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 عن التقرير: 

ش الؽهشي  ت الخلٍش مشهض فذس مً جىتروهُت، ئل: ظلعلت ؼهٍش

ىاٌو ًد، الفىماٌ للبدىر ودساظت العُاظُاث في ملذٌؽى

ش كضُت لي وؼشق  مهمت جخػلم بمىعلت الخلٍش اللشن ألافٍش

لُا  .أفٍش

بذاًت  ،مُالدي ول ؼهش نهاًتجفذس العلعلت باللغت الػشبُت 

 م.8108 ؼهش ظبخمبر مً

اث هبزة غً الياجب  املحخٍى
  قضاًا  فيكاجب و باحث  :آدم شيخ حسن

السياست والسياساث ؛ عمل محررا 

ومحلال مع عذة مؤسساث دوليت وإقليميت . 

ير في إدارة حاصل على درجت املاجست

، ويحضر الذكتوراه حاليا  في نفس ألاعمال

   .املجال

 والحواراث شارك في العذًذ من املناقشاث 

في إلاراعت واملحطاث التلفزيونيت ؛ عالوة 

على رلك ، قام بنشر عذد من املقاالث 

والذراساث التي ساهمت في فهم قضاًا 

 .واستراجيجياث شرق إفريقيا الحاليت
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 ©حمُؼ الحلىق مدفىظت 

 م8108إلاشهض الفىماٌ للبدىر ودساظت العُاظاث 

ش أو اإلاػلىماث الىاسدة فُه بأي ؼيل مً  ال ًجىص ئغادة وؽش الخلٍش

مشهض الفىماٌ ىافلت مىخىبت مً كبل ألاؼياٌ دون الحفٌى غلى م

 الفىماٌ. –ملذٌؽى   -للبدىر ودساظت العُاظاث 
ش ٌػبر غً سأي واجبه وآلاساء الىاسدة فُه ال حػبر بأي خاٌ مً ألاخىاٌ غً   مشهض الفىماٌ للبدىر ودساظت العُاظاثالخلٍش
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 الصاااومالية العالقاااات
 علاى وتأثريهاا لرتكيةا

 السااااااالم مساااااارية
 الصومال يف والتنمية

  املقذمت:  

 ،حػخبر الػالكت بحن جشهُا والفىماٌ كذًمت

وجمخذ ئلى خلبت الذولت الػثماهُت التي 

ظاهذث الفىماٌ في مىاحهت الاخخالٌ الغشبي 

في اإلاىعلت. هزه الػالكت التي ؼهذث فخىسا في 

واهخػؽذ مشة أخشي مؼ  ،وكذ مً ألاوكاث

لي  بذاًت الاهخمام التروي في اللشن ألافٍش

ا. اسة  غمىما والفىماٌ خفـى فلذ مثلذ ٍص

خُت ئلى ملذٌؽى في غام   8100أسدوغان الخاٍس

، هلعت جدٌى مهمت في الػالكاث بحن 

خُث اظخعاغذ جشهُا أن جلفذ  ؛البلذًً

هظش الػالم ئلى اإلاؽيلت الفىمالُت اإلاضمىت زم 

ؼ ئوعا ت ظاهمذ جلتها باكامت مؽاَس  هُت وجىمٍى

 

 

 

 

 

 

ي جللُل الجزاغاث التي واهذ ف ىبالذسحت ألاول

 . اإلاىاسد ىمً أحل الخىافغ غلجلىم 

  املشاريع إلانسانيت و التنمويت 

اإلاػلىم أن الفىماٌ كذ جأزشث بالحشب 

ألاهلُت التي حػذد الالغبىن فيها بخػذد 

اإلاعمُاث واإلاشاخل جاسة بحن هظام ظُاد بشي 

والجبهاث التي واهذ حععى إلظلاظه وجاسة 

بهاث هفعها التي جفاسغذ غلي أخشي بحن الج

الترهت وبحن ؤلاظالمُحن مّشاث هثحرة . ول هزه 

الحللاث مً الفشاع الفىمالي الفىمالي 

حػلذ البالد جفخلش ئلى أدوي ملىماث الحُاة 

دغً غً البني الخدخُت والخذماث ألاظاظُت 
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. وسغم أن املجخمؼ الذولي وؤلاكلُمي وان له 

ت الفشاع ف ي الفىماٌ معاعي خمُذة لدعٍى

ئال أن مػظم الخذخالث لم حعخعؼ أن 

جدخىي اإلاىكف وجضؼ خذا لألصمت التي ظاٌ 

لذ أصمت الجفاف 
ّ
 التيأمذها لػلىد زالزت . مث

اسة 8100ضشبذ الفىماٌ في غام  م و ٍص

أسدوغان ئلى الفىماٌ وما جالها مً دغم 

ئوعاوي غحر مؽشوط للفىماٌ هلعت جدٌى 

ىمالُت الترهُت سهُبت في معاس الػالكاث الف

ئر اظخعاغذ ألاخحرة أن جلفذ هظش الػالم 

مشة أخشي ئلى اإلاػضلت الفىمالُت ، مما حػل 

الػالم ًدعابم هدى ملذٌؽى إلًجاد مىضؼ 

كذم في هزه اإلاىعلت ؤلاظتراجُجُت الظُما في 

 . الفشاغاث املحخملت خٌى اإلاُاه واإلاضاًم

ؼ الترهُت في الفىماٌ اإلابنى  ومً هزه اإلاؽاَس

الطخم للعفاسة الترهُت في ملذٌؽى والزي 

ٌػىغ مذي الػالكاث بحن العشفحن ،ًضاف 

ئليها هزلً ما كامذ به الحيىمت الترهُت مً 

مؽشوع جشمُم معدؽفي "دهفحر" الزي 

جدٌى الخلا ئلى معدؽفى أسدوغان وئغادة 

حؽغُله، بجاهب غذد مً الؽشواث الترهُت 

ت واإلاُىا ء التي حعدثمش في مجاالث خٍُى

واإلاعاس في الػاـمت الفىمالُت. غلما أن 

الخبادٌ الخجاسي بحن الفىماٌ وجشهُا كذ بلغ 

، هزه  8105ملُىن دوالس في غام  87هدى 

ؼ الترهُت كذ ظاهمذ بؽيل أظاس ي  اإلاؽاَس

في جىفحر مىاسد ووظائف مً ؼأنها أن جخفف 

خذة الخىجش في الفشاغاث التي واهذ جلىم مً 

 . أحل اإلاىاسد

 اث الصوماليت التركيت العالق 

حػذ الػالكت بحن الفىماٌ وجشهُا مً 

الػالكاث التي جذغمها الشوابغ الذًيُت ، ففي 

م ، اهخفش ؤلامام "أخمذ غشي" غلى 0589غام 

ألاخباػ وواـل غضو بالد الحبؽت مً 

م 0510الذاخل. وبػذها بػامحن فلغ غام 

جدذًذا دخل مىعلتي " اؼىا وامهشة " وهجح 

في العُعشة غلى حىىب بالد اإلاعلمىن 

م . وهاحم ؤلامام أخمذ 0515الحبؽت في غام 

مىعلت " حغشاي " الٌو مشة ، واظدىجذ 

ألاخباػ بالبرحغالُحن الزًً أسظلىا كىة 

ذ غلى أسبػمائت ملاجل مً خملت  كىامها ًٍض

البىادق إلاىاـشة ألاخباػ ، وهزا ما أغعى 

م اإلاػاسن ظابػا ـلُبُا . واحه الضغُم اإلاعل

البرحغالُحن في اإلاىعلت بحن امبا آلاجى وبدحرة 

م، وللذ حشح ؤلامام " 0548الؽاهجى غام 
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اخمذ غشي " ولىىه هجا مً ألاظش واضعش ئلى 

الاظدىجاد بالىالي الػثماوي في صبُذ الزي 

أسظل ئلُه كىة مً حعػمائت مً خملت 

البىادق وغؽشة مذافؼ . وفػال غاود ؤلامام 

البرحغالُحن املجاهذ الهجىم غلى 

 ([2])ئلى أن هضم في بدحرة جاها  ([1])وألاخباػ

زم كخل ؤلامام املجاهذ أخمذ ئبشاهُم في غام 

ت البرحغالُت التي ظاسغذ  0548 البدٍش

لىجذجه . وبِذ اللفُذ في هزا أن اإلاعلمحن 

ا واهىا  غمىما والفىمالُحن خفـى

ًدفلىن الذغم اإلاادي واإلاػىىي مً الذولت 

جشهُا . و مىاـشة ألاجشان لإلمام الػثماهُت في 

املجاهذ الفىمالي العُذ : دمحم غبذ هللا 

خعً في اللشن الخاظؼ غؽش في هفاخه ضذ 

ؤلاهجلحز خحر مثاٌ لػمم جلً الػالكت 

اللذًمت بحن الفىماٌ وجشهُا . ومما الؼً 

فُه أن هزه الػالكت كذ ؼهذث هىع مً 

 الفخىس في الفتراث ألاخحرة ألظباب جخػذد ال

اسة  ٌعؼ اإلالام لعشدها، ولىً مثلذ الٍض

خُت للشئِغ التروي سحب ظُب أسدوغان  الخاٍس

، غىذما وان سئِعا 8100ئلى الفىماٌ غام 

لىصساء جشهُا هلعت جدٌى مهمت إلاعاس 

الػالكاث بحن البلذًً ، خُث اصدهشث 

الػالكاث بحن البلذًً وحػضصث وفي أهثر مً 

 مجاٌ مؼ بذء مدادزاث مىخظمت سفُػت

اإلاعخىي وجبادٌ الىفىد والخػاون في 

 . اإلاىخذًاث الذولُت بما في رلً ألامم اإلاخدذة

واهذ جشهُا الذولت ألاولي الشائذة والتي مذث 

ًذ الػىن للفىماٌ في مدىخه " أصمت حفاف 

" وأصماجه اإلاخىشسة ، والُىم جىحذ سابعت 8100

ت مً الفذاكت الذبلىماظُت  كٍى

بجاهب الخػاون في  والاكخفادًت بحن البلذًً،

ت والخػلُمُت . وئرا  اللضاًا ألامىُت والػعىٍش

وان هزا وله مخىكًػا بفضل اإلاؽاسهت 

اث في  ؤلاًجابُت اإلاعخمشة غلى أغلى اإلاعخٍى

ول مً الحيىمخحن الفىمالُت والترهُت 

واللعاغحن الخاـحن، فان ما ًذهؾ الىثحر 

ت بحن  مً اإلاشاكبحن هى الػالكاث اللٍى

وبؽيل لم  ([3])تي جعىسث أًًضاالؽػبحن ال

ٌعبم لها مثُل . الجذًش بالزهش هىا أًضا أن 

جشهُا كذ اظخضافذ خالٌ ؼهش ماًى غام 

م ، الشئِغ الفىمالي الؽُخ ؼٍشف 8101

ؼُخ أخمذ ضمً ئظاس مإجمش دولي غلذجه 

خفُفا إلاىاكؽت الؽأن الفىمالي بػىىان " 

ئغادة ألاغماس وألامً في الفىماٌ ، ألامش 

زي فهم خُىه بأهه اهخمام مىثف مً كبل ال
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جشهُا بالىضؼ الفىمالي لِغ غلى ـػُذ 

ألامً اإلاضعشب وخفظ العالم اإلافلىد 

 ـػُذ ؤلاغماس أًضا لىوخعب ، وئهما غ

([4]). 

ؼ التي هفزتها الذولت الترهُت  ئن مػظم اإلاؽاَس

ؼ  أو ؼشواتها داخل الفىماٌ واهذ مؽاَس

ت خذمذ في اإلال ام ألاٌو راث أبػاد جىمٍى

للمىاظً البعُغ ، والزي خشمخه الحشب 

ألاهلُت ول الخذماث ألاظاظُت اإلالذمت مً 

ؼ الترهُت في  الذولت للؽػب . جىىغذ اإلاؽاَس

ت  الفىماٌ لدؽمل غذة كعاغاث خٍُى

وهامت للؽػب الفىمالي. وغىذما كّذم 

ألاجشان اإلاعاغذاث ؤلاوعاهُت والسخُت 

ؼ جىمى  ٍت غلى للفىماٌ جبػها جىفُز مؽاَس

 وأظعذ 
ً
 وغشضا

ً
معاخت البالد ظىال

ت  معدؽفُاث ومذاسط ابخذائُت وزاهٍى

 مً خالٌ الشؤٍت في 
ً
ومهىُت وأـبذ مألىفا

اف الفىمالُت  ؼىاسع اإلاذن واللشي وألاٍس

جىاحذ ظُاساث الهالٌ ألاخمش التروي ، 

وؼػاساتهم التي غادة ما ًشفم بها غباسة "مً 

التي وان الؽػب التروي ئلى الفىمالي"، و 

لهاأهبر ألازش في هفىط الفىمالُحن لُخم 

كبىلهم وأؼلاء وخُذًً . وباليعبت 

للمعاغذاث ؤلاوعاهُت أهفلذ جشهُا غؽشاث 

اإلالُاساث مً الذوالساث في مجاٌ ؤلاغازت 

ؤلاوعاهُت وخذها وجفىكذ غلى ول دٌو 

لذ ظفً جشهُت  الػالم واإلااهدحن وكذ ـو

ٍت مدملت باألغزًت واإلاالبغ وألادو 

اـى، بشبشة التي كذمها  إلاىاوئ ملذٌؽى، بـى

الؽػب التروي للفىمالُحن في أوكاث 

وغلى الشغم مً أن جشهُا كذ  .([5])مخفاوجت

، 8100بذأث جلذًم اإلاعاغذاث مإخشا غام 

ملاسهت ببػض الذٌو ئال أنها وبدلٌى غام 

فلغ ،أـبدذ أهلشة "سابؼ أهبر ماهذ  8108

ت والثا لث في في اإلاعاغذاث الخىمٍى

 ([6])اإلاعاغذاث ؤلاوعاهُت

 ففي املجال الاقتصادي 

 : والاستثماراث

في املجاٌ الاكخفادي وكؼ الذولخحن غذد مً 

الاجفاكُاث ومزهشاث جفاهم وبلغ حجمها 

" اجفاكُت منها "اجفاكُت الخجاسة 04هدى" 

والخػاون الاكخفادي، اجفاكُت الخػاون في 

مجاٌ  مجاٌ الاظدثماس، اجفاكُت الخػاون في

الضشائب"، أما مزهشاث الخفاهم حؽمل " 

مزهشة جفاهم في ؤلاهخاج الضساعي، مزهشة 
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جفاهم في الفُذ البدشي، مزهشة جفاهم في 

مجاٌ الصحت الحُىاوي، مزهشة جفاهم 

لخأظِغ لجىت الخػاون الاكخفادي بحن 

الفىماٌ وجشهُا" وجم جىكُؼ هزه الاجفاكُاث 

 ([7]) (م8108-م8101في الفترة الضمىُت بحن )

ومً هاخُت ـُذ ألاظمان وكػذ جشهُا  .

والفىماٌ غلى اجفاكُت جدُذ للفُادًً 

ألاجشان ـُذ ألاظمان في اإلاُاه ؤلاكلُمُت 

 ([8]) الفىمالُت

فلذ خّملذ جشهُا غلي  :أما الاستثماراث 

هفعها معئىلُت "ئغادة ئغماس الفىماٌ" 

وبلغذ الاظدثماساث الترهُت في الفىماٌ هدى 

م. وجشهضث في 8105ملُىن دوالس في غام  011

مجاٌ الاكخفاد والخجاسة وهىان غذد هبحر 

ؼ في  مً الؽشواث الترهُت التي حعدثمش اإلاؽاَس

الفىماٌ بفىسة مباؼشة أو غبر ؼشواث 

مدلُت في غذد مً ألاكالُم الفىمالُت 

م 8101في غام .([9])خاـت في ملذٌؽى

لي اظخلم ألاجشان ئداسة معاس ملذٌؽى الذو 

اإلاػشوف بمعاس " ادم غبذ لي غثمان الذولي " 

شه  خُث بذأث ؼشهت "فافىسي " بخعٍى

وئداسجه بؽيل غفشي ، وكبل رلً بذأث 

ت الترهُت أٌو ؼشهت  ؼشهت الخعىط الجٍى

لها ظمػت دولُت حعُحر سخالث مىخظمت ئلى 

مذ 8108ملذٌؽى في غام 
ّ
م .وكذ ظل

الحيىمت الفىمالُت ئداسة مُىاء ملذٌؽى 

ام والحُىي لالكخفاد الفىمالي بل اله

وغفبه هزلً ئلى ؼشهت جشهُت حعمى " 

بمىحب اجفاق ًلضم "[10] " مجمىغت البحرق 

ىت 55الؽشهت أن جذفؼ  % مً ؤلاًشاداث لخٍض

الحيىمت الفىمالُت . وكذ أهجضث هزه 

الؽشهت بالفػل اإلاهام اإلاىولت ئليها خُث بذأث 

ى جدّىٌ مؼ نهاًت ول ؼهش مبالغ ظائلت ئل

ىت الذولت الفىمالُت مما سفؼ مً محزاهُت  خٍض

الذولت وحػلها جخذفم باهخظام بعبب ؤلاداسة 

ؼ الهامت التي  الفاسمت للؽشهت. ومً اإلاؽاَس

هفزتها جشهُا في الفىماٌ مؽشوع حػبُذ 

الؽىاسع الشئِعُت في ملذٌؽى خُث أهفلذ 

مالًحن الذوالساث في ظفلخت الؽىاسع وجشمُمها 

ذًىت بهجتها وسوهلها هػاـمت ، مما أغاد للم

وهى ألامش الزي فلذجه مىز سبؼ كشن مً 

 ([11])الضمً

  التبادل التجاري:  

بلغ حجم الخبادٌ الخجاسي بحن جشهُا  

ملُىن دوالس في غام  78والفىماٌ هدى 
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ل ئلى 8105 ملُىن دوالس في غام  81م و ـو

م ، وهشي أن أهم اإلاىخجاث التي 8106

"اإلاىاد الغزائُت و  جفذسها جشهُا للفىماٌ

ومً العبُعي أن ًضداد حجم  مىاد البىاء"

الخبادٌ الخجاسي بعبب جذفم الاظدثماساث 

الترهُت في الفىماٌ، خُث هىان حشجُؼ 

غلي الاظدثماس في الفىماٌ مً أغلي اإلاىاـب 

اساث أسدوغان ئلي الفىماٌ كذ  وهشي أن ٍص

ؼهذث غذد مً سحاٌ ألاغماٌ ألاجشان 

للدشجُؼ غلي الاظدثماس في حمُؼ املجاالث و 

اس الفىماٌ أنها جمخلً مغاهم هثحرة و اغخب

 .([12])أوحه مخػذدة لالظدثماس

بذء الخبادٌ الخجاسي بحن البلذًً ًأخز 

ت الترهُت  أهمُخه غبر خذماث الخعىط الجٍى

وهي الخعىط الذولُت الىخُذة التي جشظل 

إلالذٌؽى أهثر مً خمعحن سخلت أظبىغُت 

م ، بدعب ما ـشح به 8107ختى غام 

ي لذي الفىماٌ.وللذ خذمذ العفحر الترو

ت الترهُت للمىاظىحن  الخعىط الجٍى

الفىمالُحن في وكذ واهىا ٌػاهىن مً غضلت 

دولُت وئكلُمُت ، ولفً الػضلت غً الفىماٌ 

ت الترهُت في ماسط مً  بذأث الخعىط الجٍى

، سخالث دولُت مً وئلى الفىماٌ  8108غام 

لِعخفُذ مً هزه الخعىة، التي حػخبر ألاولى 

ً غاما، مً  هىغها مىز أهثر مً غؽٍش

اإلاغتربىن الفىمالُىن في ول مً أمحروا 

 )].([13وأوسوبا

 املجال الصحي: 

وان هىان مؽشوع جشمُم معدؽفي "دهفحر" 

الزي جدٌى الخلا ئلى معدؽفى أسدوغان 

وئغادة حؽغُله، وكذ جم افخخاخه في غام 

اسة الشئ8105ِ غ أسدوغان . ولم ًلف م . مؼ ٍص

الجاهب التروي غىذ خذ جشمُم اإلاعدؽفي 

وئغادة جأهُله فلغ وئهما كذ جم أًضا جىفحر 

عخلبل اإلاعدؽفى مشض ى مً  اليادس العبي .َو

الفىماٌ والذٌو املجاوسة، مثل هُيُا 

م خذماجه العبُت للفلشاء  وحُبىحي، لُلّذِّ

واملحخاححن وضحاًا ؤلاسهاب والحشوب. وجبلغ 

 815ة الاظدُػابُت للمعدؽفى خىالي اللذس 

ضم غشفت غملُاث، ووخذة غىاًت  ة، ٍو شَّ ظِّ
َ
أ

ش  مشهضة، ومخخبراث أؼػت، ووخذة جفٍى

بالشهحن اإلاغىاظِس ي، ووخذة غعُل هلى، 

عًما للػالج العبُعي، وكعًما للىالدة  وكِّ

([14]). 
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دأبذ هزلً الحيىمت الترهُت أن جلذم 

الفىمالُحن  للمىاظىحنخذماث صحُت 

الزًً ًخضشسون بالخفجحراث وجفػب خاالث 

غالحهم داخل الفىماٌ لُخم هللهم فىاس ئلى 

جشهُا ، وغىذما ؼهذث الفىماٌ جفجحراث 

م واهذ جشهُا أٌو 8107واسزُت في أهخىبش غام 

دولت حعخجُب للىذاءاث الفىمالُت وكامذ 

بىلل الجشحى حىا وبعشغت فائلت ئلي 

ً أظىان م 01معدؽفُاث جشهُت وكذمذ 

ؤلامذاداث العبُت . وكذ أؼشف غملُت جيعُم 

 حهىد ؤلاغازت وصٍش الصحت التروي للفىماٌ

، مما ًذٌ غلى مذي أالهخمام التروي  ([15])

للحالت الفىمالُت ومعخىي حػاظيهم مؼ 

ضاف في هزا العُاق  اإلالفاث ؤلاوعاهُت . ٍو

أن الىثحر مً الفىمالُحن ًخدفلىن غلى 

عفاسة الترهُت في حملت مً الدعهُالث مً ال

ملذٌؽى ئرا سغبىا العفش ئلى جشهُا مً أحل 

 . الػالج

  املجال التعليمي: 

للذ أوؽأث جشهُا داخل الفىماٌ غذد مً 

ىحذ منها  اإلاذاسط ومنها مذسظت ألاهاضٌى ، ٍو

أسبػت فشوع زالزت في الػاـمت ملذٌؽى و 

واخذة في هشغِعا ـــ أسض الفىماٌ وجىحذ 

ت ومذسظت بىادس مذسظت بذس الترهُت ا لثاهٍى

الػلُا ومذسظت الؽُخ ـىفي وول رلً 

بأخذر الىظائل والخلىُاث . واظخلبلذ 

ألف ظالب ـىمالي في  05جشهُا هزلً هدى 

حامػاتها مً خالٌ اإلاىذ الذساظُت التي 

هما )].([16 جلذمها دولت جشهُا للفىماٌ

حامػاث  اغترفذ الحيىمت الترهُت بدعؼ

ـىمالُت همإظعاث حػلُمُت مإهلت 

باغتراف الجامػاث الترهُت وظاغذتهم بامذاد 

) .]([17  .مىلذاث الىهشباء وأحهضة الحاظىب

املجخمؼ الفىمالي يهخم الخػلُم في آلاوهت 

ألاخحرة أًما اهخمام وبالخالي جلذًم هزه 

غذة الفشؿ الخػلُمُت لألحُاٌ الفا

ظدعاهم وبال ؼً في بىاء ألامت وجشفؼ مً 

وعي أحُالها التي جلؼ غلي غاجلهم معإولُت 

 . بىاء الذولت

  املجال الذبلوماس ي: 

للذ افخخذ الشئِغ التروي، سحب ظُب  

أسدوغان، وهظحره الفىمالي، خعً ؼُخ 

مدمىد، مجمؼ العفاسة الترهُت، في الػاـمت 

ىحذ م ، 8106الفىمالُت ملذٌؽى في غام  ٍو



 

8 

في ملذٌؽى الُىم أهبر ظفاسة جشهُت في الػالم 

خُث بيذ دولت جشهُا مبنى ضخما لعفاستها 

والزي بجاهب أهه أضاف للمذًىت سوهلا 

وحماال ئال أهه ٌػىغ هزلً مذي الػالكت 

بحن البلذًً وهُف جعىسث في العىىاث 

ألاخحرة لخيخلل مً مجشد غالكت ـذاكت ئلى 

ضاف ئلي ؼشاهت ئظتراجُجُت فُما بُ نهما . ٍو

كىة الػالكاث الذبلىماظُت بحن الفىماٌ 

وجشهُا بأن ألاخحرة باجذ جذافؼ غً اإلافالح 

الفىمالُت في املحافل الذولُت وؤلاكلُمُت 

ت ومخىفزة في  غلما أن جشهُا دولت كٍى

مإظعاث دولُت مهمت واألمم اإلاخدذة وخلف 

الىاجى ومىظمت الخػاون ؤلاظالمي . وئرا 

ادة الفىمالُت مذي ألاهمُت أدسهذ اللُ

ؤلاظتراجُجُت لهزه الػالكت واظخعاغذ أن 

حعدثمشها بؽيل حذي في مؽشوع بىاء الذولت 

، فالؼً في أن رلً ظُمثل ـمام أمان 

 . للمؽشوع وكابلُخه للحُاة

  املجال العسكري:  

ت في حىىب  أوؽأث جشهُا كاغذة غعىٍش

ملُىن  51ملذٌؽى بخيلفت كذسث خىالي 

، وجبلغ 8107معلؼ أهخىبش غام  دوالس مؼ

جضم زالزت مشافم  .2ولم4معاختها هدى 

ب ئضافت ئلى مخاصن لألظلحت  مخخلفت للخذٍس

ت جم  والزخحرة . هزه اللاغذة الػعىٍش

ت جم ئبشامها  ئوؽائها بمىحب اجفاكُت غعىٍش

، 8108بحن الفىماٌ وجشهُا في دٌعمبر غام 

ادة حػهذث ألاخحرة مً خاللها باإلاؽاسهت في ئغ

جأهُل الجِؾ الفىمالي . وجم افخخاخها فػال 

، وبدضىس 8107في ألاٌو مً أهخىبش غام 

كائذ أسوان الجِؾ التروي "خلىص ى أواس 

وسئِغ الىصساء الفىمالي "خعً غلى خحري" 

ذمذ 
ّ
ً مً الجاهبحن . وكذ ك ومعإولحن آخٍش

هزه اللاغذة خذماث ال بأط بها للجِؾ 

وي خالُا غلي الفىمالي ئر ٌؽشف الجِؾ التر 

ب أهثر مً  أالف حىذي  01جذٍس

وغلي الشغم مً أن العشف  .([18])ـىمالي

باث الالصمت للضباط  التروي ًلذم الخذٍس

اإلاخذسبحن مً الجِؾ الفىمالي ئال أن 

لم  الخيالُف التي جىفلذ بها الحيىمت الترهُت

ب والعىً والعػام  جلخفش غلى الخذٍس

ُف فدعب، بل حػّذث ئلى حغعُت الخيال

ج الجىىد والضباط بذفؼ  ألاخشي بػذ جخٍش

سواجبهم وججهحزهم بالعالح واإلاعخلضماث 
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داث  ت ألاخشي خعب جفٍش الػعىٍش

 ([19]) اإلاعإولحن في الحيىمت الفىمالُت

هجذ أًضا مً ضمً الاجفاكُاث ألامىُت 

اإلابرمت بحن جشهُا والفىماٌ في املجاٌ 

ش حهاص الؽشظت  الػعىشي هى ئغادة جعٍى

لي، و كذ دغمذ جشهُا الفىماٌ في الفىما

هزا املجاٌ مً خالٌ جلذًم مبلغ مالي كذسه 

ا للحيىمت الفىمالُت  ملُىهحن دوالس ؼهٍش

لذفؼ سواجب غىاـش الؽشظت ورلً خعب 

ذ ظفحر جشهُا لذي الفىماٌ  أولغً “جفٍش

م . جىلذ جشهُا 8106ورلً في غام ” بُىش

هزلً معئىلُت ئغادة بىاء حهاص الؽشظت 

ض الػالكاث الفىم الي مً خالٌ الخػاون وحػٍض

ب  مؼ حهاص الؽشظت التروي مً خالٌ جذٍس

 . وجأهُل كىاث الؽشظت الفىمالُت

 الخاجمت: 

للذ جىاولذ في هزه الىسكت الػلمُت الػالكت 

الترهُت الفىمالُت مً خالٌ حعلُغ الضىء 

ت وجأزحراتها غلي  ؼ جشهُا الخىمٍى غلى مؽاَس

. في املحىس ألاٌو  غملُت العالم في الفىماٌ

مً الذساظت جىاولىا غً الذولت الفىمالُت في 

مشاخل الاظخلالٌ والػهذ اإلاذوي والػعىشي 

مؼ ؤلاؼاسة ئلى مشخلت الحشب ألاهلُت . جضّمً 

املحىس الثاوي مً الذساظت الحذًث غً 

مدعاث غملُت العالم في الفىماٌ 

ت ألاصمت  واإلاإجمشاث التي أكُمذ مً أحل حعٍى

لُت ظلمُا . مؼ رهش أهم مخشحاتها الفىما

ومىهجُاتها في ملاسبت اإلافالحاث وسأب 

الفذع بحن الفشكاء ، ختى اللحظت مؼ الترهحز 

ت والتي مً ؼأنها أن  ؼ الخىمٍى غلي اإلاؽاَس

 . جخذم للمىاظىحن البععاء داخل الفىماٌ

ؼ  اإلاالخظ أزىاء ئغذاد الذساظت أن ول اإلاؽاَس

ت وأخشي الترهُت مً معاغذاث ئوعاهُ

ت أو اكخفادًت واهذ  ت أو اظدثماٍس جىمٍى

هاجحت ، بل وللُذ اظخدعاها مً العشف 

الفىمالي الزي لم ٌػذ ًخدعغ مً الجهىد 

الترهُت أًا وان هىغها . هما لىخظ أن الؽاسع 

ؼ جشهُا  الفىمالي غمىما أكشب ئلى مؽاَس

ذ مداوالتها في ئغادة بىا ء دولت  ٍإ وحذاهُا ٍو

شف أخش ظىاء وان غشبُا الفىماٌ مً أي ظ

أو غشبُا . ولهزا فان جشهُا هذولت وهؽػب 

حعخعُؼ أن جلػب دوسا هاما في اإلافالحت 

ػها  الىظىُت في الفىماٌ . ومً خالٌ مؽاَس

هزلً ًمىً أن جإزش في ـىؼ غملُت العالم 
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في الفىماٌ . ئضافت ئلى أنها جخمخؼ بثلت 

ألاظشاف الفىمالُت وكذ أزبدذ رلً مً 

خضافتها غذة مشاث اإلافاوضاث بحن خالٌ اظ

 . الفىماٌ وأسض الفىماٌ في جشهُا

الجذًش باإلؼاسة هىا أن مػظم الفشاغاث 

التي ججشي خالُا في الفىماٌ أظاظها 

الخىافغ غلي العلعت والثروة ، و الفىماٌ 

بعبُػت الحاٌ ًخمخؼ بمىاسد ظبُػُت مخجذدة 

خُث ًمىً لذولت مثل جشهُا راث ئمياهاث 

ن حعدثمش في املجاالث الىاغذة مثل ضخمت أ

كعاع البتروٌ والضساغت والثروة العمىُت ، 

هزا الاظدثماس الزي ئرا جم مً ؼأهه أن ًىفش 

فشؿ غمل للعاغاث واظػت مً الؽػب 

الفىمالي وزم حػىد الفائذة للعشفحن وسبما 

ٌعاهم في الحذ مً الخىافغ املحمىم 

ً  . لالظدُالء غلى زشواث آلاخٍش
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http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/05/160525074150891.html 

 .مشحؼ ظابم : دساظت بػىىان: الخىحه التروي ججاه الفىماٌ .0

 . هفغ اإلاشحؼ .22 .8

ت وأظتراجُجُت .1  .مشحؼ ظابم : الػالكاث الترهُت الفىمالُت غالكت اخٍى

ت في الفىماٌ : ألاهذاف  .4 ملاٌ جدلُلى وؽش في جشن بشط: بػىىان: اللاغذة الػعىٍش

خ : و  خ الذخٌى 8107ـ  01ـ  81ألابػاد ؤلاظتراجُجُت ، وؽش بخاٍس ـ 01ـ  81م . جاٍس

 . م8109

https://www.turkpress.co/node/40943 

خ الذخٌى : .25 ت بػىىان: ماوساء اللاغذة الترهُت في الفىماٌ ، جاٍس ش ووالت ؼهادة ؤلاخباٍس جلٍش

 م8109ـ  01ـ 88

https://shahadanews.com/?p=1177 



 

 

 

 


