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 اهلادف١ ايطعٛد١ٜ، ايعسب١ٝ املًُه١ بكٝاد٠ اؿصّ بعاصف١ املتُجٌ ايعسبٞ يًتحايف تأٜٝدٖا ايرتن١ٝ اإلداز٠ ؽف مل

 ايطعٛد١ٜ اي١ُٝٓٝ اؿدٚد ع٢ً عطهس١ٜ مبٓاٚزات اؿٛثٝني قٝاّ بعد ايُٝٔ يف" اؾدٜد" إٜسإ مجاح نبح إىل

 صٓعا٤. ايعاص١ُ بعد عًٝٗا يًطٝطس٠ َِٓٗ قاٚي١ يف اي١ُٝٓٝ املدٕ أنرب ثاْٞ عدٕ حنٛ ٚايصحف

 صادزات ع٢ً املباغس ٚتأثريٙ االضرتاتٝج١ٝ ألُٖٝت٘ املٓدب باب مبطٝل يًتحهِ ضعٞ اؿٛثٝنيذيو،  عٔ فطاًل

 . ايٛقت ذات يف املصس١ٜ ايطٜٛظ ٚقٓا٠ اـًٝج١ٝ ايٓفط

 تسنٝا إٔ َفادٖا اؾدٜد٠ ايطعٛد١ٜ يًكٝاد٠ ٚاضح١ زضاي١ ٜعد اؿصّ يعاصف١ َطاْدتٗا تسنٝا إعالٕ ٚيعٌ

 . باملصعج تسنٝا ٚصفت٘ ايرٟ اإلٜساْٞ ايتٗدٜد يٛقف قٟٛ إقًُٝٞ ؼايف بٓا٤ يف تسغب

 َط٢ يعاًَني ٚقت أٟ َٔ أنجس ٚتسنٝا ايطعٛد١ٜ َٔ نٌٍّ بني ايتحايف يريو املًح١ اؿاج١ تعٛد ٚقد

 : أضاضٝني

 األَٔ ع٢ً اْعهاضات٘ حٍٛ ايطسفني ْعس ٚجٗات تبآٜت ايرٟ ايعسبٞ ايسبٝع شخِ تساجع" ايعسبٞ ايسبٝع: "األٍٚ

 .اإلقًُٝٞ

 ذيو َع تسافل َٚا عد٠ عسب١ٝ عٛاصِ ع٢ً يًطٝطس٠ اؿجٝج١ اإلٜساْٝني قاٚي١" اإلٜسا١ْٝ ايتحسنات: "ايجاْٞ

 املفاٚضات خالٍ َٔ جًًٝا ذيو بات ٚقد ايٓافر٠، ايك٠ٛ ٚاعتبازٖا املٓطك١، يف طٗسإ يٓفٛذ غسبٞ أَسٜهٞ تفِٗ َٔ

 ".يٛشإ اتفام" األخري٠ اي١ٜٚٛٓ

 جاْبًا، خالفاتُٗا يٛضع بدفعُٗا نف١ًٝ ٚايطعٛد١ٜ تسنٝا َٔ يهٌ َػرتن١ تٗدٜد عٓاصس ٚجٛد فإٕ ٚبايتايٞ؛

 بٗدف حد٠؛ ع٢ً نٌٍّ ايػا٥ه١ املًفات َٚعاؾ١ االتفام ْكاط ع٢ً ٚايرتنٝص املٓطك١، يف املطتجدات َع يًتعاٌَ

  .ايطابل ايعٗد يف ايتُاع، ْكاط ػاٚش

 ٚإٔ ضُٝا ال ايطعٛد١ٜ، ايرتن١ٝ ايعالقات َطتكبٌ بػإٔ ٚٚاضح قّدد ضٝٓازٜٛ تسجٝح مبهإ ايصعٛب١ َٔ أْ٘ إال

 تٛشإ اتفام تداعٝات ٚبني املًُه١، َع ايتكازب ٚفسص١ اؿصّ عاصف١ زٚح بني نبري٠ ضٝاض١ٝ حري٠ يف أزدٚغإ إداز٠

 ايعداي١ ؿصب بايٓطب١ حطاع ًَف ٖٚٛ إٜسإ َع عالقاتٗا االقتصاد١ٜ عٔ ايػسبٞ اإلٜساْٞ، فطاًل ايٟٓٛٚ،

 .اؿانِ ٚايت١ُٝٓ

 َٔ أنجس إىل ٜصٌ قد إجيابٞ َٓح٢ ضٝأخر ايعالقات َطاز إٔ إىل تػري َؤغسات مث١ فإٕ ذيو؛ نٌ َٔ ٚبايسغِ

 غعٛزُٖا ٚتٓاَٞ َتطا١ٜٚ، بصٛز٠ يبعطُٗا عاج١ ايطسفني ٚإٔ خاص١ املكب١ً، املسح١ً خالٍ تكازب، ع١ًُٝ

 يف اإلٜسا١ْٝ ايتحسنات ػاٙ املػرتى َٛقفُٗا عٔ فطاًل املتحد٠، ٚايٛالٜات األٚزٚبٞ االؼاد حٝاٍ احملبط

  ٜتٛقف؟ حد أٟ ٚعٓد ايتكازب طبٝع١ فُا ٖٞ املٓطك١،
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 ايعالق١ ٖرٙ َطاز تسضِ اييت ٚايتحدٜات ايدٚافع بني املػتبه١ ايعا١َ ايصٛز٠ تفهٝو ايٛزق١ ٖرٙ ضتحاٍٚ

 .املطتكب١ًٝ ٚحتُٝتٗا ايسا١ٖٓ ٚؼدٜاتٗا ايتازخيٞ َطازٖا عازض١ً هلا اؿان١ُ ٚايدٜٓاَٝهٝات ٚطبٝعتٗا

 

 صساع بعد 5091ّ ٜٓاٜس 54 يف املًُه١ تأضطت فُٓر ايبًدٜٔ بني ايعالق١ تازٜذ تفاصٌٝ يف اـٛض عٔ بعٝدًا

 أٚ تاًَا تٛافكًا ايرتن١ٝ ايطعٛد١ٜ ايعالق١ تػٗد مل اآلٕ ٚحت٢ ايٛقت ذيو َٚٔ ايعجُا١ْٝ، ايدٚي١ َع طٌٜٛ

 ضٝاضٞ، أٚ قَٛٞ ٖٛ َا َٚٓٗا تازخيٞ ٖٛ َا َٓٗا عد٠ عٛاٌَ زمح١ ؼت تعٝؼ حٝح قط، اضرتاتٝجًٝا ؼايفًا

 َٔ إضسا٥ٌٝ خػ١ٝ ٚال تصاٍ "اإلضسا٥ًٝٞ" املػسٚع أبسشٖا اإلق١ًُٝٝ، أٚ ايدٚي١ٝ ضٛا٤ً اـازج١ٝ املؤثسات إىل إضاف١

 . ايٛجٛدٟ" إضسا٥ٌٝ" أَٔ ع٢ً أ١ُٖٝ َٔ ي٘ ملا ايّٝٛ، قا٥ًُا حت٢ اإلقًُٝٝتني ايكٛتني بني ايتكازب

 ايرتنٞ ايس٥ٝظ ذيو ذنس ٚقد 1992ّ عاّ حت٢ ضعٛدٟ عاٌٖ أٟ أْكس٠ بصٜاز٠ ٜكِ مل 5055ّ عاّ فُٓر 

 شٜاز٠ آخس َٔ عاَا 39 بعد تسنٝا بصٜاز٠ ايعصٜص عبد بٔ اهلل عبد املًو قاّ: "قاٍ حٝح جٍٛ اهلل عبد األضبل

 ذيو قبٌ شازٖا قد ٚنإ ،1995 عاّ يف ذيو ٚنإ ّ،5055 عاّ اهلل زمح٘ فٝصٌ املًو بٗا قاّ يرتنٝا ًَه١ٝ

 شٜاز٠ ثاْٞ يف أٜطا بعاّ ذيو بعد أْكس٠ شاز يًعٗد، ٚيهٓ٘ ٚيٝا نإ عٓدَا

 ايرتن١ٝ، ٚيف يًجُٗٛز١ٜ ز٥ٝطا اْتدابٞ مت عٓدَا ايت١٦ٓٗ يتكدِٜ ًَه١ٝ

 ايعصٜص عبد املًو ٚضاّ يٞ تكًٝدٙ ضسٚزٟ دٚاعٞ َٔ نإ ايصٜاز٠ تًو

 ".يًدٚي١ ايػسف َٝداي١ٝ إيٝ٘ قدَت قد ٚنٓت األٚىل، ايدزج١ َٔ

 قطٝع١ أٚ ايعالق١ تٛتسًا ٖرٙ تػٗد مل ايفرت٠ تًو خالٍ حت٢ ٚيهٓٗا 

 ايرتنٞ ايس٥ٝظ عٗد يف ٚؼدٜدًا املاضٞ ايكسٕ مثاْٝٓٝات ففٞ ن١ًٝ،

 ايعالقات غٗدت ايعسب١ٝ، املٓطك١ ع٢ً اْفتاح٘ أبد٣ ٚايرٟ تٛزغت أٚشاٍ

 إىل ٜصٌ مل ذيو إٔ بٝد ٚايتكازب، ايدف٤ َٔ ْٛعًا ايرتن١ٝ ايطعٛد١ٜ

 َٔ املًُه١ قسب أُٖٗا عٛاٌَ يعد٠ ذيو ٜٚعٛد االضرتاتٝجٞ، ايتٛافل حد

 اقتصاد١ٜ أشَات َٔ تسنٝا َٚعاْا٠ ج١ٗ، َٔ األَسٜه١ٝ املتحد٠ ايٛالٜات

 . اإلقًُٝٞ ْفٛذٖا َٔ قًٌ مما أخس٣ ج١ٗ َٔ

 ايعالقات يتٛطٝد آخس دافعا ناْت األخس٣ ٖٞ ايصحسا٤" بـ"عاصف١ ٜعسف نإ َا أٚ ايجا١ْٝ، اـًٝج حسب 

 األطًطٞ مشاٍ حًف يف ايرتنٞ ايطريإ َػازن١ بعد ضُٝا املطتٜٛات، ناف١ ع٢ً ايرتن١ٝ ايطعٛد١ٜ

(NATO" ) ٟ5005 عاّ ايهٜٛت يتحسٜس" األَسٜه١ٝ املتحد٠ ايٛالٜات بعد ايجا١ْٝ ايك٠ٛ فٝ٘ تسنٝا تػهٌ اير َٔ 

 .َهاْٗا تساٚح ٚايعالقات ايٛقت ذيو حٝٓٗا ٚ َٓر حطني صداّ ايس٥ٝظ حهِ إبإ ايعساق١ٝ ايكٛات

 َجٌ ايرٟ 1991ّ عاّ اؿهِ إىل ٚايت١ُٝٓ ايعداي١ حصب جا٤ حت٢ ايبًدٜٔ، عالق١ يف ايربٚد حاي١ اضتُست

 نالعب قبٛهلا فسص شاد َا ٖٚٛ ٚايدٚي١ٝ، ٚاإلق١ًُٝٝ ايداخ١ًٝ األصعد٠ مجٝع ع٢ً يرتنٝا جدٜد عٗد بدا١ٜ
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 قدٚد مبطت٣ٛ ٜعٌ يهٓ٘ ًَحٛظ، ؼطٔ يف ايعالقات ٚبدأت. ٚايدٚيٞ اإلقًُٝٞ ٚحت٢ ايعسبٞ املػٗد يف فاعٌ

 .املًفات مجٝع تػٌُ َكازب١ بًٛز٠ إىل ٜسب٢ ٚمل

 

 

يف ايعالقات  حدٚث٘ ٜطتبعد َٚا تٛقع٘ ميهٔ عُا اؿدٜح ٚقبٌ

ايتكازب ايرٟ ٜبػس  َٚٗددات ٖرا فسص ْطتعسض ،ايرتن١ٝايطعٛد١ٜ 

بتحٍٛ خازط١ ايتحايفات ايتكًٝد١ٜ يف املٓطك١ بػهٌ نبري يف حاٍ 

 حدٚث٘.

َٔ إشاحتٗا  ايعسبٞ ايسبٝع ال خيف٢ ع٢ً املساقب، َا أحدثت٘ ثٛزات 

 ٖٚرا َا أقًل ،"األضد" عايكًا اـاَظ ٜصاٍ ٚال عسب زؤضا٤ ألزبع١

 حهُٗا، ْعاّ بٗا ؼصٔ زادع١ الؽاذ إجسا٤ات ٚدفعٗانجريًا  ايسٜاض

 ايصعُا٤ َٔ نٌٍّ َٔ اـًٝج دٍٚ تًكتٗا اييت ايتطُٝٓات َٔ بايسغِ

 حطب ايجٛز٠، تصدٜس بعدّ ايعسبٞ ايسبٝع ثٛزات ايرٜٔ أفسشتِٗ

 .آْراى املسشٚقٞ قُد ٚايتْٛطٞ َسضٞ قُد املصسٟ ايس٥ٝظ تصسحيات

 َطاز يف ٚاؿرز يًحٝط١ ايسٜاض دفع ايرٟ األَس ْتا٥جٗا، ٚبازنت ايجٛاز َطايب َع أْكس٠ تفاعًت املكابٌ يف

 : ٖٚٞ ٚجٛدٙ عٛاٌَ شٚاٍ َع شاٍ قد اهلاجظ ذيو إٔ ٜبدٚ ٚيهٔ بأْكس٠، عالقاتٗا

 .اإلقًُٝٞ األَٔ ع٢ً اْعهاضات٘ حٍٛ ايطسفني ْعس ٚجٗات تبآٜت ايرٟ ايعسبٞ ايسبٝع شخِ تساجع: األٍٚ

 ايتُدد جملاب١ٗ املطًك١ األٚي١ٜٛ ٚإعطا٤ اإلضالَٝني قازب١ َٔ أٚيٜٛاتٗا ٚتػٝري املًُه١ يف اؿهِ اْتكاٍ: ايجاْٞ

  .اإلٜساْٞ

 َٔ ذيو َع تسافل َٚا عسب١ٝ عٛاصِ أزبع يف األَٛز َكايٝد ع٢ً يًطٝطس٠ اؿجٝج١ اإلٜساْٝني قاٚي١: ايجايح

 املفاٚضات خالٍ َٔ جًًٝا ذيو بات ٚقد ايٓافر٠، ايك٠ٛ ٚاعتبازٖا املٓطك١، يف طٗسإ يٓفٛذ غسبٞ أَسٜهٞ تفِٗ

 ".يٛشإ اتفام" األخري٠ اي١ٜٚٛٓ

 بتحطٔ ضٛا٤ً يًتكازب املاْع١ ايكٝٛد َٔ بايتدًص بدأ ايدٚيتني َٔ ناًل إٔ ايكٍٛ ميهٔ األخري٠ املٛاقف خالٍ َٔ

األخري٠  َٛقفٗا ٚيعٌ ايطٝادٟ، يكسازٖا أْكس٠ ٚاَتالى عاملًٝا، 55 املستب١ إىل ٚازتفاع٘ االقتصادٟ تسنٝا ٚضع

 بنيٖرا املٛقف ٜ عًٝٗا. األَسٜه١ٝ ايطػٛط زغِ" داعؼ" ايدٚي١ تٓعِٝ ضد ايدٚيٞ اؿًف يف يًُػازن١ ايسافض

 .ْفطٗا ع٢ً َٓهف١٦ ناْت إٔ َٔ تبعٝتٗا يًػسب عًَُٛا، بعد أْكس٠ ؽًص َد٣

 يفتح قاٚي١ ٖٞ ايبًكإ ٚدٍٚ األٚضط ايػسم صٛب ٚتٛجٗٗا األٚزٚب١ٝ يًكاز٠ ظٗسٖا أْكس٠ إداز٠ إٔ َساقبٕٛ ٜٚس٣

 ٚفاعًٝتٗا اؾٝٛضرتاتٝج١ٝ َهاْتٗا عٔ فطاًل ايكَٛٞ، ٚأَٓٗا اقتصادٖا ع٢ً خالهلا َٔ ؼافغ بدًٜ٘ خطٛط

 يف ٜدخًٗا قد ٖٚرا األٚزٚبٞ االؼاد يف نا١ًَ عط١ٜٛ ع٢ً حصٛهلا بإَها١ْٝ أْكس٠ طُٛح تبددت بعد إٔ ايدٚي١ٝ

 .َٓافظ جدٜد ي٘ حطٛزٙ ايتازخيٞ ٚايدٜين باعتبازٖا إٜسإ َع َباغس صداّ
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 ٚمل ايدميكساطٝني حهِ عٗد يف خاص١ قًٝاًل، خفت قد األَسٜهٞ عًٝفٗا ايسٜاض ثك١ إٔ فٝبدٚ ايطعٛد١ٜ عٔ أَا

 ايفتٛز. يريو ْتاجًا إال اإلٜساْٝني َع اإلطازٟ االتفام ٜهٔ

 ٚقت أضسع يف األضد حهِ شٚاٍ بطسٚز٠ املًُه١ تس٣ حٝح اؿًٝفني، ْعس ٚج١ٗ ؽتًف أٜطًا ايطٛزٟ ايػإٔ ٚيف

 .ضعف٘ زغِ بكا٥٘ عُس َٔ طاٍ مما األضد يصاحل األَسٜهٞ املٛقف تساجع فُٝا ممهٔ،

 حطابِٗ، ع٢ً اإلٜساْٝني َع تكازبٗا بعدّ اـًٝج ٚدٍٚ ايطعٛد١ٜ ؿًٝفتٗا األَسٜه١ٝ ايتطُٝٓات َٔ ايسغِ ٚع٢ً 

 حد ٜصٌ قد َطبٛم غري ٚحصّ ظد١ٜ األَس ٚأخرت" ايعٌُ صدق٘ َا ايكٍٛ: "ٜكٍٛ املًُه١ حاٍ يطإ إٔ إال

 َا ٖٚٛ اإلٜساْٞ ايتُدد غطس ايسٜاض غعٛز بعد املتحد٠، ايٛالٜات ٚبني بٝٓٗا املسض١َٛ ايربتٛنٛالت ع٢ً ايتُسد

 .ٚاغٓطٔ ذيو ٜسِض مل ٚيٛ إقًُٝٝني حًفا٤ عٔ يًبحح دفعٗا

 ٜتال٤ّ عٝح ايتكازب، فسص ٚشٜاد٠ املػرتى ايتعإٚ َٔ البد ايطعٛدٟ ٚايرتنٞ، أْ٘ ايطسفإ ٜدزى ٚباحملص١ً؛ 

 إضرتاتٝج١ٝ زؤ١ٜ إىل "ايطس١ٜ" ٚايًكا٤ات ايتصسحيات ترتجِ فُت٢ اإلق١ًُٝٝ، ٚايتحٛالت ايتحدٜات َطت٣ٛ َع

 ضتطُح ٌٖٚ ايتكازب؟ حدٚد ٖٞ َٚا املعٛقات؟نٌ ٖرٙ  زغِ ذيو فعٌ ايطسفإ ٜطتطٝع ٌٖٚ َػرتن١؟

 املعادي١؟ َٔ املصسٟ ٚاملًف اإلَازات تكف ٚأٜٔ َػسٚع؟ ٖهرا مبجٌ ٚحًفا٥ٗا إضسا٥ٌٝ

 

 

 إذا َا حٍٛ عد٠ تطاؤالت ٜجريإ ايُٝٔ أٜطًا ، يف ٚاؿاشّ" املفاج٧" ايطعٛد١ٜ ٚحصّ" االقتصاد١ٜ" تسنٝا بسغُات١ٝ

 ايكٛتإ تطتطٝع فٌٗ اإلقًُٝٞ، ايتٓافظ ٖٚٛع املاضٞ تسانُات َٔ فعاًل ايتدًص اضتطاعا قد ايطسفإ نإ

 ناف١ تتٓاٍٚ َػرتن١، إضرتاتٝج١ٝ زؤ١ٜ ايهبريتإ بًٛز٠ اإلضالَٝتإ

 إٔ أّ املٓطك١؟ يف ايصساع حاي١ ٚتٓٗٞ ٚاملتكاطع١ ايػا٥ه١ ٖرٙ املًفات

 يف االيتكا٤ حاالت ع٢ً ٜكتصس قد ٚأْ٘ ايبعض حيًِ نُا يٝظ ايتحايف

 اآل١ْٝ ايتهتٝه١ٝ فكط؟ املصاحل

 ٚايعساقٞ، ايُٝين، ايطٛزٟ، ناملًف َجاًل يٝظ ايًٝيب املصسٟ فاملًف 

 ٚقفت بُٝٓا َصس يف ايػسع١ٝ دعِ ؼايف جاْب إىل تسنٝا تكف حٝح

 املػٗد خيتًف ال ٚقد ايعطهسٟ، االْكالب جاْب إىل اـًٝج ٚدٍٚ املًُه١

 .ايطسفني يد٣ املصسٟ املًف حطاض١ٝ فازم َع املصسٟ عٔ ايًٝيب

 ٚايعسام ضٛزٜا َٔ نٌٍّ يف ايعسٜط١ اـطٛط يف ايطسفإ ٜتفل املكابٌ يف

 متجٌ اي١ُٝٓٝ فاؿاي١ األٚيٜٛات، ْطب١ تفاٚت َع ٖٓاى، ايدا٥س ايصساع يف اإلٜساْٞ ايطسف يٛجٛد ٚذيو ٚايُٝٔ،

 .ضٛزٜا يف ألْكس٠ اؿاٍ ٖٛ نُا يًسٜاض بايٓطب١ أٚي١ٜٛ

" داعؼ" ايدٚي١ بتٓعِٝ ٜط٢ُ َا ٚدخٍٛ ايٛاقع، األَس عهِ تكسٜبًا ٚاحد٠ َطاف١ ع٢ً ايعساقٞ املًف ٜبك٢ بُٝٓا

 .اآلٕ حت٢ األَسٜه١ٝ ايٛالٜات بٝد ٜصاٍ ال ايعساقٞ املًف إٔ إىل إضاف١ اـط، ع٢ً
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 َٔ باملٓطك١ جيسٟ َا نجريًا ُٜٗٗا ٚمل ايطٛزٟ يًٓعاّ املطتُس دعُٗا خالٍ َٔ ايطٌٜٛ بايٓفظ إٜسإ اتطُت

 بدعِ ايساع١ ٚزقتٗا ع٢ً تسأٖ ٖٚٞ ايعسبٞ، االجتُاعٞ ايٓطٝج حطاب ع٢ً حاد ٚاضتكطاب طا٥ف١ٝ صساعات

 بًدإ يف املسنص١ٜ ايدٚي١ ٚإضعاف ايػسعٞ، ايٓعاّ ألدٚات بد١ًٜ أدا٠ بٛصفٗا ايٛط١ٝٓ يًدٚي١ املٛاش١ٜ املًٝػٝات

 .بايٛال٤ إلٜسإ حهَٛت٘ تدٜٔ ايرٟ ايعسام حت٢ أٚ ايُٝٔ أٚ يبٓإ يف ضٛا٤ً اإلقًِٝ،

 إٜسإ بإٔ" ايعسب" ايػٝع١ أٚ َٔ ايط١ٓ َٔ ايٓاع ضٛا٤ً َٔ ايهجريٕٚ ٜعتكد نُا ٚيٝظ اؿاٍ بطبٝع١ إٜسإ يهٔ

 املسنص١ٜ اؿهَٛات ع٢ً ايطػط تفطٌ إٜسإ ألٕ ايصٛاب، عٔ بعٝدًا ٜبدٚ قد ٖٚرا ق١ٜٛ، غٝع١ٝ دٍٚ قٝاّ تسٜد

 أزاد يٛ ايرٟ ايًبٓاْٞ اهلل حصب َع حاصٌ ٖٛ َا ٖٚرا ايدٚي١، تبعات ؼٌُ عٔ بعٝدًا ايطٝادٟ بكسازٖا ٚايتحهِ

ِِٗ َا ٖٚرا يفعٌ، يبٓإ حهِ  تك١ٜٛ يف تعاُْٚٗا بطسٚز٠" ٚتسنٝا ايطعٛد١ٜ" ايبًدٜٔ إقٓاع يف غو أد٢ْ دٕٚ ُٜط

 .املسنص١ٜ اؿهَٛات

 ألٚاَس ٜٓصاع ٚمل زفض األخري إٔ إال ٖادٟ َٓصٛز غسع١ٝ ع٢ً بايبكا٤ تسغب اؿٛثٞ حسن١ ناْت ايُٝٔ ففٞ

 أَاّ األٍٚ املطؤٍٚ ْفطٗا ٚجدت عٓدَا يًُػٗد تصدزٖا فذ يف ٚتكع ايطعِ تأنٌ جعًٗا َا ٖٚرا اؿسن١،

 اي١َٝٛٝ يًُٛاطٓني. اـدَات يتٛفري ايُٝين اجملتُع

 نحاهلا يٝظ اآلٕ ايُٝٔ يف إٜسإ فحاٍ إطالقًا، إٜسإ تفطً٘ ال َا ٖٚرا

 ايػسع١ٝ ايدٚي١ قٌ حًٛهلا فاتٛز٠ تدفع اآلٕ فٗٞ ضٛزٜا، أٚيف يبٓإ يف

 املٓٗه١ اي١ُٝٓٝ ٚايدٚي١ ايػعب١ٝ، اؿٛثٝني أْصازٖا حاض١ٓ ضعف عهِ

 . ايدٚي١ٝ املطاعدات ع٢ً ٚايكا١ُ٥

 أْٗا إلٜسإ إال املطًل ايعساق١ٝ ايعبادٟ حه١َٛ ٚال٤ َٔ ٚبايسغِ ايعسام يف

 يف اآلٕ فٗٞ ايٛط١ٝٓ، ايػسع١ٝ ض٤ٛ ؼت ايعٌُ ؼب ال أضًفٓا نُا

 ايتابع١ ايكٛات َٔ أنجس ايػعيب اؿػد ًَٝػٝات ع٢ً تسأٖ ايعسام

 أْٗا ايعبادٟ حه١َٛ إىل تٓعس األحٝإ بعض يف إْٗا بٌ ايعساق١ٝ، يًحه١َٛ

 املتحد٠، ٚايٛالٜات ٚتسنٝا ايطعٛد١ٜ َع َٚصاؿٗا عالقاتٗا هلا حه١َٛ

 .َباغس٠ بصٛز٠ طٗسإ بأٚاَس تتحسى ال أْٗا أٟ

 نإ ٚإٕ حت٢ ايطٝادٟ قسازِٖ اَتالى َٔ متهِٓٗ ق١ٜٛ دٚي١ ع٢ً ايعساقٕٝٛ حصٌ حاٍ يف أْ٘ نجريٕٚ ٜٚس٣

 :ايتاي١ٝ طٗسإ يألضباب ٜسضٞ ئ فريو ايدٚي١، َؤضطات ع٢ً ٜطٝطسٕٚ َٔ ِٖ ايػٝعٞ املرٖب أتباع

 

 دٍٚ ع٢ً ضػط نٛزق١ ٚتطتددَٗا َٓافظ بال ايػٝع١ يًتٝازات ٚحٝد٠ نكب١ً ايبكا٤ يف طٗسإ زغب١: األٍٚ

 غٓا٤ يف ناْٛا زمبا اؿصّ عاصف١ قبٌٝ املًُه١ حدٚد ع٢ً يًحٛثٝني عطهس١ٜ َٓاٚزات َٔ حصٌ نُا املٓطك١

 مل بسد عًٝٗا زدت ٚايطعٛد١ٜ .ٖٓا أْٓا َفادٖا يًطعٛد١ٜ زضاي١ إٜصاٍ أزادت إٜسإ إٔ إال احملًٞ، املطت٣ٛ ع٢ً عٓٗا

 ".اؿصّ عاصف١" ٜسضٗا
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 مبد ايدٚي١ يتًو تسنٝا ؽرتم ٚإٔ غٝعٞ ضين ٚتٛافل املرٖب١ٝ عٔ بعٝد قَٛٞ عسبٞ تٛافل َٔ اـٛف: ايجاْٞ

 .املصاحل ٚتبادٍ ٚايطٝاض١ٝ االقتصاد١ٜ ايتٛاصٌ جطٛز

 ع٢ً ايطٝطس٠ يٝتِ ايػسع١ٝ، املسنص١ٜ ايدٍٚ تك١ٜٛ حنٛ تدفعإ ضٛا٤ حد ع٢ً ٚتسنٝا ايطعٛد١ٜ فإٕ األخري؛ ٚيف

 تكدِٜ عرب ٚاحتٛا٥ٗا ايٛط١ٝٓ اؿهَٛات َع ايتعاٌَ جيٝدإ بايفعٌ ُٖٚا ايٛط١ٝٓ، ايدٚي١ َع١ً ؼت ايٛضع

 اييت املاي١ٝ يًكدز٠ ٚذيو أفسٜكٝا، دٍٚ ٚبعض ٚبانطتإ ايبًكإ يف َٓطك١ اؿاٍ ٖٛ نُا ، املاي١ٝ املطاعدات

 ٚايطعٛد١ٜ. تسنٝا بٗا تتُتع

 أصبحت فكد" ايػٝع١ٝ" ايطا٥ف١ٝ ٚزق١ ع٢ً يإلبكا٤ ايطا٥فٞ، باـطاب اجملتُعات ؽدٜس إٜسإ بُٝٓا، تفطٌ 

 .إلٜسإ ايك١َٝٛ املصاحل خيدّ مبا ٚاألحصاب اؾُاعات ٖرٙ يتٛجٝ٘ ايفّعاي١ ايٛض١ًٝ بايفعٌ

 

 

 ٚايدٚي١ٝ اإلق١ًُٝٝ ايتحايفات يف ضسٜع١ ٚتػريات اؿاد ايدٚيٞ ٚاالضتكطاب االضتكساز عدّ َٔ عاي١ املٓطك١ متس

 أُْٗا يف ٚايسٜاض أْكس٠ تػعس إذ ايداخ١ًٝ، بايصساعات املٓٗه١ املٓطك١ ع٢ً ضٝطست٘ طسف نٌ فسض ٚقاٚي١

 قددات أُٖٗا:تفسض٘ ايتحدٜات ايٛجٛد١ٜ ايسا١ٖٓ احمله١َٛ ظ١ًُ  ٚاحد، خٓدم

 املًٝػٝات ٚج١ٗ يف املسنص١ٜ اؿهَٛات بتك١ٜٛ ٚذيو اإلٜساْٞ اـطس حملاصس٠ املػرتى ايطسفني َٛقف .5

 هلا ايتابع١ املًٝٝػٝات ٖرٙ تطتج٢ٓ فُٝا باإلزٖاب١ٝ ايط١ٝٓ اؾُاعات صٓفت إٔ بعد خاص١ إٜساًْٝا، املدع١َٛ

 .  عٓف أعُاٍ َٔ ب٘ تكّٛ َا زغِ ايٛصف ٖرا َٔ

ْٗا٥ًٝا، مما  األضد اتفام ايطسفني حٍٛ ضسٚز٠ اإلطاح١ بٓعاّ فطاًل عٔ

 املتحد٠ ٚايٛالٜات ايػسب َع عالقاتُٗا أٟ ايطعٛد١ٜ ٚتسنٝا أد٣ إىل تساجع

 . اإلٜساْٝني ٚتػٝري َٛقفٗا َٔ ايٓعاّ ايطٛزٟ َع األخري٠ تكازب بعد خاص١

 اؿانُني يف نٌ َٔ ايسٜاض ٚأْكس٠ يف ايطسفني نال بكا٤ تٛقع .1

ًّٝا ط١ًٜٛ يفرت٠ ايطًط١  .ْطب

 .اؾاْبني بني ايتجازٟ ايتبادٍ حجِ ٚشٜاد٠ اـًٝجٞ ايطٛم ع٢ً أنجس االْفتاح يف األتساى أٌَ .2
 .اإلٜساْٞ ايتُدد جملاب١ٗ املطًك١ األٚي١ٜٛ ٚإعطا٤ اإلضالَٝني قازب١ َٔ ايسٜاض أٚيٜٛات تػٝري .3

 ايعالق١ ٖرٙ ايعالقات أٚهلا: طبٝع١ َطتكبٌ ع٢ً ال خيف٢ أٜطًا إٔ ٖٓاى مج١ً عٛاٌَ تؤثس ضًبًا املكابٌ؛ يف

 اإلضالَٞ ايعامل يكٝاد٠ ٚأْكس٠ ايسٜاض بني ايتٓافظ ٚإٜسإ، ثاًْٝا: ٖاجظ تسنٝا املتػابه١ بني االقتصاد١ٜ

 ايبًدٜٔ زابعًا: ٚجٛد يف اؿهِ غهٌ أْع١ُ اختالف ذيو، ثايجٗا: ع٢ً منٛذجًا" اإلضالَٞ ايعامل َؤمتس َٓع١ُ"

  .املتكاطع١ ٚاملصاحل ايدٚيٞ ايعاٌَ

 ايًرإ حيعٝإ ٚايُٝين ايطٛزٟ حايًٝا َكابٌ املًفني نبري٠ أ١ُٖٝ" اإلَازاتٞ" املصسٟ املًف قد ال ميجٌ ختاًَا؛

ايبدا١ٜ يالْطالم بعد ذيو يًًُف املصسٟ باعتبازٙ ًَفًا تستهص عًٝ٘  ْكط١ ضٝػهالٕ املًفإ ٖٚرإ ًَح١، بأٚي١ٜٛ

 ايهجري َٔ املٛاقف املتٓاقط١ بني ايطسفني.
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 َطازع١ إٔ غري. ٚايتحدٜات املٛاْع َٔ أنٛاّ يٛجٛد غاٌَ، اضرتاتٝجٞ ؼايف عٔ اؿدٜح ألٚاْ٘ ايطابل َٔ

 زؤ١ٜ إىل ايٛصٍٛ إَها١ْٝ عٔ ايتٛقعات حجِ َٔ شادت ايبًدٜٔ، بني املتهسز٠ ٚايصٜازات اؿصّ عاصف١ ملطاْد٠ تسنٝا

 تدعِ بُٝٓا ايُٝٔ، يف ايطعٛدٟ املٛقف تسنٝا تدعِ إٔ املتٛقع َٚٔ املػرتى، االٖتُاّ ذات ايكطاٜا حٍٛ َػرتن١

 ضٛزٜا. يف ايرتنٞ املٛقف ايطعٛد١ٜ

 بني حصٌ نُا ٚدفاع١ٝ عطهس١ٜ ؼايفات يًتٛقعات، فكد تؤدٟ جناحات عاصف١ اؿصّ يف ايُٝٔ إىل ْػ٤ٛ  ٚٚفكًا

 تػٌُ دبًَٛاض١ٝ تػٝريات ٜطتبعد ٚال أٜطًا، ايطعٛد١ٜ ٜػٌُ عٝح ْفط٘ االتفام ٜٛضع قد أٚ ٚتسنٝا قطس

 ايتجازٟ. ايتبادٍ حجِ ٚشٜاد٠ االقتصادٟ اجملاٍ ٚتفعٌٝ ايطفسا٤

 خاص١ اإلَازات اـًٝج دٍٚ ٚبك١ٝ تسنٝا بني ايٓعس ٚجٗات بتكسٜب ٚقطس ايطعٛد١ٜ ذيو، قٝاّ إىل باإلضاف١

بطُإ قٝاّ َصاؿ١ ٚط١ٝٓ  ايرتن١ٝ ايعسب١ٝ ايعالقات تسَِٝ مح١ً ضُٔ دخًت قد َصس تهٕٛ ٚبٗرا ؼدٜدًا،

 عٔ ٠ حطٔ ١ْٝ ٚايتدًٞنبادز ايطٝاضٝني ايطجٓا٤ َصس١ٜ غا١ًَ بني ايٓعاّ َٚعازضٝ٘ تبدأ بإطالم مجٝع

 يٞ ايرزاع بني ايطسفني ٚإغساى اؾُٝع يف ايع١ًُٝ ايطٝاض١ٝ. ضٝاض١

 ايعابس٠ اؿسٚب زقع١ ظٌ تٛضع يف يًدًف تساجعٗا عٔ فطاًل اؿايٞ، مبطتٛاٖا ايعالقات تبك٢ إٔ َٚٔ املطتبعد 

اؿهِ  إىل اؾُٗٛزٜني بعٛد٠ َسٖٕٛ ٖٚرا جدٜد، َٔ دف٦ٗا إىل ايطعٛد١ٜ األَسٜه١ٝ ايعالقات عادت إذا إال. يًحدٚد

 .ٚتساجع ايعالقات األَسٜه١ٝ اإلٜسا١ْٝ أٜطًا

 

 

 باملٓطك١ ايعايك١ ٚاملًفات ايتعإٚ فاالت ٚؼدٜد َػرتن١ زؤ١ٜ بًٛز٠ ضعٛدٟ تسن١ٝ َُٗتٗا ؾ١ٓ تػهٌٝ-

 ".يٝبٝا – َصس – ايعسام – ايُٝٔ – ضٛزٜا"

 . اـًٝجٞ ايتجازٟ ايرتنٞ ايتبادٍ حجِ ٚشٜاد٠ االقتصادٟ اجملاٍ تفعٌٝ -

 . عطهسٟ َػرتى دفاع فًظ دزاض١ تػهٌٝ  -

 ضسع١ اؿطِ يف املًف ايُٝين باضتعاد٠ ايػسع١ٝ ٖٚصمي١ االْكالبٝني. -

 . ايطٛز١ٜ املعازض١ ٚتٛحٝد ٚدعِ ايطٛزٟ املًف يف اؿطِ ضسع١  -

   املػرتن١ بني اؾاْب ٚػٓب ْكط اـالف ايكٛاضِ ع٢ً حنٛ ايرتنٝص اإلعالّ تٛجٝ٘  -
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