 مداطغاث مهُاؽ جاعٍش الػالناث الضولُتالؿىت الثاهُت غلىم ؾُاؾُت حامػت مدمض إلاين صباؾين ؾؼُل 2 ألاؾخاط :خضاص محي الضًًاإلادىع ألاوُ :الػالناث الضولُت مً مػاهضة واؾخكالُا 1648الى مؤجمغ قُىا1815
 - 1مٗاهضة واؾٟالُا ( 1648م ) .
 - 2صوا ٘ٞو أهمُت نلر وؾخٟالُا .مً خُث الؿالم الضولي.
 - 3الثىعة الٟغوؿُت  1789و الخغوب الىابلُىهُت
اإلادىع الثاوي : :الػالناث الضولُت مً مؤجمغ قُىا الى ؾاًت الحغب الػاإلاُت ألاولى
 - 1مإجمغ ُٞىا 1815
 - 2الٗال٢اث الضولُت في ْل ؾُاؾت الىٞا ١ألاوعوبي.
 - - 3اهبٗـار الجزٖـت ال٣ىمُـت و عٞـٌ هٓـام ُِٞىـا
 - - 4الٗال٢ـاث الضولُـت ٢بـل الخـغب الٗاإلاُـت ألاولـى
اإلادىع الثالـث :الػالنـاث الضولُـت بُـً الحغبُـً الػاإلاُدُـً
 - - 1الخـغب الٗاإلاُـت ألاولـى  -جُـىع الًُ٣ـت ألاإلااهُـت
 - - 2وكاَـاث ٖهبـت ألامـم  -ألاػمـت الا٢خهاصًـت الٗاإلاُـت 1929
 - - 3ونـى ٫الىاػٍـت للؿلُـت و الثـىعة ٖلـى هٓـام ٞغؾـاي
 - - 4مإجمـغ مُىهُـش 1938
اإلادـىع الغابـؼ :الػالنـاث الضولُـت في مغخلـت الحـغب البـاعصة
 - - 1هٓـام ًالُـا و اإلاغاحٗـت الجظعٍـت لبيُـت الىٓـام الضولـي ،الٟىاٖـل و الٗملُـاث
 - - 2الخـغب البـاعصة :زُـاب مـؼصوج ( :ئًضًىلىحـي  /اؾتراجُجـي) ( ئًضًىلىحـي/نغاٖـي ،اؾتراجُجـي  /عصٕ )
 - - 3مغاخـل الخـغب البـاعصة :الخهُٗـض  ،1962-1945الىٞـا ،1975-1962 ١خـغب بـاعصة حضًـضة  ،1985-1975ؾ٣ـىٍ حـضاع بغلُـً و
نهاًـت الخـغب البـاعصة
 - - 4جُ٨ٟـ ٪زُـاب الخـغب البـاعصة
اإلادـىع الخامــ  :الػالنـاث الضولُـت بػـض نهاًـت الحـغب البـاعصة
 - - 1مالمـذ الىيـ٘ الضولـي الجضًـض
 - - 2خـغب الخلُـج الثاهُـت
 - - 3صًىامُُ٨ـاث جُ٨ٟـ ٪الضولـت :اهٟجـاع الجزاٖـاث الضازلُـت ( جؼاٖـاث حضًـضة ،تهضًـضاث حضًـضة ،ئصاعة حضًـضة )
 - 4خلـ ٠قمـا ٫ألاَلؿـي :صعاؾـت ٞـي الىْاةـ ٠الجضًـضة
اإلادـىع الؿـاصؽ :الػالنـاث الضولُـت بػـض أخـضار 2001/09/11
 2001/09/11- - 1و صالالتهـا مـً وحهـت هٓـغ الخٟاٖـالث الضولُـت
 - - 2اإلاجمىٖـت الضولُـت ٞـي مىاحهـت اإلاًٗلـت ألاٛٞاهُـت
 - - 3الاخخـال ٫ألامغٍ٨ـي للٗـغا2003 ١
اإلاغاحؼ:
 - 1أؾاؾُاث الٗال٢اث الضولُت  :مخي الضًً خمُضي مترحما 2016 ،
 - 2الٗال٢اث الضولُت صعاؾت جدلُلُت في ألانى ٫واليكأة والخاعٍش والىٓغٍاث ٖ :لى ٖىصة الٗ٣ابي .2010.
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مضزل ئلى جاعٍش الٗال٢اث الضولُت  :بُحر عٍىىٞان و حىن باجِؿذ صعوػٍل .3ٍ.1989.
الخاعٍش الضبلىمااس الٗال٢اث الؿُاؾُت بحن ال٣ىي ال٨كري : 1991-1815ممضوح ههاع واخمض وهبان.
الؿُاؾت الامغٍُ٨ت ججاه الاجداص الؿىُُٞت وصوعها في مىاحهت اإلاض الكُىعي في اوعوبا:1950-45اًىاؽ ؾٗضي ٕ هللا2015
الٗال٢اث الؿُاؾُت الضولُت صعاؾت في الانى ٫والىٓغٍاث:4ٍ .ئؾماُٖل نكري م٣لض .1994.

اإلادىع ألاوُ :الػالناث الضولُت مً مػاهضة واؾخكالُا 1648الى مؤجمغ قُىا1815
 - 4مػاهضة واؾكالُا ( 1648م ) .
 - 5صواقؼ و أهمُت صلح وؾخكالُا .أهمُتها مً خُث الؿالم الضولي.
ٖلى ئزغ ؾىىاث َىا ٫مً الخغوب الضًيُت في أوعبا بحن ال٨ىِؿخحن ال٩ازىلُُ٨ت والكروحؿخاهدُت (
 - 1مػاهضة وؾخكالُا/ 1648
30ؾىت) احخم٘ ٦باع ٢اصة أوعوبا  ،خُث اجٞ ٤ٟغصًىاهض الثالث الظي خ٨م الامكراَىعٍت الغوماهُت اإلا٣ضؾت ،لىَـ الثالث ٖكغ مل٪
ٞغوؿا ،و٦غَؿخِىا مل٨ت الؿىٍض ٖلى وحىب غهض مؤجمغ ًجخمؼ قُه ًل الاػغاف للخكاوض خىُ قغوغ الؿالم  .وازخحر مىٗ٢ان
إلحغاء اإلاداصزاث :مضًيخا اوػهابغو ٥ومىوؿتر في م٣اَٗت وؾخٟالُا ألاإلااهُت .وانُدب البٌٗ منهم ٖضصا ٦بحرا مً اإلاؿدكاعًٍ .و٢ض
احخم٘ اإلابٗىزىن ال٩ازىلُ ٪في مىوؿتر ،واإلاىضوبىن الپروحؿخاهذ في اوػهابغو .٥في البضاًتُ ،وطػذ نىاغض للؿلىى بُٛت جدضًض
أل٣اب ومغاجب اإلابٗىزحن ،هٓام الجلىؽ ،وؤلاحغاءاث ألازغي .زم ابخضأث مداصزاث الؿالم ،و٧اهذ الا٢تراخاث َّ
جمغع مً وٞض الى آزغ
مً زال ٫الىؾُاء .وبٗض هدى زمـ ؾىىاث ٧اهذ زاللها الخغب مدخضمتَّ ،
جىنل الاٞغ٢اء ئلى اجٟا ١خى ٫قغوٍ الؿالم في 24
َّ
أيخىبغ  1648و٢ض جًمىذ مٗاهضة وؾخٟالُا أ٦ثر مً وزُ٣ت واخضةٞ .ثمت وزُ٣ت وٗ٢ها ؤلامكراَىع ٞغصًىاهض الثالث م٘ الؿىٍض
وأزغي م٘ ٞغوؿا .و ل٣ض ٖض مإجمغ وؾخٟالُا بد ٤هُ٣ت جدى ٫في جاعٍش الٗال٢اث الؿُاؾُت الضولُت  ،الهه اٖاص جىُٓم الٗال٢اث
الؿُاؾُت الضولُت و ٤ٞمباصب واَغ حضًضة وهي:
 - 1مبضأ الؿُاصة  :وَٗن ؾلُت الضولت في الاهٟغاص الخام بانضاع ٢غاعاتها صازل خضوص ئ٢لُمها وع ٌٞالامخثا( ٫الخًىٕ) ألًت ٢غاعاث
زاعحُت ئال باعاصتها ( أي أن الؿُاصة ٧اهذ حٗن أن الضوٚ ٫حر اإلادؿاوٍت مً خُث الجٛغاُٞا ومً خُث ال٣ىة ٧اهذ مدؿاوٍت ٢اهىهُا
ومؿخ٣لت ) ٞ ،الخا٦م مؿخ٣ل في أعايُه و الخ ٤ألي خا٦م آزغ ؾىاء أ٧ان مضهُا أم صًيُا الخضزل في قإوهه ٦ ،ما أُٖذ الاجٟا٢اث
الخ٩ام الخ ٤في الضزى ٫في جدالٟاث م٘ ال٣ىي ألاحىبُت وئٖالن الخغب  ،وٖلُه ٣ٞض أُٖذ للضو ٫اإلا٩اهت ال٣اهىهُت في الً٣اًا الضولُت .
 - 2مبضأ غضم الخضزل في الكشىن الضازلُت للضوُ :وٍغجبِ هظا اإلابضأ بؿاب٣ه وٍإ٦ض ٖلُه وهى ٌٗن خ٧ ٤ل صو ٫في ازخُاع ٧اٞت أهٓمتها
الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت والخُاجُت ...ئلخ ،بدغٍت جامت وصوهما جضزل مً حاهب أي ٢ىي زاعحُت.
 - 3انغ مبضأ صبلىماؾُت اإلاؤجمغاث وهي ٖباعة ًٖ م٣ابالث بحن اإلالى ٥وألامغاء لخباص ٫وحهاث الىٓغ .
 - 4انغ بمبضأ إخالُ البػثاث الضبلىماؾُت الضائمت مدل البٗثاث الضبلىماؾُت اإلاإ٢خت  ،وهظا ما أصي ئلى ُٞما بٗض ئلى ئ٢غاع ٢ىاٖض
الضبلىماؾُت اإلاخمثلت في الخهاهاث والامخُاػاث الخانت بغحا ٫الؿل ٪الضبلىمااس .
 - 5انغ مبضأ جىاػن الهىي :وطل ٪بحن الضو ٫ألاوعوبُت مً احل ئخال ٫الؿالم في ال٣اعة ألاوعوبُت  ،و عصٕ أي َغً ٝداو ٫الهُمىت ٖلى الضو٫
ألازغي  -ال٣ىة ال جخىاػن أبضا -بل هي ٗٞل صاةم ومؿخمغ مً الضو ٫إلاىاػهت ال٣ىي في حٗضًلها وجُىٍغها اؾخجابت إلاض وحؼ ال٣ىة ألابضي
يمً الىٓام.
وه٨ظا ٞان الىٓام الضولي الظي جأؾـ ٖلى ٢ىاٖض مٗاهضة وؾخٟالُا لم ً٣م ٖلى أؾاؽ الٗىصة ئلى الضو ٫الٗاإلاُت ،بل حٗل الٗال٢اث
الضولُت مدهىعة في جل ٪الٗال٢اث الت جيكأ بين الضوُ الهىمُت طاث الؿُاصة بدُث ال حكمل أي هىٕ مً الهُئاث أو الجماٖاث الت ال
جخىاٞغ لها م٣ىماث الضولت وزهاةهها مهما ٧ان صوعها في اإلاجخم٘ الضولي .و٢ض أنبذ مٟهىم الخىاػن الضولي بهظ ا اإلاٗنى ًمثل الخؼت
ألاؾاؾُت التي ظلذ حؿير بمهخظاها الػالناث الؿُاؾُت الضولُت ختى الحغب الػاإلاُت ألاولى ٖىضما خل مدلها مكهىم ألامً الجماعي
٦أؾاؽ للمدآٞت ٖلى امً الٗالم واؾخ٣غاعه وؾالمه.
ئال ئن نلر وؾخٟالُا لم ٌكمل صولخحن ( ئمكراَىعٍخحن) ٧اهخا جلٗبان صوعا متزاًضا في هظا الخىاػن  ،ئط ْلذ عوؾُا الُ٣هغٍت والضولت
الٗلُت ( الٗثماهُت) زاعحخحن ًٖ ؤلاَاع ألاوعوبي للخىُٓم الضولي ئال بٗض مؤجمغ الؿالم ًاعلىقجت في  29حاهٟي  ( carlowitz 1699وهي
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مضًىت في صغبُا اإلاػاصغة أنهذ الحغب الىمؿاوٍت الػثماهُت  1697-1683والتي هؼم قيها الػثماهُىن وصام قهغًٍ ) والظي ٌٗض -أهم
مإجمغ أوعوبي بٗض وؾخٟالُا – خُث أنبدذ عوؾُا والضولت الٗلُت ألو ٫مغة أًٖاء في اإلاإجمغ ألاوعوبي الٗام ،والظي ٧ان ٌؿتهض ٝوي٘
خض للهغاٖاث ال٣اةمت بحن الضولت الٗلُت وبحن البىضُ٢ت وبىلىضا و الىمؿا و عوؾ ـ ــُا٦ .ما م ً٨اإلاإجمغ مً اٖترا ٝعوؾُا والضولت الٗلُت
باإلاماعؾاث الخضًثت للىٓام ال٣اهىوي ألاوعوبي  ،أي الخٟاوى إل٢غاع الدؿىٍت بحن الضو ٫ومهلخت ألاَغا ٝألازغي في مثل هظه الترجِباث
الضولُت هظا مً حهت  ،واٖتراٞا يمىُا مً َغ ٝعوؾُا والضولت الٗلُت بمبضأ جضزل الضو ٫ألاوعوبُت في هؼاٖاتهم مً أحل اإلاهلخت
ألاوعوبُت ٖامت .
و٢ض اؾخ٣غ الخا ٫في أوعوبا ٖلى هظا الىي٘ ئلى أن خاولذ ٞغوؿا جىؾُ٘ ممخل٩اتها ٖلى خؿاب الضو ٫اإلاجاوعة لها ( خغوب الىعازت ) ،
صون مغاٖاة إلابضأ جىاػن ال٣ىي ألاوعوبي الظي ا٢غ في مإجمغ وؾخٟالُا ،ولظل ٪جدالٟذ الضو ٫يض ٞغوؿا واقدب٨ذ مٗها في خغب َىٍلت اهتهذ
بخى ُ٘٢مػاهضة أوجغزذ غام  ،1713والت أُٖض بم٣خًاها جىُٓم أوعوبا ٖلى أؾاؽ ٨ٞغة جىاػن ال٣ىي .و٧اهذ مٗاهضة اوجغزذ بضاًت ٖهض
حضًض ٣ٞض اهتهذ ؾلؿلت مً الخغوب الت خاولذ بها ٞغوؿا الؿُُغة ٖلى أوعوبا زم حاءث خغب الؿىىاث الؿبؼ وٍُلٖ ٤ليها أخُاها
الحغب الپىمغاهُت هي خغب حغث بحن ٖامي 1756 - 1763.و٢ض قاع٦ذ ٞيها بغٍُاهُا وبغوؾُا وصولت هاهىٞغ يض ٧ل مً ٞغوؿا والىمؿا
وعوؾُا والؿىٍض وؾ٨ؿىهُا .وصزلذ ئؾباهُا والكرحٛا ٫في الخغب بٗض مضة مً بضاًتها ٖىضما هىحم ئخضي حُىف اإلا٣اَٗاث اإلاخدضة
الهىلىضًت في الهىض .و٧ان هىا ٥ؾببان عةِؿُان لهظه الخغب وهما :
 - 1اإلاىاٞؿت الاؾخٗماعٍت بحن بغٍُاهُا وٞغوؿا في أمغٍ٩ا.
 - 2الىًا ٫في ؾبُل الؿُُغة والىٟىط في أإلااهُا الت لم ج ً٨صولت مىخضة آهظا.٥
و اهتهذ الخغب بٗ٣ض مػاهضة باعَـ  1763خُث زبدذ الخغب مغ٦ؼ پغوؾُا الجضًض ٦ضولت ٖٓمى وحٗلذ بغٍُاهُا الضولت الاؾخٗماعٍت
ال٨كري في الٗالم ٖلى خؿاب ٞغوؿا زم ئٖالن اؾخ٣ال ٫الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٖام  ،1776وػا ٫طل ٪الخُغ ئلى ٚاًت ُ٢ام الثىعة
الٟغوؿُت ٖام  1789والخُٛحر الجظعي في جاعٍش اعوٍا والٗالم
الثىعة الكغوؿُت  1789ومبضأ خو الكػىب في جهغٍغ مصائغها
ل٣ض اعجبُذ الثىعة الٟغوؿُت ب٨ٟغةالحهىم الؼبُػُت الت أؾـ لها ٞالؾٟت ألاهىاع أمثا ٫مىهدؿُ٨ى وحىن حا ٥عوؾى وٞىلخحر ،
والت ٢امذ يض الاؾدبضاص اإلال٩ي ( لىَـ )16و خاملت قٗاع الحغٍت و ؤلازاء و اإلاؿاواة وخهىم ؤلاوؿان  ،ومدُمت بظل ٪مبضأ مً
مباصب وَؿخٟالُا وهى خ ٤اإلالى ٥في ج٣غٍغ مهاةغ قٗىبها – الخ ٤ؤلاله  ،-زم بغوػ مبضأ أزغ هضص الىٓم ؤلامكراَىعٍت في أوعوبا وهى مبضأ
الهىمُت  .وَٗخكر اإلاإعزىن أن أؾبابها اإلاباقغة حٗىص ئلى ألاػمت اإلاالُت الت قهضتها ٞغوؿا آهظا .٥و٧اهذ هاججت ًٖ الحغوب اإلاٍلكت التي
زاطها اإلالىى في ال٣غن الثامً ٖكغ وًٖ اإلاصاعٍل الباهظت للبالغ ونصغ قغؾاي .وهظا ما أصي ئلى ججىَؼ الكػب قاهخكع وزاع٦ .ما
وحٗىص ئلى خ٣ض الكٗب ٖلى الُب٣اث الٗلُا الت ٧اهذ جخد٨م وبسانتَ :ب٣ت الىبالء ؤلاُ٢اُٖحن ،وَب٣ت ال٨هىت وعحا ٫الضًً٣ٞ .ض ٧اهذ
لهما امخُاػاث واؾٗت ،وما ٧اهىا ًضٗٞىن الًغاةب ٖلى ٖ٨ـ ٖامت الكٗب  .مً ألاؾباب الت أصث ئلى اهضالٕ الثىعة الٟغوؿُت أ٩ٞاع
الخىىٍغ الت اهدكغث َُلت ال٣غن الثامً ٖكغ في ألاوؾاٍ الٗلُا مً اإلاجخم٘ ،أي في أوؾاٍ الىبالء والكرحىاػٍت .و٧اهذ جضغى إلى اإلاؿاواة
بين الىاؽ وإلؿاء الامخُاػاث اإلاىعوزت ٦ما ٧اهذ حػاعض الىظام اإلالٍي اإلاؼلو والحو ؤلالهي للملىى والاؾدبضاص الىاجج غً طلَ .ونض
مغث الثىعة الكغوؿُت بثالزت مغاخل :
 اإلاغخلت ألاو :1792-1789 ٫ؾ٣ىٍ سجً الباؾدُل  14حىٍلُت 1789وٞيها جم ئ٢غاع اإلالُ٨ت الضؾخىعٍت وجأؾِـ الجمُٗت
الىَىُت – اإلاجلـ الىَن -وصؾخىع حضًض وئ٢غاع خ٣ى ١ؤلاوؿان.
 اإلاغخلت الثاهُت :1794-1792الىٓام الجمهىعي
 اإلاغخلت الثالثت  :1799-1794 :جغاح٘ الخُاع الثىعي وٖىصة الكرحىاػٍت اإلاٗخضلت ووي٘ صؾخىع حضًض  ،زم اه٣الب بىهابغث ٖلى
الؿلُت الخا٦مت
ومً هخائجها :
 ئ٢غاع الٟهل بحن الؿلُاث
 ئ٢غاع اإلالُ٨ت الخانت وجدغٍغ الا٢خهاص مً ع٢ابت الضولت
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 ق٩لذ جدىال حظعٍا وٖمُ٣ا في جاعٍش ٞغوؿا الخضًث وباقي اإلاجخمٗاث ألاوعوبُت .
 - 2الحغوب الىابلُىهُت
وهي الخغوب الخىؾُٗت الت زايها هابلُىن ًىهابغث  -الظي اٖخلى ؾضة الخ٨م في ٞغوؿا بٗض اه٣البه ٖلى الؿلُت الخا٦مت ٖام
 -1799في مُل٘ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ مؿتهضٞا بظل ٪بىاء ئمكراَىعٍت أوعوبُت جسً٘ لؿُُغجه  ،وجأجمغ بامغجه مٗخكرا هٟؿه وعٍث
ٞ ،اخخل ال٨ثحر مً اإلاىاَ ٤ألاوعوبُت وأزًٗها
ؤلامكراَىعٍت الغوماهُت وزلُٟت قاعإلاان مسال بظلَ بمبضأ جىاػن الهىي ألاوعوبي
لؿُُغجه  ،أمام هظه الخىؾ٘ الٗىُ ٠لبىهابغث اجدض حمُ٘ اإلالى ٥وألامغاء -الاجى٢غاَُاث ألاوعوبُت ال٨كري وهي  :اهجلترا – الىمؿا
وعوؾُا وبغوؾُا  -بىحه الثىعة ومباصئها الت ٖملذ ٖلى وكغ مبضأ ال٣ىمُت في ألا٢الُم ألاوعوبُت.
وفي ؾبُل مىاحهت اإلاض الىابلُىوي ٣ٖ ،ضث هظه الضو ٫الٗضًض مً الخدالٟاث بٛغى نض الٛؼو الىابلُىوي ٧ان أبغػها مدالٟت الضو٫
ألاعب٘ ال٨كري ( اهجلترا والىمؿا وبغوؾُا وعوؾُا ) بم٣خضسى مػاهضة قىمىن الت وٗ٢ذ في  9ماعؽ  1814مً أحل ئؾ٣اٍ هابلُىن
والخُلىلت صون ٖىصجه هى وأؾغجه ئلى ٖغف ٞغوؿا  .وؾغٖان ما جد ٤٣طل ٪ئط جم ً٨اإلاخدالٟحن مً هؼم ال٣ىاث الٟغوؿُت و اخخال ٫باعَـ
في  31ماعؽ  1814وئحباع هابلُىن الخىاػ ًٖ ٫الٗغف وهُٟه ئلى حؼٍغة البا واحلؿىا لىَـ  18غلى الػغف -أؾغة أُ اللربىن. -زم جم
إبغام مػاهضة الصلح مؼ قغوؿا بمهخض ى مػاهضة باعَـ ألاولى بخاعٍش  30ماي .1814
مػاهضة باعَـ ألاولى 30ماي :1814
حغث هظه اإلاٗاهضة بحن ٞغوؿا مً حهت و ال٣ىي ألاوعوبُت ألاعب٘ ال٨كري مً حهت أزغي  ،والت صٖذ ئلى الخمؿَ بمبضأ الكغغُت
الهضًم في مىاحهت خو الكػىب في جهغٍغ مصيرها والىظم الثىعٍت الضؾخىعٍت ٦ .ما قملذ اإلاٗاهضة ماصة ؾغٍت يض ٞغوؿا والت جهض ي
بدغمان قغوؿا مً اإلاكاعيت في جهغٍغ صىعة اليؿو الضولي  ،ويظا نىاغض الؿلىى الضولي الغامُت إلى جدهُو الخىاػن ألاوعوبي  ،وصٖم
قٌغة الكغغُت مهابل عقع ألاقٍاع الثىعٍت الت خملتها الثىعة الٟغوؿُت ٦ ،ما اج ٤ٟالخلٟاء في غهض مؤجمغ صولي في قُيُا .
و مىهٞ ،مٗاهضة باعَـ ألاولى حاءث مً أحل الخأُ٦ض ٖلى مؿألخحن:
 ئٖاصة الخىاػن ألاوعوبي الظي ازخل هدُجت الخغوب الىابلُىهُت .


ٖؼٞ ٫غوؿا ًٖ مدُُها ألاوعوبي والضولي مً أحل الخٟاّ ٖلى الىٓم ألاوجى٢غاَُت الخا٦مت في اعو عبا

٢ م٘ الخُاعاث ال٨ٟغٍت الخغة الت وكغتها الثىعة الٟغوؿُت والخمالث الىابلُىهُت .
ئن الثىعة الٟغوؿُت و خغوب هابلُىن ٧اهذ ٢ض هؼث صٖاةم اإلاجخم٘ ألاوعوبي هؼا ٖىُٟا وأخضار ُٞه جدىالث واؾٗت الىُا ١وحبذ
حؿىٍتها  ،وه٨ظا ٧ان مإجمغ ڤُِىا 13ؾبخمكر  1814ختى حىٍلُت ٚ 1815اًخه ألاؾاؾُت هى ئٖاصة مبضأ الخىاػن ألاوعوبي ئلى ما ٧ان ٖلُه ٢بل
الثىعة الٟغوؿُت و اوٗ٩اؾاث الخغوب الىابلُىهُت ٖلى ألامً والاؾخ٣غاع في ال٣اعة ألاوعوبُت.
أوحضث الثىعة الٟغوؿُت وؤلامكراَىعٍت الىابلُىهُت حملت مً الخُىعاث والخٛحراث الؿُاؾُت وؤلا٢لُمُت في أوعبا ،جغ٦ذ أزغا ٦بحرا ٖلى
مجمل ْغو ٝالىا ٘٢الؿُااس والا٢خهاصي والاحخماعي ،وال٨ٟغي ألاوعبي والٗالم ٖلى خض ؾىاء .ولم ً ً٨مإجمغ ّ
ُٞىا ئال مداولت صولُت
مىٓمت للخض مً هظه الخٛحراث وئٖاصة عؾم الخاعَت الؿُاؾُت ألاوعبُت في يىء مهالر الضو ٫ال٨كري وما ج٣خًُه الًغوعة مً ئعؾاء
أؾـ جىاػن لل٣ىي.
اإلادىع الثاوي : :الػالناث الضولُت مً مؤجمغ قُىا إلى ؾاًت الحغب الػاإلاُت ألاولى
 - 1مؤجمغ قُِىا : 1815
ٌٗخكر اإلاؿدكاع الىمؿاوي قىن مترهُش ًلُمىوـ " ػُٖم الىمؿا -مهىضؽ مإجمغ ُٞىا  -و٢ض أ٢غ مجمىٖت مً اإلاباصب:
 - 1ئ٢غاع مبضأ جىاػن ال٣ىي مً حضًض واجساط ئحغاءاث ٗٞلُت لخُبُ ٤طل.٪
 - 2ئ٢غاع مبضأ اإلاكغوُٖت ال٣ضًم ( الخ ٤ؤلاله )  ،ومداعبت مبضأ ال٣ىمُاث .
 - 3ئ٢غاع مبضأ الخُاص الضاةم ،ويٗذ بظل ٪ؾىَؿغا في خُاص صاةم.
 - 4ئ٢غاع مبضأ خغٍت اإلاالخت في ألانهاع الضولُت ( وجم مىا٢كت اإلاالخت في اإلاخىؾِ وال٣غنىت )
 - 5جىُٓم الٗال٢اث الضبلىماؾُت بحن الضو ، ٫ووي٘ ٢ىاٖض للخمثُل الضبلىمااس .
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وأزىاء احخمإ ال٣ىي ألاوعوبُت ال٨كري اؾخُإ هابلُىن أن ٌٗىص مً مىٟاه وَٗاوص خملخه الخىؾُٗت ٚ،حر اهه زؿغ خغبه يض
ال٣ىي اإلاخدالٟت في مػغيت واجغلى  –1815/07/18مىُ٣ت بلجُُ٨ت -بُ٣اصة الاهجلحزي ولُىجتن واإلااعَكا ٫ألاإلااوي بلىزغ  ،وجم جىاػله
ًٖ الٗغف وهُٟه ئلى حؼٍغة ؾاهذ هُالهت -حؼٍغة ج ٘٣في اإلادُِ ألاَلسس جابٗت لكرًُاهُا.
بٗض هؼٍمت ٞغوؿا أمام الخدال ٠ألاوعوبي الغباعي  ،جم حكُ٨ل الخل ٠اإلا٣ضؽ في  26ؾبخمكر 1815بضٖىة مً الُ٣هغ الغواس
 20هىٞمكر  1815جم ٖ٣ض
ال٨ؿىضع ألاو ٫ويم ٧ل مً عوؾُا -بغوؾُا والىمؿا ُٞما اٖتريذ اهجلترا ٖلى الخىٖ ُ٘٢لُه  ،وفي
مٗاهضة باعَـ الثاهُت بحن ال٣ىي ألاوعوبُت ال٨كري اإلاخدالٟت ( عوؾُا .اهجلترا  .الىمؿا وبغوؾُا)  ،أًً جم ا٢خُإ أحؼاء مً ٞغوؿا
وٞغى ٖليها ٚغامت مالُت ج٣ضع بدىالي 700ملُىن ٞغه٦ ، ٪ما ههذ اإلاٗاهضة ٖلى ب٣اء  100ئل ٠حىضي مً اإلاخدالٟحن قما ٫قغ١
ٞغوؿا إلاضة  5ؾىىاث .ومً أحل جد ٤ُ٣أهضا ٝمإجمغ ُٞىا اٖخمضث ال٣ىي ألاوعوبُت ال٨كري ٖلى وؾُلخحن لخد ٤ُ٣طل: ٪
 ؾُاؾت اإلاىاػو الػاػلت :مً زال ٫ئ٢امت مىاَٖ ٤اػلت ٖلى خضوص ٞغوؿا ( صمج هىلىضا وبلجُ٩ا في ممل٨ت واخضة  ،وؾغصًيُا،
حىىة و ؾاٞىي .
 ؾُاؾت الخػىٍظاث :وطل ٪مً زال ٫ئٖاصة جىػَ٘ ٖىانغ ال٣ىة الُبُُٗت والبكغٍت ( حٗىٌٍ مىاَ )٤وطل ٪مً زال:٫
 .1جىاػ ٫بغوؾُا لغوؾُا ًٖ مىُ٣ت واعؾى
 .2خهى ٫بغوؾُا ٖلى مىُ٣ت ؾ٨ؿىهُا وم٣اَٗت الغاًً ألاإلااهُت
 .3أ٢امذ الىمؿا والًت باقاعٍا ٦ضولت ٢ىٍت مىالُت لها في مىاحهت الىٟىط الغواس في الىالًاث ألاإلااهُت.
 .4الىالًاث الاًُالُت ٢ام مُترهُش بخجاهل اإلاُالب ال٣ىمُت ،خُث أحلـ اخض أؾغة أ ٫الكر بىن الٟغوؿُت ٖلى ٖغف هابىلي ُٞ ،ما
اخخلذ الىمؿا إلاباعصًا والبىضُ٢ت .
 .5يم الجروٍج ئلى الؿىٍض بٗضما ٧اهذ جابٗت للضهمغ. ٥
ئن مإجمغ ڤُِىا ٌٗض مغخلت حضًضة في جُىع الٗال٢اث الؿُاؾُت الضولُت ،خُث سجل جُىعا هىُٖا في ٢غاعاجه وُٞه احخمٗذ ال٣ىي
ً
َّ
َ
اإلاخباصلتٞ ،ضقً اإلاإجمغ
ال٨كري ٖلى مؿخىي ٢اعة أوعوبا للمغة ألاولى إلاىا٢كت الً٣اًا اإلاُغوخت ،بضال مً الاٖخماص ٖلى اإلابٗىزحن والغؾاةل
بظل ٪مغخلت حضًضة في الضبلىماؾُت الضولُت .والت اوٗ٨ؿذ بمجملها في ئ٢غاع جىاػن صولي حضًض ًأزظ ٖلى ٖاج٣ه مهمت ألامً والاؾخ٣غاع في
أوعوبا  ،وجضُٖما ل٣غاعاث اإلاإجمغ اج٣ٟذ الضو ٫اإلاخدالٟت وهي عوؾُا ،بغوؾُا ،الىمؿا ،بغٍُاهُاٖ ،لى ئ٢امت هىٕ حضًض لخىُٓم الٗال٢اث
الضولُت وهى ئوكاء الخل ٠اإلا٣ضؽ للمدآٞت ٖلى ؾالم أوعوبا وؾالم الٗالم ٧له وئ٢غاع الخضزل الػؿٌغي لخد ٤ُ٣هظا الهض ٝئطا لؼم طل.٪
وجأؾِؿا إلاا ؾب٣ٞ ،٤ض ٢ام مإجمغ ُِٞىا بٟغىؾُاؾت الىانؼ ٖلى ال٣ىمُاث في أوعوبا  ،وأ٦ض ٖلى مبضأ الكغغُت  -خ ٤اإلالى ٥في
ج٣غٍغ مهحر الكٗىب  -لل٣ىي ال٨كري الت أؾؿذ لىٓام صولي مٗخمضة في طلٖ ٪لى مبضأ الخىاػن ألاوعوبي  .هظا و٢ض اٖخكر أؾاجظة جاعٍش
أن أوعبا ٢ض ٖاقذ ٞترة اؾخ٣غاع وؿب زال٢ ٫غن مً الؼمً و ّ
الٗال٢اث الضولُت ّ
أن الخغوب الت خضزذ في هظا ال٣غن ٧لها خغوب
مدضوصة و ٢هحرة مً خُث اإلاضة و الخؿاةغ ما ٖضا الخغب الغوؾُت . 1905
وزالنت ال٣ى ،٫ل٣ض ٧اهذ ٢غاعاث مإجمغ ُٞىا بضاًت ٖهغ حضًض في جاعٍش أوعوبا والٗال٢اث الضولُت ٖمىما  ،خُث اٖخمضث ال٣ىي
ألاوعوبُت ال٨كري ٖلى ؾُاؾُت اإلاؤجمغاث مً أحل الخٟاّ ٖلى ألامً والاؾخ٣غاع في ال٣اعة ٖغٞذ بؿُاؾت الىقام ألاوعوبي والت اؾخمغث
مً زال ٫الٗضًض مً اإلاإجمغاث ٧اهذ بمثابت حجغ الؼاوٍت إلصاعة الٗال٢اث بحن أُ٢اب اليؿ ٤الضولي الظي جمحز بىىٕ مً الاؾخ٣غاع
والخىاػن بؿبب ُٚاب ٖىهغ الخىؾ٘ والخغب بحن أَغا ٝالضو ٫ال٨كري اإلاك٩لت لليؿ ٤الضولي.
و٢ض أؾهم هظا اإلابضأ -جىاػن ال٣ىي -في ج٨غَـ ألامً والاؾخ٣غاع في الؿاخت ألاوعوبُت ،ومى٘ ُ٢ام خغب أوعوبُت واؾٗت الىُا ١إلاا ً٣غب
َّ
مً مئت ٖام -1914-1815 -جسللتها خغوب ٢هحرة ٖلى عأؾها «خغب ال٣غم» و«الخغب الكروؾُت -الٟغوؿُت» ٖام  ،1870وهظا بال ق٪
ًإ٦ض أن اإلاٗاهضة ويٗذ ألاؾـ ال٣ىٍت للؿالم في أوعوبا مً زال ٫الدؿىٍاث الت ٢امذ بها.
-2الػالناث الضولُت في ظل ؾُاؾت الىقام ألاوعوبي( اليؿو الضولي مخػضص ألانؼاب).
ل٣ض مثلذ ؾُاؾت اإلاإجمغاث ئخضي الىؾاةل الضبلىماؾُت الت لجأث ئليها ال٣ىي ألاوعوبُت ال٨كري بٗض مإجمغ ُٞىا بهض ٝجد٤ُ٣
جىاػن ال٣ىي ُٞما بُنها ٞ ،مإجمغ ُٞىا و مٗاهضة باعَـ الثاهُت في ماصتها الؿاصؾت ههذ ٖلى ُ٢ام ال٣ىي ال٨كري الت هؼمذ هابلُىن
بٗ٣ض ؾلؿلت مً الاحخماٖاث الضوعٍت مً أحل الخٟاّ ٖلى مسغحاث الؿُاؾُت ألاوعوبُت الجضًضة باجساط حمُ٘ ؤلاحغاءاث الُٟ٨لت
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بخد٣ُ٣ها  .و بظل٣ٞ ،٪ض أضخذ ؾُاؾت أوعوبا جغؾم مً زال ٫ؾُاؾاث ال٣ىي ألاوعوبُت الظًً ق٩لىا ئصاعة ٖلُا  /خ٩ىمت جٟغى
ؾلُتها ٖلى ال٣اعة ألاوعوبُت مؿدىضة في طل ٪ئلى ال٣ىة اإلااصًت ٖغٞذ بمغخت الىٞا ١ألاوعوبي.
ٞؿُاؾت الىٞا ١ألاوعوبي هي مداوالث بىاء الٗال٢اث بحن ال٣ىي ألاوعوبُت ٖلى أؾاؽ مً اإلاهالخت والىٞا ١بضال مً الخىجغ واإلاىاحهت .
أي أن اإلاهلخت اإلاكتر٦ت ٧اهذ هي ٖامل الاؾخ٣غاع اليؿب بحن الٟىاٖل ال٨كري ألاوعوبُت مً احل ئخال ٫الؿلم وألامً ألاوعوبي زانت و
الضولي ٖامت .
و٢ض ججلذ ؾُاؾت الىٞا ١ألاوعوبي مً زال ٫الٗضًض مً اإلاإجمغاث الت ٖ٣ضتها ال٣ىي ألاوعوبُت بٗض مإجمغ ُٞىا الظي ٧اهذ بمثابت
هُ٣ت جدى ٫هامت في حؿُحر قإون الٗال٢اث ألاوعوبُت وجىُٓم الٗال٢اث الضولُت بحن ال٣ىي ألاوعوبُت ال٨كري وباقي ألا٢الُم ألازغي ٩ٞ ،ان
مؤجمغ ايـ القبُل ؾىت  1818الظي ٖ٣ض بحن ٧ل مً بغوؾُا +عوؾُا +الىمؿا واهجلترا مً حهت وٞغوؿا مً حهت أزغي بهض ٝخٟٔ
الؿالم وخ ٟٔالخىاػن الضولي وجمؿ ٪بالىٓم الخ٣لُضًت اإلالُ٨ت و٢ض وا ٤ٞاإلاىضوبىن ًٖ الجالء ًٖ ألاعاضس الٟغوؿُت ٢بل نهاًت قهغ
 .خُث جم بمىحبه ع ٘ٞالٗ٣ىباث
هىٞمكر ٖ 1818لى أن ج٣ىم ٞغوؿا بض ٘ٞحمُ٘ ما جب٣ى ٖليها مً حٗىًٍاث وٚغاماث مغة واخضة
الٗؿ٨غٍت الت ٧اهذ مٟغويت ٖلى ٞغوؿا بًٟل ؾُاؾت عةِـ الىػعاء الٟغوسس عَكلُى الظي اؾخُإ ئن ً ٪ٟالٗؼلت ؤلا٢لُمُت والضولُت
الت ٧اهذ مٟغويت ٖلى ٞغوؿا  ،وجهبذ بظلٞ ٪غوؿا يمً ال٣ىي ألاوعوبُت ال٨كري وواخضة مً ال٣ىي اإلا٣غعة إلاهحر اليؿ ٤الضولي .
ٚحر أن الخىحـ مً ال٣ىي ألاوعوبُت ال٨كري اججاه ٞغوؿا حٗلتهم ًًٗىن بىضا ؾغٍا ًخم بمهخظاه اؾخسضام الهىة الػؿٌغٍت
مكتريت يض ٞغوؿا في خالت خضور زىعة ٞغوؿُت حضًضة تهضص ألامً والاؾخهغاع للضوُ اإلاجاوعة  ،و٧ان طل ٪في  1هىٞمكر  -1818ئال أن
اهجلترا وا٣ٞذ ٖلُه بكغٍ ٖىصة أؾغة هابلُىن لٗغف ٞغوؿا – ٩ٞاهذ هظه الىزُ٣ت ٖباعة ًٖ بغوجىيىُ ؾغي ججضصث بم٣خًاه اإلادالٟت
الغباُٖت بمغا٢بت ٞغوؿا وخماًتها مً ألازُاع الثىعٍت الت جتهضصها.
وفي ٖام  1820ومىانلت للجهىص الضبلىماؾُت وخ ٟٔالؿلم جم ٖ٣ض مؤجمغ جغوباو ، TROPEAUخُث ٧ان ُ٢هغ عوؾُا ٢ض ا٢ترح
ٖلى أَغا ٝمؤجمغ ايـ ال قبُل إوكاء جدالل أوعوبي غام  ،جسى ٫بم٣خًاه ال٣ىي ألاوعوبُت ال٨كري خو الخضزل ل٣م٘ أي زىعة تهضص
ّ
ًإ٦ض صوما
الٗغوف ألاوعوبُت ٚ،حر أن هظا الا٢تراح ٢ىبل بالغ ٌٞمً حاهب ال٣ىي ألاعب٘ ألازغي وال ؾُما ئهجلترا؛ خُث ٧ان "٧اؾلغٍه" ِ
ُّخ
الخضزل في الكئىن الضازلُت للضو ٫ألازغي.
ع ٌٞبالصه إلابضأ
وم٘ اهضالٕ الثىعة في ئؾباهُا وُ٢ام الىٓام الضؾخىعي بها في ًىاًغ  1820أناب الخى ٝالُ٣هغ الغواس ؛ خُث زصس ئؾ٨ىضع ألاو٫
مً اهخ٣اٖ ٫ضوي الثىعة ئلى بالصه ال ؾُما وأنها ٧اهذ حِٗل في ْغو ٝممازلت لخل ٪الت ٧اهذ ؾاةضة في ئؾباهُا ٖكُت الثىعة .ومً هىا
٣ٞض هب الُ٣هغ ئؾ٨ىضع ألاو ٫مُالبا بٗ٣ض مإجمغ ًًم ؾاةغ ملى ٥أوعوبا الؾدى٩اع اإلاؿخجضاث الت قهضها الهُٗض ؤلاؾباوي ،واإلاُالبت
ُّخ
ُّخ
الخضزل بال٣ىة في الكئىن
بالخضزل إللٛاء الضؾخىع ؤلاؾباوي ولى ب٣ىة الؿالحٚ ،حر أن "٧اؾلغٍه"أٖلً – أًًا هظه اإلاغة -ع ٌٞبالصه إلابضأ
ّ
حك٩ل زُغا ٖلى البالص ألازغي؛ وبالخالي ٞاهه ال ًغي مكرعا
الضازلُت للضو ٫ألازغي ٢اةال " :أهه ٌٗخكر الثىعة ؤلاؾباهُت مؿألت صازلُت ال ِ
لخأًُض ئهجلترا أًت مداولت ل٣م٘ جل ٪الثىعة بال٣ىة٦ ،ما أوضر "٧اؾلغٍه "لضبلىماؾي أوعوبا أن ئهجلترا جضًً بأؾغتها اإلاال٨ت الخالُت
وصؾخىعها لثىعة صازلُت ،وبالخالي ٞانها ال حؿخُُ٘ أن جى٨غ ٖلى البالص ألازغي هظا الخ ٤هٟؿه في حُٛحر ق٩ل خ٩ىماتها.
ُّخ
الخضزل ٞان"مترهُش" ٧ان في بضاًت ألامغ ًغ ٌٞهظا اإلابضأٚ ،حر أهه ٖاص وواٖ ٤ٞلى اإلابضأ ٚضاة اهضالٕ
أما اإلاى ٠٢الىمؿاوي مً مبضأ
ُّخ
الخضزل قأنها في طل ٪قأن ئهجلترا ،وٖلى طل٣ٞ ٪ض حٗضصث
الثىعة في هابىلي في حىٍلت  ، 1820أما ٞغوؿا ٣ٞض ٧اهذ جغ ٌٞمبضأ
احخماٖاث ممثلي ألاوجى٢غاَُاث الثالر ال٨كري ألازغي (الىمؿا – عوؾُا – بغوؾُا) خُث أؾٟغث هظه الاحخماٖاث ًٖ ٖ٣ض بغوجى٧ى٫
جغوباو ،الظي جم الخىٖ ُ٘٢لُه في  19هىٞمكر  ،1820وفي خحن عًٞذ ئهجلترا الخىٖ ُ٘٢لى هظا الكروجى٧ى ٫اهًمذ ئلُه ٞغوؿا؛ زكُت
ّ
ُّخ
الخضزل ل٣م٘ الثىعاث
الٗؼلت وه٨ظا ٣ٞض أ٢غث ال٣ىي ألاعب٘ اإلاى ِٗ٢ت ٖلى بغوجى٧ى ٫جغوباو (الىمؿا – عوؾُا – بغوؾُا – ٞغوؿا) مبضأ
وخماًت الٗغوف٦ ،ما َّاج٣ٟذ هظه ال٣ىي–بم٣خضسى الكروجى٧ى ٫طاجهٖ -لى اؾدبٗاص أًت صولت َغ ٝفي الخل ٠مىه ئطا ما اهضلٗذ ٞيها زىعة
ُّخ
أخضزذ حُٛحرا في هٓامها الؿُااس الضازلي٦ ،ما أهه ُّخ
الخضزل إلٖاصة هظه الضولت ئلى خٓحرة الخدال ٠بالىؾاةل الىصًتٞ،ان
ًد ٤للخلٟاء
لم جٟلر هظه الىؾاةل في بلى ٙهضٞها لجأ الخلٟاء ئلى ال٣ىة.
ل٣ض ٧ان اإلاإجمغون فيجغوباو ٢ض اج٣ٟىا ٖلى ٖ٣ض مإجمغ في لُبار بهض ٝحؿىٍت اإلاؿالت الاًُالُت ما بحن قهغ حاهٟي – ماي  1821و٢ض
خًغه ٧ل مً مُترهُش وُ٢هغ عوؾُا ومل ٪هابىلي  ،وجم ُٞه ئلٛاء صؾخىع هابىلي  ،و٧لٟذ الىمؿا مهمت جىُٟظ طل ٪بال٣ىة الٗؿ٨غٍت (
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َ
ئزماص الثىعة الضؾخىعٍت) وئٖاصة ؾلُت "ٞغصًىاهض ألاو"٫اإلاُل٣ت .و٢بل أن ًسخخم اإلاإجمغون في لُبار أٖما ٫مإجمغهم اؾدىجض بهم مل٪
ؾغصًيُا
.
ؾغصًيُا يض عٖاًاه الثاةغًٍ؛ ٞؿاعٖذ الىمؿا باعؾا ٫حِكها إلزماص الثىعة في بُضمىهذ،وئٖاصة الىٓام ال٣ضًم ئلى
ً
٢ض اه ٌٟمإجمغ لُبار في خُث أنضع بُاها زخامُا حاء ُٞه" :ئن الهض ٝمً الخدال ٠ألاوعوبي ئهما هى جأًُض اإلاٗاهضاث
ال٣اةمت،واإلادآٞت ٖلى الؿالم الٗام وجد ٤ُ٣ؾٗاصة ألامم،وأن الخُٛحراث الدكغَُٗت وؤلاصاعٍت صازل الضوً ٫جب أن جأحي مً حاهب
أولئ ٪الظًً أُٖاهم هللا مؿئىلُت الخ٨م في هظه الضو٫
".
َّ
َّ
وه٨ظا ً٩ىن مإجمغ الًبار ٢ض أ٦ض ٖلى مبضأًً عةِؿُحن أٖلً اإلاإجمغون جمؿ٨هم بهما ،وٍخمثل هظان اإلابضآن في:
َّ
ُّ
مبضأ قغغُت جضزل ال٨باع إلزماص الثىعاث الضؾخىعٍت وخماًت الٗغوف صازل ٧اٞت الضو ٫ألاوعوبُت،
-1
مبضأ الحو ؤلالهي للػغوف في ج٣غٍغ مهاةغ الكٗىب.
-2
ونض أغلىذ الحٌىمت ؤلاهجليزًت اؾدىٍاعها إلاهغعاث اإلاؤجمغ ،وغضم اغتراقها به ،وجىصلها مً جبػاجه.
مؤجمغ قيروها هىقملر  :1822والظي خًغه ٌّ
٧ل مً ئمكراَىع الىمؿا ،وُ٢هغ عوؾُا ،وملى ٥بغوؾُا وؾغصًيُا وهابىليًٞ ،ال ًٖ
ّ
"مترهُش" ،ووػٍغ زاعحُت ٞغوؿا ،ومم ِثلحن إلهجلترا،
َّ
ُّ
ول٣ض اههب اهخمام اإلاإجمغ ٖلى مىا٢كت اإلاؿألت ؤلاؾباهُت ٟٞ ،ي 30هىٞمكر ٢ 1822غع اإلاإجمغ الخضزل اإلاؿلح في قئىن ئؾباهُا بغٚم
ّ
ُّخ
الخضزل في الكئىن الضازلُت للضو ٫ألازغي.
ع ٌٞئهجلترا لهظا الٗمل ،وجأُ٦ض مم ِثليها ع ٌٞبلضهما إلابضأ
ًخضزلىا حماُٖا إلزماص الثىعة ؤلاؾباهُت ،وئطا ب ـ "ٞغوؿا" ج٣غع أن َّ
ٚحر أن أًٖاء اإلاإجمغ ٞكلىا في أن َّ
جخضزل مىٟغصة في ئؾباهُا،
َّ
وَٗىص ئ٢ضام ٞغوؿا ٖلى هظا ؤلاحغاء ئلى اٖخباعاث جخٗل ٤بؿُاؾتها الضازلُت ،طل ٪بأن – اإلالُ٨ت الٟغوؿُت الٗاةضة ئلى الٗغف ٧اهذ في
َّ
مدل نىع الاهخهاعاث الىابلُىهُت.
خاحت ئلى اهخهاعاث ٖؿ٨غٍت لخدل نىعتها في أطهان الكٗب الٟغوسس
٣ٞض ٧ان اهخهاع الجِل الٟغوسس في ئؾباهُا أمغا مِؿىعا؛ ئط ؾغٖان ما جمذ ؤلاَاخت بالىٓام الثىعي ،وئٖاصة اإلال ٪ؤلاؾباوي ئلى
ُّخ
الخضزل إلزماص الثىعاث في اإلاؿخٗمغاث ؤلاؾباهُت في الٗالم الجضًضٚ ،حر أن
ً٨خ ٠الٟغوؿُىن بظل ٪وئهما أٖلىىا ٖؼمهم ٖلى
ٖغقه  ،ولم
ِ
اهجلترا وٟ٢ذ ٞ" ٫غوؿا" باإلاغناص ،وأٖلً ؤلاهجلحز جهمُمهم ٖلى اؾخسضام ال٣ىة في مىاحهت الجُىف الٟغوؿُت ئن هي خاولذ ٖبىع
ُّخ
والخضزل في قئىن أمغٍ٩ا الجىىبُت والخ ٤أن هظا اإلاى ٠٢ؤلاهجلحزي اإلادكضص مً ٞغوؿا بهضص اإلاؿألت ؤلاؾباهُت ئهما ٧ان ًغجض
ألاَلىُي،
ُّ
ئلى ؾببحن ،أولهما أن ؤلاهجلحز ٧اهىا ًغقظىن مبضأ الخضزل في الكشىن الضازلُت للضوُ ألازغي  ،وهى اإلابضأ الظي ٧ان وػٍغ الخاعحُت
ؤلاهجلحزي الجضًض ًاهىج أقض مً ؾلٟه اإلاىخدغ "٧اؾلغٍه"جمؿ٩ا به ،أما الؿبب الثاوي وعاء الاؾدُاء ؤلاهجلحزي مً اإلاى ٠٢الٟغوسس بهضص
َّ
اإلاؿألت ؤلاؾباهُت ُٞخمثل في أن مؿخٗمغاث ئؾباهُا في الٗالم الجضًض ٧اهذ جغبُها باهجلترا غالناث ججاعٍت غظُمت الكأن.
َّ
وباإلياٞت ئلى ع ٌٞئهجلترا ٨ٞغة ُّخ
جضزل ٞغوؿا في اإلاؿخٗمغاث ؤلاؾباهُت ٧اهذ الىالًاث َّ
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٢ض أ٦ضث – هي ألازغي-
مىهغو "ٖام 1823
عًٞها الخام لخضزل أًت صولت أوعوبُت في قئىن الٗالم الجضًض ،و٢ض جمذ نُاٚت هظا اإلاى ٠٢ألامغٍ٩ي بم٣خضسى مبضأ " .
 - 3اهبػـار النزغـت الهىمُـت و عقـع هظـام قُِىـا.
ل٣ض أصث م٣غعاث مإجمغ ُٞىا اوٗ٩اؾاث ؾلبُت ٖلى وا ٘٢ال٣ىمُاث والكٗىب في أوعوبا ،خُث اهضلٗذ ٖضة زىعاث مؿخلهمت مً
مباصب وقٗاعاث وأ٩ٞاع الثىعة الٟغوؿُت ،هضٞها ئؾ٣اٍ م٣غعاث هظا اإلاإجمغ ،و٢ض قمل اإلاض الثىعي صوال مسخلٟت ،ابخضاء مً أإلااهُا الت
ٖغٞذ اهخٟايت َالبُت هاصث بالخض مً ؾلُت اإلالُ٨ت وَالبذ بىي٘ صؾخىع للبالص ؾىت 1817م ،والت وحهذ بال٣م٘ الٗؿ٨غي ،أما
باًُالُا ٣ٞض اهضلٗذ اهخٟايت حمُٗت ال٩اعبىهاعي ؾىت 1820م يض الىٓام والاخخال ٫الىمؿاوي واحهها الجِل الىمؿاوي ،وفي هٟـ
1829م ،وٖغٞذ
الؿىت ٖغٞذ ئؾباهُا جدغ٧ا للجِل ؤلاؾباوي مُالبا بىي٘ صؾخىع للبالص ٣ٞمٗذ مً َغ ٝالجِل الٟغوسس ؾىت
الُىهان زىعة ٢ىمُت جدغعٍت يض الىٓام الٗثماوي جىحذ بالخهىٖ ٫لى الاؾخ٣ال٦ ،٫ما ٖاقذ ٞغوؿا ؾىت 1830م زىعة ألاًام الثالر
(زىعة بىعحىاػٍت لُكرالُت يض اإلال ٪قاع ٫الٗاقغ الظي اهداػ للمدآٞحن) ،هظه الثىعة أحهًذ بٗض جدال ٠البىعحىاػٍت ال٨كري م٘ اإلال٪
1831م زىعة
لىَـ ٞلُب ،وٖغٞذ بلجُ٩ا زىعة ٢ىمُت جدغعٍت يض هىلىضا اهتهذ باؾخ٣ال ٫وخُاص بلجُ٩ا ،وأزحرا ٖغٞذ بىلىهُا ؾىت
جدغعٍت يض الهُمىت الغوؾُت اهتهذ ب٣مٗها ٖلى ًض الجِل الُ٣هغي.
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ئن هظه الخُىعاث الؿُاؾُت أصث ئلى بضاًت حك٩ل زغٍُت حُىؾُاؾُت حضًضة في ال٣اعة ألاوعوبُت بٟٗل ال٣ىة الثىعٍت الت ٖملذ
ٖلى الثىعة يض الكغُٖت الخ٣لُضًت ٞ ،ىبٗث الجزٖاث ال٣ىمُت الت أعاصث أن جإؾـ لضو٢ ٫ىمُت صؾخىعٍت ٞ ،بضأث جدك٩ل ٢ىمُاث
جىايل ومً احل الىخضة الؿُاؾُت.
قكي أإلااهُا ظهغث زىعة نىمُت جؼالب بالىخضة الهىمُت مخأزغة بأقٍاع الثىعة الكغوؿُت وقػاعاتها الهىمُت ،خُث ٧اهذ هظه الخغ٦ت
حؿعى إلًجاص صولت أإلااهُت مىخضة ،بضال مً مجمىٖت الضوٍالث ألاإلااهُت الت ونلذ ئبان مٗاهضة وؾخٟالُا ئلى ما ً٣اعب  360صوٍلت  ،زم
اهسًٟذ في ٞترة خ٨م هابلُىن ئلى  38صوٍلت ،و٢ض بضأ الخىٓحر ل٨ٟغة ال٣ىمُت ألاإلااهُت ًٖ َغٍ ٤اإلا٨ٟغًٍ حُخه وقُلغ خُث بضءوا
باإلاىاصاة ئلى أن ل٩ل قٗب ٖب٣غٍخه الخانت في ٞهم الخغٍت واإلاؿاواة  ،وان للكٗب ألاإلااوي بد٨م ز٣اٞخه وٖب٣غٍخه اإلاسخلٟت أن ٌك٩ل
آ اءه الخانت في طلٞ .٪بضأ التر٦حز في أإلااهُا ال٣ىمُت ٧ان ٖلى اللٛت ولِـ ٖلى ألاعى خُث ُا ُ
ٖخ ِكرث ال٣ىمُت ٧اةً ًٖىي في ْاهغجه
ع
ألاؾاؾُت اللٛت .خُث ْهغ في أوازغ ال٣غن الثامً ٖكغ هىٕ مً وخضة أإلااهُت غلى أؾاؽ قٌغي ًتريؼ خىُ ػبُػت اللؿت خُث اهدكغث
اإلادالث و ُانلخذ الجامٗاث وؾاصث خغٍت ال٨ٟغ والخىزُ ٤والخىؾ٘ في الاَالٕ واإلاٗغٞت وْهغ ّ
ال٨خاب واإلا٨ٟغًٍ ألاإلاان ٞيكأ ما ٌُٗغٝ
بالهىمُت ألاصبُت.
٧ان للثىعة الٟغوؿُت وخغوب هابلُىن ازغ ٦بحر في أإلااهُا خُث جم ػوا ٫ماةت مً الىالًاث الهٛغي .اط همذ بٌٗ الىالًاث الثاهىٍت
1806م الظي يم ؾخت ٖكغ والًت جدذ عةاؾت
مثل باٞاعٍا وؾ٨ؿىهُا وجدىلذ ئلى ممالٖ ٪لى خؿاب الىمؿا وْهىع اجداص الغاًً
هابلُىن وبظل ٪ػالذ الامكراَىعٍت الغوماهُت اإلا٣ضؾت ًٖ ٖالم الىحىص هدُجت لخ٣ؿُم اإلااهُا الى زالر وخضاث هي  :الىمؿا وبغوؾُا واجداص
الغاًً وبظلٌُٗ ٪خكر هابلُىن الباصب بٗملُت جىخُض اإلااهُا ,هظا الى حاهب ان ؾُاؾخه الخٗؿُٟت و٦كرًاةه ٢ض ؾاٖض ٖلى ازاعة الغوح ال٣ىمُت
في الكٗىب ألاإلااهُت ,ول٣ض ٧ان ال٦دؿاح هابلُىن لألعاضس ألاإلااهُت أبل ٜألازغ في هٟىؽ ألاإلاان؛ ئط باجىا ًضع٧ىن جمام ؤلاصعا ٥أن ٣ٞضان
الىخضة ال٣ىمُت هى الؿبب في ما أناب بالصهم ،وهٓغا لظل٣ٞ ٪ض امخأل حى ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ في أإلااهُا ٖلى وحه الخهىم بٟلؿٟت
ال٣ىمُت والٗهبُت الٗىهغٍت ،وؾُاصة الجيـ ألاإلااوي ،وعؾالخه الؿامُت.
ول٣ض ؾغي هظا الخُاع ال٣ىمي في هٟىؽ ألاإلاان بؿغٖت ٦بحرة واؾدثاع – بىحه زام -همم عحا ٫ال٨ٟغ والؿُاؾت وصٗٞهم ئلى الٗمل
َّ
ٖمال مخىانال في ؾبُل جسلُو البالص مً عب٣ت ٞغوؿا ،و٢ض جمثل مغ٦ؼ هظه اإلاؿاعي والخغ٧اث في بغوؾُا الت احخم٘ ٞيها ٦باع عحا٫
ال٨ٟغ وألاصب والؿُاؾت مً حمُ٘ أهداء أإلااهُا وجًاٞغوا ٖلى زل ٤عوح حضًضة في البالص.
 - 3اإلالَ ولُم واإلاؿدكاع بؿماعى وجدهُو الىخضة ألاإلااهُت
حٗخكر بغوؾُا أهم ؤلاماعاث ألاإلااهُت حمُٗا ٢ىة ومؿاخت وؾ٩اها  ،و٢ـض ٧اهذ والًت نٛحرة زم أنبدذ ممل٨ت ٖام1701م وبغػ ٞيها ملى٥
مهلخىن أمثاٞ" ٫غٍضعٍ ٪ولـُم الاو"٫و"الثاوي" واقتر٦ذ في مداعبت هابلُىن ٖام 1813م  ،واهخمذ باإلنالح الاصاعي و الا٢خهاصي
والٗؿ٨غي وجؼٖمذ بغوؾُا خغ٦ت الىخضة ألاإلااهُت وؾٗذ ب٩ل ٢ىة ئلى خمل الىالًاث ألاإلااهُت ٖلى الضزى ٫في اجداص ًجم٘ ُٞما بُنها .
و٢ض مغث ٖملُت جىخُض أإلااهُا بٗضة مغاخل أبغػها:
 الاجداص الجمغًي (الؼولكغًٍ)٧ :ان ئوكاء هظام الؼولكغًٍ الجمغ٧ي أولى اإلاغاخل الت ُٗ٢تها أإلااهُا في ؾبُل الىخضة مً زال٫
"جىخُض الجماع " ٥بحن مسخل ٠أ٢الُم البالص ألاإلااهُتٞ ،هضع ٖام 1819م هٓام الؼولٟغًٍ الجمغ٧ي وهو ٖلى ما ًلي :
 ئلٛاء اإلاىاَ ٤الجمغُ٦ت في بغوؾُا ٧لها واٖخباعها مىُ٣ت حمغُ٦ت واخضة
 ئٖٟاء اإلاىاص ألاولُت اإلاؿخىعصة ئليها مً الغؾىم الجمغُ٦ت لدصجُ٘ الهىاٖت اإلادلُت.
 وي٘ حٗغٍٟت حمغُ٦ت مىسًٟت ٖلى اإلاهىىٖاث ،وحٗغٍٟت حمغُ٦ت ٖالُت ٖلى ا إلاـىاص ال٨مالُـت اإلاؿخىعصة ٧الكاي والكن والؿ٨غ.
و٢ض أصي هجاح هظا الىظام الجمغًي ئلى ئؾغإ الىالًاث ألاإلااهُت الهسغاٍ ُٞه و٧ان طلـ ٪زُـىة هامت في جدهُو الىخضة الؿُاؾُت
ُٞما بُنها و٦ؿبذ بغوؾُا مً وعاء طل ٪الؼٖامت الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والخٟى ١الٗؿ٨غي في أإلااهُا ٧لها زم في أوعبا بٗض الىخضة.
 ؾُاؾت اإلالَ ولُم ألاوُ ومؿدكاعه الحضًضي بؿماعى:
1848م جم اهخساب
أما اإلاغخلت ألازغي اإلاهمت في جىخُض أإلااوي ٞه ؾُاؾت اإلال ٪ولُم ألاو ٫ومؿدكاعه بؿماعٗٞ ، ٥لى ازغ زىعة
ٞغٍضعٍ ٪ولُم الغاب٘ مل ٪بغوؾُا ئمكراَىعا ٖلى أإلااهُا  ،ئال أهه ع ٌٞالخـاج زىٞا مً عص ٗٞل الىمؿا وبٌٗ ألامغاء اإلاٗاعيحن  ،وٖىضما
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زلٟه ولُام ألاو ،٫و٧ان ؾازُا ٖلـى الىمؿا ،اؾخٗان بمؿدكاعه بؿماع ٥الظي ٢اص أإلااهُا ئلى وخضتها ال٣ىمُت  ،واجب٘ في ؾبُل طل٪
الخُىاث الخالُت:
 ئ٢امت اجداص أإلااهُا ٧لها بؼٖامت بغوؾُا
 ئبٗاص الىمؿا ًٖ الخضزل في قإون أإلااهُا وئحباعها ٖلى الخسلي ًٖ مٗاصاتها لىخضتها.
 الً٣اء ٖلى الخضزل ألاحىب في قإون أإلااهُا الضازلُت زانت ٞغوؿا.
 الاهخمام بالجِل وجُىٍغه في الخضعٍب والدؿلُذ باٖخباعه ألاصاة ألاؾاؾُت لخد ٤ُ٣الىخضة.
وجأحي اإلاغخلت ألازحرة لخد ٤ُ٣الىخضة ألاإلااهُت خُث زاى بؿماع ٥زالر خغوب لخد ٤ُ٣الىخضة ألاإلااهُت وهي:
 .1الحغب طض الضهماعى 1864م٧ :ان الؿبب في ئزاعتها صوُ٢ت  :قلؼ ، ٪ُٞوهىلكخاًً ألاإلااهُحن اللخحن ٧ان ًد٨مها ملى ٥الضهماع٥
مىظ 1815م  ،و٢ض أعٚمذ الضهماع ٥في نهاًت هظه الخـغب ٖلـى الخسلي ٖنهما ٞؿُُغث بغوؾُا ٖلى قلؼ ٪ُٞوالىمؿا ٖلى هىلدكاًً.
 .2الحغب طض الىمؿا غام  1866م٧ :ان مً أهضا ٝبؿماعٖ ٥ؼ ٫الىمؿا صولُـا  ،وال٣ـًاء ٖلـى هٟىطها بأإلااهُا و ٢بى ٫وخضتها زم صزل
مٗها ٞـي خـغب  ،واهخهغ ٖليها في مٗغ٦ت "ؾاصوا" ٖام 1866م وأعٚمها ٖلى جى ُ٘٢نلر بغاٖ ٙام 1866م التزمذ ُٞه بما ًلي :
 يم ٖضة م٣اَٗاث أإلااهُت ئلى بغوؾُا منها هاهىٞغ،هـٞ ،غاهٟ٨ىعث.
 الاٖترا ٝباوكاء اجداص أإلااوي ًًم ٧ل الىالًاث الىاٗ٢ت قما ٫نهغ (محن) بؼٖامت بغوؾُا
و٧ان مً هدُجت هظا الهلر احؿإ مؿاخت بغوؾُا وجدى ٫محزان ال٣ىي ئليها في وؾـِ أوعوبـا
زانت بٗض أن وا٣ٞذ الىالًاث الجىىبُت ٖلى الاهًمام ئلى "اجداص الؼولٟغًٍ ".
-3الحغب طض قغوؿا غام 1870م
بٗض الخٛلب ٖلى الضهماع ٥والىمؿا لم جب٣ٖ ٤بت في وحـه وخـضة أإلااهُا ؾىي ٞغوؿا الت جدخل الالؼاؽ و اللى عًٍ وعأث ٞغوؿا وحىب
اؾخٗما٧ ٫ل الىؾاةل إلاى٘ ئجداص أإلااهُا  ،ومً أحل طل ٪نمم بؿماعٖ ٥لى مداعبتها  ،وحاءث أػمت زلى الٗغف الاؾباوي لدكٗل هحران
الخغب الت أٖلىتها ٞغوؿا صون الاؾخٗضاص لها في حىٍلُت 1870م .وهٓغا للخباًً اإلاىحى ص بحن الجِكحن ٣ٞض أنهؼم الجِل الٟغوسس في
مٗغ٦ت (ؾُضان) ً sedanىم  ، 1870/09/2وأعٚمذ ٞغوـؿا ٖلـى جىُ٢ـ٘ الـهلر ٞـي ٞغاهٟ٨ىعث ًىم  10ماي 1871م هو ٖلى :
 جسلي ٞغوؿا ٖلى و الالؼاؽ و اللىعًٍ.
 أن جضٞ ٘ٞغوؿا ٚغامت مالُت ألإلااهُا م٣ضاعها  5000ملُىن ٞغه.٪
 أن جدخل حُىف بغوؾُا بٌٗ أعاضس ٞغوؿا ختى جض ٘ٞجل ٪الٛغامت.
ٞ ،اوى بؿماع ٥والًاث الجىىب ألاإلااهُت ٞـي أمـغ
بػض هظه الاهخصاعاث الؿاخهت غلى قغوؿا
ُ َ
الىخضة ،و جم ئوكاء الاجداص ألاإلااوي ،و جىج اإلال ٪قليهلم الاوُ ئمكراَىعا ألإلااهُا بهصغ قغؾاي غام  1872م وٖ ِغ ٝبل٣ب الهُصغ ألاإلااوي
ً
16اقغٍل 1872م وأَل٣ذ
 ،وأٖلً صؾخىع حضًض هٓم قإون الخ٨م في أإلااهُا وؾغي مٟٗى ٫صؾخىع ؤلامكراَىعٍت ألاإلااهُت اٖخباعا مً
حؿمُت الغاًش الثاوي ٖلى ؤلامكراَىعٍت الت صامذ ختى صخغ أإلااهُا في الخغب الٗاإلاُت ألاولى في هىٞمكر.1918
أما اًؼالُا قٍاهذ ٢بُل الثىعة الٟغوؿُت م٣ؿمت ئلى الٗضًض مً الضوٍالث واإلامالَُ ٦ :ممل٨ت هابىلي ـ ممل٨ت بُضمىهذ و صونُاث مثل :
مُالن  ,ووؾ٩اهُت  ,باعما ُٞ ,ىعهخِىا  ,لى٧ا  ،و حمهىعٍاث مثل  ,البىضُ٢ت  .,حىىي  ,صوماه٩ى  ,ؾان ماعٍىى ،الىالًاث البابىٍت ـ مىُ٣ت
اإلااعشسى  ,وامحرًا ،وعوماها ،وه٨ظا ٧اهذ اًُالُا ختى طل ٪الٗهض مُٗ٣ت ألاونا ٠٣ً ٫صون جد ٤ُ٣وخضتها ٖضة ٖىامل منها وحىص اؾغة
همؿاوٍت في الكما ٫وملى ٥ا ٫بىعبىن الاؾبان في الجىىب وعٚبت البابا ٦غةِـ صًن للخٟاّ ٖلى ؾلُاجه الضهُىٍت وج ٪٨ٟؤلاًُالُحن
الؿُااس واإلاىاٞؿت ال٣ضًمت بحن ؤلاًُالُحن.
لهض أزغث الثىعة الكغوؿُتو الخغوب الىابلُىهُت في ئٖاصة حكُ٨ل الضو ٫في اًُالُا ٟٞ،ي ٖهض هابلُىن ٢ضسى ٖلى الٗضًضة مً
الىالًاث الت ٧اهذ ٢اةمت بها و اوحض زالر ممال ٪هي :مملٌت اًؼالُا  1805و٧اهذ حكخمل إلاباعصًا والبىضُ٢ت والجؼء الكمالي مً ؾاخل
الاصعٍاجُ٧ ٪ان هى مل٩ا ٖليها زم حٗل ًىخىا بىهاجُت ابً ػوحخه هاةبا ٖىه ،و مملٌت هابىلي 1806وقملذ الجؼء الجىىبي مً قبه الجؼٍغة
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وخ٨مها حىػٍ ٠بىهابغث زم مىعا نهغ هابلُىن ،و مملٌت بُضمىهذ قملذ حؼءا ٦بحرا مً الؿاخل الٛغبي لكبه الجؼٍغة ويمذ ئلى
ٞغوؿا في اإلاضة  1802ـ .1809
وَػخلر هابلُىن اخض الظًً اوكأوا اًُالُا الخضًثت ,خُث هبه ؤلاًُالُحن ئلى أهمُت الخ٩ىمت الهالخت بُغص الخ٩ام ال٣ضامى وئ٢امخه
هٓام ئصاعي نالر ؾاوي ُٞه بحن اإلاجخم٘ مما أزاع في هٟىؽ الاًُالُحن الغٚبت ال٣ىمُت في جألُ ٠امت ٢ىٍت مىخضة بدُث ًم ً٨ال٣ى ٫أن
هٓم ٢ىاٖض الخُاة ال٣ىمُت في اًُالُا ٢ض وحضث أزىاء الاخخال ٫الٟغوسس و ٦ظل٧ ٪ان مً أزاع هابلُىن الخؿىت ٖلى اًُالُا ئن ً٣ضس ٖلى
ب٣اًا ؤلاُ٢إ وخض مً ؾلُت ال٨ىِؿت وحٗل البابا عةِؿا صًيُا  , ِ٣ٞولِـ ؾُاؾُا وأنلر ٢ىاهحن الىٓم ئال أن الضو ٫اإلاجخمٗت في
ُِٞىا في  1815لم جغإ هظه الخُىعاث  ,وأٖاصث الىٓام ال٣ضًم في ٧ل الىالًاث وؤلاماعاث ,خُث أٖاص مإجمغ ُِٞىا ج٣ؿُم اًُالُا ئلى ٖكغة
أ٢ؿام ال ًىحض مً بُنها ٢ؿم ٢ىي ٌؿخُُ٘ الؿُُغة ٖلى بُ٣ت ألا٢ؿام ألازغي  ,وٍىخض اًُالُا واعجبُذ مٗٓم هظه ألا٢ؿام بالىمؿا
الت أنبدذ ناخبت الىٟىط ألا٦كر في اًُالُا.
اوػٌؿذ مهغعاث مؤجمغ قُِىا ؾلبُا ٖلى ال٣ىمُت في اًُالُا مما ص ٘ٞئلى حكُ٨ل الٗضًض مً الجمُٗاث الؿغٍت الت خملذ ٖلى
ٖاج٣ها لىاء جد ٤ُ٣أهضا٢ ٝىمُت وَغص الاخخال ٫الىمؿاوي ،و مً أقهغ هظه الجمُٗاث ج مػُت الٍاعبىهاعي أي " خاعنى الكدم" وهي
حمُٗت ؾغٍت حكبه في مغاؾمها وحكُ٨التها حكُ٨الث اإلااؾىهُت  ,وْهغث في هابىلي و في ؾىت  1820جم ً٨ال٩اعٍىهاعي مً ئقٗا ٫الثىعة في
هابىلي و اعٚمذ اإلالٖ ٪لى ئوكاء صؾخىع حضًض و ؾغٖان ما اهخ٣لذ ئلي بُضمىهذ و حٗلذ اإلالً ٪دىاػ ًٖ ٫خ٨مه لىلي ٖهضه و ل ً٨جدغ٥
حُىف الىمؿا ؾغٖان ما اؾخٗاصث ػمام ألامىع وأزمضث هحران الثىعة .وَٗىص ؾبب ٞكل حمُٗت ال٩اعبىهاعي ئلى ٖضم اهدكاعها بحن
الكٗب وَب٣اجه اإلاسخلٟت ويبابُت أ٩ٞاعها .
يما ظهغث حمػُت ؾغٍت أزغي خملذ اؾم اًؼالُا الكخاة  ،خُث بغػث شخهُت حىػٍل ماجؼٍني اخض أًٖاء حمُٗت ال٩اعبىهاعي،
الظي ٦غؽ خُاجه لخد ٤ُ٣الىخضة ؤلاًُالُت ,وحٗغى في ؾبُل طال ٪ئلي السجً و الىٟي و نضع ٖلُه خ٨م ُٚابي باإلٖضام و أؾـ ماجؼٍن
ٖام  1831وهى في اإلاىٟى  -ماعؾُلُا  -حمػُت إًؼالُا الكخاة  ,و أقٗل في ٢لىب مىاَىُه هاع الىَىُت وػوصهم ب٣ىة ألامل "بأن إًؼالُا ملٌت
الػالم  ,و اعض صاهتي  ,مغيؼ الباباوٍت  ,مهض النهظت ,ومبػث الىىع و الحغٍت لً جمىث" .يما خضص ماجؼٍني الهضف الظي ٌؿعى إلُه وهى
إنامت الجمهىعٍت في إًؼالُا اإلاىخضة
ً
يما ظهغث بػع ألاخؼاب ألازغي الت ؾٗذ أًًا ئلي جىخُض ئًُالُا و النهىى بأبىائها  ,وان ازخلٟذ
:
في اًُالُا الٟخاة في ٖضم اًمانها باالججاه الجمهىعي ومً أهم هظه ألاخؼاب
الحؼب الباباوي الاجداصي :الظي جؼٖمه البابا بُىؽ الخاؾ٘ الظي ٢ام باَال ١ؾغاح اإلاٗخ٣لحن الؿُاؾُحن  ,وواٖ ٤ٞلى ئوكاء مجلـ
ً
ً
اؾدكاعي مً الٗلماهىحن  ,و حِل أهلي ًدل مدل اإلاغجؼ٢ت  ,و اوكأ مجلؿا بلضًا إلاضًىت عوما  ,وؾاوي ال٣ؿاوؾت باألهالي في ص ٘ٞالًغاةب
ً
و ٢ض أػعجذ هظه ؤلانالخاث مؿدكاع الىمؿا مترهُش و نغح ٢اةال " :لهض يىا هخىنؼ ًل ش يء ماغضا ظهىع بابا خغ  ,و آلان نض ظهغ قال
.
خض إلاا ؾنراه في اإلاؿخهبل
الحؼب اإلالٍي  :الظي جؼغمه اإلالَ قاعُ أللرث بُض مىهذ مىظ  1831و هى الظي ازظ ًخجاوب مؼ الحغًاث الحغة وواقو غلى مغاحػت
الهاهىن الجىائي وجسكُع الغنابت غلى اإلاؼبىغاث  ,و حػضًل ناهىن الاحخماغاث الػامت  ,وأغلً اؾخػضاصه لخىض خغب طض الىمؿا
لخدغٍغ إًؼالُا.
وفي غام 1848اهضلػذ الػضًض مً الثىعاث يض الىمؿا جم٨ىذ مً زاللها مً َغص الىمؿاوٍحن مً قما ٫اًُالُا بًٟل اإلاؿاٖضاث
الت ٢ضمتها ٧ل مً ٞغوؿا  1859وبغوؾُا ٖام  ،1866وبضأث جكرػ شخهُت الؿُااس اإلادىً ٪اقىع ملَ بُضمىهذ الظي ٖمل جبنى
ؾُاؾُت هاحٗت جمثلذ في :
َىع الهىاٖت والؼعاٖت  ،وٞغى الًغاةب ٖلى
الجاهب الانخصاصي :

ممخل٩اث ال٨ىِؿت  ،وصٖم الخُاة الىُابُت  ،وخغع ال٣ىاهحن مً الخ٣الُض الضًيُت  ،ووي٘ محزاهُت  ،واهخم بانالح الُغ ١ومض الؿ٪٨
الخضًضًت  ،وأبغم ؾلؿلت مً اإلاٗاهضاث الخجاعٍت م٘ بٌٗ البلضان.
 الجاهب الػؿٌغي :صعب الجِل وؾلخه وهٓمه وَىع أؾالُبه الخغبُت و٣ٞا للخُىعاث الجضًضة٦ ،ما ؾعى ئلى ئًجاص جدالٟاث م٘
بٌٗ ال٣ىي ألاوعوبُت ال٨كري ٟ٦غوؿا واهجلترا ( ؾاهم في صٖم ٞغوؿا واهجلترا في خغب ال٣غم يض عوؾُا بحن ٖامي . )1856-1954
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اؾخماُ إلُه هابلُىن بػض ونىقه إلى حاهب قغوؿا في مؤجمغ الصلح بباعَـ  1856م  ،واج ٤ٟمٗه في بلىمبحر٢ 1858غب الخضوص

:
الٟغوؿُت أن ج ٠٣ئلى حاهبه ٞغوؿا يض الىمؿا و  ٤ٞالكغوٍ الخالُت بٗض ؤلاهخهاع
.
 جًم إلاباعصًا والبىضُ٢ت ئلى بُضمىهذ  ،وج٩ىن منها ممل٨ت ئًُالُتجب٣ى الىالًاث الىؾُى والجىىبُت و أمال ٥البابا مؿخ٣لت.
 ً٩ىن ئجداص ئًُالي مً ٧ل الىالًاث جدذ ػٖامت البابا يم ؾاٞىا و هِـ ئلى ٞغوؿا.أصث ئؾتراجُجُتًاقىع ئلى ج٣ىٍت صولت بُضمىث الت أنبدذ مدىع ٧ل ؾُاؾاث اًُالُا ٞ ،أٖلىذ الىمؿا الخغب ٖلُه في ٖام 1859م
ٞىٟ٢ذ ٞغوؿا ئلى حاهب بُضمىهذ  ،وجىالذ هؼاةم الىمؿا  ،وٞجأة جى ٠٢هابلُىن ًٖ مىانلت الخغب  ،وٖ٣ضث هضهت مإ٢خت زم أبغم
نلر بحن الُغٞحن اإلاخداعبحن في (ػٍىعٍش) بضون عيا ٧اٞىع هو ٖلى ما ًلي/
 جىاػ ٫الىمؿا لبُضمىهذ ًٖ م٣اَٗت إلاباعصًا ٖ ِ٣ٞلى أن جدخ ٟٔبالبىضُ٢ت- ًدىاػ ٫هابلُىن ًٖ ههِبه في ؾاٞىي وهِـ.لم حِٗ مسغحاث نلر ػٍىعٍش مُامذ صولت بُضمىهذ  ،خُث ْهغؾاعٍبالضي الظي اؾخماله ٧اٞىع وأمضه باإلاا ٫والؿالح ٩ٞىن لىٟؿه
حِكا ٖغ ٝبظوي الهمصان الحمغ اججه ئلى مؿاهضة الثىعة الت ٢امذ في ( بالغمى) ٖانمت ن٣لُت ؾىت  1860م وهؼم مل ٪هابلي و
ن٣لُت و ؾُُغ ٖلى الجؼٍغة  ،زم  ُ٘٢مًُ ٤مؿِىا ئلى هابلي هٟؿها واؾخىلى ٖلى ٖانمتها بؿهىلت  ،وهىا ٥واٞاه مل ٪بُضمىهذ
(اًماهىٍل الثاوي ) بجِكه و ٢غع قٗب ؤلاماعة باإلحمإ الاهًمام ئلى بُضمىهذ زم ههب اًماهىٍل الثاوي هٟؿه مل٩ا ئًُالُا اإلاىخضة .
لم ًبو مً الىالًاث ؤلاًُالُت زاعحا ًٖ هُا ١الىخضة ئال :البىضُ٢ت وعوما.و٦الهما جمثل مك٩لت وجخُلب حهضا وٖىاء  ،وٍخى٠٢
يمهما ٖلى الخٛحراث الت جُغأ ٖلى الخىاػن الضولي في أوعوبا .وٖىضما ٢امذ الخغب بحن الىمؿا وبغوؾُا ٖام  1866م .اؾخٛلذ ئًُالُا
الٟغنت ويمذ البىضُ٢ت ئليها  ،وٖىض ُ٢ام الخغب بحن بغوؾُا وٞغوؿا 1870م .اؾخٛلذ ئًُالُا الٟغنت ويمذ عوما  ،وخىلذ ئلى
ٖانمت ئًُالُا اؾخجابت لغٚبت الكٗب.وبظل ٪جد٣٣ذ الىخضة ال٣ىمُت الاًُالُت .
خغب الهغم (  /)1856 – 1853جغح٘ ألاؾباب الٗامت لهظه الخغب ،الت ٢امذ بحن عوؾُا مً هاخُت والضولت الٗثماهُت وبغٍُاهُا وٞغوؿا
وبُضمىهذ مً هاخُت أزغي،ئلى اإلاؿألت الكغُ٢ت الت ْلذ صون خل و٧اهذ طعَٗتها اإلاباقغة الجزإ بحن عوؾُا وٞغوؿا خى ٫ؤلاقغاٖ ٝلى
ألاما ً٦اإلا٣ضؾت بٟلؿُحن ،ئط جدضث ٞغوؿا اصٖاء عوؾُا خ ٤الىناًت ٖلى جل ٪ألاماٞ .ً٦دهلذ ٖام 1852مً الؿلُان ٖبض اإلاجُض
ٖلى بٌٗ الامخُاػاث لل٨ىاتـ الالجُيُت .وعًٞذ الضولت الٗثماهُت  1853اإلاُالب اإلامازلت الت ج٣ضمذ بها عوؾُا وطل ٪بخأزحر الؿٟحر
ؤلاهجلحزي ؾترجٟىعص صي عاص٧لُ.٠
الػالنـاث الضولُـت نبـل الحـغب الػاإلاُـت ألاولـى
 لٗب بؿماعى صوعا ٦بحرا في تهضةت وئنهاء الخغب البلٛاعٍت -الهغبُت وطل ٪م٣خضسى نلر بىزاعؾذ ٖام  ،1886مما أصي
بظل ٪ئلى انهُاع ٖهبت ألاباَغة الثالزت .
 ججضًض اإلادالٟت الثالزُت بحن أإلااهُا  +الىمؿا  +اًُالُا ؾىت  ،1887م٘ جضُٖمها بىزُ٣خحن حضًضجحن هما:
 الىزُ٣ت ٖ :1غٞذ باجٟاُ٢ت البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ والت ههذ ٖلى ما ًلي:
 ئطا ٢امذ اًُالُا بمهاحمت ٞغوؿا في أوعوبا هدُجت المخضاص الىٟىط الٟغوسس ئلى َغابلـ ٞ ،اهه ًخٗحنٖلى أإلااهُا جأًُض اًُالُا بال٣ىة– اإلاؿلخت-
 الىزُ٣ت ٖ :2غٞذ باجٟاُ٢ت البل٣ان :بحن الىمؿا واًُالُا والت ههذ ٖلى ما ًلي:
 في خالت جىؾ٘ الىمؿا في البل٣ان ً٩ىن الًُالُا الخ ٤في الخٗىٌٍ . مٗاهضة الًمان :بحن أإلااهُا وعوؾُا  1887/05/18وهي ٖباعة ًٖ مٗاهضة ؾغٍت ههذ ٖلى ما ًلي:
 ئطا هىحمذ ئخضي الضولخحن مً ٢بل صولت زالثت  ،جلتزم الضولت ألازغي الخُاص الىصي  ،وال ً٩ىن طل ٪هاٞظا في خالت
هجىم ئخضاهما ٖلى الىمؿا أو ٞغوؿا .
 اٖترا ٝأإلااهُا بالخ٣ى ١الخاعٍسُت لغوؾُا في البل٣ان – بلٛاعٍا-
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 الخٗهض باإلب٣اء ٖلى الىي٘ ال٣اةم في البل٣ان .
 جخٗهض الضولخان بٟغى عٚبتهما ٖلى الضولت الٗثماهُت بًغوعة ئٚال ١الًاة ٤في وحه أٖضائهما.
٧ ل هظه اإلاجهىصاث اإلابظولت مً َغ ٝبؿماع ٥ؾمدذ له باخ٩ام الٗؼلت ٖلى ٞغوؿا  ،وصٖم م٩اهت أإلااهُا الضولُت
 الخٛحر الاؾتراجُجي في الخىاػهاث ؤلا٢لُمُت والضولُت خضر بٗض اؾخ٣الت بؿماع ٥و زالٞخه باإلمكراَىع ٞليهلم الثاوي ٖام 1890الظي
اؾدىض ئلى ؾُاؾت مٛاًغة ًٖ بؿماعٞ ٥خسلى ًٖ مٗاهضة الًمان م٘ عوؾُا مما ؾمذ بظل ٪ئلى ج٣اعب ٞغوسس  -عواس مٞ ً٨غوؿا
مً الخغوج مً ٖؼلتها ؤلا٢لُمُت .
 م٘ مُل٘ ٖام  1894جم٨ىذ ٞغوؿا مً ٖ٣ض جدال ٠زىاتي م٘ عوؾُا بؿبب جسلي ألاإلاان ًٖ ججضًض مٗاهضة الًمان ٞ ،ىحض الغوؽ
أهٟؿيهم في خالت ٖؼلت أوعوبُت وجؼاًض اإلاؿاعي الاهجلحزًت مً احل ٦ؿب وص ؤلامكراَىع ألاإلااوي خُٟض مل٨تهم اإلال٨ت ٨ُٞخىعٍا  .مما ص٘ٞ
بٟغوؿا وعوؾُا الى الخدال ٠بهض٦ ٝؿغ الٗؼلت هظا مً حهت  ،و عٚبت الغوؽ مً جمىٍل مكغوٕ الؿ٨ت الخضًضًت ٦ .ما ٧ان الهضٝ
ألاؾااس مً الخل ٠هى اإلاؿاٖضة الٗؿ٨غٍت في خالت هجىم أإلااهُا ٖلى ئخضي الضولخحن.
 ؾُاؾت الخدالٟاث  ،صٗٞذ باهجلترا ئلى الخىحه ألإلااهُا مً احل ئوكاء جدال ٠زىاتي ٚحر أنها لم جدهل ٖلى اإلاىا٣ٞت مً ألاإلاان .
٧ ل هظه الخدىالث صٗٞذ بال٣ىي ألاوعوبُت ال٨كري ئلى ػٍاصة الخىاٞـ الٗؿ٨غي والؿُااس و الا٢خهاصي  .وججلى طل ٪زانت بحن
اهجلترا وأإلااهُا مً زال ٫البدث ًٖ مىاَ ٤الىٟىط في اإلاؿخٗمغاث ؤلاٞغٍُ٣ت وآلاؾُىٍت  ،واؾخٗاع خالت الدؿلر بُنهما زانت في مجا٫
ال٣ىة البدغٍت وبىاء ألاؾاَُل البدغٍت الٗؿ٨غٍت ،و اػصًاص خضة الخىاٞـ الخجاعي .
٧ ل هظه الٗىامل أصث ئلى جىجغ الٗال٢اث الاهجلحزًت -ألاإلااهُت زانت في ئٞغٍُ٣ا مما أصي ئلى:
 اقخٗا ٫خغب البىٍغ وتهضًض مهالر اإلااهُا اإلاالُت والا٢خهاصًت مً َغ ٝبغٍُاهُا ( مكغوٕ اؾدثماع مىاحم الترهٟؿا ٫خُث
٢ضعث حجم الاؾدثماعاث ألاإلااهُت بـ ـ 20باإلااةت مً مجمىٕ الاؾدثماعاث .
 ا٢دؿام اإلاؿخٗمغاث الكرحٛالُت في ئٞغٍُ٣ا بحن أإلااهُا واهجلترا
 الخدال ٠الُاباوي -الاهجلحزي  :1902خُث أنبدذ الُابان ا٢ىي ٢ىة بدغٍت في اإلادُِ الهاصي  ،مما صٗٞها بمىاحهت الىٟىط الغواس
في ال٣اعة .و٢ض جًم الخدالٖ ٠لى ماًلي:
 اٖترا ٝالُابان بمهالر اهجلترا في الهىض .
 اٖترا ٝاهجلترا بمهالر الُابان في ٧ىعٍا .
 ئطا خضزذ خغب بحن ئخضاهما وصولت زالثت ٞان ألازغي جلتزم الخُاص ،أما ئطا جضزلذ صولت عابٗت ٞان الضلى ألازغي جخضزل
إلاؿاٖضتها.
 وفي ٖام  1904هاحمذ الُابان ٖلى ألاؾُى ٫الغواس في مىُ٣ت بىعر آعزغ  ،خُث جم٨ىذ مً ئلخا ١الهؼٍمت بالغوؽ في مٗغ٦ت
مى٦ضن في  1905/03/11واؾخُاٖذ صخغ ألاؾُى ٫الغواس مما احكره ٖلى َلب الهلر  (.مإجمغ بىعحؿمىر في ).1905/08/25
 الاهخهاع الُاباوي ٖلى الغوؽ بغػث مً زالله الُابان ٣٦ىة ٦كري زاعج ال٣اعة ألاوعوبُت ٞ ،بضا ألاوعوبُىن ًخدضزىن ًٖ الخُغ
ألانٟغ.
ْ هىع ؾُاؾت الباب اإلاٟخىح  :والؿبب هى اإلاؿاعي ألاإلااهُت مً بؿِ هٟىطها في الهحن  ،ل ً٨ال٣ىي ال٨كري وبسانت الُابان واهجلترا
جضزال وعًٞا الخضزل ألاإلااوي  ،مما أصي ئلى جىجغ الٗال٢اث بحن ال٣ىي اإلاخهاعٖت ٖلى آؾُا ٞ ،خضزلذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مً
احل الخى ٤ُٞبحن ألاَغا ٝاإلاخهاعٖت ٞأٖلىذ ًٖ ؾُاؾت الباب اإلاٟخىح خُث جمً مً زاللها ؤلاب٣اء ٖلى الىٟىط ألاإلااوي في الهحن ،
وحٗهض هظه ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت بٟخذ مىاَ ٤هٟىطها أمام ججاعة ٧اٞت الضو ٫ألازغي ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة
ُ٢ ام زىعة البى٦ؿغ  1899يض الىٟىط والخىاحض الاحىب في الهحن ،مما اصي بال٣ىي ال٨كري الى اعؾا٢ ٫ىاث ٖؿ٨غٍت ٦بحرة والً٣اء
ٖلى الثىعة في .1900
 الاجٟا ١الىصي الٟغوسس  -الاهجلحزي  1904وطل ٪بؿبب الؿُاؾت ألاإلااهُت في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ وجُىع الٗال٢اث ألاإلااهُت م٘
الترُ٦ت  .خُث هو هظا الاجٟاٖ ١لى ما ًلي:
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 اٖتراٞ ٝغوؿا بمهالر اهجلترا في مهغ  ،م٣ابل اٖترا ٝاهجلترا بمهالر ٞغوؿا في مغا٦ل  ،م٘ اٖترا ٝالضولخحن بد٤
اؾباهُا في الؿاخل الٛغبي إلاغا٦ل.
 حؿىٍت مؿألت مضٚك٣غ وٚغب ئٞغٍُ٣ا .
 اإلاك٩لت اإلاغا٦كُت  :1905خضزذ بحن أإلااهُا وٞغوؿا وتهضًض أإلااهُا بالٗمل الٗؿ٨غي يض ٞغوؿا مً احل ئحباع ٞغوؿا ٖلى الخسلي ًٖ
مغا٦ل  ،مما ص ٘ٞبال٣ىي ال٨كري ألاوعوبُت ئلى ٖ٣ض مإجمغ صولي ٖام  1906أ٦ضوا مً زالله ٖلى ما ًلي:
 جب٣ى مغا٦ل مىُ٣ت مؿخ٣لت ومٟخىخت أمام ججاعة ٧اٞت الضو ، ٫م٘ خهىٞ ٫غوؿا واؾباهُا ٖلى خ ٤جىُٓم وُ٢اصة الكغَت في
اإلاىاوئ اإلاغا٦كُت .
 الاجٟا ١الغواس  -الاهجلحزي  :1907و٧ان الهض ٝمىه هى حؿىٍت الخالٞاث الاؾخٗماعٍت بُنهما مً زال:٫
 ج٣ؿُم ئًغان ئلى زالر مىاَ :٤الكما ٫جدذ الىٟىط الغواس – الجىىب جدذ الىٟىط الاهجلحزي و في الىؾِ صولت مؿخ٣لت .
 اٖترا ٝعوؾُا الهجلترا بمهالخها في الخلُج الٗغبي و مىُ٣ت الخبذ
ٞ خذ اإلاًاً ٤أمام الؿ ًٟالخغبُت الغوؾُت
 جهبذ أٛٞاوؿخان جدذ الخماًت الاهجلحزًت
٧ ل هظه الخُىعاث الضعاماجُُ٨ت أصث ئلى اه٣ؿام الٗالم ئلى مدىعًٍ:
 اإلادىع الغواس  -الٟغوسس الاهجلحزي. اإلادىع الثاوي :أإلااهُا اًُالُا والىمؿا . أػمت يم البىؾىت والهغؾ ٪ئلى ؤلامكراَىعٍت الىمؿاوٍت
 أػمت أٚاصًغ بحن ٞغوؿا أإلااهُا واؾباهُا  1911وجمذ حؿىٍتها مً زال:٫
 اٖترا ٝأإلااهُا بالخماًت الٟغوؿُت ٖلى مغا٦ل
ٖ ضم جضزل ألاإلاان في اإلاٟاوياث الٟغوؿُت -الاؾباهُت ٖلى مغا٦ل
 جىاػٞ ٫غوؿا ألإلااهُا ٖلى  100أل ٠مُل مغب٘ في قما ٫ال٩ىهجى الٟغوسس .
 خهى ٫أإلااهُا ٖلى حؼء مً ُٚيُا الاؾخىاةُت .
 الخغوب البل٣اهُت  1913-1912بحن ٖهبت الضو ٫البل٣اهُت والضولت الٗثماهُت
 ؾبا ١الدؿلر وبسانت في اإلاجا ٫البدغي .
 الخىاٞـ الخجاعي بحن ال٣ىي ألاوعوبُت ال٨كري وبسانت بحن أإلااهُا واهجلترا
هدُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
٧ل هظه الخدىالث الٗمُ٣ت والؿغَٗت أصث ئلى ٖؿ٨غة الٗال٢اث الضولُت وبضا حلُا أن الهضام اإلاؿلر أمغا خخمُا بحن ال٣ىي
ألاوعوبُت ال٨كري الت اه٣ؿمذ ئلى مدىعًٍ مخٗاعيحن ؾُاؾُا وٖ٣اةضًا و ؾُُغة هؼٖت الهُمىت مما أصي ئلى ازخال ٫الخىاػن الاؾتراججي في
أوعوبا .
اإلادىع الثالـث :الػالنـاث الضولُـت بُـً الحغبُـً الػاإلاُدُـً
- 1الحغب الػاإلاُت ألاولى1919-1914:
٧ ان اٚخُا ٫ولي الٗهض الىمؿاوي ٞغصًىاهض ٞغاوؿِـ وػوحخه في ؾغاًُٟى في 1914/06/28الؿبب اإلاباقغ الهضالٕ الخغب الٗاإلاُت
ألاولى .
 اتهام الىمؿا بأن الهغب مً ٧ان وعاء اٚخُا ٫ولي الٗهض ٞ.ىحهىا لهم اهظاعا ناعما
 وفي  1914/07/28أٖلىذ الىمؿا الخغب ٖلى نغبُا .
 صزى ٫عوؾُا الخغب ئلى حاهب نغبُا  ،مما ص ٘ٞبأإلااهُا الخضزل لهالر الىمؿا  ،في خحن أٖلىذ ٞغوؿا الخغب ٖلى أإلااهُا والىمؿا في
 ،1914/08/03وفي  08/04أٖلىذ اهجلترا الخغب ٖلى أإلااهُا ٞ ،غصث أإلااهُا باٖالنها الخغب ٖلى اهجلترا .
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 10/29أٖلىذ جغُ٦ا اهًمامها لضو ٫الخدال – ٠أإلااهُا  -زم اهدكغث الخغب لدكمل الٗالم بأؾغه .
صامذ الخغب ج٣غٍبا زمـ ؾىىاث اهتهذ بانهؼام صو ٫الخدال.٠
أزىاء الخغب الٗاإلاُت ألاولى خضزذ مؿالخحن مهمخحن :
 صزى ٫الى .م .ألامغٍُ٨ت الخغب ئلى حاهب صو ٫الىٞا١
 اوسخاب عوؾُا مً الخغب ٕ ألاولى بؿبب ُ٢ام الثىعة البلكُٟت ٖام .1917
ؾبب صزى ٫الى .م .ألامغٍُ٨ت الخغب ئلى حاهب صو ٫الىٞا:١
 الؿبب ألاو :٫الهجىم ألاإلااوي البدغي ٖلى أمغٍ٩ا ( خغب الٛىاناث) ،و٦ظا ٖلى الؿ ًٟالخجاعٍت والغ٧اب و٢خل ال٨ثحر مً
اإلاضهُحن ألامغٍ٩ان.
 ئٚغا ١أإلااهُا الؿُٟىت ألامغٍُ٨ت ُٞجُلىدُا في ٞ 1917/03/19أٖلً ولؿً الخغب ٖلى أإلااهُا .

 قل الٛىاناث ألاإلااهُت ٖملُاث الخهضًغ الؿل٘ ألامغٍُ٨ت ئلى ٞغوؿا واهجلترا مما أصي ئلى جسمت ا٢خهاصًت في اإلاىاوئ ألامغٍُ٨ت .
 الؿبب الثاويًُ٢ :ت بغُ٢ت ػٍمغمان  ،ومٟاصها صٖىة أإلااهُا اإلا٨ؿُ ٪بالضزى ٫في الخغب مٗها يض و م أ م٣ابل وٖض أإلااوي
.1848خُث جم٨ىذ اإلاسابغاث
بدهى ٫اإلا٨ؿُٖ ٪لى والًت ٧الُٟىعهُا وهُى م٨ؿُ٩ى الت اهتزٖتهما مً اإلا٨ؿُٖ ٪ام
الاهجلحزًت مً الاؾدُالء ٖلي جل ٪الكرُ٢ت وحؿلُمها للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت .
 الضًىن ألامغٍُ٨ت لضي ٞغوؿا واهجلترا لخمىٍل اإلاجهىص الخغبي .
 اؾخمغث الخغب ئلى ٚاًت  1918اهتهذ بهؼٍمت صو ٫الخدال ٠واهخهاع صو ٫الىٞا١
حؿىٍاث الصلح:
 مؤجمغ قغؾاي :1919/01/18 :الظي ازً٘ أإلااهُا ئلى قغوٍ ٢اؾُت ( جهلُص حجم أإلااهُا .هؼع ؾالخها .حػىٍظاث ،)...جم جىنُػه في
.1919/06/28جظمً ما ًلي:
 جىاػ ٫أإلااهُا ًٖ ئ٢لُم الالؼاؽ واللىعًٍ
ٞ غى حٗىًٍاث ٢ضعث  132ملُاع ماع ٥طهب
 ج٣لُو حجم ٖضص أٞغاص حِكها ئلى  100ئلٖ ٠ؿ٨غي  ،ئلٛاء الخجىُض ؤلاحباعي
 اخخال ٫صو ٫الىٞا ١مىُ٣ت الغاًً  15ؾىت ٖ ،لى أن حسخب جضعٍجُا
 هؼٕ ؾالح الًٟت الِؿغي لنهغ الغاًً
٧ اهذ مٗاهضة ٞغؾاي بمثابت وزُ٣ت مُالص ٖهبت ألامم الت جخ٩ىن مً مجلـ الٗهبت ،والجمُٗت الٗامت وألاماهت الٗامت  ،و٧ان
الهض ٝمنها هى :
 جد ٤ُ٣ألامً الجماعي
 يمان الؿلم وألامً الضولُحن ومى٘ الخغوب مً زال ٫الضٖىة الى جس ٌُٟالدؿلر
 ٌٞ الجزاٖاث بالُغ ١الؿلمُت
 جىُٓم و جىزُ ٤الخٗاون الضولي في ٧اٞت اإلاجاالث .
 ؤلاقغاٖ ٝلى هٓام الاهخضاب – جل٣ي ج٣اعٍغ صوعٍت -
 خماًت خ٣ى ١ألا٢لُاث
 مػاهضو ؾان حغمان ؾبخملر  :1919بحن الىمؿا وصو ٫الىٞا ،١خُث جم ج٣ؿم الىمؿا الى الٗضًض مً الضو ٫الجضًضة مثل
ًىٚىؾالُٞا .بىلىضا ،حكُ٩ىؾلىٞاُ٦ا ُٞ ،ما ٚىمذ عوماهُا واًُالُا مً هظا الخ٣ؿُم ٦.ما جم مى٘ الىمؿا مً الاجداص م٘ أإلااهُا-
ئال ئطا ناص٢ذ الٗهبت باإلحمإ ٖلى طل. ٪
 مػاهضة جغٍاهىن  :1920/06/4جم بم٣خًاها ؾلخ ؾلىٞاُ٦ا ًٖ اإلاجغ بدث اهًم الؿلىٞا ٥ئلى الدكُ ٪مك٩لحن
حكُ٩ىؾلىٞاُ٦ا٦ ،ما يمذ عوماهُا جغوؿلٟاهُا الت اهتزٖتها مً اإلاجغ  ،وخهىً ٫ىٚىؾالُٞا ٖلى ٦غواجُا بٗض هؼٖها مً اإلاجغ
14

 مػاهضة ؾُكغ وؾهىغ الخالقت الػثماهُت1920/08/10 :جم بم٣خًاها:
 جىاػ ٫جغُ٦ا ًٖ ؾُاصتها ٖلى الكٗىب ٚحر الترُ٦ت
 الاٖترا ٝبالخماًت الٟغوؿُت ًٖ اإلاٛغب وجىوـ
 الخىاػ ًٖ ٫بٌٗ الجؼع في اًجت للُىهان
 ه٨ظا ٞان الضولت الٗلُت ابٗضث مً ٢ىاة الؿىَـ وَغصث مً الٗغا ١وؾىعٍا وٞلؿُحن
 ونى٦ ٫ما ٫اجاجغ ٥وئٖالهه ئلٛاء الخالٞت في  ، 1922/11/1زم ابغام مٗاهضة حضًضة م٘ ال٣ىة اإلاىخهغة ٖغٞذ بمٗاهضة لىػان ؾىت
 ، 1923وجدهلذ جغُ٦ا ٖلى اؾخ٣اللها وجخمخ٘ ب٩امل خضوصها.
 ألاػمت الانخصاصًت الػاإلاُت  :1929خضزذ هدُجت هبىٍ أؾٗاع ألاؾهم في بىعنت وو ٫ؾترًذ WALL-STREETبيُىٍىع ، ٥أًً ؾاص
حى مً الدكاؤم في ئم٩اهُت خضور اهخٗاف ا٢خهاصي مما أصي ئلى خالت مً ال٨ؿاص والغ٧ىص في الى .م ألامغٍُ٨ت  ،زم اهخ٣لذ واهدكغث
هدى أوعوبا مؿتهضٞت الضو ٫ألاوعوبُت الغأؾمالُت زانت ٞغوؿا واهجلترا  .مما أصي ئلى :
 اهسٟاى حجم ؤلاهخاج الهىاعي بؿبب ٖضم ال٣ضعة ٖلى جهغٍ ٠ؤلاهخاج الٟاةٌ .
 اهسٟاى وهبىٍ ألاؾٗاع -اهسٟاى حجم الخجاعة الٗاإلاُت
ْ هىع الىٓم الكمىلُت وجؼاًض ٢ىتها في أوعوبا ( أإلااهُا .اًُالُا .عوؾُا .اؾباهُا )..
 الىٓام البلكٟي في عوؾُا والىٓام الىاػي في اإلااهُا
 الىٓام الٟاشس في اًُالُا والىٓام الججراٞ ٫غاه٩ى في اؾباهُا
 الجزٖت الخىؾُٗت لبٌٗ ال٣ىي ال٨كري مثل:
 oالخىؾ٘ الُاباوي ٖلى خؿاب الهحن – ميكىعٍا :1931 -مما أصي بالٗهبت الى اصاهت هظا الٗمل الٗضاتي يض الهحن ٩ٞ ،اهذ
عصث ٗٞل الُابان الاوسخاب مً الٗهبت ،وعجؼ الٗهبت في مى٘ الخىؾ٘ الُاباوي أؾهم بك٩ل ٦بحر في ٞخذ اإلاجا ٫أمام ٢ىي
أزغي جبن ؾُاؾت الخىؾ٘ .
 oالٛؼو الاًُالي للخبكت  :1936مما أصي بالٗهبت ئلى ئصاهت هظا الٗمل الٗضاتي يض اًُالُا ٚ ،حر انها في نهاًت اإلاُا ٝجغاحٗذ ًٖ
٢غاعاتها بٟغى ٖ٣ىباث يض اًُالُا
 oالخىؾ٘ الىاػي في أوعوبا  :1938أًً يم هخلغ الىمؿا في  ،1938زم اخخال ٫ئ٢لُم الؿىصًذ في حكُ٩ىؾلىٞاُ٦ا بذجت أن الؿ٩ان هم
أإلاان ( ال٣ىمُت)
 oمإجمغ مُىهُش  :1938/09/29وطل ٪مً أحل حؿىٍت ومٗالجت مؿالت ئ٢لُم الؿىصًذ ،خُث خًغه ٧ل مً  :هخلغ -مىؾىلُن -
حكمكرلحن -صالا صًُه  ،وجم زالله الاجٟاٖ ١لى يم الؿىصًذ ئلى أإلااهُا .
 oوفي ؾىت  1939يمذ اًُالُا ألباهُا .
٧ oل هظه الخُىعاث الهامت ٖلى الؿاخت ألاوعوبُت وزاعحها أْهغث عجؼ الٗهبت ًٖ الخٟاّ ٖلى الؿلم وألامً الضولُحن
و ٌٞالجزاٖاث ؾلمُا مما أؾهم بك٩ل ٦بحر في جغاح٘ م٩اهتها وصوعها في الٗال٢اث الضولُت  ،والى٢ى ٝصون اهضالٕ خغب ٖاإلاُت
زاهُت ولٗل أؾباب ٞكل الٗهبت هى :
 الٗؼلت الت صزلذ ٞيها الى م ألامغٍُ٨ت ؾُاؾت التهضةت مً ٢بل ٞغوؿا واهجلترا  :أي ٖضم الخدغ ٥لغصٕ الضو ٫الخىؾُٗت وقٗاعها في طل ٪الخٟاّ ٖلى الؿلم الضولي . ُٚاب الى ٢ىة جىُٟظًت باؾخُاٖتها عصٕ أي ٢ىة جدى ٫الخىؾ٘ أو تهضًض الؿلم وألامً الضولحن. مؿالت خضور ؤلاحمإ في اجساط ال٣غاعاث بكان مؿاةل جخٗل ٤باألمً والؿلم الضولُحن.٧ ل هظه الخُىعاث ال٨بحرة واإلاإزغة في الخٟاٖالث الضولُت  ،صٗٞذ بٟغوؿا واهجلترا مً حُٛحر ؾُاؾت التهضةت ئلى ؾُاؾُت اإلاىاحهت
جدذ قٗاع  No peace with dictatorsوٖملخا ٖلى ج٣ضًم الًماهاث الالػمت للضو ٫اإلاٗغيت للتهضًض مً حاهب أإلااهُا واًُالُا ،مما ص٘ٞ
بأإلااهُا واًُالُا ئلى حكُ٨ل مدىع بغلحن -عوما بٗض الخىٖ ُ٘٢لى الخدال ٠ألاإلااوي -الاًُالي والظي ٖغ ٝبمُثا ١الهلب  Pact of Steelفي
 22ماي  ، 1939خُث ههذ اإلااصة الثالثت مىه ٖلى التزام الضولخحن بخ٣ضًم اإلاؿاٖضة الالػمت في خالت صزى ٫أي منها الخغب .
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٦ ما وي٘ هخلغ ئؾتراجُجُت جامحن الجبهت الكغُ٢ت مً زال ٫الخ٣اعب م٘ الاجداص الؿىُٞت  ،خُث ا٢ى٘ هخلغ ؾخالحن بخى ُ٘٢مٗاهضة
ٖضم الاٖخضاء بُنهما في  ،1939/08/22مما أصي بهخلغ ئلى الهجىم ٖلى بىلىضا في الٟاجذ مً قهغ ؾبخمكر  1939وا٦دؿاخها بمؿاٖضة
الاجداص الؿىُٞدُمً الجهت الكغُ٢ت
 هظه ؤلاٖما ٫الٗؿ٨غٍت صٗٞذ بٟغوؿا واهجلترا ئٖالن الخغب ٖلى أإلااهُا في .1939 / 09/03
اإلادـىع الغابـؼ :الػالنـاث الضولُـت في مغخلـت الحـغب البـاعصة
الػالناث الضولُت في مغخلت الحغب الباعصة 1991-1945
اؾخمغث الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ئلى ٚاًت مىخهٖ ٠ام ، 1945واهتهذ باهخهاع صو ٫الخلٟاء( اهجلتراٞ -غوؿا -أمغٍ٩ا -عوؾُا) وانهؼام
صو ٫اإلادىع ( أإلااهُا -اًُالُا -الُابان) ،خُث زلٟذ ال٨ثحر مً ال٣خلى و الجغحى ( 55ملُىن ٢خُل)  ،ومكا٧ل ا٢خهاصًت ومالُت ٦بحرة
زانت ال٣ىي ألاوعوبُت وانهُاع ا٢خهاصًاث الضو ٫اإلاخداعبت .ولٗل أهم مسغحاث الخغب الٗاإلاُت الثاهُت جخمثل في ما ًلي:
 .1ئوكاء هُئت ألامم اإلاخدضة ٦خىُٓم صولي في ا٦خىبغ  1945بٗض ٞكل ٖهبت ألامم في جد ٤ُ٣أهضاٞها واإلاخٗل٣ت أؾاؾا في
الخٟاّ ٖلى الؿلم وألامً الضولُحن وحٗؼٍؼ الضبلىماؾُت لخل الجزاٖاث بالُغ ١الؿلمُت .وجخ٩ىن اإلاىٓمت مً مجلـ ألامً
الضولي الظي ٌؿُُغ ٖلُه  5صو٦ ٫كري جدخ ٟٔبد ٤الُٟخى ،الجمُٗت الٗامت  ،اإلاجلـ الا٢خهاصي والاحخماعي ،ةمجلـ
الىناًت  ،مد٨مت الضو ٫الضولُت .الاماهت الٗامت
 .2اه٣ؿام الٗالم ئلى ُ٢بحن مخىاٞغًٍ ئًضًىلىحُاُ٢ ،ب ٚغبي بُ٣اصة أمغٍ٩ا والكغقي بُ٣اصة الاجداص الؿىُُٞت  ،بٗض انهُاع
الىٓام الضولي ألاوعوبي ،والخٛحر الجظعي في نىعة جىػَ٘ ال٣ىي ٖلى اإلاؿخىي الٗالم .
ل٣ض أصي اه٣ؿام الٗالم ئلى ُ٢بحن ئلى ْهىع الخغب الباعصة الت محزث الٗال٢اث الضولُت ،وأنبدذ اليؿ ٤الضولي ٌؿحر و ٤ٞهمِ
الخٟاٖالث الثىاةُت  ،وجخأزغ بك٩ل الٗال٢ت ال٣اةمت بُنهما ٞ ،تراوخذ بحن الهغإ أخُاها  ،وأخُاها أزغي جمُل ئلى الىٞا ١والخٗاٌل الؿلم
ئلى ٚاًت انهُاع الاجداص الؿىُٞت وج٨٨ٟه ٖام  .1991اؾخٗملذ ٞيها الٗضًض مً الىؾاةل والؿُاؾاث مً ٦ال الُغٞحن مً احل اإلادآٞت
ٖلى الخىاػن الاؾتراجُجي في محزان ال٣ىة  ،وٍم ً٨ج٣ؿُم مغاخل الخغب الباعصة ئلى ما ًلي:
 .1مغخلت الخهُٗض .1962-1945
 .2مغخلت الخٗاٌل الؿلم 1979-1662
 .3مغخلت الخغب الباعصة الجضًضة 1985-1979
 .4مغخلت نهاًت الخغب الباعصة 1991-1985
 - 1مغخلت الخهُٗض :1962-1945
جمحزث هظه اإلاغخلت بالٗضاء والخىجغ الكضًضًً ،واحؿٗذ ٞجىة الخالٞاث بُنها خى ٫اإلاهالر ومىاَ ٤الىٟىط ،و٧اصث الٗال٢اث
بُنهما جهل ئلى خض اإلاىاحهت الٗؿ٨غٍت اإلاباقغة مما ق٨غا زُغا خُ٣ُ٣ا وتهضًضا بالٛا لؿلم وألامً الضولُحن .و٧اهذ بضاًاث الهغإ
والخىجغ هى انهُاع الخدال ٠بحن الاجداص الؿىُٞت وأمغٍ٩ا ( الخدال ٠الٛغبي  ) strange allianceالظي حمٗهما أزىاء الخغب الٗاإلاُت
الثاهُت يض التهضًض الىاػي والٟاشس  ،وٚلبت الجزٖت الخىؾُٗت ٖلى ؾُاؾاتهما الخاعحُت ،مً أحل حُٗٓم اإلا٩اؾب الؿُاؾُت
وؤلا٢لُمُت و٢ض ججلى طل ٪زانت في مإجمغ ًالُا وبىحؿضام ٖام  .1945ومً مٓاهغ الخالٞاث الت ججلذ في الٗال٢اث بحن الُ٣بحن
هى ٖضم سخب الاجداص الؿىُٞت ٢ىاجه الٗؿ٨غٍت اإلاغابُت في ئًغان  ،زم مداولخه الخضزل في الكإون الضازلُت لبٌٗ الضو٫
اإلاجاوعة له لٟغى الكُىُٖت ٖليها.
وئػاء هظه الخُىعاث بضأث جٓهغ اإلاساو ٝألامغٍُ٨ت  ،مما ص ٘ٞبالٛغب وأمغٍ٩ا ئلى حُٛحر ؾُاؾت الخٗامل م٘ الؿىُٞذ  ،و٢ض ٖكر ًٖ
هظا اإلاى ٠٢عةِـ وػعاء بغٍُاهُا ووؿتن حكغقل ٖام  1946ب٣ىله أن زمت ا٢خىاٖا ؾاةضا في الٛغب بان الؿىُِٞذ ال ٌٗغٞىن ئال
مىُ ٤ال٣ىة  ...و ئن زمت ؾخاعا خضًضًا  Iron Curtainباث ً٣ؿم أوعوبا ئلى حكُغًٍ بدُث باجذ أوعوبا الكغُ٢ت مً وعاء الؿخاع
زايٗت للؿُُغة والهُمىت الؿىُٞدُت اإلاُل٣ت ومٗؼولت جماما ًٖ أوعوبا الٛغبُت.
وفي ْل هظه الخدىالث الٗمُ٣ت في َبُٗت اليؿ ٤الضولي ٖملذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٖلى جبن م٣اعبت قاملت جمثلذ في ؾُاؾت
الاخخىاء ) ( Policy of containmentمً أحل الى٢ى ٝيض الؿُُغة والىٟىط الؿىُٞت  ،وٍغح٘ أنل هظه الؿُاؾُت ئلى الضبلىمااس
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ألامغٍ٩ي حىعج ُ٦ىان  ، George Kennanوطل ٪مً زال ٫جغ٦حز الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت ٧ل حهىصها ٖلى الاخخىاء الهاعم للجزٖت
الخىؾُٗت الؿىُٞدُت  ،وئخ٩ام الخهاع وجُىٍ٣ه بجضاع مً ألاخال ٝالٗؿ٨غٍت اإلاىالُت للٛغب ًٞ ،ال ٖلى حكضًض الًٛىٍ ٖلى صو٫
اإلاٗؿ٨غ الكُىعي لضٗٞها ًٖ ٖلى الخسلي ًٖ أهضاٞها الخىؾُٗت .
وجُبُ٣اإلؾتراججُت يُىان ٣ٞ ،ض ْهغ مكغوٕ جغومان – مبضأ جغومان – في قهغ ماعؽ  1947مً َغ ٝالغةِـ ألامغٍ٩ي هاعي
جغومان مىضخا ُٞه اؾخٗضاص الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث والضٖم للكٗىب الت جخٗغى للتهضًضاث الكُىُٖت
الضولُت  ،خُث جم جسهُو مبل ٜمالي ٢ضعه  400ملُىن صوالع أمغٍ٩ي ٦مؿاٖضاث ا٢خهاصًت اؾخٟاصث منها ئًغان وجغُ٦ا  ،بٗضما
جغاحٗذ بغٍُاهُا ًٖ مؿاٖضتهما وصٖمهما بؿبب جضهىع ٢ضعاتها الا٢خهاصًت  .وم٘ خلى ٫قهغ حىان َ 1947غح مكغوٕ ماعقا٫
لإلوٗاف الا٢خهاصي ألاوعوبي ( وؿبت ئلى وػٍغ الخاعحُت ألامغٍ٩ي حىعج ماعقا ، )٫خُث أٖلً ُٞه ج٣ضًم مؿاٖضاث ا٢خهاصًت
أمغٍُ٨ت لضو ٫أوعوبا الٛغبُت بهض:ٝ
 ئنالح الا٢خهاص ألاوعوبي وئٖاصة ئوٗاقه ختى ال ًهبذ مجاال زهبا الهدكاع الكُىُٖت . صٖم الا٢خهاصًاث للضو ٫الٛغبُت ألاوعوبُت باٖخباعها جمثل زِ ألاو ٫للضٞإ ًٖ اإلاٗؿ٨غ اللُكرالي عبِ الا٢خهاص للضو ٫ألاوعوبُت باال٢خهاص ألامغٍ٩ي وب٣ىاٖض الىٓام الغأؾمالي مما ًيهئ بجٗل أوعوبا الٛغبُت مىُ٣ى هٟىط أمغٍُ٨تبامخُاػ
أما مً الىاخُت الٗؿ٨غٍت و جُبُ٣ا لؿُاؾت الاخخىاء  ،جم ئوكاء الخل ٠ألاَلسس  -الىاجى -خُث ٧اهذ هىاجه ألاؾاؾُت هي مُثا١
بغو٦ؿل الضٞاعي الظي ابغم في قهغ ماعؽ  1948بحن صو ٫أوعوبا الٛغبُت  ،و في ٖام  1949أهٓمذ ئلُه الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت بٗض
مىا٣ٞت ال٩ىهجغؽ ألامغٍ٩ي  ،وأؾٟغث ًٖ ئبغام مٗاهضة الخل ٠في . 1949/04/04وًٍم الخلًٖ 12 ٠ى مإؾـ  :بغٍُاهُا .هىلىضا.
بلجُ٩اٞ .غوؿا.الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.الجروٍج .الضهمغ .٥لى٦ؿمبىعج اًُالُا  .اؾلىضا .الكرحٛا٦. ٫ىضا.زم اهًمذ ئلُه ُٞما بٗض ٧ل مً
جغُ٦ا والُىهان  ،1952أإلااهُا الٛغبُت 1955و اؾباهُا ٧ ،1961ان م٣غه باعَـ زم خى ٫ئلى بغو٦ؿل بٗض ٖام  (1966بٗض زغوج ٞغوؿا مً
الجىاح الٗؿ٨غي للخل ٠ألاَلسس ).و ٧ان الهض ٝمً الخل ٠ألاَلسس :
 ٖباعة ًٖ مًلت صٞاُٖت ٖؿ٨غٍت مكتر٦ت ألي هجىم أو تهضًض ؾىُُٞت ألمً وؾالم أوعوبا الٛغبُت و الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت( جامحن امً أوعوبا الٛغبُت).
 اؾخسضام الخل٣٦ ٠ىة ٖؿ٨غٍت مؿاهضة للضو ٫الاؾخٗماعٍت الٛغبُت زانت ٞغوؿا وبغٍُاهُا .باإلياٞت ئلى الخل ٠ألاَلسس  ،أؾؿذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت أخال ٝأزغي مً احل اخخىاء التهضًضاث وألازُاع الكُىُٖت في
آؾُا  ،مثل خل ٠الاهؼوؽ الظي جأؾـ ٖام ٦1951غص ٗٞل ٖلى ونى ٫الكُىُٖت الؿلُت في الهحن الكٗبُت ٖام 1949بؼاٖمت ماو
حس ي جىوـ خُث يم ٧ل مً الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت  ،اؾترالُا وهُىػٍلىضا٦.ما أؾؿذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت خل ٠بٛضاص ( خل٠
اإلاٗاهضة اإلاغ٦ؼٍت) ٖام  1955وطل ٪مً احل جامحن قما ٫مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ مً الىٟىط الؿىُُٞت وهى ما أنُلر ٖلُه الخؼام
الكمالي NorthernTierلكىؾتر صالؽ .
وم٘ حٗاْم وجؼاًض الخىاٞـ والهغإ ٖلى مىاَ ٤الىٟىط بحن الُ٣بحن  ،جبيذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ئؾتراجُجُت الاهخ٣ام الكامل
أو ما ٖغ ٝبؿُاؾت خاٞت الهاوٍت  ،زانت بٗض ألاػمت ال٩ىعٍت 1953-1950خُث جضزلذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ئلى حاوي ٧ىعٍا
الجىىبُت ُٞما جضزلذ الهحن وصٖمذ ٧ىعٍا الكمالُت باٌٗاػ مً الؿىُٞذ مما أؾٟغ ًٖ مىاحهت نِىُت – أمغٍُ٨ت ألامغ الظي ص ٘ٞبهما
ئلى التهضةت واخخىاء ألاػمت والغحىٕ ئلى الىي٘ ال٣اةم ٢بل الخغب  ،وٖلى ازغ طل ٪أٖاص مسُُى ؤلاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت الىٓغ في ما مضي
ٗٞالُت ؾُاؾت الاخخىاء خُث جم حٗؼٍؼها بؿُاؾت خاٞت الهاوٍت مً زال ٫ئٖالن ٞىؾتر صالؽ بان امغٍ٩ا ؾترص بٗى ٠واهخ٣ام قضًضًً
.ومٟاصها ٖلى الهُٗض الضبلىمااس اؾخٗما ٫التهضًض وهكرة الدكضص في الخٗامل م٘ الضو ٫الكُىُٖت م٘ جٟاصي الاهؼال ١ئلى مساَغ الخغب
واإلاىحهت الٗؿ٨غٍت .أما الهض ٝمنها هى الخىحـ ألامغٍ٩ي مً جؼاًض اإلاض الكُىعي م٘ ا٢خىإ أمغٍ٩ا بىٓغٍت الضومُىى .ئال أنها ٣ٞضث
مهضاُ٢تها بٗض خغب الهىض الهِىُت وجىاػن الغٖب الىىوي والخىاػن الاؾتراجُجي بحن الُ٣بحن.
وفي ؾىت  1957أٖلً ًٖ مكغوع أًؼنهاوع  ،والظي يهض ٝئلى ج٣ضًم مؿاٖضاث ا٢خهاصًت والضٖم الٗؿ٨غي مً زال ٫ألاؾلخت  ،و٢ض
قهضث مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ جُبُ٣اث لهظا اإلابضأ في ئَاع ما ٖغ ٝبؿُاؾت ملء الٟغا ٙبٗض الاوسخاب الكرًُاوي والٟغوسس مً الكغ١
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ألاوؾِ بٗض أػمت الؿىَـ  ،1956وجسى ٝالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مً بؿِ الاجداص الؿىُُٞت هٟىطه ٖلى اإلاىُ٣ت (ن٣ٟت ألاؾلخت
الدكُُ٨ت إلاهغ ٖام  ،1955جمىٍل الؿض الٗالي ٦ ،1956ما جضزلذ ٖؿ٨غٍا لضٖم خلٟائها في اإلاىُ٣ت زانت ألاعصن  1957ولبىان .1958
٦ما َغخذ أمغٍ٩ا مكغوٕ الخدال ٠مً احل الخ٣ضم اؾتهضٞذ به مىُ٣ت أمغٍ٩ا الالجُيُت مساٞت اهدكاع الكُىُٖت  ،والؾُما بٗض هجاح
الثىعة الكُىُٖت في ٧ىبا ٖام  1959بُ٣اصة ُٞضا٧ ٫اؾترو.
أما مً حاهب الاجداص الؿىقُتي ٣ٞ ،ض اٖخمض ٖلى ٖضة أصواث إلصاعة الهغإ م٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٗٞمل ٖلى ئوكاء الٗضًض
مً الخدالٟاث الٗؿ٨غٍت الثىاةُت أهمها:
 الخدال ٠الؿىُٞت  -الُىٚىؾالفي 1945 الخدال ٠الؿىُٞت – اإلاجغي والغوماوي 1948 الخدال ٠الؿىُٞت  -الهحن الكٗبُت 1950ٚحر ان الخُىعاث الت خضزذ بٗض ٢غاعاث حؿلُذ أإلااهُا الٛغبُت زم اهًمامها للخل ٠ألاَلسس ٖام  ،1955صٗٞذ الاجداص الؿىُٞت ًٖ
جأؾِـ خلٖ ٠ؿ٨غي حماعي صٞاعي ًغبِ أوعوبا الكغُ٢ت باالجداص الؿىُٞت ٓٞهغ خل ٠واعؾى في .1955/05/14يم الاجداص الؿىُٞت
 ،بىلىضا ،حكُ٩ىؾلىٞاُ٦ا.عوماهُا.اإلاجغ.أإلااهُا الكغُ٢ت -الضًم٣غاَُت.-بلٛاعٍا .ألباهُا.و٧ان يهض ٝئلى:
 مىاحهت ؾُاؾت الاخخىاء ألامغٍُ٨ت جثبُذ صٖاةم الىٟىط الؿىُٞت في أوعوبا الكغُ٢ت . مًلى ٖؿ٨غٍت صٞاُٖت م٣ابل الىاجى.وفي الجاهب الضٖاتي والكروباٚىهضا ،اوكأ الاجداص الؿىُٞت م٨خب ال٩ىمىٟىعم ٖام ( 1947م٨خب ؤلاٖالم الكُىعي)  ،و٧ان الهض ٝمىه
هى جدؿحن نىعة الاجداص الؿىُٞت زاعحُا جدذ قٗاع الاقتراُ٦ت مدبت للؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،في م٣ابل حكىٍه نىعة ألاًضلىحُت الغأؾمالُت
الٛغبُت باٖخباعها صو ٫اؾخٗماعٍت امكرًالُت مدغ٦ت للهغإ والخىجغ الضولي  .زم جم خله ٖام 1956بٗض وٞاة ؾخالحن ومجيء زغوحكى. ٝ
أما مً الىاخُت الا٢خهاصًت ٣ٞ ،ض اوكأ الاجداص الؿىُٞت مىٓمت ال٩ىمُ٩ىن في قهغ حاهٟي  ،1949وطل ٪مً احل عبِ ا٢خهاصًاث
صو ٫أوعوبا الكغُ٢ت مً زال ٫ؤلاٖالن ًٖ ُ٢ام مجلـ اإلاٗىهت الا٢خهاصًت اإلاخباصلت بحن الضو ٫الاقتراُ٦ت  ،و٧ان يهض ٝئلى جيؿُ٤
وحصجُ٘ الخباص ٫الخجاعي لل٨خلت الكغُ٢ت والخكراث الٟىُت  ،و عص ٗٞل ٖلى مكغوٕ ماعقا. ٫
وحاءث أػمت ٧ىبا ٖام  (1962أػمت الهىاعٍش) مً ازُغ ألاػماث الضولُت الت قهضتها الٗال٢اث ألامحرُ٦ت -الؿىُٞدُت  ،وٍغح٘ ؾببها ئلى
وكغ الؿىُٞذ نىعاًش في الجؼٍغة ال٩ىبُت ئم٩انها خمل عؤوؽ هىوٍت  ،مما ص ٘ٞالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ئلى ٞغى خهاع بدغي ٖلى
٧ىبا وتهضًض بٛؼوها  ،مما ايُغ الُغٞان ألامغٍ٩ي والؿىُٞت ئلى جس ٠ُٟخضة ألاػمت م٣ابل جٟاهماث حغث بُنهما  ،خُث سخب
الؿىُٞذ الهىاعٍش م٣ابل حٗهض أمغٍ٩ي بٗض ٚؼو ٧ىبا  ،وٖ٣ب طل ٪ئوكاء الخِ ألاخمغ بُنهما ؾىت  1963بهض ٝػٍاصة ٢ىىاث الاجها ٫و
اخخىاء ألاػماث الضولُت
زصائص مغخلت الخصػُض1962-1945
 - 1جؼاًض خالت الخىجغ والهغإ بحن اإلاٗؿ٨غًٍ وُٚاب ٖىهغ الث٣ت بُنهما بك٩ل ٧امل.
 - 2الؿبا ١هدى الدؿلر بحن الُ٣بحن ن زانت م٘ جٟجحر الاجداص الؿىُٞت ال٣ىبلت الىىوٍت ٖام  1949وونى ٫الُغٞحن ئلى خالت
مً الخىاػن الاؾتراجُجي .جؼاًض خضة الاؾخُ٣اب الضولُت ن وانُٟا ٝالضو ٫وعاء اإلاٗؿ٨غًٍ .
 - 3اهخ٣ا ٫خالت الخىجغ والهغإ ئلى هُئت ألامم اإلاخدضة  ،وجدىلذ الى مىكر للخغب الضٖاةُت ما اوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى صوعها في الخٟاّ
ٖلى الؿلم وألامً الضولُحن .وختى ٖلى مهضاُ٢تها .
 - 4زغوج الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مً الٗؼلت نهاةُا وجبىيها ؾُاؾت اهٟخاخُت وجهمُمها ٖلى الضٞإ ًٖ ألامم الٛغبُت
 - 5بغوػ الٗضًض مً ألاػماث الضولُت  :أػمت الؿىَـ -1956أػمت ٧ىبا .1962
ْ - 6هىع خغ٦ت ٖضم الاهدُاػ  1955و٢ىٞها ئلى حاهب خغ٧اث الخدغع في الٗالم الثالث.
 - 7احؿم الىٓام الضولي بثىاةُت ُ٢بُت مد٨مت هدُجت النُٟا ٝصولي وعاء اإلاٗؿ٨غًٍ .
 -2مغخت الىقام ( الخػاٌل الؿلمي):1975-1962
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وهي مغخلت اهخ٣الُت مً خالت الخىجغ الكضًض والخهُٗض ئلى خالت مً الىٞا ١والاهٟغاج ،خُث قغٕ الُ٣بحن باهتهاج ؾُاؾت حضًضة
٢ىامها الخٟاهم اليؿب بُٗضا ًٖ الخهُٗض والجمىص في الٗال٢اث بُنهما ،زانت م٘ الخٛحر الظي خهل ٖلى مؿخىي هغم الؿلُت في
اإلاٗؿ٨غًٍ .
باليؿبت ئلى الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت  ،م٘ ئصاعة هُ٨ؿىن جبنى ؾُاؾت الاهٟغاج وٖضم الخهُٗض اججاه الؿىُِٞذ خُث اٖخمض ٖلى
 CRISIS MANAGEMENTصون
ؾُاؾت مغهت ججاه خل الجزاٖاث الضولُت ومداولت اخخىاؤها في ئَاع مٟهىم حضًض هى ئصاعة ألاػماث
جهُٗضها ئلى مؿخىي الهغإ اإلاؿلر  ،وطل ٪مً زال ٫ج٨ثُ ٠الاجها ٫الضبلىمااس ويبِ الىٟـ وججلى طل ٪بٗض أػمت ٧ىبا خُث جم
ئوكاء الخِ ألاخمغ ٖام ٦. 1963ما ٧اهذ ؾُاؾت زغوحكى ٝهي ألازغي جمُل ئلى الخىا ٤ٞوالخٗاونٞ ،كرػث مداوالث الخٗاون الىزُ٤
وجىمُت الٗال٢اث الا٢خهاصًت و ؤلاؾتراجُجُت بحن الُغٞحن والخس ٠ُٟمً ألاَمإ الخىؾُٗت وجغاح٘ خضة الجمىص ألاًضلىجي.
٦ما أن الٗامل الٗؿ٨غي ٧ان هى ألازغ صا ٘ٞللىٞا ١والاهٟغاج ،خُث جطخمذ الترؾاهت الىىوٍت ل٨ال الُ٣بحن و ػٍاصة مساَغ اإلاىاحهت
الٗؿ٨غٍت( نىاعٍش ٖابغة لل٣اعاث جدمل عؤوؽ هىوٍت) مما صٗٞهما لبدث ًٖ ئًجاص نُٛت للخٗاٌل اإلاكترٞ. ٥خسلذ الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت ًٖ ئؾتراججُت الاهخ٣ام الكامل وجبن ئؾتراججُت الخغب اإلادضوصة ٚ ،حر أنها حٗغى لالهخ٣اص مغة أزغي ٞخىحهذ أمغٍ٩ا الٖخماص
ئؾتراججُت الاؾخجابت اإلاغهت والت ج٣ىم ٖلى وحىص نىع مخضعحت مً الاؾخجابت الٗؿ٨غٍت بدُث جدىاؾب م٘ حجم التهضًض الظي جخٗغى
له الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ؾىاء مً ألاؾلخت الخ٣لُضًت أو الىىوٍت .
أما الاجداص الؿىُُٞت ٞخبن ؾُاؾت حضًضة ٖغٞذ بؿُاؾت الخٗاٌل الؿلم  ،خُث أٖلً ًٖ جسلي الاجداص الؿىُُٞت ًٖ خخمُت
الهغإ بحن اإلاٗؿ٨غًٍ الكُىعي والغأؾمالي ،جٟاصًا لخُغ الخغب الىىوٍت ومداولت اخخىاء هُا ١الجزاٖاث اإلاؿلخت والٗمل ٖلى حؿىٍتها
بالُغ ١الضبلىماؾُت و الؿلمُت.ول٣ض اججها الُغٞحن ئلى ج٣ضم ٦بحر في مؿالت الغ٢ابت ٖلى الدؿلر  ،خُث جم ئبغام مٗاهضة خٓغ اهدكاع
ألاؾلخت الىىوٍت ٖام  ،1960وفي ٖام  1963ئبغام مٗاهضة الخٓغ الجؼتي للخجاعب الىىوٍت زانت في الًٟاء الخاعجي أو في الٛال ٝالجىي
أو في أٖما ١البدغ وخهغها ٖ ِ٣ٞلى الخٟجحراث الىىوٍت في باًَ ألاعى .
٧ل هظه الٗىامل ؾاٖضث ألامم اإلاخدضة ٖلى أصاء مهامها في الخٟاّ ٖلى الؿلم وألامً الضولُحن بٟ٨اءة وٗٞالُت  ،وطل ٪بٗض الخىاػ٫
الجؼتي ًٖ اؾخٗما ٫خ ٤الُٟخى ٖلى ٢غاعاث مجلـ ألامً ٦ ،ما اْهغا الُ٣بان ٢ضعا مً الخٟاهم والخٗاون بهض ٝاخخىاء ألاػماث الضولُت
( خغب )1967مما أم ً٨ألامحن الٗام لهُئت ألامم مً الُ٣ام بضوع ا٦كر في مجا ٫الضبلىماؾُت الى٢اةُت .
٦ما ؾاهمذ ٞترة الىٞا ١مً اوك٣ا ١صازل الُ٣بحن  ،وجدى ٫الىٓام الضولي مً الثىاةُت الُ٣بُت اإلاد٨مت الى ُ٢بُت مهلهلت أو مغهت ،
ٟٞي اإلاٗؿ٨غ الٛغبي اجدضث ٞغوؿا الضٌٛىلُت ؾُاؾت اؾخ٣اللُت ًٖ أمغٍ٩ا وهُمىتها خُث صٖا صٌٛى ٫ئلى أن ج٩ىن أوعوبا لألوعوبُحن ،
٦ما ٖاعيذ ٞغوؿا أهٓام بغٍُاهُا ئلى الؿى ١ألاوعوبُت اإلاكتر٦ت ٦.ما ق ٪٨صٌٛى ٫في مهضاُ٢ت اإلآلت الىىوٍت ألامغٍُ٨ت ألوعوبا وخث
الضو ٫الٛغبُت ٖلى جىمُت ٢ضعاتها الىىوٍت الًاعبت  .واججهذ ٞغوؿا ؾُاؾت اؾخ٣اللُت زانت م٘ الاٖترا ٝبالهحن الكٗبُت ٖام
1964ووَضث ٖال٢اتها أ٦ثر م٘ الاجداص الؿىُٞت وخلٟاةه مً الضو ٫الكُىُٖت في قغ ١أوعوبا مىخ٣ضة الخضزل ألامغٍ٩ي في ٧ل مً
ال٩ىهجى والٟخىام ..
هظا ،و٢ضث اؾخٗاصث أوعوبا الٛغبُت ٢ىتها الا٢خهاصًت مً زال ٫اإلاؿاٖضاث الا٢خهاصًت ألامغٍُ٨ت في ئَاع مكغوٕ ماعقا ، ٫خُث
بضأث جدك٩ل الىخضة الا٢خهاصًت ألاوعوبُت بُٗضا ًٖ الخبُٗت والهُمىت ألامغٍُ٨ت ٓٞ ،هغث مٗاهضة عوما ٖام  1957والت ٧اهذ اللبىت
ألاولى لبىاء الؿى ١ألاوعوبُت اإلاكتر٦ت .
أما باليؿبت لل٨خلت الكغُ٢ت ٓٞ ،هغث الٗضًض مً الاه٣ؿاماث و ايُغاباث هاصث باؾخ٣اللها ًٖ الهُمىت زانت الؿىُٞدُت وهى ما
خضر في بىلىضا واإلاجغ زم في عوماهُا ٖام  1963وحكُ٩ىؾلىٞاُ٦ا ٖام  (1968عبُ٘ بغا )ٙوجم ٖلى أزغه ئٖالن مبضأ بغٍجُيُ ( ٠مٟاصه أن
ألاخؼاب الكُىُٖت اإلادلُت في الضو ٫الاقتراُ٦ت مؿئىلت أمام الخغ٦ت الاقتراُ٦ت الٗاإلاُت ٩٦ل ٢بل أن ج٩ىن مؿئىلت أمام َب٣ت الكرولُخاعٍا
في صولها)٦ ،ما جمغصث الهحن الكٗبُت ًٖ ػٖامت الاجداص الؿىُٞت واتهماهم باهتهاج ؾُاؾت طاث َبُٗت امكرًالُت ْ.هىع خغ٦ت ٖضم
الاهدُاػ الت يمذ مجمىٖت الضو ٫الاٞغو-اؾىٍت خضًثت الاؾخ٣ال ، ٫والت اجسظث مىٟ٢ا مُاصا للهغإ بحن الكغ ١والٛغب.
٧ل هظه الخُىعاث الهامت ؾاٖضث في ج٣اعب وحهاث الىٓغ بحن الُ٣بحن  ،مما ؾاٖض ٖلى ٖ٣ض الٗضًض مً ال٣مم بهض ٝحؿىٍت ال٨ثحر
مً اإلاؿاةل طاث البٗض الاؾتراجُجي٩ٞ ،اهذ نمت مىؾٌى في قهغ ماي  1972بحن هُ٨ؿىن وبغٍجُيُ ٠والت أعؾذ صٖاةم ؾُاؾت الاهٟغاج
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وجم زاللها ئنضاع ئٖالن اإلاباصب والخىٖ ُ٘٢لى مٗاهضة ؾىلذ ألاولى.زم نمت واقىؼً ٖام  1973بحن هٟـ الغةِؿحن خُث اج ٤ٟالُغٞحن
ٖلى مىانلت الجهىص الضبلىماؾُت ئلى الخىنل ئلى مٗاهضة م٨ملت حضًضة في مجا ٫الخض مً الدؿلر  ،زم نمت مىؾٌى في قهغ حىٍلُت
 1974جم زاللها الخىٖ ُ٘٢لى اجٟاُ٢ت الخض مً الخجاعب الىىوٍت في باًَ ألاعى  ،و٦ظا الخ٣لُل مً ئٖضاص ألاهٓمت اإلاًاصة للهىاعٍش.زم
٢مت قالصًكىؾخىى في قهغ هىٞمكر1974وجم زاللها الخٟاوى بكان ؤلاٖضاص إلاٗاهضة ؾالذ  2للخض مً ألاؾلخت ؤلاؾتراجُجُت.
ومىه ٞاهه ؾُاؾت الىٞا – ١الخٗاٌل الؿلم – أصث ئلى ججؿحر الهىة بحن الُ٣بحن٦ ،ما أيٟذ الُاب٘ الؿلم  /الخٗاووي في
الٗال٢اث بُنهما وجغاح٘ ئلى خض ما الخىاٞـ الاؾتراججي م٣ابل ػٍاصة الخٗاون الخىاٞسس  ،ئال أن هظا الىٞا ١لم ً ٌ٣جماما ٖلى الخالٞاث
ألاًضلىحُت واإلاهالر اإلاخًاعبت  ،خُث بضأث جٓهغ زالٞاث حىهغٍت في الٗال٢ت بحن الُ٣بحن أصث مغة أزغي ئلى خغب باعصة حضًضة ٞ ،ما
هي أؾباب الت صٗٞذ بالُ٣بحن ئلى طل٪؟
 -3الحغب الباعصة الجضًضة 1985-1975NEW COLD WAR
بضأث الٗال٢اث ألامغٍُ٨ت /الؿىُٞدُت حكهض الٗضًض مً ؤلاخضار والت ٧ان مً قانها جهُٗض الخىجغ مً حضًض في الٗال٢اث الثىاةُت،
ٟٞي نهاًت ٖام ٢ 1977ام الاجداص الؿىُٞت بيكغ ٖضص مً الهىاعٍش( أؽ أؽ  ) S S20مخىؾُت اإلاضي في صو ٫أوعوبا الكغُ٢ت  ،ألامغ
الظي اٖخكرجه صو ٫أوعوبا الٛغبُت ومً وعائها أمغٍ٩ا تهضًضا ألمً ال٣اعة ومحزان ال٣ىي ،وإلاىاحهت هظا التهضًض الخُحر ؾٗذ الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ليكغ نىاعٍش مىاْغة في أوعوبا الٛغبُت  ،وفي  1979/12/12وا ٤ٞمجلـ الىاجى ٖلى وكغ الهىاعٍش ألامغٍُ٨ت في ٖضص
مً صو ٫أوعوبا الٛغبُت .
٦ما أصي الٛؼو الؿىُٞت ألٛٞاوؿخان في قهغ صٌؿمكر 1979ئلى جهُٗض الخىجغ في الٗال٢اث الؿىُٞدُت  /ألامغٍُ٨ت  ،خُث اٖخكرث
أمغٍ٩ا أن هظا الخضزل هى ٖملُت ٌؿتهض ٝمً وعائها الؿىُٞذ مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ومىُ٣ت الخلُج الٗغبي  ،والؿُُغة ٖلى مىاب٘
 ( 2اجٟاُ٢ت الخض مً
الى ِٟبخل ٪اإلاىُ٣ت .مما ص ٘ٞبالغةِـ ألامغٍ٩ي -حُم ٧اعجغ – مً ال٩ىهجغؽ ع ٌٞالخهضًٖ ٤لى ؾىلذ
ألاؾلخت الىىوٍت . Strategic Arms Limitation Treaty 2)2
٦ما أٖلً الغةِـ ألامغٍ٩ي و ٠٢جهضًغ ما ً٣غب مً  17ملُىن ًَ مً الخبىب ئلى الاجداص الؿىُٞت وَالب الضو ٫الٛغبُت
باجساط هٟـ اإلاى – ٠٢ؾاهضجه بغٍُاهُاُٞ -ما مٗاعيخه مً َغٞ ٝغوؿا وأإلااهُا الٛغبُت ( ؾُاؾت اؾخ٣اللُت)  ،زانت أإلااهُا الٛغبُت
هٓغا الت لضيها مهالر ا٢خهاصًت ٦بحرة م٘ الؿىُِٞذ  ،آما اإلاى ٠٢الٟغوسس ئػاء الخضزل الٗؿ٨غي الؿىُٞت في اٛٞيؿخان ٣ٞض
ناٚه الغةِـ الٟغوسس قاليري حِؿٍاع صٌؿخان  ،أن ما خضر في اٛٞيؿخان ال ٌؿخضعي ٞغى ٖ٣ىباث يض مىؾ٩ى ،أن ٞغوؿا
ؾدخاب٘ الخىع م٘ مىؾ٩ى ...
وم٘ بضاًت ٖام  1981جىلى عٍجان الغةاؾت في أمغٍ٩ا واهخهج ؾُاؾت مٛاًغة جماما لؿاب٣ه  ،خُث ٢ا ٫أن الؿىُِٞذ ال ًٟهمىن ئال
لٛت ال٣ىة ٦ ،ما اهخ٣ض ؾُاؾُت الاهٟغاج واٖخكرها جهب في مهلخت الؿىُِٞذ وخضهم وجد ٤٣لهم الخٟى ١الٗؿ٨غي ال٩اسر وبؿِ
هٟىطهم ٖلى ال٨ثحر مً مىاَ ٤الٗالم  ..طل٧ ٪له ٖلى خؿاب امً الٛغب ومهالخه ؤلاؾتراجُجُت الٗلُا .وهدُجت لؿُاؾت عَٛان
الجضًضة اإلابيُت ٖلى جدضي الؿىُٞذ  ،قهضث الؿىىاث ألاولى لخ٨مه جهُٗضا ٦بحرا في الٗال٢اث بحن الُ٣بحن  ،مما أَلٖ ٤لُه
اإلاكخٛلىن بالٗال٢اث الضولُت انُالح الخغب الباعصة الجضًضة ،ولٗل أهم ما محز هظه الٟترة هى:
 مكٍلت زؽ أهابِب ؾاػ ؾِبيرًا  :وهى مكغوٕ لى٣ل الٛاػ الؿىُٞت ئلى صو ٫أوعوبا الٛغبُت والظي ًبلَ ٜىله خىالي ٧5000لم  ،لى٣لما ً٣اعب مً  40ملُاع متر مٗ٨ب مً الٛاػ الؿىُٞت ئلى ؾب٘ صو ٫أوعوبُت ( أإلااهُا الٛغبُتٞ -غوؿا – بغٍُاهُا) اي ما ٌٗاص 35 ٫باإلااةت مً
اخخُاحاث جل ٪الضو ٫مً الٛاػ الُبُعي .خُث جم جى ُ٘٢الٗضًض مً الاجٟاُ٢اث بحن الؿىُِٞذ وصو ٫أوعبا الٛغبُت ٚ ،حر أن الٗ٣ىباث
الا٢خهاصًت ألامغٍُ٨ت ٖام  1982يض الؿىُٞذ ومً بُنها مى٘ وخٓغ بُ٘ الخىعبِىاث الت جيخجها الكغ٧اث ألامغٍُ٨ت ٦ ،ما َالب عٍجان
الكغ٧اث الٛغبُت ئلى خٓغ جه ـ ــضًغ الخ٨ىىلىحُت الالػمت إلوكاء الخِ ئلى الاجداص الؿىُٞت ٦ ،ما َالب ألاوعوبُحن باالؾخٛىاء ًٖ الٛاػ
الؿىُٞت م٣ابل الٟدم ألامغٍ٩ي أو الٛاػ الجروٍجي٦ ،ما اهه طهب بُٗضا خُث هضص بٟغى ٖ٣ىباث ٖلى آًت صولت حؿخمغ في ئجمام ن٣ٟت
الٛاػ م٘ الؿىُِٞذ  ،وٖلى الغٚم مً طلٞ ٪ان الضو ٫ألاوعوبُت لم جغضخ للتهضًضاث والًٛىٍ ألامغٍُ٨ت وجمذ اله٣ٟت الؿىُٞدُت –
الٛغبُت .
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 - 2مكٍلت وكغ الصىاعٍش مخىؾؼت اإلاضي في أوعوبا  :وهي هدُجت وعص ٗٞل أمغٍ٩ي ٖلى وكغ الاجداص الؿىُٞت نىاعٍش مخىؾُت
اإلاضي  ،خُث انضع عٍجان بيكغ نىاعٍش مخىؾُت اإلاضي مً هىٕ بحرقِىج  2و٦غوػ في صو ٫أوعوبا الٛغبُت ٚ ،حر أن الاهخٟايُت
الكٗبُت في أوعوبا' (حمُٗاث الؿالم ألازًغ) يض هظا الٟٗل وختى مً َغ ٝالضو ٫الٛغبُت حٗلخه ًُغح مكغوٖا بضًال ٖغٝ
بالخُاع نٟغ ٚحر اهه لم ًد ٤٣الىخاةج اإلاغحىة ٟٞ ،ي نهاًت ٖام ٢ 1983امذ أمغٍ٩ا بيكغ نىاعٍش بحرقِىج و٦غوػ  ،و٢ض عص
الاجداص الؿىُٞت بيكغ ٖكغاث الهىاعٍش الجضًضة مً َغاػ ا ؽ اؽ  20في بىلىضا وأإلااهُا الكغُ٢ت في ؾبخمكر ٞ ،1984اٖلىذ
الىالًاث اإلاخدضة مً حاهبها اٖتزام وكغها نىاعٍش َىٍلت اإلاضي مً َغاػ ام ا٦ـ  MXم٘ بضاًت ٖام 1985لحزصاص الخىجغ بحن
الُ٣بحنٚ.حر أن في قهغ ماعؽ  1985حاءث ُ٢اصة ؾىُٞدُت حضًضة مخمثلت في الغةِـ مُساةُل ٚىعباحكىٚ ٝحر مً َبُٗت
الخىاٞـ والهغإ م٘ الٛغب .
 - 3نهاًت الحغب الباعصة . 1991-1985
٧اهذ هىا ٥حملت مً الٗىامل ق٩لذ جدىالث ئؾتراجُجُت ٖمُ٣ت أصث ئلى نهاًت الخغب الباعصة ،ولٗل ابغػ ٖامل ؾاهم في الخدى٫
الٗمُ ٤في الٗال٢اث الؿىُٞدُت /ألامغٍُ٨ت هى مجيء مساةُل ٚىعباحكى ، ٝالظي جبنى ؾُاؾت حضًضة مغج٨ؼة ٖلى ؤلانالح الٗمُ ٤في
٧اٞت اإلاجاالث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت ٦ما أنها أنهذ ال٨ثحر مً ألا٩ٞاع الخ٣لُضًت ،و٢ض وعص ؤلاَاع الىٓغي لهظه الؿُاؾت
الجضًضة الت صٖا ئليها حىعباحكى ٝفي ٦خابه الظي أنضعه ٖام 1985واإلاىؾىم بــالبحرٌؿتروٍ٩ا  Perestroikaومٗىاها إغاصة البىاء ل٩اٞت
اإلاك٨الث الت ٌٗاوي منها اإلاجخم٘ بهىعة قاملت .
و٢ض اعج٨ؼث ؾُاؾت ٚىعباحكىٖ ٝلى حملت مً اإلاباصب والخهىعاث  ،خُث اٖتر ٝبٟكل ألاؾالُب الؿاب٣ت في جُبُ ٤ال٨ٟغ
إغاصة البىاء هي
الاقترا٧ي -اإلاغ٦سس  -اللُيُن  ،ومداولت ج٣ضًم نُاٚت حضًضة لهظا ال٨ٟغ و٦ظل ٪همىطج أ٦ثر ٞاٖلُت وواُٗ٢ت  ،وان
ٖملُت زىعٍت جمثل زىعة مً أٖلى بضأث بمباصعة مً حاهب ػٖامت الخؼب وجخم جدذ ئقغاٞه ٧ ،ل طل ٪مً احل جد ٤ُ٣مؿخىي مِٗصس
أًٞل والخىنل ئلى خلى ٫اإلاك٨الث اإلاسخلٟت الت ٌٗاوي منها اإلاجخم٘ الؿىُٞت  ،خُث أن هىا ٥جىا ٌ٢قضًض خانل ٖلى مؿخىي
الخ٣ضم الٗؿ٨غي( الدؿلُذ الىىوي والخ٣لُضي) وُٚاب الكٗىع باألمً ٣ً ،ابله الخسل ٠الكضًض في الخىمُت الا٢خهاصًت .
٦ما حك٩ل ؾُاؾت الاهكخاح ( الؿالؾىىؾذ  ) Glasnostأو اإلاهاعخت وهي ئخضي زهاةو هظه الثىعةٞ ،ه جمثل ق٨ال ٗٞال
مبضأ اخترام الحىاع
للغنابت الكػبُت غلى وكاغ حمُؼ ألاحهؼة الهُاصًت هظا مً حهت  ،أما ٖلى اإلاؿخىي الخاعجي ٞخ٣ىم ٖلى
الضبلىماس ي اإلاكخىح والبػض غً الخػصب ؤلاًضًىلىجي  ،ويغوعة جأؾِـ الٗال٢اث الضولُت ٖلى أؾاؽ جىاػن اإلاصالح بضال مً جىاػن
ال٣ىي  .واخترام خ٧ ٤ل صولت و٧ل امت في ازخُاع َغٍ٣ها الخام للخىمُت الاحخماُٖت الضازلُت .
و ل٣ض أصث هظه الؿُاؾت الجضًضة لالجداص الؿىُٞت ئلى خضور ج٣اعب ٦بحر بحن الُ٣بحن  ،خُث اؾخأهٟذ مً زاللها ل٣اءاث ال٣مت بحن
الُغٞحن  ،ئط جم ٖ٣ض زمـ (  )05ل٣اءاث ٢مت  ،بضاًت ب٣مت حىُٖ ٠ام  ،1985زم ٢مت عٍُ٨اٖ ٪ُٞام  1986الت ٞكلذ  ،زم زمت
واقىًُ ٖام  ( 1987الخىٖ ُ٘٢لى مٗاهضة خٓغ الهىاعٍش الىىوٍت مخىؾُت اإلاضي)  .زم ٢مت مىؾ٩ى ٖام  ،1988وحاءث ٢مت مالُا ٖام
 1989بحن بىف وحىعباحكى ٝلُخم ؤلاٖالن ًٖ نهاًت الخغب الباعصة  ،واوسخاب الاجداص الؿىُٞت مً اٛٞيؿان ٖام .1989
وهىا ٥الٗضًض مً اإلآاهغ الت ٖ٣بذ ؤلاٖالن ًٖ نهاًت الخغب الباعصة بحن اإلاٗؿ٨غًٍ  ،خُث جم ؤلاٖالن ًٖ ؤلالٛاء النهاتي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبضأ
بغٍجىُل خُث خصلذ صوُ البلؼُو اؾخىهُا  ،لُخىاهُا  ،الجكُا غلى اؾخهاللها غام  1990زم ئٖالن اؾخ٣ال ٫أو٦غاهُا ،وبلىعوؾُا ،
وعوؾُا وحكُ٨لهم ٧ىمىىلث في  8صٌؿمكر  1991لُدل مدل الاجداص الؿىُٞت مً الىاخُت ال٣اهىهُت  ،وهى ما أُٖى الًىء ألازًغ للخغ٧اث
الخدغعٍت وؤلانالخُت في صو ٫أوعبا الكغُ٢ت للخسلو مً ؾُُغة الىٓام الاقترا٧ي ٦ ،ما ق٩ل ؤلاٖالن ًٖ بغوجىيىُ بىصاباؾذ ٖام
 1991والت جم بم٣خًاه الاجٟاٖ ١لى خل مىٓمت ال٩ىمُ٩ىن  ،وحٗل الاٖخماص اإلاخباص ٫مىُ ٤الخ٩اٞإ أؾاؾا للٗال٢اث بحن الاجداص
الؿىُٞت وصو ٫أوعوبا الكغُ٢ت ٦ .ما جم ؤلاٖالن ًٖ خل خل ٠واعؾى ٖام  1991بم٣خضسى بغوجىيىُ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغاؽ  ،وؾ٣ىٍ حضاع بغلحن
ٖام .1991
وجأؾِؿا إلاا ؾبٞ ، ٤ان جسلي الؿىُٞاث ًٖ صوعهم الٗالم ٞخذ اإلاجا ٫للهُمىت والؿُُغة ألامغٍُ٨ت وجىحُه الؿُاؾاث الٗاإلاُت
لخد ٤ُ٣مهالخها ال٣ىمُت٦ ،ما أن محزان ال٣ىي ٖلى الهُٗض الٗالم ٢ض حٛحر إلاهلخت الىٓام الغأؾمالي وٖلى عأؾها خ٩ىمت الىالًاث اإلاخدضة
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ألامغٍُ٨ت جماعؽ الُىم ما حٗخكره خ٣ا َبُُٗا في الهُمىت والؿُُغة وبؿِ الىٟىط٦ .ما أن حؿىٍت الهغاٖاث والجزاٖاث ًجب أن ج٩ىن أًًا
جدذ ئقغا ٝالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
ئن ْاهغة الهُمىت في الٗال٢اث الضولُت لِؿذ حضًضة ول ً٨الجضًض في الهُمىت ألامغٍُ٨ت  ،هى أنها جخم مً زال٣ٖ ٫لُت اإلاىخهغ في الخغب
الباعصة والؿاعي ئلى جُىَ٘ اليؿ ٤الضولي لخضمت جهىعاجه ،وهظه الخ٣ُ٣ت أنبدذ واضخت مً زال ٫اإلاؿاعي الخثِثت الت ج٣ىم بها أمغٍ٩ا
للؿُُغة ٖلى الخىُٓم الضولي ،أو حٗله ٌؿحر وعاءها  ،وهظا ما أ٦ضه عٍدكاعص هُ٨ؿىن في ٦خابه (ما وعاء الؿالم) خُث ٢ا :٫ئن ٖلى ألامم
اإلاخدضة أن حؿحر في ع٧اب الىالًاث اإلاخدضة  ،وحاء اٖالن حىعج بىف ًٖ الىٓام الضولي الجضًض ٚضاة خغب الخلُج الثاهُت  ، 1991مغ٦ؼا
ٖلى جدى ٫الهغإ الضولي مً قغٚ ١غب ئلى نغإ خًاعي وز٣افي .
اإلادىع :5الػالناث الضولُت بػض نهاًت الحغب الباعصة
 - 1مالمـذ الىيـ٘ الضولـي الجضًـض
 - 2خـغب الخلُـج الثاهُـت
 - 3خلـ ٠قمـا ٫ألاَلؿـي :صعاؾـت ٞـي الىْاةـ ٠الجضًـضة
 - 1مالمـذ الىطـؼ الضولـي الجضًـض
بٗض نهاًت الخغب الباعصة قهضث الٗال٢اث الضولُت ٞترة اهخ٣الُت ،وطل ٪الهضزاع أؾـ ٢ىاٖض الىٓام الضولي ال٣ضًم ( الثىاةُت
مهضمت:
الُ٣بُت) ،وبضاًت حك٩ل ٢ىاٖض هٓام صولي ًىن ٠بالجضًض خؿب جهغٍذ حىعج بىف ألاب  ،وٍم ً٨ئْهاع الخدىالث الٗمُ٣ت ٖلى الىٓام
الضولي مً زال ٫الٗضًض مً اإلاإقغاث والخدىالث في َبُٗت الخٟاٖالث الضولُت ومنها:
 - 1جدىالث جخٗل ٤باٖاصة جغجِب ٖىانغ ال٣ىة  :والت حكحر ئلى حػاظم الضوع الانخصاصي والاججاه هدى نُٛت مً الخىاػن بحن
الٗىهغًٍ الا٢خهاصي والٗؿ٨غي في صضاعة ؾلم جغجِب غىاصغ الهىة  ،باإلياٞت ئلى طلً ٪بضوا أن ؾ٣ىٍ الٗامل ألاًضلىجي
زلٟه ؾغَٗا الضوع اإلاخىامي للػامل الحظاعي( الثهافي) .
 - 2جدىالث هُ٩لُت جخٗل ٤ببيُت الىٓام الضولي  :عٚم الخالٞاث الىاؾٗت بحن اإلادللحن في هظا اإلاؿخىي ،ئال اهه ًمُل الاٖخ٣اص بان
هُ٩ل الىٓام الضولي في هظه اإلاغخلت الاهخهالُت ًخسظ ق٨ال ًم ً٨ونٟه بىظام الكغايت الهغمُت System Hierarchical
 Partenarshipوهي خالت ما بحن هٓام الهُمىت ألاخاصًت والخٗضصًت الُ٣بُت  ،أي هىا ٥مجمىٖت مً ال٣ىي الضولُت جتزٖمها ٢ىة
مىٟغصة .
 - 3جدىالث في جىحهاث الخٟاٖالث الضولُت  :وحكحر ئلى نهاًت هٓام ًالُا  1945وبضاًت ئٖاصة الدك٩ل  Recompositionللمكهض الضولي
 .مً قغٚ / ١غب الى قما/ ٫حىىب  ،وػٍاصة الخىجغاث الخًاعٍت.
٧ل هظه الخدىالث ؤلاؾتراجُجُت في بيُت الٗال٢اث الضولُت  ،أصث ئلى الٗضًض مً الازخالالث ٖلى حمُ٘ الهٗض  ،منها جؼاًض الهُمىت
ألامغٍُ٨ت في حمُ٘ اإلاجاالث و ٤ٞجهىع أمغ٦ت الٗالم ( الٗىإلات)  ،مما أصي ئلى جؼاًض الٟىاع ١الا٢خهاصًت والخىمىٍت بحن الكما ٫والجىىب ،
باإلياٞت ئلى ْهىع مؿاةل وً٢اًا حضًضة ٖلى الؿاخت الضولُت ٧الخىُٓماث طاث الُاب٘ الضًن  ،الهجغة ٚحر الكغُٖت  ،ؤلاعهاب  ،الخلىر
البُئ ٦ ،...ما أن خالت ما بٗض الخغب الباعصة أصث ئلى جغاح٘ م٩اهت وصوع الضولت ال٣ىمُت في م٣ابل طل ٪اػصًاص وكاٍ الكغ٧اث اإلاخٗضصة
الجيؿُاث الت حٗخمض ٖلى الخىحه الغأؾمالي اللُكرالي اإلاخىخل يض الضو ٫الًُٟٗت.
ومىظ الٗام  1991لم جً الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت جدخل مغ٦ؼ الضولت ألا٢ىي في الٗالم وألاوخض,وحٗلذ تهمل صوع ألامم اإلاخدضة لهالر
ئؾتراجُجُتها .وجأ٦ض طل ٪مً زال ٫خغب الخلُج الثاهُت الت زايتها الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت مً احل خماًت مهالخها ال٣ىمُت في
مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ والخأُ٦ض ٖلى أنها ال٣ىة الٗٓمت الىخُضة الت لها ؾلُت يبِ ألامً والاؾخ٣غاع الضولي .
 - 2خـغب الخلُـج الثاهُـت1991
وٍغح٘ ؾبب خغب الخلُج الثاهُت ٖام  1991ئلى ٚؼو الٗغا ١لل٩ىٍذ ٖام  ،1990مما ص ٘ٞالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وخلٟاؤها ئلى
الخضزل ٖؿ٨غٍا مً أحل ( جدغٍغ ال٩ىٍذ) جدذ مؿمى "ٖانٟت الصخغاء " مً احل الخٟاّ ٖلى مهالر الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
الا٢خهاصًت وألامىُت في مىُ٣ت الخلُج والكغ ١ألاوؾِ ٖمىما .
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و مً احل طلٖ ٪ملذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٖلى اؾخهضاع ٢غاع أمم بكً ٖملُت ٖؿ٨غٍت ٖلى الٗغا ، ١وهظا ما ججؿض ٗٞلُا في
قهغ أوث  ، 1990خُث خكضث ال٨ثحر مً ٢ىاتها في مىُ٣ت الخلُج باإلياٞت ئلى ٢ىاث الخدال ٠الت حك٩لذ مٗها(  34صولت)  ،وحاءث
ألاوامغ مً الُ٣اصة ألامغٌٍُت ئلى ٢اةض الٗملُاث في الخلُج الججرا ٫ؾىاجؼ٧ى ٝخُث بضأث الٗملُاث في  ،1991/01/17واؾخمغث خىالي 42
ًىما قملذ ٧ل الٗم ٤الٗغاقي واهتهذ بانهؼام الٗغا ١واوسخابه مً ال٩ىٍذ ٦.ما جم ٞغى خٓغ الُحران ٖلى الٗغا ١وٖ٣ىباث وخهاع
ا٢خهاصي .
٦ما جم حكُ٨ل لجان الخٟخِل ًٖ ألاؾلخت الضماع الكامل مثل ال٣غاع أألمم ع٢م  ، )1991 (687خُث باقغث اللجىت ٖ UNISCOMملها
اهتهاء الٗملُاث الٗؿ٨غٍت .
اهتهذ خغب الخلُج  2لخبضأ خغب ا٢خهاصًت حضًضة ٖلى الٗغا ١زانت مً َغ ٝالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت خُث جًغع الا٢خهاص
الٗغاقي واعجٟٗذ وؿبت البُا٢ت وال٣ٟغ جدذ ؾُاؾت الاخخىاء اإلاؼصوج للٗغا ١واًغان وطل ٪مً زال ٫ؾُاؾت الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت الضولُت
والخًغ الا٢خهاصي الكامل اهُال٢ا مً ال٣غاع الامم ع٢م 1661ؾىت.1990
ازغ الخهاع الا٢خهاصي ٖلى الكٗب الٗغاقي ٦ثحرا أ٦ثر مما ازغ ٖلى الىٓام  ،ومً زمت ٢غعث ألامم اإلاخدضة جس ٠ُٟالخهاع الا٢خهاصي
ًٖ َغٍ ٤بغهامج الى ِٟم٣ابل الٛظاء بىاؾُت ال٣غاع ألامم ع٢م 986الهاصع ٖام  ،1995زم حاء بٗضه مكغوٕ الٗ٣ىباث الظُ٦ت ألامغٍ٩ي
– الكرًُاوي ؾىت  1998واؾخمغث الٗغا ١جدذ الخهاع والًٛىٍ الضولُت ئلى ٚاًت اخخالله مً َغ ٝالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
وخلٟاؤها ٖام .2003
 - 1خلـل قمـاُ ألاػلؿـي :صعاؾـت قـي الىظائـل الجضًـضة  /ل٣ض جأؾـ خلـ ٠قمـا ٫ألاَلؿـي في ٦ 1949/04/04مًلت ٖؿ٨غٍت –
أمىُت بهض ٝاخخىاء ومىاحهت اإلاض الكُىعي في ئَاع ؾُاؾت الاخخىاء ألامغٍُ٨ت  ،واؾخمغ صوعه في مىاحهت الخدضًاث الٗؿ٨غٍت
وألامىُت الؿىُٞدُت ئلى ٚاًت نهاًت الخغب الباعصة وج ٪٨ٟالاجداص الؿىُٞت ٖام  ،1991خُث بغػث الٗضًض مً الخدضًاث أمام
الخل ٠ألاَلسس هدُجت ػوا ٫التهضًض الؿىُٞت  ،ومىه وحض الىاجى هٟؿه أمام زُاعًٍ هما :الاؾخمغاع والخىؾ٘ أو خله وج٨ُ٨ٟه ٖلى
ٚغاع ج ٪ُ٨ٟخل ٠واعؾى .
واؾخُاٖذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت أن ج٣ى٘ خلٟاؤها الٛغبُحن خى ٫مؿالت ب٣اء الخل ٠ألاَلسس وجىؾُ٘ وجُٟ٨ه وُُْٟا
خؿب مخُلباث اإلاغخلت ال٣اصمت  ،وطل ٪با٢امت عوابِ ؾُاؾُت ومإؾؿاجُت حضًضة م٘ صو ٫أوعبا الىؾُى والكغُ٢ت بك٩ل ًم ً٨مً
جغُ٢ت الاؾخ٣غاع في هظه اإلاىُ٣ت الت جمحزث بأهمُتها الجُىؾُاؾُت في ٧ل ألاهٓمت الجهىٍت الت ؾاصث ال٣اعة ألاوعبُت ،ول٩ىنها حؼءا هاما
في الهىضؾت ألامىُت الجضًضة الت ٧اهذ واقىًُ جغٍض أن جمضها ئلى ٧امل ال٣اعة ألاوعبُت.
وبٗض ه٣اقاث خاصة ومٗ٣ضة بحن أًٖاء الخل ٠الخأؾِؿُحن ،جم ٞخذ مجا ٫الًٗىٍت للضو ٫أوعوبا الكغُ٢ت الت ٧اهذ جدذ
الىٟىط الؿىُٞت  ،وج ٠ُُ٨وْاة ٠الخل ٠خؿب اخخُاحاث اإلاغخلت الغاهىت واإلاؿخ٣بلُت  ،ختى ٌؿخُُ٘ الخل ٠مىاحهت التهضًضاث
الخ٣لُضًت وٚحر الخ٣لُضًت الت ٖغٞتها البِئت ألامىُت والجُىؾُاؾُت اإلاباقغة ليكاٍ الىاجى .وفي هظا الكأن ً٣ىٚ" ٫حرهاعص قغوٍضع" :
هىا ٥يغوعة ل٩ي ًخ ٠ُ٨الخل ٠ألاَلسس م٘ الىي٘ الجضًض ،بٗض اهتهاء ٖهغ الخغب الباعصة ،و أن ًخدى ٫ئلى مىٓمت حضًضة جسخل٠
جماما ٖما ٧اهذ ٖلُه في الؿاب.٤
هجضالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت أخؿيذ اؾخٛال ٫الىي٘ ألامن في خىى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ زانت بٗض اهضالٕ "أػمت
أن
٧ىؾىٞى " و الت عجؼث الضو ٫ألاوعوبُت ًٖ خلها لخثبذ ٢ضعتها في خل ما عجؼ ألاوعوبُحن ٖىه .و هىا ًغص الخهغٍذ الهام للغةِـ ألامغٍ٩ي
الؿاب" ٤بُل ٧لُيخىن "خحن ٖكر ًٖ ع ٌٞالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت الخُ٣ض بأًت خضوص حٛغاُٞت ُٞما ًخهل بام٩اهُت جضزل الخل ٠إلاىاحهت
ما ٌٗخكره تهضًضا ألمً ًٖى مً أًٖاءه ،هظا ما ًجٗل الٗالم ٧له مجاال مٟخىخا ٫لخضزل الخل ٠ألاَلسس .ئال أن الضو ٫ألاوعوبُت و زانت
ٞغوؿا أبضث مٗاعيتها لهظه الؿُاؾت الجضًضة للخل. ٠و مً هىا حاء" اإلاٟهىم ؤلاؾتراجُجي الجضًض "و الظي مٟاصه أن أي جضزل ٖؿ٨غي لً
ً٩ىن جدذ ُ٢اصة أمغٍُ٨ت مؿخ٣لت ،بل ً٩ىن هظا الخضزل جدذ ئقغا٧ ٝل الضو ٫ألاًٖاء.
٦ما اٖخمض الخل ٠ألاَلسس ٖلى ئؾتراجُجُت الخٗاون ال٣اةمت ٖلى أؾاؽ " الكغا٦ت مً احل الؿالم " م٘ صو ٫أوعبا الكغُ٢ت  ،و٦ظا
وُْٟت ئصاعة ألاػماث  .وٍم ً٨ج٣ؿُم وْاة ٠الخل ٠الجضًضة في يىء ٖملُت الخىؾ٘ ٖلى الىدى الخالي :
 - 1وْاة ٠صازل أوعبا ومىُ٣ت ألاَلسس
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 - 2وْاة ٠ومهماث زاعج أوعوبا
 - 1وْاة ٠صازل أوعبا ومىُ٣ت ألاَلسس  :ان وْاة ٠الخل ٠الجضًضة هي ئٖضاص وجأهُل الضو ٫اإلاكاع٦ت ٚحر ألانلُت ؾُاؾُا
وٖؿ٨غٍا لالهًمام ئلُه بدُث جخ ٠ُ٨م٘ مإؾؿاجه الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت .
 الىظُكت الؿُاؾُت  :وهي صٖم وجغؾُش ٖملُاث الخدى ٫الؿُااس والضًم٣غاَي لضو ٫وؾِ وقغ ١أوعوبا وحمهىعٍاث الاجداص
الؿىُٞت ؾاب٣ا ،ول٩ي ً٣ىم الخل ٠بهظه الىُْٟت ٣ٞض اقترَذ بغهامج الكغا٦ت مً احل الؿالم أن ج٣ىم هظه الضو ٫بدل مك٨التها
الٗغُ٢ت والضًيُت والاحخماُٖت بالُغ ١الؿلمُت مً زال ٫الاجٟاُ٢اث الخغة ،ومىذ قٗىبها خ ٤ج٣غٍغ اإلاهحر وان ً٩ىن الخل ٠اإلاكغٖ ٝلى
هظه الخدىالث ٦ .ما اقترَذ جل ٪الاجٟاُ٢اث أن ج٣ىم الضو ٫اإلاكاع٦ت باصزا ٫اإلاٟاهُم والُ٣م الضًم٣غاَُت في مإؾؿاتها الٗؿ٨غٍت ،
ووي٘ الُ٣اصاث الغةِؿُت ل٣ىاتها جدذ ئصاعة مضهُت ؾُاؾُت  ،مً احل الخ٣لُل مً اخخماالث ُ٢ام الاه٣الباث الٗؿ٨غٍت وألاؾالُب ٚحر
الضًم٣غاَُت للىنى ٫ئلى الؿلُت .
٦ما قملذ الىُْٟت الؿُاؾُت مً زال ٫مباصعة الكغا٦ت للخل ٠مؿألت الؿُُغة ٖلى أؾلخت الضماع الكامل وألاؾلخت الىىوٍت
اإلاىحىصة لضي بٌٗ الضو ٫اإلاكاع٦ت ٣ٞ ،ض حٗهضث هظه الضو ٫أن ً٩ىن الىاجى له الخـ ـ ـ ــ ٤باإلقغاٖ ٝلى ٖملُاث هؼٕ هظه ألاؾلخت وٖضم
بُٗها أو ه٣ل ج٣ىُتها ئلى صو ٫أزغي .
زم هىا ٥وُْٟت مخٗل٣ت (بد ٟٔالؿالم )والت ٖغٞذ" بالضبلىماؾُت الى٢اةُت " والت حٗن ججمُ٘ اإلاٗلىماث الؿُاؾُت وؤلازباعٍت
خى ٫بإع ألاػماث اإلاىحىصة في أوعوبا والٗالم ختى ًدُذ للخل ٠وألامم اإلاخدضة الخضزل ٞيها واخخىاءها ؾُاؾُا وصبلىماؾُا ٢بـ ـ ـ ــل أن جخدى٫
ئلى هؼاٖاث مؿلخت وخغوب  .ومىه ٞالخل ٠ألاَلسس اؾخىلى ٖلى اخض أهم وْاة ٠ألامم اإلاخدضة وهى ٖملُاث خ ٟٔالؿالم.
ٞالىُْٟت الؿُاؾُت ،مً زال ٫صٖم وجغؾُش ٖملُاث الخدى ٫الضًم٣غاَيٞ ،الخل ٠ههب هٟؿه ٦مضا ًٖ ٘ٞالضًم٣غاَُت
وخ٣ى ١ؤلاوؿان في الٗالم ٧له  ،وهى ما ؾاهم في ٞخذ اإلاجا ٫أمام أمغٍ٩ا للخضزل ب٣ىاتها الٗؿ٨غٍت في أي ئ٢لُم صون جدضًض الجٛغاُٞا
الؿُاؾُت .
 الىظُكت الانخصاصًت:
جمثلذ الىُْٟت الا٢خهاصًت للخل ٠مً وكىةه الخيؿُ ٤بحن الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ألًٖاةه ألانلُحن والخس ٠ُٟمً خضة الخىاٞـ
الا٢خهاصي بُنهم  ،ختى ال ًإزغ في مخاهت ؤلاؾتراجُجُت الضٞاُٖت مً تهضًضاث وجدضًاث  ،و٦ظل ٪مً اح ـ ـ ــل جد ٤ُ٣الهُمىت الث٣اُٞت
للٗالم الغأؾمالي ٖلى الىٓام الضولي  ،وئػالت ٧ل ما ٌُٗ ٤خغ٦تها لخ٩ىًٍ ال٨خل الا٢خهاصًت الٗمال٢ت  ،و٢ض أياٞذ اجٟاُ٢اث الكغا٦ت
أبٗاص حضًضة  ،جمثلذ في ئوٗاف ا٢خهاصًاث هظه الضو ٫ومؿاٖضتها ٖلى الخدى ٫الصخُذ هدى ا٢خهاص الؿى ، ١ؾىاء ًٖ َغٍ ٤الخمىٍل
باإلاىذ واإلاٗىهاث اإلاالُت والا٢خهاصًت آو جؼوٍضها بالخكراث الٟىُت والٗلمُت الت جم٨نها مً بىاء بيُتها الخدخُت وجدىٍل نىاٖتها الٗؿ٨غٍت
الٟاةًت ئلى نىاٖاث مضهُت .
ومىهٞ ،ان ٢ضعة الخل ٠ألاَلسس ٖلى جد ٤ُ٣ألامً الا٢خهاصي للضو ٫ألاًٖاء ٌٗخكر مضزل لخد ٤ُ٣ألامً الٗؿ٨غي والاؾخ٣غاع
الؿُااس  .ومىه ئب٣اء الؿُُغة الاوعو -أَلؿُت ٖلى الا٢خهاص الٗالم وجذجُم صوع ال٣ىي الا٢خهاصًت الهاٖضة الُابان والهحن ...
 الىظُكت الػؿٌغٍت
وجمثل في تهُئت وئٖضاص الضو ٫اإلاىٓمت ئلى بغهامج الكغا٦ت مً احل الؿالم للُ٣ام بػملُاث خكظ الؿالم في أوعوبا ومىُ٣ت
ألاَلسس  ،وج٨غَـ هُمىت الٛغب ٖلى مىاَ ٤الٗالم اإلاسخلٟت  ،لظل ٪جٟغى ٖلى الىاجى حُٛحر هُا٧ل وأهماٍ اؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨غٍت
لهظه الضو ٫ؾىاء مً خُث الدجم أو الىىٕ والخ٨ٟحر الاؾتراجُجي والت لم حٗض ئؾتراجُجُت صٞاُٖت ب٣ضع ما أنبدذ عصغا أو مىػا لالػماث
واإلاساػغ الت تهضص ألامً ألاوعبي -ألاَلسس صازل أوعوبا واؾخسضام الهىة غلى هدى هجىمي طض الخدضًاث الت جىاحه الهُمىت الٛغبُت
في مىاَ٢ ٤ىؽ ألاػماث الخاعحُت .
و٢ض خضصث اجٟاُ٢اث الكغا٦ت الخُىاث الت ًيبغي ٖلى الضو ٫اإلاكاع٦ت الُ٣ام بها لالوسجام م٘ ئؾتراجُجُت الىاجى وهي:
 حؿهُل الكٟاُٞت في جسُُِ الضٞإ الىَن وٖملُاث مىاػهت الضٞإ .
 حؿهُل الضًم٣غاَُت واإلاضهُت ٖلى ال٣ىاث اإلاؿلخت
 الاؾخٗضاص للمؿاهمت في مجا ٫خ ٟٔالؿالم
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 الاقترا ٥م٘ الخل ٠في مجاالث البدث والخُىٍغ في الضٞإ الجىي وهؼٕ الؿالح ويبِ الدؿلر والخسُُِ للُىاعب اإلاضهُت
 الاقترا ٥م٘ الخل ٠في الخضعٍباث والخمغٍىاث اإلاخٗل٣ت بٗملُاث خ ٟٔالؿالم
ومىه  ،مىاحهت الخدضًاث الجضًضة مً زال ٫ئؾتراججُت هجىمُت مبِىت ٖلى ٨ٞغة الغصٕ الٗؿ٨غي يض أي َغً ٝداو ٫ػٖؼٖت
اؾخ٣غاع أوعوبا أو زاعحها ٦ ،ما ًلٗب صوع الىصس مً زال ٫جبيُه ئؾتراججُت خ ٟٔالؿالم .
 - 1وظائل ومهماث زاعج أوعوبا
٢غعث ٢مت واقىًُ ٖام  "1999اإلاٟهىم الاؾتراججي الجضًض  ،ئؾىاص ؾذ ( )06وْاة ٠عةِؿُت للخل ٠في ال٣غن اإلا٣بل :
 - 1الٗمل ٖلى جىٞحر مىار أوعوبي – أَلىُي مؿخ٣غ
 - 2الُ٣ام بىُْٟت عاصٖت أمام أي تهضًض ٌؿتهض ٝأًت صولت ًٖى في الخل٠
 - 3الب٣اء في خالت الاؾخٗضاص لإلؾهام في ئصاعة ألاػماث  ،بما ًخًمىه طل ٪مً ٖملُاث الغص ٖلى ألاػماث
 - 4الدصجُ٘ ٖلى ئ٢امت ٖال٢اث واؾٗت في الكغا٦ت م٘ صو ٫اإلاىُ٣ت أوعوبي – أَلىُي ألازغي والت ماػالذ زاعج ًٖىٍت الخل٠
لخٗؼٍؼ ال٣ضعة ٖلى الٗمل اإلاكتر ٥م٘ الخل.٠
واهُال٢ا مً هظه الىْاة ٠الت خضصها الخل٣ٞ ،٠ض حؿض ال٨ثحر منها ٖلى اعى الىا ،٘٢خُث جضزل في ٧ىؾىٞى  ( 1999صون
جسىٍل مً مجلـ ألامً ) مً زال ٫مٟهىم خماًت اإلاضهُحن ئزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت ( الخضزل ألٚغاى ؤلاوؿاوي)٦ ،ما وكِ الخل ٠أ٦ثر
زاعج خضوصه الخ٣لُضًت ئلى ما وعاء البدغ اإلاخىؾِ في مىُ٣ت أؾُا والكغ ١ألاوؾِ مً زال ٫الخث ٖلى ألاؾغٕ في ٖملُاث الخدى٫
الضًم٣غاَي مً احل الاؾخمغاع في ٖملُاث الكغا٦ت والخٗاون ألامن والٗؿ٨غي والؿُااس ٦ ،ما جىلى الىاجى ُ٢اصة ٢ىة اإلاؿاٖضة ألامىُت
الضولُت في اٛٞيؿخان في  2003بٗض اخخاللها ؾىت  ،2001مً زال ٫نىاث الاٌؿاف ISAFالت حؿاٖض ٢ىاث الخدال ٠في الؿُُغة ألامىُت
والؿُاؾُت ٖلى البالص.
٦ما لٗب صوع اؾدكاعي – أمن ( ٚحر ٢خالي) في الٗغا ١بٗض اخخالله ؾىت  ، 2003خُث ٢ضم ال٨ثحر مً الاؾدكاعاث واإلاضعبحن لل٣ىاث
ألامىُت والٗؿ٨غٍت الٗغاُ٢ت بحن ؾىت  ، 2007-2005مً احل بىاء ٢ىاث ٖغاُ٢ت مدترٞت بٗض جدُُمها وج٨ُ٨ٟها مً ٢بل أمغٍ٩ا ٦ ،ما
جضزل في ألاػمت اللُبُت ٖام  2011يض ٢ىاث الىٓام اللُب جدذ ُٚاء خماًت اإلاضهُحن ( الخـضزل إلٚغاى ئوؿاهُت وخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان
).
باإلياٞت ئلى هظه الىْاة ، ٠اخخلذ التهضًضاث الالجمازلُت في مىُ٣ت اإلاخىؾِ اهخمام ٦بحر للخل ٠ألاَلسس ٧ ،الهجغة ٚحر الكغُٖت
وؤلاعهاب الٗابغ لألوَان خُث جم الاجٟا ١في ٢مت بغاٖ2002 ٙلى زُت ٖمل مكتر٦ت يض ؤلاعهاب  ،وئوكاء ٢ىة عص الؿغَ٘ مخُىعة ٖام
 ، 2006والاججاع بالبكغ والجغٍمت اإلاىٓمت  ،خُث ٖمل ٖلى عبِ هظه اإلاىُ٣ت ؤلاؾتراججُت بأمىه الاوعو -أَلسس مً زال ٫الٗضًض مً
الاجٟاُ٢اث ألامىُت والٗؿ٨غٍت والت اهُلذ مً زال ٫الخىاع اإلاخىؾُي ؾىت  ،1994وٖملُاث اإلاؿعى اليكُؽ ؾىت  ،2007ونىال ئلى
الً٣اًا ألامً البُئ في مىُ٣ت اإلاخىؾِ .
زالنتٌٗ :خكر الخل ٠ألاَلسس أصاة ٖؿ٨غٍت -أمىُت تهُمً ٖليها أمغٍ٩ا مً أحل بؿِ ؾُُغتها ٖلى اوعاؾُا ومىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ .
 2001/09/11و صالالتهـا مـً وحهـت هظـغ الخكاغـالث الضولُـت
ق٩لذ أخضار  11ؾبخمكر 2001جدىالث ٦بحرة في ق٩ل الخٟاٖالث الضولُت ،زانت وأنها مؿذ ا٦كر ٢ىة ٖؿ٨غٍت وا٢خهاصًت
وج٨ىىلىحُت في الٗالم مً َغ ٝال٣اٖضة الت جبيذ ٖملُت جٟجحر بغجي الخجاعة الٗالم  .وهخجذ ًٖ هظه الخٟجحراث ؤلاعهابُت
اوٗ٩اؾاث زُحرة ٖلى مؿخىي الىٓام الضولي ،وػاصث مً خالت الاخخ٣ان الخًاعي والث٣افي بحن أمغٍ٩ا وخلٟاؤها مً حهت وؤلاؾالم
الؿُااس الظي اتهمخه الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.
أصث أخضار 11ؾبخمكر 2001ئلى حٛحر في جىحهاث وأولىٍاث الؿُاؾُت الخاعحُت ألامغٍُ٨ت  ،الت اٖخكرث هٟؿها في خالت خغب م٘ ٢ىي
ؤلاؾالمُت اإلاخُغٞت  ،خُث ٖملذ ٖلى خكض ال٣ىي الٛغبُت ألاوعوبُت وال٨ثحر مً ؤلاَغا ٝالٗغبُت الت جىنٟها أمغٍ٩ا" باإلاٗخضلت "مً احل
مداعبت ما اؾماه حىعج بىف الابً "بالخغب الٗاإلاُت ٖلى ؤلاعهاب " ،و عأث واقىًُ في هظه ألاخضار الٟغنت اإلاىاؾبت إلبغاػ صوعها ٣٦ىة
صولُت مهُمىت جخُل٘ لخىؾُ٘ هٟىط ؤلامكراَىعٍت ألامغٍُ٨ت .
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و٢ضججلذ الغؾالت ألامغٍُ٨ت للٗالم ً
مب٨غا في ٖباعة بىف الابً ،الغةِـ ألامغٍ٩ي الؿاب "،٤مً لِـ مٗىا ٞهى يضها "أي اهه م٘ ؤلاعهاب.
وفي ئَاع هظا الخىحُه ٢ؿم حىعج بىف الابً الٗالم ئلى" أزُاع وأقغاع "مً زال ٫ما ٢اله ًٖ" مدىع الكغ "الظي ًمثل ٧ل مً الٗغا ١و٧ىعٍا
الكمالُت وئًغان.
ل٣ض ٖضلذ أخضار الخاصي ٖكغ مً ؾبخمكر مً مضع٧اث التهضًض وألاولىٍاث الؿُاؾت الخاعحُت لضي نىإ ال٣غاع ألامغٍُ٨حن و أيخى
ؤلاعهاب الضولي الظي ً٣ىصه جىُٓم ال٣اٖضة هى الخدضي ألابغػ لألمً ألامغٍ٩ي و٣ٞا لىزُ٣ت ألامً ال٣ىمي ألامغٍ٩ي  2002 ٫و  ، 2006زانت م٘
ئم٩اهُت ونى ٫الضو ٫اإلااع٢ت ئلى أؾلخت الضماع الكامل أو أن حؿاٖض ؤلاعهابُحن للخهىٖ ٫ليها.
ٞان أولىٍاث الىالًاث اإلاخدضة جدذ ئصاعة بىف ما بٗض أخضار الخاصي ٖكغ مً ؾبخمكر جغ٦ؼث في الى٣اٍ الخالُت:
1.مداعبت ؤلاعهاب و مى٘ اهدكاع أؾلخت الضماع الكامل.
2.الٗمل ٖلى ٖؼ ٫الضو ٫الغاًٞت لهظه الالتزاماث.
3.اؾخٗما ٫ال٣ىة الى٢اةُت يض ؤلاعهابُحن ٦أصاة يغوعٍت الخخىاء خغ٧اث الخمغص الٗاإلاُت.
4.مماعؾت ع٢ابت مُل٣ت ٖلى حؿحر ألاػماث خُث الٗمل ٖلى ئقغا ٥الخلٟاء و ل ً٨صون جضزلهماإلاباقغ في ال٣غاعاث الٗاإلاُت.
و ْ
بُٗض ألاخضار ٖمضث ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت ئلى ئوكاء م٨خب ألامً ال٣ىمي  ، 2001و طل ٪إلا٩اٞدت ؤلاعهاب ،و ئنضاع الٗضًض مً
الدكغَٗاث و ال٣ىاهحن جهب في الاججاه اإلاخٗل ٤باإلعهاب ،و حكضًض ئحغاءاث الغ٢ابت ٖلى الىاٞضًً ئليها زانت مً الٗغب اإلاؿلمحن.وبظل٪
همذ الجزٖت ؤلامكراَىعٍت والٗؿ٨غٍت ألامغٍُ٨ت .أي أن واقىًُ ال بض أن ج٣ىص بىٟؿها ٖملُت .حكُ٨ل ونُاٚت الٗهغ الجضًض بمٟغصها صون
قغٍ ٪ؾىاء ٧ان مً الضو ٫أو اإلاىٓماث الضولُت.
ً
٦ماأخضر الهجىم جدىال ٦بحرا في ئصعا ٥ألامغٍُ٨حن لخضوصهم وأمنهم ال٣ىمي ،وهى الظي ؾهل ٖلى اإلاسُُحن مً جُاع اإلادآٞحن
الجضص ،جىحُه صٞت الؿُاؾت الخاعحُت ألامغٍُ٨ت،وئحغاء حُٛحراث ٖلى ؾُاؾت الىالًاث اإلاخدضة ئػاء الٗالم الٗغبي ،بما في طل ٪جكرًغ قتى
ؤلاحغاءاث وزانت الخغب الى٢اةُت وٞغى الىنـ ـ ــاًت ٖلى الضو ٫الٗغبُت وحٗؼٍؼ م٩اهت ئؾغاةُل في الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت اججاه مىُ٣ت الكغ١
ألاوؾِ .
ومىه ٞ ،خكرًغا لخحراث أمغٍ٩ا الجضًضة بٗض أخضار  11ؾبخمكر  ، 2001حٗلذ هٟؿها في خالت صقاع غً الىكـ بمىحب الهاهىن
الضولي واإلااصة  53مً مُثام ألامم اإلاخدضة  ،قً خملت ٖؿ٨غٍت إلؾ٣اٍ خ٩ىمت َالبان اإلاتهمت باًىاء ال٣اٖضة ٖام  ، 2001وٖملذ
ٖلى جضوٍل الخغب ٖلى اٛٞيؿخان مً زال ٫تهُئت الؿاخت الضولُت بى٣ل الخل ٠ألاَلسس ئلى اٛٞيؿخان وجىلُه ُ٢اصة الخغب يض ال٣اٖضة
.
وم٘ جبن زُاع الخضزل في الكإون الضازلُت  ،ومداعبت ؤلاعهاب في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ  ،ووكغ الضًم٣غاَُت وخماًت خ٣ى١
ؤلاوؿان  ،اخخلذ أمغٍ٩ا الٗغا ١ؾىت  2003وأَاخذ بالىٓام الٗغاقي متهمخا ئًاه بأهه ٌؿاٖض ؤلاعهاب وٍمخل ٪أؾلخت الضماع الكامل وبأهه
هٓام صً٨خاجىعي  ،زم حغي ج ٪ُ٨ٟألاحهؼة ألامىُت والٗؿ٨غٍت في الٗغا ١لُضزل هظا ألازحر في صوامت الالمً والال اؾخ٣غاع وخالت مً
الٟىضسى الخال٢ت( وخؿب مىٓغي الٟىضسى الخال٢ت ًجب ؾ ٪ٟالضماء مً أحل الىنى ٫ئلى هٓام حضًض في اإلاىاَ ٤الٛىُت بالثرواث)
اؾخمغث ئلى أ٦ثر مً ٖ٣ض مً الؼمً .
وفي هٟـ الؿُاٖ ،١ملذ أمغٍ٩ا وخلٟاؤها ٖلى الًٖ ِٛلى الىٓام الؿىعي مً زال٢ ٫اهىن مداؾبت ؾىعٍا ؾىت  2004زم ئحباع
ؾىعٍا ٖلى الخغوج مً لبىان ؾىت  2005مً زال ٫ال٣غاع 1559ألامغٍ٩ي الٟغوسس في مجلـ ألامً  ،يم ٞغى خهاع ا٢خهاصي ومالي
ٖلى ؾىعٍا إلحباعها ٖلى الخغوج مً الخدال ٠الاؾتراججي ؤلاًغاوي – ؾىعٍا -خؼب هللا .م٣ابل حٗؼٍؼ الضٖم الكامل ( ٖؿ٨غٍا وصبلىمااس )
لخلُٟتها ئؾغاةُل.
مًهظا اإلاىُلً ٤م٨ىىا ال٣ى ٫أن أخضار الخاصي ٖكغ مً ؾبخمكر٢ 2001ض أزغث ٖلى جىحهاث ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت جدذ ُ٢اصة حىعج
بىف الابً في حٗل اإلاُٗى ألامن اإلاىُل ٤الهام في جىحهاث ؾُاؾتها الخاعحُت٦ ،.ما أنها أقغ٦ذ الجمُ٘ ( صو ٫ومىٓماث) في خغبها ٖلى
ؤلاعهاب  ،واؾخُ٣بذ ال٣ىي الضولُت ال٨كري ئلى حاهبها في ٦ثحر مً ألاخُان ٧الهحن وعوؾُا .
وٍم ً٨ئًجاػ أهم زهاةو مغخلت ما بٗض أخضار  11ؾبخمكر:2001
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 مكغوُٖت الضٞإ ًٖ الىٟـ ،والخغب الٗاصلت. الخغب الاؾدباُ٢ت والًغبت الى٢اةُت خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ووكغ الضًم٣غاَُت - - 2الاخخـالُ ألامغٌٍـي للػـغام 2003
حاءالخهُٗض ألامغٍ٩ي يض الٗغا ١في ئَاع هىٖحن مً اإلاخٛحراث ،أخضار  11ؾبخمكر  2001وجىحه امغٍ٩ا الى اخخال ٫الٗغا2003 ١
واتهامه بأهه ٌؿعى المخال ٥أؾلخت الضماع الكامل هظا مً حهت ،وبأهه ٌك٩ل تهضًض امن إلاىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ وامً ئؾغاةُل ،
باإلياٞت الى اٖخباع الىٓام الٗغاقي ٌؿاٖض وٍأوي حماٖاث ئعهابُت مغجبُت بال٣اٖضة .
صزل الٗغاٖ2002١ام يمً الاؾتهضا ٝألامغٍ٩ي بٗضما جم يمه يمً ما أؾمخه امغٍ٩ا مدىع الكغ والاؾخٗضاص الؾتهضاٞه
ٖؿ٨غٍا ٗٞ ،ملذ أمغٍ٩ا ٖلى حكُ٨ل جدال ٠صولي لُُٗيها قغُٖت صولُت ٚ ،حر ان ال٨ثحر مً خلٟاء أمغٍ٩ا عًٞىا الخغب ٖلى الٗغا ١هٓغا
لألؾباب الت ٢ضمتها أمغٍ٩ا ومكرعاث ٚؼو الٗغا. ١
واما ألاؾباب الخُ٣ُ٣ت للخغب ٖلى الٗغا ١هي :
 نهب الثرواث الىُُٟت الٗغاُ٢ت لهالر الكغ٧اث ألامغٍُ٨ت والهُمىت اإلاُل٣ت ٖكر الاخخال ٫الٗؿ٨غي خماًت امً ئؾغاةُل والخمهُض للهُمىت ؤلاؾغاةُلُت ٖلى صو ٫اإلاىُ٣ت وجامحن مجالها الخُىي جأُ٦ض الهُمىت الٗاإلاُت ألامغٍُ٨توبضا الٛؼو ألامغٍ٩ي الكرًُاوي ٖلى الٗغاً ١ىم الخمِـ20ماعؽ 2003مدضزا أزاع ٖمُ٣ت ٖلى اإلاؿخىي الضولي وؤلا٢لُم ٞ ،ضولُا سجل
الٛؼو يغبت للىٓام الضولي ممثال باألمم اإلاخدضة وٖلى عأؾها مجلـ ألامً – صون ُٚاء قغعي -وبمٗاعيت مٗٓم صو ٫الٗالم زانت صو٫
صاةمت الًٗىٍت في مجلـ ألامً ٞغوؿا -عوؾُا والهحن .
اؾخمغ الٗغا ١في خالت ٞىضسى ٦بحرة هدُجت لهغإ اإلاظهب والُاةٟي  ،وبغػث الٗضًض مً ألاػماث الؿُاؾُت وؤلاوؿاهُت وألامىُت ،
ووحضث أمغٍ٩ا هٟؿها في مًٗلت أمىُت خ٣ُ٣ت  ،خُث اؾخضٖذ ئصاعة اوباما الخغوج مً الٗغا ١ؾىت  ،2011م٘ ؤلاب٣اء ٖلى بٌٗ ال٣ىة
الٗؿ٨غٍت( ٢اٖضة ٖحن ألاؾض)ولخماًت مهالخها الخُىٍت ( جأمحن مهاصع الُا٢ت) .
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