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مقدمت
حهخبر نملُت ضىو اللشاس العُاس ي مدل اهخمام نالمي في الذساظاث الهلمُت الخذًشت بمجاالتها اإلاخخلفت
وفشونها اإلاخباًىت .ولم ٌهذ جدلُل نملُت ضىو اللشاس العُاس ي كاضشا نلى اللشاساث الذاخلُت في الذولت،
بل امخذ ئلى اللشاساث التي جخخزها الذولت في الشأن الخاسجي ،هما أن دساظت نملُت ضىو اللشاس العُاس ي،
حهذ مذخال مهما في فهم ؾبُهت الىكم العُاظُت في حمُو دوٌ الهالم بطفت نامت ،ودوٌ الهالم الشالث
بطفت خاضت.
وجدلُل نملُت ضىو اللشاس جىشف مذي دًملشاؾُت ألاهكمت الخاهمت في الهالم الشالث ،ودسحت جؿىسها،
والخىحهاث ألاظاظُت للىخبت الخاهمت ،ومً هم ألاشخاص اإلاعُؿشون نلى الهملُت العُاظُت ؟ وهُف
ًذًشون الذولت مً خالٌ اللشاساث العُاظُت اإلاخخلفت ولطالح مً ؟ وأظالُب هىالء في ضىو واجخار
اللشاساث ؟ وكذ خلطذ الذساظاث ئلى هدُجت هامت جترهض في أهه ولما احعهذ دائشة اإلاشاسهين في ضىو
اللشاس العُاس ي مً خُث نذد ألافشاد ،ومً خُث أدواس اإلاإظعاث الذظخىسٍت الفهلُت ،ولما وان رلً
ًإزش ئًجابا في جؿىس أداء الىكام العُاس ي هدى الىجاح وبالخالي فان اخخماٌ الىجاح جطبذ أهثر مً
اخخماالث الفشل في ئضذاس اللشاساث العُاظُت.
فاللشاساث هما ٌهشفها دًفُذ ئٌعخىن هي بمشابت مخشحاث الىكام العُاس ي أًا وان شيله والتي ًخم مً
خاللها الخىصَو العلؿىي لللُم في اإلاجخمو ظىاء واهذ هزه اللُم داخلُت او خاسحُت ،هما حهشف نملُت
ضىو اللشاس بأنها نملُت الاخخُاس الىاعي بين بذائل مخاخت ونذًذة ال ًخلى أي منها مً نىطش الشً ،ومً
زم فان أظاط نملُت ضىو اللشاس هي الخُاس بين البذائل اإلاخاخت.
لزا فلذ بشص الاهخمام مً كبل حل دوٌ الهالم وخيىماتها بطىانت اللشاساث ،اهؿالكا مً جلً ألاهمُت
البالغت  ،وجىلعم اللشاساث دائما ئلى ماهى خاص بالعُاظت الذاخلُت للذولت وما ًخظ بالشأن الخاسجي.
والذاخلي هى رلً الجاهب الزي يهخ م بدىكُم خشهت الخىمُت ومعيرتها الهمشاهُت وؤلاوعاهُت في الذاخل
ورلً مً خالٌ اللشاساث التي حشيلها اللىاهين واللىائذ اإلاىكمت لها ،هلىاهين ألاخىاٌ الصخطُت والجضائُت
واإلاشوسٍت نلى ظبُل اإلاشاٌ ال الخطش ،وجلىم بطُاغتها الجهاث اإلاهىُت ،وألاشخاص اإلاخىلين مً كبل
الذولت
أما باليعبت لطىانت اللشاس العُاس ي الخاسجي وهى ألاخؿش إلاا ًترجب نلُه مً اسجباؽ بالهالم الخاسجي ،وما
جىهىغ ظلبُاجه مً الهملُت الخىمىٍت في الذاخل ،فُلطذ به جدىٍل الهذف الهام للذولت ئلى كشاس مدذد،
وٍيبني اهؿالكا مً حهاث جبذأ مً سئِغ الخيىمت ووصٍش الخاسحُت ،وألاحهضة الخيىمُت ألاخشي ،ونلى سأظها
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الاظخخباساث ومجالغ ألامً اللىمي والعلؿت الدششَهُت ،وفي بهؼ الذوٌ حعاهم ألاخضاب العُاظُت
وحماناث الػغـ العُاس ي ،ووظائل ؤلانالم وسأي الهام في رلً.
وفي الخالت الطىمالُت هىان نذة نىامل جإزش ضاوو اللشاس العُاس ي في الطىماٌ ،وهزه الهىامل ًمىً
اخخطاسها في ناملين وهما نىامل داخلُت ونىامل خاسحُت.

أوال  :العوامل الداخليت
هىان نىامل داخلُت جإزش ضاوو اللشاس العُاس ي الطىمالي ،وهزه الهىامل لها دوس هبير في سظم وجىحُه
العُاظت الطىمالُت ،وٍمىً خطش هزه الهىامل مً خالٌ الىلاؽ الخالُت :
 -1حب البقاء في السلطت والتشبث بها.
أضبذ البلاء في العلؿت الشغل الشاغل لللُادة الطىمالُت الخالُت منها والعابلت ،فبهذ ؤلاكالت اإلاهُىت
التي حهشع لها الشئِغ الطىمالي ألاظبم نبذ هللا ًىظف أخمذ ،كشسث ؤلاداسة الجذًذة التي حاءث مً
بهذه مخمشلت بالشئِغ الطىمالي العابم شُخ ششٍف أخمذ بخجىب هفغ اإلاطير ،ولزلً بزٌ حهىدا حباسة
إلسغاء ألاؾشاف اإلاإزشة في العاخت الطىمالُت وؤلاكلُمُت والذولُت ،فلذم جىاصالث لهزه ألاؾشاف وأنؿى
امخُاصاث نذًذة لجماناث الػغـ اإلاخىىنت ،ووصم اإلاىاضب والشجب الهعىشٍت إلاً ال ٌعخدم  ،ووصم
أساض ي الذولت لخلً الجماناث أمال في الدشبث والخمعً بالعلؿت.
أما اللُادة الجذًذة اإلاخمشلت بالشئِغ الخالي خعً شُخ مدمىد فشغم أنها واهذ تهاحم شُخ ششٍف
وجطف بأهه بام البالد والهباد بعبب جلذًمه جىاصالث نذًذة لألؾشاف الفانلت نلى خعاب البعؿاء مً
الشهب الطىمالي ،ئال أن هزه ؤلاداسة وكهذ في الفخ راجه وبذأث جبدث نً أظباب البلاء في العلؿت
مهما وان رلً ،فلذ خاولذ ئداسة خعً شُخ مدمىد أن جىأي بىفعها نً مماسظت جطشفاث ؤلاداسة التي
ظبلتها وخاضت العىت ألاولى مً نمشها ،ولىً نادث وبذأث بانؿاء الامخُاصاث للملشبين مً الشئِغ ومً
اإلادُؿين به ومً سحاٌ ألانماٌ الفاظذًً ومً صنماء الهشائش الباسصًٍ الزًً لهم هفىر في العاخت
الطىمالُت ،هما بزٌ الشئِغ حهىدا هبيرة إلسغاء ألاؾشاف ؤلاكلُمُت والذولُت مً أحل البلاء في العلؿت،
وأضبذ الهاحغ الىخُذ لللُادة الطىمالُت هُفُت الخمعً بالعلؿت وجفادي ول ألاظباب التي جإدي ئلى
رلً.
ولهزا أضبدذ اللشاساث التي جخخزها ؤلاداسة مشجبؿت بمطالخها الصخطُت الػُلت ،ولِعذ بمطالح
الشهب،ومً ألامىس اإلالفخت للىكش في الذولت الطىمالُت ظىاء فُما ًخهلم باخخُاس الىصساء  ،واإلاذساء الهامين،
والعفشاء  ،وختى اإلاىقفين  ،فالذولت حهين الىقائف الخعاظت للجهلت والصخطُاث الػهُفت غير
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الىفىءة  ،والفاظذًً ،ورلً خىفا مً الصخطُاث الىفىءة واإلاعخللت التي كذ جيىن نلبت في اللشاساث
الخاؾئت التي جخخزها الخيىمت  ،ورلً مً أحل البلاء في العلؿت .
وأضبذ الشهب الطىمالي مىذهشا مً اللشاساث الؿائشت والاسججالُت والطبُاهُت التي جخدزها الخيىمت ،
ال أدسي مذي صخت اللطت التي جلىٌ بأن الىالًاث اإلاخدذة صسنذ نمُال في أنلى هُئت الجخار اللشاس في
الاجداد العىفُتي ظابلا واهذ مهمخه الىخُذة أن ٌهشكل اللشاساث الجُذة وٍفعذ ول اللشاساث الطائبت
اإلالترخت وَعهم في اخخُاس الصخطُاث الػهُفت غير الىفإة في الىقائف الهامت أو الخعاظت ...ئال أن
الهبرة مً هزه اإلاشوٍت ظىاء واهذ خلُلُت أو وهمُت جبين أهمُت الهىامل اإلاإزشة في ضىو اللشاساث التي مً
شأنها خلخلت أي هكام ظُاس ي لذسحت اظخخذامها هعالح ظشي أو مهلً نلى مذي كشٍب أو بهُذ في
ئظلاؽ هكام خىم أو أًذلىحُت ما.
لِغ بالػشوسة أن ًيىن هىان نمُال لذولت أخشي ليي ًإزش ظلبا نلى اللشاس العُاس ي بل ألاخشي أن جيىن
الهمالت للجهل ومىسور الخخلف وللهطبُت والخؿشف والغلى وللمطالح الػُلت ومشاهض اللىي نلى خعاب
اإلاطالح الهامت والىؾىُت خاضت في قل غُاب الخلائم واإلاهلىماث الصخُدت الىافُت ،وهي ألاشذ خؿشا
مً خُث الخأزير نلى ضىانت اللشاس خاضت في الذوٌ التي جمش بمشخلت حغُير وما ًطاخبها مً اسجبان وهي
الىاخشة في ضلب الذولت الخذًشت في ؾىس البيُان.
 -2املنفعت الشخصيت:
أضبدذ اإلاىفهت الصخطُت واإلاطالح الفئىٍت الػُلت فىق ول انخباس لذي مخخزي اللشاس في الطىماٌ
وهى ما أدي ئلى نذم الشلت بين اإلاىاؾً الطىمالي واللُادة العُاظُت ،فاإلاىاؾً ًىكش اللشاساث التي
جخخزها الخيىمت وسئاظت الجمهىسٍت بهين الشٍبت ونذم الاهترار ،فالشىاهذ جإهذ بىغىح وبما ال ًذم
مجاال للشً نلى أن العاظت الطىمالُين ٌهملىن إلاطالخهم الخاضت مً خالٌ حهُين الىقائف الهلُا
لألكاسب واإلالشبين واإلاشٍذًً .
 -3حماعاث الضغط :
ُ
حهذ حماناث الػغـ أو اللىبُاث مً أهم وأهثر الخىخالث البششٍت التي جإزش نلى ظُاظاث اإلاإظعاث
َّ
فبلىتها واهدشاسها وجدىمها في الىشير مً وظائل الػغـ
والششواث بل وظُاظاث نامت لذوٌ بأهملها؛
ونالكاتها الىزُلت باألشخاص الباسصًٍ في ول مجخمو وهباس سحاٌ الذولت حهمل جلً اإلاجمىناث نلى
الخفاف نلى مطالخها الخاضت.
فاللىبي نباسة نً حمانت كاهىهُت مىكمت جذافو نً كػاًا ومىاكف ومطالح مهُىت ومدذدة لذي
العلؿاث الهامت في الذولتً ،جمو بين أفشادها مطالح مشترهت وجيشـ في ظبُل جدلُم هزه اإلاطالح نً
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ؾشٍم الاجطاٌ بمعإولى الذولت ومإظعاتها ومداولت ئظمام ضىتها معخخذمت ول ما جملً مً وظائل
مخاخت وفى ملذمتها أظلىب الػغـ ،وجلهب اللىبُاث دو ًسا مد ً
ىسٍا ً
وهاما في الخُاة العُاظُت ،ختى باث
ُ
ُ
ً
مهشوفا بأن لىبُاث الػغـ اللىٍت هي اإلاخخز الخلُلي لللشاساث وهي التي جطىو العُاظت اإلاخبهت داخل
الذولت وفي خالت وحىد لىبي كىي مً لىبُاث الػغـ في دولت مهُىت ًىدطش دوس ظلؿاث جلً الذولت في
ئغفاء الطفت الشظمُت نلى جلً العُاظاث واللشاساث.
وحماناث الػغـ في الطىماٌ جخخلف اخخالفا حىهشٍا مو حماناث الػغـ اإلاىدششة في الىالًاث اإلاخدذة
والذوٌ اإلاخلذمت ،فهي نباسة نً حماناث غالبا ما جيىن غير مىكمت و حهبر نً مطالخها الصخطُت،
وحععى مهكمها للخطىٌ نلى الشبذ اإلاادي والامخُاصاث العُاظُت والاكخطادًت .وحشمل هزه الجماناث
ماًلي:
أ -حماعت الدم الجدًد :
وهى معمى خشوي فىشي قهش في داخل جىكُم خشهت ؤلاضالح الطىمالُت خُث بشصث مجمىنت مً اليىادس
جؿالب باإلضالح وئنؿاء الشباب لذوس أهبر في كُادة الخشهت ،ونىذما لم حعخجب ئداسة الخشهت إلاؿالبهم
اإلاششونت ،أنلىىا اوشلاكهم ووىهىا خشهت حذًذة ظمُذ بالذم الجذًذ ،ووكفذ هزه الجمانت ئلى حاهب
اإلاداهم ؤلاظالمُت وبهذ انهُاس اإلاداهم خاغذ خشبا ششظت مو اللىاث ؤلازُىبُت التي اخخلذ الطىماٌ نام
 2006م ،وبهذ جدشٍش الطىماٌ مً اللىاث ؤلازُىبُت أوشأث بهؼ وىادس الخشهت خضبا ظُاظُا ظمي بدضب
العالم والخىمُت وأضبذ خعً شُخ سئِعا لهزا الخضب ،وخاع اهخخاباث 2012م باظم هزا الخضب ،
وسغم أن خعً شُخ لِغ نػىا في حمانت الذم الجذًذ ئال أهه ُّ
ٌهذ مً اإلاعجبين واإلاإٍذًً لهزه الخشهت
.
ووان لجمانت الذم الجذًذ فػل هبير في وضىٌ خعً شُخ ئلى ظذة الخىم ،ولهزا فان اللُادة
الطىمالُت حعخمو ئلى هطائدهم وجىحيهاتهم ،وهىان جيعُم نالي اإلاعخىي بين سئاظت الجمهىسٍت وكُادة
الخشهت ،وحعاهم الخشهت بشيل هبير في ئفشاٌ اإلاخؿؿاث التي حعتهذف العُذ الشئِغ مً خالٌ شبىت
مً الهالكاث التي جمخلىها الخشهت ،ومً خالٌ أنػائها في البرإلاان ،ولها زالر وصاسء في الدشيلُلتالىصساًت
الخالُت ،وهي وصاسة الذاخلُت والشإون الفُذسالُت  ،ووصاسة الشإون الشئاظت  ،ووصاسة الشباب والشٍاغت ،
ئغافت ئلى مىطب مذًش حهاص ألامً اللىمي والاظخخباساث ،ومدافل ونمذة ملذٌشى.
ب -حماعت الاعتصام

ً
حمانت الانخطام (الاجداد ؤلاظالمي ظابلا) هي حمانت قهشث في نام 1996م ئزش اجداد حمانخين
ً
امخذادا للذنىة العلفُت في الطىماٌ ،بهذ اوشلاكاث شهذتها الخشهت الاجداد ؤلاظالمي،
ئظالمُخين واهخا
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وٍشأظها الشُخ بشير ضالد ونذد مً دناة الطىماٌ  ،ووان لها دوس ملخىف في مجاٌ الذنىة وؤلاغازت،
وظاهمذ هزلً في مداسبت اللىاث ؤلازُىبُت أواظـ الدعهُىاث في مىاؾم حىىب غشب الطىماٌ ،ورلً
بهذ جىغل جلً اللىاث نلى ألاساض ي الطىمالُت في خُنها  ،وهي مً الجماناث التي شاسهذ في جأظِغ
ً
اللىة الهعىشٍت للمداهم ؤلاظالمُت ،وٍيخمي ئليها فىشٍا بهؼ اللُاداث الباسصة للمداهم مشل الشُخ
خعً ؾاهش أوَغ سئِغ مجلغ الشىسي للمداهم وجدالف ئنادة جدشٍش الطىماٌ حىاح أظمشة ظابلا
[لىىه اوشم نً حمانت الانخطام] ،وٍلىم اإلاىهج الذنىي للجمانت نلى جصخُذ اإلافاهُم الهلائذًت
للمعلمين ،ووشش اإلاىهج العلفي.
وهزه الجمانت لها جأزير هبير في نملُت اجخار اللشاس في الطىماٌ ،فالجمانت جخمخو بىفىر هبير في الىكام
العُاس ي اللائم ولها أسبو وصساء في الدشىُلت الىصاسٍت الخالُت وىصاسة الضسانت ،ووصاسة الثروة الخُىاهُت ،
ووصاسة الخجاسة  ،وصاسة الذولت لشئىن مجلغ الىصساء ،وكذ اظخخذم سئِغ الجمهىسٍت هزه الجمانت
لػشب حمانت آٌ الشُخ الت ي وان ًيخمي ئليها الشئِغ العابم شُخ ششٍف ،وهي الخطم الشئِس ي للادة
الىكام الخالي في الىكذ الشاهً  ،وحشيل مدىسا مهما في بيُت اإلاهاسغت اإلادشيلت مإخشا .
ج -رحال ألاعمال:
وهي كىة مإزشة جأزيرا مباششا ظلبا أو ئًجابا نلى الىاكو واإلاشهذ العُاس ي الطىمالي ،ولِعىا نلى معخىي
واخذ .فهىان اإلاعخفُذون مً خالت الفىض ى واوهذام اللاهىن ،وهإالء ًماسظىن ججاسة الخشب أو ما ٌهشف
بـ “اكخطاد الكل” وأهثرهم ؾشف في الطشام بطىسة مباششة ،وهم اإلاخاحشون في العالح واإلاخذساث والتهشٍب
واإلاىاد اإلاىتهُت الطالخُت .ولزلً ًفػلىن بلاء ألامىس نلى وغهها الشاهً.
وغالبا ما هجذ أن كىتهم جىمً في كذستهم نلى جمىٍل مشاسَو الخشب أو العالم خعبما جلخض ي مطلختهم،
وئمياهُت أن ٌشيلىا نلبت أمام العالم أو دانما له ،لزا فان دوسهم خاظم في جشحُذ هفت الخشب أو
العالم ،و أن لهم جأزيرا هبيرا في ضىو اللشاس العُاس ي ودخل نذد هبير منهم في البرإلاان نام 2012م
مإهذًً بزلً جضاوج نالم اإلااٌ والعلؿت في دولت ناهذ الخشب ألاهلُت كشابت سبو كشن مً الضمً.
وهىان سحاٌ أنماٌ ًخاحشون في ججاسة مششونت ،وهإالء ًدبزون وحىد اللاهىن وخماًخه لهم ملابل دفو
الػشائب والجماسن بذٌ دفو اإلابالغ الؿائلت لخىفير الخماًت الزاجُت ألهفعهم ولخجاستهم ،وهإالء معخهذون
لهىدة الىكام واللاهىن وهم في الغالب ظُذنمىن أًت خيىمت ناصمت نلى ئخشاج البالد مً خالت الفىض ى
واوهذام الىكام.
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وسبما ًمىً اللىٌ بان اللاظم اإلاشترن بُنهم هى العُؿشة نلى اإلافاضل الاكخطادًت للذولت ،ووغو الُذ
نلى الاظدشماساث والخطىٌ نلى اإلاشاسَو واإلالاوالث ،والخطىٌ نلى ؤلانفاء الػشٍبي ،وجدذًذ الخهشٍفت
الجمشهُت إلاطالخهم الصخطُت.
وكذ بذا هفىر سحاٌ الانماٌ ًدىامى في نهذ الشئِغ خعً شُخ ،وباث الشئِغ ٌعدشيرهم وَعخمو ئليهم،
وأهذث مطادس مىزىكت أن نذدا مً سحاٌ الانماٌ مخىسؾىن في كػاًا فعاد في الذولت الطىمالُت وأنهم
كذمىا الششاوي لجهاث ظُادًت مً أحل العُؿشة نلى ممخلياث الذولت ومشافم خُىٍت .

ثانيا :العوامل الخارحيت:
ئن الهىامل الخاسحُت ظىاءا ؤلاكلُمُت أو الذولُت واهذ وماصالذ لها دوس كىي ومإزش أو فانل في ألاصمت
الطىمالُت ،ئال أن هجاح هزه الهىامل الخاسحُت لم ًىً لُخم لىال وحىد الهىامل الذاخلُت؛ فاألضل هى
كابلُت البِئت الذاخلُت للخفانل العلبي مو اإلاإزشاث الخاسحُت .وٍمىً جلخُظ أهم الهىامل وأهم الذوٌ
اإلاإزشة في ضىو اللشاس العُاس ي الطىمالي مً خالٌ الىلاؽ الخالُت:

أوال :الدول إلاقليميت :
وٍلطذ بالذوٌ ؤلاكلُمُت دوٌ الجىاس التي لها جأزير هبير في العاخت العُاظُت الطىمالُت و لها كىاث
نعىشٍت في ألاساض ي الطىمالُت ومخىسؾت في خلم أالصمت الطىمالُت ولها مطلخت في اظخمشاسها ومً هزه
الذوٌ ،ئزُىبُا ،هُيُا
 -1إثيوبيا
ًخهذي دوسها مً الخأزير العُاس ي ئلى الخذخل الهعىشي في هشير مً ألاخُان هما خذر مإخشا ،ولها
نالكاث مميزة مو أمشاء الخشب وكُاداث ؤلاداساث ؤلاكلُمُت وجخهامل سأظا مو اللبائل بشيل معخلل نً
الذولت اإلاشهضٍت وؤلاداساث ؤلاكلُمُت مها ،وأضبدذ ئزُىبُا ششؾي أمشٍيا في اللشن ؤلافشٍلي ،خُث خشذث
مدافكي بهؼ ألاكالُم وجىطِب آلاخشًٍ
آالف مً حىىدها داخل ألاساض ي الطىمالُت وبذأث باكالت
ِ
اإلاىالين لها ،هما خذر في ئكلُم حذو خُث أكالذ مدافل ؤلاكلُم اإلاهين مً كبل الخيىمت الفُذسالُت
الطىمالُت وسخلخه ئلى ملذٌشى مىبل ألاًذي ومهطىب الهُىين ،هما هذدث مدافل ئكلُم هيران خُىما
خاوٌ ئكامت نالكاث ججاسٍت ،وصسانُت ،وبُؿشٍت مو الذولت اإلاطشٍت آوبالخالي جم اظخذناؤه مً كبل اللائذ
الهعىشي ؤلازُىبي وأبلغ نذم سض ي ئزُىبُا بالخؿىة التي أكذم نليها ،.هما جخذخل ئزُىبُا في اللشاساث
التي جخخزها الذولت الطىمالُت خُث جشفؼ حهُين بهؼ الىصساء وجؿلب ئكالت آلاخشًٍ.
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ً
ً
ً
وهىزا فان إلزُىبُا دوسا هبيرا في الطىماٌ وهى دوس جذميري ألنها الجشٍذضىماال كىٍا بل غهُفا مفىيا؛
ً
ألن كىة الطىماٌ ظخيىن دنما لخشواث اإلاهاسغت الهشكُت والذًيُت داخل ئزُىبُا راتها.
 -2كينيا
حهخبر هُيُا الذولت الشاهُت التي لها هفىر في العاخت الطىمالُت خاضت بهذ جذخلها نعىشٍا في الطىماٌ،
فلذ احخاخذ اللىاث الىُيُت أحضاءا واظها مً أسع الطىماٌ نام  2011م ورلً بزسَهت مداسبتها
لخشهت الشباب اإلاجاهذًً وكذ وان هزا الغضو مفاحئا للجمُو ،وقً هشيرون أن اإلاعئىلين الىُيُين
ظىف ًؿلبىن ً
ً
وجشخُطا مً ألامم اإلاخدذة أو مً الاجداد ؤلافشٍلي ئال أن رلً لم ًدذر ،ولىً ًبذو
ئرها
وألهثر مً ظبب مً بُنها الخطىٌ نلى ششنُت للهجىم وللخطىٌ ً
أًػا نلى دنم مالي مً اإلاجخمو الذولي
اهػمذ هُيُا للىاث الاجداد ؤلافشٍلي الخلا ولهزا وحذث الششنُت اللاهىهُت والذنم اإلاالي  ،وبذأث
جخذخل في الشأن الذاخلي الطىمالي خطىضا في والًت حىبا الهذ  ،هما امخذ دوسها للعُؿشة نلى الخذود
البدشٍت اإلاخىاصم نليها  ،و ًمىً خطش أهذاف الخذخل الىُني للطىماٌ نلى ماًلي
 -1السيطرة على الحدود البحريت املتنازع عليها :يهذف الخذخل الهعىشي الىُني العُؿشة نلى الخذود
البدشٍت الغىُت بالىفـ والغاص الؿبُعي خطىضا بهذ سفؼ البرإلاان الطىمالي مزهشة الخفاهم التي وكهذ
الخيىمت الطىمالُت مو هُيُا والتي ازاسث ضجت هبيرة في ألاوظاؽ الطىمالُت ،وبهذ فشل هزه اإلاداولت
لجأث هُيُا ئلى اللىة الهعىشٍت لترهُو الذولت الطىمالُت ليي جلبل مؿالبها غير اإلاششونت ،وآلان وبهذ أن
اهىشف أمشها وكذمذ الذولت الطىمالُت ملف اللػُت ئلى مدىمت الهذٌ الذولُت جداوٌ هُيُا حاهذة
اللجىء ئلى خُلت حذًذة كزسة وهي أن جيىن ؤلاداساث ؤلاكلمُت الطىمالُت هي اإلاعئىولت نً زشواتها
الؿبُهُت وظىاخلها اإلامخذة ،وكذ أكىهذ هُيُا هزه اللػُت ول مً والًت حىباالهذ ووالًت بىهذ الهذ ،وفي
الللاءاث الدشاوسٍت ألاخيرة التي حشث في الشهش اإلااض ي ؾالبذ حىباالهذوبىهذ الهذ ئدساج هزه اإلاعالت في
حذوٌ اإلاىاكشاث ،مما أدهش اإلاشاكبين لهزه الذسحت مً العفافت والعزاحت ،وا‘ن البالد في خؿش وأن
ؤلاداساث ؤلاكلُمُت أضبدذ الهىبت بُذ هُيُا وئزُىبُا.
 -2املحافظت على مكانت ميناء ممباسا:
ٌُهذ مُىاء ممباظا أهم مُىاء بدشي لذوٌ ششق ووظـ ئفشٍلُا .وهزا اإلاُىاء ًخذم  -ئغافت ئلى هُيُا -
أوغىذا وسواهذا وبىسوهذي وحىىب العىدان وألاحضاء الششكُت لجمهىسٍت اليىوغى الذًملشاؾُت ،وهزا
اإلاُىاء ناوى مً ظُؿشة خشهت الشباب في حىبا الهذ (هعماًى) ،وبعُؿشة "خشهت الشباب" نلى هعماًى،
ً
ّ
وضشح وصٍش الخجاسة الىُني في مإجمش
جفادًا للمخاؾش ومً زم اسجفام الخأمين.
غيرث ظفً هشيرة وحهتها
للمالخت الذولُت ،والزي ُنلذ في ممباظا في الخامغ مً شهش أهخىبش/حششًٍ ألاوٌ 2012م وشاسن فُه
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ممشلىن مً زالزين دولت ،بأن ئخشاج "خشهت الشباب" مً مُىاء هعماًى ظُهضص فشص مُىاء ممباظا؛ ئر
ظترظى ظفً هشيرة فيها لللت خؿش اللشضىت ،وأشاس الىصٍش ئلى أن بهؼ ششواث الصخً واهذ جخخاس لعفنها
البدش ألابُؼ اإلاخىظـ مما وان ًيلف نلى ألاكل  10آالف دوالس أمير وي ليل ؾً مما ّ
أغش بالخجاسة مو
ئفشٍلُا .ورهش أهه خذزذ إلاُىاء ممباظا صٍادة للخاوٍاث اإلااسة في الشبو ألاوٌ مً هزه العىت جطل ئلى 24
باإلاائت .وٍخىكو الىُيُىن اهخفاع أظهاس العلو والبػائو ً
جبها الهخفاع الخأمين نلى العفً  .وسضذث
البدشٍت الىُيُت بين  2012-2010ظبو خاالث كشضىت في اإلاُاه الىُيُت بِىما لم ُح ّ
سجل ختى خالت واخذة
في .2012
 - 3جقليل وجحجيم دور ميناء كسماًو
ً
وعبُا مً الخذود الىُيُت ،والبػائو في رلً اإلاُىاء ٌعهل وضىلها ئلى مذن الخذود
مُىاء هعماًى كشٍب
ْ
ف اإلاعئىلىن الىُيُىن ومههم ؤلانالم جخىفهم مً البػائو
الىُيُت ومً زم ئلى ول اإلاذن الىُيُت .ولم ًخ ِ
التي جدعشب مً هعماًى والتي ًلىٌ اإلاعئىلىن :ئنها ُت َّهشب ئلى هُيُا .وٍذعي اإلاعئىلىن الىُيُىن أن بهؼ
هزه البػائو لم جخػو إلاهاًير الجىدة اإلاؿبلت في هُيُا .وأمش آخش وهى أن هزه البػائو والعلو التي جذخل
ً
مدلُا .ألن هزه
مً مُىاء هعماًى مشل العىش حشيل مىافعت خؿيرة للعىش والعلو ألاخشي اإلاطىهت
البػائو الطىمالُت جذخل دون ان ًإخز منها أًت غشائب مدذدة .
وَهخلذ اإلاعإولىن الىُيُىن أن العىش الزي ًأحي مً البراصٍل ومً باهعخان نً ؾشٍم دبي ًطل ئلى
هعماًى ،ومً زم ًخدشن ئلى اإلاذن الىُيُت والطىمالُت نلى الخذود ،مشل :مىذًشاووحيروكاسَعاوؾاؾاب
في شماٌ ششق هُيُا ،ومً زم ُجىلل ئلى هيروبي الهاضمت وئلى ممباظا في العاخل وئلى ئظُىلى في ششق
هُيُا  .فىُيُا التي لم حعخؿو غبـ بػائو مُىاء هعماًى ها هي وضلذ ئلُه ،وَعهل نليها آلان فشع
غشائب نلى جلً البػائو مً مُىاء هعماًى.
وٍذعي اإلاعئىلىن الىُيُىن أن نىائذ هزه البػائو حعخخذم لإلسهاب ولغعُل ألامىاٌ مما ًػش باألمً
الىُني ظلبا وأمً اإلاىؿلت باليامل  ،بل ئن هُئت الػشائب الىُيُت جذعي أن مُىاء هعماًى ٌُعخخذم
لتهشٍب اإلاخذساث ئلى هُيُا.

 .ثانيا  :القوى الدوليت
أ -الوالًاث املتحدة ألامريكيت
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الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت :دوسها في الطىماٌ أكىي مً آلاخشًٍ ليىنها أهبر كىة ناإلاُت ،وانخلادها بأن
الطىماٌ ممش ومأوي لإلسهابُين وال ظُما أولئً الزًً خؿؿىا لهجماث ظفاسحي هيروبي وداس العالم
وفىذق ممباظا .ولها كانذة نعىشٍت خاضت إلايافدت ؤلاسهاب في اإلاىؿلت ملشها حُبىحي .
وكذ جىسؾذ نعىشٍا مشجين :في 1992م خُث هضمذ ،زم خاولذ الخذخل مشة أخشي نً ؾشٍم جدالف
ميافدت ؤلاسهاب اإلانهضم في 2006م ،ولهزا ٌهخبر دوسها في الطىماٌ نلى اإلاعخىي الذولي بمشابت الذوس
ؤلازُىبي نلى اإلاعخىي ؤلاكلُمي.
في آلاوهت الاخيرة بشص دوس الىالًاث اإلاخدذة في الطىماٌ وباث واضخا للهُان  ،وكذ أهذث بهؼ اإلاطادس
ان كشابت ألفي حىذي أمشٍيي مخمشهضًٍ في الطىماٌ  ،وان الىالًاث اإلاخدذة أوشأث كىانذ نعىشٍت في
مدافكت شبُلى العفلى وخاضت في بلُذوحلى"مؿاس نعىشي" ومهعىش خلنى وكانذة نعىشٍت كشب
هعماًى ،وول هزه الشىاهذ جإهذ بىغىح ان هفىرها جػانف وأن وحىدها أضبذ بادًا للهُان  ،وكذ
حهضص هزا الذوس بهذ حهُين الىالًاث اإلاخدذة ظفيرا لها في الطىماٌ وفخذ بهشتها الذبلىماظُت الى الطىماٌ
التي واهذ كذ اغللذ نام  ،1991ورلً في أخذر خؿىة نلى ؾشٍم انادة الهالكاث الذبلىماظُت الياملت
بين البلذًً.
ولىً البهشت ظدخخز مً العفاسة ألامشٍىُت في الهاضمت الىُيُت هيروبي ملشا لها ،ئر كالذ وصاسة الخاسحُت
في واشىؿً ئن الذبلىماظُين ألامشٍىُين ظُلطذون ملذٌشى مً هيروبي.

ب-بريطانيا العظمى
بذأ الاهخمام البرًؿاوي للطىماٌ ًؿفى للعؿذ  ،وكذ قهش هزا الاهخمام مً خالٌ اإلاإجمش الذولي خىٌ
الطىماٌ الزي نلذجه بشٍؿاهُا في  23فبراًش 2012م وخشذث حمُو ؾاكاتها الذبلىماظُت دولُا وئكلُمُا
إلكىام دوٌ الهالم اإلاهخمت بالطىماٌ للمشاسهت الفهالت في اإلاإجمش ،الزي كالذ ئهه يهذف ئلى جىخُذ
الجهىد إلاىاحهت الخؿش الزي حشيله كػُت الطىماٌ وجذانُاتها ألامىُت والعُاظُت نلى اللشن ؤلافشٍلي
والهالم وبشٍؿاهُا بالخدذًذ نلى خذ ظىاء.
وٍدعاءٌ اإلاشاكبىن واإلاخابهىن للشأن الطىمالي نً العبب وساء هزا الاهخمام اإلافاجئ باللػُت اإلايعُت،
والتي واهذ ال جبرح ألادساج اإلاهملت نذا اإلاخابهت نً بهذ والذنم ؤلاغاسي الخجىٌ نبر اإلاىكماث الذولُت،
سغم أن في بشٍؿاهُا هفعها جىحذ أهبر حالُت ضىمالُت في اللاسة ألاوسوبُت؟؟.ومىز رلً الخين بذأث بشٍؿاهُا
جىلي اهخماما هبيرا للطىماٌ  ،خُث فخدذ ظفاستها التي واهذ مغفلت كشابت نلذًً مً الضمً  ،وأضبذ
اإلاعئىلىن البرًؿاهُىن ًأجىن ئلى الطىماٌ وفي ملذمتهم وصٍش الخاسحُت  ،وأنادث بشٍؿاهُا هفىرها في
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الطىماٌ مً خالٌ ظفيرتها اليشؿت التي هشفذ للاءاها واحخماناتها مو اإلاعئىلين الطىمالُين ومو
اإلاجخمو اإلاذوي وؤلاداساث ؤلاكلُمُت .
وجىحذ الخؿىة البرًؿاهُت بانالن سئِغ الىصساء البرًؿاوي دًفُذ واميرون بأن بالده ظترظل نششاث
الجىىد ئلى الطىماٌ ،وسبما ئلى حىىب العىدان ،للمعانذة في حهضٍض ألامً في اإلاىؿلت .وظِخىحه هدى 70
ً
حىذًا ئلى الطىماٌ لذنم اللىاث ؤلافشٍلُت ،خُث ٌشً ملاجلى خشهت الشباب اإلاجاهذًً هجماث نلى
خيىمت ملذٌشى التي جذنمها كىة نعىشٍت مً الاجداد ؤلافشٍلي جػم  22ألف حىذي مً أوغىذا
وبىسوهذي وحُبىحي وهُيُا وئزُىبُا.
ً
وأوضح اإلاخدذر باظم واميرون “لً ًخم ئسظاٌ كىاث كخالُت” ،مشيرا ئلى أن الجىىد البرًؿاهُين ظُلذمىن
ً
الذنم اللىحعتي والخذسٍب .وأغاف “ئنها كػُت معإولُت لىنها أًػا مفُذة ظىاء باليعبت ألمً اإلاىؿلت
أو أمىىا ”.
ولم ًدعً إلاىخب سئِغ الىصساء البرًؿاوي جدذًذ مىنذ وشش اللىة أو مذة بلاء الجىىد هىان .ومً اإلافترع
أن ٌهلً واميرون رلً أمام الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدذة في هُىٍىسن
ومً خالٌ ماظبم ًدبين لىا أهذاف بشٍؿاهُا للطىماٌ في الىكذ الشاهً مً خالٌ ما ًلي:
-1اخخماٌ وحىد همُاث هبيرة مً الغاص والبتروٌ في الطىماٌ
 -2خؿشالبرًؿاهُين الجهاد ًين مً أضىٌ ضىمالُت نلى ألامً اللىمي البرًؿاوي
-3خؿش اللشاضىت نلى العفً البرًؿاهُت اإلاخجهت ئلى الخلُج الهشبي.

ج:جركيا

شهذث الطىماٌ في نام 2011م أهبر مجانت خالٌ الـ ـً 60
ناما ألاخيرة هشنذ لها الذوٌ واإلاىكماث
ؤلاظالمُت التي لهبذ دوسا باسصا في مىاحهت اإلاجانت؛ ولىالها لياهذ الياسزت أهبر بىشير مما واهذ نلُه.
وكامذ الخيىمت الترهُت بلُادة سحب ؾُب أسدوغان بىطِب ألاظذ في رلً.
ولم ًىخف أسدوغان بخلذًم اإلاعانذة ؤلاغازُت فلـ بل كاد خملت دولُت وئظالمُت إلهلار الطىماٌ .هما
فخذ أسدوغان مىظم الضٍاساث الشفُهت اإلاعخىي ئلى الطىماٌ ،فما ئن أنلً هِخه صٍاسة الطىماٌ ختى
اظدبله ئليها الشئِغ الجُبىحي ئظمانُل نمش حُلي في  17أغعؿغ /آب  2011التي لم جلم الىشير مً
الاهخمام والتي كاٌ ئنها تهذف ئلى لفذ أهكاس الهالم ئلى اإلاجانت في الطىماٌ .وبهذ ًىمين حاصف أسدوغان
بضٍاسة الهاضمت التي حشهذ كخاال دائما بين "الشباب" وكىاث الاجداد ؤلافشٍلي اإلاهضصة لللىاث الخيىمُت
الػهُفت ،ووان رلً في  19أغعؿغ /آب  2011وبشفلخه صوحخه وأوالده .هما حاء مهه بىفذ هبير مً
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الىصساء وهىاب مً البرإلاان وهباس سحاالث الذولت الترهُت ،للفذ أهكاس الهالم ئلى حجم الياسزت وإلقهاس
الخػامً والخهاؾف مو الشهب الطىمالي ،ووان أوٌ وفذ سفُو اإلاعخىي مً هىنه وأوٌ سئِغ وصساء ًضوس
الطىماٌ مىز  20ناما.
واهذ صٍاسة اسدوغان للطىماٌ فاجدت خير خُث تهافخذ دوٌ هشيرة في الطىماٌ ،وفخدذ الخؿىؽ الجىٍت
الترهُت خـ ؾيران بين ملذٌشى واظؿىبىٌ  ،هما كامذ الذولت الترهُت بخهبُذ الؿشق في ملذٌشى وبىاء
مؿاس ملذٌشى  ،وكامذ بانادة جاهُل مُىاء ملذٌشى ختى جخىاهب مو جؿىساث الهطش.
ئن للذولت الترهُت لها هفىر هبير في الطىماٌ وهزا الذوس حاء مً خالٌ ؤلاهجاصاث التي كامذ بها خالٌ
العىىاث اإلااغُت .

د -ألامم املتحدة:
بهذ مض ي نام وهطف نلى اهذالم الخشب ألاهلُت في الطىماٌ وفي قل هىٌ الياسزت ؤلاوعاهُت وحهلُذاتها ،
وبهذ فشل حمُو الجهىد الذولُت وؤلاكلُمُت للىظاؾت والخىفُم واإلاطالخت بين اإلاخلاجلين وأؾشاف الخشب
اللبلُت واإلاىاصناث الذمىٍت  ،كشسث الذوٌ اإلااهدت الخذخل اإلاباشش في الطىماٌ جدذ شهاس" الخذخل
ؤلاوعاوي" َّ
وظمخه أمشٍيا بهملُت "ئنادة ألامل" وهى مبذأ حذًذ ال ًأخز في انخباسه ما ظبلذ أن اظخلشث
نلُه كىانذ اللاهىن الذولي مً نذم الخذخل في الشإون الذاخلُت للذوٌ ألاخشي  ،وئهما له ضلت
بطُاغاث اللشاساث الطادسة مً مجلغ ألامً والتي بمىحبها هفزث نملُخا ألامم اإلاخدذة في الطىماٌ (
ًىهىضىم  1و ًىهىضىم  )2بين نامي 1992م و1993م .
وبهذ ئخفاق نملُتى ألامم اإلاخدذة أضبذ دوس ألامم اإلاخدذة في الطىماٌ دوسا باهخا وغير مإزش هدُجت
للفشل الزسَو الزي أضاب حهىد اإلاىكمت الذولُت  ،ولىً ظشنان ما ظخهادث الامم اإلاخدذة دوسها نلب
دخىٌ اللىاث ؤلازُىبُت ئلى الطىماٌ في نهاًت نام  ، 2006وضذس كشاس سكم  1725الزي ًلض ي باحشاء
خىاس شامل بين الخيىمت الاهخلالُت واإلاداهم ؤلاظالمُت والعماح إلاىكىت ئًجاد والاجداد ألافشٍلي باوشاء
بهشت خماًت وجذسٍب في الطىماٌ ودنم مىاكفهما في هزا الشأن  ،ووان مجلغ ألامً الذولي كذ خث ًىم
2فبراًش  2007الاجداد ألافشٍلي إلسظاٌ كىاث خفل ظالم ئلى الطىماٌ بعشنت ختى ًدعنى إلزُىبُا سخب
كىاتها،هما أهه أًذ وشش كىاث مً بهشت ألامم اإلاخدذة لخلذًم اإلاعانذة الخلىُت ئلى الطىماٌ لخلذًم
جىضُاث بشان الاخخُاحاث ألامىُت .
وكذ حهاقم دوس وجأزير ألامم اإلاخدذة في الطىماٌ ئزش حهُين أوغعؿُىماهُجى الزي وان وشؿا في العاخت
العُاظُت الطىمالُت  ،ولهب دوسا هبيرا في لفذ اهدباه دوٌ الهالم لألصمت الطىمالُت ومً زم ئًجاد خل
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لهزه اإلاهػلت  ،ولهزا وان ماهُدى مهىذط خشٍؿت الؿشٍم التي وغهذ في نام 2011م للخشوج مً
اإلاشخلت الاجىلالُتوالاجىلاٌ ئلى مشخلت دائمت جخمخو بمىحبها اإلاإظعاث الذظخىسٍت بلذس مً الاظخلاللُت
وأنلً مجلغ ألامً الذولي أهه ُ
ظُهلذ احخمام خالٌ الفترة مً  4ئلى  6ظبخمبر/أًلىٌ 2011م في
الطىماٌ لىغو خؿت لخهضٍض دوس الخيىمت خالٌ الهام اإلالبل في هزا البلذ الزي جمضكه الخشب .وكاٌ بُان
ضادس مً مجلغ ألامً ئن هزا الاحخمام ظِىكم جدذ ئششاف اإلامشل الخاص لألمم اإلاخدذة في الطىماٌ
أوغعؿين ماهُجى.
وأوضح البُان أن هذف الاحخمام هى "الاجفاق نلى خشٍؿت ؾشٍم للمهام الشئِعُت وألاولىٍاث التي ًيبغي
اللُام بها في الطىماٌ خالٌ الشهىس الـ 12اإلالبلت ،في قل ئؾاس صمني واضح ومهاًير ًيبغي جؿبُلها" مً
كبل الخيىمت الاهخلالُت في الطىماٌ اإلاذنىمت مً ألامم اإلاخدذة.
وكالذ اإلاىكمت ألاممُت ئن "أنػاء مجلغ ألامً أهذوا غشوسة وحىد مشاسهت واظهت مً كبل الجماناث
الطىمالُت في هزا الاحخمام ،مً بُنها اإلاإظعاث الاجدادًت الاهخلالُت وؤلاداساث اإلادلُت وؤلاكلُمُت وغيرهم
مً أصخاب اإلاطلخت في الطىماٌ"".
وأشاس مجلغ ألامً ئلى أن الذنم اإلاعخلبلي للخيىمت الاهخلالُت "ظِخىكف نلى ئهجاص اإلاهام التي جىظ نليها
خشٍؿت الؿشٍم".
وجؿبُلا للشاس مجلغ ألامً أنلً الشئِغ الطىمالي ششٍف شُخ اخمذ أن معإولين ضىمالُين جبىىا في
ملذٌشى «خاسؾت ؾشٍم» للخشوج مً اإلاأصق العُاس ي وسظم نهاًت الخيىمت الاهخلالُت التي عجضث خالٌ
ظبو ظىىاث نً ئنادة جىخُذ بلذ دمشجه نششون ظىت مً الخشب ألاهلُت .وكاٌ الشئِغ الطىمالي
“حههذها ضشاخت جؿبُم خشٍؿت الؿشٍم هزه ،والشهب الطىمالي ناوى الىشير”.
وكذ وكو الىزُلت ممشلى الخيىمت الاهخلالُت وبىهذ الهذ وئداسة حلمزج التي حعُؿش وظـ البالد ومُلِشُا
أهل العىت والجمانت اإلاىالُت للخيىمت .هما وكو الىظ ممشلى الجامهت الهشبُت والاجداد ألافشٍلي ومىكمت
(اًجاد) التي جػم ظذ دوٌ مً ششق افشٍلُا وألامم اإلاخدذة.
وبمىحب «خاسؾت الؿشٍم» ظِىفز الضنماء العُاظُىن في الطىماٌ ظلعلت ئضالخاث جخهلم باألمً
والذظخىس واإلاطالخت العُاظُت والخىم الششُذ ،وئحشاء اهخخاباث في غػىن  12شهشا إلنهاء ظلعلت مً
الخيىماث الاهخلالُت .وواهذ لجىت ضىمالُت جدػيرًت كذ أوضذ باحشاء هزه ؤلاضالخاث في  23أغعؿغ
ومً اإلاخىكو ئحشاء الاهخخاباث بدلىٌ  20أغعؿغ الهام اللادم الخخُاس أنػاء بشإلاان اجدادي حذًذ
وئداساث مدلُت وسئِغ.
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وكذ لهب مبهىر الامين الهام لألمم اإلاخجذة دوسا هبيرا في جىفُز خشٍؿت الؿشٍم وأضبذ ضاوو اللشاس
العُاس ي قي الطىماٌ  ،و وان له هلىر هبير وقل آلامش والىاهي في الطىماٌ  ،ووان له مإاخزاث هبيرة
ًمىً ئًجاصها ما ًلي :
 -1فرض القراراث:
وان أوغعؿُىماهُجى ًفشع اللشاساث العُاظُت نلى الطىمالُين  ،ووان ًخهامل مو الطىمالُين هششؾي
أبُؼ في بلذ أظىد  ،وواهذ أخادًشه لإلنالم مضعجت للغاًت  ،ووان الطىمالُىن ٌعمىهه الشئِغ الطىمالي
الفهلي .

 -2الاستخفاف :
وان ماهُجى ٌعخخف الطىمالُين وال ٌعمو آاساءهم و أفياسهم ووان يهاحم بهؼ العُاظُين الطىمالُين
ونلى ساظهم الشئِغ الطىمالي ششٍف شُخ أخمذ ،وكاٌ :في ئخذي خىاساجه " ان اللطش الشئاس ي جدىمه
حمانت آٌ شُخ اإلاخىفزة والتي حععى ئلى مطالخها الخاضت وهذفها ألاظاس ي العُؿشة نلى الطىماٌ وفم
أًذًىلجُتهاالخاضت  ".وكذ ازاس هزا الخطشٍذ خفُكت الشئِغ الطىمالي  ،خُث أوضح أن هزا الخطشٍذ
ناس نً الصخت وأن ما هُجى ًخذخل في الشأن الذاخلي الطىمالي ونلُه أن ًدافل الخلالُذ الذبلىماظُت
.
 -3الانحياز:
جميز نهذ أوغعؿُىماهُجى باالهدُاص لبهؼ الفشكاء العُاظُين وبهؼ اللبائل الطىمالُت نلى خعاب
الاؾشاف ألاخشي  ،وكذ وان هزا واضخا أزىاء اهخخاب البرإلاان الطىمالي  ،خُث جم اظدبهاد بهؼ
اإلاششخين ألظباب أًذًىلىحُت أو كبلُت  ،او نذم والئهم لالؾشاف التي ًىداص ئليها اإلابهىر .
أما املبعوث السيد نيكوالسكاي ،فهى بشٍؿاوي الجيعُت وله سجل دبلىماس ي خافل باالهجاصاث ،ووان
مذًش دائشة الشإون ؤلافشٍلُت في وصاسة الخاسحُت البرًؿاهُت  ،نين هُيىالط واي مإخشا مبهىر ألامين الهام
لألمم اإلاخدذة ئلى الطىماٌ  ،وفىس حهُِىه باشش مهامه الطهبت في الطىماٌ بخفان  ،خُث كام بجىلت
ميىهُت ئلى ؤلاداساث ؤلاكلُمُت ،ونلى نىغ ظابله فان واي ًداوٌ كذس ؤلاميان أن جيىن اللشاساث التي
جخخزها الذولت الطىمالُت هابهت مً اللُادة الطىمالُت  ،وأ ًيىن دوسه مدطىسا بمعانذة الطىمالُين
للىضىٌ ئلى خل جىافلي بجمُو اإلاعائل الهاللت .
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ففي ألاصمت ألاخيرة التي وشبذ بين البرإلاان وبين الشئِغ الطىمالي نىذما كذم أهثر مً حعهين هائبا مزهشة
لسخب الشفت مً الشئِغ  ،وان لىُيىالط واي دوس هبير في خل هزه الاصمت ،خُث أهذ أن الهملُت
العُاظُت في الطىماٌ ال جخدمل مضٍذا مً الاغؿشاباث ونلى الذانين جىحي الشئِغ نليهم ان ًشاحغىا
أهفعهم وأن ًلذسوا الكشف الشاهً التي جمش بها الطىماٌ.
ولهزا فان دوس اإلابهىر ئًجابي ختى آلان وَععى ئلى لم شمل وجىفُم بين الفشكاء الطىمالُين.

خالصت عامت :
مً خالٌ هزه الذساظت اإلاخىاغهت ًدبين لىا ما ًلي:
-1أن ضىو اللشاس العُاس ي في الىكذ الشاهً لِغ بُذ الطىمالُين .
 -2أن الخذخالث ؤلاكلُمُت في ضىو اللشاس العُاس ي الطىمالُت بادًت للهُان  ،وكذ أغشث باإلاطلخت
الىؾىُت الطىمالُت  ،ووغهذ معخلبل البالد في مهب الشٍذ.
 -3ئن ئضشاس اللُادة الطىمالُت في الدشبث بالعلؿت ونذم الاهخمام بمطالح البالد ًإدي ئلى غُام
الىؾً .
 -4أضبذ ؤلاكطاء واظدبهاد الصخطُاث الىؾىُت العمت الباسوصة للىكام العُاس ي الطىمالي .
-5ئن الفُذسالُت وما ٌعمى باإلداساث ؤلاكلُمت  -هي ملذمت لخلعُم اإلالعم وججضئت اإلاجضأ ، -جخم بشناًت
وئششاف دولي  ،ولِعذ شاها داخلُا ًخظ ألاؾشاف الطىمالُت وخذها .
 -6ئن اللشاس الطىمالي لِغ معخلال فالهىامل اإلازوىسة أناله هي اإلادذداث الشئِعُت التي ًىكش ئليها ضاوو
اللشاس العُاس ى الطىمالي نلى الاكل في الكشف الشاهً.
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