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الشرق األوسط
األحد  9 -جمادى اآلخرة  6341هـ  99 -مارس  9162مـ
وزير خارجية الجزائر :قوة عربية مشتركة تحتاج إلى وضع ضوابط واضحة للعمل والتدخل السريع
العمامرة رجح لـ {الشرق األوسط} أن يكون مقر القوة جامعة الدول العربية "ألن رئاسة األركان لن تنفصل عن القرار السياسي"

وزير الخارجية الجسائرى رمضان العمامرة

شرم الشيخ (مصر) :سوسن أبو حسين
هضف وشٍس الخازحُت الجصائسي زمضان الػمامسة في خىاز زاظ لـ«الضسق ألاوسغ» غً جفاعُل الجلساث اإلاغللت الخاعت بمىاكضت ئوضاء اللىة
الػسبُت الػسىسٍت اإلاضترهت لغُاهت ألامً اللىمي الػسبي ..وأهد أهه ساهم في جلدًم الىثير مً اإلالترخاث التي أهدث أهمُت اغخماد اللىة مً خُث
اإلابدأ ،وجىضُذ مهامها ومضازهت مً ًسغب مً الدوٌ.
وكاٌ الػمامسة ،ئن بالده سىف حساهم بخلدًم اإلاساغداث اللىحِسدُت ،هما فػلذ مً كبل في الغىماٌ ..هما جددر غً ظبُػت اإلاػالجاث
والخدزالث السُاست لحل أشماث لُبُا والُمً والاخخلان الحالي مؼ ئًسان وجدزل ألازيرة في الضأن الػسبي .وكاٌ ئهه «كد ًيىن الخفاهم والخالقي بداًت
إلسلاط ول هره اإلاضىالث» ..وئلى هػ الحىاز..
*بذاًت ،ما هى مفهىم اليلماث التي سددها الشئِس املصشي غبذ الفخاح السِس ي خالٌ أغماٌ اللمت كائال« :إما أن هخشج بيخائج مهمت وكشاساث
جىفز ،أو هظل دوال غاحضة ججخمؼ لخخدذث غً الخاسٍخ»؟
دغُني في البداًت أكل ئنها كمت حسمى «غادًت» بمفهىم الجامػت الػسبُت مً خُث الخىظُم ،وئهما هي «غير غادًت» ،وفي جلدًسي «اسخثىائُت» ،بالىظسئلى الخددًاث وظمىخاث الضػىب الػسبُت وؤلامياهُاث اإلاخاخت ئذا جىفسث ؤلازادة السُاسُت لدفؼ الػمل الػسبي اإلاضترن.وكد اوػلدث اللمت وألامت
الػسبُت في أشمت ،بِىما جمخلً الدوٌ الػسبُت مً اإلاىازد وؤلامياهُاث واللدزاث والىفاءاث ما ًإهلها للخغلب غلى هره ألاشمت ،ولفخذ آفاق واغدة
خلُلُت للضػىب الػسبُت ،ولِسذ جلً ألاوهام التي ازجبعذ في اإلااض ي اللسٍب ببػض ألاخدار والخدسواث السُاسُت دازل بػض الدوٌ الػسبُت.
*مارا جلصذ باآلفاق الىاغذة؟
أكغد النهضت الحضازٍت وي جغبذ ألامت الػسبُت غىغسا فاغال غلى الساخت الدولُتً ،إزس وال ًخأزس ،مثل في هثير مً الحاالث ..ختى مً الىاخُتالاكخغادًت لى جىخدث ولمت الدوٌ الػسبُت مثال في ما ًخػلم باإلاجاٌ الىفعي ،هما خدر في خلبت السبػُىاث (مً اللسن اإلااض ي) ،ألعبدىا عىاع
آلُاث السىق الىفعُت الػاإلاُت ..وهرلً هإزس غلى مسخىي ألاسػاز وما ئلى ذلً ،غلى ألاكل بالدساوي مؼ غيرها مً الاكخغاداث الىبيرة في الػالم.

*هُف جشي اللمت الػشبُت هزه بػذ مشوس سبػين غاما مً إوشاء الجامػت الػشبُت؟
الجامػت الػسبُت مسث بسالمت غبر سىىاث ،وأغخلد أنها هجحذ في مساغدة الدوٌ الػسبُت غلى جدلُم الاسخلالٌ وجثبُذ ملىماث الهىٍت والخالقي فيئظاز الجامػت الػسبُت وبىاء جىافم.وكد خغلذ أصُاء هثيرة ئًجابُت ،وكد ًغػب اللىٌ أًضا ئنها هجحذ ومػها الدوٌ الػسبُت في ول ما واهذ جعلؼ
ئلُه الضػىب ،وئهما هجحذ ئلى دزحت هبيرة في حػل الجامػت بىجلت إلاضسوع كىمي غسبي مػىىي؛ لِس فلغ مدفىغا ئلى الحىين ،وئهما مبني غلى وكائؼ
والىشن الخاظ للػالم الػسبي ،سىاء في ما ًخػلم بجاهب سُاس ي أو أزالقي أو اكخغادي.
ئذن ،أغخلد أن ما آلذ ئلُه هره اللمت مً جفهم لألوضاع ،ومً ئدزاج لحجم هره الخددًاث ،وفي هفس الىكذ للدزة البلدان الػسبُت الخغلب غلى ول
هرا ..والػُب لِس في الىغىظ أو البرامج والخعغ التي اغخمدث هره اإلاسة ،أو احخماغاث سابلت ،وئهما هلػ ؤلازادة السُاسُت والاكخىاع أن العسٍم
اإلاإدي ئلى الخلدم والاشدهاز ًىمً في الػمل الجماعي .وهرلً زبما في اخخياز الػمل الػسبي اإلاضترن مً ظسف الدوٌ ،مثل ما ًخػلم بالهُئاث الخىفُرًت
هديىماث ،ولم ًفخذ اإلاجاٌ بضيل واف لبلُت اللىي في غاإلاىا الػسبي مثل اللىي الىظىُت وأزباب الػمل والضباب واإلاسأة؛ ول هره الػىاعس مهمت.
*مارا غً اللىي الػسىشٍت املشترهت واملُثاق ومجلس ألامً والسلم في جلذًشهم؟ ألِست هزه أدواث ٌسخدلها الػالم الػشبي بػذ مشوس سبػين
غاما مً الػمل الػشبي املشترن مىز مُالد الجامػت الػشبُت؟
مػً ..هدً ومغس الضلُلت وبػض الدوٌ الػسبُت ألافسٍلُت مىسسظىن في ئظازاث غمل مً هرا الىىع في هظام الاجداد ألافسٍلي ،والري ال
أجفم ًِملً ول ؤلامياهُاث اإلاخىفسة لدي الجامػت الػسبُت – مثل اللغت اإلاضترهت والدًً واللدزاث الاكخغادًت واإلاادًت ..ومؼ هرا فان الاجداد ألافسٍلي لدًه
مىظىمت أمً وسلم مخياملت الجىاهب ،وجمىً مً ئوضاء كىاث حاهصة ،وهرلً كىة للسد الفىزي غلى ألاشماث – مثل الخدسن والخدزل السسَؼ وول
هره ألامىز.
وباليسبت للخدسن السسَؼ إلاىاحهت ألاشماث ،فان الاهسساط فيها ازخُازي مثل ما خدر مً جىافم في كساز ئوضاء اللىة الػسىسٍت الػسبُت اإلاضترهت في
ئظاز غمل غلى مسخىي الىشزاء ،زم اللادة ،زالٌ مىاكضت بىد اللىة الػسبُت اإلاضترهت.
*هل وافلت الجضائش غلى إوشاء هزه اللىة ولم جخدفظ غلى ش يء؟
ال ..لم هخدفظ غلى ش يء .وأسخعُؼ اللىٌ ئن مدازلت الجصائس غلى اإلاسخىي الىشازي ،زم غلى مسخىي اللمت ،واهذ أساسُت في بىاء جىافم وجفاهممضترن لهرا اإلاىضىع .وكد اكترخىا غددا مً الخػدًالث غلى اإلاسىدة ألاعلُت هي التي اغخمدث في النهاًت.
*ما هي حػذًالث الجضائش في هزا الخصىص؟
أوال ،كبىٌ الفىسة واغخمادها ضمً كسازاث اللمت مً خُث اإلابدأ ،غلى أن ًدبؼ هرا بدزاست مػملت لػدد مً الجىاهب اإلاىضىغُت ،التي حػد اإلامسالضسوزي إلهجاح هرا الػمل.
*مارا جلصذ باملمش الضشوسي إلهجاح هزا الػمل؟
أن ًيىن اهضمام الدوٌ لهره اللىة الػسىسٍت الػسبُت اإلاضترهت ازخُازٍا ،وهرا ٌػني ئذا جعىغذ بػض الدوٌ لدضىُل اللىة وامخىؼ البػض آلازسفهرا ال ٌػني الخمُيز بين أغضاء الجامػت الػسبُت ،بل وان ليل منهم اإلاساهمت ..زم بػد الدزاست اإلاػملت ليل دولت غسبُت جسغب في اإلاساهمت في حػصٍص
ألامً اللىمي الػسبي ئمياهُت أن جسخاز ظسٍلت اإلاساهمت.
وهدً كلىا وبيل عساخت ،وهرا مػسوف هرلً أفسٍلُا ،ئن الجصائس ال حساهم بىخداث ملاجلت ،وئهما في الخيىًٍ والخمىٍل والخجهيز والىلل الاستراجُجي،
ألن الخدزل السسَؼ ًلخض ي سسغت الخدسن ،زاعت جىفير العائساث التي جىلل الجىىد وغيره ..وسبم وأن كامذ الجصائس بػمل أساس ي في هلل اللىاث
ألاوغىدًت والبىزوهدًت مً بلدانهم ئلى الغىماٌ مؼ الخعس آهران ،وواهذ خسهت الضباب حسُعس غلى الػىاعم واإلاىاظم اإلاجاوزة للمعاز ،وزغم ذلً
كامذ غضس ظائساث شحً حصائسٍت هبيرة بىلل ول هره اللىاث ألافسٍلُت التي غيرث اإلاضهد السُاس ي وألامني في ملدٌضى زم بلُت الغىماٌ.

ولرلً ،فان صػىز الجصائس باألمً اللىمي الػسبي ًجػلها جلدم غددا مً الػىامل التي جثري هرا الخىحه ،وججػل دولت غسبُت في أزٍدُت جددد لىفسها
ظبُػت اإلاضازهت في هره اللىة الػسىسٍت الػسبُت ،غلى أن جيىن مضازهت جىغب في هفس البىجلت وحساهم في جدلُم هفس الخعت.
*هل جمت مىاكشت ملش هزه اللىة؟
فىسة اللىاث الجاهصة هي أن جيىن مسجبعت مؼ بػضها مً خُث الخيىًٍ والخجهيز واللُادة والسُعسة ،وبالخالي اإلالس مً اإلاإهد سُيىن مً دازلحامػت الدوٌ الػسبُت ،ألن اللىة ال ًمىً أن جىفغل غً الجىاهب السُاسُت والدبلىماسُت.
*جلصذ أن ًىىن ملش كُادة اللىة الػشبُت الػسىشٍت املشترهت داخل الجامػت الػشبُت؟
أهُد ،ألن اللىة لِسذ غاًت في خد ذاتها ،وئهما الجىاهب السُاسُت هي التي جدىم هره اللىة ،وسخيىن حصءا مً مىظىمت الػمل الػسبي اإلاضترن.وأغني ئذا احخمؼ السؤساء أو الىشزاء أو ختى اإلاىدوبىن الدائمىن بخيلُف مً خيىماتهم الجساذ كساز مػين بيضس وخدة مػُىت ،فال بد أن ًيىن حهاش
ألازوان خاضسا ،وَسخػد لىضؼ الخعت التي حػىس السغباث السُاسُت التي جدبلىز مً زالٌ اإلاىاكضاث بين اإلاإهلين لهرا الػمل.
*إرن ،سخىىن كىاث هزه اللىة مىحىدة في دولهم وٍلىم سئِس ألاسوان بالخيسُم لللُام بمهمت الخذخل والشدع السشَؼ؟
بيل جأهُد لم ًلسز هرا اإلاىضىع بػد ،وأغني الخفاعُل الفىُت ،وئهما هرا هى اإلاػمىٌ به في ؤلاظاز ألافسٍلي.*هل هزا الػمل الخاص باللىة الػشبُت املشترهت ًدخاج لصىذوق جمىٍل؟
هره الىلعت هرلً حصء مً الخدضير الري سُجسي بػد أسابُؼ ،وأسخعُؼ اللىٌ ئن الػىغس الضػُف في اإلاىظىمت ألافسٍلُت هى الخمىٍل.*الحذًث ًذوس خىٌ ميافدت إلاسهاب والػىاصش إلاسهابُت التي بذأث جمخلً أسلحت جلترب مً سالح الجُىش الىظامُت ..هُف جشي دوس هزه
اللىاث الػشبُت املشترهت؟
ميافدت ؤلازهاب حػني هل اجفلىا غلى ما هى ؤلازهاب ..وهى غىغس آزس ألن الخدكُم ضسوزي .زم ؤلازهاب أهىاع ،مثال هىان ميافدت إلزهاب جعلب غًظسٍم ألاحهصة الضسظُت ،وهى هىع مً ؤلازهاب الخللُدي ضُم الىعاق ،وهىان ئزهاب «داغط» ولديهم حُىش.
*وهىا هذخل في كصت املُثاق وحػذًله؟
أهُد ،ال بد مً ذلً ألن اجساذ اللساز أساس ي وال ًمىً أن ًىفسد غضى أو ازىان أو ألاماهت الػامت باجساذ اللساز في مىاضُؼ بهره الحساسُت ،والتيأغخبرها صسوظا أساسُت إلهجاح اإلاضسوع بسمخه ،وئال سدبلى أداة مضيلت.
وهما أسلفذ ،ول الػىاعس مخىفسة .أما ئذا فضلىا في الجىاهب الخىظُمُت والسُاسُت واللاهىهُت الجساذ اللساز ًغبذ اإلاضسوع مً دون حدوي .وهىا
أكىٌ ئهه في ؤلاظاز ألافسٍلي هىان هره الخدزالث الػسىسٍت التي لِسذ مبيُت غلى ظلب سُادي مً الدولت اإلاػىُت ،هما خدر في الغىماٌ .ئذا ًخسر
اللساز مً ظسف اللمت بأغلبُت الثلثين ،وغىدما ًخػلم بدىفُر زعت حسىٍت دازلُت ،وأغني أظسافا جفاوضذ دازلُا مً زالٌ وسُغ الاجداد ألافسٍلي
أو ألامم اإلاخددة أو الجامػت الػسبُت ،وجىعلذ ئلى بػض الحلىٌ.
وهرا ما هخمىاه في ما ًخػلم بلُبُا مثال ،أن ًغل الفسكاء اللُبُىن ئلى زعت مخماسىت .وهىان حىاهب سُاسُت مإسساجُت وأمىُت وغسىسٍت ،والجِط
الىظني ..هُف ًخم حضىُلها وحسلُدها ،وهىان حىاهب اكخغادًت مسجبعت بالىفغ؟ وغىدما جيىن هره ألامىز مخياملت آهران ،كد ًيىن مً بين آلُاث
الخىفُر وضس كىاث خفظ سالم ،للمساغدة غلى الخىفُر والخدزٍب لللىاث اللُبُت لجػلها في بىجلت مضسوع وظني هجِط مخماسً .وهرا أسهل في
الحل ألن اليل سىف ًبازن الىعىٌ ئلى جدلُم الخىافم ،زم ًلتزم الجمُؼ باإلاساغدة بما في ذلً بىاء مإسساث الدولت.
*جلصذ أن ًىىن مً بين مهام اللىة املشترهت دساست ألاوضاع في الػالم الػشبي وفم الحالت التي جدذث في ول دولت غلى خذة مً الذوٌ التي
حػاوي أصماث ،مثل سىسٍا والُمً ولُبُا؟

صحُذ ،ول دولت ًيىن الحل وفم هىغُتها – والُىم في اإلاىظماث ؤلاكلُمُت جىدضس بػثت اإلاساهدة واإلاساغدة في الجىاهب اإلاسخلفت ..الجاهب الػسىسيكد ًيىن مهما السخدباب ألامً ،ولىً في خاحت ئلى حمازن في اإلاىاوئ وئلى كضاة ٌساغدون غلى ئغادة بىاء مإسست اللضاء ..وهرا وله ًلخض ي أن
جضم البػثت ميىها غسىسٍا وصسظُا ومدهُا ،وول هره اإلايىهاث.
وهدً هسي أن ئًجاد الحلىٌ اإلاخىاشهت جيىن مىبثلت مً ججازب غيرها ،ألن هىان ججازب كامذ بها ألامم اإلاخددة وأزسي أفسٍلُت وأوزوبُت ،ئذا اسخفدها
منها ووضػىا ًدها غلى مىاظً الضػف وخاولىا ئًجاد الحلىٌ لهره الىلائػ اإلاىحىدة في ججسبت غيرها سخيىن الغىزة مخياملت ،وحسهل في اجساذ اللساز
السُاس ي واإلاض ي كدما هدى مسخلت هىغُت حدًدة في الػمل الػسبي اإلاضترن.
*إرن الجضائش خاولت إًضاح املىاكف ،ولِس مً كبُل الخدفظ غلى اللشاساث الخاصت بإوشاء اللىة أو ختى «غاصفت الحضم»؟
الجصائس كدمذ جىضُداث زالٌ اإلاىاكضاث ،ولِس مً باب الخدفظ ..وأها أهسز :هدً ومغس مىسسظان آلان في اإلاىظىمت ألافسٍلُت ،وئذا وان ألامسهرلً فلماذا ال هلتزم في اإلاىظىمت الػسبُت  -وهدً هداوٌ أن هفػل ألاصُاء  -بالجدًت ختى ًىخب لها الىجاح.
*غالكت الجضائش مىفخدت مؼ إًشان ..ملارا ال حساهم في جخفُف الاخخلان الػشبي إلاًشاوي بسبب جذخلها في الشأن الػشبي في الُمً وسىسٍا ولبىان
واخخالٌ حضس إلاماساث؟
 هدً هسٍد اهتهاء أي اخخلان بين الدوٌ الػسبُت وأي مً الدوٌ ؤلاكلُمُت ،وهخأسف ووضػس بألم صدًد أن وضاهد جمصق الػالم ؤلاسالمي ،وهرا الضسرالري أعبذ مؼ ألاسف غمُلا بين السىت والضُػت .وهدً ال وػسف هرا في أوظاهىا ،ووػخبر أن اإلاسلمين ولهم ئزىة ،والسابغ السوحي أكىي مً
الخالفاث السُاسُت .زم ئن الخىافم في ألامىز السُاسُت التي ًىاحهها الػالم ؤلاسالمي الُىم ًىحب أن هغل مؼ ول الدوٌ الىبيرة اإلاإزسة في الساخت
الػسبُت وؤلاسالمُت ئلى جفاهم ومسخىٍاث مػلىلت مً الخػاون مً أحل ئهجاش أغماٌ مضترهت ..ئذن هدً هسي أن جعبُؼ الػالكاث بين الدوٌ الػسبُت
وئًسان سىف ًيخج غىه زير ليل ألاظساف .والجصائس لها غالكاث ظُبت مؼ ول الدوٌ الضلُلت غلى الساخت الػسبُت ،ولها جازٍسُا هرلً غالكاث زلت
ومىدة وئزاء مؼ ئًسان ،وبالخالي هدً في خىاز مؼ اليل ،وهلىٌ دائما هفس الىالم ليل ألاعدكاء وألاصلاء الرًً وػالج مػهم هره اإلاسائل ،ووػخلد أن
هرا الخفاهم والخالقي بين ئًسان والدوٌ الػسبُت سىف ٌساغد هثيرا في جدسين ألاحىاء غامت وحػصٍص كدزجىا الخفاوضُت هػسب غلى الساخت الدولُت،
وختى في ما ًخػلم باليسبت لخدلُم السالم في اإلالف الفلسعُني؛ ألن ألامىز في مأشق وال جىحد زُازاث أمامىا سىي استرحاع اإلابادزة غلى ول ألاعػدة،
والدفؼ بعجلت الػمل الدولي دغما إلاا جلسزه اللُادة الفلسعُيُت ،ومىاعسة الحم الفلسعُني.

