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مقدمْ:
أزاع كغاع اإلاغغب التراحؼ غً ؾُاؾت "الىغس ي الكاغغ" التي اهخهجها مىظ  1984جاعٍش اوسحابه مً مىظمت الىخضة
ؤلافغٍلُت ،الػضًض مً عصوص الفػل ،وبضا الىظام اإلاغغبي همً ًبدث غً ؾاخت حضًضة ومخىفـ لخدلُم مياؾب بػض
اقخضاص اإلاػغهت الضبلىماؾُت واللاهىهُت التي جسىيها حبهت البىلِؿاعٍى غلى أهثر مً نػُض.
في زُابه أمام كمت الاجداص ؤلافغٍلي اإلاىػلضة باصٌـ ابابا ًىاًغ  2017أهض اإلالً مدمض الؿاصؽ لللاصة ألافاعكت أن
اهًمام بالصه الى الاجداص ال ٌؿتهضف وخضة اللاعة ،بل اهه ؾِؿاهم في جدلُم أحىضة الخىمُت لكػىب افغٍلُا ولم قملها،
ولماث ؾغغان ما أماَذ ألاًام اللثام غً ألاهضاف الخفُت التي خغهذ اإلاغغب فجؤة للػىصة الى اإلاىظمت ؤلافغٍلُت عغم أن
أؾباب الاوسحاب منها ال جؼاٌ كاتمت.
العٌامل اليت دفعت املغزب إىل طلب االنضنام إىل االحتاد اإلفزٍقُ:
اصتعادّ االحتاد اإلفزٍقُ لدًري يف حل القضَْ الصحزاًٍْ/

قيل مىكف الاجداص ؤلافغٍلي زالٌ الؿىىاث ألازحرة جدىال غحر مؿبىق ؾاهم في هؿغ خالت الجمىص واللفؼ باللًُت
الصحغاوٍت هدى اإلادافل الضولُت ،فاجسظث اللمم ؤلافغٍلُت اإلاخػاكبت كغاعاث هامت ال جلل أهمُت غً جلً اإلاخسظة بػض
الاحخُاح اإلاغغبي للصحغاء الغغبُت ؾىت .1975
ومً بحن اللغاعاث التي أزاعث خفُظت الىظام اإلاغغبي ،ويؼ مُلب جدضًض جاعٍش إلحغاء الاؾخفخاء في الصحغاء الغغبُت يمً
ألاحىضة الغتِؿُت لػمل الاجداص غلى مؿخىي اإلادافل الضولُت ،وحػُحن مبػىر زام الى الصحغاء الغغبُت ،واغاصة جفػُل
لجىت عإؾاء الضوٌ والحيىماث اإلاػىُت بالجزاع في الصحغاء الغغبُت ،وجىؾُؼ غًىٍتها  ،واوكاء فغٍم اجهاٌ صولي مػني
بالصحغاء الغغبُت مً أحل ابلاء اإلاؿؤلت مضعحت في حضوٌ ألاغماٌ الضولي  ،وخكض الضغم الالػم إلًجاص خل مبىغ للجزاع،
وأصعحذ اللًُت الصحغاوٍت هبىض عتِس ي في الاحخماغاث الؿىىٍت بحن مجلـ الؿلم وألامً ؤلافغٍلي ومجلـ ألامً الضولي،
وملاَػت "مىخضي هغاوـ مىهخاها" في وسخه الثالر.
وغلى الهػُض اللاهىوي انضع الاجداص ؤلافغٍلي ع أًا كاهىهُا خىٌ اؾخغالٌ زغواث الصحغاء الغغبُت  ،قيل الى حاهب كغاع
مخىمت الػضٌ ألاوعوبُت والغأي الاؾدكاعي لىهُل ألامحن الػام لألمم اإلاخدضة ألاؾبم للكئون اللاهىهُت ؾالخا هاما لضي
حبهت البىلِؿاعٍى في مػغهتها اللاهىهُت التي خللذ هخاتج هامت غلى الهػُض الضولي.
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ومً بحن الخُىاث اإلاخلضمت جبني البرإلاان ؤلافغٍلي لللًُت الصحغاوٍت مً زالٌ مهاصكخه غلى كغاعاث هامت جضغى الى
اؾخىماٌ مؿاع جهفُت الاؾخػماع مً الصحغاء الغغبُت ،واهخساب الجمهىعٍت الصحغاوٍت هاتبا للغتِـ ،وازخُاع الغتِـ
الكهُض مدمض غبض الػؼٍؼ و الغتِـ ابغاهُم غالي يُفا قغف غلى صوعاث البرإلاان ؤلافغٍلي.
وغلى الهػُض ؤلاوؿاوي وملف خلىق ؤلاوؿان جبيذ اللجىت ؤلافغٍلُت لحلىق ؤلاوؿان والكػىب كغاعاث هامت جضغى الى
خماًت خلىق ؤلاوؿان في الصحغاء الغغبُت ،وجُالب بالًغِ غلى اإلاغغب لخمىحن الكػب الصحغاوي مً مماعؾت خم
جلغٍغ اإلاهحر ،وأوفضث اللجىت بػثت لخلص ي الحلاتم عفٌ اإلاغغب اؾخلبالها.
وكضمذ مفىيُت الاجداص ؤلافغٍلي ألوٌ مغة مؿاغضاث مالُت هامت الى الحيىمت الصحغاوٍت وطلً مً احل الخسفُف مً
أزاع الفًُاهاث التي احخاخذ مسُماث الالحجحن الصحغاوٍحن ،وأوفضث بػثاث لالَالع غلى أوياع الكػب الصحغاوي.
هما بغػ صوع الجمهىعٍت الصحغاوٍت مً زالٌ اإلاهام التي أؾىضث اليها ،واإلاكاعهت في جيىًٍ "كضعة اكلُم قماٌ افغٍلُا
لللىة الافغٍلُت الجاهؼة" واهخسابها في مىهب ملغع لجىت الالحجحن وهاتب لغتِـ اإلاجلـ الاحخماعي الثلافي و الاكخهاصي،
وهاتبا أوٌ لغتِـ اللجىت الفىُت اإلاخسههت لكئون الكباب والغٍايت والثلافت فًال غً مكاعهت الجمهىعٍت الصحغاوٍت
في لجان مغاكبت الاهخساباث التي هظمذ في غضص مً الضوٌ الافغٍلُت.
للض جمىً الاجداص ؤلافغٍلي في ظغف وححز مً اؾخػاصة صوعه غلى الهػُض الضولي وطلً بفًل جىخُض الجهىص واًمان
اللاصة ألافاعكت بمُثاق الاجداص ؤلافغٍلي ،وهجاح عتِؿت مفىيت الاجداص الؿابلت "صالمُني ػوما" في حػل اإلاىظمت اللاعٍت
قغٍيا فاغال لألمم اإلاخدضة في جدلُم الؿلم والامً في افغٍلُا.
في اإلالابل وان اإلاغغب ًىظغ الى جىامي صوع الاجداص ؤلافغٍلي هلىة فاغلت في اإلاجخمؼ الضولي زُغا خلُلُا غلى مسُُاجه في
الصحغاء الغغبُت  ،فداوٌ الًغِ مً زالٌ فغوؿا للُؼ الُغٍم أمام صوع مدخمل لالجداص ؤلافغٍلي في خل اللًُت
وألامحن الػام الامميي اتهم مً زاللها الاجداص
الصحغاوٍت ،خُث وحه اإلالً مدمض الؿاصؽ عؾاتل الى مجلـ ألامً
ؤلافغٍلي بالؿعي الى وؿف الجهىص اإلابظولت مً َغف ألامم اإلاخدضة والاهدُاػ لجبهت البىلِؿاعٍى ،بخدغٌٍ مً الجؼاتغ،
وحكُِؼ مً ألاماهت الػامت لالجداص ألافغٍلي ،والؾُما اصاعة الؿلم وألامً التي ًضًغها صبلىماؾُىن حؼاتغٍىن مىظ غضة
ؾىىاث وبهىعة مخػاكبت()1
فكل اإلاغغب في مداوالجه غىضما جم الخؤهُض غلى صوع الاجداص ؤلافغٍلي الهام في الدؿىٍت النهاًت ألزغ مؿخػمغة في افغٍلُا،
واؾخُاع اإلابػىر الخام " حىاهُم قِؿاهى " اَالع مجلـ ألامً ألوٌ مغة غلى اإلاىكف ؤلافغٍلي وعإٍخه للحل ،واغخمضث
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ألامم اإلاخدضة وزاتم عؾمُت خىٌ هخاتج احخماغاث مجلـ الؿلم وألامً ؤلافغٍلي وملغعاث اللمم ؤلافغٍلُت اإلاخػللت
بالصحغاء الغغبُت.
للض بغهً الاجداص ؤلافغٍلي ان الخيؿُم مؼ ألامم اإلاخدضة خىٌ مؿاتل الؿلم والامً في افغٍلُا ال ًمىً ان ًخجؼأ وغلى
الامم اإلاخدضة الاؾخفاصة مً اللُمت اإلاًافت لؿُاؾُت الاجداص ؤلافغٍلي ججاه مؿؤلت اؾخىماٌ جهفُت الاؾخػماع مً
الصحغاء الغغبُت(.)2
اوػىـ ؾلىن الػضاء الظي أظهغه اإلاغغب يض اإلاىظمت اللاعٍت غلى مىاكف غضص هبحر مً صوٌ الاجداص زانت مؼ ؤلاغالن
غً هُت اإلاغغب الاهًمام الى اإلاىظمت ؤلافغٍلُت ،فؿاعغذ مجمىغاث جفىحر افغٍلُت الى الخدظًغ مً الخضاغُاث الخُحرة
إلاسُِ مغغبي حضًض ٌؿتهضف وخضة وجماؾً افغٍلُا ،وغىؿذ مداولت اإلاغغب افكاٌ كمت "مالبى" حهت التهضًضاث التي
جتربو باالجداص ؤلافغٍلي و حؿتهضف ختى وخضجه ،وهظا الػؼٍمت اللىٍت للضوٌ ألاغًاء للمدافظت غلى جماؾً هظه
اإلاىظمت اللاعٍت)3( .
مالمح اإلصرتاتَجَْ املغزبَْ ًنتائجوا
-1حماًلْ خلق حلف مٌاسِ حملٌر بزٍتٌرٍا-ابٌجا -اجلشائز ً ...اصتعنال عائدات احلشَش لشزاء مٌاقف الدًل.
وان اإلاغغب ًىظغ الى مدىع بغٍخىعٍا-ابىحا-الجؼاتغ الظي اؾخُاع جىخُض افغٍلُا وحػلها كىة ؾُاؾُت واكخهاصًت ناغضة،
غاتلا أمام مسُُاجه الغامُت الى ايفاء الكغغُت غلى اخخالله للصحغاء الغغبُت مً زالٌ اؾخػماٌ بػٌ الضوٌ للتروٍج
ألَغوخخه في اإلادافل الضولُت ،لظلً كام اإلاغغب زالٌ كمت "هُغالي"  2016بمداوالث لخلم خلف مىاػي ًُالب بخجمُض
غًىٍت الجمهىعٍت الصحغاوٍت في الاجداص ؤلافغٍلي ،فخم التروٍج لضغم  28صولت لهظا الخىحه ،واَالق خملت لضغم مغشح
الؿىغاٌ إلاىهب عتِـ مفىيُت الاجداص ألافغٍلي.)4 (.
بالخىاػي مؼ َلب الاهًمام كام ملً اإلاغغب بؼٍاعاث الى غضص مً الضوٌ ؤلافغٍلُت خامال مػه وغىص بمكاعَؼ اكخهاصًت
واهلاط قػىب اللاعة ؤلافغٍلُت مً الفلغ ووٍالث الحغوب .وجًمً البرهامج ػٍاعة صوٌ خلُفت للجمهىعٍت الصحغاوٍت ،في
مداولت للتروٍج خىٌ جدىٌ في مىكفها الضاغمت للجمهىعٍت الصحغاوٍت ،مً حهت ويػها يمً الىفىط الاكخهاصي
للمغغب مً حهت أزغي.
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للض جبحن لللاصة الافاعكت ان اإلاغغب ال ًلىم باؾدثماعاث في أفغٍلُا غىـ ما ٌكاع ،بل ان بىىهه جلىم بخبٌُُ أمىاٌ
الحكِل الظي ًىلل غبر الخُىٍ الجىٍت اإلاغغبُت (.)5
-2دكار ...نقطْ بداٍْ لتهفَذ أجهدات املغزب.
ازخاع الىظام اإلاغغبي الػانمت الؿىغالُت صواع لخىى أولى مػاعهه الضبلىماؾُت بػض اهًمامه لالجداص ؤلافغٍلي ،خُث
اؾخغل الاحخماع الىػاعي خىٌ الكغاهت بحن الاجداص ؤلافغٍلي وألامم اإلاخدضة إلاىؼ الجمهىعٍت الصحغاوٍت مً اإلاكاعهت ،لىً
الاحخماع قيل ازخباعا خلُلُا لىىاًا اإلاغغب زانت مؼ جمؿً وفىص الضوٌ وألاغًاء بمباصة الاجداص ؤلافغٍلي وكغاعاجه
التي جئهض غلى خم حمُؼ الضوٌ ألاغًاء اإلاكاعهت في حمُؼ اإلائجمغاث والللاءاث والخظاهغاث التي جىظم بحن الاجداص
ؤلافغٍلي وقغواته غبر الػالم.
وفي زًم اإلاػغهت التي واهذ جضوع في اليىالِـ جمؿىذ ألامم اإلاخدضة بالغأي اللاهىوي الظي أنضعه اإلاؿدكاع اللاهىوي
لالجداص ؤلافغٍلي والظي زلو الى اؾخدالت غلض الاحخماع صون الجمهىعٍت الصحغاوٍت التي هي غًى وامل الحلىق في
الاجداص ؤلافغٍلي كغاع أزاع خفُظت الىظام اإلاغغبي الظي اتهم ألامم اإلاخدضة باللجىء الى الخؤوٍالث اللاهىهُت الاهخلاتُت.
 -3مابٌتٌ  ....العهف لتحقَق مكاصب.
كبل جىحهه الى الػانمت اإلاىػمبُلُت مابىجى جللى وػٍغ الخاعحُت اإلاغغبي هانغ بىعٍُت حػلُماث غلُا مً اللهغ جُالبه
بخدلُم ههغ صبلىماس ي أمام جىاٌيالهؼاتم ختى ولى جُلب ألامغ اؾخػماٌ اللىة إلاىؼ الجمهىعٍت الصحغاوٍت مً اإلاكاعهت في
كمت الاجداص ؤلافغٍلي -الُابان.
خاوٌ اإلاغغب افكاٌ الاحخماع بيل الىؾاتل بما فيها الاغخضاء الجؿضي غلى الىفض الصحغاوي ،والبلض اإلاًُف ،مػلىا غً
صًىامُىُت حضًضة جُبػها اإلاىاحهت اإلاباقغة واإلاؿخفؼة مؼ هُجاث ومئؾؿاث الاجداص ؤلافغٍلي وأحهؼجه وصوله ألاغًاء
وقغواته ومئؾؿاث صولُت أزغي (.)6
وهكفذ الخُىعاث اهسغاٍ الُابان في اإلاسُِ اإلاغغبي غىضما كضمذ ملترخاث بسهىم َبُػت اإلاكاعهت الصحغاوٍت هؤن
ٌكاعن أغًاء الىفض الصحغاوي ببُاكاث مىػمبُلُت ،أو أن ٌكاعوىا هػًى مالخظ ،أو ختى أن ٌكاعوىا ببُاكاث أغًاء
وفض مفىيُت الاجداص ألافغٍلي .بل واكترخذ أن ًمخىؼ الىفض الصحغاوي غً اإلاكاعهت ملابل ويؼ الفخت الجمهىعٍت
الصحغاوٍت في اللاغت(.)7
5

-4قنْ ابَدجان ....عهدما تفشل فزنضا يف إبعاد اجلنوٌرٍْ الصحزاًٍْ.
مؼ اكتراب مىغض اوػلاص كمت الاجداص ؤلافغٍلي -الاجداص ألاوعوبي الخامؿت هثفذ آلالت الضبلىماؾُت اإلاغغبُت مً جدغواتها
اهُالكا مً باعَـ والهضف مىؼ الجمهىعٍت الصحغاوٍت مً اإلاكاعهت في أقغاٌ اللمت ،وغبر اإلاغغب غً مساوف خلُلُت في
أن جخدىٌ اإلاكاعهت الى ههغ حضًض لللًُت الصحغاوٍت مً زالٌ حلىؽ الىفض الصحغاوي الى حاهب وفىص الضوٌ ألاوعوبُت
وهى ما ٌػخبر اغتراف يمني بالضولت الصحغاوٍت.
وخاوٌ الاجداص الاوعوبي الخسفُف مً اوػياؾاث مكاعهت الجمهىعٍت الصحغاوٍت غبر جهغٍداث إلايؿلخه للكئون
الخاعحُت ،ووغضث فغوؿا غً َغٍم وػٍغ زاعحُتها اإلاغغب ببفكاٌ اللمت اطا ما جؤهضث مكاعهت الجمهىعٍت الصحغاوٍت،
فىاحهذ وىصًفىاع يغىَا غحر مؿبىكت وجم الخلىٍذ بملاَػت فغوؿا لللمت.
الاجداص الافغٍلي الظي وان ًغاكب الخدغواث اإلاغغبُت الهاصفت الى افكاٌ اللمت التي جم الخدًحر لها مىظ اقهغ  ،ازخاع
احخماع مجلـ وػعاء الخاعحُت الافاعكت لًُؼ الىلاٍ غلى الحغوف ،وٍئهض كىة اإلاىظمت واؾخلاللُت كغاعها ،فهاصق
اإلاجلـ الىػاعي باؾخثىاء اإلاغغب غلى كغاع هام اهض مً زالله ان ال كمت بحن الاجداص ؤلافغٍلي و الاجداص الاوعوبي صون
خًىع الجمهىعٍت الصحغاوٍت.
للض أزب اللغاع الظي اجسظ باإلحماع كضعة الاجداص الافغٍلي غلى مىاحهت ألاػماث زانت غىضما لىح بىلل اللمت مً
ابُضحان الى أصٌـ ابابا وخغمان وىصًفىاع مً اؾخًافت اللمم والاحخماغاث التي ًىظمها الاجداص ؤلافغٍلي.
كغاع الاجداص ؤلافغٍلي وان خاؾما اط لم ٌؿخضع ألامغ اال أًام كلُلت ختى جم جىحُه صغىة عؾمُت للجمهىعٍت الصحغاوٍت
للمكاعهت في أقغاٌ اللمت(  ،)8خاوٌ اإلاغغب الخػخُم غلى الاهخياؾت التي جللاها باصٌـ بابا واؾخػمل ول ألاوعاق اإلاخاخت
للفىػ بمىهب ملغع اللجىت الفىُت اإلاخسههت للكئون ؤلاوؿاهُت و الالحجحن و الىاػخحن صازلُا ،التي غلضث بػض الاحخماع
اال اهه فكل فكال طعَػا ،باغخباع أن مىهب اإلالغع ٌػىص الى الجمهىعٍت الصحغاوٍت َبلا للىاغض و احغاءاث الاجداص
ؤلافغٍلي اإلاػمىٌ بها مىظ غلىص.
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 -5دًر حلفاء اجلنوٌرٍْ الصحزاًٍْ يف إفشال املؤامزّ :
بغػ اإلاىكف الجؼاتغي والجىىب افغٍلي بكيل واضح زالٌ ألاقهغ ألازحرة ،فلض أهض وػٍغ الكئون الخاعحُت الجؼاتغي غبض
اللاصع مؿاهل ،أن مؿاعي اإلاغغب يض الجمهىعٍت الػغبُت الصحغاوٍت صازل الاجداص ؤلافغٍلي ؾُيىن مآلها الفكل مهما
جىغعث ،مكُضا بمىكف اإلاىظمت التي "بغهىذ أنها مىخضة وجخيلم بهىث واخض ".
وؾاهمذ الجؼاتغ زالٌ احخماغاث الخبراء في بغوهؿل في حؿمُت كمت الاجداص ؤلافغٍلي -الاجداص الاوعوبي وبظلً كُؼ
الُغٍم أمام مداوالث اإلاغغب اكهاء الجمهىعٍت الصحغاوٍت.
حىىب افغٍلُا التي اؾخلبلذ الغتِـ الصحغاوي أًاما كلُلت كبل اهًمام اإلاغغب للمىظمت الافغٍلُت خظعث مً
ؾِىاعٍىهاث زُحرة كض ًلىم بها اإلاغغب لدكخِذ وخضة اللاعة ،واؾتهضاف مياهت الجمهىعٍت الصحغاوٍت ،فىثف الغتِـ
حاوىب ػوما مً أوكُخه الضاغمت للضولت الصحغاوٍت وأصان اإلائجمغ الىَني ؤلافغٍلي كغاع الاجداص ؤلافغٍلي الؿماح لضولت
جدل أعاض ي افغٍلُت باالهًمام الى اإلاىظمت اللاعٍت ،وخضص الحؼب الحاهم زُىاث غملُت لىكف خلُلُت اإلاغغب واًجاص
أفًل الؿبل لػؼله صولُا.
وجلضمذ حىىب افغٍلُا بمكغوع كغاع الى وػعاء زاعحُت الاجداص ألافغٍلي وان خاؾما في مكاعهت الجمهىعٍت الصحغاوٍت في
كمت الاجداص الافغٍلي-الاجداص ألاوعوبي.
وعفًذ خيىمت اإلاىػمبُم الخضزل اإلاغغبي في قىنها خُىما أنضعث بُاها قضًض اللهجت ًضًً الخهغفاث التي كام بها
الىفض اإلاغغبي بلُاصة وػٍغ زاعحُخه إلاىؼ وفض الجمهىعٍت الصحغاوٍت مً اإلاكاعهت في كمت الاجداص ؤلافغٍلي –الُابان التي
غلضث زالٌ الفترة مً  23الى  25أغؿُـ .2017
ولم ًسخلف مىكف هُجحرًا هثحرا فالبرغم مً مداوالث ملً اإلاغغب زالٌ ػٍاعجه لىُجحرًا هؿب ابىحا الا أن الحيىمت
الىُجغٍت وحهذ غضة عؾاتل مً زالٌ ججضًض الثلت في مكغوع اهبىب الغاػ الغابِ بحن الجؼاتغ وهُجغٍا والاغتراى غلى
اهًمام اإلاغغب إلاجمىغت صوٌ الؿاخل والصحغاء.
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هل جنح املغزب يف حتقَق أهدافى؟
داخلَا :
حىض اإلاغغب مىظ اهًمامه لالجداص ؤلافغٍلي مىاعص ضخمت إلهجاح اؾتراجُجُخه الهاصفت الى هؿغ ؤلاحماع ؤلافغٍلي خىٌ
هؤنها فخذ مبحن لألفاعكت الظًً
غضالت اللًُت الصحغاوٍت ،وعوحذ حىالاث اإلالً اإلايىهُت الى غضص مً بلضان اللاعة
ؾِؿدىفضون مً سخاء الػغف اإلاليي غبر اكامت مكاعَؼ اكخهاصًت وهمُت هغبِ هُجحرًا باإلاغغب غبر اهبىب للغاػ ،واكامت
مكاعَؼ اؾدثماعٍت وصغم البيُت الخدخُت لػضص مً الضوٌ ؤلافغٍلُت وجسلُو ؾيان اللاعة مً الفلغ .
بػض مىاحهاث صبلىماؾُت ؾازىت مؼ الجمهىعٍت الصحغاوٍت وحض اإلاغغب هفؿه ٌػىص الى هلُت الهفغ وٍىغع أزُاء
اإلااض ي غىضما خاوٌ بكتى الُغق مىؼ الجمهىعٍت الصحغاوٍت مً الاهًمام إلاىظمت الىخضة ؤلافغٍلُت بضاًت زماهِىاث اللغن
اإلااض ي ،لظلً اغترف بالفكل وكغع حغحر اؾتراججُخه فُما ًسو الخػاَي مؼ اإلقيالُاث التي َغخها اهًمامه لالجداص
اإلفغٍلي ،وما ناخب طلً مً احغاءاث بغوجىوىلُت فغيذ غلُه الجلىؽ الى حاهب الجمهىعٍت الصحغاوٍت جدذ ؾلف
واخض"(.)09
وػٍغ الخاعحُت اإلاغغبي هانغ بىعٍُت اغترف أمام البرإلاان أن ؤلاؾتراجُجُت التي اهخهجا اإلاغغب بػض اهًمامه لالجداص
الافغٍلي ويػخه في ويؼ خغج ،وألهلذ به تهم زُحرة همداولت زلم اإلاكاول صازل اإلجداص اإلفغٍلي وجفىًُ وخضجه .
()10
للض فكل اإلاغغب في جدلُم مياؾب جضغم أَغوخخه في الصحغاء الغغبُت لُلغ أزحرا ان الاجداص ؤلافغٍلي مجمؼ غلى غضالت
اللًُت الصحغاوٍت وبالخالي فلِـ أمامه مً ؾبُل الا ؤلاَاع الثىاثي للتروٍج ألَغوخخه .
ان كىة اإلاػاعن التي زايتها الضبلىماؾُت الصحغاوٍت بضغم مً خلفائها صفػذ الضبلىماؾُت اإلاغغبُت الى جدظًغ البرإلااهحن
اإلاغاعبت مً هخاتج غىؿُت غىض مىاحهت البرإلاان ؤلافغٍلي الظي أبان غً صغم غحر مؿبىق للجمهىعٍت الصحغاوٍت( )11
ان خًىع الجمهىعٍت الصحغاوٍت الى اللمت ألاوعو-افغٍلُت صلُل غلى غُاب الاؾدباكُت لضي الخاعحُت اإلاغغبُت فياهذ
اللمت التي قاعن فيها الغتِـ الصحغاوي الى حاهب اإلالً مدمض الؿاصؽ "هضًت للجمهىعٍت الصحغاوٍت وؾابلت
ً
ً
صبلىماؾُت وؾُهبذ غغفا كاهىهُا ختى لللمم ألازغي مثل الهحن أو الُابان مؼ افغٍلُا ،وقيلذ اهخياؾت صبلىماؾُت ال
جلل غً اهخياؾت ؾىت  1984التي جم فيها كبىٌ غًىٍت الجمهىعٍت الصحغاوٍت في الىخضة ؤلافغٍلُت( .)12
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وبغأي مغاكبحن مغاعبت فان اللمت الخامؿت لالجداص الافغٍلى -الاجداص الاوعوبي قيلذ خضزا نػبا للضبلىماؾُت
اإلاغغبُت،وحػلتها في ويؼ غحر مغٍذ مما ؾخيىن له جؤزحراث غلى خلفاء اإلاغغب في أفغٍلُا الظًً ؾحراحػىن خؿاباتهم
مؿخلبال خىٌ مػاعيت مكاعهت الجمهىعٍت الصحغاوٍت( .)13
خارجَا :
عاهً الىظام اإلاغغبي مىظ البضاًت غلى اخضار جدىٌ حظعي في مىاكف الضوٌ ؤلافغٍلُت ججاه اللًُت الصحغاوٍت ،فغاح
ًغوج لىجاخه في حكىُل خلف مؿاهض ألَغوخخه صازل الاجداص الافغٍلي ،وجؤزحره غلى اللغاعاث ألازحرة اإلاخسظة في كمت ًىلُى
 2017باصٌـ ابابا خىٌ الصحغاء الغغبُت ،اال ان اإلاىكف اإلاغغبي وان خافؼا لحلفاء الجمهىعٍت الصحغاوٍت إلاًاغفت
الجهىص ،خُث َغخذ اللًُت الصحغاوٍت ببلحاح ألوٌ مغة زالٌ مئجمغ كمت مجمىغت "ؾاصان" التي جًم في غًىٍتها 16
بلضا افغٍلُا ،اهخهى ببحماع خىٌ يغوعة غلض مئجمغ صولي لضغم الجمهىعٍت الصحغاوٍت ،هما هجحذ حىىب افغٍلُا في
اصعاج اللًُت الصحغاوٍت يمً اللًاًا الغتِؿُت التي هاككتها اللمت الخاؾػت إلاجمىغت "بغٍىـ" اإلايىهت مً البراػٍل،
وعوؾُا ،والهىض ،والهحن ،وحىىب افغٍلُا.
وهغص غلى الؿلىن اإلاغغبي ججاه اللًُت الصحغاوٍت أبضث الػضًض مً البلضان ؤلافغٍلُت عغبت كىٍت في جُىٍغ غالكاجىا مؼ
الجمهىعٍت الصحغاوٍت ،وهى ما ججؿض في ػٍاعاث عتاؾُت الى غىانم افغٍلُت وخًىع الغتِـ الصحغاوي
ابغاهُم غالي
هًُف قغف غلى صوعة بغإلاان غمىم افغٍلُا.
هما خللذ اللًُت الصحغاوٍت مياؾب ألوٌ مغة غلى مؿخىي الجامػت الػغبُت خُىما عفًذ
اإلاغغب باالوسحاب مً أقغاٌ اللمت الػغبُت الافغٍلُت بمالبى .

 14صولت غغبُت َلب

وهؿبذ الضولت الصحغاوٍت مىكفا حضًضا مً الامم اإلاخدضة التي أهضث ألوٌ مغة قغغُت مكاعهت الجمهىعٍت الصحغاوٍت في
احخماغاث اللجىت الاكخهاصًت إلفغٍلُا الخابػت لألمم اإلاخدضة اهُالكا مً كىاغض ألامم اإلاخدضة ومماعؾاتها واحغاءاتها
باغخباع الصحغاء الغغبُت مضعحت يمً ألاكالُم اإلاؿخػمغة.
ومً ابغػ الاهخياؾاث الضبلىماؾُت الفكل في جدُُض الاجداص ؤلافغٍلي غً اللًُت الصحغاوٍت وابلاء اإلالف بحن ًضي ألامم
اإلاخدضة بكيل خهغي ،خُث جخىفل فغوؿا الػًى الضاتم بمجلـ ألامً ،بخىفحر الضغم والحماًت الخخالٌ اإلاغغب للصحغاء
الغغبُت)14(.
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هما قيلذ كغاعاث كمت الاجداص ؤلافغٍلي قهغ ًىلُى  2017عصا نغٍدا غلى اإلاغغب ،فاإليافت الى الخمؿً باللًُت
الصحغاوٍت همؿالت جهفُت اؾخػماع ،وبخلغٍغ اإلاهحر ههضف نهاثي ،اجسظ اللاصة ألافاعكت كغاعاث مخلضمت هفخذ مىخب
لالجداص ؤلافغٍلي بمضًىت الػُىن وويؼ عػهامت لؼٍاعة بػثت لخلص ي الحاتم الى ألاعاض ي الصحغاوٍت اإلادخلت.
ووكف الاجداص الافغٍلي الى حاهب الجمهىعٍت الصحغاوٍت غىضما فجغ اإلاغغب أػمت الىغهغاث خُث غلض مجلـ الؿلم
والامً ؤلافغٍلي احخماغاث لضعاؾت الخُىعاث واًفاص ممثله الصخص ي الى الامم اإلاخدضة إلاخابػت الخُىعاث.
وغلى الهػُض ؤلاغالمي قيلذ اإلاػغهت الضبلىماؾُت ماصة هامت للصحافت الضولُت وواهذ اللمم والاحخماغاث مىاؾبت
لىؾاتل ؤلاغالم الضولُت لدؿلُِ الًىء غلى غًىٍت الجمهىعٍت الصحغاوٍت باالجداص ؤلافغٍلي وجُىعاث اللًُت
الصحغاوٍت.
خامتْ:
حؿػت أقهغ واهذ وافُت لُلخىؼ اإلاغغب فكل مداوالجه الهاصفت الى ججمُض غًىٍت الجمهىعٍت الصحغاوٍت والخؤزحر غلى
مياهتها صازل الاجداص الافغٍلي ،والتي سخغ لها امياهُاث هبحرة وصغم فغوس ي ؾاهم في غملُاث يغِ وابتزاػ يض افغٍلُا
وأوعوبا.
للض خللذ اإلاىاحهت الضبلىماؾُت بحن اإلاغغب والجمهىعٍت الصحغاوٍت هخاتج اًجابُت لللًُت الصحغاوٍت وفي ملضمتها حػؼٍؼ
وعؾىر ؤلاحماع ؤلافغٍلي خىٌ غضالت هفاح الكػب الصحغاوي  ،وكضعة الجمهىعٍت الصحغاوٍت غلى اصاعة اإلاػغهت اهُالكا
مً ملخًُاث مُثاق الاجداص ؤلافغٍلي .
ان الىجاح الظي جدلم الُىم غلى مؿخىي الاجداص ؤلافغٍلي ما وان لُخم لىالء جىاحض صوٌ مثل الجؼاتغ وحىىب افغٍلُا
وهُجحرًا التي اؾخُاغذ اخباٍ وافت اإلاداوالث اإلاغغبُت وحػلذ اإلاغغب ٌػترف باؾخدالت ججمُض غًىٍت الجمهىعٍت
الصحغاوٍت.
بالغغم مما جدم مً هخاتج والتي ؾُيىن لها ألازغ في حػؼٍؼ الػالكاث مؼ الجمهىعٍت الصحغاوٍت غلى اإلاؿخىي الضولي ،اال أن
اإلاغخلت اإلالبلت ؾخيىن نػبت بضون قً خُث ٌػىٌ الىظام اإلاغغبي غلى ازتراق هُاول نىؼ اللغاع باإلاىظمت وفي ملضمتها
عتاؾت مفىيُت الاجداص ومجلـ الؿلم وألامً ؤلافغٍلي.
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