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 ل الابخـصاش.. هل مً مسخجيب؟جـسمب إذ ًىاص

 8112\5\1  الدستور  ياسر الزعاترة
في تأكيد جديد على أف قصة االنسحاب مف سػرريا اتتػي أعلن ػا ترمػب ميػر مػرةك تػـ تكػف سػرت تز،ػة ا،تػزازك 

 عاد ترمب إتى تز،ته اترحيدة اتتي يجيدها.

تمر ،ػػػدفر مليػػػارات اتػػػدرالرات تػػػف نسػػػ“فػػػي مػػػاتمرف اتصػػػحئي مػػػر اتػػػركيس اتئرنسػػػي :مػػػاكررف ك قػػػاؿ ترمػػػب: 
راتمخاطرة ،جنردنا درف أف نتلقى مقا،ال تذتؾك نريد عردة جنردنا مف سرريا رتكف نريد أيضػا أف نحقػؽ نتػاك  

 ”.قرية هناؾ

أرمب فػي سػحب قراتنػا مػف سػررياك تكننػا ال نريػد إتاحػة اتمجػاؿ تيػراف تالسػتئادة مػف ذتػؾ. “رأضاؼ ترمب: 
 ”.ساهمات ا اتماتية مف أجؿ طرد اترها،ييف مف سررياعلى درؿ خليجية أف تزيد م

عامػػػا فػػػي ات ػػػرؽ  18تريليرنػػػات درالر خػػػالؿ  7دفزنػػػا “رفػػػي منطػػػؽ سػػػخيؼك سػػػ،ؽ أف كػػػررفك تػػػا،ر ترمػػػب: 
هنػاؾ درؿ تػف ت،قػى ألسػ،رع راحػد “ثـ أمزػف فػي اترقاحػة قػاكال: ”. األرسط رعلى اتدرؿ اتثرية دفر مقا،ؿ ذتؾ

 ”.ترسؿ درؿ أخرت جنردها إتى سرريا“ك مزر،ا عف رم،ته في أف ”ثمف تذتؾدرف حمايتنا رعلي ـ دفر 

إنه منطؽ اال،تزاز اترخيص اتذي ال يجيد ترمب سرافك تكأف ،الدف قػد دفزػت اتتريليرنػات اتتػي يتحػدث عن ػا  
ت لؾ مف أجؿ رفاف رأمف راستقرار اتدرؿ اتزر،يةك أر اتمنطقةك في حيف يزلـ اتجمير أف مػزر اتزػراؽ اتػذي اسػ

أكثر اتم،لغ اتذي يتحدث عنه كاف فاتحة اتجحيـ اتذي يلؼ اتمنطقة ،أسرهاك رهر ذاته اتذي فتح   ية إيػراف 
 على اتترسرك حيف ترؾ ت ا اتزراؽ تقمة ساكغة.

راتحػػػاؿ أف ترمػػػب تػػػف يكػػػؼ عػػػف تز،ػػػة اال،تػػػزاز اتتػػػي يجيػػػدهاك مػػػا داـ يجػػػد مػػػف يسػػػتجي،رف تػػػه ،تلػػػؾ اتطريقػػػة 
زهػػػػا اتصػػػػراعات ات،ينيػػػػة اتتػػػػي ت ػػػػتزؿ درف م،ػػػػرر رال جػػػػدرتك مػػػػر أف اتجميػػػػر يزلػػػػـ أف اتمزررفػػػةك راتتػػػػي تزز 

 اال،تزاز سيطاؿ اتجمير ،طرؽ  تىك رفي مقدمت ا صئقات اتسالح اتئلكية.

تقػػػد لف تلػػػدرؿ اتزر،يػػػة اتمزنيػػػة اف تزيػػػد اتنظػػػر فػػػي سياسػػػات ا رأرتريات ػػػاك إذ ال يزقػػػؿ أف تراصػػػؿ اتنػػػزؼ مػػػف 
فػي مراهنػة ،ػال جػدرت علػى رجػؿ ي ػكؾ كثيػررف فػي ،قاكػه فػي اتسػلطة أصػالك فيمػا  ثررات ا على هذا اتنحرك

 تسمح اتمزادتة اتدرتية اتجديدة ،تحدي إرادتهك رها هي اتصيف تئزؿ ذتؾك تئرض عليه اتتراجر.
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اتمصي،ة أف   ية هذا اترجؿ تال،تزاز ال تحدها حدرد. أما قصة ،قاء قراته فػي سػررياك ف ػي تػـ تػدخؿ أصػال 
جػػؿ اتػػدرؿ اتزر،يػػةك رال مػػف أجػػؿ نصػػرة ات ػػزب اتسػػرريك ،ػػؿ مػػف أجػػؿ اتم ػػررع األمريكػػي راتصػػ يرنيك مػػف أ

 رمف أجؿ اتتصدي تلنئرذ اتررسيك رهر ال يمكف أف يئرض سح، ا ألف اتدرتة اتزميقة ترفض ذتؾ.

اتزر،يػةك  رت،قى قصة إيراف اتتي يمارس مز ا اال،تزاز أيضا مف أجؿ اتص اينةك رتيس مف أجؿ عيػرف اتػدرؿ
رسػػراءد دفزػػت األخيػػرة أـ تػػـ تػػدفرك فػػمف ات،رنػػام  مػػاضى علػػى حاتػػهك رت،قػػى اتمزػػادالت اتداخليػػةك راتتػػي يمكػػف 
تجارزها ،اتمصاتحات اتداخليةك ر،تسػرية األزمػات ات،ينيػةك رفػي مقػدمت ا األزمػة اتخليجيػةك راتتػي تػدخؿ تحػت 

 صؿ اتنزيؼ ،ال جدرت.عنراف اتترتيب اتصاكب تألرترياتك راتذي مف درنه سيترا
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ده بىمبيى مً ألازدن؟  ما الري ًٍس

 8112\5\1  السبيل  عمر عياصرة
اف تكرف االردف مف ،يف اتدرؿ اتثالث اتتي اقتصرت زيػارة رزيػر اتخارجيػة االميركػي تل ػرؽ االرسػط علي ػاك 

 هر ما ر على حمرتة حقيقية يحمل ا اترجؿ تناك راخ ى اف تكرف مارقة في اتسل،ية.

 اامػػػف ،مػػػا قيػػػؿ فػػػي اتمػػػاتمر اتصػػػحئي اتػػػذي جمػػػر ،رم،يػػػر ،ػػػأيمف اتصػػػئديك تحديػػػدا قصػػػة حػػػؿ اتػػػدرتتيفك ال
 فاتزيارة تحمؿ اخ،ار اخرتك رال سيما في ملؼ اتقضية اتئلسطينية.

رما نرجرفك اف يكرف االردف قد قات ا ،رضرح ت،رم،يرك ،أف را نطف تمارس قئزة فػي ات ػراء اتئلسػطينيك ران ػا 
 النحيازي االيدترجي تسراكيؿ ستقرد اتمنطقة تمغامرات قد تكرف مير مس،رقة.،سلرك ا ا

رما ارجرف ايضاك اف يكرف االردف راضحاك ،أنػه تػف يتزػارف مػر اي قػرار اميركػي يمػس ،حقػرؽ اتئلسػطينييفك 
 ألن ـ ا قاء تنا مف ج ةك رألف اتمساس ، ـ هر مساس تل رية اترطنية تلدرتة االردنية.

م ػػػػارراتك ار استك ػػػػاؼ مراقػػػػؼك ف،اعتقػػػػادي اف اتػػػػركيس ترامػػػػب حسػػػػـ مراقئػػػػه مػػػػف اتقضػػػػية تيسػػػػت زيػػػػارة 
 اتئلسطينية راالتئاؽ اتنرري مر ايرافك ر،درجة اقؿ مف مسأتة ،قاء قراته في سرريا.

مػػا ي منػػا اف نزػػرؼ خطػػة را ػػنطف فػػي اتقضػػية اتئلسػػطينية راالزمػػة اتسػػرريةك رمػػا ي منػػا ايضػػا اف نكػػرف قػػد 
 تة ،أف نقؿ اتسئارة رتصئية اتقضية سيأتي ،زالزؿ على اتمنطقة تيس ،رسر االردف مجاراته.ارصلنا اترسا

ما اتمنافك اف يكرف مرقئنػا مػف االزمػة اتسػررية ايضػاك اتػذي اسػتمر تػه ،رم،يػر راضػح رمنسػجـ مػر مصػاتحنا 
 اتحيرية االستراتيجية.

ات عر،يػػة تسػػررياك ال يزنػػي اتمرافقػػة علػػى فزليػػه اف يئ ػػـ اف اتتزامنػػا اتصػػمت حيػػاؿ دعػػرة را ػػنطف ارسػػاؿ قػػر 
جزؿ جي نا اتزر،ي في رارد اتدخرؿ اتى االراضي اتسرريةك م تركا فػي حػرب عصػا،ات ال ناقػة تنػا في ػا رال 

 جمؿ.

اعتقػػػد جازمػػػػاك اف اتزيػػػارة م مػػػػةك راف االردف ،ػػػػات اقػػػرب اتػػػػى مزرفػػػػة مػػػا يخطػػػػط تػػػػه االميركػػػاف فػػػػي سػػػػرريا 
 راقئنا ، كؿ اكثر رضرحا عما كاف سا،قا.رفلسطيفك ر،اتتاتي يمكف رسـ م
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 خيازاث طهسان وجل أبيب لدزء املىاجهت

 8112\5\1  األردنيةالغد   فهد الخيطان
فػي اتزمػؽ اتسػرريك راتزنػراف اتمسػت دؼ هػذف اتمػرة كمػا اتسػا،ؽ إيرانػيك فػي إطػار مػا إسراكيؿ تضرب مجددا 

أمػػس يسػػميه جػػيش االحػػتالؿ اتسػػراكيلي ضػػرب "عمليػػة اتتمركػػز اتيرانػػي" فػػي سػػررية. هجػػـر تيلػػة أرؿ مػػف 
 است دؼ مراقر تلجيش اتسرري تاري في داخل ا مقاتليف تا،زيف تلحرس اتثرري اتيراني.

سػػراكيؿك ريضػػاعؼ مػػف منسػػرب اتقلػػؽ مػػف ات جػػـر يرفػػر  مػػف سػػقؼ اتتحػػدي ،ػػيف اتزػػدريف اتلػػدرديفر إيػػراف راف
 مراج ة أك،ر ،ين ما.

قادة عسكريرف إيرانيرف أعلنػرا ،زػد ات جػـر اتسػراكيلي علػى قاعػدة "تػي فػرر" اتجريػة ق،ػؿ أسػا،يرك أف اتزمليػة 
قػػررت ط ػػراف اتتػػأني فػػي اتػػرد تحػػيف  تػػف تمػػر مػػف درف رد حاسػػـ. تكػػف رفػػؽ تقػػارير ترسػػاكؿ إعػػالـ إيرانيػػةك
 اتضاح قرار را نطف اتن اكي ، أف انسحا، ا مف اتئاؽ إيراف اتنرري.

إسػػراكيؿ علػػى مػػػا تػػدؿ اترقػػػاكرك ال تضػػر فػػي حسػػػا،ات ا مراقػػؼ األطػػػراؼ األخػػرت حتػػى تػػػر كانػػت را ػػػنطفك 
هرك إفيغػدرر تي،رمػػافك رتتصػرؼ فػي سػررية رفػؽ مصػاتح ا اتم،ا ػرة. ق،ػؿ أيػػاـك قػاؿ اتػرزير فػي حكرمػة نتنيػا

إف إسراكيؿ مير مزنية ،األطراؼ اتمتصارعة في سررية رال ،مستق،ؿ اتنظاـ اتسرريك ركؿ ما ي م ػا هػر منػر 
 إيراف مف ،ناء قراعد داكمة هناؾ.

،مزنػى لخػرك تػؿ أ،يػب مسػتزدة تلتزػػايش مػر سػررية تحػت حكػـ األسػد راترجػػرد اتررسػي في ػاك تكن ػا تػف تسػػلـ 
 ي على حدردها.،اتنئرذ اتيران

إسراكيؿك كما أفادت عديد اتمصادرك أ،لغت مرسكر ،مرقئ ػا هػذاك راألخيػرة تػـ تئكػر أ،ػدا ،ػاعتراض ات جمػات 
 اتسراكيلية ما دامت ال تست دؼ قرات ا.

 هؿ سترد إيراف على االست دافات اتسراكيلية اتمتتاتية في سررية؟

ط ػراف تػف تقػدـ علػى هجػـر م،ا ػر علػى إسػراكيؿك أر فػتح  اتجراب ،رسـ اتنقاش اتداخلي اتيراني. األكيد أف
ج، ة مراج ة مف اتجنرب اتل،ناني. اتكلئة ستكرف ،اهظةك رقد تدفر ،اتجاف حرب أ ػمؿ تػدخؿ را ػنطف علػى 

 خط ا.
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اتمػػػرجح أكثػػػر هػػػر أف تزمػػػد ط ػػػراف إتػػػى اسػػػت داؼ مصػػػاتح إسػػػراكيلية فػػػي اتخػػػارجك أر تنئػػػذ داخػػػؿ إسػػػراكيؿ 
 ك ا في فلسطيف.،االعتماد على حلئا

تكف ذتؾ تف يلجـ تؿ أ،يب عػف مراصػلة هجمات ػا فػي سػررية مسػتق،ال. عمليػا سػتكرف األطػراؼ اتمزنيػة أمػاـ 
 خيارات حاسمةك رأعني مرسكر رتؿ أ،يب رمف خلئ ما را نطف.

هػػؿ يكػػرف اتمخػػرج ،تقلػػيص اتنئػػرذ اتيرانػػي فػػي سػػررية ،اتتئػػاهـ مػػر مرسػػكر اتمزنيػػة ،زػػدـ رفػػر كلئػػة رجردهػػا 
 هناؾ راحتراء اتتصزيد قدر اتمستطاع الستكماؿ سيطرة اتنظاـ اتسرري على كامؿ اتمناطؽ؟

قػػد ي،ػػدر مػػف اتصػػزب علػػى إيػػراف اتتسػػليـ تسػػراكيؿ ، ػػذف اتنتيجػػة ،زػػد كػػؿ هػػذف اتتضػػحيات فػػي سػػررية. تكػػف 
 ات،ديؿ أكثر تزقيداك رينطري على احتماالت مراج ة ال تسزى إتي ا ط راف.

سػػراكيؿك يضػػمف تألخيػػرة عػػدـ يمكػػف تمرسػػكر رحػػده ا أف تجػػد خريطػػة طريػػؽ تتئػػاهـ ميػػر م،ا ػػر ،ػػيف إيػػراف راف
اقتراب قرات مراتيػة تيػراف مػف حػدردهاك راسػت،داؿ اترجػرد اتزسػكري فػي سػررية ،ػاتنئرذ اتسياسػير أي اتزػردة 

 تلرضر كما كاف ق،ؿ اندالع األزمة اتسررية.

إسػػراكيؿك أف تضػػر تنيػػرانييف  ػػيكا علػػى اتطارتػػةك أقلػػه تكػػف ق،ػػؿ ذتػػؾك ين،غػػي علػػى را ػػنطف اتمسػػكرنة ،ػػأمف 
 عدـ االنسحاب مف االتئاؽ اتنرري.

  



 

 ــــشئ

 8تــــــدولي شــــؤون
 

كرب اتهاماث هخيياهى بشأن اًسان ًّ  الاجحاد الاوزوبي 

 8112\5\1  وكاالت / سما /
علقت مسػارتة اتسياسػية اتخارجيػة تالتحػاد األررر،ػي فيػديريكا مػرميرينيك اتيػـر االثنػيف علػى مػا زعمػه ركػيس 

 اترزراء اتسراكيلي ،نياميف نتنياهرك مف أف إيراف مستمرة في ،رنامج ا اتنرري.

رزراء اتسػػراكيلي اتيػػـر رقاتػت اتد،لرماسػػية األررر،يػػة ،خصػػرص تصػػريحات نتنيػػاهر:" تػـ أر أف تػػدت ركػػيس اتػػ
 دالكؿ تئيد ،أف ط راف مير ملتزمة ،االتئاؽ اتنرري اتيراني".

رأضافت مرميريني: "تقد ترصؿ جمير األطراؼ إتػى هػذف اتصػئقة :اتئػاؽ إيػراف اتنػرري  ،زػد أف ترتػدت اتثقػة 
 رترفرت اتضمانات".

اكررف قػد ناق ػا فػي رقػت سػا،ؽ اتيػـر اتئػاؽ ركاف اتركيس األمريكي درناتد ترامب رنظيرف اتئرنسي إيمانريؿ م
 إيراف اتنرري خالؿ مكاتمة هاتئية.

أ،ريػػؿ اتجػػاري كػػاف اتئػػاؽ إيػػراف اتنػػرري علػػى رأس جػػدرؿ أعمػػاؿ م،احثػػات مػػاكررف راتمسػػارتيف  24رفػػي اتػػػ 
 األمريكييف خالؿ زيارته ترا نطف.

  



 

 ــــشئ

 9تــــــدولي شــــؤون
 

 "السعادة" التركي ٌعلً خىض اهخخاباث السئاست.. وهرا مسشحه

 8112\5\1  األناضول -قرةأن
حزيػػراف/ يرنيػػر  24أعلػػف حػػزب "اتسػػزادة" اتتركػػي خػػرض االنتخا،ػػات اتركاسػػية اتم،كػػرة اتمقػػرر إجرااهػػا يػػـر 

 اتمق،ؿ.

 رقاؿ اتحزبك رفقا تألناضرؿك إف مر حه في االنتخا،ات اتركاسية اتمق،لة هر ركيسه "تمؿ قرف مرال أرملر".

ادة اتتركػػي فػػي إسػػطن،رؿك مظئػػر سػػارنلىك فػػي مقا،لػػة خاصػػة مػػر رفػػي رقػػت سػػا،ؽ ك ػػؼ ركػػيس حػػزب اتسػػز
 " جاهزية اتحزب تخرض االنتخا،ات اتركاسية.21"عر،ي

رقػػاؿ سػػارنليك "ال نتحػػاتؼ مػػر أردرمػػاف حتػػى ال تتركػػز اتقػػرت ،يػػد  ػػخص راحػػدك رنحػػف جػػاهزرف تخػػرض 
 س،اؽ االنتخا،اتك رحز،نا امتداد تررح محمد اتئاتح رنجـ اتديف أر،كاف".

  



 

 ــــشئ

 10تــــــدولي شــــؤون
 

 ثائق هخيياهى عً إًسان اسخعساض مسسحي بال جدًدخبيرة بٍسطاهيت: و 

 8112\5\1  لندن ـ خدمة قدس برس
أكدت اتخ،يػرة ات،ريطانيػة ،ات ػارف اتدرتيػة كػاثريف فيليػب "أف ركػيس اتػرزراء اتسػراكيلي ،نيػاميف نتنيػاهر أخئػؽ 

 في إظ ار أي صررة مف صرر ف ؿ االتئاؽ اتنرري مر إيراف".

ك ن ػػرته صػػػحيئة "اتتػػايمز" ات،ريطانيػػةك رنقلتػػػه إتػػى اتزر،يػػػة "هيكػػة اتذاعػػػة  ررأت فيليػػبك فػػي تقريػػػر ت ػػا اتيػػػـر
ات،ريطانيػػة"ك أف "رثػػاكؽ ركػػيس اتػػرزراء اتسػػراكيلي ،نيػػاميف نتنيػػاهر عػػف إيػػراف هػػي "اسػػتزراض مسػػرحيك ،ػػال 

 جديد".

ق،ػؿك تث،ػت أف إيػراف  رقاتت فيليب: "إف نتنياهر تز د ،ك ؼ ما رصئه ،ملئات سرية نررية تـ يرها اتزاتـ مػف
كانت تسزى سردا تنتاج أسلحة نرريػةك رتكػف فػي اتراقػر ال يرجػد اتجديػد أر اتمثيػر تلده ػة فيمػا قاتػه تلمراقػب 

 اتمطلر".

رأضافت: "إف ركاتة اتطاقة اتذرية اتتا،زة تألمـ اتمتحدة كانت علػى علػـ ،كػؿ مػا تحريػه اترثػاكؽ اتتػي ك ػئ ا 
 راليات اتمتحدة كانت على علـ ،ه حتى ق،ؿ ذتؾ".رأف ات 2011نتنياهر ق،ؿ عاـ 

ررفػػؽ فيليػػب فػػػ "إف مػػا ك ػػئته اترثػػاكؽ ،اتئزػػؿ هػػر األسػػ،اب اتتػػي دعػػت فػػي اتمقػػاـ األرؿ إتػػى إ،ػػراـ االتئػػاؽ 
اتنرري اتيراني رتماذا كافحت اتدرؿ اتمرقزة ته تتمامػهك رهػي اتحيلرتػة درف دخػرؿ إيػراف إتػى سػ،اؽ اتتسػلح 

 ا اتقدرات اتتقنية راتمزرفية راتمراد اتالزمة تتصنير قن،لة نررية".اتنرري رامتالك 

رتضيؼ "إف نتنياهر أخئؽ في إظ ار أي صررة مف صرر ف ؿ االتئاؽ اتنرري مر إيػراف فػي تحقيػؽ اتنتػاك  
 اتمرجرة منه أر في إظ ار عدـ اتتزاـ إيراف ،ه".

اتزمليػػة االسػػتخ،اراتية اتتػػي حصػػلت ، ػػا إسػػراكيؿ رتػػرت فيليػػب أف "اتػػدراما اتحقيقيػػة فػػي األمػػر كػػاف ضػػخامة 
 على اترثاكؽك رعملية تقديـ اترثاكؽ اتتي أدارها نتنياهر ،م ارة ساحر على خ ،ة اتمسرح".

أسػطرانة  183أتػؼ ملػؼ علػى  55أتػؼ صػئحة مػف األدتػة ر 55ركاف نتنيػاهر قػد قػاؿ "إف فػي حػرزة ،ػالدف 
 تتزلؽ ،م ررع إيراف اتنرري".



 

 ــــشئ

 11تــــــدولي شــــؤون
 

ب: "إف االت ػػاـ اتػػركيس اتػػذي يرج ػػه نتنيػػاهر تيػػراف عػػف طريػػؽ اترثػػاكؽ هػػر أن ػػا احتئظػػت ،رثػػاكؽ رتقػػرؿ فيليػػ
م ررع ا اتنرري تالستئادة من ا الحقاك رتكنػه ،قرتػه ذتػؾ ي ػير ضػمنيا إتػى أف إيػراف ،اتئزػؿ علقػت ،رنامج ػا 

 اتنرري في اترقت اتحاضر".

تالتئػاؽ اتنػرري ،ػؿ يك ػؼ فقػط أن ػا كػذ،ت فيمػا يتزلػؽ  رأضافت: "إف نتنياهر تـ يك ؼ قياـ إيراف ،أي خرؽ
،تأكيدها أن ا تـ تسر قط المتالؾ سالح نرريك رتكف ات،قػاء علػى االتئػاؽ مػر إيػراف ال يزتمػد علػى مػا تقرتػه 

 إيراف ،ؿ على عمليات اتتئتيش اتتي تقـر ، ا ركاتة اتطاقة اتذرية"ك على حد تز،يرها.

  



 

 ــــشئ

 12تــــــدولي شــــؤون
 

 طاب هخيياهى بشأن وثائق إًسان؟هكرا زد جنرالاث الجيش على خ

 8112\5\1  عدنان أبو عامر -81عربي
صدرت اتزديد مف ردرد اتئزؿ عف ك،ار اتجنراالت اتسراكيلييف على خطاب ركيس اتحكرمػة ،نيػاميف نتنيػاهر 
حػػرؿ اتم ػػررع اتنػػرري اتيرانػػيك ،ػػيف مايػػد تمػػا ررد فيػػهك رمحػػذر مػػف االنػػزالؽ تحػػرب مػػر إيػػرافك رمز،ػػر عػػف 

 رافقته على هذف اتحرب اتدعاكية اتتي ي ن ا نتنياهر على ط راف. عدـ م

راـ اتخ،يػػر اتزسػػكري فػػي مقاتػػه ،صػػحيئة مزػػاريؼ أف نتيجػػة خطػػاب نتنيػػاهر أف إسػػراكيؿ -فقػػد ذكػػر تػػاؿ تيػػؼ
ستراصؿ م اجمة أهداؼ رقراعد إيرانية في سررياك رتػر كػاف اتػثمف اتػدخرؿ ،مراج ػة عسػكرية م،ا ػرة مز ػاك 

خيػػرة تئضػػؿ اتحئػػاظ علػػى اتتزتػػيـ اتعالمػػيك رعػػدـ اتحػػديث عػػف حقيقػػة األهػػداؼ اتتػػي ضػػر،ت ا رمػػـ أف األ
إسراكيؿك رمر ذتؾ فمف فرضية أف ترد إيراف على ذتؾ ،مطالؽ اتنار مف داخؿ أراضػي ا ،اتجػاف إسػراكيؿ ت،ػدر 

 سينارير أقؿ احتماال مف أف يقر. 

مر اتصػحئي اتػذي عقػدف نتنيػاهر جػاء ،زػد سػاعات مػف " أف اتمات21رأضاؼ في اتمقاؿ اتذي ترجمته "عر،ي
م اجمػة مسػػتردعات أسػػلحة إيرانيػػة ،سػررياك مػػا يزنػػي أف اتيػػرانييف يزتقػدرف أف إسػػراكيؿ تمتلػػؾ حريػػة اتحركػػة 
تم اجمػػػة أهػػػداف ـك درف أف يػػػرفر ت ػػػـ اتػػػررس مظلػػػة تحمػػػايت ـك طاتمػػػا أف مصػػػاتح ـ محػػػافظ علي ػػػاك ررمػػػـ 

ف مرسػكر رتػؿ أ،يػبك تكػف األخيػرة تػـ يصػل ا أي رسػاتة مػف مرسػكر مئادهػا حصرؿ ،زض اتترتر اتماقت ،ػي
 عدـ تنئيذ هجمات داخؿ سرريا.

رأرضػػح أف اتحػػديث اتػػذي أدتػػى ،ػػه نتنيػػاهر ي ػػير إتػػى أف إسػػراكيؿ تأخػػذ ،جديػػة فرضػػية أف تػػرد إيػػراف علػػى 
هػػػذا اتػػػرد اتيرانػػػي  هجمات ػػػا األخيػػػرة ضػػػد قراعػػػدها فػػػي سػػػررياك رر،مػػػا جػػػاء ات جػػػـر أرؿ أمػػػس تح،ػػػاط مثػػػؿ

 اتمترقر ضد إسراكيؿ. 

رخػػتـ ،ػػاتقرؿ إف هنػػاؾ تقػػديرا سػػاكدا تػػدت اتماسسػػة اتزسػػكرية راألمنيػػة فػػي تػػؿ أ،يػػب مئادهػػا اتمضػػي قػػدما مػػر 
إيراف حتى اتن ايةك هدف ا اتمركزي إن اء رجردها فػي سػررياك راتيرانيػرف يزلمػرف جيػدا أف تػرازف اتقػرت ،يػن ـ 

 لى أرض سرريا ال يقارفك فاتتئرؽ اتزسكري اتسراكيلي ظاهر تلزيافك ،حرا ر،را رجرا.ر،يف اتسراكيلييف ع



 

 ــــشئ

 13تــــــدولي شــــؤون
 

اتجنػػراؿ عميػػراـ تيئػػيف اتقاكػػد اتسػػا،ؽ تلمنطقػػة ات ػػماتية قػػاؿ إف خطػػاب نتنيػػاهر يزنػػي ،اتضػػرررة أف إسػػراكيؿ 
تقػديراتي منػذ أ ػ ر  ،دأت ت،نػي ج، ػة قتاتيػة أمػاـ أعػداك ا ،ػدال مػف اتزمػؿ اتد،لرماسػي ات ػاديك رهػر مػا ياكػد

 أننا نستدرج تحربك صحيح أف رضزنا االستراتيجي قريك تكف اتسااؿ يتزلؽ ،اتمستق،ؿ: كيؼ سيكرف؟

": صػػحيح أف اتتراجػػد اتيرانػػي فػػي سػػرريا سػػي  21رأضػػاؼ فػػي حػػرار مػػر صػػحيئة مزػػاريؼك ترجمتػػه "عر،ػػي
جػػػد إيرانػػػي داخػػػؿ سػػػررياك أـ االكتئػػػاء تنػػػاك رهنػػػاؾ نقا ػػػات متزايػػػدة فػػػي إسػػػراكيؿ ،ػػػيف اسػػػتمرارها ،طػػػرد أي ترا
 ،اتمحافظة على خطرط ا اتحمراء في جارت ا ات ماتيةك رعدـ اختراق ا. 

رخػػػتـ ،ػػػاتقرؿ: ي،ػػػدر أف إسػػػراكيؿ تئضػػػؿ حتػػػى الف اسػػػتخداـ اتقػػػرة اتزسػػػكرية راتخطا،ػػػات اتحػػػادةك فػػػي إ ػػػارة 
  ا عمؿ د،لرماسي هادي.تلماتمر اتصحئي تنتنياهرك ،دال مف اتزمؿ رفؽ خطة استراتيجية يصاح،

عامرس يادتيف اتركيس اتسا،ؽ تج از االستخ،ارات اتزسكرية "أماف" قاؿ إف خطػاب نتنيػاهر ضػد إيػراف ياكػد 
فرضػػػية أف األخيػػػرة تػػػدي ا حسػػػاب مئتػػػرح مػػػر إسػػػراكيؿك رق،ػػػؿ أف تئكػػػر ،ػػػاترد علينػػػاك فسػػػتأتي ا هجمػػػة أخػػػرت 

 جديدة.

" أف خطػاب نتنيػاهر يػأتي تلػرد علػى قػرار اسػتراتيجي 21ر،يرأضاؼ في تزقيب ن رته مزاريؼك رترجمته "ع
إيراني ،مقامة قراعد رنئرذ حقيقي طريؿ اتمدت في سررياك رفي اتمقا،ؿ هنػاؾ ذات اتقػرار راتخطػة اتسػراكيلية 

 ،منر ذتؾ.

كػؿ  رختـ ،اتقرؿ: تـ يزد سرا أف تنيرانييف حسا،ا مئترحا مر إسراكيؿك هـ يزتقدرف أننا مسارترف عػف ضػرب
 قراعدهـ في سرريا في الرنة األخيرةك تكن ـ ق،ؿ أف يئكررا ،اتردك سيأتي ـ هجـر لخر تح،اط هذا اترد.

اتجنػػػراؿ ميػػػػررا ليالنػػػػد اتػػػػركيس اتسػػػػا،ؽ تمجلػػػػس األمػػػػف اتقػػػرمي قػػػػاؿ إنػػػػه رمػػػػـ خطػػػػاب نتنيػػػػاهر ضػػػػد إيػػػػرافك 
 دخرؿ اتحرب.راتتطررات األخيرة داخؿ سررياك فمنني أعتقد أننا ما زتنا ،زيديف عف 

" أف اتت ديد األك،ر أمػاـ إسػراكيؿ هػر حػزب ا ك 21ررجح في حرار صحئي ن رته مزاريؼك رترجمته "عر،ي
يػراف مػف  رفي أي مراج ة قادمة سيكرف هنػاؾ دمػار ك،يػر فػي ت،نػافك راتجم ػرر اتل،نػاني تػف يغئػر تلحػزبك راف

 اتمتحدة سرؼ تتدخؿ في هذف اتحاتة. ذات ا تف تذهب تم اجمة إسراكيؿ ،صررة م،ا رةك ألف اتراليات



 

 ــــشئ

 14تــــــدولي شــــؤون
 

رأضػػػاؼ: خطػػػاب نتنيػػػاهر أتػػػى تياكػػػد مػػػا ي ػػػاع ، ػػػأف نقا ػػػات مستئيضػػػة تزي ػػػ ا اتدارة األمريكيػػػة ، ػػػأف 
مسػػػتق،ؿ االتئػػػاؽ اتنػػػرري اتيرانػػػي. فئػػػي حػػػيف أف إسػػػراكيؿك رفػػػؽ خطػػػاب نتنيػػػاهرك مػػػر اتػػػركيس درناتػػػد ترامػػػب 

جيػػة رجػػرف ،رتتػػرف مست ػػار األمػػف اتقػػرمي يزتقػػدرف أنػػه تػػيس رطاقمػػه اتجديػػد مثػػؿ مايػػؾ ،رم،يػػر رزيػػر اتخار 
 هناؾ مجاؿ تلحديث في استمرار اتزمؿ ،االتئاؽ اتنرريك تكف هناؾ تطررات دراماتيكية قد تحصؿ..

"كمػػا أف أررر،ػػا تضػػغط ،قػػرة ،اتجػػاف عػػدـ إحػػداث تغييػػرات علػػى االتئػػاؽك رر،مػػا رجػػه نتنيػػاهر خطا،ػػه ،اتجػػاف 
 ى كؿ األحراؿ أنه تف تقر حرب" ،حسب ليالند.أررر،اك تكني أعتقد عل

رختـ ،اتقرؿ: قدرات اتيػرانييف فػي اتػرد علينػا منخئضػة جػداك فاتسػرريرف راتػررس ميػر مزنيػيف ، ػذف اتحػربك 
رتػػذتؾ تػػف يػػنجح اتيرانيػػرف ،سػػحب حلئػػاك ـ ت ػػذف اتحػػربك صػػحيح أف تػػدي ـ صػػراري  تطػػاؿ كػػؿ نقطػػة فػػي 

ك رتزلػػـ أف إسػراكيؿك تكػف أعػدادها قليلػػةك رم نظرمػة حيػتس اتدفاعيػػة قػادرة علػى إسػقاط اك إيػػراف ضػزيئة اتيػـر
   تدي ا خطرا يتمثؿ أنه في حاتة م اجمت ا تسراكيؿ فمف اتراليات اتمتحدة ستتدخؿ.

  



 

 ــــشئ

 15تــــــدولي شــــؤون
 

 جفاقم الخصعيد إلاًساوي ـ إلاسسائيلي« حسب خفيت»

قػػرب ط ػػراف... رت ػػريش علػػى رادارات سػػررية سػػ،ؽ قصػػؼ « اتنػػرري»تسػػللرا إتػػى مخػػزف « مرسػػاد»عمػػالء 
 مستردع صراري 

 8112\5\8 «الشرق األوسط»تل أبيب:  -لندن  -بيروت 
تكتررنيػة تئػاقـ اتتصػزيد « حر،اد خئية»أمسك إف « ات رؽ األرسط»قاتت مصادر د،لرماسية مر،ية تػ تقليديػة راف

سراكيؿك في رقت ترقر مسارترف أميركيرف ن رب مراج ة م،ا رة ،يف اتطرفيف في سرريا.  ،يف إيراف راف

سػػػػرريا ظ ػػػػرت تجليات ػػػػا مػػػػرات عػػػػدةك كػػػػاف لخرهػػػػا اتحػػػػرب  اتحػػػػرب اتخئيػػػػة فػػػػي»رأرضػػػػحت اتمصػػػػادر أف 
اتتكتررنيػػة ضػػد منظرمػػة اتػػرادارات اتسػػررية راتت ػػريش علي ػػا ق،ػػؿ أسػػ،رعيف مػػا أدت إتػػى إطػػالؽ دفزتػػيف مػػف 

اخت،ػاراد تمنظرمػة اتػرادارات »رقاتػت إف اتت ػريش كػاف «. اتمضادات اتجريػة علػى أهػداؼ رهميػة رسػط سػرريا
االثنػػيف تػػدت اسػػت داؼ إسػػػراكيؿ مخػػازف صػػراري  طريلػػة اتمػػػدت  -تيػػػؿ األحػػد ق،ػػؿ اتضػػر،ات اتتػػي حصػػلت 

فػػرر  رسػػط سػػرريا اتتػػي  - ػػحنت ا إيػػراف مػػف ق،ػػؿ إتػػى ريػػؼ حمػػاة تلػػرد علػػى اسػػت داؼ إسػػراكيؿ قاعػػدة :تػػي 
 -إف ،ػي سػي »رنقلػت محطػة «. تضـ طاكرات :دررف  انطلقػت إحػداها إتػى أجػراء اتجػرالف اتسػرري اتمحتػؿ

أمػارت علػى « إس - 15 -إؼ »رتيف أميركييف أمس قرت ـ إف طاكرات إسراكيلية مف طراز عف مسا « نيرز
 «.تدمير مخازف صراري  رمقتؿ ع رات اتيرانييف»مقر عسكري في ريؼ حماة ق،ؿ يرميف ما أدت إتى 

، ػا  إتى ذتػؾك ك ػؼ مصػدر أمنػي إسػراكيلي رفيػر أف االسػتخ،ارات اتيرانيػة اكت ػئت عمليػة اتتسػلؿ اتتػي قػاـ
ج از :اتمرساد  اتسراكيلي تمستردع سػري قػرب ط ػراف يخسػتخدـ تتخػزيف ملئػات خاصػة ،ات،رنػام  اتنػرري تػـ 

 نقل ا إتى تؿ أ،يبك تكن ا فضلت اتصمت على اتمرضرع حتى ال يتحرؿ إتى فضيحة.

  



 

 ــــشئ

 16تــــــدولي شــــؤون
 

 خطت أميركيت ملىاجهت اًسان

 8112\5\8 -معا -بيت لحم
عػف خطػة تزمػؿ علي ػا رزارة اتػدفاع األميركيػة تمراج ػة مػا اسػمته ك ئت صحيئة "را نطف ،رست" األميركية 

 اتترسر اتيراني في ات رؽ األرسط ردعـ ط راف تلجماعات اتمسلحة اتتي تزعزع االستقرار في اتمنطقة.

رنقلػػػت اتصػػػحيئة عػػػف اتجنػػػراؿ جرزيػػػؼ فرتيػػػؿك اتػػػذي يػػػرأس اتقيػػػادة اتمركزيػػػة األميركيػػػةك قرتػػػه إف "اتجػػػيش 
اجػػه إيػػراف ، ػػكؿ م،ا ػػرك تكنػػه سيئسػػتخدـ رسػػاكؿ ميػػر م،ا ػػرة تلحػػد مػػف ترسػػز ا فػػي سػػرريا األميركػػي تػػف ير 

 راتزراؽ".

رقاؿ فرتيػؿ إف "اتػدعـ األميركػي تلقػرات اتحكرميػة فػي اتزػراؽ راتقػرة ات ػريكة اتتػي يسػيطر علي ػا األكػراد فػي 
صػر ات،حريػة إتػى سػررياك سرريا يمكف أف يساعدا في ضماف عػدـ قػدرة ط ػراف علػى ت ريػب اتمػدادات راتزنا

 حيث تقاتؿ اتجماعات اتمدعرمة مف إيراف تصاتح ركيس اتنظاـ اتسرري ، ار األسد".

رذكرت "را نطف ،رست" أف "اتجنراؿ جرزيؼ فرتيؿ قػاؿ فػي مقا،لػة ع،ػر ات ػاتؼ إف "هػذف راحػدة مػف اتطػرؽ 
 اتتي يمكننا أف ن،دأ ، ا في عرقلة أن طة إيراف اتخ،يثة".

ئة أف "هناؾ ،زض األ ياء اتتي يمكننا اتقيػاـ ، ػا ، ػكؿ ميػر م،ا ػرك راتتػي يمكننػا تحقيق ػا رأضافت اتصحي
 فزالد في إطار اتزمليات اتمتراصلة ت زيمة تنظيـ "داعش" كليا".

رتقرؿ اتصػحيئة إف "اتزديػد مػف اتقػادة اتزسػكرييف ي ػزررف ،ػاتقلؽ مػف اتنجػرار إتػى اتحػرب فػي سػررياك رتػذا 
م مت ـ هنػاؾ ،قػرة علػى محار،ػة اتمتطػرفيفك تكػن ـ يراق،ػرف ،قلػؽ زيػادة دعػـ إيػراف تػػ"حزب يسزرف إتى تركيز 

 ا " رميرف تلحئاظ على األسد في اتسلطة".

رعلى اترمـ مف هذف اتمخارؼك فقد أ ػار فرتيػؿ إتػى رجػرد رم،ػة تػدت اتقيػادة اتزسػكرية تتجنػب إثػارة مراج ػة 
امرف في إخماد حررب اتقرات في ات رؽ األرسطك رتجديػد اتتركيػز م،ا رة مر إيرافك في رقت يأمؿ فيه ات،نت

 على اتصيف رررسيا.



 

 ــــشئ

 17تــــــدولي شــــؤون
 

رجػػاءت تصػػريحات اتجنػػراؿ األميركػػي ،زػػد يػػـر مػػف تصػػريح اتػػركيس األميركػػي درناتػػد ترامػػب حػػرؿ احتمػػاؿ 
نئػرذ حدرث تحرؿ في االستراتيجية األميركية تجاف سررياك رحديثه عف ترجه اتراليات اتمتحدة علػى اتحػد مػف 

 إيراف رقدرت ا على اترصرؿ ع،ر سرريا إتى ات،حر األ،يض اتمترسط.

  



 

 ــــشئ

 18تــــــدولي شــــؤون
 

؟!« هىوي»أشمت 
ً
 إًسان.. هل جخجّدد حسبيا

 8112\5\8   االتحاد  عبد الوهاب بدرخان
عادت احتماالت اتحرب إتى اتنقاش في مصير االتئاؽ اتنػرريك مسػتزيدةد مراحػؿ اتتصػزيد فػي أعػراـ سػا،قةك 

ك ،ػػػؿ كػػػأف اتمئارضػػػات اتتػػػي 2002ركػػػأف أزمػػػة ات،رنػػػام  اتنػػػرري اتيرانػػػي ال تػػػزاؿ تتئاعػػػؿ منػػػذ ،ػػػدأت عػػػاـ 
انػب ضػػكيؿ مػف سػػياق ا. فػػاتركيس تػػـ يغياػرا سػػرت ج 2015اسػتغرقت عػػاميف راالتئػاؽ اتػػذي ترصػلت إتيػػه فػي 

يجػب أال تقردنػا سياسػة إيػراف إتػى »اتئرنسي إيمانريؿ ماكررف خاطب اتكرنغرس األميركي ق،ؿ أسػ،رع قػاكالد: 
ك أمػػػا رزيػػػػر اتػػػػدفاع اتسػػػػراكيلي أفيغػػػػدرر تي،رمػػػاف فتحػػػػدث عػػػػف االسػػػػتزداد تكػػػػؿ «حػػػرب فػػػػي ات ػػػػرؽ األرسػػػػط

أياـ ،رش اال،ف رخالؿ راليتئػي ،ػاراؾ أر،امػا اتحصػرؿ علػى  اتسيناريرهات. راتمزررؼ أف إسراكيؿ حارتت منذ
ػػر حر،ػػاد تخزػػرؼ  ضػػرء أخضػػر تضػػرب اتمن ػػيت اتنرريػػة فػػي إيػػرافك تكػػف را ػػنطف عارضػػت أي عمليػػة قػػد تئجا

 ،دايت ا رال تخزرؼ ت ا ن اية.

مف رت،نػاف مػف دفػر هذا تـ يمنر إيراف مف اتلزب عند حافة ات اريةك ،ؿ مكانت ا أدرارها في سػرريا راتزػراؽ راتػي
اتتصزيد إتى أقصافك مير أن ا كانت متيقانة ،أف إدارة ،رش ال تريػد مراج ػة مز ػا ،زػد اتنتػاك  اتملت،سػة تغػزر 
اتزػػػراؽ راحتالتػػػهك رأف إدارة أر،امػػػا اتتػػػي تػػػأثرت ،ػػػدررس اتتجر،ػػػة اتزراقيػػػة تػػػـ تكػػػف فػػػي رارد اتػػػذهاب إتػػػى أي 

راهػـ تلزالقػات مػر إيػراف. تكػف هنػاؾ فارقػاد حاتيػاد فػي « ط،يػرت»حربك حتى أن ا انت ت كما ،دأت ،احثةد عف 
أف درناتػػد ترامػػب ال يريػػد أف يكػػرف كسػػا،قئيهك فػػال هػػر ،محػػارب مثػػؿ ،ػػرش رال ،مجػػادؿ مثػػؿ أر،امػػاك إال أنػػه ال 
يمانر في ا ػتزاؿ حػرب محػدردة يمكػف أف تصػب فػي اسػتراتيجيته درف أف ترتاػب علػى إدارتػه أي تكػاتيؼ أر 

ذا ف ػػر يػػدعـ أي حػػرب ت ػػزل ا إسػػراكيؿ ضػػد اتيػػرانييف رملي ػػيات ـ فػػي سػػررياك رر،مػػا فػػي ت،نػػاف اتتزامػػات. تػػ
 أيضاد.

قػػد تقػػر تلػػؾ اتحػػرب رقػػد ال تقػػرك فمسػػراكيؿ تزت،رهػػا خيػػاراد ال ،ػػدا منػػهك رتزتقػػد أن ػػا تػػأخارت فػػي ات ػػررع ،ػػه رمػػـ 
اف لملػةد اتػتخلاص مػف اتضػغرط اتتػي كمػا تقػرؿك فيمػا تت يػأ ت ػا إيػر « ازدياد اتمخاطر على أمن ػا رمصػاتح ا»

ت داد مصاتح ا في سػرريا رت،نػافك رقػد تػاثار علػى رجردهػا اتقػري راتراسػر فػي اتزػراؽ. ثمػة مرعػداف فػي مػاير 
منػػه يئتػػرض أف يزلػػف ترامػػب انسػػحاب أميركػػا مػػف االتئػػاؽ اتنػػرري رفػػرض عقر،ػػات جديػػدة  12اتحػػاتي: فػػي 

،ػاترد ،انسػحاب مماثػؿ ر،مػا ينطػري علػى رم،ػة خػامنكي فػي عػدـ  على إيرافك رثماة تك انات ،أف ت ديد ط راف



 

 ــــشئ

 19تــــــدولي شــــؤون
 

انتظػػار قػػرار ترامػػب راسػػت،اقه ،ػػمعالف االتئػػاؽ الميػػاد ،زػػد أف يكػػرف أمػػر ،اسػػتكناؼ اتتخصػػيب عػػاتي اتمسػػترت 
ػػد ات،رنػػام  اتنػػرري رتػػـ يػػأت ،اتمكاسػػب اتمترقازػػةك  . كػػاف خػػامنكي أ،ػػدت ميخػػذك من ػػا أف االتئػػاؽ جما تليررانيػػـر

 يضاد أف أميركا أرادت االتئاؽ رسيلة تلتأثير في خيارات إيراف اتسياسية راالقتصادية.رمن ا أ

مصير االتئاؽ ،حد ذاته تف يتس،اب ،أي حربك تكػف إيػراف دخلػت منػذ الف مػزاج اعت،ػارف حػدثاد مئصػليادك رقػد 
ناس،ة يمكػف اسػتغالت ا تتخذ مف اتمرعد الخر في منتصؼ ماير :نقؿ اتسئارة األميركية رسمياد إتى اتقدس  م

عالمياد الفتزاؿ مراج ة دامية علػى خلئيػة اعتػراؼ ترامػب ،اتقػدس عاصػمة تسػراكيؿك ركػذتؾ تتنئيػذ  سياسياد راف
ػػدت ،ػػه. رعلػػى أي « تػػي فػػرر»عمليػػة انتقاميػػة تقتالهػػا فػػي ضػػر،ة إسػػراكيؿ تمطػػار  فػػي سػػررياك رفقػػاد تمػػا ترعا

دث يحمػػػؿ ترقيز ػػػاك حتػػػى تػػػر أدات إتػػػى ردا تصػػػزيدي حػػػاؿك ال تريػػػد ط ػػػراف تمريػػػر هػػػذا اتمرعػػػد مػػػف درف حػػػ
إسػػراكيلي يترقازػػه اتيرانيػػرف فػػي سػػرريا ريسػػتزدارف تلتزامػػؿ مزػػهك إذ يػػررف فػػي سػػينارير ك ػػذا فرصػػة تتث،يػػت 

ح،اط أي محارتة تضر،ه.  نئرذهـ راف

تمرك كانػػت إيػػراف راهنػػت ضػػمنياد علػػى اتخػػالؼ األررر،ػػي األميركػػي حػػرؿ االتئػػاؽ اتنػػرريك رهػػر خػػالؼ مسػػ
فاتمحارتة اتئرنسػية تتغييػر مرقػؼ ترامػب تػـ تئلػح. تكػف األكيػد أنػه تػـ يكػف فػي مجمػؿ اقتراحػات مػاكررفك تػر 

  اتتئػارض علػى قيػرد تل،رنػام  اتنػرري فػي مرحلػة مػا 1نجحتك ما يطمكف ط ػراف. ف ػر يػدعر ،رضػرح إتػى: 
  رضػػػر ضػػػرا،ط تلسياسػػػات 3   إزاتػػػة اتغمػػػرض مػػػف ات،نػػػرد اتمتزلاقػػػة ،ات،رنػػػام  اتصػػػاررخي.2. 2025،زػػػد 

اتقليمية تيراف.. رفي ضرء ذتؾ رجدت إيػراف أف أطررحػة مػاكررف ال ت ػكاؿ عرضػاد تئارضػياد يمكػف درسػهك 
ف ي ترمي إتى اتحئػاظ علػى االتئػاؽ اتحػاتي ، ػدؼ تزديلػهك رال تقػداـ أي محئاػزات تتزلاػؽ مػثالد ،رفػر اتزقر،ػات 

ة عقر،ات ،غية إقنػاع ترامػب ،زػدـ االنسػحاب مػف االتئػاؽك رتػف األميركيةك رفرؽ ذتؾ يدرس األررر،يرف حزم
يقنزػرف. ي،قػػى تط ػراف أف تزػػراؿ علػى تطػػرير عالقات ػا مػػر اتصػيف رررسػػياك تكػف هػػذا اتخيػار ال يحػػؿا أزمت ػػاك 

 ،ؿ يطيل ا ريئاقم ا.

  



 

 ــــشئ

 20تــــــدولي شــــؤون
 

كيت في سىزٍا ؟  ما هي الاستراجيجيت ألامٍس

 2811\5\8  "بوسطن جموب" الخميج  *ستيفن كينزر
خالؿ س،ر سنرات مدمرةك قتلت اتحرب في سرريا مكات الالؼ مػف اتنػاسك رحرتػت أكثػر مػف ع ػرة ماليػيف 

 إنساف إتى الجكيفك كما حرتت مدناد ر،لدات كانت مزدهرة في اتماضي إتى خراكب.

رهػػذف اتحػػرب تقتػػرب الف مػػف ن ايت ػػاك مػػا يزطػػي فرصػػة تسػػرريا تكػػي تزيػػد ،نػػاء نئسػػ ا. رمػػف اتممكػػف الف 
عػػػادة تن ػػػيط اقتصػػػادفك رتحقيػػػؽ قػػػدر مػػػف االسػػػتقرار اتسياسػػػي فيػػػه. إال أنػػػه مػػػف  إعػػػادة ترحيػػػد هػػػذا ات،لػػػدك راف
اتمست،زد أف يتحقػؽ أي  ػيء مػف ذتػؾ. إذ إف مخططػي االسػتراتيجية األمريكيػة مصػممرف علػى منػر تحقيػؽ 

ألسػػد يػػرع، ـ. رهػػـ ذتػػؾ طاتمػػا أف ، ػػار األسػػد يمسػػؾ ،اتسػػلطة. ر ػػ،ح سػػرريا سػػلمية رمزدهػػرة تحػػت قيػػادة ا
يزتقدرف أنه طاتما ،قي األسد فػي اتسػلطةك فػمف مصػلحة أمريكػا تقتضػي إ،قػاء سػرريا مقسػمةك رميػر مسػتقرةك 

 رفقيرة.

رمػػػف منظػػػرر را ػػػنطفك اتسػػػالـ فػػػي سػػػرريا هػػػر سػػػينارير مخيػػػؼ. إذ إف اتسػػػالـ سػػػيزني مػػػا تزت،ػػػرف اتراليػػػات 
يػراف رحكر « مكس،اد »اتمتحدة  مػة األسػد. رت ػذاك فاتراليػات اتمتحػدة مصػممة علػى منػر ألعداك اك رهـ ررسػيا راف

 تحقيؽ ذتؾك م ما تكف اتخساكر ات، رية. 

رفي اترقت اتراهفك تسيطر فصاكؿ مدعرمة مف اتراليات اتمتحدة علػى مقػادير ك،يػرة مػف ميػاف ر،تػررؿك رمػف 
ير حلئاك ػػا أفضػػؿ األراضػػي اتزراعيػػة فػػي سػػرريا. رهػػذا يزطػػي را ػػنطف فرصػػة عظيمػػة. ف ػػي تسػػتطير ت ػػج

األكػػراد رمجمرعػػات مزارضػػة أخػػرت علػػى اتتئػػارض حػػرؿ اتئػػاؽ سػػالـ مػػر األسػػدك اتػػذي يػػرجح أف ي،قػػى فػػي 
 اتسلطة تسنيف قادمة. رت ذف األس،اب ،اتذات يست،زد أف تئزؿ را نطف ذتؾ. 

هػػدافنا فػػمف أحػػد أ -ر،قيػػة اتزػػاتـ  -رحسػػب اتمنطػػؽ اتكػػامف رراء االسػػتراتيجية األمريكيػػة فػػي ات ػػرؽ األرسػػط 
اتركيسية يجب أف يكرف منػر تحقيػؽ اتسػالـ راالزدهػار فػي ،لػداف تحكم ػا حكرمػات تيسػت صػديقة تنػا. رت ػذا 
فمف تحقيؽ اتسالـ راالزدهار في سرريا ستكرف ته نتاك  تزت،رهػا اتحكرمػة األمريكيػة ميػر مق،رتػة. ف ػذاك أرالدك 

نسػتطير سػحق ا. رثانيػادك هػذا سػيمكف ررسػياك حليئػة سي كؿ انتصاراد تحكرمة األسدك اتتي أرهمنا أنئسػنا ،أننػا 
اتسػالـ راالسػتقرار فػي  -رهذا هر أكثر مػا يخيػؼ را ػنطف  -األسدك مف االحتئاظ ،نئرذها في سرريا. رثاتثاد 

 سرريا يمكف أف يتمددا ع،ر اتمنطقة. 



 

 ــــشئ

 21تــــــدولي شــــؤون
 

ضػػػافة إتػػػى كػػػؿ ذتػػػؾك هنػػػاؾ الفك ألرؿ مػػػرة فػػػي اتتػػػاري  اتمزاصػػػرك عالقػػػات جيػػػدة ،ػػػيف حك رمػػػات سػػػرريا راف
قامػػة  ػػراكة ،ػػيف هػػذف اتػػدرؿ يمكػػف أف تضػػر أساسػػاد ت ػػرؽ أرسػػط جديػػد تػػف يكػػرف راضػػخاد  يػػراف. راف راتزػػراؽ راف

رت ذا اتسػ،ب اتحكرمػة األمريكيػة مصػممة علػى منػر تحقيػؽ مثػؿ هػذف «. إسراكيؿ»تتحاتؼ اتراليات اتمتحدة ر
 ات راكة. 

ر اتركيسػػي اتػػذي يحمػػؿ  ػػ،اناد علػػى االنضػػماـ إتػػى هػػر اتػػداف -رتػػيس اتيػػديرترجيا  -مػػف ج ػػة أخػػرتك اتئقػػر 
مجمرعػػات إرها،يػػة. ر،م،قاكنػػا سػػرريا ميػػر مسػػتقرة رفقيػػرةك نحػػف نمكػػف هػػذف اتمجمرعػػات مػػف تجنيػػد اتزديػػد مػػف 

 األنصار راتمقاتليف. 

ي إف اتحسا،ات االستراتيجية تلدرؿ كثيراد ما تضر مصاتح ا اتجيرسياسية ق،ؿ االهتمامات اتنسانية. رتكػف فػ
هذف اتحاتةك فمف تصميـ اتحكرمػة األمريكيػة علػى منػر االسػتقرار فػي سػرريا ،رجػرد اتحكرمػة اتحاتيػة إنمػا هػر 
قصير اتنظر. إذ إف تحقيؽ االستقرار في ات رؽ األرسط سيكرف على اتمدت اتطريؿ مالكماد تمصػاتحنا. فلػر 

ة في سػرريا رات،لػداف اتمجػاررةك فػمف أننا ندعـ سياسات تمكف اتط،قات اترسطى مف االزدهار رممارسة اتسلط
 هذف ات،لداف ستكرف أقؿ نزرعاد إتى اتحربك ،ؿ يمكف أف تتطرر ،اتجاف اتديمقراطية. 

ميػػر أف االسػػتراتيجية اتتػػي نت،ز ػػا الف سػػتكرف ت ػػا نتػػاك  مزاكسػػة. فكمػػا سػػ،ؽ أف أ ػػرناك فػػمف اتئقػػرك رتػػيس 
اتتػػػػي تػػػدفر  ػػػ،اناد تالنضػػػماـ إتػػػى صػػػئرؼ مجمرعػػػػات  اتيػػػديرترجيا أر اتػػػديفك هػػػر اتقػػػرة اتمحركػػػة اتركيسػػػية

إرها،ية. ر،سػزينا إتػى إ،قػاء سػرريا فقيػرة رميػر مسػتقرةك فمننػا نػرفر ت ػذف اتمجمرعػات اترها،يػة فرصػة عظيمػة 
 تتجنيد مقاتليف في صئرف ا.

 في سرريا.« انتصار»رفي را نطفك يزت،ر هذا ثمناد مق،رالد مف أجؿ منر منافسينا مف تحقيؽ 

  



 

 ــــشئ

 22تــــــدولي شــــؤون
 

 حسب البازدة.. هل حعىد بشكل جدًد؟ال

 8112\5\8  الخميج عاطف الغمري
،زػػد فتػػرة مػػػف اتمناق ػػات فػػػي مراكػػز رمنتػػديات اتئكػػػر اتسياسػػي فػػػي اتراليػػات اتمتحػػدة ر،ريطانيػػػاك علػػى رجػػػه 
اتخصرصك حرؿ سااؿ محدد هر: هؿ تزرد اتحرب ات،ػاردة؟.. ثػـ مػا انت ػت إتيػه اتمناق ػات مػف أف ظػررؼ 

ـر ال تتيح اتئرصة تزردت اك خاصػة علػى ضػرء ظ ػرر مخػاطر جديػدة ت ػدد األمػف اتقػرمي تلجميػرك اتزاتـ اتي
،مػػا يػػدفر مػػف كػػانرا أعػػداء ،ػػاألمسك إتػػى ات،حػػث عػػف نػػرع مػػف اتترافػػؽ تمراج ػػة هػػذف اتمخػػاطرك ريحػػرؿ درف 

 عردة اتحرب ات،اردة. 

دتػػة رهػػر: هػػؿ نحػػف علػػى أعتػػاب تكػػف ظ ػػرت مػػاخراد تطػػررات دفزػػت إتػػى إعػػادة طػػرح هػػذا اتسػػااؿ ،صػػررة مز
عصرك ي  د مزيجاد مف مظاهر حػرب ،ػاردةك فػي منػاخ مػف اتتنػافس علػى اكتسػاب اتنئػرذ فػي منػاطؽ اتزػاتـ 

 اتقليمية؟. 

إف مػا دفػػر إتػػى طػػرح هػػذا اتتصػػرر مػػا ظ ػػر مػف إعػػادة ترتيػػب أرتريػػات األمػػف اتقػػرمي فػػي اتراليػػات اتمتحػػدةك 
ك راتتػػػػي تضػػػػمنت ا رثيقػػػػة 2018تلػػػػركيس ترامػػػػبك فػػػػي ،دايػػػػة عػػػػاـ  عقػػػػب إعػػػػالف اسػػػػتراتيجية اتػػػػدفاع اتػػػػرطني

ات،نتػػػاجرفك فػػػي إ ػػػارة صػػػريحة إتػػػى أف اترهػػػاب تػػػـ يزػػػد ات ػػػغؿ ات ػػػامؿ اتركيسػػػي تألمػػػف اتقػػػرمي تلراليػػػات 
اتمتحػػدةك تكػػف تسػػ،قه اتمنافسػػة االسػػتراتيجية ،ػػيف قػػرت ك،ػػرت فػػي اتزػػاتـ. ريػػأتي هػػذا اتتحػػرؿ ،زػػد سػػنرات مػػف 

هاب قمة اتتحديات تألمػف اتقػرمي األمريكػيك منػذ أف ركػزت عليػه اسػتراتيجية ،ػرش اال،ػف تصدر مراج ة اتر 
 ك أف أمريكا أص،حت في زمف حرب. 2001اتذي أعلف ،زد أحداث اتحادي ع ر مف س،تم،ر/أيلرؿ 

ثـ تراصؿ ت،ني هذا اتمئ ـر إثر تمدد اترهاب مف اتمناطؽ اتتي تػـ زرعػه في ػاك تيصػؿ إتػى درؿ اتغػرب فػي 
ررر،ا راتراليات اتمتحدةك رهر ما أسئر عف قياـ اتتحاتؼ اتدرتي تمكافحة اترهاب في ع د أر،امػاك ثػـ تأكيػد أ

هػػذا اتمزنػػى ،صػػررة أكثػػر رضػػرحاد مػػر إعػػالف ترامػػب منػػذ ترتيػػه اتركاسػػةك أف اتحػػرب علػػى اترهػػاب تتصػػدر 
 تقرمي. أرترية اهتمامات سياسته اتخارجيةك رأنه يمثؿ اتت ديد اتركيسي تألمف ا

تمػػا كػػاف اتسػػزي إتػى تأكيػػد راكتسػػاب اتنئػػرذ علػى اتمسػػترت اتزػػاتميك فػػي عصػر اتسػػـ ،اتتنافسػػيةك فػػي  -تكػف 
تصػاعد  ػػديد فػػي اتئتػػرة األخيػرةك إزاء مػػا تػػراف اتراليػػات اتمتحػدة مػػف تمػػدد تلػػدرر اتررسػي إتػػى منػػاطؽ إقليميػػة 

سػتزادة اتنئػرذ اتقػديـ تالتحػاد اتسػػرفييتيك فػي اتزػاتـك خاصػة ،زػد اتػدرر اتزسػكري فػي سػررياك رسػزي ،ػرتيف ال



 

 ــــشئ

 23تــــــدولي شــــؤون
 

إضػػافة إتػػى اتصػػزرد اتمتسػػارع تلصػػيف اسػػتراتيجيادك مػػف ،زػػد قئزت ػػا االقتصػػاديةك رمزاحمت ػػا تلنئػػرذ األمريكػػي 
اتتقليػػدي فػػي لسػػيا راتمحػػيط ات ػػاديك رمػػا اتئقػػت عليػػه ماسسػػات أمريكيػػة ت ػػا ثقل ػػا مثػػؿ ات،نتػػاجرفك رركػػاالت 

. رهػر 2020يمكػف أف تصػؿ إتػى مركػز اتتزػادؿ مػر اتقػرة األمريكيػة ،حلػرؿ عػاـ  اتمخا،راتك مف أف اتصػيف
ما كاف قد أ ار إتيػه مست ػار األمػف اتقػرمي األسػ،ؽ ز،جنيػر ،ريجنسػكي رهػر يتسػاءؿ: مػا اتػذي سػيحدث إذا 
ه،طػػت مكانػػة أمريكػػا فػػي قيػػادة اتزػػاتـ؟ رهػػؿ يمكػػف أف تمػػأل اتصػػيف اتئػػراغ اتػػذي تتركػػه أمريكػػا ،حلػػرؿ عػػاـ 

 ؟.2025

مػػػف ثػػػـ عػػػاد حػػػديث اتمنافسػػػة االسػػػتراتيجية يطغػػػى علػػػى تقػػػديرات اتخ،ػػػراء اتسياسػػػييف راتزسػػػكرييفك متضػػػمناد 
إ ػػارات عػػف عػػردة اتصػػراع علػػى اتنئػػرذ ،ػػيف اتقػػرت اتك،ػػرت اتركيسػػيةك فػػي تطػػرر مثيػػر فػػي ات ػػارف اتزاتميػػةك 

أمريكػػا راتغػػرب مػػف  -اتمتنافسػػيف  رهػػر مػػا يئػػتح ات،ػػاب أمػػاـ فتػػرة مػػف اتتحػػرالت االسػػتراتيجية علػػى اتجػػان،يف
 ناحيةك رررسيا راتصيف مف اتناحية األخرت. 

رتمػػػا كانػػػت تقػػػديرات اتخ،ػػػراءك تػػػرت أف األرضػػػاع اتحاتيػػػة راتمتغيػػػرة فػػػي اتزػػػاتـك تيسػػػت مراتيػػػة تزػػػردة اتحػػػرب 
تقػػرتك ات،ػػاردة ،صػػررت ا اتقديمػػةك فػػمف ذتػػؾ قػػد ال يمنػػر مػػف ،ػػدء مرحلػػة مػػف اتتغيػػر فػػي اتمراج ػػات ،ػػيف هػػذف ا

ف كانت تف تخلر مف اتترتراتك رذتؾ إذا ما استقر األمػر  ،حيث ال تتخذ  كؿ اتزدارات اتصريحة اتقديمةك راف
تػدت راضػزي هػذف االسػػتراتيجية علػى إزاحػة اتت ديػػد اتم ػترؾ رهػر اترهػػاب اتػذي كػاف يجمػػر هػذف اتػدرؿ مزػػاد 

 على اختالف ا تصاتح متطل،ات اتمنافسة االستراتيجية.
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 كبري  "واشىطً بىست": مىلس طسح فكسة اسخدعاء جسامب أمام هيئت محلفين

 8112\5\8العربي الجديد   
ك ئت صحيئة "را نطف ،رست"ك يـر اتثالثاءك أف اتمحقؽ اتخػاص ،اتتػدخؿ اتررسػي اتمحتمػؿ فػي انتخا،ػات 

ك رر،رت مػرترك أثػار فػي اجتمػاع مػر محػامي اتػركيس األميركػيك درناتػد ترامػب فػي 2016اتركاسة األميركية 
اء تترامػػب إذا رفػػض اتتزػػارف مػػر اتمحققػػيف فػػي مػػا يتزلػػؽ مػػارس/لذار اتماضػػيك إمكانيػػة إصػػدار أمػػر اسػػتدع

 ،اتتحقيؽ ،اتتدخؿ اتررسي.

رنقلت اتصحيئة عف أر،زة مصادر تػـ تسػما اك أف مػرتر تػـ يتػرافئ خػالؿ اجتمػاع مػر اتئريػؽ اتقػانرني تترامػب 
األخيػر أف مارس/لذار عف اتت ديد ،مج،ار اتركيس على اتمثرؿ أمػاـ هيكػة محلئػيف ك،ػرت إذا مػا رفػض  5في 

 يستجر،ه اتمحققرف اتئدراتيرف.

رقػػاؿ اتمحػػامي جػػرف درد تركاتػػة "رريتػػرز" إنػػه أ،لػػغ اتمحققػػيف اتػػذيف يحققػػرف فػػي تراطػػا محتمػػؿ ،ػػيف حملػػة 
"األمػر تػيس تز،ػة. أنػتـ تئسػدرف عمػؿ  2016ترامب رررسيا في ما يتزلؽ ،انتخا،ات اتركاسػة األميركيػة تزػاـ 

 ركيس اتراليات اتمتحدة".

رت "را ػػػنطف ،رسػػػت"ك أف مػػػرتر أثػػػار إمكانيػػػة إصػػػدار أمػػػر االسػػػتدعاء ،زػػػد أف قػػػاؿ محػػػامر ترامػػػب إف رذكػػػ
 اتركيس تيس ملزماد ،اتتزارف مر اتمحققيف االتحادييف اتذيف ي،ا ررف اتتحقيؽ.

ركانػػت صػػحيئة "نيريػػررؾ تػػايمز" األميركيػػةك قػػد حصػػلت فػػي رقػػتى سػػا،ؽ علػػى ع ػػرات األسػػكلة اتتػػي يرمػػب 
ميركػػي اتخػػاص ،طرح ػػا علػػى ترامػػبك خػػالؿ مقا،لػػة محتملػػة ،ين مػػاك تمزرفػػة اتمزيػػد حػػرؿ عالقػػة اتمحقػػؽ األ

األخير ،ررسياك رتحديد ما إذا كاف ترامب عمؿ ،نئسه على عرقلة سير اتتحقيؽ. رقد قدـ مػرتر هػذف األسػكلة 
 إتى فريؽ ترامب اتقانرنيك في رقت سا،ؽ مف اتزاـ اتحاتيك ،حسب اتصحيئة.

سػااالدك تزػد ،مثا،ػة محارتػة  40نيريررؾ تايمز" أف الكحة األسػكلة اتتػي ج زهػا مػرترك رهػي أكثػر مػف رتزت،ر "
ظ ػػػاراد  الختػػػراؽ تئكيػػػر اتػػػركيس األميركػػػيك راترصػػػرؿ إتػػػى ات ػػػدؼ اتػػػذي يقػػػؼ رراء أكثػػػر تغريداتػػػه  راسػػػة راف

 يف.الستزدادف تلقتاؿك ركذتؾ االطالع على عالقاته ،أفراد عاكلته رمست اريه اتمقر،
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إتى ذتؾك انتقد ترامب اتثالثاء اتك ؼ "اتمزيب" تألسكلة اتتػي يريػد اتمحقػؽ مػرتر ترجي  ػا إتيػهك مرضػحاد فػي 
 سلسلة تغريدات أنه "ي،در مف اتصزب جداد عرقلة اتزداتة في جريمة تـ تحدث مطلقاد".

ريقػػرؿ إنػػه "جريمػػة زاكئػػة ركػػاف ترامػػب زعػػـ أنػػه ال ترجػػد أسػػكلة علػػى اتالكحػػة تتزلػػؽ ،ػػاتتراطا رهػػر مػػا ينئيػػه 
ملئقة"ك إال أف ساالد راحداد علػى األقػؿ يتنػارؿ م،ا ػرة مػا يزرفػه ترامػب عػف سػزي مسػاعدي اتحملػة ،مػف فػي ـ 

 ركيس ا اتسا،ؽ ،رؿ مانافررتك تلحصرؿ على اتمساعدة اتررسية.

إتػػػى اتعػػػالـ". رقػػػاؿ ترامػػػب فػػػي إحػػػدت تغريداتػػػه "مػػػف اتمزيػػػب تسػػػريب األسػػػكلة اتمتزلقػػػة ،ػػػاتتحقيؽ اتررسػػػي 
رأضاؼ "تقد اختلقتـ جريمة زاكئة رتراطااد تـ يحدث مطلقادك راتتحقيؽ ،دأ ،مزلرمات سرية سر،ت ،طريقة ميػر 

 قانرنية. جميؿ!".
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 حساباث جسامب وخصىمه

 8112\5\8  العربي الجديد  مروان قبالن
يػة اتػػذي قػػاؿ "إنػه كػػاف يريػػدف منػذ ات،دايػػة"ك ممػػثالد ،تزيػػيف ،زػدما حصػػؿ علػػى فريػؽ اتسياسػػتيف اتخارجيػػة راألمن

مايػػؾ ،رم،يػػر رزيػػراد تلخارجيػػةك رجػػرف ،رتتػػرف مست ػػػاراد تألمػػف اتقػػرميك ،ػػدا ركػػأف اتػػركيس األميركػػيك درناتػػػد 
ترامبك في س،اؽى مر اتزمف تتحقيؽ نتاك  في قضايا اتسياسة اتخارجية األكثر تحػدياد ،اتنسػ،ة إتيػهك أي كرريػا 

يػػػرافك ق،ػػػؿ مرعػػػد االنتخا،ػػػات اتنصػػػئية تلكػػػرنغرس فػػػي نػػػرفم،ر/ ت ػػػريف اتثػػػاني اتمق،ػػػؿك عسػػػى أف ات ػػػ ماتية راف
يسػػاعد هػػذا فػػي تجنػػب خسػػارةى ك،ػػرت تلجم ػػررييف تػػاثر فػػي مسػػتق،ؿ اتػػركيسك رر،مػػا ،قػػاءف فػػي منصػػ،هك لخػػذاد 

 جراءات عزته.،زيف االعت،ار جملة اتئضاكح اتتي ت دادفك رعـز اتديمقراطييف استثمارها ت،دء إ

صػػيغة االسػػتزجاؿ تتحقيػػؽ نتػػاك  فػػي هػػذيف اتملئػػيفك أر فػػي أحػػدهما علػػى األقػػؿك ،ػػدت راضػػحةد فػػي اتم مػػة 
اتسػػرية اتتػػػي قػػاـ ، ػػػا ،رم،يػػر إتػػػى كرريػػا ات ػػػماتيةك حتػػى ق،ػػػؿ اتتصػػديؽ علػػػى تزيينػػه رزيػػػراد تلخارجيػػةك رذتػػػؾ 

ي ترج ػه إتػى ات ػرؽ األرسػط فػي أرؿ م مػةى تحضيراد تلقػاء اتقمػة اتمرتقػب ،ػيف ترامػب ركػيـ جرنػغ أرفك ثػـ فػ
خارجيػػػة تػػػه ،زػػػد تسػػػلمه منصػػػ،ه اتجديػػػد ت،ػػػالغ اتحلئػػػاءك علػػػى مػػػا ي،ػػػدرك ،قػػػرار ترامػػػب اتمرتقػػػب ،خصػػػرص 

 االتئاؽ اتنرري اتيرانيك رما يليه مف خطرات.

يرافك إذ يسزى تلقاء قمػة مػر األرتػىك فيمػا  رعلى اترمـ مف اختالؼ مقار،ته في اتتزامؿ مر كرريا ات ماتية راف
يت،ػػر اتمػػالء مػػر اتثانيػػةك ريرجػػه اتضػػر،ات ت ػػا فػػي سػػرريةك إمػػا م،ا ػػرةك أر ع،ػػر حليئتػػه إسػػراكيؿك مػػر ذتػػؾك 
تقػػـر اسػػتراتيجية ترامػػب فػػي اتحػػاتتيف علػػى ممارسػػة أقصػػى قػػدرى مػػف اتضػػغط علػػى اتخصػػـك ،غػػرض ترريزػػه 

ة. تكػف هػذف االسػتراتيجيةك ر،مقػدار مػا تر،ػؾ ردفزه إتى االستسالـك مر حرمانه اتقدرة على ترقر حركتػه اتتاتيػ
اتخصػػػـك رقػػػػد ت ػػػػؿا أحيانػػػػاد حركتػػػػه رتئكيػػػػرفك إال أف حجػػػػـ اتمخػػػػاطرة في ػػػػا ك،يػػػػر أيضػػػػادك ألف اتخصػػػػـ إذا مػػػػا 
ك فمنه ال يترؾ أماـ اتطرؼ اتم ػاجـ خيػاراد لخػر إال اسػتخداـ اتقػرةك أر اتئ ػؿ اتػذرير.  استرعب اتصدمة رقاـر

ذا أخذنا ،االعت،ار أ يراف هي مجازياد تنازالٌت انتحاريػةك راف ف اتتنازالت اتتي يطل، ا ترامب مف كرريا ات ماتية راف
ي،ػػدر أف إدارتػػه تقػػدـ علػػى مغػػامرة ك،ػػرت فػػي اتملئػػيفك إال إذا كانػػت تديػػه فزػػالد اتنيػػة السػػتخداـ اتقػػرة اتزسػػكرية 

ال فمف ترامب هر مف ينتحر سياسياد ، ذا اتمزنى.  إذا ف لت اتد،لرماسيةك راف
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،اتنس،ة إتى كرريا ات ماتيةك اتمطلرب من ا ،،ساطة اتتخلي عف سالح ا اتنرري في مقا،ؿ االعتػراؼ ،نظام ػا 
 ك ،ػاتنظر déjà vuرادماج ا في اتمجتمر اتدرتيك تكف هذ اتمطلب ي،در تلكػررييف ات ػماتييف م ػ داد مأترفدػا :

ار ات ػامؿ اتتػي كانػت تمتلك ػاك رانت ػى إتى مصير األنظمة اتتي رافقػت علػى اتتخلػي عػف ،ػرام  أسػلحة اتػدم
األمػػر ،مطاحت ػػا مػػف اتزػػراؽ إتػػى تي،يػػا. اتمثػػاؿ اتنػػاجح اترحيػػد فيمػػا يخػػص نػػزع اتسػػالح اتنػػرري كػػاف جنػػرب 
أفريقياك تكف هذا اتمثاؿ ال يزتػدا ،ػه ألف جنػرب أفريقيػا كانػت حليئػاد تلغػربك رتيسػت خصػماد تػهك عنػدما تخلػت 

 .1989عف سالح ا اتنرري عاـ 

ما إيراف فاتمطلرب من ا أف تتخلى عف ،رامج ا اتصاررخيةك أي سالح اتردع اتتقليدي اترحيد اتػذي تمتلكػهك أ
أخػػذاد ،االعت،ػػار اتضػػزؼ ات،نيػػري تقرات ػػا اتتقليديػػة. تػػذتؾ تجػػدها تزتمػػد اعتمػػاداد مطلقػػاد فػػي تحقيػػؽ طمرحات ػػا 

حػػػػػداث اتئرضػػػػىك راف ػػػػاعة عػػػػػدـ اتقليميػػػػة علػػػػى أدرات اتحػػػػرب اتالمتنػػػػػاظرةك مثػػػػؿ اسػػػػتخداـ اتملي ػػػػيا تك راف
االسػتقرارك رم ػاملة اتخصػػـ فػي سػاحات مختلئػػة. كمػا يطلػب إتي ػػا أف تتخلػى عػف سػػاحات نئرذهػا اتقليمػػي 
في سررية راتيمفك رر،ما في اتزراؽ أيضاد. تكف إيراف منػذ ،ػدأت تت،ناػى عقيػدة اتحػرب اتسػراكيليةك ،زػد انت ػاء 

سػػمح ،رقػػرع اتحػػرب مػػرة أخػػرت علػػى أراضػػي اك رمنازتػػة خصػػرم ا ك فػػي أال ت1988اتحػػرب مػػر اتزػػراؽ عػػاـ 
،اتركاتػػةك رفػػي سػػاحاتى ،زيػػدة عن ػػاك فػػي ميػػر رارد اتذعػػافك خصرصػػاد رأن ػػا رافقػػت علػػى مقايضػػة ،رنامج ػػا 

 اتنرري ،نئرذها اتقليمي ألهميته اتي ا.

النسحاب مف االتئاؽ اتنػرريك اتسينارير اتمرجح الف هر أف تحارؿ إيراف استيزاب قرار ترامب اتمرتقب في ا
رمحارتة كسب اترقت حتى مرعد االنتخا،ات اتنصػئيةك تكػف ترامػب يسػا،ؽ علػى اتخػط نئسػه تػدفر إيػراف إتػى 
االستسالـ ق،ؿ ذتؾك ما يئسار حاتة االستزجاؿ اتتي تتحراؾ ، ا إدارته فػي هػذا اتملػؼك مػا يزنػي أف اتطػرفيف 

تح فيه ثغرة اال عملية عسكريةك يػرجح أف تكػرف سػررية سػاحةد سرؼ يصالف سريزاد إتى طريؽ مسدردك تف تئ
 ت اك على ما تدؿ تطررات األرضاع في ا.

 

 تم بحمد هللا


