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”السياسة الخارجية اإلسبانية“ في ”القديس يوسف“

USJ     المتحدثون في الطاولة المستديرة في جامعة القديس يوسف

صدى البلد  

لعالقات  وا ريخ  لتا ا نظم قسم 
الدولّية في كلّية اآلداب والعلوم 
لقّديس  ا معة  جا فــي  نّية  إلنسا ا
يوسف – بيروت، طاولة مستديرة 
حول ”السياسة الخارجّية اإلسبانّية: 
الخطوط العريضة وتطبيقها في 
الشرق الــوســط“، جمعت سفيرة 
اسبانيا في لبنان ميالغروس هرناندو 
وأستاذ العالقات الدولّية في جامعة 
دوستو اإلسبانّية إينيغو أربيول 
اآلداب كريستين  كلّية  وعميدة 
ــرة قسم  ــدي ــاف وم ــّس بــابــكــيــان ع
التاريخ كارال إّده، وحشًدا من الطّالب 

والمهتمين.
ــن أهمّية  ــاف ع ــّس تــحــّدثــت ع
المقاربتين األكاديمية والرسمّية 
لعالقات اسبانيا الخارجّية، التي ترزح 

تحت ثقل التاريخ والجغرافيا واللغة 
وإرث الحرب األهلّية اإلسبانّية. كما 
أشارت إلى أن ”اسبانيا هي رابع مانح 
ل نقطة أساسية في 

ّ
دولي، مما يشك

سياستها الخارجّية“.

بين إسبانيا ولبنان
من جهته، انطلق أربيول من واقع 
اسبانيا التاريخي والجغرافي ليقول 
ـــي ومتوسطي  إن بلده هو ”أوروب
ــه عالقات  وقــريــب مــن افريقيا ول
ثقافّية وِقَيْمّية وعائلّية مع أميركا 
الالتينّية، باإلضافة إلى كونه بلدا 
أطلسيا، مما حّتم على السياسية 
الخارجّية، بعد أفول الدكتاتورّيةعام 
١٩٧٥، أن تكون توافقّية حيادّية. 
التــحــاد  ا لــى  ا نيا  اسبا فانضمت 
األوروبي وحافظت على عالقتها، التي 
كانت موجودة ايــام الدكتاتورّية، 
مع الواليات المتحدة، لكن من غير 

خضوع وتبعّية، فظلت عضوا في 
لــوقــت نفسه  ا ــي  حلف الناتو وف
استطاعت تخفيض عــدد القوات 
األميركية على أرضها. وكان ألول 
حكومة اشتراكّية منتخبة ديمقراطيا 
الدور األبرز في اعتماد هذه المقاربة 
التوافقّية والتخلي عن كليشيهات 

الديكتاتورّية“.
وتحدثت هرناندو عن السياسة 
الخارجّية وقــالــت: ”لكن سياسة 
خارجّية جديدة اعتمدت فيما بعد، إذ 
قامت على رؤية ِقَيْمّية، أبرز عناوينها 
االلتزام بالسالم واألمن العالميين 
ما يدفعنا الى أن نكون موجودين 
لبنان في مهمة حفظ سالم،  في 
واإليمان بالعالقات والمؤّسسات 
الثنائّية، ومحاربة الفقر، فإسبانيا 
كانت بلدا فقيرا يعتمد على المنح 
والمساعدات، وحين تطّور اقتصاده 

أراد بدوره أن يساعد دوال نامية“. 
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