٢اث بخ٨غٍغ خىالي زلزماثت ؤل ٠بغمُل ًىمُا ( )300،000مً الى.ِٟ
٧اهذ هظه املهٟاة ظؼءا مً مجمىٖت ٧اهذ ُ٢ض لاوكاء وٖملُا٧ ،ان ًخم بىاء مهٟاة ؤزغي مً هٟـ
الدجم ٖلى بٗض ُ٦ 1500لىمتر في هُ٩اعاٚىا ،م٘ خ٩ىمت صاهُِل ؤوعجُٛا ،باإلياٞت بلى ؤزغٍاث في مىُ٣ت
البدغ ال٩اعٍبي.
22زىان ٧اعلىؽ بحرًؼ ،وػاعة الؿلُت الكٗبُت للٖلم واالاجهاالث ،ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت ،املى ٘٢الغؾمي ٖلى الاهترهذ .صخاٞت عثاؾُت ،مكغوٕ الىًَ ؾُ٩ىن مم٨ىا ِ٣ٞ
ٖىض ويٗه مً ٢بل الجماهحر٧ 15 .اهىن الشاوي  .2008مإزىط مً  http://www.minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/173729/proyecto_de_patria.htmlاؾدكاعة جمذ ًىم
الؿبذ ً 19ىاًغ لٗام  ،2008الؿاٖت  6:13نباخا
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و٣ٞا لغئٍخه الكمىلُت ،هٓغا ألن ٞجزوٍل هي واخضة مً الضو ٫ال٣لُلت التي لضيها ال٣ضعة ٖلى ػٍاصة بهخاظها
مً الىٖ ،ِٟىيا ًٖ بعؾا ٫الى ِٟالدام بلى الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨تً ،م ً٨بعؾاله بلى هُ٩اعاٚىا
ولا٧ىاصوع وصو ٫ؤزغي في املىُ٣ت.
بٗض طل ،٪قاع ٥في اظخمإ زلسي بحن البراػٍل وبىلُُٟا وٞجزوٍل ،في ظمهىعٍت بىلُُٟا ،وبٗض ٞترة وظحزة
٧ان ؤخض الًُى ٝالضولُحن الظًً قاع٧ىا في اليكاَاث بمىاؾبت بخُاء الظ٦غي الخاؾٗت والٗكغًٍ
للشىعة الؿاهضًيُت ،في ماهاٚىا ،هُ٩اعاٚىا.
ؤههى طل ٪الكهغ ،بجىلت قملذ عوؾُا وبُلعوؾُا والبرحٛا ٫وإؾباهُا.
وفي آب٣ً ،ىم باوكُت في لاعظىخحن ،وَٗ٣ض اظخمإ زلسي بحن لاعظىخحن والبراػٍل وٞجزوٍل.
بٗض طل ٪قاع ٥في مغاؾم الخىهِب الغثاسخي لٟغهاهضو ؤعمُىضو لىٚى مُىضًؼ ،في الباعاٚىاي ،وٍىهي
الكهغفي هىضوعاؽ بدًىع ال٣مت الاؾخصىاثُت الشاهُت لغئؾاء صو ٫و  /ؤو خ٩ىماث بلضان لالبا ،خُض جم
صزى ٫هظه الضولت مً ؤمغٍ٩ا الىؾُى بلى مسُِ الخ٩امل هظا ،ملا بٗض الجُل الجضًض.
وفي ؤًلى٨ً ،٫ش ٠جٟاٖله بك٩ل ؤ٦بر ،خُض ٢ام بدؿ٘ عخلث صولُت .ه٨ظا بضؤ طل ٪الكهغ في ظمهىعٍت
ظىىب ؤٞغٍُ٣ا في لاَاع الخدًحري لل٣مت الشاهُت ألٞغٍُ٣ا  -ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ،زم في حكُلي في ال٣مت
لاؾخصىاثُت إلجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت.
في ظىىب بٞغٍُ٣ا ،الخ٣ى بالغثِـ الهاًُتي الؿاب ٤ظان بغجغان ؤعَؿدُض ،الظي ٧ان مىظىصا في هظه
الضولت مىظ  31ؤًاع  ،2004بٗض لاه٣لب ٖلُه .زلٞ ٫ترة والًخه لازحرة (َ ،)2004-2001ىع الؼُٖمان
الهاًُتي والٟجزوٍلي ٖل٢اث وصًت وشجٗىا ٖلى بٖاصة صٗٞها ٢ضما.
ؤزىاء جىلُه خ٩ىمخه املىخسبت صًم٣غاَُا ،ا٢ترب ؤعَؿدُض مً الِؿاع ،وؤٖاص الٗل٢اث الضبلىماؾُت م٘
٧ىبا ،وٖؼػ الٗل٢اث م٘ ٞجزوٍل .بٗض ٞترة وظحزة ،في  29قباٍ  ،2004ؤَُذ به مً زل ٫اه٣لب ٧ان له
امخضاصاث صولُت ٖمُ٣ت ال ج٣بل الجض.٫
في حكُلي٦ ،ما ؤقحر ،في ماجمغ ال٣مت لاؾخصىاجي إلجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ،الظي ٖ٣ض لخُُ٣م خالت
الهغإ التي ٧اهذ جدضر في ظمهىعٍت بىلُُٟا ،والتي ؤصث بلى ؤػمت ؾُاؾُت ٖمُ٣ت في جل ٪الضولت
الىاٗ٢ت في مغجٟٗاث لاهضًؼ بحن ماٍضي الخ٩ىمت ،ال ؾُما في الٛغب ،وؤجبإ املُالبحن بالخ٨م الظاحي
للم٣اَٗاث في قغ ١بىلُُٟا ،بلهجت اهٟهالُت ٢ىٍت.
مً ؤعى مابىحصخي الجىىبُت ،اؾدى٨غ ؤمام وؾاثل الخىانل الاظخماعي املاامغة الضولُت التي ٧اهذ
جدضر في بىلُُٟا بإمىا ٫ؤمغٍُ٨ت ،لظا ؤًض ٢غاع هٓحره البىلُٟي بُغص ؾٟحر الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت
مً بلصه.

56

في الىا٦ ،٘٢ما ؾُظ٦غَ ،غصث خ٩ىمت ٞجزوٍل الؿٟحر لامغٍ٩ي في ٧اعا٧اؽ ،باجغٍ ٪صوصي ،في  11ؤًلى٫
 ،2008بٗض ؤن اجسظث بىلُُٟا ٢غاعا مكابها م٘ الؿٟحر لامغٍ٩ي في الباػُٞ ،لُب ٚىلضبغ ،ٙالظي ٧ان ٢ض
اتهم بٗ٣ض اظخماٖاث مٟخىخت م٘ املٗاعيحن الظًً زُُىا لإلَاخت بالغثِـ بًٟى مىعالِـ ؤًما.
الىظهاث لازغي في ؤًلى ٫هي ظؼء مً ظىلت هدى ٧ىبا والهحن وعوؾُا وٞغوؿا والبرحٛا ،٫ومغة ؤزغي،
٧ىبا.
ؤولى هظه الؼٍاعاث بلى هاٞاها جمذ في ؾُا ١لاػمت الؿُاؾُت في بىلُُٟا ،التي خٓي خا٦مها بالضٖم
والخإًُض ال٩املحن مً ٧ل مً ٧ىبا وٞجزوٍل ،الخ٩ىمخحن اللخحن ٧اهخا حكحران بلى الىالًاث املخدضة
لامغٍُ٨ت بإنها وعاء زُِ لخىُٟظ اه٣لب في بىلُُٟا واٚخُا ٫حكاٞحز ٞغٍاؽ.
ؤزحرا ،طل ٪الكهغً،سخخمه في البراػٍل ،خُض ٖ٣ض اظخمإ ٖمل م٘ هٓغاثه بًٟى مىعالِـ ؤًما ،ولىَـ
بًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا ،وعاٞاثُل ِٞؿىتي ٧ىعٍا صًلجاصو ،في ماهاوؽ.
البراػٍل ؤًًا ٧اهذ الىظهت لازحرة في طل ٪الٗام لٗ٣ض ٢مت الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) في
٧اهىن لاو ،٫و٢مت ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي ،وإظخمإ اؾخصىاجي ملجمىٖت عٍى ،و٢مت اؾخصىاثُت إلجداص
صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت (ؤوهاؾىع).
في ٢مت الجىىب الطدمت هظه٧ ،اهذ املغة لاولى التي ٌكاعٞ ٥يها عائو٧ ٫اؾترو عوػ ،الظي جم حٗلُ٤
ًٖىٍت بلصه في مىٓمت الضو ٫لامغٍُ٨ت ،في اظخمإ ل٣اصة ؤمغٍ٩ا اللجُيُت بهٟخه عثِؿا.
باإلياٞت لظل٧ ،٪ان لهظا الخضر ؤهمُت جاعٍسُت ،ؤ٦ثر مً طل ،٪هٓغا ألن ظمهىعٍت ٧ىبا ٢ض بهًمذ بلى
مجمىٖت عٍىُٞ ،ما اٖخبر ٖلمت ٖلى ٞكل مداوالث واقىًُ إلب٣اء الضولت ال٩اعٍبُت مٗؼولت ،و في هٟـ
الى٢ذ ٦ضلُل ٖلى الىي٘ الؿُاسخي الجضًض في ؤمغٍ٩ا اللجُيُت ومىُ٣ت البدغ ال٩اعٍبي.
في ٖام ٢ ،2009ام بما مجمىٖه حؿٗت وٖكغًٍ عخلت صولُت ،ؤولها بلى ٧ىلىمبُا ،في ٧اهىن الشاوي ملخابٗت
الخجاعة الشىاثُت ،وبٗض بًٗت ؤًام ؾاٞغ بلى البراػٍل خُض قاع ٥في املىخضي الاظخماعي الٗالمي ،الظي
ٖ٣ض في بُلُم صو باعا .
هاجحن الىظهخحن لاولُُحن ؾخدبٗهما ظمهىعٍت ٧ىبا في قباٍ.
في و٢ذ الخ ،٤بدلى ٫قهغ هِؿان ٢ ،ام بجىلت بضؤث في ُ٢غ ،بمىاؾبت ال٣مت الشاهُت ألمغٍ٩ا الجىىبُت -
الضو ٫الٗغبُت ،في ؾُا ١لم ً ً٨لضي الخ٩ىمت الٟجزوٍلُت ٖل٢اث صبلىماؾُت م٘ صولت بؾغاثُل ،وطل٪
بؿبب ج٨غاع اؾخسضام املاؾؿت الههُىهُت لل٣ىة بك٩ل ٚحر مخىاؾب يض الؿ٩ان املضهُحن في
ٞلؿُحن.
في الٓغو ٝالٟجزوٍلُت٧ ،اهذ ٞجزوٍل مً زل ٫عثِـ صولتها ،ؤو ٫صولت في الٗالم جغ ٘ٞنىتها جًامىا م٘
الكٗب الٟلؿُُجي.
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في لاظخمإ الشىاجي لا٢لُمي ،ؤٖاص ب٣ىة َغح مباصعة بوكاء ماؾؿت مهغُٞت لضو ٫ؤوب ،٪بى ٪ؤوب،٪
وؤصزل للى٣اف صعاؾت بوكاء ما ؤؾماه "الٗملت البترولُت" ،وؤن ج٩ىن مضٖىمت باالخخُاَُاث الىُُٟت
للضو ٫املىخجت الغثِؿُت.
بمجغص ازخخام املىخضي الشىاجي لا٢لُمي املظ٧ىع ؤٖلهً ،ىانل عخلخه ٖبر مىُ٣ت الكغ ١لاوؾِ
والكغ ١لا٢صخى ،ونىال بلى بًغان والُابان والهحن.
الضًىامُُ٨ت املٟغويت ٖلى الؿُاؾت الداعظُت الٟجزوٍلُت جمشلذ ؤًًا في خالت بًغان ،مً بحن ٖىانغ
ؤزغي ،مً زل ٫الخى ُ٘٢ختى جاعٍسه ٖلى ماثخحن وزمـ ( )205اجٟاُ٢تٖ ،ملُا ،في ظمُ٘ مجاالث
الُُ ٠الىاؾ٘ للٗل٢اث الشىاثُت؛ منها ماثخان وازىان ( )202جم لاجٟاٖ ١ليها في الٟترة بحن  1999و
.2008
٢بل خ٩ىمت حكاٞحز ٞغٍاؽ ٧ ،اهذ الٗل٢ت بحن ٞجزوٍل وإًغان م٣خهغة بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى ُ٢إ الىِٟ
وبك٩ل زام ما ًخٗل ٤بإوب ،٪خُض حٗخبر الضولخحن مً املاؾؿحن لها ٖام  .1960مىظ ونى ٫هىٚى
حكاٞحز ٞغٍاؽ بلى الؿلُت ،جم حُٛحر حجم الٗل٢اث الشىاثُت وإٖاصة ج٣ضًمها بدُض جخًمً ،صون
بهما ٫م٩ىها الى ِٟوالُا٢ت بك٩ل ٖام ،بياٞت ٖىانغ الخٗاون في الجىاهب الؿُاؾُت والش٣اُٞت
والخجاعٍت والا٢خهاصًت واملالُت والخٗلُمُت والغٍايُت والهىاُٖت والؼعاُٖت والخٗضًً والٗلمُت الخ٣ىُت،
مً بحن مجاالث ؤزغي.
مً الٗىانغ التي ًجب ط٦غها ُٞما ًخٗل ٤بةهجاػ ؤظىضة الٗمل في هظه الؼٍاعة بلى بًغان ،اٞخخاح م٣غ
البى ٪الشىاجي الٟجزوٍلي لاًغاوي في َهغان.
وفي خالت الُابان ،في هظا البلض  ِ٣ٞجم الخىٖ ُ٘٢لى اجٟاُ٢اث بُ٣مت اؾدشماع ج٣ضع بىدى  15ملُاع
صوالع في البتروُ٦ماوٍاث والٛاػ والى ِٟوالؿ ٪٨الخضًضًت والؿُاخت.
ومً ظاهب آزغ٧ ،اهذ الٗل٢اث بحن ظمهىعٍت الهحن الكٗبُت وظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت ،باملشل،
حكهض َٟغة ٚحر ٖاصًت ،لضعظت ؤنبدذ ٞيها هظه الٗل٢اث باليؿبت للضولت الٟجزوٍلُت لا٦ثر ٦شاٞت
وصًىامُُ٨ت مً ؤي صولت ؤزغي زاعط ال٣اعة لامغٍُ٨ت.
ؤ٢امذ ٞجزوٍل والهحن ٖل٢اث صبلىماؾُت في ٖام  ،1974ول ً٨م٘ ونى ٫هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ بلى
الغثاؾت الٟجزوٍلُت ،جم ج٨شُ ٠الٗل٢اث وجىىَٗها؛ مً ٖكغًٍ ( )20اجٟاُ٢ت جم جىُٗ٢ها زل ٫زمؿت
وٖكغًٍ (ٖ )25اما ،بدلى ٫طل ٪الى٢ذ ٧اهذ ٢ض ونلذ بلى ماثخحن وؾخحن ( )260في آزغ ٖكغ ()10
ؾىىاث.
في ٖام  ،1999لم جخجاوػ الخجاعة الشىاثُت ماثتي ملُىن صوالع .في ٖام  2007ونلذ بلى زمؿت ملُاعاث
صوالع ،وبدلى ٫الٗام الؿاب ٤لهظه الؼٍاعة لازحرة للهحن ،ونلذ بلى ما ً٣غب مً ٖكغة ملُاعاث صوالع.
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بدلى ٫طا ٥الى٢ذ٧ ،اهذ ٞجزوٍل جهضع بالٟٗل بلى الهحن ما ًؼٍض ٢لُل ًٖ زلزماثت ؤل ٠بغمُل ًىمُا
( 300.000بغمُل ًىمُا) مً الى ،ِٟواٖخباعا مً طل ٪الٗام ٧ ،2009ان مً امل٣ضع ؤن جهل الهاصعاث
املظ٧ىعة بلى زمؿماثت ؤل )500000( ٠بغمُل٧ ،ي جهل في و٢ذ الخ ،٤بلى ملُىن بغمُل في الُىم
(.)1.000.000
ٖىض ٖىصجه بلى ال٣اعة لامغٍُ٨ت في نهاًت هظه الجىلت٢ ،ام بة٢امت ٢هحرة في ٧ىبا؛ الجؼٍغة املجاوعة ،في
ػٍاعة جيؿُ ٤للمىا ٠٢التي مً قإنها ؤن ج٩ىن بمشابت م٣ضمت ل٣مت البضًل البىلُٟاعي لكٗىب ؤمغٍ٩ا
(ؤلبا) التي ؾدؿب ٤ال٣مت الدامؿت لألمغٍُ٨خحن.
في ٢مت ؤلبا املظ٧ىعة ؤٖله التي ٖ٣ضث في ٧ىماهاٞ ،جزوٍل ،اجسظث ال٨خلت مىٟ٢ا يض مكغوٕ بٖلن
ال٣مت الدامؿت لألمغٍُ٨خحن ،وفي بُان ماؾؿاحي ،مً يمً ٖىانغ ؤزغيَ ،لبىا مً خ٩ىمت الىالًاث
املخدضة لامغٍُ٨ت الامخشا ٫ملا هو ٖلُه ٢ 17غاعا مخخالُا وا٣ٞذ ٖليهم الجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة
إلنهاء الخهاع لا٢خهاصي والخجاعي واملالي املٟغوى ٖلى ٧ىبا
في هٟـ الكهغ ،قاع ٥في جغٍيُضاص وجىباٚى في ال٣مت الدامؿت لألمغٍُ٨خحن.
في مىخه ٠قهغ خؼٍغان ٢ام بؼٍاعة صولت بىلُُٟا املخٗضصة ال٣ىمُاث .الاؾم الغؾمي الجضًض للضولت
املغجٟٗت ،هدُجت املىا٣ٞت ٖلى الىو الضؾخىعي الهاصع في  7قباٍ مً طل ٪الٗام.
في آب ،ؾاٞغ بلى لا٧ىاصوع و٧ىبا وؤزحرا بلى لاعظىخحن خُض قاع ٥في بظخمإ اؾخصىاجي ملجلـ عئؾاء
ومؿاولي صو ٫بجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت (ؤوهاؾىع) ،الظي ٖ٣ض في باعٍلىحصخي ،والظي اوٗ٣ض عصا ٖلى
الىظىص الٗؿ٨غي لامغٍ٩ي للىالًاث املخدضة في املىُ٣ت ،مً زل ٫ؾماح خ٩ىمت ؤلٟاعو ؤوعٍبي ُٞلحز
ال٩ىلىمبُت بمماعؾت الٗملُاث لامغٍُ٨ت في ؾب٘ (٢ )7ىاٖض ٖؿ٨غٍت ج ٘٣في ؤعاييها.
في جل ٪املىاؾبت ؤٖاص الخاُ٦ض ٖلى بصاهخه لىظىص زُِ لٛؼو ٞجزوٍل والُ٣ام باٚخُاله.
بدلى ٫قهغ ؤًلى ،٫جخ٨ش ٠ؤوكُخه الضولُت بجىلت مهمت في حؿ٘ صو ،٫بضؤث في الضولت اللُبُت ،في
قما ٫بٞغٍُ٣ا ،وهي مىاؾبت جتزامً م٘ الظ٦غي لاعبٗحن للشىعة اللُبُت ،وانل بٗضها الى الجؼاثغ وؾىعٍا
وإًغان وجغ٦ماوؿخان وإًُالُا وبُلعوؾُا وعوؾُا وإؾباهُا.
زلٞ ٫ترة جىلُه مىهبه ،لم ً٨ش ٠حكاٞحز ٖل٢اث ٞجزوٍل ٖملُا م٘ ٧ل صو ٫ال٣اعة لاٞغٍُ٣ت ٞدؿب،
بل ٗٞل الصخيء هٟؿه ؤًًا م٘ الضو ٫الٗغبُت .في الخالت الدانت لؿىعٍا ،بدلى ٫جاعٍش هظه الؼٍاعة،
٧اهذ الخ٩ىمخان جدباخشان خى ٫بم٩اهُت بىاء مهٟاة في جل ٪الضولت الٗغبُت ،والتي مً امل٣غع بٞخخاخها في
ٖام  ،2013بُا٢ت ج٨غٍغٍت ج٣اعب ماثتي ؤل ٠بغمُل ًىمُا.)200.000( .
مً ؾىعٍا ،اؾدى٨غ الهجماث يض ؾ٩ان ٚؼة وٞلؿُحن ،وَالب بةنهاء هظا الىي٘ ،م٘ الخإُ٦ض ٖلى
يغوعة بٖاصة لاعا خي التي جدخلها صولت بؾغاثُل ،بما في طل ٪مغجٟٗاث الجىالن ،وَالب ال٣اصة
لاؾغاثُلُحن بغ ٘ٞؤًضيهم ًٖ ؤمغٍ٩ا اللجُيُت.
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في خالت بًغان٦ ،ما جمذ لاقاعة بلُه ،في طل ٪الى٢ذ ٧ان هىا ٥بَاع ٢اهىوي للخٗاون الشىاجي بحن البلضًً
مضٖىم بإ٦ثر مً ماثتي ( )200بجٟاُ٢ت في مسخل ٠املجاالث.
مً ظاهبها٧ ،اهذ الؼٍاعة الغؾمُت لغثِـ الضولت الٟجزوٍلي بلى جغ٦ماوؿخان هي لاولى لغثِـ مً ؤمغٍ٩ا
الجىىبُت ،وختى مً ؤمغٍ٩ا اللجُيُت ،لهظه الضولت.
في قهغ ؤًلى ٫هٟؿه٢ ،ام بؼٍاعجه لازحرة بلى بًُالُا ،خُض قاع ٥في الضوعة الؿاصؾت والؿخحن ()66
ملهغظان البىضُ٢ت الؿِىماجي الضولي ،خُض ٖغى الُٟلم الىزاث٣ي "ظىىب الخضوص" للمسغط لامغٍ٩ي
ؤولُٟغ ؾخىن؛ املؿخىحى مً ٞترة خ٨م هىٚى حكاٞحز.
زم ٢ام بؼٍاعجه الغابٗت بلى بُلعوؾُا  ،الضولت التي جُىعث مٗها ٖل٢ت حٗاوهُت ٖ ،برث ًٖ هٟؿها بخىُ٘٢
ؾبٗحن ( )70بجٟاُ٢ت ؾاعٍت املٟٗى ٫في الؿىىاث الشلر املايُت.
ُٞما ًخٗل ٤بؼٍاعجه بلى عوؾُا ،وهي صولت ٧ان ًخم حٗؼٍؼ الخٗاون الٗؿ٨غي الٟجي مٗها ؤًًا٢ ،بل خىالي
قهغ ،ؤقاع حكاٞحز ٞغٍاؽ مً ٧اعا٧اؽ بلى ؤن ٞجزوٍل ملؼمت بخٗؼٍؼ بم٩اهُاتها الٗؿ٨غٍت ،هٓغا للتهضًض
الظي جمشله لاجٟاُ٢ت التي ؾمدذ بمىظبها ٧ىلىمبُا للىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت باؾخسضام ؾب٘ ( )7مً
٢ىاٖضها الٗؿ٨غٍت.
في هٟـ قهغ ؤًلى٦ ،٫ظل٧ ،٪ان مخىاظضا في الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت ،بمىاؾبت مكاع٦خه في الضوعة
الغابٗت والؿخحن ( )64للجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة ،وٖكُت جل ٪الضوعة ،وفي مٗغى خضًشه ًٖ
الغثِـ لامغٍ٩ي ،ؤقاع بلى ؤهه ولض جىٗ٢اث جبٗض ٖلى لامل ،بال ؤن ؤٗٞاله في خالت لاه٣لب في
هىضوعاؽ ،و٦ظل ٪اؾخمغاع لاخخل ٫الٗؿ٨غي في الٗغا ١وؤٛٞاوؿخان ،واؾخسضام ال٣ىاٖض الٗؿ٨غٍت
في ظمهىعٍت ٧ىلىمبُا ،حكحر بلى وظىص هىٖحن مسخلٟحن مً ؤوباما ،ؤخضهما ًل٣ي زُاباث ظُضة للٛاًت،
وآلازغ ،وهى الخ٣ُ٣ي ،الظي ًخسظ ٢غاعاث جخٗاعى م٘ زُاباجه.
وؤقاع بك٩ل زام بلى خ٣ُ٣ت ؤن ؤوباما لم ٌكغ بلى لاه٣لب في هىضوعاؽ في مضازلخه ؤمام لامم
املخدضةٖ ،لى الغٚم مً ؤهه جدضر ملضة ؾاٖت ج٣غٍبا ( ،)1بال ؤهه لم ًظ٦غ هىضوعاؽ في لامم املخدضة.
في مضازلخه في لامم املخدضة٦ ،ك ٠ؤن الغثِـ ػٍلًا عوؾالِـ ؤبلٛه ؤهه في ؾاٖاث الٟجغ لاولى مً
طل ٪الُىم ،وظضوا ٖلى ؾُذ مجز ٫مجاوع للؿٟاعة البراػٍلُت في جُٛىؾُٛالبا ،خُض ٧ان الظئا ،ؤظهؼة
جىهذ هاجٟي طاث ج٨ىىلىظُا بؾغاثُلُت مً ؤخضر َغاػ ،مًُٟا ؤن بؾغاثُل اٖترٞذ بد٩ىمت
لاه٣لب.
في حكغًٍ لاو ٫قاع ٥في بىلُُٟا في ٢مت لالبا الؿابٗت ،الخ٣ا ،في حكغًٍ الشاوي٢ ،ام بؼٍاعة ٢هحرة بلى
هاٞاها ،وفي الكهغ لازحر مً الٗام ٢ام بإظىضة ٖمل في ظمهىعٍت ؤوعوٚىاي الكغُ٢ت بمىاؾبت الضوعة
الشامىت والشلزحن الظخمإ مجلـ الؿى ١املكتر٦ت و٢مت الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع).
وبٗض بظخمإ ٢مت لاجداص الجمغ٧ي الجىىبي  ،وانل جدغ٦ه في املىُ٣ت بغخلت بلى ظمهىعٍت لاعظىخحن.
60

٢بل نهاًت الكهغٖ ،اص مغة ؤزغي بلى هاٞاها٧ ،ىبا ،بمىاؾبت ال٣مت الشامىت لـأللبا-اجٟاُ٢ت الخجاعة بحن
الكٗىب ،في بَاع بخُاء الظ٦غي الدامؿت ( )5لخإؾِـ لالبا ،وزمؿت ٖكغ ( ٖ )15اما ٖلى ػٍاعجه
لاولى لجمهىعٍت ٧ىبا (.)1994
ؤزحرا ،ؤههى الٗام في ممل٨ت الضهماع ،٥في املاجمغ الضولي الدامـ ٖكغ خى ٫الخٛحر املىادي ،وفي ؾُا١
هظا الخضر ،وبالخىاػي٧ ،ان هىا ٥خضر مهم في قبه ال٣اعة لامغٍُ٨ت الجىىبُتٖ ،ىضما وا ٤ٞمجلـ
الكُىر البراػٍلي ٖلى اهًمام ٞجزوٍل بلى الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع) عٚم ج٨خلث املٗاعيت
البراػٍلُت ،بسمؿت وزلزحن ( )35نىث م٘ ،وؾبٗت وٖكغون ( )27يض  ،في ظلؿت اؾخمغث زمـ ()5
ؾاٖاث.
بهظا ال٣غاع ،جم بخغاػ ج٣ضم صون هىاصة هدى لاهضماط ال٩امل لٟجزوٍل في الؿى ١املكتر٦ت للجىىب
(محر٧ىؾىع)٦ ،ما ب٢ترخه حكاٞحز ٞغٍاؽ في ؤو ٫عخلت صولُت له٦ ،غثِـ مىخسبً ،ىم لازىحن ٧ 15اهىن
لاو ،1998 ٫بٗض حؿٗت ( )9ؤًام  ِ٣ٞمً خهىله ٖلى لاهخهاع الغثاسخي ًىم لاخض ٧ 6اهىن لاو ٫مً
طل ٪الٗام؛ في بٖلن ؤصلى بهٖ ،لى وظه الخدضًض ،مً ٖانمت البراػٍل.
في ظاهب آزغ ،مً ٧ىبنها ،ًٚؾُ٩ىن الغثِـ الٟجزوٍلي هٟؿه مؿاوال ًٖ الخىضًض بهىث ٖا ٫بإن
الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨تٖ ،لى عؤؽ مجمىٖت مً الضو٧ ،٫اهذ حٗض وزُ٣ت زل ٠لابىاب املٛل٣ت ،في
اظخمإ اؾدبٗض جماما مىا ٠٢البلضان لاٞغٍُ٣ت وؤمغٍ٩ا اللجُيُت الخايغة في املاجمغ الضولي الدامـ
ٖكغ بكإن الخٛحر املىادي.
في ٖام ٢ ،2010ام بما مجمىٖه زمـ وٖكغون عخلت بلى الداعط ،والتي بضؤث في قباٍ في امل٨ؿُ٪
بمىاؾبت مكاع٦خه في ما ٌؿمى ب٣مت عئؾاء صو ٫وخضة ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي ،التي ٖ٣ضث في عٍُٟحرا
ماًا .خُض هاظم الغثِـ ال٩ىلىمبي ؤلٟاعو ؤوعٍبي ُٞلحز ،في ؤصاء ٚغٍب ،هٓحره الٟجزوٍلي بل خجل ،لظا
٧ان هىا ٥ب٢تراح بةوكاء "مجمىٖت مً البلضان الهضً٣ت" بدُض ًم ،ً٨مً زل ٫مؿاٖضتهم ،ج٣غٍب
مىا ٠٢الخ٩ىمخحن ال٩ىلىمبُت والٟجزوٍلُت ،جاع٦حن وعاءهم الدلٞاث والدهىماث التي ؤصث بك٩ل
متزاًض بلى جضهىع ٖل٢اث ٧ىلىمبُا م٘ ٞجزوٍل ،بضءا مً الخُٛحر املٟاجئ في بصاعة ؤوعٍبي ُٞلحز ،في ٖام
ٖ ،2007ىضما ٢ام ،مً بحن بظغاءاث ؤزغي ،بالخدى 180 ٫صعظت في ٖلط الجزإ ال٩ىلىمبي الضازلي،
ولاهخ٣ا ٫مً مداصزاث مٟاوياث الؿلم بلى لاٖما ٫الٗؿ٨غٍت املباقغة صون بم٩اهُت الخٟاوى مً ؤي
هىٕ ،التي ؤؾماها ٦ىاًت "ؾُاؾت لامً الضًم٣غاَُت".
مً بحن هظه لاخضار التي ؤصث بلى جضهىع ٖل٢ت ٧ىلىمبُا بٟجزوٍل والضو ٫املجاوعة لازغي ٧ ،اهذ هىا٥
ؤًًا خالت ازخُا ٝعوصعَٛى ٚغاهضا في ٧اعا٧اؽ في ٧اهىن لاو2004 ٫؛ لاهتها ٥اللخ ٤للؿُاصة
لا٧ىاصوعٍت ٖىضما هٟظث ٢ىاث ٧ىلىمبُا ٖملُت ٖؿ٨غٍت بال٣غب مً ؾاهخا عوػا صي ؾى٧ىمبُىؽ  ،في 1
آطاع  ،2008واٚخالذ ٢اثض ال٣ىاث املؿلخت الشىعٍت ل٩ىلىمبُا لىَـ بصٚاع صًُٟا ؾُلٟا ،املٗغوٝ
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باإلؾم الخغ٧ي عائو ٫عٍِـ ،والخ٣ا ،لاجٟا ١بحن ٧ىلىمبُا والىالًاث املخدضة للؿماح بٗملُاث ٖؿ٨غٍت
للىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت في ال٣ىاٖض الٗؿ٨غٍت ال٩ىلىمبُت ،باإلياٞت بلى اؾخدالت جُبُ ٤الضولت
ال٩ىلىمبُت لىالًتها الً٣اثُت ٖلى ؤٞغاص الىالًاث املخدضة الظًً ًغج٨بىن ظغاثم في لاعا خي ال٩ىلىمبُت
ب ٌٛالىٓغ مً ؤي هىٕ ٧اهذ الجغٍمت.
ازخخم طل ٪الكهغ في ظؼٍغة ٧ىبا املجاوعة ،خُض ؾاٞغ بٗض نهاًت ٢مت وخضة ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي ،
التي ٖ٣ضث مازغا في امل٨ؿُ .٪في الجؼٍغة ال٩ىبُتً ،لخ٣ي بلىَـ بًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا ،ولازىًٍ
٧اؾترو عوػ.
في آطاع٧ ،ان خايغا في صولخحن مً مىُ٣ت ؤمغٍ٩ا الجىىبُت :لاوعوٚىاي ،لخًىع مغاؾم جىهِب
زىؾُه ؤلبرجى مىزُ٩ا ٧ىعصاهى (بُبي مىزُ٩ا) الغثاسخي ،وؤزحرا في لا٧ىاصوع ،خُض ع ٌٞالغثِـ
لا٧ىاصوعي عاٞاثُل ٧ىعٍا صًلجاصو ،املؿاثل التي ؤزاعتها الىالًاث املخدضة خى ٫بهتها٧اث خ٣ى ١لاوؿان
املؼٖىمت في بلصه ،وط٦غ ؤهه ؤمغ وػاعة الداعظُت لا٧ىاصوعٍت بةٖضاص ج٣غٍغ لخُُ٣م ؾُاؾت خ٣ى١
لاوؿان في الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت ،آزظة بٗحن الاٖخباع وظىص ٖ٣ىبت لاٖضام ،وإيٟاء الكغُٖت ٖلى
الخٗظًب واؾخمغاع وظىص السجىاء الؿُاؾُحن في السجىن لامغٍُ٨ت.
في جل ٪املىاؾبت ،ب٢ترح حكاٞحز ٞغٍاؽ ٖلى هٓحره لا٧ىاصوعي بم٩اهُت ج٨شُ ٠الخٗاون الٗؿ٨غي لؼٍاصة
ال٣ضعة ٖلى الضٞإ ًٖ الؿُاصة لا٢لُمُت ،ال ؾُما في املىاَ ٤الخضوصًت ،بالىٓغ بلى الؿُاؾت التي
بٖخمضتها في هظا الكإن خ٩ىمت ؤلٟاعو ؤوعٍبي ُٞلحز ال٩ىلىمبُت. .
ق٦ ٪٨ل الغثِؿحن في ؤن املاؾؿت لامغٍُ٨ت ؤبغمذ اجٟاُ٢اث ٖؿ٨غٍت م٘ صو ٫في املىُ٣ت ،في بَاع
مٗغ٦ت مؼٖىمت يض تهغٍب املدضعاثٖ ،ىضما ٧اهذ املؼٍض مً مضن وصو ٫لاجداص الُٟضعالي جمضخي في
َغٍ ٤بيٟاء الكغُٖت ٖلى حٗاَي املدضعاث املخٓىعة ألٚغاى جغٞيهُت.
في هِؿان،جىاظض ؤًًا في صولخحن مً ؤمغٍ٩ا اللجُيُت ،هظه املغة في هُ٩اعاٚىا ،خُض الى ظاهب الٗل٢اث
الشىاثُت ،ؤجذ في ؾُا٧ ١اهذ ُٞه ؤمغٍ٩ا الىؾُى ٖلى وق ٪اؾخئىا ٝالخىاع الؿُاسخي خىٖ ٫ملُت
الخ٩امل صون لا٢لُمُت ،التي جىٟ٢ذ هدُجت لاه٣لب الظي و ٘٢في هىضوعاؽ في  28خؼٍغان ،2009
والظي ؤَاح مً زلله مضبغو لاه٣لب الُمُجي بالغثِـ املىخسب صًم٣غاَُا زىؾُه ماهىٍل "مُل" ػٍلًا
عوؾالِـ وؤزغظىه مسخُٟا مً البلص؛ وبٗض طل ٪سخبىا هىضوعاؽ مً لالبا.
والضولت الشاهُت التي جىاظض ٞيها في قهغ هِؿان هي البراػٍل ،بمىاؾبت لاظخمإ الٟهلي الغثاسخي الخاؾ٘ .
في ؤًاع حكحر السجلث بلى ؤهه قاع ٥في لاعظىخحن في لاظخمإ الاؾخصىاجي ملجلـ عئؾاء وعثِؿاث
خ٩ىماث بجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ( ؤوهاؾىع) ،خُض جم اهخساب الغثِـ لاعظىدُجي الؿاب ٤هِؿخىع
٦حرقجر ٧إو ٫ؤمحن ٖام للمىٓمت الضولُت الجضًضة في املىُ٣ت ،وهي الٟغنت التي ؤٖغبذ ٞيها ؤٖلى هُئت
ب٢لُمُت في ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ًٖ عًٞها الكضًض لؿُاؾت الىالًاث املخدضة الىاعصة في ما ٌؿمى ب٣اهىن SB
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 ،1070املٗغو ٝبةؾم ٢اهىن ؤعٍؼوها ،والظي اٖخبروه ياعا بد٣ى ١لاوؿان للمهاظغًٍ ،لخجغٍمه هجغة
البكغ ،و ٖلوة ٖلى طل ،٪الٖخباعاث ٖىهغٍت بدخت.
جمذ املىا٣ٞت ٖلى ال٣اهىن  SB 1070في  23هِؿان مً طل ٪الٗام في الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت،
وجدضًضا في والًت ؤعٍؼوها ،والظي هو ٖلى ؤهه ًم ً٨اخخجاػ املهاظغًٍ بُغٍ٣ت ج٣ضًغٍت ،بمىظب مبضؤ
"الك ٪املٗ٣ى "٫بؿبب لازيُت ،اللٛت ،وي٘ الهجغة ولاٖخباعاث الٗغُ٢ت.
بٗض هظه ال٣مت لا٢لُمُت ،وانل عخلخه بلى ظمهىعٍت الضومُيُ٩ان في ػٍاعة ٖمل ،وؤههى طل ٪الكهغ في
ظمهىعٍت لاعظىخحن في بَاع بخُاء الظ٦غي املئىٍت الشاهُت لشىعة  25ؤًاع  1810التي ٞخدذ الُغٍ٤
لإلؾخ٣ل ٫في ٖام .1816
في الكهغ الخالي٧ ،ان خايغا في ال٣مت الٗاقغة لغئؾاء لالبا-اجٟاُ٢ت ججاعة الكٗىب ،التي ٖ٣ضث في
ظمهىعٍت لا٧ىاصوع.
في آب ،ال ًؼا ٫ؤصاثه الضولي م٣هىعا ٖلى ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي ،وه٨ظا قاع ٥في ٧ىلىمبُا في ل٣اء م٘
الغثِـ املىخسب خضًشا زىان ماهىٍل ؾاهخىؽ ٧الضًغون في ؾُاً ١م ً٨ؤن ًُلٖ ٤لُه نهاًت خ٣بت
لايُغاب لاوعٍبُت ،ؤًًا في بَاع الدُىاث والىخاثج لاولى لألمحن الٗام إلجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت
(ؤوهاؾىع).
وقمل هظا الىي٘ ٖضم وظىص ٖل٢اث عؾمُت بحن ٧ىلىمبُا وٞجزوٍل ،لِـ  ِ٣ٞمً وظهت هٓغ
صبلىماؾُت ،ول ً٨ؤًًا مً وظهت هٓغ ججاعٍت وا٢خهاصًت وحٗاوهُت ،مً بحن ظىاهب ؤزغي.
٢غع الغثِؿان حكاٞحز ٞغٍاؽ وؾاهخىؽ ٧الضًغون بٖاصة الٗل٢اث بك٩ل ٧امل في ظمُ٘ املجاالث.
في هٟـ الكهغ٢ ،ام بغخلت ظضًضة بلى هاٞاها٧ ،ىبا ،في ػٍاعة ٢هحرة ٖ٣ض زللها ،ؤوال ،ل٣اء بحن ُٞضًل
٧اؾترو وهىٚى حكاٞحز؛ وبٗض طل٣ٖ ،٪ض لازحر اظخماٖا م٘ عائو٧ ٫اؾترو عوػ اؾخٗغيا زلله جُىع
الٗل٢اث الشىاثُت.
في حكغًٍ لاو ،٫بضؤ مغة ؤزغي في مىُ٣ت ؤمغٍ٩ا اللجُيُت بغخلت بلى لاعظىخحن ،بىاء ٖلى اظخمإ
اؾخصىاجي إلجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ،جمذ الضٖىة له مؿب٣ا بةلخاح قضًض ،بهض ٝخهغي هى
مٗالجت بزخُا ٝعثِـ ظمهىعٍت لا٧ىاصوع ،عاٞاثُل ِٞؿِىتي ٧ىعٍا صًلٛاصو ،مً ٢بل يباٍ قغَت،
الظًً اخخجؼوه في مؿدكٟى الكغَت الىَىُت في ُ٦خى ،في ؾُا ١به٣لب ،في هظه الضولت الًٗى ؤًًا في
الخدال ٠البىلُٟاعي لكٗىب ؤمغٍ٩ا  -اجٟاُ٢ت الخجاعة بحن الكٗىب.
ٖكُت ًىم الدمِـ  30ؤًلى ،٫مً مضًىت ٧اعا٧اؽ ،ؤٞاص الغثِـ حكاٞحز ٞغٍاؽ٢ ،بل مٛاصعجه بلى
لاعظىخحن ،ؤهه جم ً٨مً بظغاء بجها ٫هاجٟي م٘ هٓحره لا٧ىاصوعي ،الظي ؤ٦ض ؤهه ٧ان به٣لبا مً ٢بل
ُ٢إ مً الكغَت الىَىُت ،بٗض مٓاهغة بخخجاط ٖلى ٢اهىن ؤ٢غه البرملان والظي اٖخبروا ؤهه ؤلػى بٌٗ
مؼاًاهم.
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ؾمدذ صًىامُُ٨ت لاخضار بالخٛلب ٖلى خالت لاػمت بؿغٖت ،وطل ٪بًٟل الخضزل الٟٗا ٫وفي الى٢ذ
املىاؾب لل٣ىاث الٗؿ٨غٍت لا٧ىاصوعٍت ،والتي ؤهجؼث به٣اط الغثِـ لاؾحر مً ٢بل الكغَت.
مً بىٍيـ آًغؽ ،ؤٞاص بإن املاؾؿت لامغٍُ٨ت ٧اهذ وعاء لاه٣لب املخبِ في لا٧ىاصوع وصٖا جل٪
الخ٩ىمت بلى و ٠٢هجماتها يض قٗىب ؤمغٍ٩ا اللجُيُت ،في ؾٗيها للؿُُغة ٖلى ال٣اعة مً زل٫
الٗى.٠
في نهاًت لاظخمإ لاؾخصىاجي إلجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت (ؤوهاؾىع)٧ ،ان مباقغا في الخهغٍذ بإهه "...
آلان ،بما ؤنها ٣ٞضث الُغٍ٣ت للؿُُغة ٖلى هظه ال٣اعة ،حؿخمغ خ٩ىمت الىالًاث املخدضة بخأمغها الضاثم
يض البلضان التي جيخمي بلى الخدال ٠البىلُٟاعي ،يض صو ٫مشل لا٧ىاصوع وبىلُُٟا وهىضوعاؽ وٞجزوٍل
23
." ...
وجاب٘ صون ٚمىى ..." :وعاء هظه الجماٖاث ج ٠٣الامبرًالُت ،و٦ظل ٪وعاء ال٣ىي الؿُاؾُت الُمُيُت في
24
لا٧ىاصوع .خضر الصخيء هٟؿه في ٞجزوٍل .بنهم ًخلٖبىن بهم لخملهم ٖلى ؤٗٞا ٫مشل هظه ." ...
بٗض ٞترة وظحزة  ،بضؤ ظىلت ؤزظجه الى ؾب٘ صو ٫في ال٣اعة لاوعوبُت والكغ ١لاوؾِ وؤوعاؾُا وقما٫
بٞغٍُ٣ا.
بضؤث الجىلت بة٢امت ٢هحرة في البرحٛا ،٫في َغٍ٣ه هدى لاجداص الغوسخي  ،الضولت لاوعوبُت آلاؾُىٍت التي
ؤ٢ام مٗها ما ؾمي بسُت الٗمل  ،2014 -2010والتي مً زللها ًخم حٗؼٍؼ وج٣ىٍت الُبُٗت الاؾتراجُجُت
للٗل٢اث الشىاثُت .مً هىا ،٥ؤقاع بلى ؤن ًض املاؾؿت لامغٍُ٨ت ٧اهذ وعاء الهجماث لاه٣لبُت املا٦غة
يض الخ٩ىمت الضؾخىعٍت لغثِـ لا٧ىاصوع ،عاٞاثُل ٧ىعٍا ،في  30ؤًلى2010 ٫؛ يض الخ٩ىمت الضؾخىعٍت
لغثِـ هىضوعاؽ ،ماهىٍل ػٍلًا ،في  28خؼٍغان 2009؛ يض عثِـ بىلُُٟا ،بًٟى مىعالِـ ،بحن آب
وؤًلى 2008 ٫؛ ويض خ٩ىمت ٞجزوٍل في هِؿان .2002
وٍخىظب الخظ٦غ بلى ؤهه بياٞت لهظه الخاالث لاعب٘ ،الخ٣ا ًًا ٝب٢الت عثِـ الباعاٚىاي ٞغهاهضو
ؤعمُىضو لىٚى مُىضًؼ في  22خؼٍغان  ،2012املىخسب صًم٣غاَُا ،و٧ان ػُٖم ج٣ضمي؛ مً زل ٫بضٖت في
٧ىوٛغؽ بلصه ،لامغ الظي جم جُُ٣مه مً ٢بل ظؼء ٦بحر مً الغؤي الٗام باإله٣لب البرملاوي .وًُ٢ت
صًلما عوؾُ ،٠التي ؤُ٢لذ مً عثاؾت البراػٍلٖ ،بر مىاوعة حكغَُٗت في  31آب  ،2016بإنىاث ِ٣ٞ 61
مً ؤًٖاء مجلـ الكُىر ،بٗض ؤن جم اهخسابها ٢بل ٖامحن بدىالي زمؿت وزمؿحن ملُىن
( )55.000.000مً ؤنىاث البراػٍلُحن.
 23جلٟؼٍىن الجىىب٧ ،ىععٍى صًل اوعٍىى٧ى(صخُٟتٞ ،جزوٍل) املىٖ ٘٢لى الاهترهذ "حكاٞحز ًغ ٌٞمداولت الاه٣لب في لا٧ىاصوع وٍدمل املؿاولُت للىالًاث املخدضة" لاو ٫مً حكغًٍ
الاو ٫لٗام  .2010مإزىط مً  http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/chavez-rechaza-intento-golpe-estado-ecuador-y-responsabiliza-a-ee-uu/اؾدكاعة جمذ
ًىم لاخض  3حكغًٍ لاو ٫لٗام  2010الؿاٖت  6:43نباخا.
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اؾخمغ في هظه الغخلت هدى ظمهىعٍت بُلعوؾُا ،خُض ٢ام بالؼٍاعة الدامؿت ولازحرة لهظه الضولت ،وهي
املىاؾبت التي جم ٞيها جى ُ٘٢مجمىٖت مً لاجٟاُ٢اث في مجاالث مسخلٟت ،لُخاب٘ مً هىا ٥بلى ؤو٦غاهُا،
خُض ٧اهذ هظه هي الؼٍاعة لاولى لغثِـ ٞجزوٍلي ألو٦غاهُا.
بٗضها ًهل بلى الجمهىعٍت لاؾلمُت لاًغاهُت ،الضولت التي ًؼوعها للمغة لازحرة ،والتي جم الخىنل مٗها
بلى بَاع ٢اهىوي ًضٖم الٗل٢اث الشىاثُت ،مً زل ٫الخىٖ ُ٘٢لى ؤ٦ثر مً ماثتي ( )200مظ٦غة جٟاهم
وإجٟاُ٢ت حٗاون في مسخل ٠الُ٣اٖاث ،باإلياٞت بلى ؤنها جم٨ىذ مً ع ٘ٞحجم الخباص ٫الخجاعي بلى ؤ٦ثر
مً زمؿت ملُاعاث صوالع ( 5.000.000.000صوالع ؤمغٍ٩ي).
في و٢ذ الخ ،٤مً الجمهىعٍت الٗغبُت الؿىعٍت ،جم لاٖلن ًٖ بصعاط هظه الضولت الٗغبُت ٦ضولت يُ٠
ٖلى لالبا.
باملشل ،ونل زل ٫هظه الغخلت بلى الجماهحرًت الٗغبُت اللُبُت الكٗبُت الاقتراُ٦ت الٗٓمى ،في ػٍاعجه
لازحرة لهظه الضولت الىاٗ٢ت في قما ٫بٞغٍُ٣ا خُض جاب٘ ؤظىضة زىاثُت م٘ هٓحره مٗمغ دمحم ؤبى مىُاع
ال٣ظافي.
جيخهي الجىلت ؤزحرا مغة ؤزغي في الجمهىعٍت البرحٛالُت ؛ الضولت التي ؤًًا ٧ان ًؼوعها للمغة لازحرة ،والتي
جد ٤٣مٗها ؾلؿلت مً آلُاث الخٗاون الشىاجي في مجاالث مخٗضصة.
في حكغًٍ لاو٧ ،٫ان خايغا في ظمهىعٍت لاعظىخحن بؿبب وٞاة هِؿخىع ٦حرقجر ،لامحن الٗام آهظا٥
إلجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت (ؤوهاؾىع).
الغخلث الشلر لازحرة مً هظا الٗام ٢ام بها في حكغًٍ الشاوي بلى ٧ىبا وٚىٍاها وؾىعٍىام.
جإحي الغخلت بلى هاٞاها في بَاع الظ٦غي الٗاقغة إلجٟاُ٢ت الخٗاون الكامل بحن ٧ىبا وٞجزوٍل.
بٗض ٖكغ ( )10ؾىىاث مً الاجٟاُ٢ت ،جم جإؾِـ ؾخت آال ٝوؾبٗماثت وازجي ٖكغ (ُٖ )6712اصة َبُت
قٗبُت للغٖاًت املجاهُت في ٞجزوٍل ،وزمؿماثت وؤعب٘ ٖكغة ( )514مغ٦ؼا حصدُهُا ،وزماهُت وٖكغًٍ
( )28مغ٦ؼا ٖالي الخ٣ىُت ،خىالي زلزماثت ؤل )300.000 ( ٠عظل وامغؤة ٧ىبُىن جغ٧ىا ٖاثلتهم في الجؼٍغة
ال٩اعٍبُت للٗمل في لاعا خي الٟجزوٍلُت.
مً هاخُت ؤزغي ،جم حسجُل ؤعبٗماثت وحؿٗت وزلزحن ملُىن ( )439.000.000اؾدكاعة مجاهُت ،وجم
به٣اط ماثخحن وزمؿت وحؿٗحن ؤل )295.000( ٠خُاة ،وواخض وؾخحن ملُىن ( )61.000.000اؾدكاعة
ؤؾىان و  27ملُىن ( ) )27.000.000اؾدكاعة في البهغٍاث.
وباملشل ،جم بظغاء ملُىهحن وهه )2،500،000( ٠ظغاخت ُٖيُت ،وجم لابل ًٖ ٙواخض وزمؿحن ملُىن
( )51،000،000اؾدكاعة َاعثت ،وإزىحن وؾخحن ملُىن ( )62،000،000مً الٗلط ال٨هغباجي .
جم٨ىذ مهمت املعجؼة مً بٞخخاح ؤعبٗماثت وحؿ٘ وزمؿحن (ُٖ )459اصة بهغٍت قٗبُت ،وجم جغُ٦ب
زلزت آال ٝوحؿٗت ٖكغ (٦ )3019غسخي ؤؾىان.
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مً زل ٫جُبُ ٤هظه لاجٟاُ٢ت ،جم جد ٤ُ٣بهجاػ ؤ٦ثر مً ؤل ٠مكغوٕ ونغ ٝمىاعص ج٣ضع بإ٦ثر مً
ؾخت آال ٝوزمؿماثت وؾخت وزمؿحن ملُىن صوالع ( 6،556،000،000صوالع ؤمغٍ٩ي) في الاؾدشماع
الاظخماعي؛ في الؿُاؾاث الٗامت ،بك٩ل عثِسخي ،في املجاالث الُبُت والخٗلُمُت والش٣اُٞت ،ومً بُنها
مهمتصازل الخي ،مهمت عٍباؽ ومهمت عوبُيؿىن.
باإلياٞت بلى طل ،٪جم جإهُل ؤ٦ثر مً ؤعبٗت وٖكغًٍ ؤلٟا وزماهماثت (َ )24800البا في الُب ،وجل٣ى
ٖكغًٍ ؤل )20.000( ٠مغٌٍ ٞجزوٍلي ٖلظاث مخسههت في ٧ىبا في ظىاهب مسخلٟت مً الغٖاًت
الصخُت.
في هٟـ الؿُا ،١م٘ جُبُ ٤بغهامج الخٗلُم ال٩ىبي "وٗم ،ؤها ؤؾخُُ٘" ،اهس ٌٟمؿخىي لامُت في
ٞجزوٍل بلى الخض لاصوى ،لضعظت ؤهه في  28حكغًٍ لاو 2005 ٫ؤٖلىذ مىٓمت الُىوؿ٩ى ؤن الضولت
الٟجزوٍلُت باجذ مىُ٣ت زالُت مً لامُت.
مً ظاهبها ،ؾاٖضث ٞجزوٍل ،مً بحن ٖىانغ ؤزغي ،ظمهىعٍت ٧ىبا ٖلى ج٣لُل جإزحر الخهاع لا٢خهاصي
والؿُاسخي الظي جٟغيه املاؾؿت لامغٍُ٨ت.
في الىا ،٘٢ؤنبدذ ٞجزوٍل الكغٍ ٪الخجاعي الغثِسخي ل٩ىبا ،بدباص٢ ٫ضعه زلزت آال ٝوزمؿماثت ملُىن
صوالع ( 3،500،000،000صوالع ؤمغٍ٩ي) ؾىىٍا ،باإلياٞت لظل٧ ٪اهذ جغؾل هدى ماثت ؤل ٠بغمُل ًىمُا
مً البترو.٫
ُٞما ًخٗل ٤بالؼٍاعجحن بلى ٚىٍاها وؾىعٍىام٧ ،اهذ ؤولى هاجحن الضولخحن خايغة في بَاع ال٣مت الغابٗت
إلجداص صو ٫ؤمغٍ٩ا الجىىبُت (ؤوهاؾىع) ،وهي املىاؾبت التي جىا ٤ٞمىٖض جىلي الغثاؾت املا٢خت لهظه الهُئت
لا٢لُمُت مً ٢بل ظمهىعٍت ٚىٍاها الخٗاوهُت.
وؤزىاء وظىصه في ؾىعٍىام ،التي ونل بليها للمغة الشاهُت زلٞ ٫ترة عثاؾخه٢ ،ام بؼٍاعة صولت لخىؾُ٘
ٖل٢اث الخٗاون بحن البلضًًُٞ .ما ًخٗل ٤بهظه املغخلت الجضًضة مً الٗل٢اث الشىاثُت ،ؤقاع الغثِـ
الٟجزوٍلي بلى ؤهه زل ٫ماثتي (ٖ )200ام مً الخُاة الجمهىعٍت وماثت (ٖ )100ام ٦مىخج للى ،ِٟلم
جخُل٘ ٞجزوٍل ؤبضا بلى ؾىعٍىام.
بدلى ٫الٗام  ،2011جىظه هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ في الُىم لاو ٫مً طل ٪الٗام الى ظمهىعٍت البراػٍل
لاجداصًت ،لخًىع مغاؾم الخىهِب الغثاسخي لضًلما عوؾُ ،٠وفي هظه املىاؾبت ؤظغي مداصزت
شدهُت ٢هحرة م٘ وػٍغة الداعظُت لامغٍُ٨ت هُلعي صًاوي عوصهام ٧لُيخىن.
بوٗ٣ض بظخمإ حكاٞحز و٧لُيخىن هظا في ؾُا ١الٗضاواث الٗامت بحن بلضيهما بؿبب الخىجغ الخاص في بَاع
ع ٌٞالخ٩ىمت البىلُٟاعٍت مىذ املىا٣ٞت للعي باملغ ،الظي ب٢ترخه البِذ لابٌُ ٦ؿٟحر في ٧اعا٧اؽ،
بؿبب بٌٗ الخهغٍداث التي ونٟذ بالخضزلُت ،التي زغظذ للٗلً بٗض مشىله في ظلؿاث لاؾخمإ في
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مجلـ الكُىر بال٩ىوٛغؽ لامغٍ٩ي ،في آب املا خي ،زل ٫لاظغاءاث املخٗل٣ت بخُِٗىه الضبلىماسخي في
ٞجزوٍل.
في آب  ،2010بجسظث الخ٩ىمت الٟجزوٍلُت مىٟ٢ا مً زل ٫ببلٚها بإن باملغ ال ًم٨ىه ؤصاء املهام
الضبلىماؾُت في ٞجزوٍل ،هٓغا ألهه ؤنضع جهغٍداث حٗبر ًٖ الخضزل في الكاون الضازلُت الٟجزوٍلُت؛
ًٞل ًٖ الخٗبحر الٗضواوي يض ال٣ىاث املؿلخت الىَىُت البىلُٟاعٍت.
هدُجت لظل٢ ،٪بل ؤًام ٢لُلت مً بظخمإ حكاٞحز و٧لُيخىن ،هضص املخدضر بةؾم وػاعة الداعظُت ماع٥
جىهغ ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت بـ "جدمل بالٗىا٢ب".
٢بل خىالي زلزت ( )3ؤًام مً بظخمإ بغاػٍلُاً ،ىم الشلزاء ٧ 28اهىن لاو ، 2010 ٫ؤٖاص حكاٞحز ٞغٍاؽ
جإُ٦ض ٢غاع خ٩ىمخه بغ ٌٞالعي باملغ ،الظي ُٖىه الغثِـ ؤوباما ؾٟحرا في ٞجزوٍل ،بل ونغح بإن
واقىًُ ًم٨نها  ُ٘٢الٗل٢اث الضبلىماؾُت ،بطا لم ٌعجبها ال٣غاع الٟجزوٍلي.
عصث وػاعة الداعظُت بةلٛاء جإقحرة الؿٟحر الٟجزوٍلي في واقىًُ ،بغهاعصو ؤلٟاعٍؼ ،الظي ٧ان في بظاػة في
ٞجزوٍل.
بٗض ٖضة ؤًام ٖلى املىٖض في البراػٍلً ،ىم الشلزاء ٧ 4اهىن الشاوي  2011مً مضًىت ٧اعا٧اؽ ،ون٠
عثِـ الضولت الٟجزوٍلي بٖلن خ٩ىمت الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت بهتهاء نلخُت حُٗحن العي باملغ و٣ٞضاهه
ؤي نلخُت ،بإهه ٖلمت بًجابُت ..ل٨ىه بٖخبر ؤن هظا ال٣غاع ًجب ؤن ًُ٣م في بٗضه املىاؾب وال ًىٓغ
بلُه ٖلى ؤهه هُ٣ت يٗ ٠في خ٩ىمت الىالًاث املخدضة.
في قهغ آطاع ،هجضه في ظىلت ٢هحرة في لاعظىخحن ولاوعوٚىاي وبىلُُٟا.
لضي ونىله بلى ظمهىعٍت لاعظىخحن ،اجهل به صخُٟىن بكإن ٚؼو لُبُا بإمغ مً املاؾؿت لامغٍُ٨ت،
وهي خ٣ُ٣ت اؾخدىطث ٖلى بهخمام الٗالم ِ٣ٞ .بحن  19و  20مً هٟـ الكهغ ؤَل٣ذ الىالًاث املخدضة
لامغٍُ٨ت خىالي  110نىاعٍش مً هىٕ جىماهىٖ ٥لى لُبُا .واؾخمغ الهغإ الظي بضؤ في قباٍ ختى
حكغًٍ لاو ٫ختى لاَاخت بالخ٩ىمت الكغُٖت ملٗمغ دمحم ؤبى مىُاع ال٣ظافي الظي اٚخُل ًىم الدمِـ 20
حكغًٍ لاو.2011 ٫
بٗض خىالي ؤعب٘ ؾىىاث وهه ،٠في ًىم لاخض  10هِؿان  ،2016اؾخٗغيذ وؾاثل الخىانل الاظخماعي
املدخلٟت جهغٍداث للغثِـ لامغٍ٩ي باعا ٥خؿحن ؤوباما الشاوي حكحر بلى ؤن "ؤوباما ٌٗتر ٝبإن ٚؼو لُبُا
٢ض مشل ؤؾىؤ زُإ له".
خى ٫هظا املىيىٕ ،ط٦غ حكاٞحز ٞغٍاؽ ،في طل ٪الى٢ذ ،ؤهه وفي مداولت لخجىب الخضزل في الضولت
الىاٗ٢ت في قما ٫ؤٞغٍُ٣ا ،ب٢ترح بوكاء لجىت ؾلم .ل٧ ً٨ان ٢ض ج٣غع ال٣ه ٠وؤقاع بلى ؤن ؤو ٫ما
ؾغ٢ىه هى لاخخُاَُاث الضولُت اللُبُت ،في بقاعة بلى ؤ٦ثر مً ماثتي ملُاع صوالع،والتي جم٨ىذ لُبُا مً
جد٣ُ٣ها زلٖ ٫هض الُٗ٣ض ال٣ظافي.
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في لاعظىخحن  ،جدضر م٘ الغثِؿت ٦غَؿخِىا ٞغهاهضًؼ صي ٦حرقجر خى ٫الخاظت بلى املضخي ٢ضما في جد٤ُ٣
بى ٪الجىىب ،عصا ٖلى "ججمُض" بخخُاَُاث لُبُا الضولُت مً ٢بل لاوعوبُحن ولامغٍُ٨حن.
واٖخبر الؼُٖم البىلُٟاعي ؤن حٗؼٍؼ بى ٪الجىىب مؿإلت بؾتراجُجُت ،وبالخالي ٞهي طاث ؤولىٍت ٢هىي
لخماًت لاخخُاَُاث الضولُت لضو ٫ؤمغٍ٩ا اللجُيُت.
مً ظاهبه ،في لاوعوٚىاي خُض ؾاٞغ إلجمام ػٍاعة طاث ؤبٗاص زىاثُت ،في بقاعة بلى الىي٘ الضازلي
لٟجزوٍل ،اؾدى٨غ وظىص زُت لؼٖؼٖت لاؾخ٣غاع وٖضم لاٖترا ٝبيخاثج لاهخساباث الغثاؾُت امل٣بلت،
امل٣غع بظغائها في ٖام  ،2012وؤقاع بلى ؤهه مً زل ٫املٗلىماث التي ًخم جضاولها ًىمُا في وؾاثل لاٖلم
الدانت ٧اهىا ًتهمىهه بالخدًحر لتزوٍغ مؼٖىم مً ؤظل مداولت صٞ ٘ٞجزوٍل بلى خالت الهغإ.
و٦ك ٠ؤن عظل ٖؿ٨غٍا ٞجزوٍلُا خهل ٖلى وزُ٣ت حؿمى بالبىا ،جدخىي ٖلى مٗلىماث مٟهلت ًٖ
٢ه ٠وٚؼو ٞجزوٍل ،لظل٧ ٪ان ال بض مً جدُُض هظه الدُِٖ ،بر ٞطخها.
و٢ا ٫بهه بطا ؾُ٣ذ ٞجزوٍل مغة ؤزغي في ؤًضي املهالح لامغٍُ٨تٞ ،ةن املكاعَ٘ ولاجٟاُ٢اث املىٗ٢ت
م٘ الخ٩ىماث املخدالٟت في املىُ٣ت ؾخسخٟي جضعٍجُا.
في و٢ذ الخ ،٤في بىلُُٟا ،جم جى ُ٘٢بجٟاُ٢اث حٗاون مسخلٟت في بَاع ٖملُت الخ٩امل لالبا-اجٟاُ٢ت
الخجاعة بحن الكٗىب.
باليؿبت لدكاٞحز ٞغٍاؽ٧ ،ان مً الًغوعي ؤن ً٩ىن في مىٓمت لالبا-اجٟاُ٢ت الخجاعة بحن الكٗىب،
خًىع ؤ٦بر للكٗىب ،ومً بُنها الخغ٧اث الاظخماُٖت ،في اَاع البدض ًٖ اؾخ٣ل ٫وإهضماط املىُ٣ت؛
واٖخبر ؤهه مً الدُإ الٟاصح لا٢خهاع ٖلى ٖ٣ض بجٟاُ٢اث بحن الخ٩ىماث.
ل٣ض ٧ان مً ؤصخاب الغؤي بإن الكٗىب  ِ٣ٞهي التي ًم ً٨ؤن حُٗي ٖبئا ؤزلُ٢ا و٢ىة م٩ىهت
وإبضاُٖت ؤنلُت لـأللبا-اجٟاُ٢ت الخجاعة بحن الكٗىب ،لظل٦ ٪غع مً ٧ىحكابامبا ؤن هىا ٥صًىا ٦بحرا ٖلى
ٖاج ٤ال٣اصة الؿُاؾُحن لـأللبا-اجٟاُ٢ت الخجاعة بحن الكٗىب ،مً ؤظل ؤن حك٩ل املجمىٖاث الاظخماُٖت
والخجمٗاث ظؼءا ؤؾاؾُا مً جدال ٠ما بٗض الجُل الجضًض هظا.
في و٢ذ الخ ،٤في هِؿان٧ ،ان مىظىصا في ٧ىلىمبُاُٞ ،ما ؾخ٩ىن عخلخه لازحرة بلى هظه الضولت .في ْغوٝ
صو ٫لاهضًؼ ،لم ًدب٣ى ؾىي اهخٓاع بهتهاء ٖملُت زغوط ٞجزوٍل مً ججم٘ صو ٫لاهضًؼ ،اٖخباعا مً 22
هِؿان  ،2011وجدضًضا لالتزاماث الىاقئت ًٖ ما ٌؿمى ببرهامج الخدغٍغ ،في املؿاثل املخٗل٣ت
بالخٗغٍٟاث الجمغُ٦تٟٞ ،ي طل ٪الخاعٍش ج٨خمل ٞترة نلخُت هظه لالتزاماث ( )5زمـ ؾىىاث اٖخباعا
مً لخٓت ه ٌ٣اجٟاُ٢ت ٢غَاظىت مً ٢بل ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت التي خضزذ بخاعٍش  22هِؿان
.2006
في ْل هظه الدلُٟت٧ ،اهذ الخ٩ىمت ال٩ىلىمبُت حكحر بلى ؤنها مؿخٗضة للخٟاوى بكإن اجٟاُ٢ت ج٩امل
ب٢خهاصي ،لىي٘ بَاع وؤؾاؽ ٢اهىوي للٗل٢ت الخجاعٍت الجضًضة م٘ ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت،
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زانت ،ول ً٨لِـ خهغٍا ،في ؤمىع الؿل٘ ،لخىُٓم الٗل٢اث الخجاعٍت الشىاثُت ؤمام بهخٟاء جُبُ٤
لىاثذ ججم٘ لاهضًؼ.
وم٘ طلٞ ،٪ةن هظا لاظخمإ الظي ٖ٣ض في ٧اعجازُىا صي بهضًاؽ طهب بلى ؤبٗض مً طل ٪ب٨شحر  ،ألهه ٢بل
ؤن ًسغط مؿب٣ا بلى الغؤي الٗام ،جم الخيؿُ ٤بحن زىان ماهىٍل ؾاهخىؽ ٧الضًغون ،هىٚى حكاٞحز
ٞغٍاؽ ،زىؾُه ماهىٍل ػٍلًا عوؾالِـ وبىعٞحرًى لىبى ؾىؾا ،الغثِـ الهىضوعاسخي الجضًض ،لٗ٣ض ل٣اء
بحن لازحر وبحن الغثِـ الٟجزوٍلي.
ؾعى عثِـ هىضوعاؽ للخهى ،٫مً زل ٫الغثِـ ؾاهخىؽٖ ،لى صٖم حكاٞحز ٞغٍاؽ للخم ً٨مً
بٖاصة بلصه بلى مىٓمت الضو ٫لامغٍُ٨ت ،خُض جم اؾدبٗاصه هدُجت الاه٣لب وهٟي الغثِـ الكغعي
آهظا ،٥لخل ٪الضولت التي ج ٘٣في ؤمغٍ٩ا الىؾُى زىؾُه ماهىٍل "مُل" ػٍلًا عوؾالِـ في خؼٍغان
.2009
جم َغح بخخما ٫خًىع بىعٞحرًى لىبى للظخمإ امل٣غع بحن هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ وزىان ماهىٍل
ؾاهخىؽ ،في صاع الًُاٞت املًِئت في ٧اعجازُىا صي بهضًاؽ ،امل٣غ الغثاسخي ال٩ىلىمبي ٖلى الؿاخل
ال٩اعٍبي ،مً ٢بل الغثِـ ال٩ىلىمبي ٖلى هٓحره الٟجزوٍلي ،الظي وا ٤ٞمً ؤظل جُبُ٘ الىي٘ لا٢لُمي
لهالح الخ٩امل وحؿهُل ٖىصة زىؾُه ماهىٍل "مُل" ػٍلًا عوؾالِـ بلى بلصه ،خُض ٧ان في املىٟى في
ظمهىعٍت الضومُيُ٩ان.
في الىا٧ ،٘٢ان حكاٞحز ٞغٍاؽ ٢ض جىانل ؾاب٣ا م٘ ػٍلًا عوؾالِـ إلبلٚه ؤهه ؾُلخ٣ي م٘ لىبى ؾىؾا
لدكُ٨ل وٞض وؾاَت.
في خؼٍغان ٢ام بجىلت ب٢لُمُت وظحزة ازغي ،خملخه ؤوال بلى البراػٍل زم بلى لا٧ىاصوع وؤزحرا بلى ٧ىبا.
في بغاػٍلُا ،في بَاع لاظخماٖاث املىهجُت التي ٖ٣ضها م٘ مسخل٢ ٠اصة املىُ٣ت٧ ،ان مً املضهل ؤهه
ٖىضما هؼ ٫مً الُاثغة التي جم ه٣له ٞيهاٗٞ ،ل طل ٪بمؿاٖضة ٖ٩اػ .اهدكغ في وؾاثل لاٖلم ؤهه ٧ان
بؿبب بنابت في الغ٦بت حٗغى لها مىظ ؤ٦ثر مً قهغ ب٣لُل .وم٘ طل ،٪عبما ٧ان طل ٪ؤخض املٓاهغ
الٗامت لاولى لبضاًت خالت صخُت مغٍبت وٚغٍبت مً قإنها ؤن جى٣له بلى الدلىص ،جاع٧ا بعزا ج٩املُا ٢اثما
ٖلى الغئٍت البىلُٟاعٍت ألمغٍ٩ا اللجُيُت وال٩اعٍبي م٘ ملًحن مً لاجبإ املدلهحن ملشله الٗلُا و املكاعَ٘
التي ؾِؿخمغون بها.
مً ظاهب آزغ ،في هظا لاظخمإ الشىاجي الجضًض ،جم الخباخض في املىيىٕ املهم املخمشل في الخُل٘
لا٢لُمي ل٩ي حكٛل ظمهىعٍت البراػٍل لاجداصًت مٗ٣ضا صاثما في مجلـ لامً الخاب٘ لألمم املخدضة،
والظي ؤ٦ض ُٞه الؼُٖم البىلُٟاعي ٖلى صٖم الخ٩ىمت الٟجزوٍلُت ؛لامغ الظي اٖخبره ،باإلياٞت بلى طل،٪
ٌٗخبر يغوعٍا لٗملُت الضم٣غَت لخل ٪املىٓمت الٗاملُت.
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حكحر الغواًاث مً مهاصع مخٗضصة ؤن الؼٍاعة بلى ظمهىعٍت لا٧ىاصوع ٧اهذ م٣غعة في لانل في قهغ ؤًاع،
ول٧ ً٨ان ال بض مً جإظُلها هظه املغة ،الى لاًام لاولى مً قهغ خؼٍغان٦ ،ما ؤٖلً ٖىه ،بؿبب الًغع في
ع٦بت الغثِـ الٟجزوٍلي.
وفي جل ٪املىاؾبت ،ؤٖلىذ الخ٩ىمت لا٧ىاصوعٍت ؤن ظمُ٘ املٗاملث التي جىٟظها الُ٨اهاث الٗامت
لا٧ىاصوعٍت م٘ املاؾؿاث الٗامت الٟجزوٍلُت ؾدخم مً زل ٫الىٓام املىخض لخٗىًٍاث الض ٘ٞلا٢لُمُت
ؾى٦غي (.)SUCRE
ٖلى الغٚم مً ؤن لا٢خهاص لا٧ىاصوعي ٢ض جدى ٫إلٖخماص الضوالع ٗ٦ملت مىظ ٖام  ،2000بال ؤن هظا
لاظغاء لاؾتراجُجي ٧ان يهض ٝبلى البدض ًٖ ز ٌٟمؿخمغ وجضعٍجي في اؾخسضام الٗملت لامغٍُ٨ت في
املٗاملث الخجاعٍت بحن صو ٫املىُ٣ت ،وبالخالي ج٣لُل لاٖخماص ٖليها.
مً زل ٫بجٟاُ٢ت جم لاجٟاٖ ١ليها في هِؿان  ،2011ؤ٢غث الضولخان ؤن هه ٠الخجاعة بُنهما ًجب ؤن
ًخم الخٗامل بها مً زل ٫ؾى٦غي ( ،)SUCREبؼٍاصة جضعٍجُت ٧ل ٖام بيؿبت ٖكغة باملئت ( ،)٪10لامغ
الظي ٧ان ًدخاط الى الٗضًض مً الخيؿُ٣اث ،زانت بحن البىى ٥املغ٦ؼٍت و٦ظل ٪بحن البىى ٥الدانت في
البلضًً.
مً هاخُت ؤزغي  ،ونل لاؾاؽ ال٣اهىوي الظي ٢امذ ٖلُه الجىاهب ال٣اهىهُت للٗل٢ت لا٧ىاصوعٍت
الٟجزوٍلُت بالٟٗل بلى ؤ٦ثر مً زمؿحن ( )50اجٟاُ٢ت زىاثُت.
مً آلان ٞهاٖضا ،ؾخهبذ هاٞاها وظهت مإلىٞت ،في ما ؾُ٩ىن الغخلت لاولى مً زمـ عخلث ً٣ىم بها
بلى الضولت ال٩اعٍبُت الكهحرة زل ٫جل ٪الؿىت ،بؿبب الخالت الصخُت ال٩اعزُت والٛغٍبت التي ؾخهِبه
بك٩ل واضح اٖخباعا مً هظه الخىاعٍش؛ لامغ الظي ٧ان ؾُ٣خضخي مىه الؿٟغ بلى ٧ىبا ملضة زمؿت ؤقهغ
مخخالُت مً طل ٪الٗام ،في خؼٍغان وجمىػ وآب وؤًلى ٫وحكغًٍ لاو.٫
في هظه املىاؾبت لاولى ،جم ٖ٣ض لاظخمإ الخاصي ٖكغ للجىت الخٗاون بحن الخ٩ىمُت بحن ٧ىبا وٞجزوٍل،
و٦ىدُجت له جم الخى ُ٘٢بحن البلضًً ٖلى ما مجمىٖه ماثت (٣ٖ )100ض جىمُت مكتر ٥ظضًض ،جًمىذ
مئت وؾخت ٖكغ( )116مكغوٖا بُ٣مت ج٣ضع بدىالي ؤل ٠وزلزماثت ملُىن صوالع ( 1،300،000،000صوالع
ؤمغٍ٩ي) في مجاالث مخٗضصة منها الصخت والش٣اٞت واملٗلىماث والُا٢ت والٛظاء والخىؾبت ولاجهاالث
وال٨هغباء.
وم٘ طلٞ ،٪ةن بٖلها ٚحر مخى ٘٢لألٚلبُت الٗٓمى٧ ،ان مً قإهه ؤن ًجظب اهدباه الٗالمً ،ىم الجمٗت
الٗاقغ ،في ؾاٖاث اللُل٢ ،غؤ وػٍغ الؿلُت الكٗبُت للٗل٢اث الداعظُت ،هُ٩ىالؽ ماصوعو مىعوؽ،
ؤمام وؾاثل الخىانل الاظخماعي مً مضًىت هاٞاها ،بُان عؾمي وعص ُٞه ؤن الؼُٖم الشىعي الٟجزوٍلي ٢ض
زً٘ لٗملُت ظغاخُت بىجاح لدغاط في الخىى ،ولهظا الؿبب ٧ان ٢ض بضؤ مغخلت حٗافي.
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ؾُمشل هظا الدبر بضاًت مغخلت ظضًضة في خُاة الؼُٖم الشىعي هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ ،مًُغا للخٗامل
مىظ طل ٪الخحن م٘ خالت صخُت ٚغٍبت جىظض خىلها جسمُىاث مسخلٟت خى ٫ؤنله الخ٣ُ٣ي ،م٘ لاقاعة
بلى بم٩اهُت ؤهه ٧ان هضٞا إلخضار َٟغاث زلىٍت ،مً زلَ ٫غ ١لاصزاٚ ٫حر الجغاخُت.
ؤظبره الخُىع املغٍب لصخخه ٖلى الدًىٕ لٗملُت ظغاخُت زاهُت ًىم لازىحن 20 ،خؼٍغان ،هظه املغة
بؿبب وعم ؾغَاوي.
وظه الغثِـ الٟجزوٍلي هٟؿه ،مً الٗانمت ال٩ىبُت ،الدمِـ  30خؼٍغان  ،عؾالت بلى الكٗب الٟجزوٍلي
قغح ٞيها خالخه الصخُت الٟجاثُت التي ٧ان ًمغ بها.
ؾُ٣ىم الغثِـ الٟجزوٍلي هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ٦ ،ما ؾب٣ذ لاقاعة ،بغخلت زاهُت بلى هاٞاها٧ ،ىبا ،في
ٖام ً ،2011ىم الؿبذ  16جمىػ ،الؾخمغاع عٖاًت صخخه ٧إولىٍت؛ بٗباعة ؤزغي ،لم ج ً٨ػٍاعة ٖمل ؤو
ػٍاعة عؾمُت يمً بَاع جىُٟظ الؿُاؾت الداعظُت مً ٢بل عثِـ الضولت مباقغة.
وبهظه الُغٍ٣ت  ،بضؤ الٗلط الُ٨مُاجي في ظمهىعٍت ٧ىبا مل٩اٞدت الدلًا الؿغَاهُت التي جم ا٦دكاٞها في
قهغ خؼٍغان الؿاب ،٤زل ٫ػٍاعجه لازحرة ل٩ىبا.
زً٘ هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ ،مً مضًىت هاٞاها ،للهٗىباث الُبُت التي ج٣خًيها خالخه ،ل٨ىه في
الى٢ذ هٟؿه اؾخمغ في ُ٢اصة الشىعة البىلُٟاعٍت ،خاال ومهخما بك٩ل ًىمي بالٗضًض مً الً٣اًا التي ٧ان
ًخابٗها بك٩ل عوجُجي.
بٗض ؤن ؤ٦مل الضوعة لاولى مً الٗلط الُ٨مُاجيٖ ،اص بلى ٧اعا٧اؽ ًىم الؿبذ  23جمىػ.
ؤقاعث املٗلىماث بلى ؤهه لم ًخم ال٨ك ًٖ ٠وظىص زلًا زبِشت في ؤي ظؼء مً ظؿضه ،لً ً٨جب
لاؾخمغاع في الٗلط.
ؾاٞغ حكاٞحز ٞغٍاؽ ،مغة ؤزغي ،بلى مضًىت هاٞاها ًىم الؿبذ 6 ،آب مً طل ٪الٗام لخل٣ي صوعة زاهُت
مً الٗلط الُ٨مُاجي .مؿاء الؿبذ  13آب ٧ ،2011ان هٓحره ال٩ىبي عائو٧ ٫اؾترو عوػ ًىصٖه في مُاع
زىؾُه ماعحي الضولي ،بٗض بهتهاء الٗلط الُ٨مُاجي الظي زً٘ له.
للمغة الغابٗت في ٖام ٌ ،2011ؿاٞغ حكاٞحز ٞغٍاؽ بلى ظمهىعٍت ٧ىبا ملىانلت صوعة ظضًضة مً ٖلظه
الُبي .هظه املغة ،ونل بلى مضًىت هاٞاها ًىم الؿبذ 17 ،ؤًلى ،٫للضوعة الغابٗت مً ٖلظه الُ٨مُاجي،
ألن الضوعة الشالشت جم اظغائها في ٞجزوٍل.
مً هاٞاها ،ب٢ترح ؤن حك٩ل بلضان لالبا مد٨مت زانت بها ُٞما ًخٗل ٤بد٣ى ١لاوؿان٦ ،ما هي الخا٫
في الخجمٗاث لا٢لُمُت لازغي.
وبىٟـ الُغٍ٣تَ ،لب جُُ٣م لاهًمام املخخمل في ٢مت بترو٧اعٍبي ،التي ؾخٗ٣ض ٢غٍبا في ٞجزوٍل،
للخجمٗاث والخغ٧اث الاظخماُٖت لامغٍُ٨ت.
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وبهظه املىاؾبت ،وبٗض ؤعبٗت جُبُ٣اث للٗلط الُ٨مُاجي جم لاٖلن ًٖ هجاح هخاثجها ،جم بٚل ١مغخلت
الٗلط الُ٨مُاجي.
مً بٌٗ وؾاثل لاٖلم لامغٍُ٨ت ،اؾدىاصا بلى املهاصع التي ،و٣ٞا لىؾاثل لاٖلم هٟؿهاٖ ..." ،لى مغ
الؿىحن ٢ضمذ مٗلىماث مىزى٢ت للٛاًت  ،25"...ول٨نها ،م٘ طل ،٪لم جدضصها ،ق٨٨ذ في جُىع صخت
الغثِـ الٟجزوٍلي ،لامغ الظي ٧ان بمشابت خاٞؼ لخملت بٖلمُت قغؾت في هظا الهضص.
ؤ٦ض عوظغ هىعٍُٛا ،الؿٟحر الؿاب ٤للىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت لضي مىٓمت الضو ٫لامغٍُ٨ت ،ؤن الغثِـ
26
الٟجزوٍلي ،هىٚى حكاٞحز ٞغٍاؽ ،ال ٌؿخجُب بك٩ل ٧ا ٝللٗلط الُبي.
ٌٗخ٣ض الٗضًض مً املخللحن ؤن بٌٗ الُ٣اٖاث الباعػة في املاؾؿت لامغٍُ٨ت ٧اهذ جمخل ٪مٗلىماث،
لِـ بالًبِ ًٖ جٟانُل جُىع الىىٕ الٛغٍب مً الؿغَان الظي ٖاوى مىه الؼُٖم البىلُٟاعي ،ولً٨
باألخغي ًٖ ؤنىله الخُ٣ُ٣ت.
نغح عوظغ هىعٍُٛا في هضوة هٓمها مغ٦ؼ ؾُاؾت هه ٠ال٨غة لاعيُت بجامٗت مُامي ًىم الدمِـ 22
"ؤن هظه املهاصع جىانل لاقاعة بلى ؤن حكاٞحز في خالت زُحرة للٛاًت وؤهه ال ًخدؿً ٦ما ٧ان ًإمل
ؤَبائه  .27"...ختى ؤهه ؤ٦مل في جل ٪املىاؾبت ٢اثل ..." :هظا ٌٗجي ؤهىا ًجب ؤن هبضؤ في الخ٨ٟحر ،وٍجب
ٖلُىا لاؾخٗضاص ،لٗالم بضون هىٚى حكاٞحز ."...
٦ما نغح عوظغ هىعٍُٛا ؤن الغثِـ الٟجزوٍلي ٧ان ً٨ظب ٖىضما اصعى ؤهه زً٘ ألعب٘ صوعاث مً الٗلط
الُ٨مُاجي.
في حكغًٍ لاو٢ ،٫ام بالغخلت الدامؿت بلى هاٞاها املىا ٤ٞللٗام  .2011مشل الغخلث الؿاب٣ت بلى ٧ىبا،
طهب للٖخىاء بصخخه في هظه املىاؾبت ،خُض ؾُسً٘ لخُُ٣م َبي قامل ،في بَاع بؾخمغاع ٖملُت
بؾخٗاصة صخخه .وم٘ طل ،٪ؤوضح ؤهه ال ًؼا ٫جدذ املغا٢بت الُبُتٖ ،لى الغٚم مً خ٣ُ٣ت ؤن صوعاث
الٗلط الُ٨مُاجي ٢ض اهتهذ بالٟٗل.
ؾُ٩ىن في مضًىت هاٞاها بحن لاخض  16والدمِـ  20حكغًٍ لاو ، 2011 ٫وهي الٟترة التي زً٘
زللهابالٟٗل لٟدىناث َبُت ناعمت.
م٘ طل ،٪وٖلى الغٚم مً خالخه الصخُت٢ ،ام هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ في ٧اهىن لاو٢ ،٫بل نهاًت
الٗام ،بغخلت صولُت ؤزحرة ،هظه املغة بلى ظمهىعٍت ؤوعوٚىاي الكغُ٢ت ،بمىاؾبت ٢مت الؿى ١املكتر٦ت
للجىىب (محر٧ىؾىع) الشاهُت ولاعبٗحن.
ٚ25لىبىٞحزًىن (مى ٘٢الاهترهذ)٧ .اعا٧اؽ ،ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت؛ "ًا٦ضون ان حكاٞحز ال ٌؿخجُب بك٩ل ظُض للٗلط الُ٨مُاجي"  23مً ؤًلى 8:58:39( 2011 ٫نباخا) .مإزىط
مً  http://www.globovision.com/news.php?nid=203435اؾدكاعة جمذ ًىم الؿبذ لاو ٫مً حكغًٍ لاو ٫لٗام  ،2011الؿاٖت  7:24نباخا.
 26املهضع هٟؿه
 27املهضع هٟؿه
 28املهضع هٟؿه
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بدلىٖ ٫ام  ،2012وهى الٗام لازحر مً املغخلت الدامؿت ولازحرة مً عخلجه الضولُت٢ ،ام بما
مجمىٖه بخضي ٖكغة عخلت بلى الداعط  ،ؤولها بلى هُ٩اعاٚىا ،بمىاؾبت الخىهِب الغثاسخي الجضًض في جل٪
الضولت الىاٗ٢ت في ؤمغٍ٩ا الىؾُى لدىؾُه صاهُِل ؤوعجُٛا ؾاُٞضعا املٗاص اهخسابه .خُض زغط مىخهغا في
الاهخساباث التي ؤظغٍذ في  6حكغًٍ الشاوي  2011لكٛل مىهب عثِـ هُ٩اعاٚىا ،زل ٫الٟترة -2012
.2017
٦ما هى مٗغو٧ ،ٝان ؤوعجُجا ؾاُٞضعا ،ػُٖم الجبهت الؿاهضًيُت للخدغٍغ الىَجي ،ق٩ل ظؼءا مً
الُ٣اصة الشىعٍت التي ؤَاخذ في ٖام  1979بالؿللت الضً٨خاجىعٍت املؿدبضة مً ؾىمىػاؽ (-1934
 ، )1979والتي صاٗٞذ ٖنها املاؾؿت لامغٍُ٨ت.
بٗض طل ،٪ونل صًم٣غاَُا بلى عثاؾت هُ٩اعاٚىا للٟترة ما بحن  1985و  ،1990زم للٟترة 2012-2007
وآلان  ،مغة ؤزغي في ٟ٦اح ظُض وصًم٣غاَي ،ونل بلى عثاؾت الضولت للٟترة  2017-2012للمغة الشالشت.
جم بظغاء مٗٓم الغخلث الضولُت التي ٢ام بها عثِـ الضولت الٟجزوٍلي زلٖ ٫ام  2012بلى ظمهىعٍت ٧ىبا
اؾخجابت لخالخه الصخُت الدانت.
مً بظمالي اخضي ٖكغة ( )11مٛاصعة صولُت ٢ام بها هظا الٗام٢ ،ام بغخلخحن  )2( ِ٣ٞبلى بلضان ؤزغي:
بلى هُ٩اعاٚىا في ٧اهىن الشاوي ،وإلى البراػٍل في جمىػ ؛ ؤما الغخلث الدؿ٘ املخبُ٣ت ٩ٞاهذ بلى مضًىت هاٞاها
في ظمهىعٍت ٧ىبا ،بىاء ٖلى الغٖاًت الصخُت التي ٧ان ًخل٣اها.
وه٨ظا٧ ،اهذ ؤولى هظه الغخلث بلى الضولت ال٩ىبُت ،لٗام ٢ ،2012ام بها ًىم الؿبذ  18قباٍ ،و٧اهذ
مسههت  ِ٣ٞللٟدىناث الُبُت ،خُض جم ال٨ك ًٖ ٠بنابت َُٟٟت ُ٢غها ًبل ٜخىالي  2ؾم.
بحن  24قباٍ و  16آطاعٖ ،اص حكاٞحز ٞغٍاؽ بلى الضولت ال٩ىبُت ،هظه املغة إلػالت آلاٞت الجضًضة التي
ْهغث في هٟـ امل٩ان الظي جمذ ُٞه بػالت الىعم في ٖام  .2011هظه املغةً ،ىم لاخض في  26قباٍ،
زً٘ لٗملُت ظغاخُت مغة ؤزغي بؿبب وعم ؾغَاوي ،خُض ؤضخذ املغة الشالشت التي ًضزل ٞيها لٛغٞت
ٖملُاث في زماهُت ( )8ؤقهغ.
في ًىم لاخض  4آطاع ،ؤ٦ض حكاٞحز ٞغٍاؽ هٟؿه ؤن الىعم الظي جمذ بػالخه ٧ان ج٨غاعا للؿغَان وؤهه
ؾُسً٘ لجلؿاث ٖلط بقٗاعي.
ؤزحراً ،ىم الجمٗت  16آطاعٖ ،اص بلى مضًىت ٧اعا٧اؽ.
مً  24بلى  28آطاع ،ؾاٞغ مغة ؤزغي بلى هاٞاها ،بٗض ؤن زً٘ إلػالت ؤو ٫وعم ؾغَاوي في خؼٍغان ،2011
والظي جُلب بٗض طل ٪ؤعب٘ ( )4صوعاث مً الٗلط الُ٨مُاجي ،ختى اهخهى املغى .في حكغًٍ الشاوي مً طل٪
الٗام ،ج٨غعث لاٖغاى التي اؾخضٖذ جضزل ظغاحي ظضًض في  26قباٍ  ، 2012الؾدئها ٫وعم زان في
هٟـ املىُ٣ت ،وبضء ظلؿاث الٗلط لاقٗاعي.
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مً الؿبذ  31آطاع بلى الدمِـ  5هِؿانٌٗ ،ىص بلى هاٞاها ملىانلت الٗلط الُبي م٘ الضوعة الشاهُت مً
الٗلط لاقٗاعي يض الؿغَان.
ًىم لاخض 8 ،هِؿانٌ ،ؿاٞغ للمغة الدامؿت في طل ٪الٗام بلى ظمهىعٍت ٧ىبا ،ملىانلت ٖلظه الُبي،
خُض م٨ض ختى ًىم لاعبٗاء الخاصي ٖكغ ،وهي لاًام التي زً٘ زللها لضوعة ظضًضة مً الٗلط
لاقٗاعي.
بحن  14و  26هِؿان٢ ،ام بؼٍاعجه الؿاصؾت بلى ٧ىبا هظا الٗام ،مً ؤظل مىانلت ظلؿاث الٗلط
لاقٗاعي.
مىظ ظلؿت الٗلط لاقٗاعي لاولى ،في  24آطاع ،وختى جاعٍسه ،ؾاٞغ حكاٞحز ٞغٍاؽ زلر ( )3مغاث بلى
٧ىبا لخىالي زمؿت ( )5ؤًام في ٧ل مغة ،وبٗض طل٧ ،٪ان ٌٗىص بلى ٞجزوٍل لبًٗت ؤًام للؾتراخت ،وم٘
طل ،٪في هظه املىاؾبت ،ؤٖغب ًٖ اؾخٗضاصه لٗضم  ُ٘٢ب٢امخه في هاٞاها ختى بنهاء املغخلت الغابٗت
والدامؿت املخبُ٣ت مً صوعاث الٗلط لاقٗاعي ،وبظل ٪ؤلػى مكاع٦خه في ٢مت لامغٍُ٨خحن الؿاصؾت ،في
٧اعجازُىا صي بهضًاؽ٧ ،ىلىمبُاً ،ىمي  14و  15هِؿان ،مٗلىا ؤن ال٣غاع ٢ض جم اٖخماصه بىاء ٖلى جىنُت
َبُت ،وملتزما باالهًباٍ الظي ًخُلبه الٗلط.
وبهظه الُغٍ٣ت ،ؾدؿخمغ ب٢امخه في ٧ىبا ملضة ؤخض ٖكغ (ً )11ىماٖ ،اثضا بلى ٞجزوٍل ،بٗض اؾخ٨ما٫
آزغ صوعجحن مً الٗلط لاقٗاعيً ،ىم الدمِـ  26هِؿان.
ًىم لازىحن  30هِؿان  ،2012ؾاٞغ مغة ؤزغي بلى ٧ىبا خُض م٨ض ختى ًىم الجمٗت  11ؤًاع.
في هظه الٟغنت الجضًضة٧ ،ان ً٣ترب بك٩ل مؿخمغ ا 7 ٫مً حكغًٍ لاو ،٫املىٖض املخضص إلظغاء
الاهخساباث الغثاؾُت الٟجزوٍلُت ،جمذ الضٖىة لٗ٣ض ظلؿت للجمُٗت الىَىُت ،و٣ٞا ألخ٩ام املاصة  57مً
الىٓام الضازلي ومً مىا٢كاث البرملان الىَجي الٟجزوٍلي ،ملىذ لاطن املىاؾب ختى ًخم ً٨مً مٛاصعة
البلص أل٦ثر مً زمؿت ( )5ؤًام ،ملىانلت جل٣ي الغٖاًت الُبُت يض الؿغَان الظي ؤنابه ،هىاب
املٗاعيت املجخمٗحن في ٦خلت ؾمىها "الىخضة"نىجىا بالًض مً طل.٪
ختى م٘ الىي٘ الهخي الهٗب الظي ؤنابه في آلاوهت لازحرةٞ ،ةن حكاٞحز ٞغٍاؽ ،باإلياٞت بلى
بؾخمغاعه باإلهخمام بجضو ٫ؤٖما ٫الخ٩ىمت الضازلُت للضولت الٟجزوٍلُت ،ومخابٗت الخملت لاهخسابُت
ال٣اؾُت لإلهخساباث الغثاؾُت التي لم ًدب ٤لها ؾىي قهغًٍ (٧ ،)2ان وكُا ؤًًا ٖلى الؿاخت الضولُت،
ال ؾُما في مجا ٫الخ٩امل لا٢لُمي ،وهى ؾُا ١اهخ٣ل ُٞه ًىم الازىحن 30 ،جمىػ  ،2012بلى ظمهىعٍت
البراػٍل لاجداصًت ،خُض ؾخ٩ىن هظه هي الغخلت الضولُت الخاؾٗت التي ً٣ىم بها في طل ٪الٗام ولازحرة
التي ً٣ىم بها لهظه الضولت.
باث هظا الاظخمإ في ظمهىعٍت البراػٍل الُٟضعالُت ٖلمت ٞاع٢ت جاعٍسُت ،لِـ  ِ٣ٞفي الؿُاؾت
الداعظُت الٟجزوٍلُت ،ول ً٨ؤًًا في ؾُاؾت الخ٩امل لا٢لُمي التي جغوط لها الخ٩ىماث الخ٣ضمُت
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املىخسبت صًم٣غاَُا في ؤمغٍ٩ا الجىىبُت؛ وطل ٪بؿبب ٖ٣ض ٢مت اؾخصىاثُت للؿى ١املكتر٦ت للجىىب
إليٟاء الُاب٘ الغؾمي ٖلى الضزى ٫النهاجي لجمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت في (محر٧ىؾىع) ٦ما خضر
ٗٞلُا.
ًجب ؤن هخظ٦غ ؤهه ٢بل زلزت ٖكغ (ٖ )13اما وؾبٗت ( )7ؤقهغ وؾبٗت ٖكغ (ً )17ىما ،بالًبِ في
٧ 15اهىن لاو ،1998 ٫في ؤو ٫عخلت صولُت ٢ام بها هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ ٦غثِـ مىخسب ،حؿٗت
ؤًام  )9( ِ٣ٞبٗض مٗغٞت هخاثج الٗملُت لاهخسابُت ًىم لاخض ٧ 6اهىن لاو ٫مً طل ٪الٗامٖ ،ىضما
خهل ٖلى الٟىػ الغثاسخي ألو ٫مغة ،في ػٍاعة جدضًضا بلى ظمهىعٍت البراػٍل لاجداصًت ،في ل٣اء ٖ٣ض م٘
الغثِـ البراػٍلي آهظاٞ ٥غهاهضو اهغٍ٩ي ٧اعصوؾى ،في ٢هغ بلهالخى في بغاػٍلُاٖ ،بر له ًٖ الغٚبت في بضء
ٖملُت بهًمام ٞجزوٍل الى الؿى ١املكتر٦ت للجىىب (محر٧ىؾىع).
وبهظه الخ٣ُ٣ت الخاعٍسُت ،خهُلت الضبلىماؾُت الٟجزوٍلُت ،ؤنبدذ ال٨خلت صون لا٢لُمُت ألمغٍ٩ا
الجىىبُت م٩ىهت آلان مً البراػٍل ولاعظىخحن وٞجزوٍل ولاوعوٚىاي والباعاٚىاي ،و٢ض جم حٗلُ ٤هظه
لازحرة ما٢خا ،ؤنبذ (محر٧ىؾىع) زامـ ب٢خهاص ٖالمي بٗض الىالًاث املخدضة لامغٍُ٨ت وظمهىعٍت
الهحن الكٗبُت وظمهىعٍت ؤملاهُا لاجداصًت والُابان.
م٘ صزىٞ ٫جزوٍل٧ ،ان الىاجج املخلي لاظمالي ملحر٧ىؾىع  3.3جغٍلُىن صوالع ٪ 82.3 ،مً بظمالي الىاجج
لاظمالي ألمغٍ٩ا الجىىبُت ،و جبل ٜمؿاخخه  12.7ملُىن ُ٦لىمتر مغب٘ وٍبلٖ ٜضص ؾ٩اهه  270ملُىن
وؿمت ،مما ًجٗل ؾبٗت مً ٧ل ٖكغة مىاَىحن مً ؤمغٍ٩ا الجىىبُت في محر٧ىؾىع.
في ًىم الشلزاء 27 ،حكغًٍ الشاوي ٢ ،2012ام حكاٞحز ٞغٍاؽ مغة ؤزغي بغخلت بلى ظمهىعٍت ٧ىبا ،وهي
الؼٍاعة الشامىت التي ؾُ٣ىم بها بلى جل ٪الجؼٍغة زل ٫جل ٪الؿىت.
وحكحر الخ٣اعٍغ بلى ؤهه ونل بلى الٗانمت ال٩ىبُت في الؿاٖاث لاولى مً الٟجغ ،في عخلت ،مشل جل ٪التي
٢ام بها زل ٫جل ٪الؿىت٧ ،ان الٛغى منها مىانلت الٗلط الُبي؛ هظه املغة م٘ ٖضة ظلؿاث مً
لا٦سجحن ٖالي الً ِٛوالٗلط الٟحزًاجي٦ ،جؼء مً ٖملُت ج٣ىٍت صخخه.
ًىم الجمٗت٧ 7 ،اهىن لاوٖ ،٫اص مً ٧ىبا ،مغة ؤزغي بلى لاعا خي الٟجزوٍلُت ،بهض ٝببل ٙالبلص بىٟؿه
ؤهه ًجب ؤن ًسً٘ لٗملُت ظغاخُت ،مغة ؤزغي ،بؿبب ٖىصة ْهىع الدلًا الؿغَاهُت.
في ًىم الؿبذ ٧ 8اهىن لاوٖ ،2012 ٫بر لاطاٖت والخلٟؼٍىن ،في زُابه لازحر ٖلى الكب٨ت الىَىُت،
زاَب البلص لإلبل ٙبًغوعة زًىٖه لٗملُت ظغاخُت للمغة الغابٗت بك٩ل ٖاظل ،وٞاظإ لامت بةٖلهه
ؤهه ًٟىى نلخُاجه لىاثب الغثِـ الخىُٟظي الجضًض لجمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت ،هُ٩ىالؽ ماصوعو
مىعوؽ.
في ًىم الازىحن٧ 10 ،اهىن لاو ،٫ؾاٞغ للمغة لازحرة في ٖام  2012بلى ظمهىعٍت ٧ىبا ،والتي ؤنبدذ
بك٩ل مٟاجئ عخلخه الضولُت لازحرة التي ٢ام بها مً وَىه ومدبىبخه ٞجزوٍل ،زل ٫صوعة خُاجه امل٨شٟت.
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لً ٌٗىص هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ بلى وَىه ختى ًىم لازىحن  18قباٍ  ، 2013ؤي بٗض قهغًٍ ()2
وزماهُت ( )8ؤًام مً الب٣اء في ٧ىبا ،خُض ٧ان ًخل٣ى الغٖاًت الُبُت.
مً خؿابه الصدصخي ٖلى مى ٘٢الخىانل الاظخماعي جىٍتر ،جم لاٖلن ًٖ ٖىصجه املٟاظئت بلى لاعا خي
الٟجزوٍلُت ،ومىظ ونىله جم بصزاله ٖلى الٟىع بلى مغا ٤ٞاملؿدكٟى الٗؿ٨غي الض٦خىع ٧اعلىؽ ؤعُٞلى،
في مضًىت ٧اعا٧اؽ ،ومً هىاً ٥ىم الشلزاء  5آطاع ،ؤٖلً الغثِـ امل٩ل ٠هُ٩ىالؽ ماصوعو مىعوؽ،
للبلص والٗالم ؤن الؼُٖم البىلُٟاعي الُٗٓم ٢ض جدى ٫في الؿاٖت  4:25مؿاء مً طل ٪الُىم بلى الدلىص:
ماث الغظل ،وولض بعزه.
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املراجع
٧ىبا صًباحي ،مىٖ ٘٢لى الاهترهذ".جم الخجؿـ ٖلى ال٣اثض حكاٞحز ٞغٍاؽ مً ٢بل الىالًاث املخدضة
زل ٫ػٍاعجه بلى عوما في  "2006لاو ٫مً جمىػ لٗام  .2013مإزىط مً :
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/07/01/comandante-chavez-fue-espiado-por ee-uu-durante-su-visita-a-roma-en-2006/اؾدكاعة جمذ ًىم لاخض  3مً حكغًٍ الشاوي لٗام
 2013الؿاٖت  7:23مؿاء.
هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ".جى ُ٘٢اجٟا ١مكتر ٥بحن ٞجزوٍل ولاوعوٚىاي" مىهدُُٟضًى ،ظمهىعٍت
ؤوعوٚىاي الكغُ٢ت 8 ،آب لٗام  .2007مٗهض الضعاؾاث الٗلُا ل٨ٟغ ال٣اثض الؿامي هىٚى عاٞاثُل
مً
مإزىط
البىلُٟاعٍت.
ٞجزوٍل
ظمهىعٍت
ٞغٍاؽ.
حكاٞحز
http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/2249-firma-de-acuerdo-conjunto-entre venezuela-y-uruguayاؾدكاعة جمذ ًىم الجمٗت  12آب لٗام  2016الؿاٖت  1:36بٗض الٓهغ.
هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ" .آلى م٘ الغثِـ ع٢م  "298حي ُٞل ٦لعا ،ظاصة لىؽ صًلُٟىِـ/
ظمهىعٍت ٧ىبا 14 ،حكغًٍ لاو ٫لٗام  .2007مٗهض الضعاؾاث الٗلُا ل٨ٟغ ال٣اثض الؿامي هىٚى عاٞاثُل
مً
مإزىط
البىلُٟاعٍت.
ٞجزوٍل
ظمهىعٍت
ٞغٍاؽ.
حكاٞحز
 http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/4094-alo-Presidente-n-298اؾدكاعة جمذ ًىم
الجمٗت  12آب لٗام  ،2016الؿاٖت  2:22بٗض الٓهغ.
الاوهُٟغؾى (صخُٟت ،لا٧ىاصوع) املىٖ ٘٢لى الاهترهذ" .ؤب ًُالب ب٣خل حكاٞحز" ا.ٝ.ب ،واقىًُ،
مً
مإزىط
.2005
لٗام
آب
24
الاعبٗاء
املخدضة،
الىالًاث
http://www.eluniverso.com/2005/08/24/0001/14/A91EFFE330F34B789F62E61DA470
 6ABE.htmlاؾدكاعة ًىم لاخض  7آب لٗام  2016الؿاٖت  6:26مؿاء.
ٚلىبىٞحزًىن (مى ٘٢الاهترهذ)٧ .اعا٧اؽ ،ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت؛ "ًا٦ضون ؤن حكاٞحز ال
ٌؿخجُب بك٩ل ظُض للٗلط الُ٨مُاجي"  23مً ؤًلى 8:58:39( 2011 ٫نباخا) .مإزىط مً
 http://www.globovision.com/news.php?nid=203435اؾدكاعة جمذ ًىم الؿبذ لاو ٫مً
حكغًٍ لاو ٫لٗام  ،2011الؿاٖت  7:24نباخا.
الهاؾُىن (صخُٟت٧،ىؾخاعٍ٩ا) املىٖ ٘٢لى الاهترهذ" .حكاٞحز ٌٗؼػ ٖل٢اجه م٘ باعَـ وؾِ جىجغ م٘
مً
مإزىط
.2005
لٗام
آطاع
9
لاعبٗاء
واقىًُ"
 . http://wvw.nacion.com/ln_ee/2005/marzo/09/ultima-la17.htmlاؾدكاعة جمذ ًىم لاخض 8
آطاع لٗام  12:34 ،2015بٗض الٓهغ.
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عامىن لىبحز" ،صبلىماؾُت عثاؾُت .مخابٗت الغخلث الضولُت  ٫هىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ 28 ،جمىػ
 1954الى  5آطاع  ،"2013مجمىٖتمخ٩املت مً زماهُت مجلضث .جدغٍغ املال .٠حكغًٍ لاو.2018 ٫
٧اعا٧اؽ ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت.
لىؽ آهضٌـ (صخُٟت ،لاعظىخحن) ،املىٖ ٘٢لى الاهترهذ.ؤؾىقُِخض بغؽ".مكغٕ ؤمغٍ٩ي ًىَض
الهضا٢ت م٘ حكاٞحز" ؛ لاعبٗاء 24مً حكغًٍ الشاوي  .2004مإزىط مً
 .http://www.losandes.com.ar/notas/2004/11/24/un-134969.aspاؾدكاعة جمذ ًىم لاخض
 17آطاع  2013الؿاٖت  6:25نباخا.
زىان ٧اعلىؽ بحرًؼ ،وػاعة الؿلُت الكٗبُت لإلٖلم ولاجهاالث ،ظمهىعٍت ٞجزوٍل البىلُٟاعٍت ،املى٘٢
الغؾمي ٖلى الاهترهذ .صخاٞت عثاؾُت ،مكغوٕ الىًَ ؾُ٩ىن مم٨ىا ٖ ِ٣ٞىض ويٗه مً ٢بل
الجماهحر٧ 15 .اهىن الشاوي  .2008مإزىط مً http://www.minci.gob.ve/noticias_-
 _prensa/28/173729/proyecto_de_patria.htmlاؾدكاعة جمذ ًىم الؿبذ ً 19ىاًغ لٗام ،2008
الؿاٖت  6:13نباخا.
جلٟؼٍىن الجىىب٧ ،ىععٍى صًل ؤوعٍىى٧ى(صخُٟتٞ ،جزوٍل) املىٖ ٘٢لى الاهترهذ "حكاٞحز ًغ ٌٞمداولت
الاه٣لب في لا٧ىاصوع وٍدمل املؿاولُت للىالًاث املخدضة" لاو ٫مً حكغًٍ الاو ٫لٗام  .2010مإزىط
مً http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/chavez-rechaza-intento-golpe-estado-
 ecuador-y-responsabiliza-a-ee-uu/اؾدكاعة جمذ ًىم لاخض  3حكغًٍ لاو ٫لٗام  2010الؿاٖت
 6:43نباخا.
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حول املؤلف
عامىن لىبحزٞ،جزوٍلي مخسهو في الٗل٢اث الضولُت ،باخض و٧اجب .جسغط مً الجامٗت املغ٦ؼٍت في
ٞجزوٍل خُض خهل ٖلى صعظت الب٩الىعٍىؽ في الضعاؾاث الضولُت ( .)1991خهل ٖلى صعظت الضعاؾاث
الٗلُا في لاصاعة الٗلُا ( )2003وصعظت املاظؿخحر في بصاعة لاٖما )MBA( ٫م٘ جسهو في الخجاعة
الضولُت والدؿىٍ )2003( ٤خهل ٖليها مً ظامٗت ٧ىلىمبىؽ في ظمهىعٍت بىما؛ هى مخسهو ؤًًا في
املٟاوياث لا٢خهاصًت الضولُت ،الضعظت املمىىخت مً مٗهض بُضعو ٚىا ٫للضعاؾاث الضبلىماؾُت
الٗلُا ،في ٧اعا٧اؽٞ ،جزوٍل ( ،)2004وصبلىم زغٍج صعاؾاث الض٦خىعاة في الؿُاؾاث الخ٩ىمُت والٗامت
مً املٗهض الخ٩ىمي بجامٗت ؾان ماعجحن صي بىعَـ ،في لُما ،ؤلبحرو ( .)2006ؤ٦مل ٖملُاث جضعٍب
ؤ٧اصًمُت مخٗضصة في مجاالث مسخلٟت مً الٗل٢اث الضولُت ،م٘ ؤ٦ثر مً ؤل ٠ؾاٖت في الضوعاث
املخسههت والىضواث ووعف الٗمل التي ٖ٣ضث في صو ٫ؤمغٍ٩ا اللجُيُت وؤوعوبا وآؾُا ،بما في طل٪
الضوعة املهىُت الشاهُت والٗكغون للضبلىماؾُحن لاظاهب مً مٗهض الدضمت الداعظُت لجمهىعٍت الهىض ،في
هُىصلهي ( ،)1999وصوعة الخجاعة في الدضماث والؼعاٖت للمٟاويحن مً بلضان لاهضًؼ في مىٓمت الخجاعة
الٗاملُت ( )WTOوماجمغ لامم املخدضة للخجاعة والخىمُت (لاوه٨خاص) ،ظىُ ،٠ؾىَؿغا (٧ .)2001ان
مدايغا في الجامٗاث واملاؾؿاث لا٧اصًمُت في مسخل ٠البلضان .له مالٟاث مسخلٟت وكغث في ٦خب
ومجلث مخسههت في الٗل٢اث الضولُتٌٗ .خبر بدشه لاؾاسخي  ،بٗىىان "صبلىماؾُت عثاؾُت :مخابٗت
الغخلث الضولُت لهىٚى عاٞاثُل حكاٞحز ٞغٍاؽ"  ،ؤخض ؤ٦ثر الجهىص لاؾخ٣هاثُت ا٦خماال التي ؤظغٍذ
خى ٫الؿُاؾت الداعظُت الٟجزوٍلُت في نهاًت ال٣غن الٗكغًٍ وبضاًت ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ؛ ٧ان ؤخض
لاٖما ٫املكاع٦ت في املؿاب٣ت الشاهُت ٖكغة لجاثؼة املخغع لل٨ٟغ الى٣ضي التي ٖ٣ضث في ٖام  2019مً
٢بل قب٨ت املشٟ٣حن والٟىاهحن للضٞإ ًٖ لاوؿاهُت .مخىٞغ ٦مغظ٘ في م٨خباث ماؾؿاث ؤ٧اصًمُت
صولُت مٗغوٞت ومغمى٢ت ،بما في طل ٪امل٨خبت البرًُاهُت ،في لىضن ،وظامٗت جىعهخى في ٦ىضا؛ ٦ما جم
بصعاظه في ٞغوؿا ٗ٦مل مغظعي في ٧ل مً الىٓام الجامعي للخىزُ٦ ،٤ما هى الخا ٫في و٧الت
الببلُىٚغاُٞاث للخٗلُم الٗالي  ،و٦ظل ٪في م٨خبت بىعصو.
في ؤملاهُا  ،جم اياٞخه مً ٢بل املٗهض لاًبحري لامغٍ٩ي وامل٨خبت الىَىُت في ؤملاهُا .مً ظاهبها ،ؤبلٛذ
الؿلُاث الغوؾُت ًٖ بخالخه بلى مٗهض ؤمغٍ٩ا اللجُيُت الخاب٘ أل٧اصًمُت الٗلىم الغوؾُت .في الىالًاث
املخدضة لامغٍُ٨ت ،جم بصعاظه في م٨خباث ما ال ً٣ل ًٖ ؾبٗت ٖكغ ( )17ماؾؿت ؤ٧اصًمُت عُٗٞت
املؿخىي ،وهي :ظامٗت هاعٞاعص ،ظامٗت بغٍيؿخىن  ،ظامٗت ًُل ،ظامٗت ؾخاهٟىعص ،ظامٗت بغَٛهام
ًىو ،ٜظامٗت ٧الُٟىعهُا في بحر٦لي  ،ظامٗت هُىٍىع ،٥ظامٗت ٞاهضعبُلذ ،ظامٗت بُدؿبر ،ٙظامٗت
٧ىعهُل ،ظامٗت بلُىىي ،ظامٗت ج٨ؿاؽ ،ظامٗت هىجغصام ،ظامٗت وَؿ٩ىوؿً ،ظامٗت ٧ىلىمبُا،
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ظامٗت بهضًاها وظامٗت ٞلىعٍضا الضولُت .بالُغٍ٣ت هٟؿهاٞ ،هى مخىٞغ في ٧ل مً م٨خبت ال٩ىوٛغؽ في
الىالًاث املخدضة وم٨خبت هُىٍىع ٥الٗامت .هظه الُبٗت هي وسدت مسخهغة مً زماهُت ( )8مجلضاث
مخ٩املتَ ،بٗذ ووكغث ألو ٫مغة في  2018بٗض ٖ 20اما مً البدض .وكغث َبٗت زاهُت ،مُبىٖت
ؤًًا ،في ٖام 2019؛ زم في ٖام  2020جم وكغ َبٗت زالشت بالٟٗل في ق٩ل ٦خاب بل٨ترووي م٘ هظه
اليسدت املىظؼة ؤًًا في ٦خاب بل٨ترووي.
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جم حسجُل مدخىي هظا البدض وخماًخه ُٞما ًسو الخ٣ى ١ال٨ٟغٍت وخ٣ى ١املال ،٠بي بٖاصة
بنضاع ،مؿمىح بها ٢اهىهُاً ،خىظب ٖليها ط٦غ املهضع.
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