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 ..

 ٚحد٠ ايسصد ٚايتخًٌٝ ايطٝاضٞ

  

تسنٝا طا٥س٠ زٚض١ٝ َٔ  أضكطت، أٜاّ ٥، ٚقبٌ ايػٗس )ْٛفُرب/تػسٜٔ ايجاْٞ( ٖرا َٔ ٤٢يف  

ٚأعًٓت زٚضٝا اضتٓهازٖا يًخادخ،  .اخرتقت أدٛا٤ٖا بعد ذبرٜسٖا عد٠ َسات ٤٢ْٛع ضٛخٟٛ 

ايتٗدٜد بارباذ أقط٢ اإلدسا٤ات دباٙ  ٚغسع املطؤٚيٕٛ ايسٚع يف ايتصعٝد حت٢ ٚصٌ إىل

 تسنٝا، نُا دا٤ ع٢ً يطإ ايس٥ٝظ ايسٚضٞ.

بني زٚضٝا ٚتسنٝا خالٍ حهِ حصب ايعداي١ ٚايت١ُٝٓ تطٛزًا نبريًا، ٚال ضُٝا تطٛزت ايعالقات 

يف املًف االقتصادٟ ايرٟ ٜػهٌ عُل ٖرٙ ايعالقات، َع تٓاَٞ ٖرٙ ايعالقات بػهٌ غري 

َطبٛم حًت حادث١ ايطا٥س٠ ايسٚض١ٝ اييت أضكطتٗا تسنٝا يتػري َٔ ٚد٘ ٖرٙ ايعالق١، بدا 

زٚضٝا االتٗاَات بني ايبًدٜٔ، ٚتعُل اشبالف ايطابل بني ذيو ٚاضخًا يف زدٚد ايفعٌ ٚ

 .ٚتسنٝا، فُٝا ٜتعًل باملًف ايطٛزٟ ٚضباٚي١ فسض ايٓفٛذ ايسٚضٞ يف ضٛزٜا

ضباٚي١ إخضاع تسنٝا يسغباتٗا تٗا، يف أش١َ إضكاط طا٥ستطتػٌ زٚضٝا َٔ املُهٔ إٔ 

تعًل بدعُٗا يًك٣ٛ ايجٛز١ٜ االقتصاد١ٜ ٚايطٝاض١ٝ، ٚإضعاف دٚز تسنٝا يف ضٛزٜا، خاص١ َا ٜ

أٚ قطع ايعالقات َع تسنٝا نًًٝا،  ،َع صعٛب١ ايًذ٤ٛ ايسٚضٞ يًدٝاز ايعطهسٟ ،املعتدي١

 ٜصعب َجٌ ٖرٙ اشبٝازات. ،ٚٚدٛد تسنٝا يف حًف ايٓاتٛاملرتدٟ، فٛضعٗا االقتصادٟ 
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حادث١ إضكاط ايطا٥س٠ ايسٚض١ٝ ّٜٛ ايجالثا٤ املاضٞ َٔ قبٌ َكاتالت تسن١ٝ نطابك١  ت٤دا

ٚحطب ايسٚا١ٜ ايرتن١ٝ فكد مت  .خطري٠ يف تازٜذ عالقات ايدٚيتني ايرتن١ٝ ٚايسٚض١ٝ

بعد إٔ اخرتقت األدٛا٤ ايرتن١ٝ، ٚضبل ذبرٜسٖا  42إضكاط طا٥س٠ زٚض١ٝ َٔ ْٛع ضٛخٟٛ 

ا٥د ايطا٥س٠ يهٌ تًو ايٓدا٤ات أد٣ إىل اعرتاضٗا ٚإضكاطٗا ٚفكًا َسات عد٠، إال إٔ دباٌٖ ق

ْفت  ،يف ايٛقت ذات٘ .يكٛاعد االغتباى املعٍُٛ بٗا، نُا أندت ذيو َصادز حه١َٝٛ تسن١ٝ

إٔ أندت ٚ ،األدٛا٤ ايرتن١ٝ تخرتقاايطا٥س٠ تهٕٛ زٚضٝا، يف بٝإ صدز عٔ ٚشاز٠ ايدفاع، إٔ 

 ناْت ذبًل فٛم األدٛا٤ ايطٛز١ٜ. ٚضا٥ٌ املساقب١ أغازت إىل أْٗا

ُِ ظَٗس ح ايس٥ٝظ بٛتني ٜصستاسبادث١ ٚٚقعٗا ع٢ً ازباْب ايسٚضٞ َٔ خالٍ ٖرٙ تأثري  حذ

بعد اسبادث١ بطاعات إٔ إضكاط ايطا٥س٠ ضٝهٕٛ ي٘ عٛاقب ٚخ١ُٝ ع٢ً ايعالقات َع تسنٝا، 

إعالٕ  ، ثِٚصف٘ٚإٔ زٚضٝا قد تًكت طع١ٓ َٔ ايعٗس َٔ قبٌ ايداعُني يإلزٖاب، ع٢ً حد 

ٚشٜس اشبازد١ٝ ايسٚضٞ إيػا٤ شٜازت٘ ألْكس٠، ٚتػدٜدٙ ع٢ً ٚقف ضفس ايطٝاح ايسٚع إىل 

ُٝعًٔ عٔ  ٚتٛاصًت زدٚد ايفعٌ ايسٚض١ٝ .تسنٝا  إيػا٤ ايعالقات ايعطهس١ٜ بني ايبًدٜٔ. ي

ع يف َكابٌ ايتصعٝد ايسٚضٞ أٚيت اسبه١َٛ ايرتن١ٝ اسبادث١ اٖتُاًَا نبريًا، فبعد ادتُا

ٚادتُاع آخس أَين زأض٘ ايس٥ٝظ ايرتنٞ، صسح أزدٚغإ أْ٘ ٜتعني  ،طازئ يًخه١َٛ ايرتن١ٝ

ع٢ً ازبُٝع احرتاّ حل تسنٝا يف محا١ٜ حدٚدٖا. ٚيف يػ١ تسن١ٝ َتص١ْ دباٙ اسبادث١، أبد٣ 

ايس٥ٝظ ايرتنٞ اْصعاد٘ َٔ حادث١ ضكٛط ايطا٥س٠، ٚأْ٘ مل ٜسغب يف زؤ١ٜ ذيو، إىل داْب 

 ؼ ايرتنٞ اضتعدادٙ يًتعإٚ َع زٚضٝا يف َٛاد١ٗ اإلزٖاب. تأنٝد ازبٝ
حادث١ ضكٛط ايطا٥س٠ ضسعإ َا أحاطتٗا صبُٛع١ َٔ زدٚد ايفعٌ ايعامل١ٝ تدعٛ يًتٗد١٥ بني 

أَا  .فٞ زد فعٌ أَسٜهٞ قاٍ ايس٥ٝظ أٚباَا إٕ َٔ حل تسنٝا ايدفاع عٔ أدٛا٥ٗافايطسفني، 

َٝٓ٘ ايعاّ بكٛي٘: "إٕ املعًَٛات اييت يدٜٓا ٚيد٣ حًف ايٓاتٛ ايرٟ ٜضِ تسنٝا فكد عًل أ

 يف إغاز٠ إىل دعِ اسبًف ٚٚقٛف٘ َع تسنٝا. ،بك١ٝ اسبًفا٤ تؤند صخ١ املعًَٛات ايرتن١ٝ"
فإىل أٟ حد ضتصٌ تداعٝات حادث١ إضكاط ايطا٥س٠ ايسٚض١ٝ َٔ قبٌ ايسٚع؟ َٚا االْعهاضات 

خصٛصًا إٔ غهٌ ايعالقات  ،ني ايبًدٜٔاييت قد تٓذِ عٔ ايتصعٝد ايسٚضٞ ع٢ً ايعالقات ب

ٌٖٚ ضتػٗد ايعالقات بني  ؟ايرتن١ٝ ايسٚض١ٝ قد تعصش يف دٛاْب اضرتاتٝذ١ٝ ١َُٗ يًبًدٜٔ

 ايبًدٜٔ تػريًا نبريًا؟ ٚإىل أٟ َد٣ ضتطري تًو ايتػريات؟
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َجًت حاي١ َٔ ايتطٛز انتطبت َٔ ايعالقات ايرتن١ٝ ايسٚض١ٝ قبٌ حادث١ إضكاط ايطا٥س٠ 

خالي٘ عالقات ايبًدٜٔ غهاًل َٔ ايتعإٚ ايتذازٟ ٚاالقتصادٟ، حٝح أصبخت تسنٝا خاَظ 

١٦ َٔ امل يف ٠٠ٚ ٠١ْطب١ ٚازداتٗا َٔ زٚضٝا َا بني  تزاٚحإذ  ؛أنرب غسٜو دبازٟ يسٚضٝا

 .طبٝعٞ َٔ زٚضٝايػاش ائَ اتطتٛزد أنجس َٔ ْصف احتٝادٗا  نُا أْٗاإمجايٞ ٚازداتٗا، 

فكد بًؼ  ،ٚتؤند أزقاّ ايتبادٍ ايتذازٟ بني ايبًدٜٔ أ١ُٖٝ ايطعٞ يتعصٜص ايعالقات بُٝٓٗا

ًَٝاز دٚالز، أَا يف داْب  22أنجس َٔ  4102َؤغس ايتبادٍ ايتذازٟ بني ايبًدٜٔ يف عاّ 

جس َٔ قصد أن 4102ففٞ عاّ  ،يًطٝاح ايسٚع ايطٝاح١ فتعد تسنٝا ايٛد١ٗ األنجس اختٝازًا

 َالٜني ضا٥ح زٚضٞ األزاضٞ ايرتن١ٝ. 2
س عٔ ذيو مج١ً َٔ املػازٜع عّب ،تسنٝا ٚزٚضٝا ٜٗدفإ إىل بٓا٤ عالق١ اقتصاد١ٜ ق١ٜٛ

االضرتاتٝذ١ٝ يًبًدٜٔ، فدط ْكٌ ايػاش املط٢ُ خبط "ايطٌٝ ايرتنٞ" يٓكٌ ايػاش إىل أٚزٚبا 

ٔ غريٙ َٔ َاألقٌ نًف١ يًسٚع  ٛفٗ ؛يهال ايبًدٜٔ اضرتاتٝذًٝا ٜعد َػسٚعًا ،عرب تسنٝا

ميهٔ إٔ تصبح تسنٝا َٓطك١ تٛشٜع يًطاق١  ؛ إذٚتطتفٝد َٓ٘ تسنٝا بػهٌ نبري ،اشبٝازات

ٚقعت تسنٝا ٚزٚضٝا ع٢ً إْػا٤ األخري٠ ضبط١ ١ْٜٚٛ يتٛيٝد  ؛عال٠ٚ ع٢ً ذيو. يف املطتكبٌ

ات املػرتن١ بني ٜصٌ عدد املػسٚعٚ .١َُٗ يًذاْبني ٚتعد صفك١ً ،ايطاق١ يف دٓٛب تسنٝا

 ًا اقتصادًٜا ٚدبازًٜا.َػسٚع ٠١أنجس َٔ إىل ايبًدٜٔ 
 ،ظٗٛز خالفات بني ايبًدٜٔ حٍٛ بعض املًفاتٓع نٌ أغهاٍ ايتعإٚ ٚايتبادٍ ايتذازٟ مل مت

 إزٖابًٝا تسنٝا ْعاّ بػاز ْعاًَافبُٝٓا تعد ٚباألخص َٓٗا َا ٜتعًل بايػإٔ ايطٛزٟ، 

َٚا شاد  .تكف زٚضٝا يف صف ْعاّ األضد ،عُ٘ َٔ دٍٚ أخس٣عٔ د فضاًل ،ٚتسفض اضتُسازٙ

 ايرٟ ،املاضٞ /أًٍٜٛضبتُرب 01اشبالف حٍٛ ايكض١ٝ ايطٛز١ٜ ٖٛ ايتدخٌ ايسٚضٞ يف  ٠حد

ٚأندت ع٢ً يطإ ٚشٜس اشبازد١ٝ دعُٗا يًُعازض١ ايطٛز١ٜ  ،تسنٝا باشبطأ ازبطِٝ ٘ٚصفت

إٕ ايعالقات ايتذاز١ٜ ف ،ايػدٜد حٍٛ ضٛزٜاايسغِ َٔ االختالف ع٢ً ٚ. َٔ أدٌ ضٛزٜا املٛحد٠

دعا ايس٥ٝظ ايرتنٞ خالٍ يكا٥٘ ْعريٙ ايسٚضٞ ع٢ً ٖاَؼ  إذ َطًكًا؛بايتخدٜد مل تتضسز 
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يف  ،ًَٝاز دٚالز 011ق١ُ ايعػسٜٔ إىل شٜاد٠ حذِ ايتبادٍ ايتذازٟ بني ايبًدٜٔ إىل أنجس َٔ 

 تطٛزٖا.ًٚسغب١ يف متتني ايعالقات يتأنٝد 

 
 

  

زٚضٝا  .زٚضٝا اييت شعُت فٝٗا حسبٗا ضد اإلزٖاب يف ضٛزٜا قبٌ حٛايٞ غٗسٜٔ اْطًكت مح١ًُ

َع حه١َٛ بػاز األضد ضد اجملُٛعات اإلزٖاب١ٝ اييت تٗدد بدٚزٖا  اييت اعتربت تدخًٗا ٚقٛفًا

ٖامجت َٓاطل ضٛز١ٜ عرب ٦َات ايطًعات ازب١ٜٛ بػهٌ َٜٛٞ، ٜٚبدٚ إٔ  ،أَٔ زٚضٝا أٜضًا

ٖٚٛ  ؛بعد َسٚز غٗسٜٔ َٔ بد٤ ايطًعات ازب١ٜٛ اهلدف ايسٚضٞ َٔ ايتدخٌ أصبح ٚاضخًا

دا٤ يف تصسٜح املتخدخ باضِ ٚشاز٠  ٚقدقصف ايك٣ٛ ايجٛز١ٜ املعتدي١ اييت تكاتٌ بػاز األضد، 

إٔ "َععِ ايػازات ايسٚض١ٝ ناْت تصب  ،األَسٜه١ٝ CNN ايدفاع األَسٜه١ٝ ع٢ً َٛقع غبه١

 .حٝح مل تطتٗدف َٛاقع يتٓعِٝ ايدٚي١ نُا ٜدعٞ ايسٚع" ،يف َصًخ١ ْعاّ األضد

ضعٞ زٚضٝا يًكضا٤ ع٢ً ايك٣ٛ املعتدي١ يف ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ ٜهػف بايفعٌ ايطسف ايرٟ ٜػهٌ 

ٚضُإ بكا٤ ٖرٙ ايك٣ٛ املعتدي١،  يف حاٍ اضتُساز، ٚال ضُٝا ع٢ً ْعاّ حًٝفٗا األضد خطسًا

تسنٝا اييت أند ز٥ٝطٗا زدب طٝب ايطعٛد١ٜ ٚٚيف َكدَتٗا  ،تطًٝخٗا َٔ ايدٍٚ ايداع١ُ

اضتُساز دعِ ايك٣ٛ املعتدي١  ،عكب فٛش حصب ايعداي١ ٚايت١ُٝٓ يف اْتدابات٘ األخري٠ ،أزدٚغإ

ٛزٜا بني زٚضٝا ايٛاقف١ َع باغس٠ يف ضاملفاملٛاد١ٗ غري َٔ ثِ ٚ ،يف ضبٌٝ إضكاط ْعاّ بػاز

 .صٜد َٔ حدتٗا اسبادث١ األخري٠تقد  ،تسنٝا ايداع١ُ يًك٣ٛ ايجٛز١ٜ ايطٛز١ٜٚ ،ْعاّ بػاز

إضكاط ايطا٥س٠ ايسٚض١ٝ ع٢ً ايططح اشبالف ايهبري بني ايبًدٜٔ دباٙ َٔ ٖٓا، فكد أظٗس 

إلزٖابٝني بعد  ٜٓت٘ ايس٥ٝظ بٛتني عٔ تهساز ٚصف٘ يرتنٝا بدعِ اإذ ملاألش١َ ايطٛز١ٜ، 

بدٚزٖا ْفت تسنٝا تًو  .عٔ اتٗاَ٘ هلا بػسا٤ ايٓفط َٔ تٓعِٝ ايدٚي١ فضاًل ،اسبادث١

أند ايس٥ٝظ أزدٚغإ إٔ ازبُٝع ٜعًِ َٔ أٜٔ تأخر تسنٝا ايٓفط ٚايػاش، ٚأغاز  إذ ؛االتٗاَات

 إٔ َٔ ٜدعِ ْعاّ بػاز ٜعًِ أْ٘ قاتٌ ٚصبسّ.إىل 

َع حػد ْعاّ  ،ضسب َٛاقع ايك٣ٛ املعتدي١ ،ايسٚضٞ غٗدت األزاضٞ ايطٛز١ٜ عكب ايتدخٌ

 َٚٔ ثِإال إٔ ايفصا٥ٌ ايجٛز١ٜ تصدت ألنجس َٔ ٖذّٛ َٔ قبٌ ٖرٙ ايكٛات،  ،بػاز يكٛات٘

مل ٜدعِ ضعف تًو ايكٛات اييت  ، ٚايكصف املتٛاصٌ،فػطا٤ زٚضٝا ازبٟٛ زبٝؼ األضد
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نُا أْ٘ مل ٜؤدِّ إىل ، دٍ إٔ تتكدّب أنجس َٔ َٓطك١ أَاّ ايك٣ٛ ايجٛز١ٜ املعتدي١ َٔاْطخبت 

ٚيٝظ أدٍ ع٢ً فػٌ ايتدخٌ ايسٚضٞ َٔ يػ١  ،خطا٥س فادح١ يف صفٛف ايك٣ٛ املعتدي١أٟ 

بػسا٤ ايٓفط َٔ داعؼ، ٚتاز٠ ٜتِٗ اسبه١َٛ  ، إذ تاز٠ ٜتِٗ تسنٝاايس٥ٝظ بٛتني عكب اسبادث١

 .بأض١ًُ ايدٚي١

 ،ٚضعف ايتعٌٜٛ ع٢ً دٝؼ بػاز ،زٚضٝا َٔ قبٌأَاّ قصفٗا ايك٣ٛ ايجٛز١ٜ املعتدي١ صُٛد 

تفطح اجملاٍ يطٝطس٠ أنرب داخٌ  ،أَاّ زٚضٝا شبًل دب١ٗ داخ١ًٝ َٛاي١ٝ هلا أٚدد خٝازًا

يسٚضٝا نُا ٜبدٚ  َٝداًْٝا ٌ حًٝفًاضٛزٜا، فخصب االذباد ايدميكساطٞ ايهسدٟ يف ضٛزٜا َّج

حصب االذباد ايدميكساطٞ بدأ ٚناي١ األْاضٍٛ ايرتن١ٝ إٔ  ٚقد أندت ٜاّ املاض١ٝ،خالٍ األ

تصأَ َع ٖذّٛ دٟٛ يطا٥سات زٚض١ٝ ضد ٖرٙ  ،ضد ق٣ٛ املعازض١ يف دبٌ ايرتنُإ ٖذًَٛا

يني زٚضٝني نإ آخسٖا بعد ٚايك٣ٛ، ٚتؤند ايٛناي١ إدسا٤ يكا٤ات بني قٝادات اسبصب َٚطؤ

 بد٤ زٚضٝا تدخًٗا يف ضٛزٜا.

ٚضباٚي١  ،د٠ بايكسب َٔ حدٚد تسنٝاٛٛدًكضا٤ ع٢ً ق٣ٛ ايجٛز٠ املياٚي١ ايسٚض١ٝ احمل

اييت شادت َٔ تأنٝدٖا ع٢ً دعِ ايك٣ٛ  ،ٖٚٞ تسنٝا ؛اضتفصاش أنرب ايداعُني هلرٙ ايك٣ٛ

َٚا ٜؤند  ،شاد َٔ عدد اخرتاقات ايطريإ ايسٚضٞ يألدٛا٤ ايرتن١ٝ ،املعتدي١ ايجٛز١ٜ

اييت اْت٢ٗ آخسٖا بإضكاط  ،ضباٚالت االضتفصاش ٖٛ تهسز اضتٓهاز تسنٝا يتًو االخرتاقات

 ايطا٥س٠ ايسٚض١ٝ.

يرا فاسبادث١ األخري٠ ٚتٛتس ايعالق١ َع تسنٝا فتح ايباب أَاّ ايدب ايسٚضٞ يتٛفري املصٜد َٔ 

زٚضٝا مل تعد تساعٞ عُل ايعالق١ َع يعٌ ٚ ،ايٛضا٥ٌ ٚايكٛات ايعطهس١ٜ يف األزض ايطٛز١ٜ

يف  ،يف قاعد٠ محُِٝٝ ايطٛز١ٜ 211ع فكد أعًٓت ْػس َٓع١َٛ صٛازٜذ إ ؛ايصدٜل ايرتنٞ

ٖٚرٙ ايصٛازٜذ قادز٠ ع٢ً َٛاد١ٗ صٛازٜذ بايٝطت١ٝ  ،أٍٚ زد فعًٞ ع٢ً األزاضٞ ايطٛز١ٜ

، يرا فارباذ َصٜد َٔ اإلدسا٤ات ٚاشبطٛات ازباد٠ َٔ زٚضٝا ٚطا٥سات حسب١ٝ َكات١ً أٜضًا

يكضا٤ ع٢ً تًو ايك٣ٛ عرب ٚضباٚي١ إخفا٤ ايفػٌ ايسٚضٞ يف ا ،دباٙ ايك٣ٛ املعتدي١ ايجٛز١ٜ

قد ٜٓعهظ بػهٌ نبري ع٢ً ايعالقات َع  ،ضذ املصٜد َٔ ايكٛات ٚاألضًخ١ ايسٚض١ٝ يف ضٛزٜا

 ايدٚي١ ايرتن١ٝ.
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عٔ ضٝاد٠ تسنٝا ٚمحا١ٜ أدٛا٥ٗا ٚأزاضٝٗا، تسدد  إضكاط ايطا٥س٠ ايسٚض١ٝ مل ٜهٔ إال دفاعًا

 ،ذيو يف نٌ زد فعٌ تسنٞ دباٙ اسبادث١، فًِ تهٔ ايطا٥س٠ املطكط١ ٖٞ األٚىل يف اخرتاقٗا

دفع اسبه١َٛ ايرتن١ٝ يتكدِٜ ، بٌ ضبكٗا اْتٗاى طا٥سات زٚض١ٝ يألدٛا٤ ايرتن١ٝ

ه١َٛ ايرتن١ٝ أَاّ ايتصاّ ٚطين تفعٌٝ قٛاعد االغتباى، فاسب ٚاإلغاز٠ إىل ،احتذادٗا يًسٚع

داخًٞ حبُا١ٜ ضٝاد٠ ايدٚي١ َٚٓع اْتٗاى أدٛا٥ٗا، ٖٚرا االيتصاّ يف ضبٌٝ محا١ٜ تسنٝا قد 

خاص١ عٓدَا ٜتعًل األَس بايتخًٝل بايكسب َٔ اسبدٚد  ،ٜؤثس ع٢ً عالق١ تسنٝا بأصدقا٥ٗا

َكد١َ ع٢ً حسب قد ال  ،َٔ بٝٓٗا زٚضٝا ،نرب٣ ٚنُا ٖٛ ٚاضح إٔ دٚاًل ،ايطٛز١ٜ ايرتن١ٝ

 تبدٚ قصري٠ ضد َا ٜطًل عًٝ٘ اإلزٖاب يف ضٛزٜا.

 ٕ ٜتعًكإ بعالقاتٗا َع زٚضٝا، اأَا يف ايػإٔ اشبازدٞ فٝعٗس أَاّ تسنٝا ايتصاَ

ٚقٛف تسنٝا َع خٝاز ايػعب ايطٛزٟ َٓر قٝاّ ثٛزت٘ املطايب١ بسحٌٝ بػاز  األٍٚ:االيتصاّ 

ٚد١ٗ ايٓعس ايرتن١ٝ إىل ٚاقع متجٌ يف دعُٗا يفصا٥ٌ ايجٛز٠ املعتدي١  ٚقد ذبٛيت األضد،

اييت متجٌ ايعدٚ األٍٚ يسٚضٝا يف األزاضٞ ايطٛز١ٜ، باإلضاف١ إىل اضتكباٍ أنجس َٔ ًَْٝٛٞ 

ضٛزٟ ع٢ً أزاضٝٗا، ٚتأنٝد املطؤٚيني األتساى عرب ضٓٛات ايجٛز٠ أْ٘ ال حٌ يألش١َ ايطٛز١ٜ 

َع َا تكّٛ ب٘  ال ٜتٛافل متاًَا ٖٚرا االيتصاّ ايرتنٞ ،ٝاّ دٚي١ َٛحد٠َٔ دٕٚ زحٌٝ األضد ٚق

 زٚضٝا ايّٝٛ يف ضٛزٜا.

 ،ٚإضفا٤ االضتكساز ،ٜتذ٢ً يف ضٝاض١ تسنٝا اشبازد١ٝ اييت اتطُت بايصداق١ االيتصاّ ايجاْٞ:

ٚعدّ ايدخٍٛ يف ْصاعات دٚي١ٝ ٚإق١ًُٝٝ، فطعت تسنٝا عرب حه١َٛ ايعداي١ ٚايت١ُٝٓ إىل 

ٚتريٌٝ  ،ايطٝاضٞ ٚاالقتصادٟ ، ٚاعتُاد االْفتاحإْٗا٤ املًفات ايعايك١ َع بعض ايدٍٚ

، فخعٝت يف ذيوجنخت قد ٚ ،ايعكبات أَاّ ذبكٝل َصاحل اقتصاد١ٜ ٚاضرتاتٝذ١ٝ

ٖٚرا  .ٚذبٛيت إىل اقتصاد قٟٛ َٚؤثس ْتٝذ١ زؤٜتٗا يف ايبعد عٔ اشبالفات ،باالحرتاّ ايدٚيٞ

د٤ٚ ٚاسبه١ُ ْٚصع فتٌٝ املػانٌ قد ٜٓعهظ ع٢ً األش١َ اسباي١ٝ َع ايٓطل ايطٝاضٞ يف اهل

 زٚضٝا.
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تدزى ازتباط ؛ إذ إْٗا يًخه١َٛ ايسٚض١ٝ ضبسدًا نإَٔ ايٛاضح إٔ إضكاط ايطا٥س٠ ايسٚض١ٝ 

ايعٗٛز  تسٜدٚيف املكابٌ ال  ،االقتصاد١ٜ َع تسنٝاتٗا عالقتدزى أ١ُٖٝ ٚ ،تسنٝا حبًف ايٓاتٛ

خاص١ أْٗا تكاتٌ يف ضٛزٜا ٚتتٛعد مبالحك١ اإلزٖاب ٚايكضا٤  ،ٛقف املٓٗصّ أَاّ غعبٗامب

 :ميهٔ تصٛز  ٚعًٝ٘؛ عًٝ٘.

ايرٟ قد تبدٚ عًٝ٘ ايعالق١ بني ايبًدٜٔ يف قادّ األٜاّ يف إٔ ٜطتُس ايتصعٝد  :ايطٝٓازٜٛ األٍٚ

ٚإٜكاف ناف١ أغهاٍ تعإٚ ايتذاز١ٜ  ،ٚزمبا اإلعالٕ عٔ قطع ايعالقات بني ايبًدٜٔ ،ايسٚضٞ

فخذِ ايتبادٍ  ؛ٚايدبًَٛاض١ٝ، ٖٚرا املٓخ٢ٓ قد ٜٓعهظ بأثسٙ ايطًيب ع٢ً اقتصاد ايبًدٜٔ

باالْٗٝاز ْتٝذ١ ايعكٛبات  زٚضٝا َٗددًاال ٜصاٍ اقتصاد ٚ ،ايتذازٟ بني ايطسفني نبري

تسنٝا اييت تطتٛزد ايٓفط ٚايػاش بهُٝات نبري٠ َجٌ ٖرٙ قد ٜصعب ع٢ً املفسٚض١ عًٝٗا، ٚ

 اإلدسا٤ات، يرا فكد ٜتٛاصٌ ايتصعٝد إىل َا دٕٚ قطع ايعالقات ٚإٜكافٗا.

 َٔميهٔ إٔ ترٖب زٚضٝا الضتػالٍ اسبادث١ ٚاشبسٚج َٓٗا بأنجس املهاضب  :ايطٝٓازٜٛ ايجاْٞ

ايعالق١ َع تسنٝا، ٖٚرٙ املهاضب ميهٔ إٔ ٜهٕٛ خاص١ أْٗا تًُح إىل قطع ، اسبه١َٛ ايرتن١ٝ

 ،َٔ خالٍ  قطع ايدعِ ايرتنٞ عٔ بعض ايفصا٥ٌ املعتدي١ ؛بايجٛز٠ ايطٛز١ٜ أٚهلا َتعًكًا

ناسبصٍٛ ع٢ً قسض  ،إضاف١ إىل ذبكٝل تسنٝا ملطايب زٚضٝا االقتصاد١ٜ ٚايعطهس١ٜ

 ؛ب ايطٝٓازٜٖٛات ذبكٝكًاٖٚٛ أقس ،أٚ صفكات ضالح ددٜد٠ تػرتٜٗا تسنٝا َٔ زٚضٝا ،تسنٞ

ٚإٕ  ا،غعٛبُٗ ١صًخَنٌ َٔ ايبًدٜٔ إٔ ضبٌٝ قطع ايعالقات ال ٜصب يف  إلدزاى ْعسًا

 إال أْٗا تعًِ عٛاقب تٛتس ايعالقات َع زٚضٝا. ،ناْت تسنٝا قد ربسج بأقٌ اشبطا٥س

 ملٓاطل ضبدٚد٠ بضسبات زٚضٝا قٝاّ خالٍ َٔ املباغس٠؛ املٛاد١ٗ خٝاز ٖٚٛ :ايطٝٓازٜٛ ايجايح

 ايفعٌ ٖٚرا ايطا٥س٠، إضكاط ع٢ً اعتباز زد يف ايطٛز١ٜ، ايرتن١ٝ اسبدٚد ع٢ً تسن١ٝ عطهس١ٜ

 ع٢ً اإلقداّ فإٕ تسنٝا َع ايٓاتٛ حًف ٚقف َا إذا ، ايبًدٜٔ بني ضبطٛب١ غري حسبًا ٜفّذس قد

 املٛاد١ٗ َٝدإ ٚتٛضع االقتصاد١ٜ مبصاسبٗا َكٝدا ٜبدٚ قد زٚضٝا قبٌ َٔ عطهسٟ عٌُ

 قد َا ٖٚرا ، املٛاد١ٗ خط ع٢ً ايٓاتٛ دخٍٛ َٔ ربٛفٗا عٔ فضال ايػسم دٍٚ َع ايسٚض١ٝ

 ٜعٝد زد يف ايسٚع زغب١ زغِ َطسٚح غري خٝازا"  املباغس٠"  ايعطهس١ٜ املٛاد١ٗ خٝاز جيعٌ

 .(تسن١ٝ َكات١ً نإضكاط) ايدٚي١ٝ ملهاْتٗا االعتباز


