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ؤون الخازجّية خمّيس الجهيىاوي، محاضسة السّيد 
ّ
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   في كلّية الحقىق والعلىم الّسياسّية بحىوس
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ّ
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ّ
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ّ
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:  عىاصس املحاضسة

 .اؾتهالٌ 

 .ملّضمت 

ت  :اململحح  ّول   ُّ غف
ّ
ت والك ُّ ت في غىء ألاوغام الّضازل ُّ ت الّخىوؿ ُّ واكو الّضبلىماؾ

ت، ُّ ت والّضول ُّ  ؤلاكلُم

اوي 
ّ
ت في أفم  :اململحح الث ُّ ت الّخىوؿ ُّ م الّضبلىماؾ  ،2020زاعؾت ؾٍغ

. زاجمت 
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وجي، زئيس جامعة ثىوس املىاز، 
ّ

 سحاذ فححي السّل

سامي البسطاهجي، عميد كلّية الحقىق والعلىم الّسياسّية   سحاذ

 بحىوس،

  سحاذ حاثم الّصهصزي، مديس املدزسة الىطىّية للمهىدسين بحىوس،

حضسات  ساثرة، 

 ،سّيدات والّسادةحضسات ال

ت الخلىق  ُّ ىغ والامخىان لألؾغة اإلاىّؾهت ليل
ّ

في البضاًت أنغب نً زالظ الش

ت بخىوـ ونلى عأؾهم ألاؾخاط الهمُض ُّ لضنىتهم  ؾامي البؿؿاهجي والهلىم الّؿُاؾ

م الظي حشّغفذ  دُذ لي الفغضت للهىصة ئلى َظا الّطغح الجامعي الهٍغ
ُ
مت التي ج الىٍغ

 وخكُذ باالؾخفاصة مً ضفىة  زالٌ مىخطف الّؿبهُىاثباالهدؿاب ئلُه هؿالب

ت في جىاٌو اإلاىاغُو أؾاجظ ُّ مذ مجهم الهمم في الّخدلُل واإلاىهج
ّ
جه الظًً حهل

ت  في ئؾالق ألاخيام واؾخسالص الاؾخيخاظاث ُّ ؿب
ّ
. والي

َبي لل
ّ
ا بيّل ضضق الهطغ الظ توجلً ؾىىاث أنخبَر ُّ ل ظامهت الّخىوؿ َّ  الظي أ

الهضًض مً اليىاصع والىفاءاث الظًً جبّىؤوا باألمـ وفي الّؿىىاث ألازحرة 

اث نالُت ومىاضب مخلّضمت في الخيىمت وؤلاصاعة واللؿام اللاّص  ُّ . مؿإول

غ نمُم وبؿهاصة غامغة بىظىصي بِىىم في عخاب َظٍ 
ّ
لظلً أشهغ بخأز

بذ بىا الخُاة وظغفخىا مشاغلها، .  ناًما38الجامهت بهض جسّغجي فحها مىظ 
ّ
فمهما جلل

ت التي  ُّ ًبلى اإلاغء مشضوًصا بغباؽ ناؾفي ووظضاوي زاّص ئلى اإلاإّؾؿت الجامه

 . أنؿخه الىشحر

َظا أوّص أن أنّبر، بشيل زاّص، نً ؾهاصحي بللاةىم والّخفانل مهىم هما 

تالُىم  ُّ ت في خيىمت الىخضة الىؾى ُّ إون اللاعظ
ّ

، زاّضت وهدً بطفتي وػًٍغا للش

ت ُّ إون اللاعظ
ّ

هغي الؿّخحن إلوشاء وػاعة الش
ّ
ديي َظٍ الّؿىت الظ

ُ
. ه
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ت  أها ُملخىو وّل الاكخىام بػغوعة جدلُم اهفخاح خلُلّي وصاةم ٌ ُّ لّضبلىماؾ

ت، بل  ُّ ت الخلىق والهلىم الّؿُاؾ ُّ ت وفي ملّضمتها ول ُّ ت نلى الّضواةغ ألاواصًم ُّ الّخىوؿ

ني أنخبر 
ّ
تئه ُّ ل في مّض  طلً مطلخت وؾى

ّ
ظؿىع الّخىاضل وئعؾاء مىار وؾني  جخمش

ِّؿغ فانل اٌ ًُ
ّ
أن الّضبلىماس ي، ج

ّ
ت واإلاهخّمحن بالش ُّ بحن الباخشحن في الهالكاث الّضول

ت وعؤؾاء  ُّ إون اللاعظ
ّ

مً ظهت، والفانلحن في َظا اإلاُضان مً ئؾاعاث وػاعة الش

. بهشاجىا في اللاعط، مً ظهت أزغي 

غها هشحًرا في انخماص َظا اإلاىخى الظي حؿحر نلُه ظّل البلضان اإلاخلّضمت، 
ّ
وكض جأز

ت واكخطغ نمل  بدُض بلُذ الجامهت مىدطغة غالًبا في جىاٌو اإلاىاغُو الّىكغٍّ

ت  ُّ ت والاؾخئىاؽ بأنماٌ مغاهؼ البدىر ألاظىب ُّ الىػاعة نلى مباشغة اإلالّفاث الُىم

ت مً هفاءاث وؾاكاث ُّ . صون الانخماص نلى ما جؼزغ به الجامهت الّخىوؿ

غحر أّن َظٍ اإلاالخكت الهاّمت ال جذجب في الخلُلت وظىص بهؼ الّخهاون 

ت والجامهت، ؾىاء مً زالٌ  ُّ ت الّخىوؿ ُّ والّخفانل الظي عبـ صوًما بحن الّضبلىماؾ

حن وبدىثهم والاؾخهاهت بسبراتهم في مجاٌ  ُّ حن الّخىوؿ ُّ الاؾخفاصة مً أنماٌ الجامه

حن، أو  ُّ حن الّخىوؿ ُّ ً الّضبلىماؾ مت في جيٍى ُّ اللاهىن الّضولي، وهظلً مؿاَماتهم الل

حن مً طوي اللبرة والّخجغبت في هشحر مً  ُّ حن الّخىوؿ ُّ مً زالٌ مؿاَماث الّضبلىماؾ

ت ُّ  . ألاوشؿت الجامه

ًّ ؾمىخىا الُىم َى أن وشغم في مأؾؿت َظٍ الهالكت وئعؾاء مغخلت  لى

ت صاةمت بحن وػاعة  ُّ ظضًضة مً َظا الّخهاون مً أظل جىمُت شبىت شغاهت جفانل

ت، مً  ُّ ت بمطالر جىوـ اللاعظ ُّ ت اإلاهى ُّ ت ومسخلف الهُاول الىؾى ُّ إون اللاعظ
ّ

الش

ت للمجخمو  ُّ ت واإلايّىهاث ألاؾاؾ ُّ ت وؤلانالم ُّ ت والشلاف ُّ ظهت، وألاوؾاؽ ألاواصًم

اكاث في زضمت مطالر  اإلاضوي الّخىوس ي، مً ظهت أزغي،
ّ
خّتى هػو أفػل الؿ

. بالصها وضىعتها في اللاعط

 نً واكو البالص ومدُؿها بل ئّجها حهِش في 
ً

ت لِؿذ ناإلاا مهؼوال ُّ  فالّضبلىماؾ

ا مو اإلاؿخجّضاث نلى الّؿاخخحن  ُّ ت ومشاغلها وجخفانل ًىم ُّ كلب الخُاة الىؾى

ت ُّ ت والّضول ُّ . ؤلاكلُم
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 حضسات السّيدات والّسادة،

أن بؿبُهت الخاٌ للض اعجأًُذ مً ألاوؿب في َظٍ اإلاطافدت ألاولى التي آمل 

جخجّضص أن أخاغغهم في مىغىم ًخجّزٌ في ضمُم اإلاشاغل الّغاَىت لبالصها 

. والّخدّضًاث التي جىاظهها الُىم

ت ُّ ت الّخىوؿ ُّ في جدلُم ألاَضاف ومؿاَمتها  ؾأجىاٌو مهىم صوع الّضبلىماؾ

ت الّؿامُت  ُّ ا مً مؿام شهبىاوالاهخكاعاث الىبحرة ٌالىؾى ُّ  وما جلىم به ًىم

ومباصعاث في ئؾاع الّخفانل مو جؿّىعاث الىغو في مدُؿىا ؤلاكلُمي اإلاباشغ وهي 

ا مً اغؿغاب  ت وما ًمّحَز ُّ هشحرة ومخهّضصة، وهظلً مؿخجّضاث الّؿاخت الّضول

مت  اب والجٍغ لت باإلَع
ّ
ىاَغ اإلاخهل

ّ
 نً الك

ً
ت، فػال ُّ ونضم اؾخلغاع ومساؾغ أمى

مت الهابغة للخضوص وُبغوػ كىي ظضًضة وضانضة أضبذ لها صوع في الّخأزحر في 
ّ
اإلاىك

ت وضُاغت مالمذ الىغو الّضولي الّغاًَ ُّ . الهالكاث الّضول

اغل ألاؾاس ي لشهبىا الُىم َى بيّل بؿاؾت
ّ

متى ؾىجني بشيل : ئّن الش

ملمىؽ نلى مؿخىي الّىمّى الاكخطاصي والّجهىع الاظخماعي زماع الّؿىىاث الّطهبت 

ا زالٌ الّؿىىاث  ىن والّخطخُاث الىبحرة والغالُت التي بظلَى ُّ التي ناشها الّخىوؿ

ألازحرة؟ 

ت أخؿً مّما واهذ نلُه في  ت جىمىٍّ ًّ غاث اكخطاص
ّ

 وهُف حهىص بالصها ئلى مإش

ت باإلاهنى الّخدلُلي لليلمت، لىّجها الّؿىت التي 2010؟  لِؿذ ؾىت 2010 ُّ  ؾىت مغظه

ا 
ً
خي الظي ازخاٍع شهبىا وأكضم نلُه وكؿو فُه أشىاؾ ىهغط الّخاٍع

ُ
ؾبلذ اإلا

. مخلّضمت

ت :  ئطن ؾُيىن نىىان َظٍ اإلاضازلت ُّ ت الّضبلىماؾ ُّ مىح الىاكو : الّخىوؿ
ّ
 .والؿ

 

ت ال ًمىً ازتزالها في ػمً وظحز،  ُّ ت الّخىوؿ ُّ ًّ أّن مشاغل الّضبلىماؾ ال ش

لت بىاكهها وآفاكها وؾمىخاتها 
ّ
رهحز نلى أَّم الجىاهب اإلاخهل

ّ
لىّني ؾأخاٌو الت

ض الّخهّمم والّخىغُذ . وأنخمض نلى جفانلىم وأؾئلخىم إلاٍؼ
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ت في ؾأبضأ بخلضًم مىظؼ  ُّ ت والّؿُاؾت اللاعظ ُّ ًدىاٌو مفهىمي الّؿُاصة الىؾى

ت للّضولت مو ئبغاػ  ُّ اإلاالمذ ؾُاق اعجباؾها الهػىي الىزُم بالّؿُاؾت الّضازل

ت لخىوـ  ُّ ت للّؿُاؾت اللاعظ ُّ تها ألاؾاؾ ُّ ابخت التي أنؿتها شلط
ّ
واللىانض الش

ٌ اإلاخمّحزة نلى اإلاؿغح الّضولي مىظ الاؾخلالٌ،  :  َما  مدىعًٍ أو مبدشحن زّم أجىاو

ت -  ُّ ت ؤلاكلُم ُّ غف
ّ
ت والك ُّ ت في غىء ألاوغام الّضازل ُّ ت الّخىوؿ ُّ واكو الّضبلىماؾ

ت،  ُّ والّضول

ت في أفم -  ُّ ت الّخىوؿ ُّ م الّضبلىماؾ . 2020زاعؾت ؾٍغ

.مقّدمة

ت ومماعؾتها نلى -  ُّ ا الّخهبحر نً الّؿُاصة الىؾى َغ ت هي في ظَى ُّ الّؿُاؾت اللاعظ

ت  ُّ ت هي، هما غبؿها الّضؾخىع الّخىوس ي، ألاصاة الّغؾم ُّ اإلاؿغح الّضولي، والّضبلىماؾ

ت ٍّ ى وغهها وضُاغتها عةِـ الجمهىع
ّ
ت التي ًخىل ُّ . لخىفُظ الّؿُاؾت اللاعظ

هب واإلاهّبرة نً ئعاصجه الخّغة ال 
ّ

فال مهنى للّؿُاصة ئطا واهذ الّضولت اإلاىبشلت مً الش

بُعي وألاضُل للّضٌو الظي هّغؾه مُشاق ألامم 
ّ
جملً أن جماعؽ َظا الخم الؿ

فُػهف الّؿُاصة نلى اإلاؿخىي اللاعجي أو جالشحها ًىهىـ خخًما نلى . اإلاّخدضة

. مماعؾت الّؿُاصة نلى اإلاؿخىي الّضازلي

غغذ باللّىة نلى مدّمض الّطاصق باي 
ُ
 لظلً عأًىا هُف أّن مهاَضة باعصو التي ف

ا ئلى اهتزام وّل ملّىماث الّؿُاصة 1881 ماي 12ًىم  ُّ  باؾم الخماًت آلذ مىؿل

ت لخىوـ ُّ ت والّضازل ُّ . اللاعظ

هما عأًىا ػمً الخغب الباعصة في اللغن اإلااض ي هُف أّن اهسغاؽ الهضًض مً الّضٌو 

غث بشيل 
ّ
ت التي أز ُّ ُىعي أو الّغأؾمالي ظهلها في خالت مً الّخبه

ّ
ً الش في اإلاهؿىٍغ

ت ُّ ت خلُل ُّ ت باؾخلالل ُّ .هبحر نلى كضعتها نلى مماعؾت ؾُاصاتها اللاعظ

ت ألاولى التي ُبىِذ نلحها الهالكاث بحن الّضٌو -  ُّ ى اإلاغظه ئّن مُشاق ألامم اإلاّخدضة، َو

ما  ُّ ض في صًباظخه وفي نضص مً مىاّصٍ، ال ؾ
ّ
اهُت، ًإه

ّ
ت الش ُّ مىظ اهتهاء الخغب الهاإلا
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ًّ الّىكام  اهُت، مبضأ اإلاؿاواة في الّؿُاصة بحن ظمُو الّضٌو ألانػاء، لى
ّ
اإلااّصة الش

فُضان أّن َظٍ  ًُ ت  ُّ اإلاؿّبم في مجلـ ألامً الّضولي هفؿه وخلُلت الهالكاث الّضول

اإلاؿاواة هي اإلابضأ اللاهىوي ولِؿذ الىاكو الخلُلي وأّن الّؿُاصة جخدّغن في ؾُاق 

 . مخغّحر

ت ووفم -  ُّ ت بغاغماج ُّ ماَعؽ بملاعبت واكه
ُ
الّؿُاصة ئطن لِؿذ مفهىًما ظامًضا فهي ج

ت، بما  ُّ ً اللّىة في الهالكاث الّضول ت مغهت جأزظ في الانخباع ما ٌؿّمى مىاٍػ ُّ خغه

حن َما ُّ ً أؾاؾ ىابذ وجدلُم : ًدّلم الّخيامل بحن انخباٍع
ّ
اإلادافكت نلى الش

 . اإلاطالر

ت جضوع أؾاًؾا خٌى اإلاطالر والّضٌو جدىافـ في جدلُم َظٍ -  ُّ والهالكاث الّضول

ؿّمى . اإلاطالر بيّل أؾباب اللّىة التي جملىها ٌُ وهي حؿخهمل في خاالث ما 

ت الّىانمت" ُّ ووّل وؾاةل الّخأزحر، وفي خاالث أزغي جلجأ ئلى  (Soft Policy) "الّضبلىماؾ

 Hard)أخُاًها  اإلاشغونت وغحر الّضولي اللاهىن  في الّتهضًض باؾخهماٌ اللّىة اإلاشغونت

Policy)   ،

ت، أّما ما ؾىي طلً  ُّ ابذ في الهالكاث الّضول
ّ
هؿى الىخُض الش

ُ
فالجغغافُا هي اإلا

. فُمخغّحر خؿب اإلاطالر

ًىؿبم طلً نلى وّل الّضٌو اإلاخلّضمت والّىامُت وألاكّل همّىا، بطغف الّىكغ نً 

ت ُّ ووؿخظهغ َىا كٌى . أهماؽ أهكمت الخىم فحها وجىّظهاتها في الّؿُاؾت اللاعظ

ؿاوي َجري باإلاغؾخىن  لِـ لىا ُخلفاء صاةمىن أو أنضاء صاةمىن، : الىػٍغ ألاّوٌ البًر

ؿاوي ووؿخىن حشغشل ًظهغ طلً في نضًض . ئّن لىا مطالر صاةمت ووان الّؼنُم البًر

. اإلاىاؾباث

Prime Minister Henry J. Temple Palmerston (1784-1865):  

 “We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests 

are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow.”  
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ت للّضولت ُّ ت  وأَّمها هي الّؿُاؾت الّضازل ُّ . وأولى أؾباب اللّىة للّؿُاؾت اللاعظ

ت والّؿلم الاظخماعي وؾُاصة اللاهىن  ُّ ئّن اؾخدباب ألامً والاؾخلغاع والىخضة الىؾى

ت والخىم الّغشُض والّجهىع بدلىق ؤلاوؿان وجمىحن  ُّ وجغؾُش كىانض الّضًملغاؾ

اإلاغأة والّخلّضم اإلاهغفي والّخىىىلىجي والاعجلاء الاكخطاصي والاظخماعي هي نىامل 

ػمت 
ّ

الث الال َّ ىؿبها اإلاإ
ُ
ت حهّؼػ مياهت الّضولت نلى اإلاؿغح الّضولي وج ُّ وملّىماث أؾاؾ

ا مً  ت وغحَر ُّ لاف
ّ
ت والش ُّ ت والاظخمان ًّ ت والاكخطاص ُّ لخدلُم اإلاطالر الّؿُاؾ

. اإلاطالر

م والاظتهاص في الهمل :   فاألمغ أشبه ما ًيىن بُمجخمو ألافغاص الّؿلىن اللٍى

لت وجلّىي اإلاياهت وحصّجو نلى 
ّ
بت جبني الش ُّ بت والّؿمهت الؿ ُّ ًطىهان الّؿمهت الؿ

 . الّخهامل

ت للّضولت -  ُّ ت واللاعظ ُّ ًىظض ئطن اعجباؽ نػىي ال ًىفطم بحن الّؿُاؾخحن الّضازل

اهُت بهىامل اللّىة والّخىاػن 
ّ
ا، فاألولى جغفض الش ُّ ا وؾلب ُّ وجفانل نمُم بُجهما ئًجاب

ت وعوابـ الّخهاون والّخباصٌ،  ُّ لت وجؼّوصَا بىؾاةل جىمُت الهالكاث الّؿُاؾ
ّ
والش

اهُت امخضاص لألولى ووؾُلتها لخدلُم أَضافها ومطالخها نلى الّطهُض الّضولي
ّ
. والش

ت في ٍّ ض عةِـ الجمهىع ُّ ض الؿ
ّ
ت الّىضوة ازخخام في ولمخه  وكض أه  لغؤؾاء الّؿىىٍّ

ت البهشاث ُّ ت أّن  الّضبلىماؾ ُّ ت في الاغؿالم بمهاّمها ًكّل "واللىطل ُّ هجاح الّضبلىماؾ

ت وكاصعة نلى مىاظهت الّخدّضًاث وخماًت  ت مخماؾىت وكىٍّ ُّ حن وظىص بِئت صازل َع

ت الهلُا ُّ ". اإلاطالر الىؾى

ت ًبضأ بُدؿً -  ُّ بهباعة بؿُؿت ومىظؼة ًمىً اللٌى أّن هجاح الّؿُاؾت اللاعظ

. جغجِب البِذ الّضازلي

ت بهض -  ُّ ت الّخىوؿ ُّ وبالّىكغ ئلى مغاخل الّخأؾِـ والبىاء والّخؿّىع للّضبلىماؾ

ابخت 
ّ
ت كامذ نلى ظملت مً اللىانض الش ُّ الاؾخلالٌ هالخل أّن ؾُاؾدىا اللاعظ

ت وأهؿبتها مياهت  ُّ لذ نلى الّضوام زطاةظ ممّحزة لبالصها نلى الّؿاخت الّضول
ّ
شي

ىابذ هي. مغمىكت واختراًما هبحًرا
ّ
ظٍ الش : َو
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ت اللغاع الىؾني، - ُّ ت واؾخلالل ُّ ـ في الّؿُاصة الىؾى  نضم الّخفٍغ

ت -  ُّ إون الّضازل
ّ

ل في الش
ّ
الالتزام بلىانض الاخترام اإلاخباصٌ وبهضم الّخضز

 ، للّضٌو

ت والالتزام بها واخترام ملّغعاتها وملخػُاتها، -  ُّ ت الّضول ُّ غن
ّ

الّخمّؿً بالش

زاناث - 
ّ
ت لفّؼ الج ُّ م بالّؿلم وحغلُب الخىاع والّخفاوع والىؾاةل الّؿلم

ّ
الّخهل

واللالفاث، 

اإلاؿاَمت في وّل ظهض صولي ًسضم الّؿلم وألامً والاؾخلغاع والّخىمُت - 

ت، 
ّ
هىب واف

ّ
والّجهىع بدلىق ؤلاوؿان والّخهاون الّضولي إلاا فُه زحر الش

هىب- 
ّ

طغة اللػاًا الهاصلت للش
ُ
.   ه

ىابذ ولم جترّسخ في اإلاماعؾت مً كبُل الّطضفت أو مً باب - 
ّ
لم جأث َظٍ الش

ت للمشهض الّضولي وجؿّىع الهالكاث  ُّ الّخللُض، بل واهذ خطُلت كغاءة صكُلت وواكه

ت مىظ مغاخل الىفاح الىؾني ُّ . الّضول

ت التي طهغتها، وغو الّغةِـ الخبِب بىعكُبت، أّوٌ  ُّ  وباإلغافت ئلى اإلاباصب ألاؾاؾ

ت زالٌ الهلىص  ُّ ت، ألاؾـ التي مّحزث ؾُاؾدىا اللاعظ
ّ
ت لخىوـ اإلاؿخلل ُّ وػٍغ زاعظ

ت والهالم الخّغ مو الّىأي ببالصها نً مساؾغ: الؿّخت اإلااغُت  الاهدُاػ للخغٍّ

ىاتي الاؾخلؿاب
ّ
ً بحن الش  لفّؼ  والاشتراوي الّغأؾمالي اإلاهؿىٍغ

ً
وانخماص الخىاع ؾبُال

زاناث مهما اؾخهطذ وئنالء مطلخت جىوـ فىق وّل انخباع
ّ
. الج

ت، ػنُمت  ُّ ى ى ما ججّؿض في ئعؾاء نالكاث مخمّحزة مو الىالًاث اإلاّخدضة ألامٍغ َو

ؼ  الهالم الخّغ التي ؾاهضث جىوـ زالٌ مغخلت الىفاح مً أظل الاؾخلالٌ، وحهٍؼ

.  نالكاث الّطضاكت والّخهاون مو زطم ألامـ فغوؿا ومو الهالم الغغبي نمىًما

داص الّؿىفُاحي والّطحن 
ّ
غ نالكاتها مو الاج غحر أّن طلً لم ًمىو جىوـ مً جؿٍى

ىت مً جىّظهاث بالصها  ِّ ظًً وئن واها نلى ب
ّ
ت ػنُمي اللؿب الاشتراوي، الل ُّ هب

ّ
الش
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ا وأكاما مهها نالكاث حهاون في نضًض  ت كغاَع ُّ وكُاصتها فاّجهما اخترما اؾخلالل

لت التي هجخمو فحها الُىم  اإلاُاصًً أزمغث ئهجاػاث َاّمت مجها َظٍ اإلاإّؾؿت الهٍغ

و البيُت  داص الّؿىفُاحي والهضًض مً الّؿضوص ومشاَع
ّ
والتي أوشئذ بالّخهاون مو الاج

ا ت في ئهجاَػ ُّ هب
ّ

ت التي ؾاَمذ الّطحن الش ُّ . الّخدخ

للض أزبدذ َظٍ اللُاعاث ضىابها وخّللذ مطالر َاّمت لبالصها، هما َخمتها مً 

ىاَض هشحرة
ّ

 .مساؾغ نضًضة وألامشلت والش

ت جمُل للمىؿم الّؿلُم -  ُّ وأولى  (The common sense)ئّن الّؿُاؾت اللاعظ

ت مو واكو البالص ملخػُاث َظا اإلاىؿم الّؿلُم أن  ُّ جدىاؾب الّؿُاؾت اللاعظ

اتها واخخُاظاتها ُّ ت وجىاهب ، مً ظهت، وأن وئمياه ُّ جخأكلم مو واكو الهالكاث الّضول

ت ُّ ىابذ الىؾى
ّ
ت . ، مً ظهت أزغي مخغّحراتها صون مؿاؽ بالش ُّ والخُاة الّضول

. وكػاًاَا مدشّهبت ومهّلضة وهي لِؿذ صاةًما بُػاء أو ؾىصاء

ت،  ُّ ت والّضول ُّ ى طلً نلى ؾبُل اإلاشاٌ، في اإلادافل مخهّضصة ألاؾغاف ؤلاكلُم
ّ
خجل ٍو

ضًضة 
ّ

خُض حؿعى الّضٌو ئلى هؿب الّضنم والّخأًُض  إلاىاكفها، وجبرػ الخاظت الش

ؼان واإلاغوهت لضي جدضًض مىكف بالصها خغًضا نلى مطالخها الهلُا
ّ
ي باالج

ّ
.   للّخدل

ت ومخمّحزة هفانل 
ّ
ت مؿخلل ُّ فخىوـ صولت ازخاعث لىفؿها مىظ الاؾخلالٌ شلط

ت أو  ت أو نؿىغٍّ ُّ ت صون أن جخىّعؽ في أخالف أو جىّخالث ؾُاؾ ُّ نلى الّؿاخت الّضول

ت جيىن جبهاتها وزُمت نلى اؾخلاللها وأمجها ومطالخها ُّ .  ضغاناث ئًضًىلىظ

ت ُنكمى ألّن ألامغ -  ُّ ت للّضولت أمغ ظلُل ومؿإول ُّ ئّن الّؿهغ نلى الّؿُاؾت اللاعظ

ساط اللغاع ًيىن زمىه باَكا 
ّ
م باإلاطالر الهلُا للبالص واللؿأ في الّخلضًغ واج

ّ
ًخهل

، زاّضت نىض اغؿغاب اإلاشهض الّضولي،  دخاط الىشحر مً الجهض والىكذ إلػالت آزاٍع ٍو

غ وألاػماث
ّ
ت بالّخىج ُّ ت ؤلاكلُم ُّ غف

ّ
ؿام الك

ّ
. هما َى الخاٌ الُىم، واح
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ىوسّية في ضىء  وضاع الّداخلّية : اململحح  ّول 
ّ
واقع الّدبلىماسّية الح

سفّية إلاقليمّية والّدولّية
ّ
 .والظ

 زؿىاث ، نلى مضي ما ًلاعب الّؿذ ؾىىاث،أهجؼث بالصها بىجاح            للض 

ا مً ئعاصة شهبها وبفػل جطخُاجه 
ً
مخلّضمت في مؿاع الاهخلاٌ الّضًملغاؾي اهؿالك

ت  ُّ ّىظذ َظٍ اللؿىاث باضضاع صؾخىع جىافلي ُمخمّحز بطبغخه اإلاضه
ُ
الىبحرة، وج

ش بالصها ت في جاٍع ُّ ت وئظغاء أّوٌ اهخساباث خّغة وصًملغاؾ ُّ  .الخلّضم

ٍغ  ًّ أّن َظا اإلاؿاع ما ػاٌ ًدخاط الىشحر مً الهمل واإلاشابغة لترؾُسه وجؿٍى  وال ش

دّلم  اهُت نلى أؾـ مخِىت ٍو
ّ
ت الش ٍّ ؼ صناةم الجمهىع

ّ
اإلاشغونت هخكاعاث الابما ًغه

هب الّخىوس يلل
ّ

. ش

ت، في  حن، مو حهّضص فئاتهم ومشاعبهم الفىغٍّ ُّ ت الّخىوؿ ُّ  وال ًسخلف غالب

الّخلّضم والاعجلاء الخػاعي، مفخاح ؤلاًمان بفػاةل الخىم الّضًملغاؾي الظي َى 

ت هي في خلُلت ألامغ أولى ملّىماث الّخمّحز نلى اإلاؿغح الّضولي ُّ لظلً جّم . فالّضًملغاؾ

م الّغباعي الّغاعي للخىاع الىؾني بجاةؼة هىبل للّؿالم لؿىت  م 2015جىٍغ ى جىٍغ ، َو

ض اخترام اإلاجخمو الّضولي وجلضًٍغ 
ّ
إه هب الّخىوس ي ٍو

ّ
ًخىّظه في الخلُلت ئلى الش

ت الّىاشئت ُّ . الهالي للّخجغبت الّخىوؿ

ل، هما أؾلفذ، وعكت طلً
ّ
شي خّي نالي اللُمت وبالغ ألاَّمُت َو  ئهجاػ جاٍع

ت، خُض أّن  ُّ ت لؿُاؾدىا اللاعظ ُّ ا الانتراف انخماص أؾاؾ ُّ جىوـ اهدؿبذ عؾم

ت هاشئتالّضولي  ُّ  .بها هضًملغاؾ

ت  ًّ لىّىه ال ًىفي، ألّن بالصها، في الخلُلت، جىىء بأزلاٌ مً اإلاشاغل الاكخطاص

ضة 
ّ
ت اإلالّخت والّخدّضًاث اللؿحرة اإلاخىل ُّ  جؿّىع أوغانىا الهاّمت نًوالاظخمان

ت اإلاصخىهت باألػماث اللؿحرة ُّ ت ؤلاكلُم ُّ غف
ّ
ت واوهياؾاث الك ُّ  . الّضازل

 نلى اإلاؿخىي ضهبتبؿىىاث زالٌ الفترة ألازحرة فلض مّغث جىوـ 

ا 
ً
ظ ؤلاهخاط وزؿغث ضاصعاجىا أؾىاك

ّ
الاكخطاصي، ئط جغاظو الّىمّى بشيل خاّص وجلل
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 الىشحر مً فغص أغهىاَاّمت، هما ججّمض الاؾدشماع الّضازلي واللاعجي، بل 

جىاضل خالت نضم الاؾخلغاع في ظاعجىا لُبُا التي ، زاّضت مو الاؾدشماع اللاعجي

ذ نلى مضي ؾىىاث 
ّ
اهُت في جغجِب قل

ّ
حنجدخّل اإلاغجبت الش ًّ  بهض شغواةىا الاكخطاص

داص ألاوعوّبي 
ّ
ت مو لُبُا كبل 2،5)الاج ُّ  .(2011 ملُاع صوالع كُمت الّخجاعة اللاعظ

ض طلً خالت ناّمت مً الاخخلان الاظخماعي نلى مؿخىي 
ّ
بُعي أن ًىل

ّ
 ومً الؿ

ى أمغ مفهىم ومشغوم  ال ػالذ كاةمت 2011، فأؾباب اهخفاغت ألافغاص والجهاث، َو

باب في الهمل والىغامت واإلاشاعهت في الخُاة الهاّمت لم 
ّ

هاث اإلاشغونت للش
ّ
والّخؿل

.  جلو الاؾخجابت لها باللضع اإلاأمٌى بهُض عغم ظهىص الخيىماث اإلاخهاكبت

اب الظي اؾتهضف  ل في مىاظهت آفت ؤلاَع
ّ
ًّ الّخدّضي ألاهثر زؿىعة ًخمش لى

ئت لها .بالصها بشيل مباشغ وما ػاٌ ًترّبظ بها ُّ  وهي قاَغة لم جىً جىوـ مته

اث الّخهاون الّضولي، التي ال  ُّ ت وآل ُّ ىاة
ّ
ا، لظلً ؾهذ ئلى جىقُف نالكاتها الش ُّ صازل

حن مً الّضنم الفّني  ُّ جؼاٌ في بضاًاتها، مً أظل جمىحن كّىاث ظِشىا وأمىىا الىؾى

ػم إلاجابهتها
ّ

ىظؿتي الال
ّ
فخىوـ ال حؿخؿُو بمفغصَا أن جىاظه َظٍ آلافت . والل

 .اللؿحرة الهابغة للخضوص

ب وفي اإلاىؿلت وجمّضص المئّن  غ في مدُؿىا اللٍغ
ّ
 ظمىناثاهدشاع بإع الّخىج

ت وحهاقم كضعاتها  ُّ اب ت واٌؤلاَع ُّ ت في غُاباإلاال ُّ ىظؿد
ّ
ت والل ُّ خ

ّ
ؿل

ّ
مهالجت هاظهت  ح

وعاصنت مً اإلاجخمو الّضولي غغب ألامً والاؾخلغاع ومؿاعاث الّخىمُت في هشحر مً 

بت والبهُضة وخاٌو ًاتًؿا أن ي ت هاٌ مًبلضان اإلاىؿلت اللٍغ ُّ  الّخجغبت الّضًملغاؾ

ضًض بىؾىه وبىخضجه 
ّ

له الش
ّ
ًّ شهبىا أزبذ مّغة أزغي حهل الّىاجخت في جىوـ، لى

و  ت اإلاؿدىحرة واإلاىفخدت وأخبـ اإلاشاَع ُّ ت الّخلّضم ُّ ت وئًماهه باللُم اليىه ُّ الىؾى

ت اللبِشت ُّ اب  .ؤلاَع

اث الظًً بظلىا َىا هلف  و ُّ حن والّخىوؿ ُّ بيّل ئظالٌ واخترام ليّل الّخىوؿ

ت ُّ ئّن . خُاتهم الغالُت مً أظل أن ال ًيىن وؾىىا مغحًها ألنضاء الخُاة وؤلاوؿاه

اب  ؿاجه هجاح جىوـ في صخغ ؤلاَع
ّ
ا نلى الّخطّضي إلاسؿ وعكت أزغي طاث وئضغاَع

ت ُّ . أَّمُت بالغت في ؾُاؾدىا اللاعظ
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اث البشهت التي  ُّ ما مجها الهمل ُّ ت نلى بالصها، ال ؾ ُّ اب ًّ الانخضاءاث ؤلاَع   لى

ضىعة جىوـ في اللاعط ، وان لها اوهياؾاث وزُمت نلى 2015شهضتها ؾىت 

ى الّؿُاخت التي حؿاَم بيؿبت ال جلّل وباللطىص نلى  كؿام اكخطاصّي خُىي َو

ؿبت إلاحزان 
ّ
 نً أَّمُتها الىبحرة بالي

ً
نً ؾبو باإلااةت في الّىاجج الّضازلي اللام، فػال

شغُل
ّ
. الّضفىناث والد

ا  ُّ ا واظخمان ًّ ا واكخطاص ُّ ت بالغت الّطهىبت أمى ُّ هدً ئطن ئػاء أوغام صازل

ت مخأّػمت وغحر مؿخلّغة وغحر واضخت اإلاهالم ُّ ت ئكلُم ُّ ، والّضبلىماؾُت وقغف

الخىوؿُت ُمؿالبت بالخهامل مو َظا الىاكو بيّل ضهىباجه وجىاكػاجه وئهغاَاجه 

ؼ مياهتها  غ نالكاتها والخهٍغف باهجاػاتها وحهٍؼ للخفاف نلى مطالر جىوـ وجؿٍى

. وصوعَا ئكلُمُا وصولُا

 .مالمذ الىغو ؤلاكلُمي

داص اإلاغغب الهغبي الظي شاعهذ جىوـ في جأؾِؿه 
ّ
ال ًسفى نلى أخض أّن اج

ت ئلى 27كبل أهثر مً  ُّ هىب اإلاغاعب
ّ

هاث الش
ّ
 ناًما في ئؾاع اإلاؿاَمت في جدلُم جؿل

هِش مىظ  ض مً الّخلّضم والّخهاون والّخيامل والاهضماط لِـ في أفػل خاالجه َو مٍؼ

دخاط ئلى الىشحر مً الهؼم والجهىص اإلاشترهت في  لاعب الجمىص ٍو ًُ ؾىىاث وغًها 

 . ؾبُل جيشُـ مإّؾؿاجه إلاا ًسضم مطالخىا ظمًُها

 ومإمىت به وحعي أَّمُخه اللُاع الخػاعي والاؾتراجُجيوجىوـ مخمّؿىت بهظا 

ؿبت لضفو الاكخطاص الىؾني وغمان شغوؽ ألامً والاؾخلغاع في اإلاىؿلت
ّ
وهي . بالي

ا مو البلضان  َؼ ىاتي وحهٍؼ
ّ
مشابغة في ظهىصَا مً أظل صفو نالكاث الّخهاون الش

ا نلى ئخُاء اإلاشغوم اإلاغاعبي بانخباٍع مؿمًدا 
ً
ت وّل نلى خضة وحهمل خشِش ُّ اإلاغاعب

ا ليّل شهىب اإلاىؿلت ا ومؿلًبا خُىٍّ ُّ س .  جاٍع

ض  دبـ نؼاةمىا بل ًجب أن ًضفهىا ئلى مٍؼ ًُ فالىغو الّغاًَ ال ًيبغي أن 

ت
ّ
ت واف ُّ  . الهمل الّضؤوب واإلاشابغة مً أظل مؿخلبل أفػل لألظُاٌ اإلاغاعب
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غ وألاػماث الخاّصة 
ّ
أّما الىغو الهغبي فهى، مو شضًض ألاؾف، مصخىن بالّخىج

ت وزُمت ظّضا نلى أمً  ُّ هِش مغخلت بالغت اللؿىعة كض جيىن جضانُاتها اإلاؿخلبل َو

ت بل نلى وظىص بهػها ُّ .  البلضان الهغب

ئّن اهلؿام الّطف الهغبي ئػاء َظٍ الّخدّضًاث الهكمى وبالّخالي غُاب صوع 

ت شلُلت ئلى  ُّ نغبي خلُلي وفانل في مىاظهتها، كض فخذ اإلاجاٌ لخدّىٌ بلضان نغب

ت نلى خؿاب أمً شهىبها  ُّ ت وصول ُّ ؾاخاث لطغاناث بالىوالت ألؾغاف ئكلُم

. ومطالخها

 وعغم بهؼ الجهىص اإلابظولت وما ًدضو ألامحن الهاّم الجضًض للجامهت مً نؼم 

ه لم جكهغ في 
ّ
نلى ئخُاء الّخػامً الهغبي وجفهُل الهمل الهغبي اإلاشترن، فاه

ت إلاىكف نغبي مىّخض ٌؿاَم في الّخىّضل ئلى خّل  ًّ ألافم، ئلى خّض آلان، بىاصع ظض

هاهحها أشّلاؤها الهغب في نضًض  ٌُ ت اإلاترّصًت ظّضا التي  ُّ ىهي ألاوغام ؤلاوؿاه ًُ ؾُاس ي 

ةلت ومهاهاة آفت 
ّ

مت والال مً اإلاىاؾم مً فلضان لألمً وشغوؽ الخُاة الىٍغ

ت  ُّ شّغص، والتي أضخذ، مو بالغ ألاؾف، ماّصة ًىم
ّ
خت والد

ّ
اب والّطغاناث اإلاؿل ؤلاَع

. في ؤلانالم

ض الُىم غغوعة ئناصة الّىكغ في مىكىمت الهمل الهغبي اإلاشترن التي 
ّ
ى ماًإه َو

اث ظضًضة مً شأجها ان  ُّ ا مىظ أهثر مً ؾبهحن ناًما والّخفىحر في آل جّم ئعؾاَؤ

ت لفّؼ  ُّ ت نغب ُّ ت أمى
ّ
حؿاَم في الّخسفُف مً خّضة ألاػماث وزلم ئؾاع أو مكل

زاناث والّخللُظ مً مضاَا والهمل نلى نضم اؾخفدالها وبغوػ هؼاناث ظضًضة
ّ
 .الج

ىىا الاكخطاصي ألاّوٌ، هي أًًػا لِؿذ في أفػل خاالتها، فالى  وأوعوّبا، شٍغ

ت، أغُفذ قاَغة حهاقم  ُّ ت التي حهِشها مهكم البلضان ألاوعوب ًّ ألاػمت الاكخطاص

مت 
ّ
ظئحن ومىظاث الهجغة غحر اإلاىك

ّ
ت وجفاكم أػمت الال ُّ اب الّتهضًضاث والهجماث ؤلاَع

بفهل اغؿغاب ألاوغام في نضًض البلضان شغق اإلاخىّؾـ وظىىبه وما أخضزخه مً 

داص ألاوعوبي
ّ
. زالفاث واهلؿاماث صازل الاج
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ا إلاا ًلّضمه بهؼ 
ً
ًىا، زالف ُّ ى لِـ أمًغا َ ؿاوي، َو  زّم ظاء اللغوط البًر

ل، نلى امخضاص 
ّ
داص وكض ٌشي

ّ
اغل لضٌو الاج

ّ
غل الش

ّ
لحن، لُطبذ الش

ّ
الّؿاؾت واإلادل

داص ألاوعوّبي بجحراهه ظىىبي 
ّ
ػهف اَخمام الاج

ُ
ت ج

ّ
ؾىىاث كاصمت، ؾبًبا او حهل

. اإلاخىّؾـ

ت واللالفاث التي جؿغى  ُّ هما أّن اؾخهاصة عوؾُا لضوعَا نلى الّؿاخت الّضول

داص 
ّ
اث مً شأهه أن ًضفو الاج

ّ
نلى نالكاتها بالغغب وزاّضت أوعوّبا وأوهغاهُا بالظ

ؿّمى  ٌُ ت، لالَخمام أهثر بما  ُّ مال
ّ

الجىاع "ألاوعوّبي وزاّضت صٌو أوعوّبا الىؾؿى والش

غقي
ّ

 .  نلى خؿاب الّخهاون ألاوعومخىّؾؿي (Voisinage oriental)" الش

غ واإلافخىح نلى 
ّ
 في كلب َظا اإلاشهض ؤلاكلُمي اإلاصخىن بهىامل الّخأّػم والّخىج

ت  ُّ اث نضًضة، جبرػ جىوـ هىلؿت ئشهام بطفتها صًملغاؾ َى اخخماالث وؾِىاٍع

ت عغم الدجم  ُّ ا وضُاهت وخضتها الىؾى هاشئت حؿعى للّضفام نً أمجها واؾخلغاَع

ت، وحهمل ظاَضة نلى ئبغاػ ججغبتها ههامل اؾخلغاع وهمّى في  الىبحر إلاطانبها الّخىمىٍّ

خىع البدغ ألابُؼ اإلاخىّؾـ ًلخط ي هجاُخها وكىف شغوائها ئلى ظاهبها وجلضًم 

.  الّضنم اإلاىاؾب لها

ل 
ّ
ا فالّخجغبت التي حهِشها بالصها جمش ُّ ت حؿخضعي صنًما اؾخصىاة ُّ خالت اؾخصىاة

ت للّخهاون  ًّ ىهت ًخجاوػ ألاؾغ الّخللُض
ّ
داص ألاوعوّبي في ئؾاع مؿاع بغشل

ّ
 التي وغهها الاج

.  والّخهاون ألاوعومخىّؾؿي

ه ًخجاوػ طلً انخباًعا لخأزحٍر 
ّ
ت، غحر أه ُّ وهجاخها بؿبُهت الخاٌ مطلخت وؾى

ا ا واػصَاَع .  نلى أمً اإلاىؿلت بغّمتها واؾخلغاَع

 غُاب الّضنم الاكخطاصي اليافي ئّن أؾباًبا ونىامل نضًضة جلف وعاء

ت واإلاىاؾب مً كبل شغواةىا واإلاجخمو الّضولي ُّ  بأوغانىا الّضازل
ً

م أّوال
ّ
، وهي جخهل

ت وبغؤٍت  ُّ ت ؤلاكلُم ُّ غف
ّ
واإلاغخلت الّطهبت التي ًمّغ بها اكخطاصها الىؾني، زّم بالك

. 2011مسخلف الّضٌو وملاعباتها ئػاء ما حشهضٍ مىؿلخىا مىظ مؿلو 
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هب الّخىوس ي مهكم صٌو الهالم و
ّ

ضًض إلعاصة الش
ّ

أنلىذ ضغاخت اخترامها الش

في الّخغُحر والبىاء الّضًملغاؾي الّؿلُم، لىّجها وئن كّضمذ بهؼ الّضنم اإلادضوص، فاّن 

رّصص واٌ
ّ
ؿمذ بدالت مً الت

ّ
بؾُاؾتها ئػاء بالصها اح

ّ
غك

ّ
 (Attentisme / Wait and See) ج

ت إلاا ؾُإوٌ ئلُه جؿّىع ألاوغام  ُّ  . اإلاىؿلتجؿّىع ألاخضار في في بالصها والّضازل

ىىا ألاجدضًًضا وئطا جدّضزىا  حن وفي ملّضمتهم شٍغ ُّ داص َّم نً شغواةىا الغغب
ّ
 الاج

ه، في الجاهب الّؿُاس ي، ًىظض شبه ئظمام نلى جفّغص الّخجغبت 
ّ
ألاوعوبي هالخل أه

ت نلى ألامً والاؾخلغاع في مىؿلت  ُّ ت واوهاهؿاتها ؤلاًجاب ُّ ت الّخىوؿ ُّ الّضًملغاؾ

ت  ُّ ت والاظخمان ًّ ت والاكخطاص ُّ ظىىبي اإلاخىّؾـ، مو ئصعان خلُلت اإلاطانب ألامى

 . الىبحرة التي جىاظهها بالصها

،  فاّن الىكىف ئلى ظاهب جىوـ لم ًبلغ بهض واإلااليأّما في الجاهب الاكخطاصي

 الخّض اإلاأمٌى الظي ًدىاؾب مو الُبهض الاؾتراجُجي للهالكاث مً مىكىعها،

ت ُّ ت ألاوعوب ُّ  . الّخىوؿ

ت  ُّ غك
ّ

بحهت لالهخلاٌ الّضًملغاؾي في أوعوّبا الش
ّ

ئّن اإلاخأّمل في الّخجاعب الش

داص ألاوعوّبي، 
ّ
والىؾؿى، ًالخل أّجها جمّخهذ ؾُلت الفترة التي ؾبلذ اهػمامها لالج

ىتها مً صنم فّني ومالي واكخطاصي 
ّ
اث اللاّضت التي مى ُّ بدؼمت مً ؤلاظغاءاث وآلال

ت وفي الفػاء الاكخطاصي ألاوعوّبي ُّ .  َاّم ؾانض في اهضماظها في اإلاىكىمت ألاوعوب

ت جمّخهذ  ُّ يا الجىىب اث هاشئت في آؾُا وأمٍغ ُّ ؿبت لضًملغاؾ
ّ
وهفـ ألامغ بالي

ت واإلاخلّضمت في اإلاىؿلت  ُّ اث الّضنم مً كبل الّضٌو الغى ُّ بدؼمت مً ئظغاءاث وآل

ت والُابان) ُّ ى . (الىالًاث اإلاّخدضة ألامٍغ

ه 
ّ
ت هاشئت هجخذ صون الاؾدىاص ئلى عافهتوخلُلت ألامغ أه ُّ / ال جىظض صًملغاؾ

ت ُّ ت للفترة الاهخلال ًّ  مً أظل كاؾغة حؿانضَا نلى مىاظهت اإلاطانب الاكخطاص

ت واؾخضامتها ُّ ت . جشبُذ الّضًملغاؾ ًّ داص الاوعوّبي، الظي ٌهخبر اللّىة الاكخطاص
ّ
والاج

ىىا الاكخطاصي ألاَّم الظي ٌؿخؿُو  بُعي وشٍغ
ّ
ألاولى في الهالم، َى ظىاعها الؿ

.   اللُام بهظا الّضوع 
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حن وألاوعوبّحن بشيل زاّص، طا ما ٍو ُّ هغّصصٍ بيّل ضغاخت نلى شغواةىا الغغب

داص ألاوعوبي نلى غغاع اللغاع 
ّ
ضٍ أضىاث هشحرة َاّمت مً صازل الاج

ّ
هما ما فخئذ جإه

 .2016 ؾبخمبر 14ألازحر للبرإلاان ألاوعوبي الّطاصع ًىم 

ػاف ئلى   ت خاصث أّن ما جلّضم ًُ ُّ ت الّخىوؿ ُّ اث مً الّضبلىماؾ
ّ
في بهؼ اإلادؿ

ت  ُّ تنً اإلاغخلت الاهخلال ُّ ت التي ُبىِذ نلحها ؾُاؾدىا اللاعظ ُّ ما  ،الشىابذ الّغةِؿ

ت  ملاعباث غحر ضاةبت بل أزؿاء أوكهها في ُّ هدُجت الاغؿغاب في الّؿُاؾت اللاعظ

ىعة وؾغُان الجاهب ؤلاًضًىلىجي والاعججاٌ في ازخُاع اإلاىاكف، 
ّ
مباشغة بهض الش

ى ما  جاَحنٌ واهذ اوهياؾاثَو
ّ
دّلم: ّغاّعة في الاج ًُ  لخىوـ مطالر ملمىؾت فلم 

اث مو شغواء مهّمحن ُّ  . وزلم لها الهضًض مً ؤلاشيال

: ئطن ًمىً جىضُف اإلاشهض هما ًلي

م الخىم الّضًملغاؾي في ئؾاع جىافلي وحشاعوي ال  جىوـ ازخاعث بال عظهت ؾٍغ

لص ي أخًضا،  ًُ

اب  وهي صولت حهمل ظاَضة باعاصة شهبها وبفػل جطخُاجه نلى صخغ ؤلاَع

تها الّىاشئت وهمؿها اإلاجخمعي،  ُّ الظي ًداٌو ًاتًؿا اؾتهضاف صًملغاؾ

دخاط ئلى ملّىمحن  ًّ اكخطاصها الىؾني ما ػاٌ ًىاظه وغًها مخأّػًما ٍو لى

حن إلوهاشه ُّ ت الهمل وؤلاهخاط في الّضازل وخشض أهثر ما : أؾاؾ ُّ اؾخهاصة صًىام

اوي، ألّن . ًمىً مً الّضنم اللاعجي
ّ
وهما حهلمىن ئّن اإلالّىم ألاّوٌ مغجبـ  باإلالّىم الش

دفٍؼ نلى مػانفت ظهىصٍ  احي َى الظي ؾِصّجو الهالم اللاعجي ٍو
ّ
ظهضها الظ

. لطالخىا

والّؿإاٌ اإلاغهؼي َى هُف هػو جىوـ مً ظضًض نلى زاعؾت الّخىمُت 

ا ووهّؼػ  ًّ املت واإلاخىاػهت وهػمً لها مىكًها غمً البلضان الّطانضة اكخطاص
ّ

الش

ا ُّ ا وصول ُّ   .خػىعَا ومياهتها وئشهانها ئكلُم

تئّجها  ُّ ت أؾاؾ ُّ ت الّضولت كػ ُّ ؿبت لبالصها وهي، بؿبُهت الخاٌ، مؿإول
ّ
 بالي

ت للمجخمو الّخىوس ي ُّ ت اللىي الخ
ّ
ت واف ُّ . والخيىمت، لىّجها أًًػا مؿإول
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هىبف
ّ

ش الش لت وكطحرة في آن في جاٍع  .ؾّذ ؾىىاث مً الّؼمً مّضة ؾٍى

لت بانخباع اللؿاةغ والفغص الّػاتهت وما ٌهىُه طلً لألظُاٌ   فهي ؾٍى

حن، ُّ  اإلالبلت مً الّخىوؿ

ب الّغؤٍت   وهي كطحرة ئطا ما  هجخىا في اؾخسالص الهبر والّضعوؽ وجطٍى

بُعي 
ّ
جحن نلى الّؿاحاإلاخمّحز واإلاماعؾت مً أظل أن ًيىن لبالصها مىكهها الؿ

ت ُّ تو ؤلاكلُم ُّ ت نلى أصائها اللاعجي، الّضول ُّ ت والفهال ُّ ض مً اإلاطضاك  وئغفاء مٍؼ

ت وجيشُـ صوعَا في خلخلت  ُّ ؼ ضىعة بالصها وئبغاػ محزاتها الّخفاغل وهظلً حهٍؼ

ت ُّ .   الهضًض مً اإلالّفاث واللػاًا اإلاغجبؿت بؿُاؾتها اللاعظ

ب الهؼم َظا 
ّ
ى ًخؿل تها َو ُّ ت لخىوـ وصبلىماؾ ُّ ان الّؿُاؾت اللاعظ  َى َع

م في أفم ؾىت لىغو واإلاشابغة ومػانفت الجهض   حؿخجُب 2020زاعؾت ؾٍغ

ؼ ملّىماث أمجها في مدُـ  اث جىوـ وجيىن أصاة للّجهىع باكخطاصَا وحهٍؼ ألولىٍّ

غ ونضم الاؾخلغاع
ّ
ض مً الّخىج . ئكلُمي ُملبل نلى مٍؼ
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اوي
ّ
ىوسّية في أفق :  اململحح الث

ّ
. 2020خازطة طسيق الّدبلىماسّية الح

ًلخط ي الّخعجُل بترجِب َى ألامض اللٍغب فذجم الّخدّضًاث والّغَاهاث  2020أفم 

اث الؾخهاصة  ُّ اكاث وآلال
ّ
البِذ نلى اإلاؿخىي الّضازلي وخشض أهثر ما ًمىً مً الؿ

. مياهت جىوـ وجفهُل صوعَا نلى اإلاؿخىي اللاعجي

حن ئلى  ُّ ىا هدخاط ظمًُها هخىوؿ
ّ
وعي ناّم ومؼاط جفاؤلي ًلؿو باصب طي بضء أنخلض أه

ت والُأؽ ُّ شىًُ وئشانت ؤلاخباؽ والهضم
ّ
  .مو الد

ً ئطا  ىا ال ًمىً أن هىجر في هؿب زلت آلازٍغ
ّ
 نلُىا أن وؿخىنب ظمًُها خلُلت أه

ل مً كضعاجىا
ّ
ًّ في أهفؿىا وهلل ىظهغ أًًػا أّن شهبىا واظه في ماغُه . هّىا وش

ْ
ول

اث الّطهبت ظّضا وهجر في ججاوػَا بالهمل واإلاشابغة
ّ
ب الهضًض مً اإلادؿ  .اللٍغ

ً في 
ّ
ا الّضًملغاؾي أو أن وشى ل مً كُمت ئهجاَػ

ّ
فلِـ مً مطلخت بالصها أن هلل

دىا  ُّ هب وفي الجهىص التي جبظلها صبلىماؾ
ّ

مباصعاث الخيىمت اإلاىبشلت نً ئعاصة الش

إلًجاص الخلٌى للّخدّضًاث التي جىاظهها بالصها، هما لِـ مً مطلخخىا أن وس يء ئلى 

 باإلاػّغة
ّ

اث ال حهىص نلُىا ئال ُّ . نالكاث جىوـ مو الّضٌو ألازغي أو أن هسخلم ئشيال

، فال مهنى للخضًض جىوـ جدخاط ئلى ئناصة الانخباع للُمت الهمل وؤلاهخاطزّم أّن 

 في كؿاناث نضًضة مً اكخطاصها 
ً

ال
ّ
ت ئطا قّل ؤلاهخاط مهؿ ًّ ت اكخطاص ُّ نً صبلىماؾ

الىؾني، وال مهنى لجلب الاؾدشماع اللاعجي ئطا لم هسلم البِئت اإلاالةمت الجالبت 

. لالؾدشماع

َل لخىوـ الُىم اإلالّىماث للّخأزحر في الّخىّظهاث : نلُىا أن وؿّمي ألاشُاء بمؿّمُاتها

ل ًمىً لىا أن وؿاَم في ضُاغت  ت؟ َو ُّ ت والّضول ُّ الىبري نلى الّؿاخخحن ؤلاكلُم

اث  الّؿُاؾاث واإلاىاكف خٌى اإلاؿاةل واللػاًا التي حهىِىا مباشغة نلى اإلاؿخٍى

ت؟   ُّ ل ت وؤلافٍغ ُّ ت واإلاخىّؾؿ ُّ ت والهغب ُّ اإلاغاعب

ض مً الّخىافم الّضازلي، : الجىاب ت بمٍؼ ُّ وهم، ئطا ما أؾىضها ؾُاؾدىا اللاعظ

وهّغؾىا َظٍ الّطىعة لبلض هجر في جدلُم أَّم مغاخل الاهخلاٌ الّضًملغؾي صون 
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ت نلى الّطهُض الاكخطاصي  غٍّ ئكطاء أو جمُحز ووغو ألاؾـ إلضالخاث ظَى

جدؿحن مىار الاؾدشماع، ئضالح ؤلاصاعة والهمل نلى ظهلها أصاة للّجهىع )

ت مو  ُّ شغُل
ّ
رهحز نلى اللؿاناث طاث اللُمت اإلاػافت واللضعة الد

ّ
الاكخطاصي، الت

ت هاجخت  ًّ ت اكخطاص ُّ ت للؿاناث الّخىمُت اإلاؿخضامت، وغو صبلىماؾ ئًالء ألاولىٍّ

الث واؾدشماعاث هبحرة مً  لُا التي حؿخلؿب في الّؿىىاث ألازحرة جمٍى زاّضت بافٍغ

اث الىانضة في آؾُا ًّ ت، وهظلً مو نضص مً الاكخطاص ُّ وهي اإلالّىماث  (الّضٌو الغى

ت التي جمّهض لبروػ جىوـ هبلض ضانض .     الّػغوعٍّ

ا  ُّ ما مجهم ألاؾغاف طاث اللضعة والّخأزحر مال ُّ لىو شغواةىا، ال ؾ
ُ
ئطن ما الهمل خّتى ه

ا وفي ضىانت اللغاع الّضولي، أّن مً مطلختهم ومً مطلخت ألامً  ًً واكخطاص

ت وأن  ُّ ت الّخىوؿ ُّ والاؾخلغاع في مىؿلخىا وفي الهالم أن جىجر الّخجغبت الّضًملغاؾ

غوا لها الّضنم الّضولي اإلاىاؾب لخشبُتها واؾخضامتها
ّ
. ًىف

دىا في اإلاغخلت اللاصمت ُّ ت لضبلىماؾ ت طاث ألاولىٍّ ت اإلاغهؼٍّ ُّ أن :  جلً هي اللػ

ت اللاّضت ببالصها  ُّ دؿً اؾخهماٌ اإلاؼاًا الّخفاغل
ُ
 (Les avantages comparatifs)ه

ت  ُّ ت في ملاعبدىا لهالكاجىا الّضول ُّ وهبني نلحها وهؿّىع أصاةىا، وأن هجّؿم وخضجىا الىؾى

ت صنًما   ُّ ت الّغؾم ُّ وفي ونُىا لىاكهها وئصعاهىا إلالخػُاتها بدُض ججض الّضبلىماؾ

حن ولِـ الهىـ ُّ ت للّخىوؿ ُّ . زمًُىا مً وّل اللىي الخ

ت للّضٌو  ُّ ىم جالخكىن معي أّن اللؿىؽ الهٍغػت للّؿُاؾت اللاعظ
ّ
ًّ أه وال ش

اإلاخلّضمت واإلاغجبؿت بمطالخها الهلُا، ال جخغّحر بخهاكب الخيىماث وجضاٌو ألاخؼاب 

. نلى الّؿلؿت

 ٌ ضة ال جملىها الهضًض مً الّضو ض وئعر : ئّن لبالصها ممّحزاث فٍغ مىكو ظغغافي فٍغ

يبظ الغلّى  ؿامذ ٍو
ّ
خػاعي هبحر ومخىّىم ومجخمو ًخمّحز باالنخضاٌ والاهفخاح والد

والّخؿّغف عغم الهّؼاث التي نغفها زالٌ الفترة ألازحرة، وشبىت ضضاكاث ونالكاث 

َاّمت وعضُض مً الاخترام وسجخه مىظ الاؾخلالٌ وػاصٍ هجاح اإلاؿاع الّضًملغاؾي 

ا
ً
. عؾىز
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ت ال جخهاعع مو الّضًً ؤلاؾالمي  ُّ  وهي بلض نغبّي ئؾالمّي أزبذ أّن الّضًملغاؾ

. الخىُف وال مو الاهخماء الهغبي

ت في أوعاق  ُّ ل محزة بالغت ألاَم
ّ
ت اإلاشغكت لبالصها حشي ُّ َظٍ الّطىعة ؤلاًجاب

اث وزلم َظٍ  ُّ لت في الّىفـ وفي ؤلامياه
ّ
ا َى الش ت، وأَّم نىاضَغ ُّ ؾُاؾدىا اللاعظ

ت، ؾالذ  ُّ لت لضي شغواةىا الظًً ٌهغفىن، بؿبُهت الخاٌ، أّن اإلاغاخل الاهخلال
ّ
الش

ػهف الىغو الّضازلي للبلضان التي 
ُ
ت ج ُّ ؿم بكهىع ضهىباث قغف

ّ
أم كطغث، جد

ت ونلُىا أن هلىههم بأّن . جمّغ بها ُّ هىن ئلى ما بهض اإلاغخلت الاهخلال
ّ
وبالّخالي فهم ًخؿل

هاث شهبها ئلى 
ّ
بالصها اظخاػتها بىجاح وهي ناػمت نلى اإلاط ّي كضًما في جدلُم جؿل

. الّخىمُت والّغزاء

ت هاشئت بانتراف الهالم، بل ئّن الهضًض هي الُىم فخىوـ، هما أؾلفذ،  ُّ صًملغاؾ

ا في اإلاىؿلت،  ُّ ا اؾخصىاًء صًملغاؾ ت حهخبَر ُّ ت وؤلاكلُم ُّ ماث الّضول
ّ
مً الّضٌو واإلاىك

ابجىاضل ظهىصَا في ميافدت زّم أّن بالصها   عغم ضهىبت أوغانها  والّخؿّغفؤلاَع

اتها ُّ ت ئمياه
ّ
ت وكل ُّ ت والاظخمان ًّ  .الاكخطاص

هؿُحن الهاّمحن
ُ
يبغي خؿً جىقُف َظًً اإلا ، باإلغافت ئلى اإلاحزاث الازغي  ٍو

 صنم الّخجغبت مً ا ًجىُه مً فىاةض مً أظل جدؿِـ اإلاجخمو الّضولي بملبالصها،

ؼ ألامً  ت نلى حهٍؼ ُّ ت الّىاشئت في جىوـ إلاا لها مً اوهياؾاث ئًجاب ُّ الّضًملغاؾ

  .والاؾخلغاع والّخىمُت في اإلاىؿلت والّؿلم الهالمي

لذ ئلى خّض هبحر في ئػالت ما لخم 
ّ
ت جىف ُّ ت الّخىوؿ ُّ وأوّص أن أكٌى أّن الّضبلىماؾ

فاث أزؿاء واهؼالكاث الفترة التي ؾبلذ 
ّ
ت و مسل ُّ ضىعة جىوـ مً اهؿباناث ؾلب

.  2014اهخساباث ؾىت 

لت بدىم مىكهها الجُىاؾتراجُجي اإلاخمّحز أن جيىن َمؼة وضل  َّ زّم أّن جىوـ مإ

لُا التي هي  ت َاّمت نلى الّطهُضًً الاكخطاصي وألامني بحن أوعوّبا وئفٍغ ُّ مفطل

ت إلاا  ُّ اث الهاإلا ًّ  أهكاع الهالم وؾاخت جىافـ مدخضم بحن أهبر الاكخطاص
ّ
الُىم مدـ

ت وما جدّلله مً وؿب نالُت للّىمّى الاكخطاصي . جىخجٍز مً زغواث وؾاكاث بشغٍّ
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م  ت ظىىب الّصخغاء أهجؼث  جلّضم َاّما نلى ؾٍغ ُّ ل  هما أّن ُمهكم البلضان ؤلافٍغ

.  ئعؾاء كىانض الخىم الّضًملغاؾي وجغؾُش الاؾخلغاع

ت ُّ إون اللاعظ
ّ

اث2020في أفم    للض وغهذ وػاعة الش  بضأث في  ظملت مً ألاولىٍّ

غ بهضف جىفُظَا،  ت ا أصاءجؿٍى ُّ غ ملاعبدىا وئصاعجىا الّضبلىماؾ ت وجؿٍى ُّ لّخىوؿ

ؼ الخػىع نلى  ت وحهٍؼ ًّ ض مً الّىجانت واإلاغصوص جاٍ مٍؼ
ّ
ت باج ُّ لهالكاجىا اللاعظ

 . الّطهُضًً ؤلاكلُمي والّضولي

ت لىػاعة  ت واإلاىاعص البشغٍّ ُّ اث اإلاال ُّ وكض ًيىن مً اإلافُض ؤلاشاعة ئلى أّن ؤلامياه

بت  بحهت بىا أو اللٍغ
ّ

ت جبلى مدضوصة ظّضا ملاعهت مو البلضان الش ُّ إون اللاعظ
ّ

الش

ت الهاّمت للّضولت : مّىا ُّ ت الىػاعة في خضوص واخض فاضل واخض باإلااةت مً اإلاحزاه ُّ فمحزاه

حن وفّىُحن  حن وئصاعٍّ ُّ بلغ نضص مىقفحها ونضص أنىاجها بحن صبلىماؾ  455 مجهم 1162ٍو

ت ُّ ت وكىطل ُّ ت وفي حؿهحن بهشت صبلىماؾ ا ٌهملىن في ؤلاصاعة اإلاغهؼٍّ ُّ  . صبلىماؾ

م في و ٍغ
ّ
: اإلاداوع الّخالُت أَّم ًمىً جللُظ زاعؾت الؿ

 - 
اًل

ت والبهشاث :أّو  ُّ إون اللاعظ
ّ

غ الهمل في وػاعة الش  ئخيام الّخىكُم وجؿٍى

ت نلى جىكُم الىػاعة بخمىحن  غٍّ ت مً زالٌ ئصزاٌ ئضالخاث ظَى ُّ الّخىوؿ

ً منهي ًخماش ى مو جدّضًاث اإلاغخلت وانخماص أصواث وأؾالُب  حن مً جيٍى ُّ الّضبلىماؾ

ت في مؿاع جؿّىع جطانضي ًىاهب واكو  ُّ ت، ووغو اإلاهىت الّضبلىماؾ نمل نطغٍّ

باث الهمل الّضبلىماس ي،  
ّ
ت ومخؿل ُّ الهالكاث الّضول

ا-  ت اهتهاط ؾُاؾت  :ثاهياًل ُّ ا مباصعةأهثر زاعظ
ً
جأهُض مً زالٌ  ووغىًخا ووزىك

ت بما  ُّ اؾخهاصة جىوـ لخػىعَا الفانل في مدُؿها اإلاباشغ ونلى الّؿاخت الّضول

ىّغؽ ئشهانها هلّىة اكتراح بّىاءة ونػى  ت فّهاٌ ٌهّؼػ مياهتها ٍو ُّ في اإلاجمىنت الّضول

ؼ ألامً والاؾخلغاع والّخىمُت وجىَغـ كُم الّخهاون والّخػامً ٌهمل نلى  حهٍؼ

هىب،
ّ

ؿامذ بحن الش
ّ
 والد

ت نلى الّخىقُف ألامشل لغةاؾت بالصها  ُّ ت الّخىوؿ ُّ في َظا ؤلاؾاع حهمل الّضبلىماؾ

ت  ُّ ، وهظلً (2017ماعؽ - 2016ؾبخمبر )للمجلـ الىػاعي لجامهت الّضٌو الهغب
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ف صوعها 
ّ
وفي مجلـ ألامً الّضولي الظي  (2017)في مجلـ خلىق ؤلاوؿان ؾىىق

خه في ؾىت   . 2020وؿعى للخطٌى نلى نػىٍّ

ا- 
اًل
شؿتاإلاؿاَمت  مىاضلت :ثالث

ّ
غ في الي جاٍ جؿٍى

ّ
ت في اج ُّ  مفاَُم الهالكاث الّضول

ا والم
ً
 وئهطاف

ً
ت وصفو شاعهتأهثر نضال ُّ غق الّؿلم

ّ
زاناث واللالفاث بالؿ

ّ
 في فّؼ الج

ت لألػماث، ما مً شأهه أن ٌهُض لخىوـ مياهتها هبالص  ُّ ت الّؿُاؾ ؿٍى
ّ
مؿاعاث الد

ت ومدّل زلت واخترام مسخلف ةمغغىب ُّ ت والّضول ُّ إون ؤلاكلُم
ّ

 الاؾدشاعة في الش

 ألاؾغاف،

ا-  ت الىبري التي  :زابعاًل ًّ شغنذ بالصها في الّخهٍغف ببرامج ؤلاضالخاث الاكخطاص

ا مىظ اهخساباث  ت نلى مىار الاكخطاص وألانماٌ 2014ئهجاَػ ُّ  واوهياؾاتها ؤلاًجاب

ل بالصها ئلى بِئت ظاطبت لالؾدشماع اللاعجي، ٍغ مً غماهاث لخدٍى
ّ
 وما جىف

ماث نلى كضعة شغواةىاؾمأهت  هما وهمل نلى 
ّ
 نلى ججاوػ بالصها مً صٌو ومىك

ت ووؿم الّىمّى والّخىمُت اإلاؿخضامت،  ًّ ت واؾخهاصة نافُتها الاكخطاص ُّ غف
ّ
اإلاطانب الك

هخمض نلُه ت وَُ ُّ ً مىزىق ًدترم حهّهضاجه الّضول ساط ،وأّجها شٍغ
ّ
 وخّثهم نلى اج

ت مخلّضمت في مجاٌ الّضنم الاكخطاصي بشيل  ُّ ما ، زاّص ئظغاءاث نمل ُّ وال ؾ

ئػالت الّخدّفكاث وجدظًغاث الّؿفغ لخيشُـ الّؿُاخت حصجُو الاؾدشماعاث و

ت، ُّ  الّخىوؿ

 30 و29)في َظا ؤلاؾاع ًىضعط اإلاإجمغ الّضولي لضنم الاكخطاص والاؾدشماع في جىوـ 

روٍج له حؿعى الخيىمت ٌالظي  (2016هىفمبر 
ّ
أفػل مً اظل جأمحن خشض الّضنم ولت

ت  ُّ غواث الهاإلا
ّ

ت والش ُّ ت الضول ًّ ت والاكخطاص ُّ اإلاشاعواث للّضٌو واإلاإّؾؿاث اإلاال

سغظاجه ومخابهت هخاةجه،
ُ
 وغمان الّىجاح إلا

ا-  ما في ظىاعها اإلاباشغ، و:خامساًل ُّ زاناث، ال ؾ
ّ
مىاضلت  جأهُض صوع بالصها في فؼ الج

ت صوعَا ؤلاًجابي لم ُّ ت الّؿُاؾ ؿٍى
ّ
حن نلى اؾخىماٌ مغاخل الد ُّ ُب

ّ
ؾانضة الفغكاء الل

ت ومؿانضتها نلى الاغؿالم بمهاّمها مً أظل جدلُم  ُّ وصنم خيىمت الىخضة الىؾى
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اب وئعؾاء ألامً  لُم، وفي ملّضمتها صخغ ؤلاَع
ّ

ُبي الش
ّ
هب الل

ّ
الاهخكاعاث اإلاشغونت للش

ت الهلُا لبالصَم ،والاؾخلغاع ُّ حن نلى حغلُب اإلاطالر الىؾى ُّ ُب
ّ
 أشّلاةىا الل

ّ
 . وخض

ُبي 
ّ
هب الل

ّ
ت للش ت مؿألت خُىٍّ ُّ ؼ الىخضة الىؾى ئّن اؾخدباب ألامً والاؾخلغاع وحهٍؼ

لُم و
ّ

 الش
ً

ؾخهمل جىوـ نلى اإلاؿاَمت في وّل الجهىص الهاصفت ئلى جدلُم طلً وضىال

ت  غوف اإلاالةمت إلناصة ئنماع لُبُا والتي ؾخفسر اإلاجاٌ إلناصة الخُىٍّ
ّ
ئلى جىفحر الك

ت ُّ غك
ّ

ت بحن جىوـ وظاعتها الش ُّ .  والّؼزم للهالكاث الاؾتراجُج

ا الّؿُاس ي  وأكٌى بيّل وغىح ئّن وخضة لُبُا وؾُاصتها واؾخهاصة أمجها واؾخلغاَع

ؿبت لخىوـ التي ؾخىاضل جلضًم وّل أشياٌ 
ّ
ت بالي ًّ وحهافحها الاكخطاصي مؿألت وظىص

ت ُّ غن
ّ

لُم وخيىمخه الش
ّ

ُبي الش
ّ
هب الل

ّ
 . الّضنم للش

ا-  ت  :سادساًل ُّ شاوع والّخيؿُم والّخهاون مو الّضٌو اإلاغاعب
ّ
ؼ الهالكاث وعفو وؿم الد حهٍؼ

ما في  ُّ لُلت، ال ؾ
ّ

اب، والش مىاضلت ئخُاء اإلاجاٌ الاكخطاصي وفي مجاٌ ميافدت ؤلاَع

شُـ في صفو الهمل اإلاغاعبي اإلاشترن وئؾالق مباصعاث مً اظل 
ّ
الّضوع الّخىوس ي الي

ت نلى  ُّ داص اإلاغغب الهغبي وئصزاٌ خغه
ّ
ض مً الّىجانت نلى مإّؾؿاث اج ئغفاء مٍؼ

ت، ُّ ت والّضول ُّ داص مو الّخجّمهاث ؤلاكلُم
ّ
 نالكاث الاج

ا-  ً التي أضابذ الّطف الهغبي :سابعاًل  مػانفت الجهىص مً أظل جضاعن خالت الَى

الخفاف نلى جىاػن نالكاجىا مو ظمُو ألاؾغاف، وئناصة الّؼزم للهمل الهغبي اإلاشترن و

ت للّضٌو والّضانُت ئلى  ُّ ل في الشإون الّضازل
ّ
والّخمّؿً بشىابذ بالصها الّغافػت للخضز

ت  ؿٍى
ّ
زاناث وجأًُض مؿاعاث الد

ّ
الاخخيام ئلى الخىاع والّخفاوع والّخىافم لفّؼ الج

ت لألػماث واللالفاث مهما اؾخهطذ، بما ٌهّؼػ ألامً والاؾخلغاع في اإلاىؿلت ُّ .  الّؿُاؾ

لُم 
ّ

هب الفلؿؿُني الش
ّ

ابذ واإلاىضٌى للش
ّ
ولً جّضزغ جىوـ ظهًضا في صنمها الش

ت الهاصلت ُّ خه الىؾى ِّ طغة كػ
ُ
 .وه

ا- 
اًل
تها مً زالٌ  :ثامى ت وجلٍى ُّ ل ؼ الاهدشاع  الهمل نلى اؾخهاصة جىوـ إلاياهتها ؤلافٍغ حهٍؼ

ت  ُّ ض جىزُم الهالكاث الّؿُاؾ الّضبلىماس ي والّخجاعي في بلضان ظىىب الّصخغاء ومٍؼ

ت  ًّ لُلت ومو الّخجّمهاث الاكخطاص
ّ

ت الش ُّ ل والّخباصٌ والّخهاون مو البلضان ؤلافٍغ
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مت 
ّ
مت اإلاىك اب والجٍغ ت، مو ئًالء نىاًت زاّضت للّخهاون ألامني في مىاظهت ؤلاَع الجهىٍّ

 .الهابغة للخضوص

ت  ُّ ت اإلاهى ُّ ت بالّخهاون والّخيؿُم مو الهُاول الىؾى ُّ إون اللاعظ
ّ

 وؾخهمل وػاعة الش

حن لدصجُههم نلى  ُّ حن الّخىوؿ ًّ نلى جأمحن أفػل مغافلت ممىىت للفانلحن الاكخطاص

ت التي جخطّضع ألاؾىاق الىانضة في الهالم ُّ ل رهحز . صزٌى ألاؾىاق ؤلافٍغ
ّ
هما ؾِخّم الت

السي وما ث
ّ
ت وجطضًغ ونلى كىىاث الّخهاون الش ُّ ٍغ مً فغص لدشغُل الىفاءاث الّخىوؿ

ّ
ف

ت مً بػاتو وزضماث ُّ  .مىخجاجىا الىؾى

السي بحن جىوـ والّضٌو 
ّ
ا الّخهاون الش َغ

ّ
ه ئلى أَّمُت الفغص التي ًىف جضع الّخىٍى  ٍو

ؿبت لدشغُل هفاءاجىا وجطضًغ مىخجاجىا وزضماجىا
ّ
. اإلااهدت والّضٌو اإلاؿخفُضة  بالي

ه ؾِخّم كبل جهاًت الهام الجاعي فخذ ؾفاعجحن ظضًضجحن في 
ّ
ض أه

ّ
في َظا ؤلاؾاع أؤه

لُا باإلغافت ئلى زمؿت مياجب للّخمشُل الّخجاعي  ت هما ؾِخّم جيشُـ . ئفٍغ ُّ الّضبلىماؾ

ت مً  ُّ ت الىؾى ًّ غاهت مو الهُاول الاكخطاص
ّ

ظل أاإلاخىّللت وفم بغامج مضعوؾت بالش

جيشُـ الهالكاث مو البلضان التي لِـ لخىوـ جمشُل صبلىماس ي ملُم فحها، 

ا-  ت مشابغة، هما أؾلفذ، في حهمُم الخىاع مو مسخلف  :ثاسعاًل ُّ ت الّخىوؿ ُّ ئّن الّضبلىماؾ

داص 
ّ
جاٍ ًىّغؽ اللىانت لضحها في ألاوعوّبي مإّؾؿاث الاج

ّ
ٍغ باج ت وجؿٍى ُّ والّضٌو ألاوعوب

ؼ أؾباب ألامً والاؾخلغاع فحها  ت الّىاشئت في جىوـ وحهٍؼ ُّ أّن هجاح الّخجغبت الّضًملغاؾ

ؿخدّلان صنًما مخىاؾًبا مو حجم اإلاطانب ًسضمان في جهاًت اإلاؿاف، مطالر أوعوّبا  َو

ت التي جىاظهها بالصها  .الّخىمىٍّ

ت الّخباصٌ الخّغ اليامل واإلاهّمم   ُّ فاك
ّ
داص ألاوعوبي خٌى مشغوم اج

ّ
واإلافاوغاث مو الاج

(ALECA)  مخىاضلت وؾىهمل ظاَضًً نلى غمان أفػل اإلاؼاًا التي جسضم مطالخىا

هب ووّل ميّىهاث 
ّ

مت مً مجلـ هّىاب الش ُّ ووهّىٌ في َظا ؤلاؾاع نلى اإلاؿاهضة الل

ُف الّؿُاس ي واإلاجخمو اإلاضوي واللؿام اللاّص 
ّ
. الؿ

داص الاعوعوّبياٌوؾُيىن للاء 
ّ
 ، ببروهؿا2016ٌ صٌؿمبر غّغةًىم   كّمت بحن جىوـ والاج

داص، 
ّ
ى ألاّوٌ مً هىنه ونلى َظا اإلاؿخىي بحن جىوـ والاج ض بلىعة  مىاؾبت َاّمت َو إلاٍؼ
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ت التي جمّغ بها  ُّ س ت الجضًضة بما ًدىاؾب واإلاغخلت الّخاٍع ُّ مالمذ الهالكت الاؾتراجُج

 .  بالصها

ا-  ت الجضًضة التي ؾخيبشم مً الاهخساباث اللاصمت :عاشساًل ُّ ى  ؾىهمل مو ؤلاصاعة الامٍغ

ت بحن جىوـ والىالًاث اإلاّخدضة والتي واهذ صوًما مخمّحزة  ُّ ؼ الهالكت الاؾتراجُج نلى حهٍؼ

ضث بشيل ملخىف مىظ 
ّ
ت وجىؾ ُّ ى  بضفو زاّص مً 2011نلى ازخالف ؤلاصاعاث ألامٍغ

.  الّغةِـ أوباما واليىوغغؽ بشّلُه الّضًملغاؾي والجمهىعي

ت بحن مسخلف مإّؾؿاث الّضولت هدً خٍغطىن و ُّ ت حشاعه
ّ
جأزظ في نلى وغو زؿ

ت  ومؿاَماجه، وهي ميّىهاث اإلاجخمو اإلاضويالانخباع صوع  ُّ ى مىّظهت ئلى ؤلاصاعة ألامٍغ

ت طاث الّخأزحر والّىفىط في اليىوغغؽ وزاعظه ألظل ؤلاكىام بأَّمُت  ُّ ى والجهاث ألامٍغ

ت الّىاشئت ُّ يي لخىوـ مً أظل ئهجاح ججغبتها الّضًملغاؾ  . عفو مؿخىي الّضنم ألامٍغ

غ  :حادي عشس-  جىلي جىوـ اَخماًما متزاًًضا لهالكاتها مو عوؾُا وحهمل نلى جؿٍى

ً الّغوؽ نلى بهض  الّخباصٌ الّخجاعي والّؿُاحي مهها وحصجُو عظاٌ ألانماٌ واإلاؿدشمٍغ

و بالصها  .مشاَع

ؼ نالكاجىا مو هىضا والُابان   والهىض والّطحن ووىعٍا وبىفـ الّؼزم وهمل نلى حهٍؼ

اث الىانضة ًّ ما مجها طاث الاكخطاص ُّ ت، ال ؾ ت والّضٌو آلاؾُىٍّ ُّ يا الجىىب ئّن . وصٌو أمٍغ

ت بل الاعجلاء ئلى  ُّ ت الّخىوؿ ُّ اإلاؿتهضف لِـ فلـ اؾخهاصة الّطىعة اإلاشغكت للّضبلىماؾ

 ٌ اث ظضًضة مً الّخهاون اإلافُض واإلاؿخضام مو مسخلف َظٍ الّضو  .مؿخٍى

ت  نلى الّطهُض مخهّضص ألاؾغاف حهمل:ثاوي عشس-  ُّ ت الّخىوؿ ُّ ؼ الّضبلىماؾ  نلى حهٍؼ

ت ّناٌخػىعَا الف ُّ ت والّضول ُّ ى مضزل بالغ ألاَّمُت للضمت في اإلادافل ؤلاكلُم ، َو

  .َضافىا وجدلُم مطالخىاأ

رجِب الهالمي مً 
ّ
ؼ نلى جدؿحن مىكو جىوـ في الت

ّ
َىان اَخمام زاّص وظهض هبحر مغه

ت الّخىمُت لألمم اإلاّخدضة 
ّ
، وكض خّللذ جىوـ هخاةج 2030 – 2016زالٌ جؿبُم زؿ

ت 
ّ
، وهي جؿمذ ئلى ألافػل إلاا لظلً مً اوهياؾاث 2015 – 2000مخلّضمت في زؿ

السي ومخهّضص ألاؾغاف
ّ
ىاتي والش

ّ
ت نلى ضىعة جىوـ ونلى فغص الّخهاون الش ُّ هما . ئًجاب
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ت  ُّ فاك
ّ
ت نلى غمان أفػل اإلاؼاًا لبالصها مً جؿبُم الاج ُّ ت الّخىوؿ ُّ حهمل الّضبلىماؾ

ت ت خٌى اإلاىار ووغهها في زضمت أَضافها الّخىمىٍّ ُّ . الهاإلا

ت، ؾىاء مً  ُّ ت وؤلاكلُم ُّ ماث الّضول
ّ
ؼ خػىع جىوـ ضلب اإلاىك هما وؿتهضف حهٍؼ

م
ّ
ت جلً اإلاىك ض ازالٌ جلّضم بالصها لهػىٍّ ُّ ث ولجاجها الهاملت، أو مً زالٌ ؤلانضاص الج

ى  ماث اإلاظوىعة وخشض الّضنم لهم، َو
ّ
ً نلى جبّىأ اإلاىاضب في اإلاىك خحن اللاصٍع

ّ
للمغش

ؿخلؼم خؿً الاؾخهضاص وئخيام الهمل  .نمل لِـ بالهّحن َو

 

ت في اإلاضي اللٍغب ؾمىخت ظّضا ئّن  ُّ  هما جغون وؾخهملأَضاف الّضبلىماؾ

ت نلى بظٌ كطاعي الجهض لخدلُم أهبر كضع ممىً مً جلً  ُّ إون اللاعظ
ّ

وػاعة الش

ت وبخؿّىع أألاَضاف، ألّن ألامغ مغجبـ، هما  ُّ ؾلفذ، بخؿّىع أوغانىا الّضازل

ت ُّ ت ؤلاكلُم ُّ غف
ّ
 .الك

ساط ظملت مً 
ّ
اث واج ُّ وألظل حؿهُل جدلُم َظٍ ألاَضاف جّم وغو بهؼ آلال

: ؤلاظغاءاث مً أَّمها

ب اللضماث اللىطلُت للجالُت الخىوؿُت، وجىخُض اإلاطالر ا - ض جلٍغ إلاٍؼ

ً مً الخّض مً 
ّ
الخىوؿُت اإلاسخلفت في ئؾاع بهشاث مىّخضة، بما ًمى

ض مً الىجانت نلى جدّغهىا باللاعط،  زاّضت بهض اإلاطاٍعف وئغفاء مٍؼ

حن في اللاعط وئلخاكها بىػاعة  ُّ ئوشاء هخابت صولت زاّضت بالهجغة وبالّخىوؿ

ت ُّ إون اللاعظ
ّ

ئّن الاَخمام بمىاؾىِىا في اللاعط وؤلاخاؾت بهم . الش

ؼ عوابـ اهخمائهم الىؾني ومؿاَماتهم في  والّضفام نً مطالخهم وحهٍؼ

إون 
ّ

ت في نمل وػاعة الش ت طاث أولىٍّ الجهض الّخىمىي جكل مؿالت مغهؼٍّ

ت ُّ  . اللاعظ

هنى بمخابهت ملّفاث الخهاون  -
ُ
ئوشاء وخضة جيؿُم اكخطاصي بالىػاعة، ح

ت مؿللت في نمل  والاكخطاصي ئًالء الضبلىماؾُت الاكخطاصًت أولٍى

ا أصاة فانلت في زضمت أَضاف الخىمُت وبغامج الجهىع  بهشاجىا، بانخباَع



27 

 

ُاث مغهؼ الجهىع بالطاصعاث وووالت الجهىع )الاكخطاصي 
ّ
ئصماط ممشل

 ،(باالؾدشماعاث اللاعظُت في بهشاث مىّخضة

ئوشاء وخضة جيؿُم أمني بحن َُاول الىػاعة وبهشاجىا في اللاعط ووّل  -

أن ألامني ،
ّ

ت بالش ُّ ت اإلاهى ُّ  الهُاول الىؾى

هنى بالّخهاون والّخباصٌ الّضولي في اإلاجاٌ  -
ُ
ئوشاء وخضة جيؿُم زالشت ح

لافي وؤلاعر الخػاعي 
ّ
لافي وما ًّخطل بظلً مً جىقُف اإلاسؼون الش

ّ
الش

ما نلى ضهُض  ُّ ت، ال ؾ ُّ ض ئبغاػ ضىعتها نلى الّؿاخت الّضول لبالصها في مٍؼ

ت، ُّ ت للفغهيىفىه ُّ مت الّضول
ّ
 ألاووؿيى واإلاىك

ت  - ُّ ً للّجهىع بالّضبلىماؾ بما ٌؿانض نلى الاعجلاء الّىىعي بمؿخىي الّخيٍى

ً ظُل ظضًض مً اٌ ت للهمل هفاءاثجيٍى  خؿب اإلاىاهج الهطٍغ

غ للىػاعة وؾلؿت اللغاع الّضعاؾاث الاؾتراجُجُت 
ّ
ىف الّضبلىماس ي، ٍو

ض فهم -والىعكاث الاؾدشغافُت طاث الؿابو الجُى ِّؿغ مٍؼ
ُ
ؾُاس ي، ج

ساط اللغاع ألاوؿب 
ّ
جؿّىعاث ألاوغام في مدُؿىا والهالم، وحؿانض نلى اج

ت،  إلاطالخىا الخٍُى

ى وؾُيىن  -
ّ
ت ، 2020 مىف ُّ ه، مىنض افخخاح ألاواصًم

ّ
ئن شاء الل

حن بل ؾدؿاَم في  ُّ ً الّضبلىماؾ ت التي لً جلخطغ نلى جيٍى ُّ الّضبلىماؾ

في الّضولت والىفاءاث 
ّ
ً وّل الهاملحن  نلى اإلاؿخىي اللاعجي مً مىق جيٍى

هما ؾخيىن هافظة مهّمت للّخهاون مو البلضان . الّىاشؿت في اإلاجخمو اإلاضوي

لُلت والّطضًلت
ّ

 .الش
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 .ةــخاثم

ُت في اللخام، 
ّ
ض الهمُض ولألؾغة اإلاىّؾهت ليل ُّ ًؿُب لي أن أظّضص شىغي للؿ

لذ في 
ّ
ت، وآمل أن جيىن مضازلتي الُىم كض ُوف ُّ بُان الخلىق والهلىم الّؿُاؾ

مىح
ّ
ت وعَاهاتها اإلاازلت بحن الىاكو والؿ ُّ ت الّخىوؿ ُّ  .الّخدّضًاث الّغاَىت للّضبلىماؾ

ت ؾذوأوّص الّخأهُض ُّ إون اللاعظ
ّ

 نلى جىؾُو مجاٌ واضل الهمل أّن وػاعة الش

ت ُّ ت الّخىوؿ ُّ ، هما ؾىهمل في اإلاؿخلبل اللٍغب نلى جفانلها مو ألاوؾاؽ ألاواصًم

ت لإلشغاف اإلاشترن  ُّ ت لخأؾِـ شغاهت مو الجامهت الّخىوؿ ُّ بضء اللؿىاث الهمل

ت ُّ ت الّضبلىماؾ ُّ . نلى ألاواصًم

.  أجمّنى لىم ظمًُها الّخىفُم في صعاؾاجىم وأنمالىم

ه وبسكاثه
ّ
. والّسّلم عليكم وزحمة الل


