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المتعمد آلالف رسائل اإلغاثة ألفراد  موظفيه بتجاهل ومزاعم بسوء إدارته لألزمة األفغانية اتهامهراب في ظل إقالة أتت  1

 .ابولكعاصمة ومجموعات ومنظمات تطلب المساعدة للخروج من أفغانستان بعد التقدم السريع والمفاجئ لحركة "طالبان" نحو ال
اب إذ رعن خدمات  كليا يكن جونسون مستعدا لإلستغناءلم  ،"الكارثي"اإلداري ولكن رغم هذه الفضيحة التي وصفها الكثير بالفشل 

 .لمنصب وزير العدل بالرغم من االنتقادات التي طالتهنقله 
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 والصين.من روسيا  كل  العالمي لنشاط الناتجة عن ستكون ان تواجهها التحديات التي ستحاول قد حددت بريطانيا أن أكبر كانت  2

ية محدودة ستراتيجامتحولة من شراكة األخيرة،  فترةفي ال قد تطورت بشكل ملحوظ ات الروسية الصينيةالمثير لالهتمام أن العالق
بات يدا العقوغوطات الغربية وتحدتحت تأثير الضحدثت هذه التطورات . على مختلف األصعدة من التعاون غير مسبوقةالى حالة 

 .وياتهامست في أعلى"شراكة استراتيجية شاملة"  على أنهاف هذه العالقة ، ما جعل بوتين يوص  على البلديناالقتصادية 
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: مسؤوليات كليفرلي في هذا المنصب على الصفحة الرسمية للحكومة البريطانيةملخص  3

cleverly-https://www.gov.uk/government/people/james  

 

https://www.gov.uk/government/people/james-cleverly
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. اتهم الحكومة بتجاهل األسكتلنديحقوق اإلنسان عن الحزب الوطني  باسمدان اوهارا" هو عضو في البرلمان والمتحدث ن"بر 4

انتهاكات النظام البحريني لحقوق اإلنسان وعدم التعامل معه بمسؤولية، عندها دافع كليفرلي عن أهمية عدم زعزعة العالقات مع 
جيدة مع النظام تجارية امل، أي المبني على الحوار و التوجيه، هو أفضل خيار لضمان عالقة البحرين وأن األسلوب المتبع في التع

co-independent-https://www-: البحريني
-cleverly-james-bahrain-uk.cdn.ampproject.org/v/s/www.independent.co.uk/news/uk/government
-stewart-bob-government-uk

b1992585.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=
referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&amp&43352748101616

-james-bahrain-share=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fuk%2Fgovernment
b1992585.html-stewart-bob-government-uk-cleverly  

 
 

https://www-independent-co-uk.cdn.ampproject.org/v/s/www.independent.co.uk/news/uk/government-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16433527481016&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fuk%2Fgovernment-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html
https://www-independent-co-uk.cdn.ampproject.org/v/s/www.independent.co.uk/news/uk/government-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16433527481016&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fuk%2Fgovernment-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html
https://www-independent-co-uk.cdn.ampproject.org/v/s/www.independent.co.uk/news/uk/government-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16433527481016&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fuk%2Fgovernment-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html
https://www-independent-co-uk.cdn.ampproject.org/v/s/www.independent.co.uk/news/uk/government-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16433527481016&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fuk%2Fgovernment-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html
https://www-independent-co-uk.cdn.ampproject.org/v/s/www.independent.co.uk/news/uk/government-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16433527481016&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fuk%2Fgovernment-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html
https://www-independent-co-uk.cdn.ampproject.org/v/s/www.independent.co.uk/news/uk/government-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16433527481016&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fuk%2Fgovernment-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html
https://www-independent-co-uk.cdn.ampproject.org/v/s/www.independent.co.uk/news/uk/government-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16433527481016&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fuk%2Fgovernment-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html
https://www-independent-co-uk.cdn.ampproject.org/v/s/www.independent.co.uk/news/uk/government-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16433527481016&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fuk%2Fgovernment-bahrain-james-cleverly-uk-government-bob-stewart-b1992585.html
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)حزيران/يونيو  ،"بريطانيا العالمية: ميزة القوة الناعمة للمملكة المتحدة " البريطاني:ر عن المجلس الثقافي التقرير البحثي الصاد 5

قوى لل تصورات الشباب ويستكشف، مجموعة دول العشرينهي الدولة األكثر جاذبية في أن بريطانيا  ؤكد رسميًاي، (2021

 . التقرير كامالً: في العالم االقتصادية العظمى
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/global_britain_the_uks_soft_power_advantage_r

eport.pdf  

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/global_britain_the_uks_soft_power_advantage_report.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/global_britain_the_uks_soft_power_advantage_report.pdf
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الجنوبية، وكان قد خدم  ألميركا ةالمبعوثمل كجزء من المهمة االقتصادية ، كان قد عبريطاني ودبلوماسيممول ، ديبرنون دغارا 6

 .1925-1920بين  في منصب سفير في برلينقبلها 

 ه
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نح الملك جورج السادس المجلس البريطاني ميثاقًا ملكيًا لتعزيز "معرفة أوسع بـ ]المملكة المتحدة[ واللغة اإلنجليزية في الخارج م 7

www.britishcouncil.org/abouthttps//:-وتطوير عالقات ثقافية أوثق بين ]المملكة المتحدة[ والبلدان األخرى": 
us/history  

 
 اإلطارفي  ( موجة من النقاشات واالنتقادات الحادة التي طالت المجلس الثقافي البريطاني1992) لروبرت فيلبسونأثار كتاب  8

 إطارمل في ياسية تعس أداةرئيسية لتحقيق ما أسماه "االستعمار اللغوي"، وبذلك يكون  أداةعلى أنه  فيلبسون، اذ صوره األكاديمي
لمجتمعات ثقافي في الغزو الالناعمة التي تشتهر بريطانيا في تفعيلها. يدور النقاش حول كيفية توظيف اللغة اإلنجليزية لتحقيق االقوة 

الحالة  كسلتي تعاإلى تغيير جذري في سياسة اللغة إلصالح التوازن وتعزيز التعددية اللغوية  فيلبسون فدعابها.  غير الناطقة
حد  لسياسة علىويات واوقد ناقش هذا الموضوع العديد من األكاديميين في دوائر اختصاصي اللغ الطبيعية الستخدام اللغة في العالم.

 سواء. 
 

https://www.britishcouncil.org/about-us/history
https://www.britishcouncil.org/about-us/history
https://www.britishcouncil.org/about-us/history
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أن تكون األرقام المذكورة لتعداد للقوات غير دقيقة، فبعضها تم جمعه من الموقع  يجب األخذ بعين االعتبار بوجود احتمالية 9

م في األرقا الدقة متعددة بحسب توفرها، ما يورد احتماليه عدمت مختلفة والرسمي لوزارة الدفاع، و البعض اآلخر من خالل مقاال
 اضر.في الوقت الح يؤخذ بها كأرقام تقريبيةلالحتياط، ، لذا  %100بدرجة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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june-terrorism-countering-for-strategy-s-kingdom-united-https://rm.coe.int/the-التقرير كامالً:  10

2018/16808b05f3  

https://rm.coe.int/the-united-kingdom-s-strategy-for-countering-terrorism-june-2018/16808b05f3
https://rm.coe.int/the-united-kingdom-s-strategy-for-countering-terrorism-june-2018/16808b05f3
https://rm.coe.int/the-united-kingdom-s-strategy-for-countering-terrorism-june-2018/16808b05f3
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( من المجلة الصادرة عن "مركز مكافحة اإلرهاب"، وهو مركز أبحاث 2019نُشرت هذه المقابلة في العدد السابع )آب /أغسطس  11

لتقديم التعليم واألبحاث والتحليل السياسي  2003أميركي في األكاديمية العسكرية األميركية في وست بوينت، نيو يورك. تأسس عام 

ct-https://ctc.usma.edu/view-كافحة اإلرهاب واألمن الداخلي. للنص الكامل للمقابلة: في مجاالت خاصة باإلرهاب وم
centre-analysis-terrorism-joint-mskingdo-united-head-former-raine-suzanne-foxhole/  

 

https://ctc.usma.edu/view-ct-foxhole-suzanne-raine-former-head-united-kingdoms-joint-terrorism-analysis-centre/
https://ctc.usma.edu/view-ct-foxhole-suzanne-raine-former-head-united-kingdoms-joint-terrorism-analysis-centre/
https://ctc.usma.edu/view-ct-foxhole-suzanne-raine-former-head-united-kingdoms-joint-terrorism-analysis-centre/
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12 *Snowden reference 


