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  ياسر سيد معوضؤعذ هزا العشع : 

زالزت ًػم الفطالن ألاٌو والثاوي  وفطىل  اضفدت، جػم جمهُذ 041ًخإلف الىخاب مً 

ؤسبعت مباخث ليل منهما، في خحن ًػم الثالث مبدثحن فلـ، هزا باإلغافت بلى الخاجمت وحععت 

 ؤشياٌ جىغُدُت.

 انفصم األول: زيٍ تجًيع انحجارة.

 .انًبحث األول: انطريك إنى انقطبيت انذونيت

 انًبحث انثاَي: انخهم انذيًىغرافي.

 س انًسذس.سيًقراطيت تتحانًبحث انثانث: د

 انًبحث انرابع: انهىيت انروسيت ويبذأ انكفايت.

 انفصم انثاَي: انعىدة إنى ساحت انًعارك.

 انًبحث األول: انحاجت إنى اإلصالح.

 انًبحث انثاَي: تجارب في كم اتجاِ.

 انًبحث انثانث: انعىدة نسىق انسالح.

 انًبحث انرابع: حرب بال بارود.

 .يُاوراث انحذيقت انخهفيتانفصم انثانث: 

 انًبحث األول: دوائر األيٍ انقىيي.

 انًبحث انثاَي: تذاعياث عهى انعانى انعربي.

خي الزي حعلها  هخاللمً  ذبخمهُذ جملىخاب ا ؤبذ ؤلاشاسة بلى كذس سوظُا الجغشافي والخاٍس

، هكًشا إلاعاختها لىميالياوي ل اإلامفهىم كشب للؤجعلها ًمفخىهت بالخىظع والخمذد، ألامش الزي 

كهش رلً مً خالٌ سخلت كؿاس مً ششق  ت، ٍو الشاظعت وجىىعاتها الؿبُعُت والاكخطادًت والبشٍش

نهُاس انهالذ بعذ امالها لجىىبها. وعلى الشغم مً الخخشضاث العُاظُت التي الذولت لغشبها ؤو مً ش

ؤإلااهُا والُابان وفشوعا والطحن جداد العىفُتي بكهىس عالم مخعذد ألاكؿاب جياجف فُه دٌو مثل الا

ىُت واظخمشث سوظُا الاجدادًت في اإلاىاحهت،  ،بل ؤن رلً لم ًدذر ،والهىذ الىلًاث اإلاخدذة ألامٍش

حعخخذم ؤدواتها التي ؾاإلاا اظخخذمتها على مذي كشون مثل اإلاىاوسة واظخغالٌ مىكعها الجغشافي 

ت   ها في هثحر مً الطشاعاث العاإلاُت.وجمىحن هفعوجشظاهتها وضىاعاتها الخشبُت وكذساتها الععىٍش

 الفصل ألاول: زمن ثجميع الحجارة.

ُذٌ على ميىهاجه ومباخثه العاعُت لذساظت الجغشافُا العُاظُت وؤحى عىىان هزا الفطلل

الذاخلُت لشوظُا الاجدادًت، مع بشاسة بلى خالت الاظخخفاف والاظتهضاء بذولت سوظُا لذسحت ؤضبدذ 

ىُت هما في فُلم ؤسمجذون مً خالٌ ؤلاشاسة إلادؿت سوظُا الفػائُت مثاًسا للخىذ س ختى في ألافالم ألامٍش

 . اإلاتهالىت
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 ٌ  " انطريك إنى انقطبيت انذونيت" :اإلابدث ألاو

بذاًت دولت سوظُا مً خعشفىا على وفيه

مً  مجشد اظم ًؿلم على مجمىعت

 اللبائل الزًً اشتهشوا في اللشن الخاظع

هلبائل حششف على ؾشق الخجاسة، والزًً 

مىىتهم حعاستهم مً جإظِغ كىة بكلُمُت 

 في اللشن الخادي عشش في ششق ؤوسبا

ومشاسف حباٌ ؤوساٌ مشوًسا بخخىم البدش 

اعخىاكها اإلاعُدُت ووان ، ألاظىد واللىكاص

دًمحر ذ فال ُخعمبعلى اإلازهب ألاسزىرهس ي، 

خاهم "سوظُا هُُف" في بحزهؿت عام 

خخلظ مً رلً الػغـ وظُلت للم، 899

مً كبل اللبائل الخضسٍت  االىاكع عليه

اليهىدًت في الششق والذٌو ألاوسبُت 

اإلاعُدُت اليازىلُىُت في الغشب والخالفت 

ت الشوظُت العثماهُت في الجىىب ؤن  "هُُف سوظُا"، وعلى مذي زالزت كشون اظخؿاعذ وبىاء للهٍى

ؿتها الىىاة، وي جدلم همىها ؤلاكلُمي،  ذظخىشفاحعخلهم دظخىسها اإلافلىد "مملىت الشب" هما  خٍش

مع بًفان لخعىد  إلاذة كشهحن لعذم كذستها على ضذ الغضو اإلاغىلي، 0229عام هذولت  اخخفذبن و 

 ."سوظُا اإلاىظيىفُت"مىؿللت مً مىظيى لخاظغ  0491العكُم في 

عذ اللشن  العادط عشش هى اللشن الزهبي باليعبت لشوظُا، فمع "اًفان العكُم وفاظُلي َو

خها، لخىلذ بمبراؾىسٍت آٌ سوماهىف  ؿت عشفتها في جاٍس الثالث وبًفان الشهُب" خللذ سوظُا ؤهبر خٍش

هذفعذ سوظُا بلىة لخطبذ واخذة مً اللىي اوعلى مذي زالزت كشون  0101ل ألاٌو عام ُمع مُخائ

خدلُم ؤغشاغها الجُىبىلُدُىُت، فمً الخشوب ل مشعلت، 2ملُىن هم 21اخت كذسث ب، بمعىالعكم

، ومً ؤحل مُىاء مفخىح لخاظغ ظان بؿشظبرح ؤحل هافزة على ألاؾلس ي ؤشعلذ خشب البلؿُم

، وواهذ نى ظخلخدطل على مُىاء فالدًفا اإلادُـ الهادي خاسبذ الطحن في الغشب ىؾٌى العام عل

الذافئت ؤشذ ششاظت فياهذ خشوبها مع الذولت العثماهُت مً ؤحل البدش الخشوب مً ؤحل اإلاُاه 

خاظغ في غشب ألاظىد وبدش كضوًٍ. بل بنها عبرث اإلادُـ الهادي عل ًذ اإلاعخىشف فُخىظبحرهج ل

يا الشمالُتما ُعشف  يا الشوظُت".ؤمٍش  لذي الشوط باظم "ؤمٍش

متها في الخشب العاإلاُت ألاولى و  مشة ولذث ( 0822-0801)معت ؤعىام هضوائها إلاذة خاوبهٍض

واإلازهب الشُىعي، الزي  اإلااسهعُتىلىحُت مغاًشة ممثلت في ًؤخشي سوظُا ولىً هزه اإلاشة بإًذ

بشيل كىتها جإهذث و جمىىذ مً وششه في هثحر مً ؤكالُم العالم عبر ؤدواث ظُاظُت واكخطادًت، 

اهض اللىة وضاوعت الىطش، وفي جلً اعخباسها ؤخذ مش ثاهُتبدػىسها و هبحر مع الخشب العاإلاُت ال

 الىىاة التي كامذ خىلها ؤلامبراؾىسٍت الشوظُت( 0شيل )
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، لها ولمتها اإلاعمىعت في واهذ سوظُا كىة عكمى في عالم زىائي اللؿبُت 0880ختى عام اإلاشخلت 

ت، وخبراتها اإلاُذاهُت، بل وان لها  ؤسحاء العالم مً خالٌ معىهاتها الاكخطادًت، وضادساتها الععىٍش

انهاس الاجداد 0880في عام و ،الشُىعُت والاشتراهُت جإزحرها في دٌو ؤوسبا الغشبُت مً خالٌ ألاخضاب

العىفُتي مخلًفا وساءه خمعت عشش دولت، ممثلت في حمهىسٍاث اللىكاص الثالر، وحمهىسٍاث آظُا 

الىظؿى الخمغ، ودٌو البلؿُم الثالر، وبالسوظُا وؤوهشاهُا ومىلذافُا باإلغافت بٌ حمهىسٍت 

خُتحععى آلان سوظُا الاو سوظُا الاجدادًت. صالذ باعخباسهال ، جدادًت لظترداد مياهت سوظُا الخاٍس

للذساجه  والىسٍث الخلُلي، 2ملُىن هم 01.0 جمثل الدجش ألاهبر بحن ؤحجاس الاجداد العىفُتي العابم

ت.الجغشافُت و وبمياهُاته  العُاظُت والاكخطادًت والععىٍش

 املبحث الثاني: الخلل الديموغرافي

وعلى الشغم مً ؤنها جإحي جاظعت ألخؿاس الذًمىغشافُت التي جتهذد سوظُا، وفُه ٌشحر اإلاالف ل

ا، بل ؤن رلً لم ًمىع اللُادة العُاظُت مً ؤن حعخبر جىاكظ العيان في  ًُ مً خُث العيان عاإلا

طش على جشاحع معذلث الىمى العياوي لخسوظُا ؤهبر ألاخؿاس الزي ًتهذد هُانها ومعخلبلها، وألامش ل ً

%( ملابل همى ألاكلُاث وؤلازيُاث 1-4جماعت العياهُت الشئِعُت اإلامثلت في العالف )بمعذٌ بحن ال

ت )بمعذٌ  %(، بل امخذث الخؿىسة بلى ظىء جىصَع العيان على جلً 01ألاخشي مً ؤضٌى كىكاٍص

اإلاعاخت الضخمت، خُث حعاوي سوظُا مً جشهض ظياوي في اللؿاع ألاوسبي منها، في خحن حعاوي هذسة 

ا والششق ألاكص ى منها، مما حعل البعؼ ًؿلم علُه الشبع الخالي، وهى ما ًمثل ظي اهُت في ظُبًر

ملُىن ضُني ٌعِشىن على الجاهب آلاخش مً الخذود في معاخت  011خؿىسة في قل وحىد هدى 

في الجاهب الشوس ي جياد جيىن خالُت مً العيان، مما قهش معه  2ملُىن هم1ملابل  2ملُىن هم2

 شة الطِىُت الطامخت.خؿش الهج

 

 
 2119-0881( حجم الخىاكظ العىىي في ظيان سوظُا 2شيل )
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واخذة مً ؤهبر ملاضذ الهجشة بعذ ؤضبدذ سوظُا ومً حىاهب الخؿش العياوي ؤن 

ىُت، ظىاء الششعُت ؤو غحر الششعُت، وهى ما  وعىغ على قهىس هضعاث ًمُيُت االىلًاث اإلاخدذة ألامٍش

ً على ًذ اإلاىكماث مخؿشفت غذ هالء  ألاحاهب والىافذًً، وؤضبذ مً العادي كخل ؤولئً اإلاهاحٍش

لذس ؤن هىان هدى الفاشُت، وبخىاؾا مً كبل اإلااظعاث ألامىُت. ملُىن مهاحش في سوظُا  01ٍو

ًمخاصون بمهاساث عمل عالُت حغشق العىق الشوس ي. والخؿش ل ًلخطش على الهجشة الىافذة بل هزلً 

هدى  ظبعت مالًحن سوس ي،  2118-0880الخاسحُت خُث فلذث سوظُا ما بحن عامي معذلث الهجشة 

 عُت" بةدمانها الفىدواماوهى ما حعلها حعخدم للب "ألامت التي جخأول" بل وجخعشع "لإلبادة الج

 % مً ؤؾفالها مشض ى.91وجشاحع هىعي لعيانها حعل 

ت في اإلااض ي، ألامش الزي للذ وان الخىصَع العياوي ؤخذ حىاهب كىة سوظُا الجُىظُاظُ

ض  فلذجه آلان، وبالخالي فهىان خؿىسة مً ؤن حعخغل اللىمُاث غحر الشوظُت هزا الخلل فخعُذ حعٍض

الىكم العُاظُت العابلت، ألامش الزي ٌص ي بدشب دًمىغشافُت وحىدها العياوي الزي فلذجه على ًذ 

ن مً الجىىب مً آظُا حالعىداء اللادمجدزس منها ألاخضاب اللىمُت والُمُيُت غذ ؤصخاب البششة 

 الىظؿى واللىكاص.

 املبحث الثالث: ديمقراطية ثتحس املسدس.

جياد جلمذ ؤن الخذًث لِغ عً سوظُا جلً الذولت التي واهذ عكمى والتي وفي هزا اإلابدث 

حععى لظترداد مياهتها، والتي حعذ دولت ؤوسبُت، بل بن الخذًث عً دولت مً دٌو العالم الثالث، 

ت اإلاهُمىت ظُاظُا واكخطادًا واحخماعُاخُث العلؿت في كبػت  ، وهىان ًجلغ على الخيىمت اإلاشهٍض

ل ًإجُه الباؾل مً بحن ًذًه ول مً خلفه، ًمخاص بالخىىت والشئٍت الثاكبت، وبشإلاان  ظذة الخىم سئِغ

خم اظدبعاد ألاخضاب اإلاعاسغت، )الىشملحن( ل ًمثل بل العلؿت الخاهمت،  تهُمً علُه ؤسبعت ؤخضاب، ٍو

ت ؤن ؤسبع ، بذجٌغحر الذظخىس وفتراث الشئاظت بذجج واهُت ل جىؿلي بل على العزج مً ؤبىاء الىؾً

عه وبهجاصاجه في جلً الذولت الضخمت اإلاعاخت .اظخؿاعذ ظىىاث ل جىفي الشئِغ إلجمام مشاَس

العلؿت الخاهمت في سوظُا ؤن جمشس وجبرس كبػتها وشمىلُتها مً خالٌ ظُؿشتها على وظائل ؤلاعالم 

م وظائل مخخلفت وان الاغخُاٌ ؤخذ ؤسوانها، هاهًُ عً ششاء الزمم  وهبذ حماح اإلاعاسغت عً ؾٍش

والعماح للبعؼ باإلاشاسهت العُاظُت، باإلغافت بلى الاتهاماث الشخُطت مً كبُل العمالت للغشب 

والخجعغ على الذولت مً الذاخل، وفي سوظُا جم جخُحر الشعب بحن مخالصمت الذًملشاؾُت والفلشؤم 

ت مً ؤحل ؤن مت،  الشمىلُت والشخاء والشفاهُت، فاخخاس الشعب الشمىلُت والعلؿٍى ٌعِش خُاة هٍش

 ألامش الزي ًزهش بدلب خىم ظابلت مثل فترة ظخالحن.

وفي قل دًملشاؾُت سوظُا جمىً الشئِغ بىجحن "عػى اليي جي بي" مً ؤن ًطبذ سئًِعا 

( زم به ًشفع سئِغ وصساءه مُذفُذًف سئِعا للذولت لُجشي له 2119-2111للذولت لفترجحن مخخالُخحن )

سبع بلى ظذ ظىىاث لُخىلى بىجحن الشئاظت مشة ؤخشي ؤحعذًالث دظخىسٍت بإن ًمذ فترة الشئاظت مً 

وعلى الشغم مً الاهتهاواث الذًملشاؾُت فةن . 2124لِعخمش هما هى مخىكع ختى عام  2102ام ع

ش ول ًلذم بذًال ، ألامش الزي عبر عىه البعؼ بإن بىجحن وسوظُا ًذسوىن الغشب ل ًىخفي بل بالخلاٍس
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إحي الىفـ ؤن الخذود ل جؿبم بل على الػعفاء، وسوظُا جمخلً ما ًمىنها ؤن جلىي رساع ؤوسبا ٍو

والغاص في ملذمت جلً ألادواث التي اظخخذمها بىجحن بزواء، ألامش الزي قهش معه ؤهه سحل سوظُا 

الىؾني وهمىرحها الجذًذ الزي خلطها مً مشاول الفلش واإلاعِشت اإلاخذهُت. ل ًمىً بهياس ؤن بىجحن 

مً حششرم  امخىكع ختى آلان اظخؿاعا جلذًم همىرج مغاًش إلاا وان 2111وسوظُا في الفترة مً 

تها واظخلاللها، ألامش الزي حعل الشعب ًىافم على ول ما اجخز مً  وحشدذ وكىمُاث جىادي بدٍش

 كىة وعىف ججاه جلً اللىمُاث مً ؤحل الخفاف على هُان الذولت.

ل مً الخىم اللُطشي والشُىعي ، والخعذدًت ؤلازيُت ومعاخت كذ ًيىن للمحرار الؿٍى

 ،د شبىت ألاهابِب الهائلتاوامخذ الثرواث الؿبُعُت خاضت البتروٌ والغاص الذولت الضخمت، وجىصع 

ش هزا اإلاعاس الشمىلي وجىدُت الذًملشاؾُت دوس  ت في جبًر ، ولىً جبلى سوظُا سغم رلً وجإهُذ اإلاشهٍض

مضعضعت ألاسوان ل ًمىنها ؤن جلذم هفعها هلؿب دولي دون ؤن ًيىن الخُاس الذًملشاؾي ؤخذ ؤبشص 

 لىُل جلً اإلاياهت. مطىغاتها

 املبحث الرابع: الهوية الروسية ومبدأ الكفاية.

البىن الشاظع في الخعامل مع سوظُا مً ِكبل الذٌو الغشبُت الذًملشاؾُت، وفُه ًكهش 

يا الالجُيُت ل حعحره  فالخؿاب الزي جخعامل معه جلً الذًملشؾُاث مع شعىب العالم الثالث وؤمٍش

شحع رلً بلى مبذؤ الىفاًت الشوس ي الزي جذعي فُه سوظُا ؤنها هخمام خُىما اسوظُا ؤًت  ًىحه بليها، ٍو

ا ولِعذ مػؿش  ًُ بشيل خشفي. هزلً فةن سوظُا جشي  ة لخؿبُم الىمىرج الغشبي وججشبخهمىخفُت راج

، فذٌو ؤوسبا الششكُت ل جخخلف اؤخادً اولِغ همىرح افي الغشبُاث الذًملشاؾُت فػاءاث وجىىع

سها العُاس ي عً الىمىرج الشوس ي، هما ؤن الذٌو الذًملشاؾُت خًلا في ؤوسبا ل جخشج عً هثحًرا في بؾا

ظىىذهافُت ل وصن لها على الطعُذ فشوعا وؤإلااهُا واإلاملىت اإلاخدذة، وباقي الذًملشؾُاث والذٌو ؤلا 

خُث  الجُىظُاس ي. هما ؤن سوظُا جىكش بلى هفعها وبلى الذٌو ألاوسبُت بطفتها ضاخبت فػل عليهم

ت والفاشُت وخشسث عىاضمهم، ؤما باليعبت للىلًاث اإلاخدذة فةن الخبرة  خلطتهم مً الىاٍص

لت معها ؤزبد ذ مً لشوظُا ؤنها لِعذ ؤهثر  ذاإلاخابشاجُت الؿٍى مذعُت وؤن سجلها الذًملشاؾي ل ًٍض

الُت مدترفت.  عً وىنها بمبًر

لشوط ؤنها ل جدلم ؾمىخاتهم بل وألامش ألاخؿش مً رلً ؤن الذًملشاؾُت والخعذدًت ًشي ا

ذ مً خؿش الدششرم الزي قهشث آزاسه علب الا نهُاس العىفُتي بإن ظعذ ول حمهىسٍت بلى بنها جٍض

امخالن مىاسدها والخعامل مباششة مع الششواث العاإلاُت وىن رلً ؤولى خؿىاث الخدشس والاظخلالٌ 

سخا ًاوىجُا في الششق ألاكص ى الغىُت الزاحي، وقهش رلً في ؤهثر مً حمهىسٍت ؤبشصها حمهىسٍت 

 باإلااط للخعامل مع الششواث مباششة هما ظىذ لىفعها عملت.

ت سوظُا وهى عالكتها بالذًً ومياهت الىىِعت فيها، ومىز حعمُذ  ًبلى ؤمش آخش ٌعبر عً هٍى

انهُاسها  رة الشُىعُت، ومعفالدًمحر فةن الىيعُت واهذ لها مياهتها وحاللها في الذولت، فُما عذا فت

مً مياهتها وبن وان على مشاخل، ولىً جبلى عالكتها بالعُاظت بعُذة،  ااظتردث الىىِعت حضء هبحر 
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على جلً اإلاعافت الفاضلت بُنها وبحن العُاظت، وبحن مً  تجشاوح ميانها بحن داعحن ألن جبلى مدافك

ا ًاؾش عالكتها العُاظُت. ًُ ا معخلبل
ً
 ًذعىن بلى ؤن جشظم لىفعها خؿ

ً سغم الاخترام والعالكاث الذوسٍت بحن الشئِغ وسؤط الىىِعت، بل ؤن الذًً في سوظُا ولى

ا بحن وغعه في العالم الغشبي وفطله جماًما عً الخُاة وبحن وحىده بلىة وجإزحره في 
ً
ًلف مىكًفا وظؿ

عىغ به في سوظُا وحمهىسٍاتها على ال افال صاٌ الدجاب معمىخ معاس الخُاة وألاخذار في الششق.

يي للعشاق، لىً هىان خؿىؾ  امً الغشب، وظبم ؤن عبر اإلاعلمىن في سوظُا عً سفػهم للغضو ألامٍش

بالجهاد جم عضله مً مىطبه. ًبلى في  2111خمشاء ل ًجب عبىسها، فلما هادي اإلافتي جاج الذًً عام 

خ" و "اهخطاس الى ت سوظُا التي جبذو عطُت على هذاءاث "نهاًت الخاٍس مىرج الشؤظمالي" النهاًت هٍى

ذعي ؤنها "شعب ًدمُه اإلاعُذ" و ؤنها "ؤمت وظُا اإلالذظت" وفي بعؼ الفتراث جوجىشط سوظُا فىشة "س 

 اخخاسها الشب".

 الفصل الثاني: العودة إلى ساحة املعارك.

بعذ ملذمت ضغحرة عً ضُدت "الشوط كادمىن" التي اهدعبذ ضُتها بشيل خاص في 

ت في الخشب ئ الجِش الشوس ي مياهت حُذة ومشمىكت ؾىاٌ ى العاإلاُت الثاهُت، وجب اللػاء على الىاٍص

ش عام  لت ختى ظلؿذ على ًذ اإلاجاهذًً في ؤفغاوعخان واوسخابهم اإلاٍش ، مما اوعىغ 0898فترة ؾٍى

على جشاحع مياهت الجِش حشاء خفؼ محزاهِخه على ًذ مُخائُل حىسباحشىف، ألامش الزي ؤدي 

ادة مإظاة الجِش الشوس ي خاضت مع جفىً 0880إلاداولت اهلالب فاشلت عام  ، لم جادي بل بلى ٍص

مخه في خشب الشِشان ألاولى، وبسغامه على  جللُظ كذساجه الىىوٍت، ومشاهذجه وانهُاس الذولت، وهٍض

لخمذد خلف الىاجى على ؤساٍع واهذ بمثابت خؿىؽ خمشاء مً كبل، واهخكاسه للمعاعذاث مً كبل 

 والعشكت والفعاد في الجِش، والععي إلاداولث اللػاء على جلً اإلاكاهش.  ؤإلااهُا، بل وجفص ي الشش ى

 املبحث ألاول: الحاجة إلى إلاصالح.

ؼ الفجىة بُنهزا اإلابدث ؤلاشاسة بلى مداولجشوظُا ًبذؤ اإلاالف في  العالم ها وبِىلخعٍى

ت ت ظىاء  اظعذ سوظُا بلىة بلى بضالح كىاته ، خُثالغشبي في كذساجه وبمياهُاجه الععىٍش الععىٍش

ملُىن بلى هطف هزا الشكم، والذمج بحن الخجىُذ ؤلاحباسي  1مً خالٌ جخفُؼ عذد الجِش مً 

ؼ ألاظلخت اللذًمت بإخشي خذًثت، وكذ قهشث بىادس هزا الخدعً مع  والاختراف، ومداولت حعٍى

الجِش جشي الفاسق بحن الجِشحن وؤن  هاخشب الشِشان الثاهُت، ولىً خشبها مع حىسحُا حعل

ىُت وؤلاظشائُلُت خلم كفضة هىعُت في بمياهُاجه وكذساجه.   الجىسجي بإظلخخه ألامٍش

ؤن هزا ؤلاضالح هى سد فعل على جىغل الىاجى في ؤوسبا الششكُت والذسع ًشي  وبحن سؤي

دعاء كذساث هىوٍت االطاسوخي بذجت تهذًذاث بًشاهُت اهجشفذ سوظُا في ظباق ععىشي وضل بلى 

ؼ للفترة الضمىُت  وضاسوخُت لم حشاهذ مً كبل، وسؤي آخش ًشي ؤن هزا ؤلاضالح ما هى بل حعٍى

لت التي ؤدث بلى  ت، ألامش الزي ؤدي بلى ضذام  اهىفاء للذساث وبمياهُاث سوظُاالؿٍى بحن الععىٍش

ذ ت خاضت وؤن ؤلاضالح ٌعني مٍض لججرالاث والػباؽ بلى مً بخالت ا ااإلااظعت العُاظُت والععىٍش
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ت اإلاخاب إلاذًش  2118الخلاعذ، ألامش الزي قهش بلىة في بكالت الشئِغ مُذفُذًف في عام  شاث الععىٍش

لشفػه جلً العملُاث، وسغم رلً فةن سوظُا مىاضلت ظعيها في ؤلاضالح بشفع محزاهُت بشهامج 

ش مشتهً بمذخىلث ملُاس دولس. وسغم رلً فةن ؤ 011ملُاس دولس بلى  21الدعلُذ مً  مش هزا الخؿٍى

ت مً عىائذ الىفـ والغاص.  سوظُا الذولٍس

 املبحث الثاني: ثجارب في كل اثجاه.

عبر اإلاالف عً سغبت سوظُا في اظخعادة مياهتها هلىة عكمى مً خالٌ العذًذ مً وفيه

منها في قل ضشاع مع دٌو  اًإحي مُذان اإلادُـ اللؿبي بثرواجه وبمياهُاجه الىفؿُت واخذ ،اإلاُادًً

جفاق على جلاظم اإلاىؿلت الاالجروٍج وهىذا والىلًاث اإلاخدذة وؤٌعلىذا والذهماسن وعذم 

هم وغشظها للعلم 4111الاكخطادًت، ووان وضٌى البعثت الشوظُت بلى عمم اإلادُـ اللؿبي وكؿعها 

ًػاسع وضٌى ؤلاوعان  اواعخبر بهجاص  ،على ظبم وبمياهُاث علمُت سوظُت الشوس ي هىان، دلُال 

 لعؿذ اللمش. 

ؼ فترة الا  مً  اهتزاص التي على بزشها فلذث حضء هبحر وفي مُذان آخش خاولذ سوظُا حعٍى

سضُذها في مجاٌ الفػاء، عادث سوظُا بلىة مً خالٌ مىاقبتها على بؾالق مشهباث ألابدار بلى 

يل سئِغ في هلل اإلاان اإلادؿت الذولُت، بل بن ظفً الشخً الشوظُت ؤضخذ هي اإلاعخخذمت بش

وهى العُاخت  احذًذ افػائُ اخترعذ سوظُا مجال  2110واإلاعذاث إلادؿت الفػاء الذولُت، وفي عام

جُا بلى ؤمش ًدىافغ فُهالفػائُت، والتي جدىل اء على معخىي العالم. ذ جذٍس  ألازٍش

ت إلالاومت اللش وفي مُذان آخش حعبر فُه عً كىتها العاإلاُت  ضىت في مُاه خشحذ كؿعها البدٍش

البدش العشبي وخلُج عذن، وؤللذ اللبؼ على العذًذ مً اللشاضىت مذعُت ؤن ألامىاٌ التي ًجىىنها 

للخىاحذ في جلً اإلاُاه  اٌعاعذون بها اإلاخمشدًً في خشوب اللىكاص، وبزلً وحذث لىفعها مبرس

لت، هزلً كذمذ لها ظىسٍا مُىائي ؾشظىط  لُىفخذ ؤمامها  ركُتوالال الذفُئت، بعذ فترة اهلؿاع ؾٍى

مُاه البدش اإلاخىظـ خشوًحا مً غُم مُاه البدش ألاظىد، ووان هىان جىهىاث بإن ٌعمذ لها 

ت في الُمً ولُبُا ولىً سبما جشجئ ألاخذار اإلالتهبت في جلً الذٌو في  ،بالخىاحذ البدشي وكىاعذ ععىٍش

 الىكذ الخالي جلً الخىحهاث.

 السالح.املبحث الثالث: العودة لسوق 

ت لشغبت سوظُا في  ؼ ما فاتها مً مذخىلث ضخمت مً خالٌ عىائذ وفُه بشاسة كٍى حعٍى

جطذًش العالح بلى هثحر مً مىاؾم الطشاع، واإلاثحر للضخً ؤن سوظُا حعخمذ على كذساث الىلًاث 

اإلاخدذة التي جضوي الطشاعاث وجاججها لدشاسن هي في جطذًش ألاظلخت لخلً ألاؾشاف اإلاخىاصعت، وجإحي 

لُا يا الالجُيُت على الترجِب هإظىاق للعالح الشوس ي، الزي وحذ  آظُا والعالم العشبي ودٌو ؤفٍش وؤمٍش

له مً خالٌ معاسع ألاظلخت التي ٌشاسن فيها للخعبحر عً كذساجه وبمياهُاجه، خاضت ؤظلخت  ؾٍش

مثالن زالزت ؤسباع ما جلىم سوظُا بخطذًشه، وجدخل سوظُا اإلاشهض  ت والذفاع الجىي، ٍو اإلاعذاث الجٍى

ملُاس دولس، وهى وبن مثل هطف ما  8بلى  1اث اإلاخدذة بذجم ضادساث جلذس بىدى  الثاوي بعذ الىلً
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، فةن هىان بخطائُاث حشحر بلى جلذم مبُعاث سوظُا وجشاحع مبُعاث  جطذس به ضاخبت اإلاشهض ألاٌو

 الىلًاث اإلاخدذة.

 املبحث الرابع: حرب بال بارود.

 بقهاس في دث بوهجر اإلاالف في هزا اإلا

ؤهمُت مىاسد سوظُا الاكخطادًت اإلامثلت في الىفـ 

ومذي كذسة سوظُا على اظخخذام جلً  ،والغاص

اإلاىاسد وىسكت غغـ وظالح كىي لطالر العىدة 

الشوظُت بلى ألاحىاء العاإلاُت، وجدلُلها مً 

ي وجإحي سوظُا زاوخاللهما مطذًسا ضخًما للذخل. 

ً خُث جطذًش الىفـ بعذ مدٌو العالم 

الععىدًت، ؤو ؤولى الذٌو خاسج مىكمت ؤوبً، 

كذ ،و للغاص في العالم مخضونها ؤهبر ب هما ؤن

اظخؿاعذ سوظُا ؤن جلعب بعىص ؤوسبا بلى مطادس 

 فيم هُمىت وجدىم ُجدل جمىىخمًؾاكتها و 

 معخلبل ؤوسبا الاكخطادي، ألامش الزي ؤعاد العذًذ

شحع   مً مطؿلخاث الخشب الباسدة مثل "جشهُع ؤوسبا" و"خشب الهُمىت" و"خشب ؤهابِب الغاص"، ٍو

ومً اإلاخىكع ؤن جشجفع جلً .% مً اخخُاحاث ؤوسبا للؿاكت11لىدى  ارلً بلى ؤن سوظُا حعذ مطذس 

هُا إلاا، وجخفاوث خاحت دٌو ؤوسبا بلى مطادس الؿاكت الشوظُت بحن ؤ2111% في عام 11اليعبت بلى 

 %.81-81جتراوح بحن  ، ودٌو ششق ؤوسبا بيعب%11، بىلىذا بيعبت %12بيعبت 

ذ مً  م الخبًر له عً ؾٍش ا مً خالٌ عملُت حعُِل الغاص بخدٍى ًُ وكذ خللذ سوظُا فخًدا علم

ت بلى الخالت العائلت، والعمل على جطذًش  بلى دٌو ششق آظُا، وهزلً ظعيها بلى بىاء ما  هالخالت الغاٍص

% مً اخخُاؾي الغاص 11وبً الغاص" مع ول مً كؿش وبًشان، خاضت وؤن زالزتهم ًمليىن ٌعشف "بإ

العالمي، هزلً حععى سوظُا بلى العُؿشة على غاص دٌو وظـ آظُا مً خالٌ الخدىم في جطذًش غاص 

 مً وهفـ جلً الذٌو عبر شبىت ألاهابِب الشوظُت التي جطل بلى ؤوسبا، ألامش الزي جمىىذ مً خالله

ع ألاوسبُت بمشاسهت جشهُؤن  العاعُت بلى جللُظ الػغـ والخدىم الشوس ي في  اجخدىم في اإلاشاَس

ع ؤوسبا إلاىسديها مً الغاص والىفـ مً خالٌ بًطاٌ بتروٌ وغاص بدش  مطادس الؿاكت، مً خالٌ جىَى

ت وؤن ألامش الزي حعل ؤوسبا ل صالذ جدذ هُمىت سوظُت، خاض كضوًٍ عبر شبىت ؤهابِب عابشة لترهُا.

خشب سوظُا في حىسحُا اظخخذمتها وىظُلت إلًطاٌ سظالت بإن مششوع ؤهابِب "هابىوى" غحر آمً، 

خ اللُطشي على ؤن جخعامل  اثألامش الزي حعل ؤوسبا جفػل الخعامل مع سوظُا ألاسزىرهعُت ر الخاٍس

 سجخت بحن ؤلاظالمُت والعلماهُت.إمع جشهُا اإلاخ

 ألاوسبُت( ؤهابِب الغاص الشوظُت في اللاسة 1شيل )
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خ العُاس ي الخاغش بلىة في اإلاشهذ ؤن الذٌو راث ومً هافلت اللٌى  ت والخاٍس اللذساث الععىٍش

العالمي ًمىنها ؤن حعخغل زشواتها ومىاسدها بىفاءة وي حعُذ بىاء كذساتها هذولت لها بسادة ظُاظُت 

خ العشبي لِغ بعُذ فدُىما وان العشب لذيهم بعؼ مً ؤلاسادة  ،عً رلً اواكخطادًت، والخاٍس

ٌ بترولهم وىسكت غغـ غذ الذٌو اإلاعاهذة إلظشائُل في ظبعُيُاث العُاظُت جمىىىا مً اظخغال

اللشن اإلااض ي، ؤما آلان فةن سوظُا هي التي جلعب بخلً الىسكت في الفػاء الجُىظُاس ي العالمي، 

ذ فشص جدىم ؤوهشاهُا وبُالسوظُا في شبىت ؤحو  هابِب الؿاكت العابشة ألساغيها، ععي سوظُا بلى جفٍى

، في 2100)جم جذشحن الخـ ألاٌو في هىفمبر  ابِب جُاس الشماٌ وجُاس الجىىبمً خالٌ بىاء خـ ؤه

وألاصمت ألاوهشاهُت  مً كبل سوظُا بعبب خشب اللشم 2104خحن جم بلغاء الخـ الثاوي عام 

 .والعلىباث الاكخطادًت التي فشغها الاجداد ألاوسبي على سوظُا واظدبذٌ بإهبىب ًطل بالغاص لترهُا(

بلى ؤهثر مً ظلعت جدخاج بليها ؤوسبا، وعلى الشغم خىلخمطادس ؾاكتها كذ ُا ل شً ؤن سوظ

ع مطادسها ظىاء بالعخماد على الغاص اللؿشي وؤلاًشاوي ؤو غاص دٌو شماٌ  مً ظعي ؤوسبا لخىَى

لُا، فال صالذ سوظُا جمخلً  ألوسبا الاظدثماس آلامً في الاخخُاؾي ألاهبر وآلامً الزي ًدللؤفٍش

عها  ، هاهًُ عً اللشب والجىاس الجغشافي الزي ًمىً هلل غاص وبتروٌ الاكخطادًت والطىاعُتمشاَس

لت  سوظُا بطىسة ؤظشع مما علُه اإلاطادس ألاخشي، ألامش الزي ًجعل ؤمذ الخشب بحن الؿشفحن ؾٍى

ا مً علىباث اكخطادًت على سوظُا بعبب ؤصمت ؤوهشاهُا ألامش الزي  ًُ وكائمت، هما هى مشاهذ خال

 علُه سوظُا بةلغاء مششوع ؤهابِب الخُاس الجىىبي.سدث 

 الفصل الثالث: مناورات الحديقة الخلفية.

شاسة بلى ألاكالُم والشعىب التي ًىكعها كذسها الجغشافي في حىاس كىي وفي البذاًت واهخاإل 

خلفُت عاإلاُت هبري، فخيىن بمثابت مُذان الشماًت وظاخت اللخاٌ، ولشوظُا مىز اللذم عذة خذائم 

ذٌو البلؿُم الثالر )لجفُا ولخىاهُا واظخىهُا( ودٌو ششق ؤوسبا ؤوهشاهُا وبُال سوظُا فُممثلت

ومىلذافُا، ودٌو اللىكاص )حىسحُا وؤسمُيُا وؤرسبُجان( ودٌو آظُا الىظؿى )جشهماوعخان، 

جػم وكشغحزظخان، وؤوصبىعخان، وؾاحُىعخان، وواصاخعخان، باإلغافت بلى ؤكالُم جىعش ؤخشي 

ؤكالُم جخماط مع خذًلت سوظُا الخلفُت، ممثلت في جشهماوعخان الششكُت "شِىغُاهج" وؤفغاوعخان، 

 وباهعخان وهشمحر، ومىؿلت اإلاششق العشبي وبًشان.

 املبحث ألاول: دوائر ألامن القومي.

للخذًث عً جشاحع ؤلامياهُاث الشوظُت التي جمىنها مً مىاحهت الخغلغل وحاء هزا اإلابدث

يي خاضت في خذائلها الخلفُت، خاضت في ؤوسبا التي اهػم معكم حمهىسٍاتها ألاو  سبي وألامٍش

وسبي هفعه، ختى ؤن بىلىذا ملش خلف واسظى العابلت بلى خلف الىاجى ؤو بلى الاجداد ألا  ُتالعىفُد

يي لللػاء على  .ؤضخذ بخذي دٌو الاجداد ألاوسبي وخلف الىاجى هزلً في قل الععي ألامٍش

ت لها في دٌو آظُا الىظؿىا 2110حن في ؤخذار ظبخمبر اإلادعبب يا لخلُم كىاعذ ععىٍش  .هذفعذ ؤمٍش
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يي ألرسبُجان  يي في قل ضشاع سوس ي حىسجي ودعم ؤمٍش واللىكاص هزلً لِغ بعًُذا عً الىحىد ألامٍش

 في واخذ مً ألاكالُم الجُىظتراجُجُت الخؿحرة باليعبت لألمً الشوس ي.

 غلوكذ ؤدي هزا الخغل

يي فُما وان خذًلت خلفُت  ألامٍش

 لشوظُا ؤن جدىلذ مىؿلت والُيىجشاد

التي واهذ حععى سوظُا لجعلها هىهج -

وىهج ؤوسبا عبر خؿـ الخىمُت 

لها إلاذًىت كماس على بالاكخطادًت  خدٍى

ظاخت للخشب  بلى- غشاس  لط فُجاط

خ اإلاػادة  ؤلالىتروهُت وهطب الطىاٍس

للذسع الطاسوخي الزي ًيششه خلف 

الىاجى في ششق ؤوسبا، وإلاىاحهت رلً 

الخجعغ الععىشي الزي جلىم به 

يا على غشب سوظُا ختى ألاوساٌ  ؤمٍش

 اهؿالكا مً حمهىسٍاث البلؿُم.

يي هزا اظخؿاعذ سوظُا ؤن حعُذ ولء حمهىسٍاث آظُا  وفي مداولت لىعش خذة الهجىم ألامٍش

ىُت في بالدهم هما خذر في  ت ألامٍش الىظؿى وؤن جذفع لهم ملابل بخالء اللىاعذ الععىٍش

ىُت نوؤوصبىعخاكشغحزظخان  ، وبن لم ًمىع رلً سوظُا مً ؤن جىفش الذعم اللىحعتي لللىاث ألامٍش

يي للىاعذها في خشبها في ؤفغاوعخان، ولىً رلً ٌعني ؤن سوظُا ًمىنها ؤن جلبل باظ خخذام ؤمٍش

ىُا على جخىمها مباششة،  ا ؤمٍش ت ولىنها ل جلبل وحىًدا ععىشًٍ هزلً اهذفعذ هدى البدش الععىٍش

ىُت، معخغلت  يا الالجُيُت التي عاهذ هثحًرا مً وىنها خذًلت خلفُت للىلًاث ألامٍش بي ودٌو ؤمٍش الياٍس

ت، وجىاحذ كىاث الشئِغ الشاخل شافحز سئِغ فجزوٍال وعذائه لها، بإن ج ىاحذ عذد مً اللؿع البدٍش

ت في مؿاس لُبحرجادوس الععىشي. ولىً ًبذو ؤن هزا الىحىد لم ٌعخفض الىلًاث اإلاخدذة، خاضت  حٍى

خ و ت كذًمت وكذ حعشغذ لخىادر ؤظاءث وؤن اللىاث البدٍش  العالح الشوس ي.ظمعت ومياهت لخاٍس

يي على خع اب خذائم سوظُا الخلفُت وان ؤوضر ومً الىاضر ؤن الخىظع ألاوسبي وألامٍش

وؤهبر، ختى ؤن مداولث الخجمع التي كادتها سوظُا والخىخل ؤلاكلُمي مثل جىخل شىغهاي لم ًدلم 

ذ مىه جدلُم  م ععىشي في خحن ؤن الطحن جٍش ؾمىخاث سوظُا، خاضت وؤن سوظُا كذ ؤخزجه في ؾٍش

ت والاكخطادًت، ومعخلبل الطحن ًلىم على الخعاون والعالكاث الىدًت ولِغ  ؾمىخاتها الخجاٍس

، خللذ ؤهذافها مً هزا الخجمع  الطذامُت والخاٌ باليعبت لشوظُا، لزا فةن الطحن، ًمىً اللٌى

ذ مً الغضو الخجاسي، لىً ل ًمىً بهياس ؤن الىاجى كشب  بدطىلها على مطادس الؿاكت وششعُت اإلاٍض

 جخدذزان لغت ؤمىُت مشترهت واخذة. الطحن مً الهذف الشوس ي للخجمع خُث باجذ الطحن وسوظُا

 

 اللىي بحن سوظُا والىاجى في ؤوسبا الششكُت ( بكلُم جطادم4شيل )
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يا الالجُيُت إلاداولت الفيان مً الؿىق   مً الخىغل هدى ؤمٍش
ً

وان مً ألافػل لشوظُا بذل

يي  خىلها ؤن حععى بلى خلخلت اإلاشاول التي جلُمها في ششق ؤوسبا الزي خشج مً اللبػت ألامٍش

ت التي  الشوظُت بالفعل، ولم ًبم ظىي ؤوهشاهُا التي وادث جىػم لالجداد ألاوسبي لىل ألاصمت الععىٍش

شة اللشم ومُىاء ظِباظدبٌى والتهذًذ بخجضئت ؤوهشاهُا لششكُت  ؤزاستها سوظُا واظدُالئها على شبه حٍض

سوظُت وغشبُت ؤوسبُت، هزلً لعله مً ألافػل لشوظُا ؤن جدمي ؤهابِب الىفـ التي حعبر مىؿلت 

يا ل آزاس اإلاأس ي التي واهذ وؤن جخلذم  ،اللىكاص بذل مً ؤمٍش لخلً الذٌو باعخباسها دولت ضذًلت لتًز

اء في العهذ اللُطشي ؤو العىفُتي، وعلى دٌو جلً اإلاىؿلت البدث عً ساًت للخجمع لخدلُم ظى 

ؤهذاف جلً الشعىب، والبعذ عً التهذًذ الشوس ي لألكلُاث اإلاعلمت بالتهذًذ بالسخم. للذ فلذث 

ػه بعهىلت، بل بنها جتراحع بشذة عً ؤن خذًلتها ال مًسوظُا الىثحر  خلفُت وهى ما ل ًمىً حعٍى

 للىلًاث اإلاخدذة. اميافئ اجيىن مىافع

 املبحث الثاني: ثداعيات على العالم العربي.

الاعتراف بجمُل الاجداد العىفُتي العُاس ي والاكخطادي والععىشي  ؤن وؤهذ فُه اإلاالف

على بعؼ الذٌو العشبُت ل شً فُه، خاضت مطش وظىسٍا، ووان الذعم الععىشي إلاطش بشيل 

ع الخىمُت وفي ملذمتها العذ  خاص مً ألامىس التي مىىتها مً بىاء حِشها الخذًث، هما ؤن مشاَس

ىفُتي، لىً سغم رلً لم حعلم سوظُا مً الخلطحر وىنها زاوي العالي جلف شاهذة على العىن الع

دولت حعترف بةظشائُل وؤن ألاظلخت التي كذمتها للعشب واهذ ؤظلخت دفاعُت ولِعذ هجىمُت، ولىً 

ل ًمىً بهياس ؤن الذٌو العشبُت ولِغ الشوط هم مً هىثىا بالىعىد ظىاء بعبب الاسجماء في الخػً 

يي ؾىاعُت ؤو مً خال  ٌ الشلاق والخىافش العشبي بحن دوله بعػها البعؼ.ألامٍش

، بذؤث سوظُا في البدث 0880نهُاسه عام اومع جشاحع الىحىد الشوس ي في اإلاىؿلت العشبُت و 

عً خلٌى وظـ في حعاملها مع دٌو اإلاىؿلت وكػاًاه، وان العشب ًخىكعىن ؤن جلعب سوظُا دوًسا في 

خ ل ًىشس هفعه، وسوظُا الُىم لِعذ الاجداد العىفُتي في  اإلاىؿلت هما وان في العابم، لىً الخاٍس



13 
 

خمعُيُاث وظخِىُاث اللشن اإلااض ي، فلم ًىً لها شإن في الخطاس العشاقي، ولم جىذد بمأس ي غضة 

والفلعؿُيُحن، بل بنها اعخبرث ؤن بظشائُل جذافع عً وحىدها، بل بن بظشائُل كاسهذ مىكفها 

 بمىكف سوظُا في حىسحُا.

هفعها باليعبت لللػُت الفلعؿُيُت ؤلاظشائُلُت في مىكف ضعب، خاضت وؤن  وججذ سوظُا

ا في جلً الذولت ل ًمىً  ًُ لعبىن دوًسا ظُاظ هىان ملُىن يهىدي سوس ي ٌعِشىن في بظشائُل ٍو

ًضاًذون على الُمحن لشوط اليهىد وهم بحن االعشب  ًفطلبغفاله، ألامش مشبً ومدحر فىُف 

الدجت  ذالشوط في سوظُا، لىً ًبذو ؤن عالكاث العشب ؤهفعهم كذماإلاخؿشف، وبحن ؤضذكائهم 

ت وعلىُت. شي  لشوظُا، فىُف ًؿلب منها كؿع عالكاث مع دولت ًلُم العشب معها عالكاث ظٍش ٍو

ل جىىش عليها كذساتها الىىوٍت بل  هاالبعؼ ؤن مىكف سوظُا مً بًشان مىكف حُذ، خاضت وؤن

ظحن ؤن سوظُا جذعم اإلازهب الشُعي في العالم ؤلاظالمي على جذعمها في ظبُل الخطٌى عليها، ها

خعاب العىت، وهزه اإلاعاهذة لِعذ لطالر العىت، خاضت وؤن بًشان لم ٌعمع لها ضىث للخىذًذ 

 بمىكف سوظُا مً الشِشان.

للذ اظخؿاعذ سوظُا ؤن جدلم بعؼ اإلاياظب العُاظُت في دٌو الخلُج العشبي مً خالٌ 

لزي غشب دولت مثل الععىدًت، ألامش الزي حعل بعالم جلً الذٌو ًتراحع عً الخىذًذ باإلسهاب ا

كلُاث اإلاعلمت في اللىكاص، ختى ؤن لغخه التي هذد مً خاللها بالهمجُت الشوظُت غذ الشِشان وألا

 مطؿلخاث مً كبُل "ؤلابادة الجماعُت" و" الخؿهحر العشقي" جشاحعذ ولم ٌعذ لها اظخخذام.

ٍت وهاجخت في هُفُت الخعامل مع مثل هزا الىم الهائل مً الخعذدًت بن ججشبت سوظُا زش 

ول صالذ كادسة  ،ؤلازيُت والذًيُت والثلافُت في مثل جلً اإلاعاخت الضخمت الشاظعت بمىاسدها الهائلت

على حمع حمُع جلً الخُىؽ في كبػت واخذة، فهل ًمىً ؤن ٌعخفُذ العشب مً جلً الخجشبت، هل 

عشب الىمىرج الشوس ي في رلً الىئام الذًني بحن جلً اإلازاهب والذًاهاث اإلاخعذدة ًمىً ؤن ٌعخلهم ال

كذ جيىن اللغت الشوظُت والثلافت الشوظُت في جدلُله على ؤسع الىاكع في لبىان والعشاق والعىدان. 

ًمىع اهخلاٌ هزه الخجشبت، ولىً مً اإلامىً ؤن حعخغل سوظُا )سوظُا الُىم اليسخت العشبُت،  خائال 

ا هىفعتي العشبُت( في الىضٌى بلى ظيان العالم العشبي، هما ؤن الاختراكاث الشوظُت  وهزلً ووالت ٍس

 في مجاٌ الؿب مً اإلامىً ؤن حعاهم في بىاء حعش مً الثلت بحن العاإلاحن الشوس ي والعشبي.

 الخاثمة: الحاجة إلى رأس ثالثة.

ٌ في هزه الخاجمت هذ اإلاالف ؤ وانهُاسها مً ظجن اليىن، وؤن  على ؤن الخغحر وكُام الذو

ؿت العالم ملُئت بمشاهض هىوٍت واهذ حشيل دول  عكمى وؤكؿاًبا باسصة في العُؿشة على العالم على  خٍش

خ، ولىً اإلاىكف في سوظُا آلان،  التي واهذ واخذة مً جلً ألاكؿاب في الىطف الثاوي مً و مش الخاٍس

ً، ل ًمىً الخىهً به ؤما  ،وظُا بلى ؤنها مجشد دولت بكلُمُت راث وصنهل ظخيخهي س .اللشن العشٍش

ىُت وعلى الشغم مً ؤن  ؟ؤنها ًمىنها ؤن حعخعُذ هُمىتها هلؿب دولي بلى حىاس الىلًاث اإلاخدذة ألامٍش

 حمُع اإلابرساث والدجج ًمىنها ؤن جدمل الطىاب والخؿإ فةن اللؿع بمعخلبل سوظُا غحر ممىً. 
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ماث الذٌو العكمى مً معاخت ومىاسد معذهُت ومطادس ل ًمىً بهياس ؤن سوظُا جمخلً ملى 

للؿاكت وظيان ًمخاصون بخطائظ حُذة مً الخعلُم والثلافت، هاهًُ عما ؤظماه البعؼ باظم 

خي الزي ا"الباظُىهاسوعذ" ؤو "الىلع بالعُؿشة على العالم" وهزا الى  كع كذ ٌعخمذ مً الذوس الخاٍس

ت، ؤو  هعُت ومياهتها العاإلاُت ألامش الزي رو مً خالٌ الىيعُت ألاسزى  لعبخه سوظُا في اللػاء على الىاٍص

شي الزي لعبه الشوط في  س ًكهش في بؾالق اظم "سوما الثالثت" على مىظيى، ؤو مً خالٌ الذو  الخىٍى

ت ودولت اللبُلت بلى الذولت الخذًثت. ل ظيانها مً اإلاشخلت البذٍو  آظُا الىظؿى وجدٍى

ذساج هدى ظباق حعلر مع الغشب، والخفاف على وخذتها ظخًمىً لشوظُا مً خالٌ عذم الا 

م الغشبي لها في حمهىسٍاتها العىفُدُت العابلت،  الفُذسالُت، ومداولت الخغلب على خالت الخؿٍى

ت بما ٌعمذ لها بدشب مدذودة  ش كذساتها الععىٍش هما خذر في حىسحُا، هزلً والععي بلى جؿٍى

ش جىىىلىحُاتها لفخذ ؤظى  اق حذًذة خاضت في الخلُج العشبي، وهزلً خذمت ما بعذ الععي بلى جؿٍى

البُع ومداولت اظخعادة الذوس العىفُتي فُما وان ًلذمه مً ظالح دون ملابل لذٌو العالم الثالث، 

ش ههجها بلى مشخلت الىُىوىلُيُالُت هما كامذ بزلً الذٌو الغشبُت، وخاحتها الشئِعت بلى سؤط  وجؿٍى

س ي ًدمل سؤظحن ؤخذهما ًىكش للششق وآلاخش للغشب فةن سوظُا الُىم زالث فةرا وان العلم الشو 

ه ل جدمل غغُىت ججاه سوظُا ظىاء في ، خاضت وؤن دٌو هزا الاججابداحت لشؤط جىكش هدى الجىىب

يا الالجُيُت، ألامش الزي ًمىً لشوظُا ؤن جدلم اختراك لُا ؤو ؤمٍش ججاه. كذ جيىن هزه في هزا الا اؤفٍش

 ؤكشب بلى فشص الخُاٌ العُاس ي.وبن واهذ فشضت سوظُا الىخُذة 

 

 

 

 

 

 

 


