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مراجعت كتب

جركيا والخياراث الاستراجيجيت العربيت
قراءة في كتاب:
"الحوار العربي-التركي بين املاض ي والحاضر"
بدىر ومىاككاث هضوة فىغٍت
الىاقغ :مغهؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت
َبٗت ؤولى ـ بحروث ـ حكغًٍ الشاوي/هىفمبر 0242

نضع ًٖ مغهؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت في حكغًٍ الشاوي/هىفمبر  0242هخاب "الخىاع الٗغبي-التروي بحن
ّ
اإلااض ي والخايغ" ،والظي ًجم٘ بدىر ومىاككاث الىضوة الفىغٍت التي هٓمها اإلاغهؼ باالقتران م٘
اإلااؾؿت الٗغبُت للضًملغاَُت ومغهؼ الاججاهاث الؿُاؾُت الٗاإلاُت في بؾُىبىٌ.
ًلىٌ مدمض ٖبض الكفُ٘ ِٖس ى في الخلضًم للىخاب ،زمت حغحراث هشحرة خهلذ مىظ اوٗلاص الىضوة الفىغٍت
التي هٓمها مغهؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت زالٌ حكغًٍ الشاوي/هىفمبر  4993بٗىىان "الٗالكاث الٗغبُت-
ّ
"ماؾؿت صعاؾاث الكغق ألاوؾِ والبللان" في جغهُا ،ففي الفترة
الترهُت :خىاع مؿخلبلي" بالخٗاون م٘

الفانلت بحن اوٗلاص الىضوة ألاولى في ؤواثل حؿُٗىاث اللغن اإلااض ي واوٗلاص ّ
الىضوة الشاهُت في حكغًٍ الشاوي/
ً
هىفمبر  ،0229ؤي ٖلى امخضاص ّ
ّ
الخدىٌ الٗانف في
ؾخت ٖكغ ٖاما ،خضزذ حغُحراث ظظعٍّت مً ؤبغػها
ّ
الاجداص الؿىفُُتي ،اللُب اإلاىاػن للىالًاث ّ
بيُت ّ
اإلاخدضةٖ ،بر ٖملُت جضع ّ
ظُت
الىٓام الضولي بزغ انهُاع
ً
وؿبُا زالٌ الفترة مً ؾىت  4995بلى ؾىت  ،4992واهتهذ بةٖالن وفاة الاجداص الؿىفُُتي عؾمُا.

وٖلى الجاهب التروي فلض اهلًذ  -بلى ّ
خض ّ
مٗحن – بؿلىٍ الاجداص الؿىفُُتي مىظباث الغابُت الترهُت
ٍ
اللضًمت م٘ الخدالف الغغبي بلُاصة الىالًاث اإلاخدضةْ ،
ً
زهىنا .واهفخدذ ؤمام جغهُا
ٖبر الخلف ألاَلس ي
ّ
ّ
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
ٌ
آفاق ؤهثر عخابت للخُل٘ في ظمُ٘ الاججاهاث ،قغكا وغغبا ،وقماال وظىىبا ،فخُلٗذ بلى بٖاصة بىاء مجالها
الخُىي في آؾُا الىؾُى ،بحن البلضان الىاَلت بالترهُت .هما ؾٗذ بلى جدؿحن ٖالكاتها م٘ بًغان والهىض
ّ
ّ
ّ
الكماٌ والغغب ،ؤزظث جغهُا جىانل ّ
ّ
الؿحر في اججاه الالخداق باالجداص
والهحن والٗالم الٗغبي .وبلى
ألاوعوبي.
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ّ
ّ
الاججاه ؤلاؾالمي بلى عؤؽ ّ
الؿلُت في جغهُا ٖام  0220ؤخض ؤبغػ
خؼب الٗضالت والخىمُت طي
وقيل ونىٌ ِ
اإلادضصة للٗالكاث الترهُت-الٗغبُت .ووان ّ
ّ
ّ
للخ ّ
الخغحراث ّ
دىٌ الجىهغي في اإلاؿاع الاؾتراجُجي
الؿُاؾُت
للؿُاؾت الخاعظُت الترهُت بهماجه الٗمُلت ،ؤبغػها اوٗياؾاجه ٖلى ّ
ّ
جُىع الٗالكت بحن جغهُا والٗالم
ْ
الجاهبحن مً هدى  1.7ملُاع صوالع ٖام  4990بلى 00.5
الٗغبي ،والتي ّجىظذ باػصهاع الٗالكاث الخجاعٍت بحن
ّ
ْ
ملُاع صوالع في ٖام  .0227هما ّ
ّ
اإلاؿخىٍحن ّ
الغؾمي والكٗبي ٖلى
الترهُت ٖلى
جدؿيذ الٗالكاث الٗغبُت -
والغمؼٍت في لخٓاث فانلت مً ّ
هدى الفذ في ّ
ّ
الؿىىاث ألازحرة ،وبلغذ طعوتها الفٗلُت ّ
جُىع
اللًُت
ً
الفلؿُُيُت ،زهىنا م٘ مىاكف عثِـ الىػعاء التروي عظب َُب ؤعصوغان في مىاظهت الٗضوان ؤلاؾغاثُلي
ٖلى كُإ ّ
ّ
غؼة في آزغ ٖام  0229وبضاًت ٖام  ،0229وبمىاؾبت الاٖخضاء ٖلى ؤؾُىٌ
الخغٍت الظي ؾعى
بلى هؿغ الخهاع ٖلى ّ
غؼة في خؼٍغانً/ىهُى .0242

ً
ّ
ّ
ّ
الخىظه الاؾتراجُجي التروي
الخُىع الالفذ ًمشل ظؼءا مً
وٍغي مدمض قفُ٘ ِٖس ى في جلضًمه ّؤن هظا
ّ
الجضًض ّ
للخفخذ ٖلى اإلادُِ ؤلاكلُمي لترهُا ،في ظمُ٘ الاججاهاث ،باالؾخفاصة مً ظُىبىلُدُيا اإلاىك٘ ومً
ّ
والكغق ؤوؾُي بلى بٖاصة ّ
بعر الخاعٍش .وجىدى ّ
الىٓغ في
الؿُاؾت الترهُت في هظا الفًاء ؤلاكلُمي الٗغبي
ً
الخضوص ألاوؾ٘ لهظا الفًاء ،بما لظلً مً اوٗياؾاث ٖلى الٗالكت م٘ بًغان ،بًجابا ،والٗالكت م٘
ً
بؾغاثُل ،ؾلبا.
ً
بدشاّ :
في كلب هظا اإلاىار الجضًض ُٖلضث ّ
ّ
وجًمىذ ٖغى ْ
ؾخت منها
ازني ٖكغ
الىضوة مىيىٕ الىخاب،
ّ
وؾخت للباخشحن ألاجغان ،بيافت إلاضاوالث واؾٗت وٖمُلت للمٗلبحن ٖلى ألابدار
للباخشحن الٗغب
واإلاكاعهحن في الىضوة ومىاككاتها ،بما ًؼٍض ٖلى ؤعبٗحن شخهُت طاث زلل فىغي مً الجاهبحن الٗغبي
والتروي.
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كلماث الافتتاح
ّ
ّ
للماؾؿت الٗغبُت للضًملغاَُت ،في ولمت الافخخاح ٖلى مدىع ؤؾاس ي
قضص مدؿً مغػوق ،ألامحن الٗام
ّ
ّ
ّ
ًخٗلم بالخٗلم مً ججغبت جغهُا الخضًشت في الاهخلاٌ الضًملغاَي ،وهي ججغبت قضًضة الثراءً ،يبغي فدهها
لالؾخفاصة منها في البلضان الٗغبُت.
ّ
الٗغبُت ،فلض اٖخبر في ولمخه الافخخاخُت
ّؤما الضهخىع خؿِب زحر الضًً ،مضًغ ٖام مغهؼ صعاؾاث الىخضة
ّؤن هظه الىضوة هي خىاع مؿخلبلي بحن ّ
الىسب الفىغٍت والؿُاؾُت الٗغبُت والترهُت في مداولت لخىؾُ٘

ً
ّ
اهخمامها بمىيىٕ هظه الٗالكاث ومؿخلبلها وحٗمُله آمال ؤن ًيخلل هظا الاهخمام بلى ألاوؾاٍ الكٗبُت
ّ
واليكغ اإلاسخلفت .وؤقاع بلى الخُىاث الىبحرة التي ّ
ْ
خللها الخٗاون التروي-الٗغبي زالٌ
ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم
الؿىىاث ألازحرة ،خُض اهسغَذ جغهُا في الٗالم ؤلاؾالمي ّ
ّ
ّ
بًجابُت م٘ الضوٌ الٗغبُت؛
وَىعث ٖالكاث
ّ
مكح ًرا بلى يغوعة ؤن ّ
الخُىٍت لؿىعٍا والٗغاق في اإلاُاه اإلاكترهت ،وجهل بلى خلىٌ
تهخم جغهُا باإلاهالر
ّ
ّ
ّ
الاجفاكاث ّ
الضولُت .وؤوضر ّؤن الٗغب ًخُلٗىن بلى جغهُا مىفخدت
جدلم اإلاهالر اإلاكترهت وجدىاؾب م٘
ٖلى الٗغب ولِـ "جغهُا الٗشماهُت".
العالقاث العربيت-التركيت :منظور استراجيجي
ّ
جدضر وهُل وػاعة الخاعظُت الترهُت الؿفحر اوغحن نىٍهاٌ ًٖ اهخمام وػٍغ الخاعظُت الترهُت ؤخمض صاوص
ّ
ّ
ؤوغلى بالخىاع التروي-الٗغبي في ٖمىم الكغق ألاوؾِ .وكض ؤوضر ّؤن الىػاعة عشخخه ألخض بغامج الخضعٍب
ً
ّ
في اإلاضعؾت ألاوعوبُت في الشماهِىاث ،وطلً في بَاع بٖضاصها لخبراء قباب اؾخٗضاصا لالهًمام بلى الاجداص
ّ
ألاوعوبي ،لظلً عهؼ في ولمخه ٖلى البٗض ألاوعوبي في ؾُاؾت جغهُا الخاعظُت ،وهُفُت بهماٌ مغخلت الخيامل
ّ
بإن ؾُاؾت جغهُا تهضف بلى ْ
وهغع هالم ؤوغلى ّ
الاجداص ألاوعوبيّ .
زفٌ اإلاكاول م٘ ظحرانها بلى هلُت
م٘
ً
"الؿالم في الىًَ ّ
جإهُضا إلالىلت هماٌ ؤجاجىعن ّ
ّ
والؿالم في الٗالم".
الهفغ،
وكاٌ نىٍهاٌ ّبن جغهُا ّجخسظ ؤعبٗت مباصت ؾُاؾُت زاعَت الُغٍم وهي :ألامً للجمُ٘ ،والخىاع م٘
ّ
صًىامُت
الجمُ٘ ،وزلم الخبُٗت الاكخهاصًت بكيل مخباصٌ ،والاخترام اإلاخباصٌ؛ وطلً مً ؤظل بوكاء
ّ
ؤلاًجابُت اإلاظوىعة .وؤُٖى
الخٗاون ؤلاكلُمي همؿاولُت هابٗت مً الخاعٍش والجغغافُا مً ؤظل هلل الُاكت
3
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ّ
ّ
ؤمشلت ٖلى طلًّ :
الخٗاون الاكخهاصي في البدغ ألاؾىص ومىٓمت الخٗاون الاكخهاصي ومىك٘ جغهُا في مىٓمت
ّ
اإلااجمغ ؤلاؾالمي ،وبُٖاء صفٗت ظضًضة إلاجمىٖت البىؾىت والهغؾً ،و الخٗاون الشالسي بحن جغهُا
وؤفغاوؿخان وباهؿخان.
وؤوضر ّؤن وػا ة الخا ظُت في جغهُا لِؿذ الىػا ة الىخُضة التي جهى٘ الؿُاؾت الخا ظُتّ ،
وؤن جغهُا
ع
ع
ع
ع
ّ
الخغحر بشلت ّ
ّ
طاجُت مً خُض مىكٗها ،وهي ًٖى في مجمىٖت الٗكغًٍ ،وصزلذ مغخلت
جدغهذ في هظا
ُ
ّ
ع
قغهذ في ؤغلب اإلاباصعاث ؤلاكلُمُت.
وؤ
وبي،
ألاو
داص
الاج
اإلافاوياث م٘
ِ
ّ
وٍغي ّ
الؿفحر نىٍهاٌ ّؤن مكاول الكغق ألاوؾِ ؤنبدذ بٗض مغخلت الخغب الباعصة واٖخضاءاث 44
ً
ّ
ؾبخمبر مغجبُت ببًٗها البٌٗ وٍازغ بًٗها في بٌٗ ؤًًا ،وطلً ؾاعي اإلافٗىٌ في الجغغافُا التي
ّ
جدملذ جغهُا ّ
الكغق ألاوؾِ ،وباهؿخان مشاٌ ّ
ظُض ٖلى طلً .فلض ّ
الضوع
جخلاَ٘ فيها مىُلت آؾُا م٘
الخىظُهي في مىبر مجمىٖت نضاكت باهؿخان الضًملغاَي ،مً ؤظل اؾخلغاع هظا البلض .هما ظاءث ػٍاعة
وػٍغ الخاعظُت التروي بلى بغضاص بٗض الاٖخضاء ؤلاعهابي ٖلى ّ
ملغ وػاعة الخاعظُت الٗغاكُت في بغضاص ،والظي
َ
كخل فُه مئت شخو ،ومً ز ّم ػٍاعة صمكم.
ً
ّ
وًٍُف نىٍهاٌ ؤهه ًجب ؤال هيس ى خضوص محزاث جغهُا الجغغافُت  ،فهي جخلاؾم خضوصا َىٍلت م٘
ؾىعٍا والٗغاق في الجىىبّ .بن عئٍت جغهُا لِؿذ مً الىاخُت ألامىُت بل مً الىاخُت الخاعٍسُت ،ومً هاخُت
ّ
جُىٍغ الٗالكاث الشىاثُت ،فال حؿدىض بلى الىي٘ الغاهً بل بلى مفهىم ًُغح هظه الغئٍت الضاثمت واإلاخٗللت
ّ
ّ
باإلاىُلت بكيل صاثم .وكض ّ
وجدملذ مؿاولُت مً
جدغهذ جغهُا مىظ ػمً َىٍل بمفهىم صًبلىماس ي مازغ،
ّ
هاخُت بػالت الخالفاث التي ْهغث م٘ ّ
ول مً ؾىعٍا والٗغاق .وال ًمىً ؤن ًىدؿب طلً مٗنى بال مً زالٌ
ٍ
َغخه ٖبر مؿاولُت هابٗت مً مفهىم "الاهخماء ؤلاكلُمي" (ّ )Regional ownership
والخًامً اإلاخباصٌ
ً
ٖىىاها في ّ
والخىاع بكيل قاملّ .
ملضمت ظضوٌ ؤٖماٌ ؾُاؾتها الخاعظُت اإلاخٗللت
وبالىدُجت ؤنبذ طلً
ّ
رهُتّ -
بالكغق ألاوؾِ .والفغق بحن الٗالكاث الت ّ
الؿىعٍت في ٖام  4999وبحن هظه الٗالكاث في الىكذ
ّ
ً
اللجان الترهُت-الؿىعٍت في ٖىخاب (خلب) بمكاعهت ٖكغة وػعاء مً ّ
ول
الغاهً مظهل ظضا .فلض اظخمٗذ
ً
ً
ّ
بلض ّ
الخُىع هفؿه جلغٍبا.
وجم جىكُ٘  19بغوجىوىال .وكض قهضث الٗالكاث م٘ الٗغاق
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ّ
الؿفحر نىٍهاٌ ّبهه ًىظض مىدنى ّ
الاجداص ألاوعوبي ،كاٌ ّ
جُىع إلاكغوٕ
وخىٌ مكغوٕ اهًمام جغهُا بلى
ّ
ّ
الخيامل ألاوعوبي وؤهه ًامً ّ
ّ
وؾدىًم بلى الاجداص .وؤوضر ّؤن
بإن جغهُا ؾدؿاهم في مؿخلبل هظا اإلاكغوٕ

ً
ً
ّ
ٖلى جغهُا ؤن جىٓغ بشلت ّ
طاجُت بلى بٗض الاجداص ألاوعوبي ،مكحرا بلى ّؤن بالصه جلٗب صوعا في حٗغٍف اإلاكيلت
ّ
وبُت ،لظلً ّ
ألاوع ّ
فةن ؤوعوبا في خاظت بلى جغهُا .ولِـ هىان ٌ
ماو٘ مً ؤن جإحي ؤفياع مً الكغق ألاوؾِ

وألاجغان والٗغب لخىحر اإلاكغوٕ ألاوعوبي.
ألاؾاؾُت للمكغوٕ ألاوعوبيٖ ،لُىا ّ
وٍلىٌ في هظا ّ
ّ
الىٓغ بلى جلً
الؿُاقٖ" :ىضما هامً بالضًىامُاث
الضًىامُاث باإلاٗنى الفلؿفي همؿخلبل ؤفًل وؤهثر ع ّ
فاهُت وجلاعب اكخهاصي وزلافي ؤهبر للبكغٖ .ىضما
ّ
ّ
ّ
والهىٍت اللىمُت،
اللىمُت
هىٓغ بلى مغخلت الاهضماط ألاوعوبي هغي ؤهه في البضاًت لم ًىً ّزمت وظىص للضولت
ّ ّ
ّ
ْ
ّ
ّ
ول اجفاكُت ًىظض
ؾترون ؤهه في
وألاؾاؾُت في الىكذ الخايغ،
الخإؾِؿُت
لىً ٖىض صعاؾخىم لالجفاكُاث
اللىمُت .فٗىضما ويٗذ مغخلت ّ
آلُت الاهضماط بُغٍلت جؼعج ّ
مىيىٕ اخترام ّ
الخيامل ألاوعوبي ّ
ّ
الضوٌ
الهىٍت
ّ
ًّ ّ
ّ
الشماهِىاث بضؤ مهُلر اخترام ّ
ّ
ّ
كىة في اجفاكُت
اللىمُت ًبرػ في الاجفاكُاث ،واػصاص
الهىٍت
اللىمُت في ٖلض
َ
ّ
اجفاكُت ؤمؿترصام [ ،]...لىً ٖىضما هىٓغ بلى ّ
ّ
ألاؾاؾُت التي
آلالُت
ماؾترًسذ لؿىت  ،4990ومً ز ّم في
ّ
َغختها ّاجفاكُت لكبىهت ٖام  ،0229ؾجري مغخلت جيامل جدمي فيها ّ
الضولت اللىمُت ّ
آلُتها ،خُض حكيل
ً
ّ
الاجداص ألاوعوبيّ ،
ّ
ّ
ختى لى وان لهظه اإلاغخلت مًمىن
صًىامُت
اللىمُت ظؼءا مً
الضولت اللىمُت والبرإلااهاث
ّ
ما فىق
اللىمُت".
خياراث جركيا الاستر ّ
اجيجيت
ٌؿخٗغى الفهل الشاوي مً هخاب "الخىاع الٗغبي-التروي بحن اإلااض ي والخايغ" ّ
هو ولمت ملُدت ؤلخىن
ّ
ّ
الضولُت في الجامٗت الخلىُت للكغق ألاوؾِ في جغهُا .وجغي ّؤن الخغب
اٌكًُ ،وهي عثِـ كؿم الٗالكاث
ّ
خضصث بلى ّ
البا صة ّ
الكغق ألاوؾِ بكيل ّ
ٖام والٗالم الٗغبي
خض هبحر بَاع مىٓىع جغهُا الاؾتراجُجي خُاٌ
ع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الكغق
زام .وكض حكيل مىٓىع جغهُا الاؾتراجُجي خىٌ
الخض مً جإزحر الاجداص الؿىفُُتي في
بكيل
ّ
ألاوؾِ .هما ّؤن ّ
الاجداص الؿىفُُتي في اإلاىُلت .هظه ّ
الىٓغة
الخُاع اللىمي الٗغبي وان وؾُلت لضٖم جإزحر

ّ
ّ
ّ
الٗاإلاُت.
حكيلذ بدؿب مىٓىع اإلاٗؿىغ الغغبي لخدلُم جضفم هفِ اإلاىُلت بُغٍلت آمىت بلى ألاؾىاق
َّ
ّ
وجغهُا جبيذ في جلً اإلاغخلت هٓغة اإلاٗؿىغ الغغبي ،و هي ًٖى فُه ،ججاه الكغق ألاوؾِ .وكض بضؤث جغهُا
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في ؾم ؾُاؾتها خُاٌ اإلاىُلت مىظ مىخهف ٖلض ّ
الؿخِىاث ،وهي ّ
الؿُاؾت التي وان لها محزاث ّ
مُٗىت،
ع
الغاهً"ّ .بن الخفاّ ٖلى الىي٘ الغاهً في اإلاىُلت ّ
بخضاها "الىي٘ ّ
مهم في ؾُاؾت جغهُا ،مشل مبضؤ ٖضم
وجدبنى ؤهلغة وظىص جىاػن كىي بكلُمي ّ
حغحر الخضوصَّ .
ّ
مخٗضص ألاكُاب في اإلاىُلت ،فهي ال جغٍض ؤن جلىم صولت
ّ
ؤلاكلُمُت كضع ؤلاميان.
في اإلاىُلت بضوع مهُمً وهي جدب٘ ؾُاؾت مً قإنها الابخٗاص ًٖ الخالفاث
ّ
الخغحراث في الىٓام الضولي
بضؤث جٓهغ حغحراث في الؿُاؾت الترهُت مىظ نهاًت ٖلض الشماهِىاث م٘
ّ
وؤلاكلُمي ،بط ؤزغ طلً في هٓغة جغهُا بلى الكغق ألاوؾِ ،بزغ اهتهاء الٗالم زىاجي اللُب بٗض نهاًت الخغب
الباعصة ،وهى ما ؤجاح ألهلغة بمياهُت الاهخمام باللًاًا ؤلاكلُمُت .وخهلذ ّ
هؼجان في جلً الفترة هما :انهُاع
ّ
جإزغث جغهُا ّ
بكضة بهاجحن ّ
الهؼجحن ،وػاصث خغب الخلُج مً اهخمام
الاجداص الؿىفُُتي وؤػمت الخلُج ،وكض
ّ
ّ
ّ
زانت ،وبضؤث جٓهغ في الضازل التروي
ؤهمُت اإلاىُلت والٗغاق
جغهُا بالكغق ألاوؾِ .فالجمُ٘ ًضعن
ّ
ّ
هُفُت جُىٍغ عئٍت ظضًضة م٘ الؿعي لخدضًض صعظت الاهخمام الًغوعي بالكغق
هلاقاث جغهؼث خىٌ
ألاوؾِ.
ً
ّ
ّ
ؤؾاؾُانّ :
ّ
ألاوٌ هى الؿُاؾت التي اجسظث الٗغاق وقماله مغهؼا لها ،خُض ّجمذ كىلبت
وكض حكيل عؤًان
ّ
ّ
ّ
الؿُاؾت اللضًمت خؿب الٓغوف الجضًضة ،وجغهؼ ٖلى الخلىٌ
الٗؿىغٍت في ما ًخٗلم بظلً .وٍىدى الخُاع
ّ
الشاوي بلى َغح آعاء بضًلت مسخلفت مىظ اهتهاء الخغب الباعصة ،جمشل اهخلاصاث للؿُاؾاث اللضًمت ،وجغي ّؤن
ّ
ّ
جغهُا جإزغ اهخمامها بالكغق ألاوؾِ ،و مً الخُإ جدضًض هٓغتها بلى اإلاىُلت مً زالٌ الٗغاق وقماله
فلِ.
وحكحر ؤلخىن اٌكًُ بلى ّؤن هظا الخُاع َغح آعاء مسخلفت ّؤهضث ٖلى ّ
الغوابِ الخاعٍسُت والشلافُت وجم
ً
ّ
الخدضًاث
الدكضًض ٖلى جُىٍغ الؿُاؾاث بلى ما وعاء الٗغاق ،وؤن جلىم هظه الىٓغة ٖلى الفغم بضال مً
والتهضًضاث .وجم الىٓغ بلى اإلاىُلت لِـ مً مىٓىع الخلىٌ الٗؿىغٍت فلِ بل بمفهىم ؤمني ؤوؾ٘ .وجم
ّ
ًخًمً اإلاؿاثل الؿُاؾُت والاكخهاصًت
َغح ٖالكاث جغهُا باإلاىُلت مً زالٌ حٗغٍف ؤمني ظضًض،
ّ
والاظخماُٖت .فلض جىلى عثِـ الىػعاء َىعغىث ؤوػاٌ في مغخلت اهتهاء الخغب الباعصة جُىٍغ عئي ظضًضة،
هما ّ
َىع بؾماُٖل ظُم ،وػٍغ الخاعظُت التروي في الفترة ما بحن ؾىت  4997وؾىت  ،0220عئي بضًلت مً
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هظا الىىٕ .وبضؤ خؼب الٗضالت والخىمُت ووػٍغ الخاعظُت ؤخمض صاوص ؤوغلى في جُىٍغ عئي بضًلت وَغخها
بهىعة ؤهثر فٗالُت مىظ ؾىت .0220
فلض ؾاهم ْهىع مكىالث ظضًضة في اإلاىُلت واألػمت الٗغاكُت وفكل الىالًاث اإلاخدضة ألامحرهُت في جغؾُش
الىٓام الجضًض في الكغق ألاوؾِ وحؿىٍت الهغإ الٗغبي-ؤلاؾغاثُلي ،في ببغاػ فٗلُت جغهُا واهفخاح الؿاخت
ّ
فغهؼث ؾُاؾت ؤهلغة ٖلى ْ
زفٌ الخالفاث م٘ الجحران بلى هلُت
ؤمامها للٗب صوع مخٗاْم في اإلاىُلت.
ّ
ً
الهفغ ،وخملذ مكغوٕ جدىٍل الٗالكاث التي واهذ حكهض مكىالث في اإلااض ي وخلها بالخىاع بضال مً
ّ
الخلىٌ الٗؿىغٍت ،وجدلُم الخٗاون م٘ الجىاع ،بالترهحز ٖلى خلىٌ حٗني الغبذ للُغفحن.
فلض واصث جغهُا وؾىعٍا جهالن بلى خافت الخغب ؾىت  ،4999لىً الٗالكاث ّ
جدؿيذ بكيل مظهل بٗض
ّ
ّ
طلً .هما ّ
الخدضر م٘ ظمُ٘ الالٖبحن في الٗغاق وجفاصي ٖغكلخه بؿبب مكيلت قماٌ
َىعث جغهُا ؾُاؾت
الٗغاق ،بيافت بلى جُىٍغ الٗالكاث م٘ بًغان.
وفي حٗلُبه ٖلى مضازلت ملُدت عؤي غُىجحر ؤوػظان ،وهى ؤؾخاط كؿم الٗالكاث الضولُت في ظامٗت
ّ
بؾُىبىٌ "بُلغي"ّ ،ؤن ّ
الؿُاؾت الخاع ّ
ظُت الترهُت خُاٌ الكغق ألاوؾِ واهذ ؾُاؾت ع ّص فٗل مىظ ٖلض
ً
ً
الشماهِىاث وكض ّ
جبضلذ بلى اإلافهىم الاؾدباقي ( )ROACTIVEبضال مً الىكىف بُٗضا ًٖ الكغق ألاوؾِ
وزالفاجه .وبضؤ جىفُظ هظه الؿُاؾت في ٖهض خؼب الٗضالت والخىمُت م٘ ؤخمض صاوص ؤوغلى ،مؿدكاعا لىػاعة
َ
ً
الخاعظُت ومً ز ّم وػٍغا لها.
خياراث الوطن العربي الاستراجيجيت
في الفهل الشالض ّ
ًلضم مدمض الؿُض ؾلُم ،ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت في ظامٗت اليىٍذ ،وعكت بٗىىان
"الخُا اث الاؾتراجُجُت للىًَ الٗغبي ،ومىك٘ جغهُا منها" ،وَكحر فيها بلى الجضٌ الظي صاع بحن ّ
اإلاشلفحن
ع
الٗغب وصازل الخيىماث الٗغبُت مىظ نهاًت اللُبُت الشىاثُت الٗاإلاُت ٖام  4994خىٌ كًُت البضاثل
الاؾتراجُجُت الٗغبُت في يىء هٓام اللُبُت ألاخاصًتٖ ،لى الغغم مً ّؤن مٗٓم ألاكُاع الٗغبُت واهذ
مخدالفت م٘ الىالًاث اإلاخدضة ،التي ؾُُغث ٖلى الىٓام الٗالمي الجضًض .عغم هظا ،وان هىان ٌ
كلم مً
ً
ّ
اإلاؿخلل بُٗضا ًٖ بمالءاث الىالًاث
آلازاع البُٗضة لللُبُت ألاخاصًت ٖلى كضعة الضوٌ الٗغبُت ٖلى الخدغن
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اإلاخدضة ألامحرهُت .وكض صٖا بٌٗ ّ
اإلاشلفحن والخيىماث الٗغب بلى بًجاص بضاثل اؾتراجُجُت للمىٓىمت
الغغبُت مً صون ؤن ٌٗني طلً كُ٘ الغوابِ مٗها ،فلض صاف٘ هاالء ًٖ البضًل الكغق آؾُىي في يىء
ً
ً
نٗىص اللىي الاكخهاصًت الجضًضة في قغقي آؾُا ،واٖخبروه ٖىهغا مىاػها للمىٓىمت الغغبُت .وقغٖذ
ً
ّ
ّ
بٌٗ الخيىماث الٗغبُت في اجبإ ؾُاؾت الاججاه قغكا.
ً
ً
وفي هظا الخىاع ،واهذ جغهُا غاثبت جلغٍبا ،أل ّن ؤهلغة زغظذ مىخهغة مً خغب الخلُج الشاهُت ومً نهاًت
ّ
حٗٓم مً صوعها ؤلاكلُمي في بَاع الاهضماط م٘ الاجداص ألاوعوبي
اللُبُت الشىاثُت ،وبضؤث جدب٘ ؾُاؾاث ِ
مً هاخُت ،والايُالٕ بضوع ؤهبر في اإلاجاٌ الاؾتراجُجي الجضًض في آؾُا الىؾُى والبللان ،في بَاع مفهىم
"الٗشماهُت الجضًضة" ،وحٗمُم الٗالكت م٘ الىالًاث اإلاخدضة .ووان الخٗاون الاؾتراجُجي م٘ بؾغاثُل هى
بخضي ؤصواث حٗمُم جلً الٗالكت .وفي طلً الىكذ ،واهذ ألاَغاف الٗغبُت ميكغلت باآلزاع الؿلبُت التي
ّ
زلفتها خغب الخلُج مً ظهت نٗىص اللىي ؤلاكلُمُت غحر الٗغبُت في الكغق ألاوؾِ .وػاص الُحن بلت
ّ
جىكُ٘ جغهُا اجفاق الخٗاون الٗؿىغي م٘ بؾغاثُل في الٗام  .4991لىً م٘ ونىٌ خؼب الٗضالت والخىمُت
ً
ّ
الخىظه "ظىىبا"
بلى الخىم في ٖام  ،0220بضؤث جغهُا جدب٘ ؾُاؾت ظضًضة ججاه الىًَ الٗغبي ؤؾاؾها
ّ
الخُىع ّ
كمخه الضعامُت خحن اوسخب عثِـ الىػعاء عظب َُب
لبىاء ٖالكاث ؤوؾ٘ م٘ الٗغب .وكض بلغ
ً
اخخجاظا ٖلى ٖضم بُٖاثه فغنت ّ
للغص ٖلى افتراءاث الغثِـ ؤلاؾغاثُلي
ؤعصوغان مً ماجمغ صافىؽ
قمٗىن بحرٌـ.
وكض ّؤصي طلً بلى وكىء مىاْغة في الفىغ الاؾتراجُجي الٗغبي خىٌ الضوع التروي في الكغق ألاوؾِ والىًَ
ً
ً
الٗغبي ،وما بطا واهذ جغهُا ّ
حٗض بضًال اؾتراجُجُا للضوٌ الٗغبُت ٌٗخمض ٖلُه في جدلُم ؤهضافها .وكض ؤؾفغ

ً
ً
طلً الىلاف ًٖ زالزت جُاعاثّ :
ألاوٌ طهب بلى ّؤن جغهُا لِؿذ بضًال اؾتراجُجُا للىًَ الٗغبي ،وؤنها جماعؽ
ً
ؾُاؾت "زضإ واؾخغالٌ للٗغب" وهي بظلً جماعؽ هىٖا مً الىناًت الجضًضة ٖلى الٗغب ،وؤنها حؿخفُض
مً ٖالكاتها الٗغبُت لخدؿحن ؤوعاكها الخفاويُت م٘ ؤوعوبا وصٖم ٖالكاتها الاؾتراجُجُت م٘ الىالًاث
اإلاخدضة ،والًغِ ٖلى بؾغاثُل وي ّ
جلضم اإلاؼٍض مً الخىاػالث لخضمت اإلاهالر الترهُت الخُىٍت في اإلاىُلت
ولِـ لخضمت اللًُت الفلؿُُيُت.
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الخدىٌ ّ
ّ
جمغ ّ
ّؤما الخُاع الشاوي فُلىٌ ّبن جغهُا ّ
الهٗىصي الىاضر في
بخدىالث اؾتراجُجُت ٖمُلت ؤؾاؾها
ّ
والخدىٌ الؿُاس ي هدى ؾُاصة اللاهىن والضؾخىع وبيٗاف صوع الٗؿىغ وجدُُض اإلاكيلت
اكخهاصها،
ً
ًّ
الىغصًت ،هما ؤنها ّجخجه هدى الٗالم الٗغبي بىنفها قغٍيا اؾتراجُجُا ،لِـ مً ّبىابت الاؾدشماع فلِ،
ّ
ً
ّ
جخُلب عئٍت اؾتر ّ
اجُجُت
الخدىالث
ولىً مً ّبىابت الهغإ الٗغبي-ؤلاؾغاثُلي ؤًًا .وًٍُف هاالء ّؤن جلً
ّ
ؤهم زالزت ؤٖمضة في بيُان اإلاىُلت (باإليافت بلى بًغان ومهغ)ّ ،
للخٗامل م٘ جغهُا باٖخباعها ؤخض ّ
وؤن
الخٗاون بحن ّ
الضوٌ الشالر مً قإهه ؤن ّ
ٌغحر مً جىاػهاث اإلاىُلت ،وَُٗض عؾم زغاثُها ،وًٍُف بلى
ّ
الضولُت مٗاصلت ظضًضة.
اإلاٗاصالث
ّ
ً ّ ً
ً
والخُاع الشالض ٌؿلم بإن هىان جدغوا جغهُا مىشفا في الٗالم الٗغبيًّ ،خجه المخالن ؤوعاق بيافُت للمىاوعة،
لِـ فلِ للخإزحر وصٖم ّ
الىفىط ّ
الؿُاس ي والاكخهاصي ،ولىً إلاىاظهت جإزحر اللىي اإلاىافؿت وهفىطها ،

ً
ًّ
ّ
الخدغن ًدٓى بضٖم ؤمحروي و ؤوعوبي .هما ٌكحر بلى ّؤن الخُاعاث مفخىخت
وزانت بًغان؛ مٗخبرا ّؤن هظا
ّ
ّ
الخدغن .وٍضٖى هظا الخُاع بلى خىاع ٖغبي-جغوي لخُٗٓم مجاالث
باليؿبت بلى الٗغب لالؾخفاصة مً هظا
ّ
الخفاهم واؾدشماع اإلاهالر اإلاكترهت لضٖم الاؾخلغاع في اإلاىُلت.
وٍضعؽ الباخض مدمض الؿُض ؾلُم في وعكخه زُاع "جغهُا هبضًل اؾتراجُجي" ،فُٗغى للبضاثل ألازغي
ّ
وٍدللها ،ؾىاء البضاثل ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي (ألامحروي وألاوعوبي والغوس ي والهُني) ؤو البضاثل ٖلى
اإلاؿخىي ؤلاكلُمي (ؤلاًغاوي وؤلاؾغاثُلي) ،لُٗىص لضعاؾت مضي جىافغ قغوٍ البضًل الاؾتراجُجي للٗغب في
ّ
جغهُا .وٍغي الباخض ّؤن البضًل التروي ّ
الخىنل بلى جفاهم اؾتراجُجي ٖغبي-جغوي قامل خىٌ
مهم قغٍ

ّ
وٍدضص ّ
اإلاهالر اإلاخباصلت .وهى بٗض ؤن ّ
ملىماث البضاثل
ٌٗغف ما اإلالهىص بخٗبحر البضًل الاؾتراجُجي،
ّ
ّ
الاؾتراجُجُت الٗاإلاُت وؤلاكلُمُت ،ومىك٘ جغهُا منهاّ ،
ٌٗحن الكغوٍ الالػمت لبىاء جفاهم اؾتراجُجي
ٖغبي-جغوي.
إلاطار املفاهيمي للبديل الاستراجيجي

ّ
ّ
اإلالهىص بالبضًل الاؾتراجُجي باليؿبت بلى صولت ّ
مُٗىت هى الكغًٍ الظي جخىافغ فُه نفت الدكابه م٘
ّ
الضولت ّ
والخىظهاث الؿُاؾُت ،وله اللضعة ّ
والغغبت في بىاء ٖالكاث
الؿاُٖت بلى الخىافم مٗه في اللُم
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مكاعهت ٖلى اإلاضي البُٗض ّ
جدلم مهالر ظمُ٘ ألاَغاف .وهىان ؤعبٗت قغوٍ ًجب جىافغها في البضًل
ّ
اإلالىماث الاكخهاصًت والٗؿىغٍت ّ
الاؾتراجُجي هي :امخالن ّ
والىفىط الؿُاس ي والشلافي الظي ًمىً الضولت
ّ
الؿاُٖت بلى الخىافم مٗه ْ
ّ
ول ؤهضافها ؤو بًٗهاّ ،
مً جدلُم ّ
زم عغبت الكغًٍ الاؾتراجُجي في بىاء ٖالكاث
ّ
مكاعهت لىظىص قبىت مهالر م٘ الُغف الضازل في مكاعهت مٗه ،وزالشا اقتران البضًل الاؾتراجُجي م٘
ّ
الضولت ّ
ّ
الؿُاؾُت التي ٌؿعى بلى جدلُلها في
والخىظهاث
الؿاُٖت إلكامت قغاهت مٗه في مجمل اللُم
ّ
ٌ
ّ
ّ
جىافم وَني صازل البضًل الاؾتراجُجي خىٌ
والضولُت ،والكغٍ الغاب٘ هى ؤن ًيىن ّزمت
ؤلاكلُمُت
الٗالكاث
مما ّ
مكغوٕ اإلاكاعهتّ ،
ًاصي بلى بمياهُت بكامت ٖالكاث مكاعهت مٗه ٖلى اإلاضي الُىٍل.
ّ
فيلما ػاصث البضاثل الاؾتراجُجُت ػاصث كضعة الضولت ٖلى جدلُم ؤهضافها ومهالخها ،وػاصث كضعتها ٖلى
ًّ ّ
باليؿبت بلى ّ
ّ
الضوٌ ّ
ّ
ّ
واإلاخىؾُت.
الهغحرة
اإلاؿخلل في الٗالكاث الضولُت ،زانت
الخدغن
ّ
ّ
ألامىُت
وألاهضاف التي ٌؿعى الٗغب بلى جدلُلها مً زالٌ الدكاعن م٘ البضًل الاؾتراجُجي هي :اإلاهام
واإلاهام الاكخهاصًت ،وحكمل ّ
وحكمل ال ّ
ّ
الخىمُت مً زالٌ
هغإ الٗغبي-ؤلاؾغاثُلي وؤمً الخلُج الٗغبي؛

ّ
واإلاهام الشلافُت ،وحكمل الخفاّ ٖلى ّ
ّ
ّ
الهىٍت
الاكخهاصًت؛
الخجاعة والاؾدشماع والخىىىلىظُا واإلاؿاٖضاث
ّ
ّ
والضًيُت.
اللىمُت
ً
ً
اجُجُا للٗغبّ ،
ألنها مىداػة بلى
ًغي الباخض مدمض الؿُض ؾلُم ّؤن الىالًاث اإلاخدضة لِؿذ بضًال اؾتر
بؾغاثُل في ّ
الهغإ الٗغبي-ؤلاؾغاثُلي ،وجًغِ ٖليهم لخلضًم جىاػالث إلؾغاثُل ٖلى نُٗض الاٖتراف
ّ
والخُبُ٘ مً صون ؤن جًغِ ٖلى بؾغاثُل ألصاء التزاماتها في ٖملُت ّ
الؿالم مً وكف لالؾدُُان

ّ
اإلادخلت .لىً الىالًاث ّ
اإلاخدضة هي يامً ْؤمً ّ
ّ
الضوٌ
الخلُجُت الٗغبُت،
والاوسخاب مً ألاعاض ي الٗغبُت
وهي قغًٍ اؾتراجُجي ّ
مهم للٗغب في الخجاعة والاؾدشماع واإلاٗىهاث الاكخهاصًت لبٌٗ ألاكُاع الٗغبُت
ً
همهغ ،واإلاىعص ّ
ألاوٌ ّ
للؿالح بلى ألاكُاع الٗغبُت الخلُجُت ،في خحن ّؤنها لِؿذ قغٍيا في الخفاّ ٖلى
ّ
ّ
اللىمُت والضًيُت.
الهىٍت

ّؤما البضًل ألاوعوبي فهى مخىافم م٘ الىالًاث ّ
ّ
ّ
اإلاخدضة بكإن ّ
ّ
الاكخهاصًت
والخدىالث
ألامىُت
الؿُاؾاث
الجاهبحن ّ
جىافـ بُنهما ٖلى ؤؾىاق اإلاىُلتّ .
ْ
ٌ
مخفلان ٖلى حٗؼٍؼ
لىً
ألاؾاؾُت في اإلاىُلت ،وبن وان هىان
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الخلل الاؾتراجُجي اللاثم إلاهلخت بؾغاثُل ،وٖضم مماعؾت ّ
ؤي يغىٍ ٖلى بؾغاثُل في مؿإلت ٖملُت
ّ
مى٘ ّ
ًدكضص ألاوعوبُىن في مؿإلت ْ
ّ
الخسلي ًٖ ؾالخها ّ
ّ
الضوٌ الٗغبُت وبًغان مً
الىىوي ،بِىما
الؿالم ؤو
جىاغم بحن اإلاىٓىمخحن ألاوعو ّبُت وألامحرهُت ججاه ّ
ٌ
امخالن ّ
الهغإ
ؤي مكغوٕ ألؾلخت صماع قامل .فهىان
ّ
ّ
ّ
ًسخو بـ"كًاًا
الٗغبي-ؤلاؾغاثُلي ،وجلؿُم للٗمل بحن الجاهبحن في الكغق ألاوؾِ؛ فاالجداص ألاوعوبي
ألامً اللُىت" ،بِىما جخٗامل الىالًاث ّ
اإلاخدضة م٘ "كًاًا ألامً الهلبت" .فالضوع ألاوعوبي ّ
ًمهض للضوع
ّ
الٓغوف اإلاالثمت ّ
ألاوٌ ّ
للخٗاون والخفاهم ْ
ألامحروي ،بط ّ
ّ
ّ
والشلافُت ،والاهخمام
الاكخهاصًت
ٖبر الٗالكاث
ًيهئ
ّ
باإلاجخم٘ اإلاضوي وخلىق ؤلاوؿان والخىم الهالر؛ فُما جخىلى الىالًاث اإلاخدضة مداوالث بٖاصة الهُيلت
ّ
للضوع ألاوعوبي في ٖالكخه ّ
اإلاؿلر .فهىان زالزت ؤبٗاص ّ
الؿُاؾُت ،وزغاثِ الُغٍم ،والغؼو
بالضوع ألامحروي
ً
وهي :حؿهُل الضوع ألامحروي ،وامخهام ّ
الهضماث الىاقئت ٖىه ،وصٖمه نغاخت في ألاػماث الخغظت.

ً
ً
ّ
مؿخلال ًٖ البضًل ألامحرويّ ،
ألنهما ّ
ًىمالن بًٗهما
فمً الىاخُت الىاكُٗت ،لِـ الاجداص ألاوعوبي بضًال
بكإن ّ
الهغإ الٗغبي-ؤلاؾغاثُلي وؤمً الخلُج .لىً هظا البضًل اإلاكترن ألاوعو-ؤمحروي هى اإلاهُمً ٖلى

الىٓام الضولي ،هما ؤهه كاؾم مكترن بحن الٗغب وألاجغان ،خُض ّبن جغهُا ًٖى في خلف قماٌ ألاَلس ي
ً
ّ
ممىىا بىاء مكاعهت ٖغبُتّ -
الاجداص ألاوعوبي ،ومً ّ
جغهُت زاعط بَاع
زم لِـ
(الىاجى) ،وحؿعى لالهًمام بلى
ّ
الخفاهم م٘ البضًل ألاوعوبي-ألامحروي.
ً
ٖاصث عوؾُا بلى لٗب صوع ٖالمي ،زهىنا في آؾُا الىؾُى والكغق ألاوؾِ ،وطلً مً زالٌ بىابت
ّ
واجفاق ّ
اإلاكغوٕ ّ
للخىلُب ًٖ الغاػ في الغب٘ الخالي م٘
الىىوي ؤلاًغاوي ،وٖلض نفلت ؾالح م٘ ؾىعٍا،
الؿٗىصًت؛ لىنها ال حؿعى بلى مىاظهت م٘ الغغب ،هما ال جغغب في وكىب خغب باعصة ظضًضة .والهٗىص
الغوس ي هى في نالر الٗالم الٗغبي ،ألهه ولما ػاصث حٗضصًت الٗالكاث الضولُت ،خلم طلً اإلاهالر الٗغبُت
ّ
ألاكل ،والتي لم
في اججاه لجم الغؼواث الٗؿىغٍت الٗلىُت اإلاخالخلت ٖلى الضوٌ الٗغبُت وؤلاؾالمُتٖ ،لى
ً
ّ
ْل هٓام اللُب ألاخاصي (غؼو ؤفغاوؿخان ّ
بال في ّ
زم الٗغاق) .لىً عوؾُا لِؿذ خالُا في مغهؼ
جدضر
ٌؿمذ لها بالخإزحر ّ
ّ
ّ
الٗغبُت ،هما ّؤنها ما ػالذ في مغخلت بٖاصة بىاء كضعاتها
ألامىُت
الفٗاٌ في اللًاًا
ً
ً
ً
الاكخهاصًتّ ،
مما ًجٗلها بضًال اكخهاصًا مدضوصا.
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ً
هما الح في الفترة ألازحرة البضًل ّ
الهُني ،فالهحن بخضي اللىي الٗاإلاُت الهاٖضة اكخهاصًا ،وهي ؤهبر
ّ
الكغاثُت اإلادؿاوٍت ،وجمخلً كضعاث ّ
اكخهاص في الٗالم مً خُض ّ
ّ
وناعوزُت ولىً كضعاتها
هىوٍت
اللىة
ً
ً
الٗؿىغٍت الخللُضًت مدضوصةٖ ،لما ّؤن هظه اللضعاث هي ألاهثر جىُْفا في الٗالكاث الضولُت .هما ّؤن
ّ
ّ
مجخمٗها فُه كىمُت هبري مخماؾىت ،وزلافت ٖغٍلت جدؿم بالكٗىع
بالؿمى الخًاعي.
لىً الهحن جىاظه مًٗالث ؤؾاؾُت هاقئت ًٖ الهٗىص الاكخهاصي طاجهّ ،
وؤهمها اإلاكىالث الاظخماُٖت
ّ
التي جغجبذ ًٖ الهٗىص الاكخهاصي ،والهجغة مً ألاعٍاف بلى اإلاضن ،واهدكاع الجغٍمت اإلاىٓمت ،والفؿاص
ً
الؿُاس ي ،فًال ًٖ الخضخم الؿياوي ،والجزٖاث الاهفهالُت في الخُبذ ومىغىلُا الضازلُت وؾِىىُاوغ.
هما جىاظه الهحن مًٗلت اؾدُٗاب اللىي الغؤؾمالُت الجضًضة في هٓام ؾُاس ي ًلىم ٖلى اخخياع الخؼب
الىاخض للؿلُت الؿُاؾُت .ولِـ لللُاصة الهِىُت اؾتراجُجُت ؾُاؾُت ٖاإلاُت ،باؾخصىاء مكغوٖها
ّ
ّ
الاكخهاصي لخإمحن مهاصع اؾخحراص الىفِ وألاؾىاق الخجاعٍت .بال ّؤن الهحن جاهض عغبتها في جدىٍل الىٓام
ً
ّ
مخٗضص ألاكُاب ،لىً ال ًبضو ّؤن لضيها بغهامجا لخدلُم طلً .وهي جخىافم في مجلـ
الٗالمي بلى هٓام
الىفىط ألامحروي بل ّ
جخدضي ّ
ألامً م٘ ّاججاهاث اللىي الغغبُت في ظمُ٘ اللًاًا وال ّ
جخجىب ّ
ؤي مىاظهت م٘
ً
ً
الىالًاث ّ
اإلاخدضة ؾُاؾُا وٖؿىغٍا.
ّ
الٗاإلاُت ألؾباب ّ
والىاك٘ ّؤن الهحن ال ّ
حٗض ختى آلان ّ
ّ
ٖضة ،ؤبغػها البٗض الجغغافي
كىة مازغة في الخىاػهاث
ً
ً
ًٖ كلب الىخلت ألاوعاؾُتّ ،
مما ع ّسخ اٖخلاصا لضي الٗلل الؿُاس ي الهُني بهامكُت الهحن ،فًال ًٖ
ؤلاصعان الشلافي لخهىنُت الخًاعة الهِىُت ّ
وؾمىها ٖلى الخًاعاث ألازغي ،بيافت بلى مدضوصًت
خض مً ّ
مما ّ
الضوع الٗالمي ّ
اهدكاع اللغت الهِىُت ّ
للهحن.
ً
الغاهًّ ،
ّ
فالهحن بضًل اؾتراجُجي ؤمني واكخهاصي مدضوص في الىكذ ّ
ولىنها بضًل مدخمل في اإلاضي
بطا،
البُٗض.
ٍسُت والجىاع الجغغافي ّ
وهىان ؤًًا البضًل ؤلاًغاوي ،فةًغان قغًٍ للٗغب بدىم ّ
الهالث الخاع ّ
والخضازل
ِ
ّ
ّ
الؿياوي ،فهي ّ
الخلُجُت  3022هُلىمتر ،وباقي الضوٌ
جُل ٖلى الخلُج الٗغبي ،خُض ًبلغ َىٌ ؾىاخلها
ّ
اإلاُلت ٖلى الخلُج هي ؤكُاع ّ
ٖغبُت .وإلاّا وان الخلُج هى اإلاَىفظ البدغي الىخُض إلًغان ،واإلاٗبر ّ
الغثِـ لىدى
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 %92مً ناص اث هفُهاّ ،
ّ
فةن الٗالكاث الٗغبُت-ؤلاًغاهُت جىدؿب ّ
زانت .وهدُجت الهغإ ؤلاًغاوي-
ؤهمُت
ع
ألامحروي بكإن البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي والٗغاق وفلؿُحن ولبىان وصٖم صوٌ الخلُج الٗغبُت للىالًاث
ّ
ً
اإلاخدضة وزكُتها مً الىفىط ؤلاًغاوي اإلاتزاًض في اإلاىُلتّ ،
حكيل في الىكذ ّ
الغاهً بضًال
فةن بًغان ال
ّ
ً
ً
ّ
زانت بطا واهذ الاؾتر ّ
ّ
اجُجُت الٗغبُت هي
ألامىُت،
اؾتراجُجُا ؤؾاؾُا للٗغب في ما ًخٗلم باللًاًا
ّ
الؿلمُت ّ
الدؿىٍت ّ
مهم بطا واهذ جلً الاؾتر ّ
للهغإ الٗغبي-ؤلاؾغاثُلي ،ولىنها بضًل ّ
اجُجُت جضوع خىٌ
ً
ً
جٓل بًغان في هٓغ الباخض ّ
اجُجُا في اإلاضي البُٗض بلى ؤن ّ
اإلالاومت .ولظلً ّ
جدل
الؿُض ؾلُم ،بضًال اؾتر
ّ
الىىوٍت ّ
الغاهىت.
ألاػمت
ّ
ً
وكض اكترح بٌٗ ّ
بضًال آزغ هى ما ّ
ؾمي بـ "مشلض اللىة" الظي ًلىم ٖلى ؤؾاؽ الخىافم
الضاعؾحن
ً
الاؾتراجُجي الٗغبي-ؤلاًغاوي-التروي ،لىً واكُٗت هظا البضًل جبضو مدضوصة خالُا.
ّ
ً
ّ
الٗضو ألاؾاس ي الظي ًبدض بٌٗ
ولٗله مً كبُل الخُاٌ ؤن هدىاوٌ بؾغاثُل بضًال للىًَ الٗغبي ،فهي
الٗغب ًٖ قغًٍ إلاىاظهخه .ولىً الىالًاث اإلاخدضة َغخذ هظا الخُاع وَالبذ بخدىٍله بلى واك٘ .وٍغي
ً
ً
الؿُض ؾلُم ّؤن الخىاكٌ بحن الٗغب وبًغان هى جىاكٌ زاهىي ملاعهت بدىاكًهم م٘ بؾغاثُل ،مكحرا بلى
ؤي ّ
ّؤن ؤهبر اإلاًٗالث في الٗالكاث الٗغبُت-الترهُت جىمً في جلً ّ
الىلُت ،ؤي بلى ّ
خض جغغب جغهُا في مىاػهت
ٖالكاتها الٗغبُت-ؤلاؾغاثُلُت.
ً
زالنت اللىٌ ّبن البضاثل الاؾتر ّ
اجُجُت الٗغبُت في خلبت ما بٗض الخغب الباعصة جبضو مدضوصة ظضا،
ّ
ّ
ّ
اإلااهض ّؤن جغهُا صولت ّ
وبالظاث في اإلاجاٌ ألامنيّ ،
الكغق
مهمت في
مما ًلىصها بلى مىاككت البضًل التروي .مً
ألاوؾِ وآؾُا ،وَكحر الضا ؾىن الغغبُىن وألامحرهُىن بلى ّؤن جغهُا ّ
ّ
حٗض مً الضوٌ
اإلادىعٍت للىالًاث
ع
ّ
ّ
ّ
اإلاخدضة .فهي بمىكٗها هدللت اجهاٌ بحن الكغق والغغب والكماٌ والجىىب وؤلاؾالم واإلاؿُدُت ،كاصعة
ٖلى الخإزحر في بلضان جبٗض آالف ألامُاٌ ًٖ البىؾفىع .هما ّ
جخمخ٘ جغهُاّ ،
بىمى اكخهاصي زابذ ،واػصهاع في
ّ
ّ
ّ
والخدضًاث
والًغىٍ الؿياهُت والبُئُت
نفىف الُبلت الىؾُى ،لىنها حٗاوي الىشحر مً الهٗىباث
ّ
الٗغكُت لألكلُاث ،والخىافـ اإلاغٍغ م٘ الُىهان ٖلى كبرم وٖلى خضوص ٖضص مً الجؼع وهظا م٘ ملضوهُا،
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ّ
والخالف م٘ ؾىعٍا والٗغاق بكإن الخدىم في مىاعص نهغ الفغاث اإلااثُت ،والٗالكاث الخغظت م٘ بلضان آؾُا
الىؾُى طاث ألاغلبُت اإلاؿلمت.
فٗىضما ػاع الغثِـ ألامحروي باعان ؤوباما جغهُا في هِؿان/ؤبغٍل  ،0229ؤبضي اهخمامه ببىاء قغاهت
اؾتراجُجُت م٘ جغهُاّ ،
وؤًض الضوع التروي في ٖملُت الدؿىٍت الٗغبُت -ؤلاؾغاثُلُت ،وصوعها في الٗالم ؤلاؾالمي.
فةطا واهذ جغهُا صولت مدىعٍت في ؾُاؾت الىالًاث اإلاخدضة ،فةلى ّ
ؤي خض هي هظلً في ؾُاؾاث الٗغب؟
ّ
ًداوٌ الباخض مدمض الؿُض ؾلُم جُبُم الكغوٍ ألاعبٗت اإلاُلىبت للبضًل الاؾتراجُجي واإلاهام اإلابخغاة مً
البضًل ٖلى الخالت الترهُت ،لُسلو بلى ؤلاظابت ًٖ ّ
الؿااٌ اإلاُغوح.
قدراث جركيا الاستراجيجيت
ّ
خضص هاًجز هغامغ في صعاؾت مهمت له وكغث في الٗام  ،4991زالزت ٖىانغ ّ
لللىة الترهُت هي :الاؾخلغاع
ً
الخلا ّ
جُىعاث صٖمذ هظه
الؿُاس ي ،واللضعاث الاكخهاصًت ،واللضعاث الٗؿىغٍت .وكض قهضث جغهُا
الىدُجت مً حٗمُم الضًملغاَُت والاؾخلغاع ،وتهضثت اإلاكيلت الىغصًت ،وجللُو هفىط ّ
اإلااؾؿت الٗؿىغٍت،
وجدؿحن الٗالكاث م٘ صوٌ الجىاع.
ّ
وجخفىق جغهُا ٖلى ظمُ٘ ظحرانها في ؤلاهجاػ الاكخهاصي ،فهي طاث كاٖضة نىاُٖت واؾٗت جغجىؼ ٖلى ؤعيُت
ً
ّ
ّ
مخُىعة مً اإلاىاعص البكغٍّت،
وجخمخ٘ بلاٖضة
مً اإلاىاص ألاولُت ،باؾخصىاء الُاكت .هما ّؤنها مىخفُت ػعاُٖا،
لىنها ٖاظؼة ًٖ جُىٍغ هفؿها في اإلاضي اإلاىٓىع بلى كُب اكخهاصي ومالي جخمدىع خىله الضوٌ اإلاجاوعة.
ّ
ْ
اإلادلي التروي مً  322ملُاع صوالع ٖام  0220بلى
وهي ِمً ؤكىي الاكخهاصاث الهاٖضة ،بط ػاص حجم الىاجج ِ
ً
 752ملُاع صوالع ٖام  ،0229بمٗضٌ ّ
همى ملضاعه  7.3في اإلائت ؾىىٍا .هما اعجف٘ مؿخىي الضزل الفغصي مً
ً
ؾىىٍا ،واعجفٗذ ّ
الهاصعاث مً  32ملُاع صوالع بلى  432ملُاع صوالع في
 3322صوالع بلى ٖكغة آالف صوالع
الفترة هفؿها.
ً
وٖلى اإلاؿخىي الٗؿىغيّ ،
حٗض جغهُا ألاكىي بحن ظحرانها ٖؿىغٍا بدؿب هغامغ( ،)4991ومحزان اللىي
ً
ً
ؤلاكلُمي في نالخها؛ فهي جهى٘ ظؼءا هبحرا مً ؾالخها ،وبالظاث الُاثغاث اإلالاجلت والؿفً الخغبُت.
وجىفي كضعاث جغهُا الٗؿىغٍت للضفإ ًٖ جيامل البالص اللىمي ،لىنها لِؿذ وافُت لخلضًم صٖم ٖؿىغي
14
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ّ
ّ
لضوع ّ
كىة بكلُمُت َىٍل ألاظل .لىً جغهُا جخُل٘ بلى صوع ًخسُى كضعاتها هضولت ميكئت لىمِ الىٓام
ؤلاكلُميٖ ،لى ّ
خض حٗبحر صاوص ؤوغلى.
جىافلُت م٘ ظحرانها ألاوع ّ
ّ
وبُحن
وكض اهخهجذ جغهُا مىظ ؤوازغ الدؿُٗىاث مً اللغن اإلااض ي ؾُاؾت
ً
ّ
وفلا لضاوص ؤوغلى الظي ّ
نغح بٗض ًىم
وآلاؾُىٍحن والٗغب ،ؤي ؾُاؾت "نفغ مً اإلاكىالث م٘ الجحران"،
ّ
واخض مً حُِٗىه وػٍ ًغا للخاع ّ
ظُت ؤهه ًغٍض ؤن جلىم بالصه بضوع ؤهبر في الكغق ألاوؾِ والبللان واللىكاػ.
وهىظا ،فةن جغهُا عاغبت في بىاء ٖالكاث اؾتراجُجُت م٘ الٗغب وم٘ ول ألاكالُم التي جخٗامل مٗها .وهي
ً
عغبت جدٓى بخىافم جغوي صازلي ،فًال ًٖ وظىص جىافم ٖغبي  -جغوي في الخىظهاث الشلافُت الضًيُت
والؿُاؾُت .وٖلُه ،فةن جغهُا هي ؤهثر البضاثل الاؾتراجُجُت نضكُت باليؿبت بلى الٗغب ،خُض ًىظض
جىافم ٖغبي خىٌ هظا البضًل ،وال اٖتراى ؤمحروي ؤو ؤوعوبي ؤو بًغاوي ٖلى هظا الضوع.
ً
ً
ؤي ّ
خض ًمىً لترهُا ؤن ّ
ّؤما بلى ّ
جاصي صوعا فٗاال في جدلُم ألاهضاف الٗغبُت مً زالٌ ٖالكت اإلاكاعهت
خل الهغاٖاث ؤلاكلُمُت ْ
ٖبر الاهسغاٍ والخفاٖل م٘ ّ
الاؾتراجُجُت؟ فةن جغهُا جًُل٘ بضوع في ّ
ول ألاَغاف
ول ألاَغاف ،مشل ّ
ّ
الضٖىة بلى بوكاء ّ
للخىنل بلى هخاثج لهالر ّ
آلُت اظخماٖاث الضوٌ اإلاجاوعة للٗغاق،
وبوكاء ملخلى ؤهلغة للخٗاون الاكخهاصي بحن فلؿُحن وبؾغاثُل وجغهُا .وهظلً صوعها في الىؾاَت بحن
الٗغب وؤلاؾغ ّ
اثُلُحن في اإلافاوياث.
ّ
الكغق ألاوؾِ ْ
ٖبر اإلاباصعاث
هما جىهغف جغهُا بلى الايُالٕ بضوع مغهؼي في بىاء ألامً اإلاكترن في
الجماُٖت ،مشل مباصعة بؾُىبىٌ للخٗاون ،وهي مباصعة في بَاع خفل قماٌ ألاَلس ي .وَكمل طلً ؤن جلىم
جغهُا بضوع الضولت التي جبني الىٓام في الكغق ألاوؾِ ،ؤي اكتراح هُيلُت ألامً في اإلاىُلت واإلاكاعهت في
جُبُلها .وجغهُا كاصعة ٖلى لٗب ؤصواع بىنفها مغهؼا اكخهاصًا بكلُمُا ومغهؼا للخىاع بحن الخًاعاث
ّ
ً
ّ
وظؿغا بحن مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي والاجداص ألاوعوبي.
مجاالث التعاون العربي-التركي

ألاوٌ الباخض مدمض هىع الضًً ً
في اللؿم الشاوي مً الىخاب فهالن ،هخب ّ
مبرػا وظهت هٓغ ٖغبُت في
الخٗاون ّ
والخيؿُم الٗغبي-التروي ،والشاوي ّ
ًلضم وظهت هٓغ جغهُت هخبها هىعقحن غىهاي ؤحل ؤوغلى.
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ّ
وٍخٗغى هىع الضًً في صعاؾخه إلاجاالث الخٗاون بحن الٗغب وألاجغان في الاكخهاص ّ
ّ
والؿُاؾت والشلافت
والاظخمإ .وٍغي ّؤن هىان خاظت ّ
ملخت لدكىُل لجىت جلُُم مكترهت ٖغبُت-جغهُت جغنض واك٘ ّ
ول َغف
ّ
وبمياهاجه ،بدُض حؿهل الاؾخفاصة مً سغغاث الُغف آلازغ إلاؼٍض مً الخيامل الاكخهاصي .وَكحر بلى ّؤن مً

ؤنل  322ملُاع صوالع كُمت الخجا ة الخا ظُت الترهُت ٖام ّ ،0229
فةن ّ
خهت الٗالم الٗغبي جلاعب الـ47
ع
ع
ملُاعا فلِ ،وهى عكم ملبىٌ لىىه صون الدجم اإلاإمىٌ بلىغه ،خُض جدخاط الٗالكاث الاكخهاصًت بلى مؼٍض
مً الخُىٍغ واإلاخابٗت.
ً
ً
فةن جغهُا ّ
لهىاُٖت والؼعاُٖت الترهُتّ ،
مهمت للمىخجاث ا ّ
ؾىكا ّ
حؿض ظؼءا مً
فةن وان الٗالم الٗغبي
ّ
اخخُاظاتها مً ّ
الىفِ والغاػ مً الٗالم الٗغبي ،فُما حؿخىعص الجؼء ألاهبر مً عوؾُا وبًغان .وجخُل٘ جغهُا
ّ
زِ هابىوى للُاكت اإلاؼم٘ بوكائه في ّ
الؿىىاث
بلى ؤن ًيىن الىفِ الٗغاقي مً اإلاهاصع ألاؾاؾُت لغفض
ّ
ً
الللُلت اإلالبلت ،فًال ًٖ وظىص زِ هغوىنً-ىمىعَالُم.
وٍمىً الخٗاون بحن الٗغب وألاجغان في جهضًغ الىفِ والغاػ وفي اإلاكاعَ٘ اإلااثُت والهىاُٖت والؼعاُٖت
ً
زهىنا الاؾدشماع الٗغبي في جغهُا في الٗلاعاث ّ
والؿُاخت والخهيُ٘ والؼعاٖت ،وبوكاء
والاؾدشماع اإلاخباصٌ،

ّ
ؾىق
اكخهاصًت مكترهت بحن الجاهبحن.

الؿُاس ي ،ففلض حؿاعٕ ّ
الخًامً ّ
ّؤما ٖلى الهُٗض ّ
الؿُاس ي بحن الجاهبحن هدُجت اإلاساَغ والتهضًضاث
ّ
اإلاؿخجضة .وما وان لهظا ّ
ّ
ّ
ًخُىع بلى حٗاون اؾتراجُجي واجفاكُاث غحر مؿبىكت بحن
الخًامً ؤن
اإلاكترهت
وول مً ؾىعٍا والٗغاق ومجلـ الخٗاون الخلُجي مً ظهت ؤزغي ،لى لم جىً ّ
جغهُا مً ظهتّ ،
اإلايىهاث
الشلافُت والخًاعٍّت والظهىُت وؤلاخؿاؽ باإلاهحر اإلاكترن واخضة لضي الُغفحن.
وٍغي هىع الضًً ّؤن ؤمام الٗغب وألاجغان فغنت جا ٍسُت هدُجت اهبشاق غبت مكترهت مسلهت في ّ
الخٗاون
ع
ع
ً
ّ
ّ
ّ
والضولُت التي جىفغ هجاخا لهظا
الخدىالث ؤلاكلُمُت
والخيؿُم بلى ؤٖلى صعظت ،مؿخفُضًً مً لخٓت
ّ
الخٗاون؛ مكح ًرا بلى وظىص ّ
زلافُت وخًاعٍّت وظغغ ّ
ّ
افُت مكترهت بحن جغهُا والٗالم الٗغبي حكيل
ميىهاث
ّ
ألاؾاؾُت لبىاء حٗاون مكترن ونلب في ّ
ول اإلاجاالث .وَٗخبر ؤن هظا الخٗاون ًجب ؤن ًإزظ
ؤخض الخىافؼ
ً
ً
ّ
واإلاخمشل في بًغان ،ما ًمىده اإلاؼٍض مً ّ
الهالبت
بٗحن الاٖخباع الٗمم الاؾتراجُجي له ظغغافُا وخًاعٍا،
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ّ
ّ
والخماًت .هما ًجب ؤن ّ
ّ
ّ
جخىؾ٘ مجاالجه وؾاخاجه بلى ّ
والضولُت ومنها مىٓمت اإلااجمغ
ؤلاكلُمُت
ول اإلاىٓماث
ّ
ؤلاؾالمي وألامم ّ
اإلاخدضة ومجلـ ألامً الضولي وغحرها مً اإلاىٓماث الضولُت.
ّؤما هىعقحن غىهاي آحل ؤوغلى فلض ؤوضر في وعكخه ّؤن جغهُا ال جملً زُاعا باليؿبت بلى ٖالكاتها م٘
ّ
الغغبُحن .فُىظض وعاء زُاع جغهُا في ّاجبإ ؾُاؾت الخىاػن ّ
ّ
ومخٗضصة ألاَغاف التي
الفٗالت
ظحرانها وخلفائها
ّ
ٖلالهُت جٓهغ ّؤنها جفهم مكاول اإلاىُلت ؤفًل مً
بضؤث جىضج مالمدها في مغخلت ما بٗض الخغب الباعصة،

ّ
ّ
ّ
بًجابُاتها الاؾتراجُجُت التي ونفها ألاواصًمُىن
"اللىة اإلاغهت"  ،ال
الغغبُىن بـ
صوٌ اإلاىُلت .فترهُا ػاصث
ؾُما في بَاع الخىاع التروي-الٗغبي .وال ًمىً بهياع ّ
ّ
خُىٍت الٗالكاث الاكخهاصًت والشلافُت التي جضزل في
ً ً ّ
بَاع ّ
اللىة اإلاغهت .وَُٗي ؤمشلت ٖلى طلً منها :اهخساب ؤهمل الضًً بخؿان ؤوغلى ؤمُىا ٖاما إلاىٓمت اإلااجمغ
مما ّ
وملغها ظضة ،في ٖام ّ ،0225
ّ
كىي الٗالكاث بحن جغهُا وصوٌ الخلُج الٗغبُت .ووكٗذ
ؤلاؾالمي،
ّ
ّ
اجفاكُت حكىُل اإلاجاٌ التروي-الؿٗىصي للٗمل في الغٍاى ٖام  ،0223واجسظ كغاع بوكاء نىضوق لدكغله
ّ
ّ
"اجفاكُت بَاع الخٗاون الاكخهاصي" م٘ صوٌ
ماؾؿت صولُت مً ؤظل حصجُ٘ الاؾدشماع في جغهُا ،وجىكُ٘
مجلـ الخٗاون الخلُجي.
ّ
مهمخحن مً ظهت الخٗاون الاؾتراجُجيّ -
وؤقاع الباخض بلى هلُخحن ّ
الؿُاس ي ؤلاكلُمي ،ؤزغجا في الخىاع الٗغبي-
التروي هما :بصعان ّ
التهضًض الغغبي طاجه ،بٗض عبِ هجماث  44ؾبخمبر  0244باإلاؿلمحن؛ ّ
وجدىٌ ؤلاؾالم بلى
ّ
ٌكيل ؤع ّ
يُت لخُىٍغ مفهىم مكترن في
مكيلت ؤمً ،وهى ما ؤػعج الضوٌ الٗغبُت وجغهُا .وٍمىً للخىاع ؤن
ّ
ّ
اإلاىُلت ،مشل مباصعة الضوٌ اإلاجاوعة للٗغاق اإلاخٗللت بمؿخلبل هظا البلض .والىلُت الشاهُت هي جضزل
ّ
الىالًاث اإلاخدضة مً ظاهب واخض في الٗغاق ٖام  ،0223فلض ّؤصي الللم اإلاخٗلم بمؿخلبل الٗغاق بلى
حؿغَ٘ الخىاع الاؾتراجُجي بحن صوٌ اإلاىُلت .فمؿخلبل الٗغاق له اللضعة ٖلى الخإزحر في الٗالكاث الٗغبُت-
الترهُت وألامحرهُت-الترهُت-الٗغبُتّ ،
والخٗاون ؤلاكلُمي.
وكض ٖالج اللؿم الشالض مً الىخاب واك٘ الٗالكاث الٗغبُت  -الترهُت وآفاكها بىعكت هخبها غىفحن ناق
ْ ّ
ّ
وىظهت هٓغ جغهُت .وكض ّ
مىيىعي الُاكت ومكيلت اإلاُاه وعهؼ ٖلى الٗالكاث الخجاعٍّت –
ججىب الخضًض ًٖ
اظخماُٖت وؾُاؾُت ّ
َ
ّ
ّ
غحرث
هخاثج
الخدىٌ الاكخهاصي كض ّؤصث بلى
الهىاُٖت .وَٗخبر ناق ّؤن مغخلت
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الؿُاؾت الخاعظُت بؿغٖت .ولظلً ًغظ٘ ّ
ّ
الؿبب ألاؾاس ي الهخمام جغهُا بأؾُا الىؾُى والبللان ولِـ
ّ
ّ
الخدىٌ الاكخهاصي لترهُا .وَكحر بلى مغخلت ؤلانالخاث التي بضؤها
الكغق ألاوؾِ وقماٌ ؤفغٍلُا بلى

َ
مىاَم ّ
ّ
مُٗىت مً ألاهايىٌ،
مخجمٗت في
الغثِـ ؤوػاٌ في زماهِىاث اللغن الٗكغًٍ ،خُض واهذ الهىاٖت
ً
ّ
ً ّ
وجترهؼ في بؾُىبىٌ و ب محر وؤيىت وبىعنت ،لىً ّ
الخهضًغ ؤنبذ ٖىهغا مهما باليؿبت بلى جغهُا بٗض
ػ
ّ
الخغة بؿغٖت ،وطلً بٗض جُىٍغ ّ
ّ
الاكخهاصًت بكيل قامل في
الؿُاؾت
صزىلها مغخلت ؾىق الخجاعة
ّ
جدغع ّ
ّ
ّ
اإلاسخهت يغوعة ّ
وفٗالُتها إلهؿاب جغهُا ٖملت نٗبت .ولم
الخجاعة
الشماهِىاث .لظلً ،عؤث الجهاث
الخدغع ٖلى ٍاصة ّ
الهىاٖت في مضن جغهُت نغحرة ّ
الخهضًغ ،بل ّؤصي بلى اهدكاع ّ
ّ
ٖضة مشل صهحزلي
ًلخهغ هظا
ػ
وغاػي ٖىخاب وكِؿغي وكىهُت وؤهلغة.
وبٗض ٖغيه ّ
للخغحراث الاظخماُٖت والاكخهاصًت في جغهُاًُ ،غح الباخض هٓغة جغهُا بلى اإلاىُلت .فلض بضؤث
الهاص اث الترهُت بكيل ؾغَ٘ مىظ ٖام ّ 4999
ّؤو ًال ّ
ختى ٖام  .0229وواهذ خهُلت ؾىق
جخغحر حكىُلت ّ ع
ّ
الاجداص ألاوعوبي مً مجمل ناصعاث جغهُا  51في اإلائت ٖام  ،4991واعجفٗذ هظه اليؿبت بلى  51في اإلائت
ّ
ٖام  ،0222واهسفًذ فُما بٗض بلى  11في اإلائتّ .ؤما وؿبت جهضًغ جغهُا بلى الكغق ألاوؾِ فلض اعجفٗذ
مً حؿٗت في اإلائت بلى  49في اإلائت زالٌ الفترة هفؿها .وبطا هٓغها بلى اإلاحزان الخجاعي م٘ ّ
الضوٌ الٗغبُت ،هغي
جدىٌ بًجابُا لهالر جغهُاٖ ،لى الغغم مً فاجىعة ّ
ّؤهه ّ
الىفِ في هظه اإلاغخلتٖ ،ضا بٌٗ الضوٌ مشل كُغ.

ّ
وكضم مىحر الخمل وظهت هٓغ ّ
ٖغبُت ًٖ واك٘ الٗالكاث الاكخهاصًت بحن الجاهبحن .وكاٌ ّبن هظه الٗالكاث
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلادضصاث في مجمىٖت مً
اإلادضصاث اإلاازغة التي جخدىم في مؿحرتها .وجخمشل هظه
جىُىي ٖلى مجمىٖت مً

ّ
ً
الٗىامل والٗىانغ الخاعٍسُت والؿُاؾُت والشلافُت والاكخهاصًت والاظخماُٖت ،فًال ًٖ الٗىامل
ّ
ّ
ّ
ّ
الاؾتر ّ
الٗغبُت وجغهُا .ومً ّ
الجُىؾُاؾُت ّ
اإلادضصاث التي
ؤهم
ليل مً البالص
اجُجُت التي جخٗلم باإلاياهت

الٗغبُت – الت ّ
ّ
رهُت والتي لم جبضؤ بالفخذ الٗشماوي لألكُاع
ًىعصها الباخض :ؤلاعر الخاعٍخي في الٗالكاث
ّ
ٌ
ّ
الٗغبُت
وظىص فٗلي في الضولت
الٗغبُت ،وبهما م٘ اٖخىاق اللباثل الترهُت ؤلاؾالم ،خُض ؤنبذ لألجغان
ؤلاؾالمُت .وكض قاعن ّ
الؿالظلت ألاجغان في مىاظهت الغؼو الفغهجي ،هما وان لىىع الضًً ػهيي صو ٌع في
ّ
ّ
جىخُض بالص الكام ومهغ وبكامت صولت عاثضة في مجاالث الخُاة وافت.
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ً
ّ
اإلادضصاث ّ
اإلاهمت ؤًًا ٖالكت جغهُا م٘ الغغب ألاوعوبي والىالًاث اإلاخدضة ،بط ومىظ كُام صولت جغهُا
ومً
ّ ً
الخضًشتّ ،اجسظث ً
ّ
مخهىعة ّؤن اهفهاٌ جغهُا
والاكخهاصًت اإلاىالُت للغغب،
ٖضصا مً اإلاىاكف الؿُاؾُت
جمؿىها بىهجه ّ
ًٖ مدُُها الٗغبي وؤلاؾالمي هى بمشابت ظىاػ مغوع لها هدى الغغب الظي ؤٖلىذ ّ
الؿُاس ي
ّ
والاكخهاصي والشلافي.
ّ
ّ
الترهُت – ؤلاؾغ ّ
ّ
والخُىعاث الخانلت في َبُٗت الىٓام الاكخهاصي التروي
اثُلُت
هما حكيل الٗالكت
وكًُت اؾىىضعون ،وهٓغة جغهُا بلى الٗغب وهٓغة الٗغب بلى جغهُاّ ،
ّ
ّ
مدضصا ع ً
ثِؿا
وجىظهاجه ،ومؿإلت اإلاُاه
ّ
ّ
َ
الاكخهاصًت بحن جغهُا والٗغب.
آزغ للٗالث
ْ
ّؤما اللؿم الغاب٘ مً الىخاب فلض ٖالج مؿإلت ّ
ْ
الُغفحن.
وظتهي هٓغ
الهىٍت بحن جغهُا والىًَ الٗغبي مً
وكضم وظهت ّ
ّ
الٗغبُت ؾُاع الجمُل الظي اٖخبر ّؤهىا في خاظت بلى فهم عاسخ ّ
ّ
للهىٍت ومٗغفت ظظوعها
الىٓغ
ً
زهىنا ببان اإلاغخلت الخغظت التي اهفهل زاللها الٗغب ًٖ ألاجغان بخإزحر انهُاع ّ
الضولت
الخاعٍسُت،
الٗشماهُت التي واهذ ججمٗهم وؤكىام ّ
ٖضة ؤزغي ٖلى مؿاخت ظغغافُت هبري في مغهؼ الٗالم .واهذ ّ
ّ
الهىٍت
ّ
ٖشماهُ ًت ٖلى امخضاص كغون ّ
ّ
ّ
اللىمُاث مىظىصة بدىم اللغت والشلافت والخٗلُم واإلاكاٖغ ،ولىً
ٖضة ،وواهذ
كىة ّ
الىعي لم ًىً ًخجاوػ ،في طلً الٗهغّ ،
الهىٍت الٗشماهُت التي واهذ بمشابت الغابُت الخلُلُت إلاً وان

جدذ اإلآلت الٗشماهُت ٖلى امخضاص جاعٍش َىٍل .وٍغي الجمُل ّؤن هىان الًغوعة إلٖاصة الخفىحر في مؿإلت
ً
ّ
الهىٍت ،زهىنا ٖىض زالزت مجخمٗاث هبري في الكغق ألاوؾِ هي :الٗغب وألاجغان وؤلاًغاهُىن الظًً
ً
ّ
ؤزغوا ٖمُلا في الخاعٍش الخضًض.
وكضم الباخض ؤجُان مذجىبُان وظهت ّ
ّ
ّ
الىٓغ الترهُت بكإن مؿإلت ّ
ّ
الخدىٌ
والخغحر الظي
الهىٍت ،فاٖخبر ّؤن
ً
ّ
ؤي ّ
ّ
حغحر في ٖالكاث جغهُا في ّ
"ًخدلم بكيل ؤؾغٕ مً ّ
ؤي ؾاخت
الٗغبُت:
حكهضه جغهُا خالُا في ٖالكاتها
ّ
ؤزغي .وبطا ؤعصها َغح عئٍت جخٗلم باإلاؿخلبل فٗلُىا ؤن وٗغف وهفهم ماطا ؾُدضر وبلى ؤًً جظهب جغهُا
زالٌ الٗكغ ؾىىاث ؤو الخمـ ٖكغة ؾىت اإلالبلت .و ؤمام جغهُا َغٍلان بكيل ٖامّ :
ألاوٌ جىظض فُه
ً
ّ ً ً
ًىما بٗض ًىمّ .ؤما الشاوي فخىظض فُه ّ
ّ
الهىٍت الترهُت
والهىٍت الترهُت التي جًٗف
جغهُا ممشال مهما في الٗالم
ً
ًّ
ًّ
التي جدافٔ ٖلى هفؿها ّ
وكىتها .ملابل طلً جىظض جغهُا الٖبا صولُا ٖاصًا ووؾُا" .كض ٌؿخغغب الىشحرون
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هظا ّ
هىٍت الضوٌ ّولما كىٍذ ّ
الخىاكٌ ،ألهه في الخالت الُبُُٗت جلىي ّ
الضولت ،لىً الىي٘ لِـ هظلً في
ّ
ٖالم الُىم ،وفي جغهُاّ .بن جغهُا ؾخهبذ صولت ّ
للهىٍت الترهُت ،وهظا
مهمت في الٗالم خؿب بيٗافها
ً
صًىامُىُا زالٌ ّ
الؿىىاث اإلالبلت.
الىي٘ ؾُيىن ؤوضر
ّ
الضًيُتّ -
ّ
الؿُاؾُت في الىًَ الٗغبي وجغهُا ،فىخب ًٖ هظه
وٍدىاوٌ الىخاب في كؿمه الخامـ الاججاهاث
ّ
الاججاهاث في الىًَ الٗغبي مدمض ظماٌ باعوث ،الظي كاٌ ّبن وكإة الخغهت ؤلاؾالمُت الخضًشت في الىًَ
ٖملُت الفهل بحن الخالفت ّ
بالخدىٌ ّ
ّ
الؿغَ٘ الظي كامذ به جغهُا "الىمالُت" مً ّ
والؿلُىت
الٗغبي جغجبِ
الضًً ًٖ ّ
في هىفمبر  ،4900بلى ٖملُت بلغاء الخالفت هفؿها في ما ؽ  ،4901وفهل ّ
الضولت بكيل ّ
جام في
ع

يىء اإلافهىم الُٗلىبي الغاصًيالي للٗلماهُت الظي ّ
ؤؾؿخه الجمهىعٍت الفغوؿُت الشالشت .وبظلً ،ازخهغث
ؤكل مً ؾىت وههف ما اؾخغغكه ّ
ّ
جغهُا الىمالُت مً هاخُت اإلالاعهت في ّ
جُىع
الٗلماهُت الفغوؿُت مً كُام

الشىعة الفغوؿُت في الٗام  4799بىىٕ مً كىمىت الىىِؿت اليازىلُىُت الفغوؿُت بالفهل ؤلاصاعي ولِـ
الٗلُضي ؤو الُلس ي بحن ّ
الضولت وهىِؿت عوما اليازىلُىُت ،بلى غاًت الفهل الُٗلىبي ؤو الغاصًيالي ّ
الخام
الضًً ّ
بحن ّ
ّ
والضولت في صؾخىع
الجمهىعٍت الشالشت في الٗام .4925
ّ
ّ
ؤلاؾالمُت في جغهُا الباخض خاجم بًتي ،فٗغى لىُفُت ونىٌ خؼب الٗضالت والخىمُت
وهخب ًٖ الاججاهاث
الؿلُت ّ ،
بلى ّ
وجُىع الخغهت ؤلاؾالمُت في جغهُا في بَاع هظه الخبرة.
ّؤما اللؿم الؿاصؽ مً الىخاب ،فُُغح مؿإلت الجِل ّ
والؿلُت في جغهُا والٗالم الٗغبي .وٍىاكل فُه
الباخض ٖلي بحرم ؤوغلى واك٘ جغهُا ،فُما ٌؿخٗغى الضهخىع مىظع ؾلُمان الىاك٘ الٗغبي.
وٍىلل الىخاب في الخخام ما صاع مً مىاككاث زالٌ اإلااثضة اإلاؿخضًغة التي ّجى ْ
ظذ ؤٖماٌ ّ
الىضوة الفىغٍت،
ّ
زُت ٖمل للمؿخلبل قاعن فيها ٌ
ٖضص مً الباخشحن .وٍيخهي الىخاب بيلمخحن إلاضًغ مغهؼ
خُض َغخذ
صعاؾاث الىخضة الٗغبُت زحر الضًً خؿِب وللباخض التروي مىهىع ؤق غىن.
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