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 ــــشئ

 3تــــــدولي شــــؤون
 

 ؟«أبى مازن »لـ « بديل»هل كررث واشنطن البحث عن 

 2102\2\6  الدستور  عريب الرنتاوي
في األنباء، أف الكاليات المتحػةة ترػ م اتالػاالت مػص اتالػيات فيةػطينيل مػف الرػيل الل بيػل كال ػة ، ب ػة 

يػػل الةػػوـ، كلػػك ال ػػ ا  الػػ م رػػاء  ػػ ة قػػ ا  ال يػػاةة الييةػػطينيل كقػػؼ االتالػػاالت مػػص كااػػنطف التاالػػل ب مي
ف ؿ عيػ  قػ ا  ت امػب االعتػ اؼ بال ػة  عاالػمل لةػ اليؿ كن ػؿ ةػيا ة بػوةي مػف تػؿ أبيػب إليةػا     ال يػاةة 
الييةػػطينيل  انػػت أكرػػحت (كقػػ  ت  أف عالػػ  االحت ػػا  األم ي ػػي ل عايػػل عمييػػل كالكةػػاطل فيةػػا، انتةػػ ، 

 بةييل، تحت  عايل األمـ المتحةة ” آليل ةكليل“كأنةا ةتا ع في البحث عف 
نحػػف ال ن ػػ ؼ ب ػػة، ال  يػػ  مػػف الم طيػػات حػػكؿ لػػ ي االتالػػاالت أك لكيػػل األطػػ اؼ كال ناالػػ  المنت طػػل 

يبػػػةك أنةػػا أاػػػ يت فػػي الم ػػػ  ال لاةػػي فػػػي  اـ او (الم اط ػػل ، مػػػف ةكف أف ” األرػػػكاء الحمػػ اء“فيةػػا، ل ػػف 
ةبؽ ليييةطينييف أف كارةكا ال ا ات مف نكعةػا عيػ  ” محاكالتال“يالؿ األم  حة الةيص كال ع ، فم ؿ ل ي 

امتػػةاة تػػا يك حػػ  تةـ الكطنيػػل الم االػػ ة، حتػػ  أف تػػا يك لػػ ي الح  ػػل كمنظمػػل التح يػػ ، يم ػػف أف يكالػػؼ 
 ” التنازع عي  تم يؿ الا ب الييةطيني“أك ” ال ياةات البةييل“بأنه تا يك الال اع رة ماا يص 

يػػت محػػاكالت كااػػنطف حػػكؿ  مػػكز فيةػػطينيل مػػف الػػةاتؿ، لتحػػؿ محػػؿ منظمػػل زمػػف رػػك ج بػػك  األب، ت  
الماػػػت ؾ إلػػػ  مػػػؤتم  مة يػػػة     حيػػػة  عبػػػة الاػػػافي، حنػػػاف عاػػػ اكم  –التح يػػػ  فػػػي إطػػػا  الكفػػػة األ ةنػػػي 

كالػػالب ع ي ػػات، مػػف ألمػػص نرػػـك تيػػؾ الح بػػل التػػي مرػػ  عييةػػا اقف مػػا ي ػػ ب مػػف  و ػػل ع ػػكة     لػػؤالء 
  الػػيل عرػػكيل بيػػتن كالمنظمػػل كالح  ػػل الكطنيػػل، كلػػـ نةػػ كا تطػػكاتةـ لحظػػل بيحظػػل مػػص رمي ػػان  ػػانكا عيػػ

ال احػػؿ ياةػػ  ع فػػات، كتي ػػكا منػػه الت ييمػػات كالتكريةػػات، إلػػ  أف رػػاء أكةػػيك، كاالعتػػ اؼ المتبػػاةؿ، كب يػػل 
 ال الل م  كفل 

ؿ اػػا كف،  لػػي  ح كمػػل التػػي أعػػاة بةػػا أ يليػػ” الةػػك  الػػكاقي“زمػػف رػػك ج بػػك  االبػػف، كفػػي ةػػياقات عمييػػل 
، ”أبػك عمػا “إة اليؿ آن اؾ، احتوؿ الريل الل بيل، لـ يةٌت  ال رؿ رةةان لتحريـ زعامل ال لي  الييةػطيني 

كاةػتحةاث منالػب  لػي  كز اء، ” إالوح النظاـ الييةطيني“الة اليييل، أت ت ا ؿ  –المحاكلل األم ي يل 
ي محمػػكة عبػػا ، مػػةعكمان فػػي حينػػه مػػف  مػػكز كاتالػػيات الػػ م اػػليه ألكؿ مػػ ة، الػػ لي  الييةػػطيني الحػػال

 فيةطينيل عةيةة،  اف مف أاة لا ياة  عبة  به كةوـ فياض كمحمة ةحوف 



 

 ــــشئ

 4تــــــدولي شــــؤون
 

ال تحةلا كال ت يص مف زتمةػا منالػب مةػتحةث ” أبك عما “اا كف، أف زعامل  –كحيف تأ ة لي نالي بك  
 بػت لةػؤالء، أف ع فػات، لػي  بػكا ة التيػ يط  أك التوؼ اتالػيات متةػاكقل مػص ال  بػل األم ي يػل     كحػيف

ب كابت ال ريل الييةطينيل األةاةيل، كأنه لـ يليؽ الباب أماـ حؽ الاػ ب الييةػطيني فػي م اكمػل االحػتوؿ، 
إلػػ  مػػا كالػػيت إليػػه زمػػف الػػ لي  األم ي ػػي ” تيػػكة  امػػب ةيييػػة“ب ػػة أف ةػػٌةت الةػػبؿ أمػػاـ أكةػػيك، ككالػػيت 

يةػػكة بػػا اؾ،   لػػي  ح كمػػل االحػػتوؿ، اػػنت إةػػ اليؿ ح بةػػا لعػػاةة احػػتوؿ الرػػيل الل بيػػل، بيػػؿ  يينتػػكف كاد
 ، تكطلل ال تياؿ مةمكمان  ما تؤ ة ال كايل الييةطينيل ”ع ينه“كمحاال ة ع فات في 

اػػا كف، كمػػف بػػاب الحيػػاظ عيػػ  عوقاتػػه بحيييتػػه االةػػت اتيريل، طيػػب ال ف مػػف إةا ة رػػك ج بػػك  االبػػف، 
لػػػي   م “كالػػػيه ةاعمػػػان لو لػػػاب كمح رػػػان عيػػػ  ال  اليػػػل كال نػػػؼ، كألنػػػه أالػػػبن بتالػػػييل ياةػػػ  ع فػػػات، ب

تمػػاـ عمييػػل الةػػوـ     يكمةػػا، فػػكر  بػػك  بطيػػب ”الػػيل ، بػػؿ كع بػػل عيػػ  ط يػػؽ اةػػتلناؼ المياكرػػات كاد
رييه الةػ الييي (البيػةكز  ، كطيػب إليػه تػ ؾ المةػألل لي نايػل اللةيػل اا    فمػا  ػاف مػف اػا كف إال أف  ٌة 

” رػكءى أترػ “ييه بال كؿ5 إف ال نايػل اللةيػل بحارػل أحيانػان لمػف ي ينةػا     الػمت بػك ، كاعتبػ  الػمته ع
 لتالييل ياة  ع فات، ك اف ما  اف 

، ي ػػي  الييةػػطينيكف مػػص إةا ة ت امػػب كح كمػػل نتنيػػالك، مناتػػات مما يػػل، كتمػػ  قيػػاةاتةـ بالةػػياؽ  اتػػه،  اليػػـك
ح يل ح  ل ال يػاةة ال ا زميػل لياةػ  ع فػات، يم ػف أف يطيػؽ مةػا  ” ت ييص“كلي التي ظنت في حينه، أف 

التةكيل كالحػؿ النةػالي     تػاب ظػف ال يػاةة كطػا  كةػةمةا، كيبػةك أنةػا لػي  اتةػا، م اػحل لتػ كؽ ال ػأ  
ال م تر عه ياة  ع فات قبؿ أ ب ل عا  عامػان، ب ػة أف باتػت لػةفان لػ ات االتةامػات التػي كرةػت ل  فػات، 

 منةريل منظمل، تنت ط فيةا أط اؼ عةيةة ” يطنلا“كل مييل 
االتالاالت األم ي يل مص اتاليات فيةطينيل مةػت يل، يب ػث ب ةػالل إلػ  الػ لي  الييةػطيني محمػكة عبػا  
مياةلػػا5 إمػػا الةػػػي  فػػي   ػػاب ماػػػ كع ت امػػب، كالتيػػ يط برميػػػص  كابػػت الاػػ ب الييةػػػطينيل كح كقػػه الكطنيػػػل 

مػا الما كعل، بةءان بال ة  كالور ليف، كلي  انتةاء بالةياةة كاالةت وؿ كأرزاء كاة ل مف الرػيل الل بيػل، كاد
مكارةػػل المالػػي   اتػػه، إف لػػـ ي ػػف بالتالػػييل الرةػػةيل، كلػػ ا احتمػػاؿ لػػـ ي فػػص عػػف الطاكلػػل الةػػ اليييل، فمػػف 

ة اليييان    توؿ تيؽ قياةة بةييل مف الةاتؿ، مةعكمل أم ي يان كاد



 

 ــــشئ

 5تــــــدولي شــــؤون
 

تالػػة  أكلكيػػات ب ػػض ال كاالػػـ  فػػي الةػػنكات ال يييػػل اليالتػػل،    ل ػػف ” ة البةييػػلال يػػاة“كالح ي ػػل أف ماػػ كع 
الػػػ لي  عبػػػا ، الػػػمة فػػػي كرػػػه الرػػػلط كنرػػػن فػػػي الػػػة لػػػ ي المحػػػاكالت تباعػػػان     كل ػػػؿ المػػػؤتم  الةػػػابص 

 لح  ل فتن، قة  ٌ   االنتالا  الت تي ي عي  أالحاب ل ي المحاكالت المابكلل 
ةان، كقة ينظ  إل  االتالاالت األم ي يل مص فيةطينييف مف تا ج األطػ  ال ةػميل ال ييأةكف أب” ال ـك“بية أف 

ليػػتن كالمنظمػػل، ك بمػػا مػػف ةاتيةػػا فػػي م حيػػل الح ػػل، عيػػ  أنةػػا اةػػت ماؿ لمحاكلػػل تةػػكيؽ ب ػػض ال يػػاةات 
مػل أةػماء ، ك ”ماػ كع ال يػاةة البةييػل“األمنيل الةاب ل، كالم  كفػل بةػريةا  يػ  النظيػؼ فيةػطينيان، عيػ  أنةػا 

مػػص ب ػػض ال كاالػـ  المناػػليل بةػػ ا الميػػؼ، كقػة يرػػ م تنةػػيؽ الرةػػكة ” رانبيػػل“ بيػ ة، تك طػػت فػػي عوقػات 
ـٌ لةػا ةػكل  كتكحية المحاكالت، بيف إةا ة  عناء في كاانطف، كح كمل متط فل فػي تػؿ أبيػب، كزعامػات  ال لػ

ف الب لنػػل ليكاليػػات المتحػػةة، عيػػ  أنةػػا األرػػة  بالك الػػل الحالػػ يل لي ماػػا يص األم ي يػػل فػػي المنط ػػل، حتػػ  كاد
رػػػاء  لػػػؾ عيػػػ  حةػػػاب فيةػػػطيف كال ػػػة  كمنظمػػػل التح يػػػ  كالورلػػػيف، بػػػؿ كعيػػػ  حةػػػاب ال  امػػػل كالحػػػؽ 

 ال  بييف بالمرمؿ 
ل ػػة أظةػػ ت التر بػػل الييةػػطينيل المت ا مػػل، أف م ػػؿ لػػ ي المحػػاكالت البالةػػل كالتػػةتوت الرػػا ة فػػي الاػػػأف 

لنك ، إف تكف ت ال اةة الييةطينيل الاليبل كالمةتمةػ ل بػالح كؽ كال كابػت، فالاػ ب ، لف ت ل ا“الييةطيني، 
التػي ” أحالػنل طػ كاةة”الييةطيني،  بما ي كف مف أ  ػ  اػ كب األ ض،   لػان ليتػةتوت التا ريػل ك فرػان لػػ

لةػػػ اط ك قػػػل تةػػػتتةـ لنرػػػاز لػػػ ي االتت اقػػػات، كاحت ػػػا ان لةػػػا     كيم ػػػف البنػػػاء عيػػػ  لػػػ ا ال ث المتػػػ ا ـ، 
االبتػزاز بال يػػاةة البةييػل، أيػػان  ػػاف مػف أاػػة لا أك لػػٌكح بةػا     فةػػ ي المػ ة،  مػػا فػػي المػ ات الةػػاب ل، ال يت يػػؽ 
األمػػ  باػػتص لػػ ا الػػزعيـ أك  اؾ، بػػؿ بمةػػت بؿ ال رػػيل الكطنيػػل لياػػ ب الييةػػطيني     كألنةػػا  ػػ لؾ، فيػػف 

ـ، ريكاػػان مػػف الحييػػاء كالمت ػػاطييف مػػف أبنػػاء اػػ بةا فػػي ت ػػةـ ال يػػاةة الييةػػطينيل، إف لػػي نػػكت كع ػػةت ال ػػز 
قييميػل كم ا ػز ةكليػل، لةػا أ بػ  المالػيحل فػي إةػ اط لػ ا  الةاتؿ كالتا ج أكالن، كمف م ا ز كمحػاك  ع بيػل كاد

 المة  ، ال حبان بزيةو بؿ   لان ب م ك 
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 إيران في لحظت الخأّزَمين الداخلي والخارجي

 2102\2\6  االتحاد  عبد الوهاب بدرخان
الةػ اليييل ليػ اف، فالمؤٌاػ ات  -األ رن أف ل ي الةنل لف تمرػي مػف ةكف تالػ ية فػي المكارةػل األمي  يػل 

الح كمػػل الاػػ عيل بػػةعـ تتزايػػة فػػي متتيػػؼ الةػػاحات الةػػك يل كاليبنانيػػل كال  اقيػػل، كبم ػػزؿو عنةػػا تحػػ ز قػػكات 
مزيػػػةان مػػػف الت ػػػٌةـ فػػػي تحرػػػيـ  ق ػػػل الةػػػيط ة الحك يػػػل   مػػػا أف الرػػػلكط األمي  يػػػل « التحػػػالؼ ال  بػػػي»مػػػف 

لت ػػةيؿ االتيػػاؽ النػػككم بػػةأت تبيػػك  تيالمػػان مػػص االتحػػاة األك كبػػي، الػػ م ي ٌ ػػز عيػػ  ميػػؼ تطػػكي  الالػػكا يك 
اة المكارةل التا ريل، لناؾ أيران الليياف المةػتمٌ  فػي الػةاتؿ الباليةتيل الي انيل كاةتتةاماتةا  كل ف، بمكاز 

الي انػػػي نيةػػػه، كقػػػة بػػػات كارػػػحان أف أةػػػبابه المبااػػػ ة م تبطػػػل بالةياةػػػات االقتالػػػاةيل كالماليػػػل لينظػػػاـ  مػػػا 
بملام اتػػه القييميػػل  أم أف ةياةػػات مػػا ي ػػا ب أ ب ػػل ع ػػكة تالػػؿ اقف إلػػ  من طػػؼ تطيػػ  يتحٌمػػؿ النظػػاـ 

 لتب ي  الال كبات ال النل « المؤام ة»ؤكليته، كال يييةي االتتباء ك اء نظ يل كحةي مة
كمػػف المؤٌاػػ ات أيرػػان أف مكةػػ ك، التػػي لٌكحػػت كااػػنطف بام ػػاف فػػ ض ع كبػػات عيػػ  مةػػؤكليف  بػػا  فيةػػا، 
 باتت تكرن كقكفةا إل  رانب طة اف، حت  أنةا اٌ  ت في أف ت ػكف إيػ اف مالػة ان ليالػكا يك التػي يطي ةػا
الحك يكف عي  ال ياض  كل ف ترة  موحظل تمةل أياـ متتاليل توح ت فيةا أحةاث كمكاقػؼ تػةٌؿ عيػ  أف 
األ  ع التا ريػػػل الي انيػػػل ةػػػت كف مةػػػتةةفلن أ  ػػػ  ممػػػا  انػػػت ةػػػاب ان  كقػػػة بػػػةألا  لػػػي  الػػػكز اء الةػػػ الييي 

يػػػالك أف إيػػ اف ت مػػؿ عيػػػ    تػػوؿ ل الػػه مػػص الػػػ لي  ال كةػػي، كلػػـ ي ػػػف المةػػـ فػػي تالػػ يحات نتن94/10(
بػؿ إف األلػـ كاأل  ػ  رٌةيػل مػا يت يػؽ بمالػنص ليالػكا يك فػي رنػكب لبنػاف، إ  « محك إةػ اليؿ مػف الت يطػل»

، تالكالػان أف الم يكمػات «حػزب او»بةا  أف نتنيالك قالػة فوةيميػ  بػكتيف لبو ػه بػأف إةػ اليؿ ةػتةارـ 
ف الةػػ الييييف تكاٌلػػيكا أتيػػ ان إلػػ  تحةيػػة مكق ػػه  ك ػػؿ عػػف لػػ ا المالػػنص متةاكلػػل منػػ  أ  ػػ  مػػف عػػاـ، كيبػػةك أ

الةينا يكلات الاال ل تيية بأف أم ر بل إة اليييل في لبناف قة تت افػؽ بمكارةػل رةيػةة فػي  ػٌزة ك بمػا تاػ ؿ 
ربةػل الرػكالف، حيػػث زاةت إيػ اف أعػػةاة م ػاتيي مييياػػياتةا المنتاػ ة فػي رنػػكب   بػي ةػػك يا  افرػل التطػػط 

  إة اج 00/10 يػػػػـ  كلػػػػـ ي ػػػػف مالػػػػاةفل أف ت يػػػػف كااػػػػنطف ( 01إلػػػػ   91اةلـ إلػػػػ  عمػػػػؽ ال كةػػػػيل لب ػػػػ
  19/19فػػػي لػػػكالن ال لػػػاب، كأف تيتبػػػص  لػػػؾ (« حمػػػا »إةػػػماعيؿ لنيػػػل  لػػػي  الم تػػػب الةياةػػػي لح  ػػػل 

 في ةيةيل ع كبات ةتتالاعة تباعان « حزب او»ب  كبات لرةات ممٌكلل لػ



 

 ــــشئ
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 ػػٌزة  ػػاف م اػػحان ةالمػػان لتالػػ ية عةػػ  م، كل ػػف  -رنػػكب لبنػاف-الرػػكالف كيؤٌ ػة عةيػػة مػػف التبػػ اء أف م يػػث 
 ، أمػػا 9102الةا ة األمي  يػػل الةػػاب ل اةػػتب ةته لمالػػيحل إيػػ اف عيػػ    ػػـ ةعمةػػا إةػػ اليؿ فػػي حػػ ب  ػػزة (

كالمييياػػػيات فػػػي « حػػػزب او»الةا ة الحاليػػػل فاعتمػػػةت اةػػػت اتيريل لت يػػػيص النيػػػك  الي انػػػي كت تبػػػ  رػػػ ب 
رػ اؼ  ةػك يا مػف تطكاتةػا التنيي يػل، كلػػ لؾ فةػي ال تتيػي ةعمةػا لةػ اليؿ  كمػص أف كااػػنطف « حمػا »كاد

لػػػـ تيالػػػن الػػػ احل عػػػف اةػػػت اتيريل مكارةػػػل مػػػص  كةػػػيا، إال أف الرػػػ اءات التػػػي تتتػػػ لا فػػػي اػػػماؿ ةػػػك يا 
مومحةػػا ك ػػ لؾ فػػي ال ػػ اؽ، فرػػون عػػف ميػػؼ التػػةٌتؿ ال كةػػي فػػي االنتتابػػات األمي  يػػل، تاػػٌ ؿ فػػي ب ػػض 

ي اف « الا ا ل»اتتبا ان ل بات   بيف  كةيا كاد
كفػػي الم ابػػؿ،  ػػاف الفتػػان أف ت ػػٌ   الةػػيطات الي انيػػل تتييػػؼ قيػػكة القامػػل الرب يػػل لياتالػػيتيف الم ا رػػتيف 

، فػػي إطػػا  اةػػترابل  يػػ  «الالػػوحييف»ميػػ  حةػػيف مكةػػكم كمةػػةم   كبػػي، فػػي تطػػكة ترػػ ةا أكةػػاط 
حترارػػات األتيػػ ة  كل ػػف لػػا لػػك   كبػػي ييتػػ ج مػػف مكقػػص احترػػازي  ةػػالل إلػػ  م ينػػل مػػف النظػػاـ لح  ػػل اال

ليمنػػػل »، منػػٌةةان بػػػ«إالػػوحات لي ييػػل قبػػػؿ فػػكات األكاف»  يػػةعكي فيةػػػا إلػػ  01/10نلي (الم اػػة عيػػي تػػام
  ا تةػػػبت لػػػ ي 00/10عيػػػ  الػػػةكال  الةياةػػػيل كاالقتالػػػاةيل كاألمنيػػػل  كفػػػي اليػػػـك التػػػالي (« الحػػػ   ال ػػػك م

ت ال ةػػػالل ألميػػػل أ بػػػ  عنػػػةما قالػػػة الػػػ لي  حةػػػف  كحػػػاني رػػػ ين التمينػػػي ليي ػػػي تطػػػاب افتتػػػاح احتيػػػاال
تةػػ   ػػؿ اػػيء ألنػػه لػػـ يةػػمص مطالػػب »الػػ م « مالػػي  الاػػاي»لي ػػك ة، إ  حػػ   النظػػاـ مػػف  04الػػ   ل الػػػ
 توؿ االنتيارل الا بيل « ية ط الةي تاتك »، كل ؿ الت  ي  بالااي يي ًرص الالةل لةتاؼ «الا ب

 يم ػف تراليػه، كعيػ  كلـ ت ًف تح ي ات   كبي ك كحاني ايلان آت   ي  أف المأزؽ الػةاتيي أالػبن م ي ػان كال
  ـ أنةما لـ يتطٌ قا مباا ةن إلػ  الطمكحػات التا ريػل لينظػاـ، إال أف االنتيارػل ةػيطت الرػكء عيػ  ا تبػاط 
األزمػل الةاتييػل بالةياةػػات التا ريػل  كالمؤٌ ػة أف عيػػي أ بػ  كاليتػي، مةتاػػا  تػامنلي، لػـ ي ػػف يػ ٌة مبااػػ ة 

ةػ اليؿ عنػةما قػاؿ (عي   كحاني، بؿ  ػاف يتاطػب الكاليػات المتحػ  ، إف نيػك  إيػ اف فػي الاػ ؽ 10/19ةة كاد
،  يػػ  أف حررػػه لتب يػػ  لػػ ا النيػػك  ال ت نػػص ةػػكل المييياػػيات، بػػؿ أظةػػ ت أف تاػػتيص «حتمػػي»األكةػػط 

ف تأت ت     كبي ك كحاني الحين5 فالنظاـ لـ ب ة يةمص أالكات الا ب، كلة ا تب اته كاد
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 يت   وجهت نظر مهمت بشأن حدود اللىة إلايران

 2102\2\6  الجزيرة نت  ياسر الزعاترة
فػػػي ظػػػؿ لػػػك  الػػػب ض بترػػػتيـ ال ػػػكة الي انيػػػل، كالحػػػةيث عػػػف ج ػػػزك فا ةػػػيج، كجإمب اطك يػػػل مركةػػػيلج أك 
ج افريلج، إل   ي   لؾ مف المالػطيحات التػي تاػيص فػي مكاقػص التكاالػؿ، بػؿ كفػي ب ػض الم ػاالت أيرػا  

 يرة  بنا التكقؼ أماـ كرةل نظ  أت ل 
قة تبةك كرةل النظ  ل ي متط فػل فػي االترػاي اقتػ ، أعنػي مػف حيػث ت يييةػا مػف حرػـ ال ػكة الي انيػل   بمػا 
ألف الػػػاحبةا ي ػػػا ض ةياةػػػات ت مػػػب عيػػػ  لػػػ ا الالػػػ ية، ك بمػػػا ألنػػػه ي ػػػا ض اليػػػكبي الالػػػةيكني الػػػ م 

ةػػػل لا فػػػا ة الػػػاحب ة ا -إلػػػ  رانػػػب رػػػكف مي اػػػايم -يرػػػٌتمةا تب ػػػا لحةػػػابات ةكلتػػػه األـ أيرػػػا، كلػػػك 
 الاةي ة5 جاليكبي الة الييي كالةياةل التا ريل األمي  يلج 

مػػف نتحػػةث عنػػه لنػػا لػػك أةػػتا  ال وقػػات الةكليػػل فػػي رام ػػل لا فػػا ة ةػػتييف كالػػت، كة اةػػته الرةيػػةة ناػػ لا 
 مؤت ا في مريل جفك يف بكليةي ب نكاف5 جلةتي يا الرمةك يل الةوميلج 

مةػاعةيه تبنػكا الي ػ ة التػي تػ ل فػي إيػ اف قػكة ليمنػل ت يػة الةػيط ة عيػ  الاػ ؽ  ي كؿ كالت إف جت مب كف يػؽ
ألف إيػ اف ليةػت فػي ط ي ةػا ألف تالػبن  -في  أيػه-اللنيلج، كلي ف  ة تاطلل  األكةط، تاالل ةكؿ التييج

 قكة  ب ل 
ا ؽ الةيمل افيػػػػل كلتأ يػػػػة  أيػػػػه لػػػػ ا  ي ػػػػةـ كالػػػػت م ا نػػػػل بػػػػيف قػػػػة ات إيػػػػ اف ال ةػػػػ  يل كقػػػػة ات ري انةػػػػا، كاليػػػػك 

 كالطالييل التي ت ؼ أماـ محاكالتةا الةيط ة با ؿ  امؿ عي  المنط ل 
مييػػػػا  ةكال ،  211مييػػػػكف نةػػػػمل، كةتيةػػػػا ال ػػػػكمي الةػػػػنكم  38كيػػػػ    ال اتػػػػب أف عػػػػةة ةػػػػ اف إيػػػػ اف لػػػػك 

 891يػػ  ال تزيػػة ع -بمػػا فػػي  لػػؾ الحػػ   ال ػػك م-مييػػا  ةكال ، كقػػة اتةا ال ةػػ  يل  01كني اتةػػا ال ةػػ  يل 
ألػػؼ رنػػةم، كب رػػةـ مرنػػةكف لػػـ يحالػػيكا ةػػكل عيػػ  تػػة يب ف يػػ ، الفتػػا إلػػ  أف ةباباتةػػا كم ظػػـ ت ةػػانتةا 

 ال ة  يل ت كة إل  عةة الااي محمة  را بةيكم، كلي في حالل بالةل 
إلػػ  أف عػػةة ةػػ اف الةػػ كةيل كمالػػ  (يرػػـ لةمػػا ال يػػاف الالػػةيكني  كاأل ةف  -فػػي الم ابػػؿ-كياػػي  كالػػت 

مييػػػكف نةػػػمل، كبػػػةتؿ ةػػػنكم يالػػػؿ إلػػػ  ت يييػػػكف ةكال ، أمػػػا الني ػػػات ال ةػػػ  يل  011ا ات يزيػػػة عيػػػ  كالمػػػ
مرتم ػػل فةػػي تمةػػل أرػػ اؼ الني ػػات ال ةػػ  يل الي انيػػل، كلػػةل لػػ ي الػػةكؿ المػػاؿ لتاػػت م ةبابػػات جأب امػػزج 

 ج 08-كم اتوت جأؼ
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 ػػكؿ5 جقػػة ينػػاق  الم ػػاةكف ليػػ اف أف كال ينةػػ  ال اتػػبي الرانػػبى الػػ م ةػػيتط  عيػػ  بػػاؿ  ػػؿ قػػا ئ، حيػػث ي
 الما يل ليةت في ل ي الح الؽ، ل ف في اعتماة طة اف عي  الرماعات الك ييلج 

كلنػػا ي تػػ ؼ ال اتػػب بػػأف إيػػ اف ةعمػػت فػػي الةػػنكات الةػػاب ل قػػكلن محييػػل، بمػػا فيةػػا حػػزب او اليبنػػاني كنظػػاـ 
  يكف في اليمف، كلك ما منحةا تأ ي ا في المنط ل ال لي  الةك م باا  األةة، كالمييايات ال  اقيل، كالحك 

عيػػ  عػػػةـ قػػػة ة النظػػاـ الي انػػػي عيػػػ  الةيمنػػل  كي ػػػةـ لػػػةعـ  لػػؾ رميػػػلن مػػػف  -  ػػػـ  لػػػؾ-ل ػػف كالػػػت يالػػ  
المؤاػػ ات، منةػػا جأف الرماعػػات المحييػػل ال تنالػػاع  ييػػا ألكامػػ  إيػػ اف، كقػػة تنحػػ ؼ عػػف الةياةػػل الي انيػػل 

عػػف إمب اطك يػػل فا ةػػيل  -م ػػؿ لنػػ م  يةػػنر -كمػػف لنػػا فػػاف حػػةيث الػػب ض  عنػػةما تت ػػا ض مػػص أرنػػةتةا 
 رةيةة  ال م ن  لهج 

كي ػػكؿ أيرػػا إنػػه جعيػػ  تػػوؼ  لػػؾ، فػػاف حييػػاء إيػػ اف فػػي المنط ػػل عػػانكا مػػف ن ةػػات ر يػػت طةػػ اف تنيػػؽ 
ألةػػة يظػػؿ ال  يػػ  عيػػ  الةػػوح، كأف  ػػت تزينتةػػا الماليػػل لػػةعـ الرةػػكة التا ريػػل، إرػػافل إلػػ  أف انتالػػا  ا

فا  ػػا ألنػػه يح ػػـ بيػػةا مػػةٌم ا، بينمػػا ةف ػػت الناػػاطات الي انيػػل إلػػ  ظةػػك  ت ػػاكف ت تي ػػي بػػيف إةػػ اليؿ كةكؿ 
 التييج رة طة افج 

كمػػف المؤاػػ ات المةمػػل التػػي ي الػػا ال اتػػب أف جال امػػؿ الطػػاليي مةػػـ فػػي الت ييػػؿ مػػف قػػة ة إيػػ اف عيػػ  قيػػاةة 
نط ػػل  البيػػل ةػػ انةا مػػف الةػػٌنل  كيرػػاؼ إلػػ   لػػؾ أف إيػػ اف ةكلػػل المنط ػػل، فةػػي ةكلػػل اػػي يل ت يػػة ح ػػـ م

 فا ةيل، كلف ترة ةعما مف ال  ب أك أم ةكلل ع بيل ليةيط ة عي  المنط لج 
مػف ع كبػات اقتالػاةيل كحػ كب إل ت كنيػل،  -عي  مةل ال  ػةيف المارػييف-كيريؼ أيرا أف إي اف جعانت 

كب ػػػة - 9110ةيػػػةات مػػػف اليمػػػيف المحػػػافظ، الػػػ م أ ػػػة عػػػاـ كتمكيػػػؿ تػػػا ري ليرماعػػػات الم اةيػػػل لةػػػا، كتة
أف مولػػػي طةػػػ اف لػػػـ الةػػػةؼ التػػػالي  كبنػػػاء عيػػػ  لػػػ ي الظػػػ كؼ  عميػػػت إيػػػ اف مػػػا  -إةػػػ اط الػػػةاـ حةػػػيف

 بكة ةا لحباط ل ا الةةؼ، كلؿ  نا نتكقص ة كتةا كأقكل ةكلل عالميا تحر  لوطاحل بنظامةا؟اج 
حل بػوةي كلػي  مالػيحتنا  فةػك يػةعك بػوةي إلػ  جإيرػاة عوقػات أ  ػ  لي اتب بالطبص نةج آت  يت يػؽ بمالػي

ـٌ  تكازنػػا مػػص ةكؿ المنط ػػل رمي ةػػا بمػػا فػػي  لػػؾ إيػػ افج، ألف  لػػؾ ةػػيؤةم ب أيػػه جإلػػ  الت ػػاكف حػػكؿ قرػػايا تةػػ
 األمي  ييف كالي انييف م ؿ أفلانةتافج 

حكافز  ي تلي  مكاقيةػا، ألف المحػاكالت  ما ي كؿ كالت إف جمنظك  عوقات ريةة مص أمي  ا ةي ةـ لطة اف 
 ألةاء ةك  المتٌ بج  -بنكع مف النراح-األمي  يل الةاب ل ل زؿ نظاـ المولي ةف ةـ 
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ل ا فرو عف أف جنةران  ة ا ةػيةفص حييػاء الكاليػات المتحػةة فػي المنط ػل إلػ  التي يػ  مييػا، كعػةـ االعتمػاة 
 ار ةـ عي  ب ؿ الرةكة ل رالةاج عي  الةعـ األمي  ي ك أنه أم  كاقص، بؿ ةي

كالكاقػػص أف أم نظػػاـ فػػي الكاليػػات المتحػػةة لػػي  بحارػػل إلػػ  مػػكاعظ  ػػي يكاالػػؿ الي ػػب عيػػ  التنػػاقض بػػيف 
إي اف كركا لا ال  بي  لي  ف ط ألف في  لؾ ماليحل لي ياف الالةيكني جالمةلَّؿج، بؿ أيرا ألف  لؾ لػك مػا 

 ية ُّ عي  كاانطف األ باح 
 ػػكة إمب ياليػػل  ةتكاالػػؿ ةياةػػل جفػػٌ ؽ تةػػةج، كال  ة عيػػ   لػػؾ ةػػكل بتةػػكيل إقييميػػل ع بيػػل إي انيػػل كأمي  ػػا  

 ت  يل تةٌم  التةتوت التا ريل، كت ٌ ز عي  ال كاةـ المات  ل لماليحل ا كب المنط ل 
ت اةة قبػؿ أف يتتيػ  عيػي تػامنلي عػف أحػوـ التمػةة كاةػ - مػا ن ػكؿ ةالمػا-ل ا لك األمػؿ الػ م لػف يتح ػؽ 

  ا ات التا يك، كيةتمص لمطالب ا به ال م ت ج إل  الاكا ع تنةيةا بتبةية   كاته في مطا ةة أحوـ عب يل 
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 واشنطن وأكراد سىريا.. معضلت جركيت

 2102\2\6  االتحاد "واشنطن بوست"  جيمس جيفري
ا الػب ض5 ت  يػا كاأل ػ اة فػي توؿ اقكنل األتي ة بةأ ا ناف مف الحييػاء األميػ  ييف فػي التالػا ع مػص ب رػةم

ال يػاـ بػار اء تػكازف  الػص «  ي ػ  تيي ةػكف»ةك يا  كفي كقت ةابؽ مف ل ا األةبكع، حػاكؿ كزيػ  التا ريػل 
مرمكعػػل »، ل نػػه أيرػان أاػػا  إلػػ  «متػػاكؼ ت  يػا األمنيػػل الماػػ كعل»حػكؿ لػػ ي الم رػػيل، حيػث ألمػػن إلػػ  

ةاتػػؿ ةػػػك يا  فمػػا لػػػي الةياةػػل األمي  يػػػل « عػػػف كطػػنةـ مػػف الم ػػاتييف مت ػػػةةم ال  قيػػات، كالػػػ يف يػػةاف كف
 الح ي يل لنا، كما ا يرب أف ت كف؟

كمف الكارن أف الكاليات المتحةة بات لةيةا اقف ةياةل متماة ل فػي ةػك يا  كعػوكة عيػ   لػؾ، فػاف ت  يػا 
ا  األةػػة مػػف تاػاط لا فػػي لػػ ي األلػةاؼ  أكالن، يرػػب حػػؿ الالػ اع األةاةػػي بػػيف الاػ ب الةػػك م كنظػػاـ باػ

توؿ عمييل ةياةيل ت كةلا األمـ المتحةة، كتػؤةم إلػ  ةكلػل مكحػةة ب ػة األةػة  ك انيػان، يرػب ت يػيص النيػك  
 الي اني في ةك يا، كيرب أف تظؿ الةكؿ المراك ة لةك يا آمنل مف رميص التةةيةات المنب  ل عف ةك يا 

 ألةاؼ محك يل
5 الػتتيص مػف األةػة، مػص عػةـ 9100ف األةاةييف لت  يا من  عاـ بالنةبل ليةةؼ األكؿ، فانه ييي بالل ري

كرػػػػكة   ةةػػػػتاف ةػػػػك يل مةػػػػت يل تحػػػػت الح ػػػػـ المحتمػػػػؿ ليحييػػػػاء الةػػػػاب يف ل ػػػػةك ت  يػػػػا كلػػػػك حػػػػزب ال مػػػػاؿ 
ال  ةةػػتاني (بػػي   ػػي   ػػي   أمػػا الةػػةؼ ال ػػاني، كلػػك الحػػة مػػف نيػػك  إيػػ اف فػػي ةػػك يا كرػػماف عػػةـ كرػػكة 

ك ييي بماليحل ت  يا الةبيكماةيل من  أمة ب يػة (ي ػكة إلػ  الالػ اعات المب اطك يػل تةةيةات تنب ث منةا، فة
،  مػا   ػ  الػ لي   رػب طيػب أ ةك ػاف مػؤت ان «التكةػص اليا ةػي»اليا ةيل  فيما يت يؽ باحتكاء  –ال  مانيل 

 كبالك ة عينيل 
محيي، تت اةـ ت  يا تكرةػان كعي  ال  ـ مف تطاب أ ةك اف الحاة كالمنالض ليل ب كتةيطه عي  الال ية ال

ةػ اليؿ، فػاف مالػالن ت  يػا  أةاةيان مص الكاليات المتحةة كأك كبا  ك ما لك الحاؿ مص مالالن الةكؿ ال  بيل كاد
مةػػػةةة مػػػف قبػػػؿ إيػػػ اف التكةػػػ يل بػػػةعـ مػػػف  كةػػػيا، كلمػػػا ال ػػػةكاف الت ييػػػةياف لومب اطك يػػػل ال  مانيػػػل كت  يػػػا 

 الحةي ل 
لمالالن، ال ي ني أف  ؿ ايء عي  ما يػ اـ بػيف كااػنطف كأن ػ ة  فأ ةك ػاف كم ظػـ بية أف ل ا الت ا ب في ا

« االتحػاة الػةيم  اطي ال  ةةػتاني»الا ب الت  ي لةيةـ ماا ؿ  بي ة مص الكاليات المتحػةة التػي تػةعـ حػزب 
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بػيف  ، فرػون عػف ال ػكة ال ةػ  يل الماػت  ل«كحػةات حمايػل الاػ ب»الةك م كرناحه ال ة  م، المتم ػؿ فػي 
إف ت  يػا عال ػل فػي م   ػل مت  ػ ة عيػ  «  ةػك يا الةيم  اطيػل»األ  اة ال ػ ب التػي تةػيمف عييػه، كلػي قػكات 

، كلػػك رماعػل مة رػػل فػػي قالمػل ال لػػاب، كال يم نةػػا «ال مػاؿ ال  ةةػػتاني»طػكؿ حػػةكةلا الل بيػل مػػص حػػزب 
، بحةػػػب مػػػا كالػػػيه «   ػػػيبػػػي   ػػػي»، كلػػػك حػػػزب تػػػابص لػػػػ «االتحػػػاة الػػػةيم  اطي»أف تتحمػػػؿ كرػػػكة حػػػزب 
 متحةث باةـ أ ةك اف 

 إقناع ت  يا
« االتحػاة الػةيم  اطي»أما الكاليات المتحةة ف ػة كارةػت الػ كبات فػي إقنػاع ت  يػا بػأف ةعػـ كااػنطف لحػزب 

كربةل الةفاع ال اتي يت يؽ ف ط بالم اموت، عي  حة قكؿ مةؤكليف أميػ  ييف، كيةػتنة ف ػط عيػ  فالةتػه فػي 
بمػػا لةيػػه مػػف  كابػػط اتالػػيل قكيػػل بػػيف ال ػػكات األمي  يػػل عيػػ  األ ض كالم ػػاتييف األ ػػ اة، ، «ةاعػػ »قتػػاؿ 

، كأةل ا ت اب ةيةػيل مػف األتطػاء الياةحػل مػف رانػب «ةاع »ال يف  انكا ف اليف ليلايل في محا بل قكات 
ء الكعػػة الػػ م الكاليػػات المتحػػةة عيػػ   افػػل المةػػتكيات، إلػػ  ر ػػؿ األمػػك  أةػػكأ حػػاالن  كمػػف بػػيف لػػ ي األتطػػا

ةػيت ارص عبػ  نةػ  اليػ ات  « االتحػاة الػةيم  اطي»عينػان لتتػ اؾ بػأف حػزب « رك بايةف»قط ه نالب ال لي  
 ما كعة ال لي  ةكنالة ت امب أ ةك اف بأف يكقؼ فك ان احنات األةيحل إل  األ ػ اة  لػ ا إلػ  رانػب إعػوف 

عيػػػ  الحػػػةكة الت  يػػػل   – اتي   ػػػكة حةكةيػػػل البنتػػػاركف لػػػ ا الاػػػة  بأنػػػه ةػػػية ب عناالػػػ  قػػػكات الػػػةفاع الػػػ
 كبالتالي فاف كاانطف أمامةا لٌكة  بي ة رةان يرب أف تت ج نيةةا منةا 

 «االتحاة الةيم  اطي»أزمل 
االتحػاة »كقة بةأت كاانطف ال ياـ ب لؾ مف توؿ العوف عف أنةا لي  لةا عوقل ب كة أت ل تاب ػل لحػزب 

المن ػزؿ، فػي اػماؿ  ػ ب ةػك يا عيػ  طػكؿ الحػةكة الت  يػل  كقػة لارمػت « عيػ يف»في ريب « الةيم  اطي
ال ػػكات الت  يػػل لػػ ا الريػػب، كح ػػت الكاليػػات المتحػػةة عيػػ  رػػبط الػػني  ل نةػػا لػػـ تكقيةػػا  كقػػة كرػػة تيي ةػػكف 

تي، ال كبل في ال ناء عي  ةك  ت  يا في ةك يا، كااللتزاـ بالت اكف مص أن  ة، كانت اة رمنيان قكات الةفاع الػ ا
ل ةـ الةماح بمػا ي يػي مػف الح ػـ الػ اتي المحيػي كالةيم  اطيػل كبةػبب « االتحاة الةيم  اطي»كبالتالي حزب 

 الةكؿ المراك ة (أم ت  يا  « تةةية»
كالةؤاؿ األ ب  لك،  يؼ ةتتناةب المالالن األمي  يل طكييل األرػؿ فػي ت  يػا مػص اػ ا ل كااػنطف النارحػل 

رػػػػة تنظػػػػيـ « االتحػػػػاة الػػػػةيم  اطي»لتػػػػي اةػػػػتم ت  ػػػػوث ةػػػػنكات مػػػػص حػػػػزب ليلايػػػػل فػػػػي أ ض الم   ػػػػل، كا
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؟ ةػػيت يف عيػػ  الكاليػػات المتحػػةة أف تر ػػؿ تحاليةػػا الحيػػكم مػػص أن ػػ ة  و يػػان، كتب ػػي عيػػ  كعػػةلا «ةاعػػ »
مةتاػػا  عةػػػ  م  9111(بمػػا فػػي  لػػؾ حػػكالي « االتحػػاة الػػػةيم  اطي»الرةيػػة بالحيػػاظ عيػػ  اػػ ا ل حػػزب 

يف ال ػػػاةميف عيػػػ  األقػػػؿ  كلنػػػاؾ ط ي ػػػل، الػػػ بل ل نةػػػا رػػػ ك يل، لتكفيػػػؽ المالػػػالن أمي  ػػػي  تػػػوؿ ال ػػػام
 األمي  يل مص حييالةا األت اؾ كاأل  اة الةك ييف 

ال مػػاؿ »عيػػ  االبت ػػاة أ  ػػ  مػػف  لػػؾ عػػف حػػزب « االتحػػاة الػػةيم  اطي»كالتطػػكة األكلػػ  لػػي تاػػريص حػػزب 
قػة حػافظ إلػ  حػة  بيػ  عيػ  « تحػاة الػةيم  اطياال»، مػص تػ  ي  أن ػ ة باػ ؿ تػاص بػأف حػزب «ال  ةةػتاني

ب ةـ ت ةيـ ةعـ مػاةم لحػزب ال مػاؿ ال  ةةػتاني ةاتػؿ ت  يػا  كمػف المييػة أف نتػ     9109التزامه في عاـ 
ي مػوف م ػان باػ ؿ ريػة فػي « االتحػاة الػةيم  اطي» انػت ت  يػا كحػزب  9108أنه حت  كقت ق يب في عاـ 

فػي  كبػاني، التػي ت ػص مبااػ ة عيػ  الحػةكة الت  يػل، كأف « ةاعػ »حػل رػة تةةيؿ ال مييػات ال ةػ  يل النار
 ػػاف مةػػؤكالن اػػ فيان يحظػػ  بػػاحت اـ فػػي الح كمػػل الت  يػػل  كقػػة « الػػالن مةػػيـ»زعػػيـ الحػػزب فػػي  لػػؾ الكقػػت 

ال مػػػػاؿ »كقػػػػص اتيػػػػاؽ الت ػػػػاي  الةػػػػ  لػػػػ ا رػػػػحيل النةيػػػػا  اتيػػػػاؽ كقػػػػؼ إطػػػػوؽ النػػػػا  بػػػػيف ت  يػػػػا كحػػػػزب 
مػا ر ػػؿ الػةعـ ال ةػ  م األمي  ػػي  –ةيػا  محاة ػات الةػػوـ فػي كقػت الحػؽ مػػف لػ ا ال ػاـ كان« ال  ةةػتاني

 عامون م ي ان لي يؽ في ال وقات مص ت  يا « االتحاة الةيم  اطي»لحزب 
 التكاالؿ مص أن  ة

االتحػػػاة »أمػػػا التطػػػكة ال انيػػػل فيرػػػب أف تتم ػػػؿ فػػػي تأةػػػي  قنػػػكات مبااػػػ ة الةػػػتلناؼ المناقاػػػات بػػػيف حػػػزب 
كت  يػػا، كبػػيف الحػػزب كمػػا تب ػػ  مػػف الم ا رػػل الةػػك يل الم تةلػػل التػػي ال تػػزاؿ ت  يػػا تػػةعمةا  « ةيم  اطيالػػ

كمػػف تػػوؿ اتالػػاالتنا الةاةلػػل ك يػػ  ال ةػػميل عيػػ  مػػةل األاػػة  ال ةيػػةة المارػػيل مػػص  افػػل الركانػػب، يبػػةك 
تييػػؿ، المتحػػةث  ،  حػػب نػػكاؼ«تيي ةػػكف»أنةػػـ منيتحػػيف عيػػ  مرػػض عيػػ  لػػ ا التيػػا   كب ػػة تالػػ يحات 

ترػػاي رميػػص حييالةػػا فػػي « متػػكازف»عينػػان بػػالعوف عػػف التػػزاـ أمي  ػػي « االتحػػاة الػػةيم  اطي»الةػػابؽ لحػػزب 
يػػ اف، كترنػػب كرػػكة الػػ اع  ةػػك يا كحكلةػػا   ػػؿ لػػ ي األطػػ اؼ تتاػػاط  مالػػيحل قكيػػل فػػي م ا رػػل األةػػة كاد

 اليل األمنيل كالةبيكماةيل مص كاانطف مةين  بي  مص ب رةا الب ض، إل  رانب الحياظ عي  عوقاتةا ال ن
كالتطكة ال ال ل لي األال ب، ك  ـ  لؾ فانةا  ات ر ك ة ميحل  كلي تتم ؿ في طمأنل ت  يا، با ؿ أ  ػ  
كركحان مما ف يه تيي ةكف، بػأف الكاليػات المتحػةة ةػت ا ض باػ ؿ رػاة أم انيالػاؿ أك تكةػص إقييمػي  ػ ةم 

ال مػػػػاؿ »بالت ػػػاكف مػػػص حػػػزب « االتحػػػاة الػػػةيم  اطي»ف قبػػػؿ حػػػزب فػػػي ةػػػك يا، كأم محػػػاكالت مةػػػت بييل مػػػ
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ةاتؿ ت  يا  كفي الم ابؿ، يرػب أف تطمػلف الكاليػات المتحػةة بمالػةاقيل أالػةقاءلا مػف األ ػ اة « ال  ةةتاني
الةك ييف بأف كاانطف ةت مؿ مص ت  يا ليتالةم لمنػص التػك وت الت  يػل أك ال مييػات ال ةػ  يل فػي الريػكب 

فػػػػي اػػػػ ؽ ةػػػػك يا  فاةػػػػتم ا  الكرػػػػكة ال ةػػػػ  م « االتحػػػػاة الػػػػةيم  اطي»تػػػػي يةػػػػيط  عييةػػػػا حػػػػزب ال المػػػػل ال
األمي  ػػي الالػػلي  فػػي لػػ ي الريػػكب ةػػير ؿ لػػ ا االلتػػزاـ أ  ػػ  مالػػةاقيل  كعيػػ  المػػةل الطكيػػؿ،  بمػػا ي ػػكف 

مػف اػأنه مف المم ف تا يؿ تحالؼ إيرابي  ي   ةمي بيف لػ ي األحػزاب القييميػل الم اةيػل حاليػا، تحػالؼ 
أف ي ػػزز النيػػك  المؤيػػة ليكاليػػات المتحػػةة كالمنػػالض لينيػػك  الي انػػي كنيػػك  األةػػة ألب ػػة مػػف الزاكيػػل الاػػماليل 
الا قيل لةك يا  كبةكف كركة م ػؿ لػ ا الت ػاكف، بمػا فػي  لػؾ ت ػاكف حػزب االتحػاة الػةيم  اطي، فػاف ةػي كف 

يا، كبالتػالي ةياةػل كااػنطف ب متةػا التاالػل مف الال ب الحياظ عي  الكركة األمي  ي في اماؿ ا ؽ ةك  
بةك يا  كل ا لف ي كف في ماليحل ت  يا، ال ةيما أنه ةيؤةم إما إل  احتوؿ ت  يػا ل ػؿ اػماؿ اػ ؽ ةػك يا 
فػػي مكارةػػل الم اكمػػل الا ةػػل، أك الةػػماح لةػػ ا المنط ػػل (كال ػػكات ال ةػػ  يل المكاليػػل لت ػػ اة لنػػاؾ  بػػأف ت ػػص 

ي اف تحت ةيط ة نظاـ األةة ك   اد
قة يبةك ل ا تي ي ان م اليان في الكقت ال الف، كل ف ح م بنا أف نت    أف ت  يا كاأل ػ اة ال ػ اقييف  ػانكا أعػةاء 

كقة أالبحكا اقف أالةقاء، مص تةفؽ الػنيط مػف   ةةػتاف ال  اقيػل يكميػا عبػ   –قبؿ أقؿ مف ع ة مف الزماف 
األ ػػػػ اة لػػػػي  عال ػػػػان ال يم ػػػػف ترػػػػاكزي أمػػػػاـ المالػػػػالن بػػػػيف األتػػػػ اؾ ك « الالػػػػ اع ال نػػػػي ال ػػػػةيـ»ت  يػػػػا  إف 

ال ةػػػيما فػػػي مكارةػػػل األعػػػةاء الماػػػت  يف  كالحػػػؿ األةاةػػػي لػػػك أف  -االةػػػت اتيريل كاالقتالػػػاةيل الماػػػت  ل 
كزعيمػه عبػة او أكرػوف  « ال مػاؿ ال  ةةػتاني»يتتي  األ  اة عف أحوـ عمـك األ  اة كاالبت ػاة عػف حػزب 

أف ي بػػؿ األتػػ اؾ ة رػػل مػػف الح ػػـ الػػ اتي ال ػػ ةم المحيػػي فػػي الػػةكؿ المرػػاك ة فػػي  كمػػف ناحيػػل أتػػ ل، يرػػب
ك يةػػـ ياػػ يكف تةةيػػةان  بيػػ ان لت  يػػا أ  ػػ  مػػف حػػزب  -م ابػػؿ رػػالزة أ بػػ  لػػي احتػػكاء إيػػ اف كاألةػػة ك كةػػيا 

 م ؿ ل ي التةكيل ةتتةـ المالالن الت  يل كال  ةيل كاألمي  يل «  االتحاة الةيم  اطي»
 «فك يف بكليةي»يل عف ةك  

 ريم  إؼ ريي م5 الةيي  األمي  ي الةابؽ في ت  يا كال  اؽ كألبانيا
 ةييية بكلكؾ5 مةي  مةكنل منتةل ف  ة (في  ا فك اـ  في م ةة كاانطف لةياةل الا ؽ األةن 
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 8102أبرز ما نشرجه مراكس ألابحاث العامليت عن الشرق ألاوسط في النصف الثاني من كانىن الثاني 

 2102\2\5مركز ادراك لمدراسات   
 واشنطن توسع الحرب في سوريا من خالل استفزاز تركيا

ؿ إناػاء قػكة   ةيػل باالةػتيزازم كأف  ةة نا ت  يكباؿ  يةا ت  م االن كاليت فيه ق ا  الكاليات المتحةة حػك 
ف ػػػؿ أ ةك ػػػاف متكق ػػػل كميةكمػػػل فػػػي ةػػػياقةا،  مػػػا تةػػػاءؿ ال اتػػػب قػػػالو لمػػػا ا اعت ػػػة تيي ةػػػكف أف أ ةك ػػػاف 
ةيةػػػتريب باػػػ ؿ متتيػػػؼ؟ كأرػػػاؼ أف الكاليػػػات المتحػػػةة ف ػػػةت قػػػة تةا عيػػػ  تاػػػ يؿ أحػػػةاث فػػػي الاػػػ ؽ 

الرةػػػاةييف فػػػي  ػػػؿ ربةػػػل ت  يبػػػا  الكاليػػػات المتحػػػةة  األكةػػػط، كتاالػػػل فػػػي ةػػػك يا حيػػػث تػػػـ ت حيػػػؿ الػػػك وء
ببةاطل ال تميؾ قكات  افيل عي  األ ض لتحةية النتيرل،  مػا أنةػا ال تيحتػـ   كةػيط نزيػه، كحييػؼ ال يم ػف 
االعتمػػػاة عييػػػه  مػػػا أنةػػػا طػػػ ؼ  يػػػ  مك ػػػكؽ بػػػه لتح يػػػؽ األمػػػف القييمػػػي  ككالػػػؼ الكاليػػػات المتحػػػةة بأنةػػػا 

اليالالؿ المةيحل ت افن مف أرؿ  ةب الية ال ييا فػي م   ػل متزايػةة االن ةػا  ك  تتال ؼ ك أنةا كاحةة مف
-ةػػك يا-قابيػػل لواػػت اؿ  ببةػػاطل، تتةػػ  كااػػنطف الحػػ ب باػػ ؿ  بيػػ  بةػػبب ظةػػك  الػػتوؼ رةيػػة ( كةػػيا

عيػ   حزب او  ال م قطص أاكاطا  بي ة في ةك يا، كلك ميتـز بالحياظ عي  النظاـ ال ةيـ، الػ م ي ػـك -إي اف
مبػػػاةئ الةػػػياةة الكطنيػػػل كت  يػػػ  المالػػػي  كعػػػةـ التػػػةتؿ  كت ػػػا ض كااػػػنطف لػػػ ا النظػػػاـ كتبػػػ ؿ  ػػػؿ مػػػا فػػػي 
طاحػػػل ال ػػػاةة المنتتبػػػيف كت ةػػػيك قكاتةػػػا التاالػػػل لتنييػػػ   كةػػػ ةا لتي ي ػػػه عػػػف ط يػػػؽ إعػػػاةة  ةػػػـ الحػػػةكة كاد

كلػػي تطػػل تتتيػػ  عػػف  إموءاتةػػا   مػػا أرػػاؼ أف كااػػنطف قػػة  اػػيت عػػف اةػػت اتيريتةا الم ةلػػل فػػي ةػػك يا،
ال ػػػكل “كت  ػػػز باػػػ ؿ اػػػبه حالػػػ م عيػػػ  ةػػػبؿ التكارػػػة ال ةػػػ  م لمكارةػػػل ” الحػػػ ب عيػػػ  ال لػػػاب“  ي ػػػل 
 ” ال ظم 

 احتكاء أزمل عي يف5 ألةاؼ ت  يا كالتحةيات ال ة  يل
  نا  م ةة كاانطف م اال تحةث فيه عف األلةاؼ الح ي يل ليتةتؿ الت  ػي فػي عي يف،كقػاؿ  اتػب الم ػاؿ أف
الةةؼ ال ة  م الح ي ػي ألن ػ ة لػك إنةػاء الػةعـ األم ي ػي لحػزب االتحػاة الػةيم  اطي، كرمػص األةػيحل التػي 
ربػػا  األ ػػ اة عيػػ  االنةػػحاب إلػػ  الرػػيل الاػػ قيل لنةػػ  اليػػ ات  كمػػف الناحيػػل الةياةػػيل،  تي تةػػا الرماعػػل، كاد

  مػػا قػػةـ 9104عػػةلا الم ػػ   فػػي يأمػػؿ أ ةك ػػاف فػػي ت زيػػز ةعمػػه قبػػؿ االنتتابػػات التػػي قػػة تنطيػػؽ فػػي مك 
 اتب الم اؿ ب ػض التكالػيات، كقػاؿ يرػب عيػ  كااػنطف أف تةػ   إلػ  ا رػاء ت  يػا ةكف أف تي ػة مػكط  
قةمةا مص األ  اة في ةك يا، التي تحتػارةـ لمحا بػل ةاعػ  كمما ةػل النيػك  رػة التكارػة الي انػي كال كةػي، 
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المتحػةة حػزب االتحػاة الػةيم  اطي باالنةػحاب مػف منػبج  كفػي كتح ي ا لةػ ي اللايػل، ينبلػي أف ت نػص الكاليػات 
الكقػػت نيةػػه، ينبلػػي أف ت ػػزز كحػػةة ال ػػكات األم ي يػػل فػػي المةينػػل لت ػػكف بم ابػػل حػػارز بػػيف التالػػميف،  مػػا 

   ما يت يف عييةا ن ؿ الرنكة إل  مناطؽ حةكةيل اةػت اتيريل  ػةليؿ لت  يػا بأنةػا لػف 9102ف يت في ما   
ميل عي  طكؿ الحةكة  كأتي ا، يرب عي  المةػؤكليف األمػ ي ييف النظػ  فػي ت ػةيـ م يكمػات تةمن بح ب اا

اةتتبا يل نكعيل م ززة عف حزب ال ماؿ ال  ةةتاني، بما فػي  لػؾ م يكمػات عػف م  ػزي ال ليةػي فػي قنػةيؿ 
 بال  اؽ 

 األة  ال  ونيل ال اميل لتح ؾ ت  يا في ةك يا
لي  ف ػط مػف ” ع ونيل“ اال حكؿ ال مييل الت  يل في عي يف ككاليةا بأنةا نا  مري  ال وقات التا ريل م

كرةػػل نظػػ  األتػػ اؾ ليحػػ ب فػػي ةػػك يا كتأ ي لػػا عيػػ  أمػػنةـ، كل ػػف أيرػػا مػػف حيػػث رل افيػػا ت  يػػا كلكيتةػػا 
كتا يتةا الا الي مص ال كل ال ظم   ك  ي ا مػا يبػ   كارػ ك الةياةػات فػي كااػنطف األلميػل االةػت اتيريل 

ت  يا اةتناةا إلػ  المكقػص  كت ػص ال االػمل أن ػ ة فػي الم  ػز الرل افػي لي ةيػة مػف متػاكؼ الةياةػل التا ريػل ل
األمي  يػػل فػػي البي ػػاف كاػػ ؽ المتكةػػط كال كقػػاز كالاػػ ؽ األكةػػط  لػػ ي الرل افيػػا لةػػا أيرػػا عيكبةػػا لتتػػ اؾ 

طكييػل مػص بيػةاف مةػةةة أك  يػ  مةػت  ة أك  باعتبا لا ةكلل مرزأة لومب اطك يل ال  مانيل، فانةا تت اةػـ حػةكةا
متحا بل، كلي ح ي ل ي ت ؼ بةا األت اؾ ل ا المالي  الرل افي يب ز ماػ يل الةكيػل التػي لػـ تحػؿ فػي الةكلػل 
الت  يػػل ال  قيػػل ال كميػػل  الػػحين أف لنػػاؾ ال ةيػػة مػػف األ ػػ اة الػػ يف تحةػػنت أكرػػاعةـ كفتحػػت لةػػـ أبػػكاب 

كاالرتماعيػل كاالقتالػاةيل ليػبوة  كل ػف لنػاؾ أيرػا عػةة  بيػ  مػف المػكاطنيف الماػا  ل فػي الحيػاة الةياةػيل 
مييػكف نةػمل، الػ يف ينيالػيكف عػف مرتمػص ين ػ  عيػ  مػةل تػا يك  08ال  ةييف في ت  يا البالغ عةةلـ نحػك 

كقة أةت ل ي الظ كؼ إل  انيالالييف في اػ ؿ ”    ةيتةـ“الرمةك يل لكيتةـ أك يال ب عييةـ الت بي  عف 
ب ال ماؿ ال  ةةتاني، مما أ ا  المتاكؼ بيف األت اؾ أنػه إ ا اةػتم ت لػ ي الرماعػل ب ػة الم   ػل، فانةػا حز 

ةػػتأت  نالػػيبا  بيػػ ا مػػف األ ارػػي الرنكبيػػل الاػػ قيل مػػف ت  يػػا  كلػػ ا ي نػػي ظةػػك  مطالػػب مػػف أقييػػات أتػػ ل 
نارػػكليل الػػ وث لةػػا ةعػػـ قػػكم فػػي مػػ و األ منيػػل كاليكنانيػػل عيػػ  األ ارػػي الت  يػػل الحاليػػل؟  ػػؿ األقييػػات األ

 الل ب، مما ي ي  المتاكؼ في ت  يا 
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 ةيؤ   النظاـ الةياةي الةريف في ةك يا عي  إة اليؿ؟ يؼ 
ناػ  م  ػػز ة اةػػات األمػف ال ػػكمي ة اةػػل ةػػيط فيةػا الرػػكء عيػػ  المةػػت بؿ فػي ةػػك يا   ك  ػػ ت الة اةػػل أف 

ك أنةػا قػة أكاػ ت عيػ  االنتةػاء، كل ػف كةػط انةيػا  تػاـ ةػنكات يبػة 1الح ب الةك يل التي تةك   حالا من  
لينظػػاـ ال ةػػ  م فػػي ةػػك يا، كتػػةتؿ أطػػ اؼ رةيػػةة فػػي المنط ػػل  كقالػػت الة اةػػل إف الػػ لي  الةػػك م، باػػا  
األةػػة،  بػػت نيةػػه عيػػ    ةػػي ال لاةػػل، كل ػػف لػػي  لػػه ةػػيط ة عيػػ  الػػبوة  كأك ةت الة اةػػل أف لنػػاؾ عػػةة 

يةا فالالؿ متتييل، ب رةا ي تبػ  الػب ض اقتػ  م ا رػا لػه  كتتنػاكؿ الة اةػل مناطؽ في ةك يا تةيط  عي
محك يف لاميف، األكؿ لك5 لؿ ةتتم ف ةك يا مف بنػاء نيةػةا  ةكلػل قكميػل مةػت يل؟ كاد ا لػـ ي ػف لػ ا الحػؿ 
 مط كحػػا عيػػ  المػػةل ال  يػػب، فالحػػؿ األقػػ ب لػػك ع ػػة اتياقيػػات كتةػػكيات بػػيف  افػػل األطػػ اؼ  كفػػي األ نػػاء،
 يػػؼ ةػػيؤ    لػػؾ عيػػ  إةػػ اليؿ؟ كأ ػػةت الة اةػػل أف النظػػاـ الرةيػػة فػػي ةػػك يا الػػ م ةيتاػػ ؿ لػػف يتػػ ج عػػف 
 وث ةػينا يكلات، فامػا أف تب ػ  ةػك يا تحػت ح ػـ ال يػكييف، أك تحػت ح ػـ الةػنل، أك تحػت نظػاـ فيػة الي  

محتمػػؿ أف ت ػػكف مكطنػػا كتييػػة الة اةػػل أف الحػػةكة الةػػك يل ةػػتت ج تمامػػا عػػف ةػػيط ة أم نظػػاـ حػػا ـ كمػػف ال
ليمتطػػ فيف  كتحػػاكؿ الة اةػػل  ةػػـ الػػك ة لمةػػت بؿ ةػػك يا فػػي ظػػؿ الم طيػػات الحاليػػل كال تترػػمف ةػػ ةا زمنيػػا 

 لتيؾ الم طيات 
 األكن كا كالكره التيي لمنظمل األمـ المتحةة التي تالنص الورليف الييةطينييف

ةػػات التػي ت ػػـك بةػػا منظمػل األكنػػ كا التاب ػػل ناػ  م ةػػة ركلػة ةػػتكف لية اةػػات ة اةػل تحػػةث فيةػػا عػف المما  
لتمػػػـ المتحػػػةة فػػػي فيةػػػطيف كالتػػػي ال تمػػػت ليمبػػػاةئ كاأللػػػةاؼ التػػػي تػػػ كج لةػػػا بػػػأم الػػػيل، حيػػػث أف لػػػ ي 
المنظمػػػل  يػػػ  ال بحيػػػل ت تبػػػ  ال  يػػػ  مػػػف المػػػكاطنيف الييةػػػطينييف بالتػػػا ج الرلػػػيف، فػػػي حػػػيف تػػػنص اليػػػكالن 

أف تنت ؿ عب  األرياؿ، بػؿ أف  ػؿ مػكاطف لػه رنةػيل البيػة الػ م كلػة ال يم ف ” الر “الةكليل عي  أف اليل 
فيػػه فػػي  الػػب األحيػػاف  كأاػػا  الم ةػػة إلػػ  إيرابيػػات تػػكلي األكنػػ كا ألزمػػل الورلػػيف الييةػػطينييف، ل ػػف لػػ ي 
المنظمل تة   ليتح ـ في مالي  المكاطنيف كالورلػيف مػف تػوؿ المػةاةات كالمةػاعةات التػي ت ػةمةا لةػـ، 

ي ت تمػػة عيػػ  تمػػكيوت ةكؿ مت ػػةةة عيػػ   ػػ ا  الكاليػػات المتحػػةة األم ي يػػل الةاعمػػل لةػػ اليؿ  كتحػػةث كالتػػ
الم ةػػة عػػف الظػػ كؼ  يػػ  المولمػػل كال عايػػل  يػػ  ال افيػػل التػػي ت ػػةمةا األكنػػ كا إلػػ  الورلػػيف، فرػػو عػػف 

 مةالمتةا في تيؽ مرتمص إت الي كتيؽ المزية مف الورليف 
 



 

 ــــشئ

 18تــــــدولي شــــؤون
 

 9102ل ة  يل ليري  الت  ي لةنل ت ييـ ال مييات ا
  كقػاؿ 9102نا  مكقػص إيػ ي  الي نةػي ة اةػل عػ ض مػف تولةػا ةػرؿ عمييػات الرػي  الت  ػي فػي ةػنل 

المكقص إف عمييل  الػف الزيتػكف  انػت آتػ  عمييػل اػنةا الرػي  الت  ػي فػي منط ػل عيػ يف (اػماؿ ةػك يا ،  
يػػػص المنظمػػػات ال لابيػػػل، ةكف تمييػػػز، ةػػػكاء ةاتػػػؿ التػػػي ت ػػػة اةػػػتم ا ا ليمةػػػاـ المك يػػػل ليرػػػي  لم افحػػػل رم

حةكةلا أك تا رةا  كتط ؽ المكقص إل  رميص  ال مييات كالحموت ال ة  يل التي اػنةا الرػي  الت  ػي منػ  
  9103   ما تط ؽ المكقص إل  ب ض التكق ات المت ي ل بةنل 9102بةايل ةنل 

 أفلانةتاف المأزؽ االةت اتيري ليل ب
ة ال وقػػات الةكليػػل كاالةػػت اتيريل حػػكا ا أرػػ اي مػػص  ػػ يـ بػػا زاة المحيػػؿ كالباحػػث الي نةػػي فػػي ناػػ  مكقػػص م ةػػ

م ةة ال وقات الةكليل كاالةت اتيريل في با ي  ال م تحةث عف طبي ل الكرص في أفلانةػتاف  كقػاؿ المكقػص 
الكحػةات الةكليػل التاب ػل  إف الةرمات ال نييل التػي كق ػت فػي األيػاـ األتيػ ة تاػ ؾ فػي الطػابص الػ اةع لكرػكة

لب  ػػات الػػةعـ، فرػػو عػػف نتػػالج تػػة يب قػػكات األمػػف األفلانيػػل  كأرػػاب  ػػ يـ بػػا زاة عػػف ال  يػػ  مػػف األةػػليل 
التي تت يؽ بأةباب تنامي نيك  ح  ل طالباف عي  الػ  ـ مػف الرةػكة الةكليػل المب كلػل فػي أفلانةػتاف، كلمػا ا 

نظػػػيـ الةكلػػػل ب ػػػة الةػػػزالـ ال ةػػػ  يل التػػػي مينػػػي بةػػػا فػػػي ال ػػػ اؽ أالػػػبحت أفلانةػػػتاف أ ض الرةػػػاة الرةيػػػةة لت
 كةك يا؟ كلؿ لناؾ حؿ ةياةي ألفلانةتاف؟

 الم اتيكف األرانب في ليبيا
ناػػػ  م ةػػػة كااػػػنطف ة اةػػػل تحػػػةث فيةػػػا عػػػف تػػػةف ات الم ػػػاتييف األرانػػػب فػػػي ليبيػػػا  كقػػػاؿ الم ةػػػة إف ليبيػػػا  

األرانػػػب فػػػي التػػػا يك الرةػػػاةم ال ػػػالمي، ب ػػػة ةػػػك يا، أالػػػبحت تم ػػػؿ  ابػػػص أ بػػػ  مةػػػت طب مػػػف الم ػػػاتييف 
  كأاػػػا  الم ةػػػة إلػػػ  أف ليبيػػا تةػػػتحؽ االلتمػػػاـ ألنةػػػا تػػػكف  م  ػػػزا رةاةيػػػا 9110كأفلانةػػتاف، كال ػػػ اؽ ةػػػنل 

  كن ػػػػؿ الم ةػػػػة 9102مةػػػػت بو محػػػػتمو نظػػػػ ا النةيػػػػا  م ا ػػػػز الةكلػػػػل الةػػػػوميل فػػػػي ال ػػػػ اؽ كةػػػػك يا ةػػػػنل 
رانػػػب فػػػي ليبيػػػا كتػػػا يتةـ فػػػي ةػػػك يا فرػػػو عػػػف أنػػػه تطػػػ ؽ إلػػػ  ال  يػػػ  مػػػف إحالػػػاليات عػػػف الم ػػػاتييف األ

 المكاريص المةمل المت ي ل بةؤالء األرانب 
 مزيةه مف اليكر  في اليمف

ناػػػ  م  ػػػز الػػػكفاف م ػػػاال حػػػكؿ اليكرػػػ  فػػػي الػػػيمف كقػػػاؿ إف االلػػػتوؼ الم ةػػػك  لػػػك عومػػػل أتػػػ ل عيػػػ  
 ػػل ال  بيػػل الةػػ كةيل فػػي الػػيمف، حيػػث أالػػبن الاػػ ب اليمنػػي ال ا  ػػل المتالػػاعةة ليحػػ ب التػػي ت كةلػػا الممي



 

 ــــشئ

 19تــــــدولي شــــؤون
 

 لينػػػل بػػػيف ال ػػػكل المتحاليػػػل كلػػػي  ف ػػػط المتحا بػػػل،  مػػػا قػػػاؿ أف الةػػػ كةيل ةف ػػػت المتمػػػ ةيف الحػػػك ييف إلػػػ  
 االقت اب مف إي اف أ    مما  انكا عييه قبؿ بةء الح ب 

 تح ي ات5 التحالؼ المؤية لتةة يةت ة ليتال ية رنكب ةك يا
يػ اف يةػت ةكف ن ا  م ةة ة اةات الح ب م اال قاؿ فيه أف ال لي  الةك م باا  األةة كحيياؤي في  كةػيا كاد

لاف عمييػات قتاليػل كاػي ل تنتةػؾ منط ػل التةةلػل فػي رنػكب ةػك يا  كمػف المحتمػؿ أف تةػت ة ال اعػةة أيرػا 
أف تكلػػة أزمػػػات عةػػػ  يل  ل ػػكةة األعمػػػاؿ ال ةاليػػػل إلػػ  رنػػػكب ةػػػك يا  كمػػف اػػػأف نةايػػػل كقػػؼ إطػػػوؽ النػػػا 
ة اليؿ   ما أف اةتلناؼ ال نؼ ةيتين ف الل  نةانيل رةيةة عي  حةكة األ ةف كاد إف لـ يتـ التالػةم لةػا  –كاد

لزياةة تكطية إي اف كال اعةة في رنكب ةك يا  يرب عي  الكاليات المتحػةة كحييالةػا كرػص اػ كط لتحكيػؿ  –
 الحةا رة إي اف كةاع  كال اعةة في رنكب ةك يا االنةيا  الحتمي لةةنتةا إل  ف الل لينةكض بمال

 حكؿ ةياةل تيي ةكف في ةك يا
نا ت مؤةةل  انة م اال قالت فيه أف ةياةل تيي ةكف الرةيةة تراي ةك يا ال تامؿ أم زياةة فػي االلتزامػات 

طاحػل باػا  األةػة مػ ف الةػيطل، ال ة  يل أك االقتالاةيل األم ي يل، اقت ح تيي ةكف قمص أم عكةة ةاعػ ، كاد
كالحػػػة مػػػف النيػػػك  الي انػػػي، كمكاالػػػيل ةعػػػـ ريػػػب ييةػػػيط  عييػػػه األ ػػػ اة كطمأنػػػل الحييػػػاء األت اؾ كلنػػػا تبػػػةك 
ةياةػػته اةػػترابل ظال يػػل ل ػػؿ ةالػػ ة محييػػل كةكليػػل  فمػػف ناحيػػل، فػػاف الةا ة لػػف تكةػػص التػػةتؿ األم ي ػػي فػػي 

مكاتيػػل لياػػ  اء القييميػػيف فػػي الكاليػػات  الحػػ ب األلييػػل الةػػك يل، مػػف ناحيػػل أتػػ ل، ةػػتنةي الحػػ ب باػػ كط
ة اليؿ كةكؿ التيػيج الةػنيل ل ف فػي الح ي ػل ال تكرػة عيػ  الطػوؽ أيػل إم انيػل لرػ اء انتتابػات  المتحةة كاد
 لاةػػيل حػػ ة ةاتػػؿ ةػػك يا فػػي ظػػؿ تكارػػة المييياػػيات األرنبيػػل كال تكرػػة أم إم انيػػل بػػأف تمػػةة الح كمػػل فػػي 

 بيػ  مػف الورلػيف الم اةيف كيأمػؿ الػب ض أف تزيػؿ  كةػيا األةػة فػي نةايػل  ةماؽ حؽ االنتتػاب إلػ  عػةة
المطاؼ لالالن ب ض ال كل األت ل المؤيةة ل كةيا،ل ف لػ ا االحتمػاؿ رػ يؼ ألف ايػ اف لػف تةػمن بػ لؾ، 

 كلي أقكل ب  ي  مف  كةيا عي  األ ض 
 التةتؿ ال ة  م الي اني في ةك يا5 نظ ة إل  المةت بؿ

ال ة  لياؤكف ال امل  كقاؿ مف الميتػ ض أف طةػ اف ت تػـز تػ ؾ كرػكة عةػ  م  بيػ  فػي ةػك يا نا  م  ز 
ليت ة طكييل لمةاعةة نظاـ األةة عي  اةػت  ا  ح ػـ األقييػل كرػماف ب الةػا  بالنةػبل ليػ اف، مػف المةػـ إب ػاء 

ا  نظػػاـ األةػػة ، ال ػكات فػػي ةػك يا لػػ بط ةػػك يا بطةػ اف  كألف إيػػ اف ال تميػؾ أم رػػمانات بتالػػكص اةػتم  



 

 ــــشئ

 20تــــــدولي شــــؤون
 

ف ػػة رم ػػت مييياػػيات ةػػك يل رةيػػةة5 قػػكات الػػةفاع الػػكطني، ك عاػػ ات اقالؼ مػػف الرنػػكة، كم ظمةػػـ مػػف 
ال يكييف، كميييايا اي يل تةم  قكة  را  كتة   قكة ال ة  في إيػ اف إلػ  تحكيػؿ المييياػيات الةػك يل إلػ  

  إف الكرػػكة ال ةػػ  م الطكيػػؿ األمػػة فػػي قػػكة عةػػ  يل / ةياةػػيل ةالمػػل يم ػػف ناػػ لا، م يةػػا م ػػؿ حػػزب او
ةك يا مةـ لي اف مف أرؿ ت ةيك مالة  نيك  في قيب ال الـ ال  بي كرماف الةوؿ الاي ي مػف إيػ اف إلػ  
لبنػػػاف  الكرػػػكة ال ةػػػ  م فػػػي ةػػػك يا يةػػػمن ليػػػ اف بتكةػػػيص نيك لػػػا فػػػي ال ػػػ اؽ كلبنػػػاف، ك ولمػػػا لػػػه الةػػػ اف 

  ةيػػػل مةػػػت يل مةػػػؤكلل عػػػف إ ػػػا ة االرػػػط ابات ةاتػػػؿ األقييػػػل ال  ةيػػػل  الاػػػي ل المةيمنػػػيف  منػػػص إناػػػاء ةكلػػػل
الي انيػػل  مكازنػػل أعػػةالةا فػػي الاػػ ؽ األكةػػط، كتاالػػل الممي ػػل ال  بيػػل الةػػ كةيل  ك بمػػا تػػةتؿ أيرػػا عيػػ  

 الةاحل الييةطينيل 
 ت  يا تت ةل عي  فكالة الناتك

مػف النػاتك كت  يػا ي يػةاف التحػ ؾ باػ ؿ منيالػؿ فػي نا  مكقص مةت بؿ الريكيكبكلتيؾ م ػاال قػاؿ فيػه أف  ػؿ 
ةػك يا كعييػه يةػ   النػاتك الػ  ترنػػب االنتػ اط فػي عمييػل عيػ يف الت  يػل  كمػػص نمػك قػكة ت  يػا كتم ينةػا مػػف 
تح يؽ قة  أ ب  مف ال كة في الاػ ؽ األكةػط، فانةػا ةػتحاكؿ االةػتياةة مػف فػ ص ال مػؿ بمي ةلػا  كالميتػاح 

ت وؿ ال مػػػؿ  كانةػػػا  ال ت يػػػة مػػػف أم طػػػ ؼ أف يميػػػي عييةػػػا التيػػػا ات ةػػػكاء  انػػػت بالنةػػػبل لت  يػػػا لػػػك اةػػػ
 الكاليات المتحةة أك الناتك 

  



 

 ــــشئ

 21تــــــدولي شــــؤون
 

 ألاكراد ضحيت الخالعب ألامريكيت وغسة حسخعد ملىاجهت إسرائيل

 2102\2\5كز ادراك لمدراسات مر 
 خارطة طريق تركية فرنسية لسوريا واألكراد ضحية التالعبات األمريكية

قتيػػؿ فػػي لرػػـك ياػػتبه فػػي أنػػه أةػػيحل  91” لاػػأف الةػػك م ناػػ ت إةػػ اليؿ نااػػيكناؿ نيػػكز تبػػ ا ب نػػكاففػػي ا
اتالػػا ل ػػكا  91حيػػث أفػػاةت كةػػالؿ العػػوـ ال  بيػػل اليػػـك ال نػػيف أف مػػا ال ي ػػؿ عػػف ”  يماكيػػل فػػي ةػػك يا

ل مػػف مالػػ عةـ فػػي لرػػـك كقػػص فػػي ةػػك يا فػػي كقػػت مب ػػ  مػػف مةػػاء أمػػ  األحػػة  ت  رػػت محافظػػل ق يبػػ
الحةكة مػص ت  يػا لةرػـك باألةػيحل ال يماكيػل، كقػة أفػاةت كةػالؿ العػوـ ال  بيػل فػي كقػت مب ػ  مػف الػباح 

اتالػا،  91اليـك أف عةةا مف الرحايا في الةرـك قػة تكفػكا متػأ  يف برػ احةـ  كقػة ك ة أف مػا ال ي ػؿ عػف 
لةرػػـك عيػػ  ةػػ اقب  كحػػ   كزيػػ  مػػف بيػػنةـ نةػػاء كأطيػػاؿ، قػػة تكفػػكا ب ػػة ت  رػػةـ إلػػ   ػػاز ال يػػك  تػػوؿ ا

الةفاع األم ي ي ريـ ماتي  ةك يا قبؿ أيػاـ مػف الةرػـك الكارػن باةػتتةاـ األةػيحل ال يمياليػل  فػي مكرػكع 
كقالػت ليػكمف “ح   الحةكة الت  ي يطيؽ النا  عي  الرليف ةػك ييف“م ا ب نا ت األنةبنةنت تب ا ب نكاف 

لةػػػك يل أطي ػػػكا النػػػا  عيػػػ  طػػػالبي اليرػػػكء الةػػػك ييف الػػػ يف  ايػػػت  ككتػػػ  إف الحػػػ   الت  ػػػي عيػػػ  الحػػػةكة ا
يحػػاكلكف ال بػػك  إلػػ  بوةلػػـ  كقػػةـ الورلػػكف الػػ يف نرحػػكا فػػي ال بػػك  إلػػ  ت  يػػا، باةػػتتةاـ طػػ ؽ التة يػػب، 
كك ةت اةعػػاءات قاليػػل بػػأف الورلػػيف قػػة ل ػػكا حػػتيةـ بةػػبب إطػػوؽ النػػا  مػػف طػػ ؼ  اػػ طل الحػػةكة  كنيػػ  

مييػػكف الرػػ  منػػ  بػػةء الالػػ اع فػػ  عػػاـ  8 0بيػػ  الت  يػػ  قػػالو أف الػػبوة اةػػت بيت مةػػؤكؿ ح ػػكمي ت  ػػي  
منةـ إف ح   الحةكة أطي ػكا النػا   00الرلا ةك يا، قاؿ  01  أما ليكمف  ايت  ككت  تحة ت إل  9100

أاػػتاص، مػػف بيػػنةـ  01باترػػالةـ أ نػػاء محػػاكلتةـ ال بػػك  أ نػػاء كرػػكةلـ فػػي ةػػك يا، ممػػا أةػػي  عػػف م تػػؿ 
الػػابل عػػةة آتػػ  بر كح كقالػػت المػػا ف يػػه، نالبػػل مػػةي  الاػػ ؽ األكةػػط فػػي ليػػكمف  ايػػت  ككتػػ 5 ط يػػؿ، كاد
 ” الةك يكف الةا بكف إل  الحةكة الت  يل بح ا عف األماف كاليركء يرب كف عي  ال كةة بال الاص كالةاءة“

، ” يل ب ػة اةػ اط الطػال ة كةيا تاف  ا ات ركيل عي  محافظػل أةلػب الةػك “ ما نا ت  كيت ز تب ا ب نكاف 
قامت طال ات  كةيل بت  يؼ  ا اتةػا عيػ  المػةف التػي يةػيط  عييةػا المتمػ ةكف فػ  م اط ػل أةلػب باػمال  
ةك يا لييل األحة ب ة يـك كاحة مف اة اط المتم ةيف طال ة ح بيل  كةيل كقتؿ طيا لا كقالت مالػاة  الػةفاع 

ةلػب، المةن  أف اللا ات الركيل ر بت بيةتي  ي  نك  بؿ كماة اف، فرو عف مةف ة اقب كم ػ ة الن مػاف كاد
كأف ال ةيػة مػف ال تيػ  كعاػ ات الر حػ  كرػةكا تحػت األن اض كقػاؿ اػةكة عيػاف كم يمػكف أنػه تػـ اةػػتةةاؼ  
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مةتاػػي  فػػي م ػػ ة الن مػػاف،  مػػا قتػػؿ تمةػػل أاػػتاص عيػػ  األقػػؿ فػػي لرػػـك آتػػ  أةل الػػ  تػػةمي  مبنػػ  
ك الػ م ةػريه  رػاؿ الن ػا  أطيػاال تػـ ن يةػـ مػف قبػؿ عمػاؿ الػةفاع المػةني ة ني في  ي  نكبؿ كأظة  الييةي

مف المةتاي  المتر   بينما حاكؿ  راؿ الن ا  اقت يف إتماة ح يػؽ كف  مةينػل أةلػب عاالػمل الم اط ػل 
 اتالا عي  األقؿ ل كا مال عةـ  08قاؿ أحة الاةكة أنه تـ تةمي  مبن  مف تمةل طكابؽ كأف 

ةنكات مف   ب الح كمل األم ي يل يم ف أف يؤةم ق يبا الػ  م بحػل “كف بكةت م اال ب نكاف نا ت الةافنلت
، كقػػػاؿ  اتػػػب الم ػػػاؿ أف الةياةػػػل األم ي يػػػل ترػػػاي األ ػػػ اة بنيػػػت عيػػػ  األ ا يػػػب كالكعػػػكة منػػػ  بةايػػػل ”  ةيػػػل

تاػػري ةـ الحػ ب عيػ  ةاعػ  كقػػة عمػؿ األم ي يػكف عيػ  ت بيػػت تيػاؿ الػ ب المنػاؿ لػػةل األ ػ اة مػف أرػؿ 
عيػػ  الت ػػاكف مػػص الكاليػػات المتحػػةة كلػػ ي الةياةػػل  اقف تتةػػبب فػػي أ بػػ  عػػةة مػػف التةػػال 5 ت  يػػا ت الػػؼ 
عيػػػ يف، ريػػػب  ػػػ ةم فػػػي اػػػماؿ  ػػػ ب ةػػػك يا، مػػػص  ػػػا ات ركيػػػل كمةف يػػػل، كتنالػػػؿ الكاليػػػات المتحػػػةة مػػػف 

 المةؤكليل 
كت يػػة ” ا  الرػزء الاػ قي مػف ةػك يالزيمػل ةاعػ  متكقػؼ عيػ  اةػت   “ناػ ت ريػ كزاليـ بكةػت م ػاال ب نػكاف 

الكاليات المتحةة تة يب قكات األمف المحييل عي  المةل ال  يب كلناؾ أيرا ال  ي  لي ياـ به بةءا مف إعاةة 
العمػػا  كتطةيػػ  آالؼ المةػػاحات مػػف ال بػػكات الناةػػيل  كقػػاؿ الرنػػ اؿ ريػػ ا ة إف ب ػػض التبػػ اء فػػي ال قػػل 

أف لػػػ ا لػػػك أ بػػػ  مػػػانص أمػػػاـ رةػػػكة االةػػػت  ا  “ةػػػنكات كأرػػػاؼ  01ب  كمنػػػبج ي ػػػة كف مػػػةة نػػػزع األللػػػاـ  
كي يػػة التحػػالؼ مػػف كزا ة التا ريػػل األم ي يػػل رمػػص ”   األتػػ ل بةػػبب متػػاط  ال مػػؿ فػػ  المنػػاطؽ الميلمػػل

كقػاؿ إنػه ال يم ػف أف ي ػكف لػةيؾ األمػف إ ا لػـ تػتم ف ” يةم  ةتا ت إل  األماـ“المتب عيف لتأةي  ب نامج 
ل بػػكات الناةػػيل كال يم نػػؾ مةػػن ال بػػكات الناةػػيل حتػػ  يتػػةفؽ الػػةعـ المػػالي لترةيػػز النػػا  لي يػػاـ مػػف مةػػن ا

ب لؾ  كيتطيب الحالكؿ عي  الةعـ المالي األمف كاالةت  ا  كيكاره التحالؼ كاػ  اؤي أيرػا ماػ يل  ليةػيل 
مػػص متمػػ ةيف ةػػك ييف  انيػػل فػػي اػػماؿ ةػػك يا بػػال  ب مػػف منػػبج حيػػث تةػػببت التػػكت ات فػػي انػػةالع ااػػتبا ات 

” تةةلػػػل“محييػػػيف تػػػةعمةـ ت  يػػػا مػػػص قػػػكات ةػػػك يا الةيم  اطيػػػل كقاؿ الرنػػػ اؿ أف لنػػػاؾ ارػػػ اءات تةػػػةؼ الػػػ  
أننػػا “حػػكؿ منػػبج بةػػ عل  كلػػ ا ينطػػكم عيػػ  اتالػػاؿ بػػيف التحػػالؼ كت  يػػا  كأرػػاؼ ” المت ط ػػل“االاػػتبا ات 

 “ مني   ي ا في منبج ن مؿ عي  التةةلل بأة ع ما يم ف  ل لؾ لف يتلي  الكرص األ
قػاؿ مةػؤكلكف “ال اةة الي نةييف كاألت اؾ يناقاكف تا طل الط يؽ في ةػك يا“ نا ت فك   نيكز تب ا ب نكاف 

ف نةػػػيكف اف الػػػ لي  ايمانكيػػػؿ مػػػا  كف كالػػػ لي  الت  ػػػ   رػػػب طيػػػب أ ةك ػػػاف يتحػػػة اف عػػػف ال مػػػؿ عيػػػ  
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  كقالت ال لاةل الي نةيل ف  بياف لةا يػـك األحػة أف “لةك يا ف  األةابيص ال اةمل ” ت يطل ط يؽ ةبيكماةيل“
ال ليةػػػيف تحػػػة ا لاتييػػػا يػػػـك الةػػػبت حػػػكؿ ب الةرػػػـك ال ةػػػ  م الت  ػػػي فػػػي ريػػػب عيػػػ يف ال ػػػ ةم الةػػػك م  
كأرػافت ال لاةػػل الت  يػػل أف ت  يػػا كف نةػػا ت  بػػاف فػػي التكالػؿ الػػ  حػػؿ ةياةػػي تحػػت  عايػػل األمػػـ المتحػػةة 

 مػػػػا ناػػػػ ت  ػػػػؿّّ مػػػػف يػػػػةي كت أح نػػػػكت  ”  فػػػػي األيػػػػاـ الم بيػػػػل“ت  يػػػػا ةػػػػتزةاة كأف المحاة ػػػػات بػػػػيف ف نةػػػػا ك 
  ػػ ت كةػػالؿ العػػوـ الت  يػػل ”رنػػكة عيػػ  األقػػؿ 2أةػػكء يػػـك لت  يػػا م تػػؿ “ كنيكيػػك ؾ تػػايمز تبػػ ا ب نػػكاف 

ال ةػػميل يػػـك األحػػة أف الرػػي  الت  ػػي عػػان  مػػف اةػػكأ يػػـك ب ػػة الةرػػـك الػػ م اةػػتم  أةػػبكعيف فػػي عيػػ يف 
  عنػػةما قتػؿ ةػػب ل رنػكة عيػػ  األقػؿ كت طػػؿ ةبابػػل فػي الم ػػا ؾ كل ف التةػال  قػػة ت ػكف أعيػػ ، كف ػػا (ةػك يا

لت ا ي  أت ل كقاؿ مالطي  بالي المتحةث باةـ الميييايات التي ي كةلا األ ػ اة المػةاف كف عػف المةينػل فػي 
لرػػي  الت  ػػي فػػي ن طتػػيف اػػماؿ ةػػك يا كلػػي قػػكات ةػػك يا الةيم  اطيػػل إف م اتييةػػا قتيػػكا  مانيػػل رنػػكة مػػف ا

اػػػماؿ اػػػ ؽ المةينػػػل يػػػـك الةػػػبت  كأرػػػاؼ أف الػػػةبابات ةم ت كقػػػاؿ الم الػػػة الةػػػك م لح ػػػكؽ االنةػػػاف اف 
ت ػة لػ ي ا بػ  تةػا ة ” رنةيا ت  يا كرنػةيا مػف المييياػيات الةػك يل قتيػكا يػـك الةػبت 04ةباباتيف ةم تا كأف “

يناي ،كقػػاؿ  لػػي  الػػكز اء بػػف عيػػي ييػػة يـ فػػ   91يػػـك  فػػ  يػػـك كاحػػة لي ػػكات الت  يػػل منػػ  ةتكلةػػا الػػ  ةػػك يا
 مػػا ”  انةػػـ ةػػيةف كف  مػػف لػػ ا مػػ تيف“بيػػاف عيػػ  حةػػابه عيػػ  تػػكيت  أف ت  يػػا ةػػت ة عيػػ  التةػػال   كقػػاؿ 

، حيػث تبنػت  رماعػل ةػك يل ”ال اعػةة تتبنػ  إةػ اط الطػال ة ال كةػيل“نا ت فكي  أكؼ أم ي ػا تبػ ا ب نػكاف 
مةػػػػؤكليل اةػػػػ اط طػػػػال ة  كةػػػػيل بػػػػال  ب مػػػػف مةينػػػػل ةػػػػ اقب التػػػػي يةػػػػيط  عييةػػػػا  متمػػػػ ةة م تبطػػػػل بال اعػػػػةة

المتم ةكف في ةك يا  كأ ةت كزا ة الةفاع ال كةػيل  لػؾ يػـك الةػبت كقالػت أف الطيػا  ل ػ  مالػ عه عيػ  يػة 
 متم ةيف ب ة ال يز بالمظوت 

 إة اليؿ رزء مف تحالؼ ةكلي ة م ل الة م يكمات حكؿ الم اتييف األرانب
”  إة اليؿ رزء مػف تحػالؼ ةػ م ل الػة الم ػاتييف األرانػب فػي ةاعػ ”ت تايمز أكؼ اة اليؿ تب ا ب نكافنا  

األلمانيػل يػـك األحػة أف اةػ اليؿ عرػك فػي مرمكعػل اةػتتبا ات ةػ يل كتاػا ؾ ” ةيػ  اػبيلؿ“   ت الحييل 
اؿ فػػي ةػػك يا مػػص ةكلػػل تةػػتةةؼ الرةػػاةييف األك كبيػػيف ال الػػةيف الػػ  ةيػػا لـ مػػف ال تػػ 90فػػي عمييػػل ترػػـ 

ك ػػػاف ي كةلػػػا ” فينػػػي   راالنػػػت“تنظػػػيـ الةكلػػػل االةػػػوميل  أف عمييػػػل م افحػػػل ال لػػػاب  انػػػت ت ػػػ ؼ باةػػػـ 
م  ػػز قيػػاةة ال مييػػات التاالػػل األم ي يػػل الماػػت  ل فػػي األ ةف  كت  ػػز ال مييػػل عيػػ  رمػػص الك ػػالؽ كالبيانػػات 

ف م اقػؿ الةكلػل الةػوميل الةػاب ل كم ا نتةػا كآ ا  الحمض النككم كبالمات األالابص التي تػـ اةػت راعةا مػ
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بالم يكمات االةتتبا اتيل التي حاليت عييةا ةكؿ أت ل في المي اؽ، فػي حػيف أف الت  يػ  يػ    ف ػط ألمانيػا 
ةػ اليؿ  أعرػػاء  كي ػة  أف  اػػتص ةػػاف كا مػف رميػػص أنحػاء ال ػػالـ لحمػػؿ الةػوح  كال تػػاؿ مػػص  21،111كاد

 ةاع  
 لكاليات المتحةة في الا ؽ األكةطت امب ييط ؼ ةياةات ا

،كقػػاؿ مةػػؤكؿ ”ت امػػب يطػػ ؼ ةياةػػات الكاليػػات المتحػػةة فػػي الاػػ ؽ األكةػػط“ناػػ ت المكنيتػػك  م ػػاال ب نػػكاف 
با ز في االتحاة األك كبي م  ب مػف المم يػل الةػاميل لياػؤكف التا ريػل كالةياةػل األمنيػل فيػة ي ا مػك ي يني 

اء فػػػي االتحػػػاة األك كبػػػي ياػػػ  كف بانزعػػػاج اػػػةية مػػػف تطػػػ ؼ ت امػػػب إف قػػػاةة الػػػةكؿ األعرػػػ” المكنيتػػػك “ؿ 
الكارن باأف قرايا الا ؽ األكةط  كاألم  يت يؽ بمةالؿ أتػ ل  يػ  الالػ اع الةػ الييي الييةػطيني  كقػة 
اتتػػ  الػػ لي  الي نةػػي إيمانكيػػؿ مػػا  كف ةك  بنػػاء رةػػك  التيػػالـ مػػص ت امػػب، كقبػػؿ  ػػؿ اػػيء عيػػ  االتيػػاؽ 

ني  كل ف في ل ي الحالػل أيرػا، يميػؿ ت امػب لةػحب الكاليػات المتحػةة مػف االتيػاؽ مػا لػـ يتليػ  النككم الي ا
باػػ ؿ  بيػػ   كتتاػػػ  بػػا ي  أنػػػه مػػص مػػ ك  الكقػػػت قػػة يةػػػةة  لػػؾ التػػكازف الػػػ م كفػػ ي االتيػػػاؽ، كفػػي الاػػػأف 

رػيل الييةطيني مف الكارن أف عبا  يحاال  كير ؼ  اليالز في ل ا الكرص لك حما ، كتاالل فػي ال
يػ اف  كقػػاؿ المةػؤكؿ انػػه ا ا  الل بيػل  كيػة ؾ االتحػػاة األك كبػي كرػػكة ت ػا ب متزايػػة بػيف حمػا  كحػػزب او كاد
اةتم  ل ا االتراي فاف ةكامػل ال نػؼ مػص اةػ اليؿ التػي تاػمؿ قػكات مكاليػل اليػ اف فػ   ػزة كلبنػاف كةػك يا ال 

ت التػػػةتؿ مػػػص الػػػكاق ييف فػػػي إةا ة ت امػػػب، يم ػػػف اةػػػتب اةلا كي تـز االتحػػػاة األك كبػػػي عيػػػ  أعيػػػ  المةػػػتكيا
كعيػػ  كرػػه التحةيػػة مةتاػػا  األمػػف ال ػػكمي ق  ـ  ما ماةػػت ، ككزيػػ  الػػةفاع رػػيم  مػػاتي ، ككزيػػ  الةكلػػل 

  ي   تيي ةكف 
 ما ا ك اء الت اكف الة الييي المال م في ةيناء؟

لةكلػػػػل الةػػػػوميل فػػػػي إةػػػػ اليؿ تنيػػػػ  رػػػػ بات ركيػػػػل ةػػػػ يل رػػػػة ا“ناػػػػ ت ميػػػػةؿ إيةػػػػت آم ت  يػػػػ ا ب نػػػػكاف 
كعيػػ  مػةل أ  ػػ  مػػف عػاميف قامػػت طػال ات بػػةكف طيػػا  إةػ اليييل كطػػال ات ليي ػكبت  كطػػال ات نيا ػػل “مالػ 

 ا ة ركيل ةاتؿ مال  بمكاف ػل الػ لي  عبػة اليتػاح الةيةػي، كف ػا  011بحميل ركيل ة يل كأر ت أ    مف 
ةػ اليؿ حيييتػيف ةػػ يتيف اقف فػ ي حػ ب ةػ يل رػة عػةك ماػت ؾ، حةػػبما لت  يػ  إعومػي  أالػبحت مالػ  كاد

  ػػ ت الػػحييل نيكيػػك ؾ تػػايمز  ةػػاعة التػػةتؿ الةػػ الييي الرػػي  المالػػ م عيػػ  اةػػت اةة قكتػػه  فػػي م   تػػه 
رة المةيحيف في ابه رزي ة ةيناء   كبالنةبل لة اليؿ، عززت اللػا ات أمػف حػةكةلا كاةػت  ا  را تةػا في 
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مػػا ا ك اء الت ػػاكف المالػػ م الةػػ الييي فػػي “اال ب نػػكاف المكرػػص نيةػػه ناػػ ت الػػحييل ريػػ كزاليـ بكةػػت م ػػ
كقالػػت أف المةػػؤكليف األمػػ ي ييف ي كلػػكف إف الحميػػل الركيػػل الةػػ اليييل ل بػػت ةك ا حاةػػما فػػي تم ػػيف ” ةػػيناء

كيؤ ػة الم ػاؿ أف الرػ بات الركيػل لػي أحػة ”  ال كات المةػيحل المالػ يل مػف  ةػب الم   ػل رػة المةػيحيف
اماؿ ةيناء منط ل عة  يل ملي ل  كياي  الت  ي  إل  أف ال لابييف المػ تبطيف بتنظػيـ  األةباب التي تر ؿ

اتالػا فػي مةػرة  000الةكلل الةوميل في ةيناء ني كا ال ةية مف الةرمات مؤت ا رة المةػيحييف كقتيػكا 
الرػكةة الكفي فػي ال ػاـ المارػي ككف ا لز ػا م لػكب مػف مريػ  ال وقػات التا ريػل، كالػيت أةػيحل عاليػل 

 كأةل كرػػكة المزيػػة مػػف األةػػيحل 9100مػػف ليبيػػا كالةػػكةاف إلػػ  اػػبه رزيػػ ة ةػػيناء ب ػػة الحػػ ب الييبيػػل عػػاـ 
ةػػ اليؿ كقػػكات األمػػف  كالرةػػاةييف فػػي ةػػيناء إلػػ  اػػف لرمػػات عيػػ  تطػػكط األنابيػػب كاألرػػ حل الالػػكفيل كاد

ل إةػػػ الييييف كتمةػػػل ، أةػػػي ت اللػػػا ة عبػػػ  الحػػػةكة عػػػف م تػػػؿ  مانيػػػ9100المالػػػ يل  كفػػػي أ ةػػػط  / آب 
 ػـ  9100رنةم فػي عػاـ  0811أكؿ  –رنكة مال ييف  كبةأت مال  با ةاؿ المزية مف الرنكة إل  ةيناء 

، ك ػؿ  لػؾ بمكرػب اتيػاؽ مػص إةػ اليؿ  كانت يػت قكافػؿ مة عػل 9102ك  9100 تيبل مااة أت ل في عامي 
، ل ػػف إةػػػ اليؿ 0424الةػػوـ ل ػػاـ  أيرػػا إلػػ  ةػػيناء  ك انػػت لػػ ي الةياةػػات فػػي ظال لػػا انتةا ػػا لم الػػةة

لي رػاء ” عااليل الالح اء“أطي ت مال  عمييل كاة ل النطاؽ تةم   9100كاف ت عي  االنتاا  في عاـ 
عيػػػػ  ال لػػػػابييف  كمػػػػص  لػػػػؾ اةػػػػتم ت التةةيػػػػةات  كفػػػػي اػػػػباط / فب ايػػػػ  كنيةػػػػاف / أب يػػػػؿ كتاػػػػ يف األكؿ / 

نػكب فػي إيػوت إلػ  الاػماؿ فػي منط ػل إاػ كؿ كقة أ تكب ، أطي ت الػكا يك مػف ةػيناء فػي إةػ اليؿ مػف الر
اػػر ت التةةيػػةات المتزايػػةة كالةرمػػات المتطػػك ة التػػي قػػاـ بةػػا المتمػػ ةكف عيػػ  تك يػػؽ الت ػػاكف بػػيف إةػػ اليؿ 

 كمال    ما تتيؽ المالالن األمنيل ليةكلتيف مص التةةيةات المنب  ل عف  زة 
كة التيػاء كالتمكيػه5 ل ػ ا لارمػت إةػ اليؿ ةػيناء تحػت رةػ“كقة نا ت الحييل لآ ت  ت  يػ ان تحػت عنػكاف 

تحػػػةث عػػػف الةرمػػػات االةػػػ اليييل عيػػػ  ةػػػيناء تػػػوؿ ال ػػػاميف المارػػػييف  بحةػػػب ” مالػػػل مػػػ ة تػػػوؿ عػػػاميف
الت  يػػ  المن ػػكؿ عػػف الػػحييل نيكيػػك ؾ تػػايمز فػػاف اةػػ اليؿ لارمػػت اػػماؿ ةػػيناء ا  ػػ  مػػف ملػػل مػػ ة تػػوؿ 

  ك اػػؼ التح يػػؽ أيرػػا عػػف كقػػكع لرمػػات إةػػ اليييل بمكاف ػػل الػػ لي  ال ػػاميف المارػػييف لمحا بػػل المرالػػةيف
عبة اليتاح الةيةي، كأف إة اليؿ اةػتتةمت طػال ات م اتيػل كطػال ات ليي ػكبت  كطػال ات بػةكف طيػا  لػـ يػتـ 

 الت  ؼ عييةا  اة اليييل 
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 تكفا مف  كةيا   الكاليات المتحةة ت زز األةيحل النككيل
نػػكت ن ػػػو عػػف ك ػػاالت األنبػػاء ال الميػػل أنػػػه كفػػ  ك ي ػػل ليبنتػػاركف ناػػ ت يػػػـك قالػػت الػػحييل يػػةي كت أح ك 

الرم ػػل قالػػت أف الكاليػػات المتحػػةة ةػػتزية كتنػػكع قػػة اتةا النككيػػل بةػػبب ال يػػؽ باػػأف الطاقػػل النككيػػل ال كةػػيل  
مػف  كت تب  ل ي الك ي ل آت  عومل عي  أف ت امب مالمـ با ؿ تاص عي  الت امػؿ مػص التحػةيات ال اةمػل

 كةيا، مص تحةيف ال وقات الةبيكماةيل م ه في مكارةل التةةيػة الػ م تم يػه  ك يػا الاػماليل  كالت  يػز عيػ  
 مص مكة ك كب يف ” مةاب ل الةيطل“ كةيا يطابؽ أكلكيات البنتا كف، مف التناف  عي  ةاع  إل  

اليػػـك بتةةيػػة  كةػػيا باألةػػيحل كحػػكؿ نيػػ  التبػػ  قالػػت الػػحييل م ػػا يؼ أف إيػػ اف اتةمػػت الكاليػػات المتحػػةة 
النككيل ب ة أف نا ت كاانطف ك ي ل تالؼ تططا لتكةيص قة اتةا النككيل يـك الرم ل الماري  كقػاؿ  لػي  

أف األميػػ  ييف “الرمةك يػل الةػوميل حةػػف  كحػاني الػػ م فػتن الط يػػؽ أمػاـ اتيػاؽ نػػككم مػص ال ػػكل ال ظمػ  
 ” يةةةكف بو طالؿ  كةيا بأةيحل نككيل رةيةة

 إة اليؿ  ات 5 لبناف ةي كة إل  فت ة الملا ات  بينيت5 نال  او ةي كف مةؤكال عف تةمي ي
قالػػت الػػحييل يػػةي كت أح كنػػكت انػػه فػػي رػػكء التالػػ يحات التػػي أةلػػ  بةػػا  لػػي  الػػكز اء بنيػػاميف نتنيػػالك 

تي يبنيةػا فػي الػبوة، كالمتحةث باةـ الري  الة الييي باأف الحاة الي اني في لبناف كمالانص الالكا يك ال
يح   كزي  الن ؿ كعرك مري  الكز اء الة الييي  ػات  حػزب او، حييػؼ طةػ اف، مػف عػةـ اتتبػا  الػب  

لبنػػاف ةػػكؼ ي ػػكة ةػػنكات عةيػػةة الػػ  الػػك اء  ي ػػكؿ  –إةػػ اليؿ كتطػػكي  حميػػل رػػةلا  لػػ ا أمػػ  ال لػػب  فيػػه 
 –ف اةػ اليؿ كرػ ت تطكطػا حمػ اء ا“كارػاؼ  ػات  “  الب ض ال الػ  الحرػ م كي ػكؿ الػب ض ال ةػكؼ 

ل ػػة عمينػػا عيػػ  منػػص حػػةكث  لػػؾ فػػي “كقػػاؿ ”  انةػػا لػػف تةػػمن ليبنػػاف بػػأف يالػػبن مالػػنص اةػػيحل ةقي ػػل اليػػ اف
ةك يا بتة يب االةيحل االي انيػل، كاالػبن كارػحا االف اننػا لػف نةػمن اليػ اف ببنػاء مالػانص لتالػنيص الػكا يك 

 مػا تحػةث كزيػ  الت يػيـ كعرػك مريػ  الػكز اء نيتػالي ”  نانيػلةقي ل اك لتحكيؿ الالكا يك عي  اال اري اليب
أعت ػػػة أف الحػػػػ ب ليةػػػت رػػػ ك يل كحتميػػػل، بػػػؿ ي تمػػػة عيػػػ   ػػػػو “بينيػػػت عػػػف التػػػكت  المتزايػػػة مػػػص لبنػػػاف5 

 الرانبيف، كل ف أيرا عيينا اف ن كف أ    كركحا في أقكالنا كأف النا 
  ػػ ت يػـك األحػػة أف حػزب او اليبنػػاني ااػػت ل كفػي اػػأف متالػؿ قالػػت الػحييل م ػػا يؼ أف مالػػاة  ع بيػل 

مؤت ا أ اري في منط ل الاكؼ عي  ربؿ لبناف  ات اللالبيل الة زيل لن ؿ مالانص الالكا يك لنػاؾ  كزاةت 
قرػػػيل مالػػػانص الالػػػكا يك االي انيػػػل تػػػوؿ زيػػػا ة  لػػػي  الػػػكز اء بنيػػػاميف نتانيػػػالك لمكةػػػ ك حيػػػث ارتمػػػص مػػػص 
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كب ػة  لػؾ، حػ   المتحػةث باةػـ الرػي  الةػ الييي ككزيػ  الػةفاع أفيلػةك   الػ لي  ال كةػ  فوةيميػ  بػكتيف 
ليب مػػاف مػػف الماػػ كع الالػػا كتي الي انػػي فػػي لبنػػاف، فرػػو عػػف ةػػك يا  ك  ػػ  ت  يػػ  فػػي الػػحييل الر يػػةة 
ال كيتيل اف لناؾ قي ا ح ي يا في اة اليؿ حكؿ محػاكالت ايػ اف لبنػاء اةػيحل كمالػانص الػكا يك فػي لبنػاف كاف 

اليؿ تةػػػػتتةـ تةةيػػػػةاتةا كتحػػػػ ي اتةا ال ةػػػػاؿ  ةػػػػالؿ كارػػػػحل الػػػػ  حػػػػزب او كايػػػػ اف  كقػػػػاؿ نتانيػػػػالك اف اةػػػػ  
اة اليؿ ةتر  بااللةاؼ االي انيػل فػي المنط ػل كتالكالػا فػي ةػك يا كلبنػاف ا ا اةػتم ت فػي بنػاء مالػانص “

 ” اةيحل في لبناف
يػػا ة الكفػة ال كةػػي لةػ اليؿ تةػػةؼ ز “كفػي اػأف آتػػ  قالػت الػػحييل يػةي كت أح كنػػكت رػمف ت  يػػ  ب نػكاف 

اف الل ض مف زيا ة الكفة ال كةي لة اليؿ في كقت ةابؽ مف لػ ا األةػبكع ” إل  منص كقكع لرـك اة الييي
عػف مالػاة  مطي ػل يػـك الةػبت  ك  ػ  ” الاػ ؽ االكةػط“ اف لمنص لرـك اة الييي بحةب ما ن يته الحييل 
إةػػ الييييف فػػ  محاكلػػل لمنػػص لرػػـك اةػػ اليي  عيػػ  مالػػانص  الت  يػػ  اف الكفػػة ارػػ ل محاة ػػات مػػص مةػػلكليف

الالكا يك االي انيل الت  تحي  عمي ا ف  اال ض ف  رنكب لبناف كةك يا  كقالت المالاة  اف  لي  الػكز اء 
بنيػػػاميف نتانيػػػالك قػػػاؿ تػػػوؿ ل الػػػه لػػػ ا االةػػػبكع فػػػي مكةػػػ ك ليػػػ لي  ال كةػػػي فوةيميػػػ  بػػػكتيف اف اةػػػ اليؿ 

ةيحل االي انيل كالةاؼ حزب او في ةك يا كلبناف عي  تيييل اةػتم ا  ن ػؿ االةػيحل الػ  ةتةارـ مالانص اال
 التنظيـ الاي ي 

ابػػ اليـ  ايةػػي، يػػزك  الحػػةكة اليبنانيػػل  –الم ػػ ب مػػف تػػامنلي “كقػػاؿ مكقػػص ميػػؼ ةيب ػػا رػػمف ت  يػػ  ب نػػكاف 
الػػزعيـ الي انػػي آيػػل او عيػػي تػػامنلي  أٌف الم ػػ ب مػػف” االةػػ اليييل يػػـك ال و ػػاء، ي اف ػػه رػػباط مػػف حػػزب او

 انكف ال اني / ينػاي   ك افػؽ  01اب اليـ  ايةي قاـ بركلل عي  طكؿ الحةكة اليبنانيل االة اليييل يـك ال و اء 
 اةػػي رػػباط مػػف الحػػ   ال ػػك م الي انػػي كرػػباط حػػزب او، الػػ يف قػػامكا بركلػػل فػػي مكاقػػص حػػزب او م ػػه 

ة  يل ليري  الة الييي رة الحةكة اليبنانيل  كقػاؿ  ايةػي فػي ركلتػه عيػ  الحػةكة كأظة كا له المكارةل ال 
كااػا ت مالػاة  ةيب ػا ال ةػ  يل اف زيػا ة ”  اليـك ن ل نيك  حػزب او فػي  ػؿ الػةكؿ الةػوميل“االة اليييل5 

ةي كعةػ  م إي انػي  ايةي عي  طكؿ الحةكة اليبنانيل الة اليييل لي الزيا ة ال انيل التي قاـ بةا اتص ةيا
 بيػػػ  تػػػوؿ األاػػػة  ال و ػػػل المارػػػيل  ك انػػػت الزيػػػا ة االكلػػػ  ل ػػػي  التزعيػػػي  لػػػي  المييياػػػيات الاػػػي يل 

  ك ػاف ال ػي  التزعيػي قػة أ ةػؿ إلػ  الحػةكة 09 9ال  اقيل المكاليل الي اف، عالالب الؿ الحؽ يـك الةبت 
ي  الربةػات الي انيػل فػي ةػك يا كال ػ اؽ، الةػت  اض الة اليييل مف قبؿ الرن اؿ الي اني قاةـ ةييماني،  لػ
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إم انيػػات كرػػص قكاتػػه رػػة الحػػةكة الةػػ اليييل  كقػػاـ بركلػػل فػػي الحػػةكة الاػػماليل لةػػ اليؿ مػػف اةميػػت حتػػ  
 المطيل 

 يكميات ع فات الة يل
ا ب فػي تحػة ت فيػه عػف البيػاف ال ػ” يكميات ع فات الةػ يل“نا ت الحييل يةي كت أح كنكت ت  ي ا ب نكاف 

قرػػيل ال اػػكة الػػ م ال ػػاي فػػي ب لكةػػ كني،كةعمه لالػػةاـ حةػػيف تػػوؿ حػػ ب التيػػيج، كمحاكلػػل التةػػ ب مػػف 
 اػػيت الػػحييل ايطاليػػل عػػف يكميػػات ياةػػ  ع فػػات ”  اػػتص ممتػػاز“الػػزكاج مػػف ةػػة  ككالػػيه بي يػػز بانػػه 

مريػػػةا مػػػف  04لمػػػةة عاػػػ يف عامػػػا كتػػػـ الحيػػػاظ عييةػػػا منػػػ  كفاتػػػه فػػػي لك ةػػػمبك ج  اليكميػػػات تحتػػػكم عيػػػ  
عامػػا ت  يبػػا، ت اػػؼ عػػف ب ػػض التياالػػيؿ عػػف اتالػػيل  91المػػ   ات باليلػػل ال  بيػػل، م تكبػػل عيػػ  مػػةل 

كحيػػاة  لػػػي  منظمػػػل التح يػػػ  الييةػػػطينيل ك لػػػي  الةػػيطل الييةػػػطينيل ياةػػػ  ع فػػػات  كقػػػة تم نػػػت الالػػػحييل 
اؿ نا  اليـك ك انت الػحييل إةب يةك مف الحالكؿ عي  اليكميات كنا ت الن اط ال ليةيل في م ‘اليطاليل 

  ككف ػا لييكميػات، لػـ يتحمػؿ ع فػات 9112قػة احتيظػت بةػ ي المػ   ات منػ  كفػاة ع فػات عػاـ ” لك ةمبك غ“
مةػػػلكليل االعمػػػاؿ اال لابيػػػل التػػػ  ت ػػػـك بةػػػا منظمػػػل التح يػػػ  الييةػػػطينيل، كعنػػػةما ةػػػأله نكابػػػه عػػػف الةػػػماح 

ا أنػه ةعػـ الػةاـ حةػيف فػي حػ ب التيػيج األكلػ  رػة كاةعػ  ع فػات أيرػ”  ال ػ ا  ل ػـ“لةرمات، قاؿ لةـ 
حاكلػػت مػػف تػػوؿ عػػةة م المػػات لاتييػػل اف اتبػػ ي اف “إ اةتػػه، عيػػ  الػػ  ـ مػػف أنػػه اعت ػػة أنػػه تطػػأ فظيػػص5 

يت امػؿ مػص عوقػات ع فػات ” إةب يةػك‘كمص  لؾ، فػاف م ظػـ الػنص المناػك  فػي ”  يتتي  عف ل ا الرنكف
لم ػاؿ، ت اػؼ اليكميػات ليمػ ة األكلػ  أف ع فػات ي تػ ؼ بأنػه ةػاعة عيػ  مص ال يػاةة اليطاليػل  عيػ  ةػبيؿ ا

ال اء تطاب  ا ب اماـ  لي  الكز اء اليطالي ةييييك ب لكة كني في إحةل قرايا اليةاة  كقاؿ الم اؿ اف 
كتػػوؿ محا مػػل مػػزك ة بال اػػكة اعطػػ  بيانػػا  ا بػػا بػػأف  0443ع فػػات ارتمػػص ةػػ ا مػػص ب لةػػ كن  فػػ  عػػاـ 

مييا ات لي ة لةعـ الييةػطينييف كلػي  حػزب ايطػال   كلنػاؾ قرػيل أتػ ل أ ػا ت إيطاليػا  01انيؽ  ب لة كن 
كالتػػي  0438كع رػػت فػػي اليكميػػات كلػػي تػػك ط منظمػػل التح يػػ  الييةػػطينيل فػػي اتتطػػاؼ ةػػيينل فػػي عػػاـ 

 انتةت ب تؿ المةاف  األم ي ي اليةكةم ليكف  يينلةكف  
 ي  ركف أياـ قيييل زة تةت ة ليمكارةل مص إة اليؿ ف
الناط ػػػل بال  بيػػػل اليػػػـك التمػػػي  ن يػػػت عػػػف متحػػػةث باةػػػـ كزا ة ” الحيػػػاة“قالػػػت الػػػحييل لػػػآ ت  اف الػػػحييل 

فػػي  رػػػكف ايػػػاـ  ككف ػػا ليت  يػػػ ، فػػػاف ” قطػػػاع  ػػػزة يةػػت ة لمكارةػػػل اةػػػ اليؿ“التا ريػػل االةػػػ اليييل قكلػػه اف 
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مػص إةػ اليؿ فػي  رػكف ةػاعات أك أيػاـ لػي  اليالالؿ الييةطينيل، ب لاةل حما ، ت ة  أف ف ص المكارةل
ك  ػػػ ت مالػػػاة  ن ػػػو عػػػف الالػػػحييل كالي ػػػاء مػػػص  لػػػي  الم تػػػب الةياةػػػ  لحمػػػا  يحيػػػ  ”  ٪48حػػػكالي “

الةنكا  اف حما  ت ت ة أف اة اليؿ ةتةػتتةـ تمػا يف كمنػاك ات عيػ  الربةػل الرنكبيػل لاػف عمييػل عةػ  يل 
بػاء أف الرنػاح ال ةػ  م لحمػا  كاليالػالؿ األتػ ل أعينػت ف  قطػاع  ػزة  كبالرػافل إلػ   لػؾ، أفػاةت األن

 ”   حالل تألب قالكل رةا“
رنػػةم  011نرػػن الرةػػاةيكف فػػي اػػماؿ ةػػيناء، بالت ػػاكف مػػص الةكلػػل الةػػوميل (ةاعػػ  ، فػػي قتػػؿ أ  ػػ  مػػف 

ناػػاء ن ػػاط تيتػػي  لمحاكلػػل الةػػيط ة  كرػػباط مالػػ ييف فػػي المارػػي، كاحػػتوؿ مةينػػل م  زيػػل فػػي المنط ػػل، كاد
  المنط ػػل  كقبػػؿ عػػاميف، أةػػ ط الرةػػاةيكف طػػال ة   ػػاب  كةػػيل  كب ػػة إةػػ اط الطػػال ة كفاػػؿ مالػػ  فػػي عيػػ

كقؼ ال لاب، تةتيت إة اليؿ لكقؼ التةةية عب  الحةكة  ككالؼ ةػب ل مةػؤكليف  بػا  ةػاب يف، أم ي يػكف 
ا ليمةػػػػؤكليف كب يطػػػػانيكف، الةرمػػػػات الةػػػػ اليييل ةاتػػػػؿ مالػػػػ ، كتحػػػػة كا رمي ػػػػا ةكف   ػػػػ  أةػػػػمالةـ  ككف ػػػػ

األم ي ييف ال يف تـ تحةي ةـ حكؿ ل ي المةألل، اةػتتةمت ب ػض الطػال ات ط يػؽ االلتيافيػل لتيػؽ االنطبػاع 
بػػأف قكاعػػةلا فػػي مالػػ   كمػػف  يػػ  الم ػػ كؼ مػػا إ ا  ػػاف الرنػػكة الةػػ اليييكف أك ال ػػكات التاالػػل يػػةتيكف 

 األ اري المال يل، مما يزية مف تط  الت  ض لةـ 
تاف (مال  كاة اليؿ  ماػا  ل إةػ اليؿ فػي الرػ بات الركيػل تكفػا مػف الػ ة ةاتػؿ مالػ   ك لػؾ كأتيت الةكل

ألف  بػػا  الاتالػػيات فػػي الح كمػػل المالػػ يل ككةػػالؿ العػػوـ التػػي تةػػيط  عييةػػا الةكلػػل مػػا زالػػكا ي ػػاميكف 
الةػ اليييل إة اليؿ   ةك كيةعمكف الييةطينييف  كبحةب مةؤكليف امي  ييف  با ،  اؼ الةيةي الةرمات ا

ف ػػط عيػػ  ةالػػ ة الػػلي ة مػػف  بػػا  المةػػؤكليف ال ةػػ  ييف كاالةػػتتبا اتييف  أعينػػت الح كمػػل المالػػ يل اػػماؿ 
 ةيناء منط ل عة  يل ملي ل كمن ت الالحيييف مف الكالكؿ إل  المكقص 

 م ككف ػػػا ليمةػػػؤكليف األمػػػ ي ييف، ل بػػػت ال ػػػكات الركيػػػل الةػػػ اليييل ةك ا حاةػػػما فػػػي الةػػػماح ليرػػػي  المالػػػ
باةػػػػت اةة مكاق ػػػػه فػػػػي ح بػػػػه التػػػػي ةامػػػػت تمػػػػ  ةػػػػنكات رػػػػة المتمػػػػ ةيف  ك فػػػػض المتحػػػػةث باةػػػػـ الرػػػػي  

 الة الييي كالري  المال م كالمتحةث باةـ كزا ة التا ريل المال يل الت ييؽ 
عيػػ  الػػ  ـ مػػف االتياقػػات، الييةػػطينيكف يتكرةػػػكف “قالػػت الػػحييل يػػةي كت أح كنػػكت رػػمف ت  يػػ  ب نػػكاف 

أنػػػػه كفػػػػي رػػػػكء االعتػػػػ اؼ األمي  ػػػػي بال ػػػػة  عاالػػػػمل ” كالرم يػػػػل ال امػػػػل لتمػػػػـ المتحػػػػةة لمريػػػػ  األمػػػػف
لةػػ اليؿ، ةػػتكره منظمػػل التح يػػ  الييةػػطينيل نػػةاء إلػػ  مريػػ  األمػػف كالرم يػػل ال امػػل لتمػػـ المتحػػةة فػػي 
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الةػبت  كفػي  الاة  الم بؿ  راء  لؾ ف  تتاـ ارتماع اليرنل التنيي يل ليمنظمل ال م ع ة فػي  اـ او مةػاء
نةايػػػل الاػػػة  الحػػػالي، ةػػػيي   محمػػػكة عبػػػا  تطابػػػا فػػػي مريػػػ  األمػػػف الػػػةكلي مطالبػػػا بػػػاالعت اؼ بةكلػػػل 
فيةػػطيف، عيػػ  الػػ  ـ مػػف االتياقػػات التػػي تػػـ التكالػػؿ إليةػػا قبػػؿ العػػوف بػػأف الييةػػطينييف لػػف يترةػػكا إلػػ  

 ي يػػل عيػػ  تيييػػل   بػػل األميػػ  ييف فػػي المنظمػػات الةكليػػل  كرػػاءت االتياقػػات بػػيف الييةػػطينييف كالةا ة األم
اةػػتلناؼ عمييػػل الةػػوـ  بيػػة أف الةا ة اعت فػػت منػػ   لػػؾ الحػػيف بال ػػة  عاالػػمل لةػػ اليؿ كبػػةأت تيػػ ض 

 ع كبات عي  الييةطينييف، م ؿ تيض أمكاؿ الم كنل لتكن كا 
حمػا 5  ػزة عيػػ  ن ػص ال ة بػاء كالميػاي كم رػػيل “كقالػت الػحييل يػةي كت أح كنػػكت رػمف ت  يػ  ب نػػكاف 

أنػػه عيػػ  مػػةا  ال ػػاـ المارػػي، تزايػػةت األالػػكات فػػي المؤةةػػل األمنيػػل الةػػ اليييل، محػػ  ة ” كاػػؾ االنيرػػا 
مف أف األزمل النةانيل المتياقمل في  زة يم ف أف تؤةم إل  مكارةل عة  يل أك بةال مف  لؾ إلػ  الكرػص 

لبنيػل التحتيػل المةنيػل فػي قطػاع  ػزة  إف الكرػص ال م ةيت يف عي  إة اليؿ أف تتحمؿ فيه مةػؤكليل قرػايا ا
فػػػي  ػػػزة كال ػػػ ة المتػػػةاكؿ مػػػف طػػػ ؼ إلػػػ  آتػػػ  يتػػػ ؾ إةػػػ اليؿ كحػػػةلا كرػػػة ال اةة فػػػي الميػػػةاف  إف عمييػػػل 
المالالحل بيف فتن كحما  تم  بأزمل عمي ل تتحكؿ بػبطء إلػ  ط يػؽ مةػةكة، كال يبػةك أف أم مػف الطػ فيف 

لي  الييةطيني محمكة عبا  ف ض ع كبات عي  قطػاع  ػزة، باةػت ناء ينكم التكالؿ إل  حؿ  كيكاالؿ ال  
قػػ ا ي بػػال كةة كةفػػص إةػػ اليؿ لعػػاةة حالػػل ال ة بػػاء إلػػ  الكرػػص الػػ م  ػػاف قالمػػا قبػػؿ فػػ ض ال  كبػػات  كمػػا 
زالػػت مالػػ  تب ػػي م بػػ   فػػن ملي ػػا، عيػػ  الػػ  ـ مػػف ن ػػؿ المةػػؤكليل عػػف الم ػػاب  مػػف حمػػا  إلػػ  الةػػيطل 

يمػػ  ةػػكل عػػةة قييػػؿ مػػف النػػا  عبػػ  م بػػ  إي يػػز، فػػي حػػيف أف م بػػ   ػػـ  بػػف ةػػالـ يػػزةاة الييةػػطينيل  كال 
ازةحاما بةبب ت ارص الطيبات مف  زة نتيرل لتزمل االقتالاةيل  كفػي الكقػت نيةػه، ت ػـك المنظمػات الةكليػل 

قػػػ ا   بتنييػػ  عػػةة أقػػؿ كماػػا يص أقػػؿ فػػي قطػػاع  ػػزة  كتت ػػ ض األكنػػ كا إلػػ  تيػػض حػػاة فػػي ميزانيتةػػا ب ػػة
لػ  أم مػةل  ال لي  ت امب، كمف  ي  الكارن  يؼ ةت طي األكلكيل لماا ي ةا في رميص أنحاء المنط ػل كاد
ةيتأ   قطاع  زة  التكؼ في إة اليؿ لك أف ام انيل مكارةل مص حما  لػي بالتأ يػة عيػ  رػةكؿ األعمػاؿ 

 ل ي الم ة أيرا 
كف رػ ينبوت الػ م زا  مػؤت ا محػيط  ػزة كزا  كفي ااف متالؿ قالت الالحييل أف المب كث االم ي ي رية

تتيػؿ مػا يم ػف أف يي يػه “مييػكف ةكال  ةػنكيا لحمػا 5  011نيػؽ قالػيه الرػي  الةػ الييي، إف إيػ اف تمػنن 
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مييكف ةكال  ال م ت طيه ايػ اف لحمػا   ػؿ عػاـ ليحالػكؿ عيػ  اةػيحل كانيػاؽ  011ا ب  زة في مبيغ اؿ 
 ” لمةارمل إة اليؿ
 قالمل ا تياالت المكةاة األةة يكرص عي 

قالت الػحييل م ػا يؼ اف الػحييل الر يػةة ال كيتيػل   ػ ت يػـك الةػبت انػه فػ  تطػكة لػـ يةػبؽ لةػا م يػؿ تػـ 
كرػػػص الػػػ لي  الةػػػك ل عيػػػ  قالمػػػل ا تيػػػاالت المكةػػػاة  ك  ػػػ  الت  يػػػ  اف الكحػػػةة المةػػػؤكلل عػػػف ا تيػػػاالت 

رػػػكء تةةيةاتػػػه األتيػػػ ة بمةارمػػػل األمػػػا ف  المكةػػػاة كرػػػ ت باػػػا  االةػػػة عيػػػ  قالمػػػل الػػػةاؼ اال تيػػػاؿ فػػػ 
المةمػػل فػػ  اةػػ اليؿ  ككف ػػا لت  يػػ  ةػػابؽ، لػػةة األةػػة بمةارمػػل مطػػا  بػػف  ك يػػكف بالػػكا يك ب يػػةة المػػةل، 
 كقاؿ مالة  أمني لالحييل ال كيت أنه ب ة التةةيةات األتي ة لتةة، ت    كر ه في قالمل اال تياالت 

 ةالل األةة الناة ة إل  إة اليؿ5 لف أبةأ ح بػا  كلػف نةػيـ الحػةكة “اف قاؿ مكقص ميؼ ةيب ا رمف ت  ي  ب نك 
أف الػ لي  الةػك م باػػا  االةػة ب ػػث ب ةػالل نػاة ة الػػ   لػي  الػػكز اء ” الةػك يل إلػ  ةػػيط ة ال ػكات األرنبيػػل

  االة الييي بنياميف نتنيػالك االةػبكع المارػي  كقػة ن ػؿ مالػة  أك بػي  ةػالل األةػة إلػ  ال ػة ، ككالػؿ إلػ
ال ة  في نةايل األةبكع  كت كؿ مالػاة نا إف الػ لي  األةػة ي ػكؿ فػي ال ةػالل مػا ييػي5 لػف أتػكض الحػ ب  
عػاةة بنػاء أن ػاض الحػ ب  الرميػل ال ليةػيل   ؿ ما أ ية أف أ  ز عييه اقف لػك تح يػؽ إعػاةة تكحيػة ةػك يا كاد

نةيـ حةكةنا الػ  ام رةػل اتػ ل  يػ  نحف (ةك يا ، ةكلل  ات ةياةة  كلف “في ال ةالل لي الرميل التاليل5 
كفػػي لػػ ا الالػػةة، ياػػي  الػػ لي  األةػػة إلػػ  إةػػ اليؿ بأنػػه لػػف يةػػمن ال ليػػ اف كال لحػػزب او بناػػ  ”  ةػػك يا

قكاتةما في ةك يا عي  طكؿ الحةكة الةػك يل مػص إةػ اليؿ  كتاػي  مالػاة  فػي ةيبي ػا إلػ  أنػه فػي ال ػة  لػـ 
ألةة لتةةلل  يػاح الحػ ب التػي تةػب فػي إةػ اليؿ كحػزب او  لػؿ تػـ يترن ب ة مف أك ما ي ؼ ك اء مباة ة ا

تكريه  ةالل مف تكؼ األةػة مػف أف إةػ اليؿ ةتاػف بالي ػؿ لركمػا عيػ  حػزب او أك نتيرػل تػةتؿ الػ لي  
ال كةػػي فوةيميػػ  بػػػكتيف فػػي األحػػةاث التػػػي اتالػػيت باألةػػة فػػػك  محاة اتػػه فػػي مكةػػػ ك مػػص  لػػي  الػػػكز اء 

يناي   الت ييـ في ال ة  لػك أف لػ ي مبػاة ة مةػت يل مػف الػ لي  باػا  األةػة  94يـك اال نيف بنياميف نتنيالك 
نيةػػه  ك  ػػ ت المالػػاة  أيرػػا أنػػه ب ػػة يػػـك كاحػػة مػػف اةػػتوـ  ةػػالل مػػف األةػػة فػػي ال ػػة ، ك ةت  ةػػالل 

تػـ ن ػؿ ال ةػالل  مما يل في اليـك التالي مف الػ لي  اليبنػاني مياػيؿ عػكف، الػ م ي تبػ  حيييػا لحػزب او   مػا
اليبنانيل إل  إة اليؿ مف قبؿ مالة  أك كبي،  ي  المالة  الػ م ن ػؿ  ةػالل األةػة  لػـ ي تػب عػكف ال ةػالل 
بنيةه، كل نه ك ؿ كزي  تا ريته، رب اف باةػيؿ، لن ػؿ ال ةػالل  كفػي ال ةػالل اليبنانيػل رػاء انػه لػف ي ػكف فػي 
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ل بيػػػ كت لػػف تةػػمن ببنالةػػػا  كال يكرػػة فػػي ال ػػػة  ام لبنػػاف مالػػانص لتالػػنيص الالػػػكا يك االي انيػػل ألف ح كمػػ
م يكمات عما ا ا  اف ال لي  الةك م باا  االةػة كالػ لي  اليبنػاني مياػاؿ عػكف ينةػ ا ا ةػاؿ ال ةػالؿ الػ  

لػػف “اةػػ اليؿ  ك ػػاف  لػػي  الػػكز اء االةػػ الييي بنيػػاميف نتانيػػالك قػػاؿ فػػي بةايػػل ارتمػػاع مريػػ  الػػكز اء االحػػة 
 ” ةني ؿ  ؿ ما لك ر ك م ليةفاع عف انيةنانتكض ح با ل ننا 

  



 

 ــــشئ

 33تــــــدولي شــــؤون
 

 : جحدياث جثلل كاهل النظام واملجخمع8102إيران في 

يزيػػة مػػف الػػ كبل المييػػات التػػي تكارةةػػا الح كمػػل الي انيػػل كتتطيػػب ت ػػةيـ حيػػكؿ باػػأنةا، فاػػؿ الكعػػكة التػػي 
تبحػػث لػ ي الك قػػل ألػـ التحػةيات التػػي تكارةةػا الرمةك يػػل قػةمةا حةػف  كحػػاني م ػكّْالن عيػػ  االتيػاؽ النػككم  

 الةوميل، كأةكات النظاـ لمكارةتةا كت ةيـ حيكؿ باأنةا 
 2102\2\4  مركز الجزيرة لمدراسات   عماد آبشناس

، عيػػ  الالػػ يةيف الػػةاتيي كالتػػا ري، تتػػكزع بػػيف اقتالػػاةيل 9103تكارػػه إيػػ اف تحػػةيات مت ػػةةة فػػي ال ػػاـ 
ماعيػػل، فرػػون عػػف األمنيػػل  كيزيػػة مػػف الػػ كبل المييػػات التػػي تكارةةػػا الح كمػػل كتتطيػػب ت ػػةيـ كةياةػػيل كارت

حيكؿ باأنةا فاؿ الكعكة التي قةَّمةا ال لي  حةف  كحاني، م كّْالن عيػ  االتيػاؽ النػككم ليتػ كج مػف الرمػكة 
ح ي يػل لماػ وته مػف االقتالاةم كلك ما  فػص ةػ ؼ تكق ػات الاػا ع، كر يػه يترػه لوحترػاج مطالبنػا بحيػكؿ 

رةل، كمػف رةػل أتػ ل ميرػي الةا ة األمي  يػل ب لاةػل ةكنالػة ت امػب ب  قيػل االتيػاؽ النػككم  ػي ال تةػتطيص 
 إي اف االةتياةة مف االمتيازات االقتالاةيل التي  انت ت ركلا 

لتػػي اػػةةتةا نةػػت  ض فيمػػا ييػػي ألػػـ التحػػةيات التػػي تكارةةػػا الرمةك يػػل الةػػوميل، ع ػػب حالػػل االحترػػاج ا
 المةف الي انيل مؤت نا، كن الة أةكات الح كمل في ت اميةا مص ل ي الما وت 

 التحةيات االقتالاةيل – 0
إف أم م اقب يطيص عي  الميزانيل الم ةمل مف قبؿ ال لي  حةف  كحاني لمري  الاػك ل يةػتطيص أف يتكقػص 

ي ػػكف الرػػلكط االقتالػػاةيل عيػػ  عامػػل  ةػػكؼ 9103أف أحػػة أ بػػ  التحػػةيات التػػي تكارػػه إيػػ اف فػػي ال ػػاـ 
ػػػػػؿ الح كمػػػػػل الي انيػػػػػل الاػػػػػا ة إليةػػػػػا بالالػػػػػوحات  الاػػػػػ ب كقػػػػػة ة تحميػػػػػه لةػػػػػ ي الرػػػػػلكط أك حةػػػػػبما تيرّْ

   0االقتالاةيل(
، التػػي عالػػيت بػالبوة كالتػػي  انػػت رػػ ك لا 9102كيم ننػا أف ناػػي  إلػػ  االحترارػات األتيػػ ة، نةايػػل عػاـ  

   9اقتالاةيل(
ؿ عيػ  االتيػاؽ النػككم ليتػ كج مػف الرمػكة االقتالػاةم، كبما أف ماػا  يص الح كمػل الي انيػل، التػي  انػت ت ػكّْ

َـّ كارةػت ع اقيػؿ كرػ تةا الةا ة األمي  يػل عيػ  تنييػ   قامت ب فص ة ؼ تكق ات الاا ع مف االتياؽ، كمػف  ىػ
 ل ا االتياؽ، فاف الح كمل ت تب  أف عييةا التكره نحك محك يف5
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وح االقتالاةم با ؿ تيؤمّْف فيه الر الب الحرـ األ بػ  مػف مػةاتيؿ الةكلػل بػةؿ البتػ كؿ الػ م األكؿ5 الال
 ما زاؿ يال ب تحاليؿ عالةاته كأ مانه مف الةكؿ األت ل 

كت مػػػف الماػػػ يل فػػػي أف اليػػػ انييف لػػػي  لػػػةيةـ   افػػػل ةفػػػص الرػػػ الب عيػػػ   ػػػ ا  الػػػةكؿ الل بيػػػل، كاعتػػػاةت  
ل ةنل األتي ة، أف تؤمّْف مػةاتييةا عبػ  بيػص البتػ كؿ، كعػاةة مػا  انػت الرػ الب الح كمات الي انيل توؿ مل

   كمػف المؤ ػة 0% مف مةاتيؿ الةكلػل  حػة أقالػ ، ك انػت تاػمؿ رػ الب عيػ   كاتػب المػكظييف(2تؤمّْف 
% مػػػف مػػػةاتييةا عبػػػ  الرػػػ الب ةػػػييحةث الػػػةمل  بيػػػ ة فػػػي 11أف محاكلػػػل الح كمػػػل تػػػأميف مػػػا يزيػػػة عػػػف 

  9102تؤةم إل   ةَّات ف ؿ عنييل مف قبؿ المكاطنيف، أقيةا ما اةةناي نةايل عاـ  المرتمص، قة
يرػػػاؼ  لػػػؾ إلػػػ  م رػػػيل البطالػػػل التػػػي تطػػػكؿ بالػػػك ة أةاةػػػيل الاػػػباب الػػػ يف ياػػػ ّْيكف األ   يػػػل النةػػػبيل  

ا ب ة يـك   ليمرتمص الي اني، كلي تابه   ة ال يج التي ت ب  يكمن
ـ الػ م ي تمػة عيػ  إعػاةة بنػاء البنيػل التحتيػل لوقتالػاة الي انػي بحيػث ي ػـك بتػأميف ال اني5 االقتالػاة الم ػاكً  

حارػػل الػػبوة مػػف الةػػيص كالمػػكاة األةاةػػيل، بحيػػث ال تحتػػاج الةػػتي اة البرػػالص باػػ ؿ يم ّْػػف أعػػةاء إيػػ اف مػػف 
 اةتلوؿ ال  كبات االقتالاةيل رةلا 

ـ بػػةأ تنييػػ ي فػػي بةايػػل ال ػػك ة كتحمػػؿ الاػػ ب أعبػػاء  بيػػ ة كفػػي الكاقػػص، فػػاف مػػا ياػػابه ماػػ كع االقتالػػاة الم ػػاك 
 ، كل ػػػف ب ػػػة كالػػػكؿ الػػػ لي  الةػػػابؽ، 2ال  اقيػػػل(-لتنييػػػ  لػػػ ا االقتالػػػاة تاالػػػل فػػػي ظػػػؿ الحػػػ ب الي انيػػػل

لااػػمي  فةػػنراني، إلػػ  الةػػيطل بػػةأت الالػػوحات االقتالػػاةيل الرةيػػةة عيػػ  أةػػا  االنيتػػاح عيػػ  ال ػػالـ 
ف إعػػػاةة تالػػػني ةا مػػػف البةايػػػلج، حةػػػب مػػػا  ػػػاف أنالػػػا   فةػػػنراني ي بّْػػػ كف عػػػف كجاةػػػتي اة ال ريػػػل بػػػةالن مػػػ

ماػػا ي ةـ التػػي  ػػانكا ي الػػةكف منةػػا أف إيػػ اف يرػػب أف تةػػتك ة الت نكلكريػػا الحةي ػػل كت مػػؿ عيػػ  الػػناعل مػػا 
 ب ةلا بةؿ أف تبةأ بالالناعل مف الالي  

لبنيػل التحتيػل لةػ ا النػكع مػف االقتالػاة تحطمػت كالما يل األةاةيل التي تكاره إي اف في لػ ا الاّْػؽ لػك أف ا 
تػػوؿ ال  ػػةيف األتيػػ يف  كبالتػػالي فػػاف إعػػاةة عريػػل االقتالػػاة لةػػ ا المحػػك  تحتػػاج إلػػ  كقػػت طكيػػؿ يي ػػةَّ  
بأ    مف عا  ةنكات في حيف أف الح كمات الي انيل عاةة ت ية التة يص بالحالػكؿ عيػ  نتػالج فػي ةك تةػا 

   8تم ّْف الح كمات المةت بييل مف رني  ما  ما ز عته لي أ ناء ح مةا(قالي ة المةل كال تةت م  ل
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 التحةيات الةياةيل – 9 
ا حكؿ محك يف5  كتتمحك  أيرن

األكؿ5 الماػػػا ؿ الةاتييػػػل تاالػػػل كأف إيػػػ اف ةػػػت كف عيػػػ  مكعػػػة مػػػص االنتتابػػػات الم بيػػػل لمريػػػ  الاػػػك ل 
   كعييػه، 1أ رػيل لةػ ي االنتتابػات( 9103يل عػاـ ، كتا ّْؿ الترا بات الةياةػ9104الةومي توؿ عاـ 

فػػاف االترالػػات الةياةػػيل المتتييػػل ةػػكؼ تحػػاكؿ رػػ ب ب رػػةا الػػب ض، كةػػت كف ح كمػػل الػػ لي   كحػػاني 
 كب امرةا في ات  المراالت أحة أةةؿ األلةاؼ كالكالن لرميص االترالات الةياةيل 

ي االنتتابػػػات الم بيػػػل، فػػػاف م ا رػػػي الح كمػػػل كفيمػػػا يحػػػاكؿ أنالػػػا  الح كمػػػل الةػػػيط ة عيػػػ  الب لمػػػاف فػػػ 
يحاكلكف اةتلوؿ الظ كؼ االقتالاةيل الةاتييل في تالكي  ح كمل الػ لي   كحػاني بأنةػا فاػيت فػي تح يػؽ 

 كعكةلا كأف النكاب الةاعميف ليح كمل لـ ي كمكا بتنيي  أم مف كعكةلـ أ ناء حموتةـ االنتتابيل 
حاليِّػػػا ال تةػػػاعة ح كمػػػل الػػػ لي   كحػػػاني   يػػػ نا، كأف عػػػةةنا  بيػػػ نا مػػػف  كبمػػػا أف الظػػػ كؼ الةياةػػػيل الةكليػػػل

الاػػباب الػػ يف  ػػانكا ياػػ ّْيكف ال ػػةة األ بػػ  مػػف نةػػبل النػػاتبيف، الػػ يف أكالػػيكا أنالػػا  الػػ لي   كحػػاني إلػػ  
ػا ليم ا رػ يف الم اعة االنتتابيل فػي الػبوة، بػاتكا ياػ  كف بتيبػل أمػؿ نتيرػل تالػكيتةـ، ف ػة أعطػ   لػؾ زتمن

لةياةػػل الت ػػا ب مػػص اللػػ ب، حيػػث بػػةأكا يػػزةاةكف قػػكة ةاتػػؿ الػػبوة، كم يمػػا عكةتنػػا ظػػ كؼ إيػػ اف الةياةػػيل 
توؿ ال  كة األ ب ل الةاب ل، فمف المم ف أف ناةة بةء ةيط ة المتاةةيف عي  م ا ز ال ػ ا  لي كنػكا قػاة يف 

 تحةة عي  مكارةل ق ا ات المتاةةيف في م ا ز ال  ا  في الكاليات الم
ال ػػاني5 مكارةػػل الماػػا ؿ التا ريػػػل مػػص الح كمػػل الرةيػػػةة ليكاليػػات المتحػػةة كريػػػ اف إيػػ اف تاالػػل الممي ػػػل  

 ، مػػػػف رةػػػػل، كاةػػػػتم ا  الكرػػػػكة الي انػػػػي فػػػػي المنط ػػػػل كالػػػػناعل الالػػػػكا يك البالةػػػػتيل 2ال  بيػػػػل الةػػػػ كةيل(
 ، 3ف ال ػكمي الي انػي، مػف رةػل أتػ ل(كاألةيحل الةفاعيل  األم  ال م ي تب ي النظاـ في إي اف رػمانل لتمػ

 كما يم ف أف يا ّْيه ل ا الحرك  مف أعباء ةياةيل كاقتالاةيل تن    عي  الةاتؿ الي اني 
ؿ الح كمل الي انيل عي  االتياؽ النككم ل ة  كحةة الةكؿ الل بيل رػةلا(   ، بػةأت أالػكات 4كفي حيف ت كّْ

اتتػػا  مكقػػؼ الػػاـ  ترػػاي لػػ ا االتيػػاؽ كازةاةت الرػػلكط عيػػ  ت يػػك فػػي الػػةاتؿ الي انػػي تطالػػب الح كمػػل ب
الح كمػػػل  كعيػػػ  كقػػػص التحرػػػي  لونتتابػػػات ال اةمػػػل، ف ػػػة يػػػؤةم  لػػػؾ إلػػػ  مكقػػػؼ إي انػػػي  يػػػ  متكقػػػص ترػػػاي 
عاةة ال مؿ عيػ  تتالػيب اليك انيػـك بنةػبل أعيػ  مػف االتيػاؽ حتػ   االتياؽ النككم م ؿ كقؼ تنيي  االتياؽ كاد

   كفػػػي الكاقػػػص، إف التالػػػك  اللالػػػب لػػػك أف الح كمػػػل 01بػػػؿ بتنييػػػ  رميػػػص بنػػػكة االتيػػػاؽ(ي ػػػـك الرانػػػب الم ا
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األمي  يػػػل الرةيػػػةة تحػػػاكؿ ةفػػػص إيػػػ اف فػػػي لػػػ ا االترػػػاي عبػػػ  التوعػػػب بتنييػػػ  االتيػػػاؽ النػػػككم كالتةةيػػػة بتنييػػػ  
 ع كبات رةيةة رة إي اف 

مياكرػػات مرػػةةنا، كلػػ ا أةل إلػػ  الػػ كة كيةػػةؼ الةػػيكؾ األمي  ػػي ترػػاي إيػػ اف إلػػ  إعاةتةػػا الػػ    ةػػي ال 
االترالػػػات المتاػػػةةة ةاتػػػؿ إيػػػ اف مرػػػةةنا حيػػػث يالػػػ ب عيػػػ  أيػػػل اتالػػػيل ةياةػػػيل اليػػػـك أف تتحػػػةث عػػػف 

 مياكرات عي    ا  ما حةث قبيؿ االنتتابات النيابيل 
لةػػيطل كبػػالطبص، فػػاف أحػػة أ بػػ  التحػػةيات األتػػ ل التػػي تكارػػه ح كمػػل الػػ لي   كحػػاني منػػ  كالػػكلةا إلػػ  ا 

 ػػػاف، كمػػػا زاؿ، إعػػػاةة ال وقػػػات كحػػػؿ التوفػػػات بػػػيف إيػػػ اف كب ػػػض ري انةػػػا ال ػػػ ب فػػػي حػػػيف أف الظػػػ كؼ 
 الةياةيل الي ييل ليمنط ل ال ت    أم أمؿ يم ف الت كيؿ عييه في ل ا االتراي 

ةػزة الػنص أرؼ إل   لػؾ، ال ييػل االقتالػاةيل ليحرػك  الي انػي فػي ةػك يا كال ػ اؽ كلبنػاف كالػ م ت تبػ ي أر 
ال  ا ، امتةاةنا اةت اتيريِّا لي اف تةتطيص مػف تولػه رػماف أمنةػا م ابػؿ تةةيػةات إةػ اليؿ كالكاليػات المتحػةة 

 كالممي ل ال  بيل الة كةيل 
كتنظ  إيػ اف إلػ  الػناعل األةػيحل الةفاعيػل تاالػل الالػكا يك البالةػتيل بحةاةػيل باللػل  إ  ت تب لػا الكةػييل 

 ا في المنط ل مف اةتتةاـ األةيحل المتطك ة التي تزكةلـ الكاليات المتحةة بةا، رةلا الكحيةة لمنص أعةالة
كمػػص القػػ ا  بال ييػػل االقتالػػاةيل كالةياةػػيل لةػػاتيف المةػػألتيف، إال أنػػه ال الػػكت ي يػػك فػػي أرةػػزة ال ػػ ا  فػػي  

لتحػةم ال بيػ  ليػ اف إي اف مف ات  االترالات الةياةػيل لم ا رػل  لػؾ، بػؿ تحظيػاف بالػةعـ  كعييػه، فػاف ا
 ةي كف  يييل االةتم ا  بةاتيف الةياةتيف في ظؿ الظ كؼ االقتالاةيل الحاليل ليبوة 

كمػػػا لػػػك مؤ ػػػة، أف الػػػنَّاع ال ػػػ ا  فػػػي إيػػػ اف ي تبػػػ كف أف لػػػاتيف الن طتػػػيف اليتػػػيف تحػػػاكؿ الكاليػػػات المتحػػػةة  
اقيػل، بالنةػبل ليػ اف، ألميػل  كعييػه، فػاف ال   -مياكرل إي اف عييةما، ال ي ػوف عػف ت ػاليؼ الحػ ب الي انيػل

 األكلكيل في المالا ؼ الح كميل ةكؼ ت كف لةما 
كمػػف رةػػل أتػػ ل، فػػاف العػػوـ الل بػػي بػػةأ بالتػػأ ي  عيػػ  الاػػا ع الي انػػي فػػي حػػيف أف العػػوـ الػػةاتيي لػػـ  

ال ات نةايػػػل ي ػػػف بالمةػػػتكل المطيػػػكب ليةػػػتطيص الرابػػػل عيػػػ  تةػػػاؤالت النػػػا ، كاػػػةةنا محترػػػيف فػػػي مظػػػ
يتةػػاءلكف عػػف ةػػبب تكريػػه الالػػ ؼ إلػػ  قرػػايا م ػػؿ ةػػك يا كفيةػػطيف بػػةؿ الػػةاتؿ الي انػػي الػػ م  9102

ي كنػػه أحػػؽَّ كأكلػػ ، كمػػص زيػػاةة الرػػلكط االقتالػػاةيل عيػػ  الػػةاتؿ الي انػػي فػػاف التةػػاؤالت مػػف لػػ ا ال بيػػؿ 
 ةتزةاة حةة 
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يةػػطينيل كلبنػػاف كةػػك يا لػػي  مكرػػكع تػػوؼ بػػيف كلنػػا، يرػػب أف ننػػكّْي إلػػ  أف مكرػػكع ةعػػـ الم اكمػػل الي 
الةاةل الي انييف في  و االتراليف الةياةييف األاليييف في البوة ب  ػ  مػا يتالػك ي الػب ض تػا ج إيػ اف  
كيرػػػب أال ننةػػػ  أف ماػػػ كع تأةػػػي  حػػػزب او كةعػػػـ ح  ػػػات الم اكمػػػل فػػػي لبنػػػاف كفيةػػػطيف كال ػػػ اؽ  ػػػاف 

في ما ب ػة ييةػمَّ  بالالػوحييف، ك ػاف أاػة لـ حينةػا الةػيي  الي انػي  ما كع اليةا  الي اني ال م أرح 
الةػػابؽ فػػي ةماػػؽ، عيػػي أ بػػ  محتاػػمي بػػك  (مػػف اقبػػاء المؤةّْةػػيف لحػػزب او لبنػػاف  الػػ م اػػلؿ منالػػب 
كزيػػ  ةاتييػػل ح كمػػل الػػ لي  تػػاتمي فيمػػا ب ػػة، كلػػـ تبتػػؿ ح كمػػل الػػ لي  حةػػف  كحػػاني فػػي ةعػػـ ح  ػػات 

 الةنكات التم  الماريل عي  ال  ـ مف الظ كؼ االقتالاةيل ليبوة الم اكمل توؿ 
كأ بػػ  ةػػبب لةػػ ا المكقػػؼ لػػك أف الػػ لي   كحػػاني اتالػػيِّا مػػف بػػيف  بػػا  الةاةػػل اليػػ انييف الػػ يف يؤمنػػكف  

بػػػأف تكةػػػيص ةالػػػ ة نيػػػك  إيػػػ اف فػػػي المنط ػػػل كتكةػػػيص قػػػة ات إيػػػ اف الةفاعيػػػل مػػػف اػػػأنةا تػػػأميف األمػػػف ال ػػػكمي 
 ني كتأميف أك اؽ تةتطيص إي اف اةتلولةا في أيل مياكرات مةت بييل الي ا
 التحةيات االرتماعيل – 0 

ا  بيػ نا بػيف الريػؿ الرةيػة الػ م يي تبػ  الريػؿ التػام  لي ػك ة كاألريػاؿ األكلػ  كال انيػل لي ػك ة  تكاره إي اف ا تن
  لي ػػك ة بمباةلةػػا م ابػػؿ ابت ػػاة األريػػاؿ فػػي مرػػاالت ارتماعيػػل ك  افيػػل عػػةَّة  حيػػث إف تمةػػؾ األريػػاؿ األكلػػ

  يػؤةم إلػ  تالػاةـ  بيػ  فػي األف ػا   كعيػ  الػ  ـ مػف أف م ظػـ احترارػات 00الرةيةة عف لػ ي المبػاةئ(
بػػػةأت ألةػػػباب اقتالػػػاةيل إال أف الاػػػباب الػػػ يف ةػػػاي كا لػػػ ي االحترارػػػات فيمػػػا ب ػػػة  ػػػاف  9103بةايػػل عػػػاـ 

الرتماعيػػل كال  افيػػل التػػي تكارةػػه إلػػ  رانػػب ماػػا يه االقتالػػاةيل م ظمةػػـ ي بّْػػ  عػػف مكقيػػه ترػػاي الظػػ كؼ ا
 تاالل البطالل 

كقػػة ازةاة الالػػ اع الطب ػػي فػػي المرتمػػص فػػي اقكنػػل األتيػػ ة فػػي إيػػ اف زاة كلػػك مػػا زاة الطػػيف بيػػل، فالتبػػالي 
 بال  اء لـ ي ة أم نا   يبنا في بية  انت   افته مبنيل عي  عةـ التبالي 

اف أف نم َّ ببةاطل عي  تأ ي  العوـ كال  افل الل بيل في الريؿ الاػاب فػي إيػ اف  كفػي حػيف كلـ ي ة بالم 
ةكا أف ي ياػكا حيػاة بةػيطل كمةػت  ة ت ػـك عيػ  عػةـ التبػ ي  فػاف الاػباب الي انػي  أف آباء لػؤالء الاػباب ت ػكَّ

 اليـك بات ي ية ال ي  في حياة مييلل بال فاليل كالملام ة كالتب ي  
ي حيف  اف آباء لؤالء الاباب م ون ي تب كف ا اءلـ ليموب  أك اقتنػاءلـ ليةػيص حارػل ارتماعيػل ل ةػك كف 

أرةامةـ بموب  كطنيل عاليل الركةة كاةت ماؿ البرالص المالن ل محييِّا م ؿ الةيا ات ليمرػي فػي حيػاتةـ 
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ييػػػل الالػػػنص بػػػؿ يةتمػػػكف بما  ػػػات ال اةيػػػل، فػػػاف الاػػػباب اليػػػ انييف بػػػاتكا اليػػػـك ال ي رػػػكف باػػػ اء ألبةػػػل مح
الموبػػ  األرنبيػػل أ  ػػ  مػػف رػػكةة الموبػػ  نيةػػةا كال ي رػػكف باػػ اء برػػالص أك ةػػيا ات محييػػل بػػؿ ي يػػةكف 
التيػػػات  كالتبػػػالي باػػػ اء برػػػالص كةػػػيا ات فػػػات ة أرنبيػػػل  كانتاػػػ ت فػػػي اقكنػػػل األتيػػػ ة لكحػػػات الما  ػػػات 

 في إي اف األرنبيل تاالل الل بيل في اكا ع المةف ال ب ل 
كل ي ال  افل المةتك ةة التػي بػةأت بالالػوحات االرتماعيػل كال  افيػل ب ػة كالػكؿ الػ لي  األةػبؽ، لااػمي  

 فةنراني، كمف ب ةي ال لي  محمة تاتمي إلػ  الةػيطل باتػت اليػـك ماػ يل  بيػ ة تكارػه الػبوة فػي ةياةػاتةا 
الص األرنبيل كةي  اليػ انييف إلػ  تػا ج الػبوة يػؤ ّْ  الت اييل لي اـ الم بؿ، تاالل أف  فص ت ييل اةتي اة البر

 با ؿ مباا  عي  ل ا الريؿ كمتطيباته 
كال تةةـ زياةة الر الب عي  اةتي اة البرالص توؿ الةنكات الماريل، مف ت ييؿ ا الةا، ل نةػا تػؤةم إلػ   

ليل يؤةم إل  زياةة االتتوةػات زياةة التة يب كاليةاة االرتماعي كاالقتالاةم، فتكره الاباب إل  حياة  فا
كالة قات أك حت  اليةاة األتوقي كالرنةي، كالاباب ال اطيكف عف ال مػؿ ييرػؤكف إلػ  طػ ؽ  يػ  قانكنيػل 
لتػػػأميف   بػػػاتةـ، كفػػػي ظػػػ كؼ أتػػػ ل يترػػػه عػػػةة  بيػػػ  مػػػنةـ إلػػػ  الةمػػػاف عيػػػ  المتػػػة ات ل بػػػت مطػػػالبةـ 

   09كحاراتةـ(
ت االرتماعيػل لػك مػف أ بػ  التحػةيات التػي تكارةةػا إيػ اف فػي لػ ا ال ػاـ  كيم ف ال كؿ5 إف تحةم المتطيبػا 

 كاد ا ما لـ يتـ الت امؿ مص ل ي التحةيات، فانةا ةت كف األ    ت اظمنا كةت ب  م ؿ   ة ال يج 
 التحةيات البيليل – 2 

رػاؿ تيػكث البيلػل   تاالػل فػي م00يم ف ال كؿ5 إف إي اف مف رمف الػةكؿ التػي تكارػه تحػةيات بيليػل  بيػ ة(
 9103كلرػـك اللبػػا  كال مػػاؿ الالػح اكيل كانحالػػا  اللطػػاء النبػاتي  إف الماػػ وت التػػي بػ زت بةايػػل ال ػػاـ 

ا في المتزكف المالي نظ نا النتياض م ةؿ لطكؿ األمطا (    02تنب  بأف إي اف ةكؼ تكاره ايحِّ
 التحةيات األمنيل كالعوميل – 8 

يػػػػ اف الةياةػػػػيل فػػػػيم ف أف نوحػػػػظ أف جالمرمكعػػػػات ال لابيػػػػلج تتكارػػػػة فػػػػي  ػػػػؿ إ ا مػػػػا نظ نػػػػا إلػػػػ  ت يطػػػػل إ
   كمػػا يزيػػة مػػف تطػػك ة 08المنػػاطؽ الحةكةيػػل ليػػ اف كتت الػػة لينيػػا  ةاتػػؿ الػػبوة بػػأم اػػ ؿ مػػف األاػػ اؿ(

التةةيػػػػػة أف ةكالن م اةيػػػػػل ليػػػػػ اف بػػػػػةأت تمكيػػػػػؿ المرمكعػػػػػات الم ا رػػػػػل باػػػػػ ؿ ةػػػػػتي رػػػػػةِّا تػػػػػوؿ اقكنػػػػػل 
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 ، كبػػات الم ا رػػكف الي انيػػكف تػػا ج الػػبوة يمتي ػػكف كةػػالؿ إعػػوـ فرػػاليل كاػػب ات تكاالػػػؿ 01األتيػػ ة(
 ارتماعي قكيل رةِّا تؤ   عي  الةاتؿ الي اني با ؿ  بي  

كفيمػػا  انػػت إيػػ اف مطملنػػل تػػوؿ ال  ػػكة المارػػيل ل ػػةـ كرػػكة ح  ػػات م ا رػػل قكيػػل ةاتػػؿ الػػبوة، إال أف  
 ء عةة  بي  مف الي انييف تاالل الاباب منةـ ل ي الح  ات بةأت بر ب آ ا

كعيػ  الػ  ـ مػػف أننػا ال يم ننػا اعتبػػا  لػ ي الح  ػػات الم ا رػل تطػ نا يةػػةة اةػت  ا  النظػاـ فػػي إيػ اف، إلػػ   
اقف، إال أنةػػػا قػػػاة ة عيػػػ  إ ػػػا ة الماػػػا ؿ الةاتييػػػل تاالػػػل مػػػص كرػػػكة اػػػب ات التكاالػػػؿ االرتمػػػاعي ككةػػػالؿ 

ةػػػل باػػػ ؿ مبااػػػ  لياػػػا ع الي انػػػي بةياةػػػات متتييػػػل حزبيػػػل  انػػػت أـ ارتماعيػػػل أـ العػػػوـ اليرػػػاليل المكر
   افيل 

كفيما أ بتت كةالؿ العوـ الةاتييل ر يةا في مكارةل ل ي الح ب البػا ةة، فػاف أحػة أ بػ  التحػةيات التػي  
   03 ، (02تكاره إي اف في ال اـ الم بؿ يم ف أف ت تب  الح ب البا ةة التا ريل رةلا (

 تحةيات الح  ات االنيالاليل – 1
مص زياةة الرلكط االقتالاةيل كاالرتماعيل مف رةل كالةعـ المالي كالعومي األرنبي بةػةؼ إيرػاة ماػا ؿ 
ةاتييػػػل كترزلػػػل الػػػبوة، بػػػةأت مرمكعػػػات انيالػػػاليل   ةيػػػل، تاالػػػل فػػػي منػػػاطؽ   ةةػػػتاف، أك بيكاػػػيل، فػػػي 

لرنكبيل م ؿ تكزةتاف  ات األ يبيل ال  بيػل، بػالتح ؾ كالتكةػص   مػا مناطؽ بيكاةتاف أك المناطؽ الل بيل كا
أف عةـ ا ت اث الح كمل الم  زيل بماا ؿ ألالي ل ي المناطؽ، تاالل االقتالاةيل كالبيليل منةػا، يػؤةم إلػ  

   04ت كيل كتكةص المرمكعات االنيالاليل(
  يؼ ةتريب إي اف عي  ل ي التحةيات؟ 

األةػػػليل المط كحػػػل عيػػػ  طاكلػػػل الح كمػػػل الي انيػػػل ت  يػػػةنا  فمػػػ ون محاكلتةػػػا حػػػؿ  إف لػػػ ا الةػػػؤاؿ لػػػك أ  ػػػ 
الماػػا ؿ االقتالػػاةيل عبػػ  الالػػوحات االقتالػػاةيل يكارػػه اعت ارػػات ةاتييػػل فػػي حػػيف أف محاكالتةػػا إعػػاةة 

لػػ م عوقاتةػػا مػػص ري انةػػا يكارػػه اػػ طنا كلػػك نيك لػػا القييمػػي كرػػ ك ة ت ار ةػػا عيػػ  لػػ ا الالػػ ية  األمػػ  ا
 ت تب ي إي اف ةببنا لب الةا كرماننا ألمنةا ال كمي 

كفػػي الم ابػػؿ، كمػػص كرػػكة الػػ لي  األمي  ػػي ةكنالػػة ت امػػب فػػي الةػػيطل، فانػػه ال مرػػاؿ لتنييػػ  االتيػػاؽ النػػككم  
ك فػػص الرػػلكط عػػف إيػػ اف، كعييػػه يم ػػف اعتبػػا  أف الح كمػػل الي انيػػل تكارػػه ط قنػػا مةػػةكةة مػػف  ػػؿ اترػػاي، 



 

 ــــشئ

 40تــــــدولي شــــؤون
 

ي  األمػػػك  بأقػػػؿ التةػػػال   ي مػػػا تتليػػػ  األرػػػكاء كتػػػتم ف مػػػف إيرػػػاة الػػػيلل ليتػػػ كج مػػػف لػػػ ي كتحػػػاكؿ تةػػػي
 األزمات 

كيم ف ال كؿ5 إف الط يؽ الكحية أماـ ح كمل ال لي   كحػاني لػك أف تحػاكؿ تةػيي  األمػك  بالاػ ؿ الحػالي  
انيػل الح كمػل الي انيػل لي ػاـ حت  يتةن  لةا أف ترػة حػوِّ أك ط ي نػا ليتػ كج مػف لػ ي الماػا ؿ  كبالنةػبل لميز 

  فمف المتكقص أف يير م الب لماف ب ػض الت ػةيوت 9103الي اني الم بؿ ال م يبةأ في ما  /آ ا  مف عاـ 
 عييةا  ـ ي  لا 

كمػػف المةػػتب ة البػػةء بمياكرػػات رةيػػةة مػػص اللػػ ب بالنةػػبل لنيػػك  إيػػ اف فػػي المنط ػػل أك مكرػػكع الالػػكا يك  
كال تةػػتطيص الح كمػػػل الي انيػػػل فػػي الظػػػ كؼ الحاليػػل مػػػف االنت ػػػاةات، بةػػبب عػػػةـ التػػػزاـ البالةػػتيل الي انيػػػل  

الكاليات المتحةة بت ةةاتةا الةاب ل في االتيػاؽ النػككم، طػ ح لػ ا المكرػكع أمػاـ المرتمػص الي انػي، لػ ا إلػ  
تكةص النيػك  الي انػي  رانب ما أةييناي ةاب نا مف أف اتص  لي  الرمةك يل الي انيل مف ال يف يؤمنكف بأف

فػػي المنط ػػل كال ػػة ات الةفاعيػػل الي انيػػل لػػي الةػػبيؿ الكحيػػة لرػػماف أمػػف إيػػ اف  ك مػػا  أينػػا تػػوؿ الةػػنكات 
األتي ة، فاف الح كمل الي انيل لـ ت ـ بتتيػيض نةػبل الػ فةا عيػ  لػ يف المييػيف بػؿ زاةت ميزانيتةػا فػي لػ ا 

المتكقص أف ت ـك إي اف باالةتم ا  في زياةة نيك لػا فػي المنط ػل  المراؿ م ابؿ تتييض باقي الميزانيات  كمف
 في محاكلل ل طؼ  ما  رةكةلا الةاب ل 

كيي ت ة أف األم  الكحية ال م مف المم ف أف يحالػؿ لػك أف ت ػكف لنػاؾ مياكرػات تةػكيل تيػؼ ال ػكالي   
تياؽ  يػ   ةػمي أك  يػ  م تػكب بكةاطل األك كبييف تؤةم إل  إ راء الط فيف، الي اني كاألمي  ي، عب  ا

لن ا  االتياؽ النككم، ةكف الريك  عي  طاكلل المياكرات م ؿ الةابؽ أك فتن ميؼ ت ػةيؿ االتيػاؽ النػككم 
 مرةةنا، ل بما تت ج إي اف مف الط يؽ المةةكة ال م تكارةه حاليِّا 

ؿ اةػػتم ا  الكرػػص المكرػػكة كال يةػػتب ة الػػب ض حالػػكؿ تالػػاةـ فيمػػا بػػيف إيػػ اف كالكاليػػات المتحػػةة فػػي حػػا 
 كانةةاة رميص الط ؽ الةيميل ليكالكؿ إل  حؿ ي ري الط فيف 

 

 تم بحمد هللا


