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 ماذا سخكون الاستراجيجيت ألامريكيت الجدًدة إذا انسحب جرامب من الاجفاق النووي مع إًران؟

 1102\5\1  "ذي هيل"معهد واشنطن   روبرت ساتموف
خالل زيارة الرئيس الفرنسي إلى واشنطن في األسبوع الماضي، أرسل الرئيس ترامب إشاراٍت متضاارب  واول 
مسااات بل ااتفااااو الناااووي مااا  إيااارانق ف اااد ووااا  ااتفااااو باااا قال ناااونيق وقالتافاااوق، ول ناااو  اااال إن واشااانطن  اااد 

 بيرةق، وأنو ملتزمًا با قالمرون ققتتوول إلى تفاىم  ديد م  باريس والعواوم األوروبي  األخرى قبسرع   

ذا ُأِخذت ىذه التورفات سوي ، فإنيا تع س ]الشخوي [ ال السي ي  لترامبق فيو الذي يتفااخر بإااارة ويارة  وا 
أيار/ماايو، وىاو الموعاد الموادد فاي  23الولفاء والخواوم علاى الساواء واول خطوتاو التاليا ق وعنادما ساي تي 

ر منااو منااذ ال ااانون لتمديااد ااعفاااءات ماان  الع وبااات، ساايب ى ماان مياار المعلااوم مااا إذا  ااان ساايل ي اتفا ااًا س ااخ 
ميار أّن ماا  شافتو إسارائيل ماؤخرًا  -فترة طويل  وووفو ب نو أسوأ وف   تام التفااوض بشا نيا علاى ا طاالو 

 عن أرشي  إيران النووي السري سيعزز بالت  يد الو ج الداعي  إلى قإل اء ااتفاوقق

رر[ الاارئيس األمري ااي سااوب الوايااات المتواادة ماان ااتفاااو وا تفااى بساارد مااا يشااوبو ماان عيااوب، ول اان إذا ] اا
فلن يوظى وتى بتيليال منت ادي ااتفااو نبمان فاييم  اتاب ىاذه الساطوريق إذ ا ياوّفر اانساواب وواده ني اًا 

يفّساار  ياا  سااترّد  باادياًل لمناا  إيااران ماان امااتالن  اادرات ] نتاااج[ أساالو  نووياا ق  مااا أن اانسااواب ووااده ا
الوايااااات المتواااادة علااااى ردود فعاااال األوااااد اء والخوااااوم، بماااان فااااييم إياااارانق با ضاااااف  إلااااى ذلاااان، ا يااااوّفر 

 اانسواب ووده دلياًل على األىدا  العام  لإلدارة األمري ي  ت اه إيران والسياسات الالزم  لتو ي ياق

سااتراتي ي ق ونوان بوا اا  إلاى اسااتراتي ي  للتعاماال بعباارٍة أخاارى، يشا ل اانسااواب مان ااتفاااو خطااوة ولايس ا
 م  إيرانق

ذا  رر الرئيس األمري ي اانسواب من الوف   النوويا ، ساتتبلور أربعا  خياارات رئيساي  واول ااساتراتي ي   وا 
 ت اه إيران;

التفاااوض علاااى اتفااااو أفضااال ي اااوم بتوااويص عياااوب ااتفااااو األوااالي مااان خااالل تضااامين  ياااود دائمااا  علاااى 
يب، وفاارض وظاار علااى تطااوير الوااواريي الباليسااتي  واعتماااد نظااام تفتاايش أ ااار ت ومااًاق و ااد يتطلااب التخواا

ذلن ور   ض ط ُت بار إياران علاى العاودة إلاى طاولا  المفاوضاات، ويشامل ذلان إعاادة فارض الع وباات التاي 
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 ت لّاص مشاترياتيا وضعتيا األمم المتودة والوايات المتودة، وربما فرض مراماات اانويا  علاى الادول التاي ا
 من النفط ا يراني إلى مستويات منخفض  بما فيو ال فاي ق

وعلى خال  مناورة الارئيس أوباماا التاي ساعت إلاى عارض ااتفااو ا يراناي علاى أناو قاتفااو تنفياذيق، يتعاين 
زز علاااى الااارئيس تراماااب أن ي ِعاااد بت اااديم أي اتفااااو إلاااى م لاااس الشااايوخ علاااى أناااو معاىااادة، األمااار الاااذي سااايع

الضااا ط علاااى الشااار اء األوروبياااين للواياااات المتوااادة  اااي يسااااعدوا علاااى التووااال إلاااى اتفااااو يسااات ىل عااادد 
 ووتًاق 78األووات المطلوب  بمو ب الدستور، أي 

التفااااوض علاااى اتفااااو أ اااار أىميااا  ا ي اااوم ف اااط بإواااالح العياااوب فاااي ااتفااااو ال اااديم، بااال يتنااااول األنشاااط  
  أيضًاق وفي ىذا الودد، أّدى دعم طيران لإلرىااب والتخرياب والميليشايات الشايعي  ا  ليمي  ا يراني  الخبيا

في سوريا والعراو إلى ت يير الوض  األمني في المنط  ، مما أاار  لو العرب وا سرائيليين علاى واد ساواءق 
مايارًا لل ياادة األمري يا   إن التوول إلى اتفاو أ ار طمووًا سي ون أ ار تع يدًا، إّا أّن الن اح سيشّ ل ت  يداً 

 ولبراع  الرئيس ترامب في إبرام الوف اتق -

إطالو سياس  تساعى إلاى ت ييار النظاامق  اد يا تي ىاذا الانيج ال اريء نتي ا  ت يايٍم يبارز فياو فسااد النظاام فاي 
ليميا  طيران، بويث لن ينف  معو أي اتفاوق ويم ن للرئيس األمري ي أن ي ادل ب ن ساعي إياران للسايادة ا  

يش ل خطرًا واضوًا وشاماًل على المواالص األمري يا ق وبطبيعا  الواال،  اد ت خاذ ال ياود الراميا  إلاى إواداث 
ت يياار فااي النظااام أشاا اًا عدياادة، ماا  اسااتبعاد اوتمااال  يااام موا ياا  عساا ري ق ول اان ماان شاا ن توديااد اليااد  

 ف ط أن يرسم مسارًا  ديدًا لالنخراط األمري ي في الشرو األوسطق

تنفيااذ اسااتراتي ي  اان ماااش فااي الشاارو األوسااط ت لّااص بمو بيااا الوايااات المتواادة تعّرضاايا للمشااا ل الخطياارة 
والمستعواااي  فاااي المنط ااا ق وربماااا  اااان أوباماااا  اااد واااّمم ااتفااااو الناااووي  ااا داة انتشاااال أمري اااا مااان مساااتن   

ال اا  ىنااان  مااا  ااان الوااال دائمااًاق الشاارو األوسااط، ل اان  ااد ي ااادل ترامااب باا ن الوايااات المتواادة مااا زالاات ع
ويم اان أن يتوااّور الماارء  يااام الاارئيس األمري ااي بإعطاااء توااريص ي ااول فيااو، قدعونااا ا ن ااون ملاازمين مااال 
 ليفر باتفاو مرِىو يب ينا م ّيدين بإيران لسنوات  ادم ق، مضايفًا قدعوناا نتمتا  ِبوريا  اختياار الم اان والزماان 

 المناسبين للتور قق
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السيناريو، ستواول الواياات المتوادة ت اديم نأو، وتاى أفضال مان ذلان، بيا ي األسالو  إلاى ولفائياا  وفي ىذا
الموليين ل ي يتم نوا من موا ي  إيران وو الئيااق ويم ان للارئيس األمري اي أن ياربط اانساواب مان ااتفااو 

ن بتخوايب الماواد اانشاطاري  النووي بع يدة الردع ال ديدة التي تنص على ما يلي; أي دليال علاى  ياام إيارا
إلاااى در ااا  تتخطاااى مساااتوى معاااّين مااان شااا نو أن ياااؤدي إلاااى  ياااام الواياااات المتوااادة بعمليااا  عسااا ري  ضاااخم  

 تيد  إلى إنياء النظامق

وعلى الرمم من أن ىذه الخيارات تطال طي  السياسات، إّا أنو ليس من الواعب تواّور ت يياد تراماب ألي 
ميااااب التماسااان ااسااتراتي ي فاااي ا دارة األمري ياا  فيماااا يتعلااو باااإيران والشااارو منياااق وىاااذا خياار دليااال علااى 

 األوسط على نطاو أوس ق

ذا اختااار الاارئيس األمري ااي اانسااواب ماان ااتفاااو، فسااتتمال الخطااوة الوااويو  فااي شاامل ىااذا ال اارار فااي  وا 
إلااى ت لياال المتاعااب بااين  اسااتراتي ي   دياادة ]تيااد  إلااى[ التوواال إلااى اتفاااو أفضاالق وسااتؤدي ىااذه الم ارباا 

أود اء الوايات المتودة فاي أوروباا، وياث يشاارن بعضايم  لاو واشانطن بشا ن عياوب ااتفااو الواالي،  ماا 
 أنيا تتمت  بفرو  أفضل للن احق

إا أّن ىذا لايس  افياًاق يتعاين علاى الارئيس األمري اي أن يعازز سياسا  تتماال ]بالتووال إلاى[ قاتفااو أفضالق 
ألساسااي  للخيااارين الااااني والاالااث، مااان دون توّماال الت لفاا  السياسااي  لتبّنااي تلاان المساااارات يضاام العناواار ا

األ ااار تطرفااًا بشاا ٍل علنااي و اماالق ي ااب أن يتضاامن ذلاان اعتماااد تاادابير أ ااار فعالياا  وأ ااار وزمااًا لموا ياا  
فااي  -ت  دياادة ساالون إيااران المزعاازع لالساات رار فااي  مياا  أنواااء الشاارو األوسااط، فضاااًل عاان اتخاااذ مبااادرا

التاي تضا  أمري اا  -م ال و وو ا نسان والوري  الديني  والووول إلى شب   ا نترنات، علاى سابيل المااال 
بشاا ل مباشاار إلااى  انااب ا ياارانيين الااذين يناضاالون ماان أ اال الورياا ق و ااد تشااّ ل ىااذه الم تروااات م تمعاا  

 د سياس  نووي  ت اه إيرانقوليس م ر  -ىي األولى منذ ع ود  -سياسً  و ي يً  ت اه إيران 

وىنان خطوة خاطئ  أيضًا، وىي رد الفعل الب يض المتمال باانسواب من المنط   خل   ادار مان التيدياد 
والتوّعدق ففي نياي  المطا ، ا ي وم اانخراط األمري ي فاي الشارو األوساط علاى ال يرّيا ق فاإلى  اناب دعام 

ديين، ي من اليد  األنااني لواشانطن فاي وال المشاا ل ىناان  بال أن موالص الوايات المتودة وولفائيا الت لي
 يتم توديرىا إلى الوايات المتودةق
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لن مل أن يستمّد الرئيس األمري ي  راره بش ن ااتفاو النووي مان خياار اساتراتي ي ساليم ومع اول ت ااه إياران، 
 ذي و  و سلفوقوليس من وافز انعزالي مضّلل أو من عدائي  مت ول  ت اه ا ن از ال
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 جرامب عازم على انسحاب واشنطن من الاجفاق النووي إلاًراني

 0211\5\1  -سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم -واشنطن
ياات المتوادة ي ب لو وتوتر، للبت فاي مسا ل  ب ااء الوا3129أيار  23تتر ب واشنطن ولول السبت الم بل ن 

في ااتفاو النووي ا يراني الذي و عتو الادول الخماس دائما  العضاوي  فاي م لاس األمان الادولي وألمانياا ما  
، ويااث باات مان شابو المؤ اد أن يعلاان 3126إياران المعارو  باا قخطا  العماال الشاامل  المشاتر  ق، فاي تماوز 
 فو با قاألسوأ بالتارييققالرئيس األمير ي دونالد ترامب اانسواب من ااتفاو الذي وو

وأشااار مسااؤولون مطلعااون علاااى المنا شااات الداخلياا  لاااإلدارة األمري ياا  إلااى أن الااارئيس ترامااب  اارر قت ريبااااق 
 اانسواب من ااتفاو النووي، ول ن لم يتضص بعد ما الذي سيفعلو على و و التوديدق

 علو بانسواب  املققويعت د آخرون أنو من المم ن أن يتوول ترامب إلى  رار قا يت

و ااال المواادر إن ىنااان اوتماااا ألن يختااار ترامااب ب اااء الوايااات المتواادة فااي ااتفاااو الاادولي، الااذي واف اات 
إياران بمو باو علاى الوااد مان برنام ياا الناووي م اباال رفا  الع وباات، وذلان ماان أ ال قالوفااظ علاى التوااال ق 

ماا رون الاذي الت اى بتراماب فاي نيساان/إبريل الماضاي، م  فرنسا ووفظ ماء و و الارئيس الفرنساي إيمانويال 
ووااو علااى عادم اانسااواب ماان ااتفااو، إا أن دبلوماساايا أوروبيااا  اال لااا قال اادسق األسابوع الماضااي، إنااو إذا 
 اارر ترامااب عاادم تمديااد رفاا  الع وبااات عاان إيااران فسااو  يااؤدي ذلاان إلااى انييااار ااتفاااو، و ااد ياياار رد فعاال 

التاي  ااد تسات ن  برنام يااا الناووي أو قتعا اابق ولفااء أمري ااا فاي سااوريا والعاراو والاايمن عنيا  ماان  بال إيااران 
 ولبنانق

أيااار ماااا إذا  ااان سااي دد تعليااو بعاااض الع وبااات األمير ياا  علاااى  23ويتعااين علااى ترامااب أن ي ااارر بولااول 
 إيرانق

رنساا وألمانياا وروسايا والواياات و ان ااتفاو الذي أبرم بين إياران وال اوى السات ال بارى، بريطانياا والواين وف
المتواادة، ماان بااين أباارز مااا و  تااو السياسااات الخار ياا  للاارئيس األمري ااي السااابو باااران أوبامااا، ل اان ترامااب 

 ووفو ب نو قواود من أسوأ ااتفا ات التي شيدىا على ا طالوقق
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، إن ترامااب  3129أيااار  5و ااال مسااؤول فااي البياات األباايض للوااواف  نشااريط  عاادم ذ اار اسااموي ال معاا  
قيت و على األر ص إلى اانسواب مان ااتفااو، ل ناو لام يتخاذ ال ارار بعادق واناو قيبادو أناو  ااىز لل ياام باذلن، 

 ول ن إلى أن يتم اتخاذ  رار من  انب ىذا الرئيس فاألمر ليس نيائياقق

ماااب مااا  ممالااا  مااان  يتاااو  اااال روودي  وايااااني، مواااامي الااارئيس تراماااب الخااااص الاااذي يعاااالج فضااايو  ترا
ي أنااو يعت ااد أن الاارئيس 7/6/3129األفااالم ا باوياا  سااتورمي دانيااالز علااى شااب ات التلفاازة المختلفاا  األوااد ن

 ترامب اتخذ  راره باانسوابق

إا أن ىنااان  يااود قاللوظاا  ا خياارةق  ن اااذ ااتفاااو الااذي بااات يتاارنص بعااد استعراضااات رئاايس وزراء إساارائيل 
نيااا  األسااابوع الماضاااي، خاوااا  مااان  بااال مينااادس ااتفااااو األول  اااون  ياااري، وزيااار بنياااامين نتنيااااىو ال رتو 

ي الااذي تشااير الت ااارير أنااو يمضااي 3128-3124الخار ياا  السااابو نفااي عيااد الاارئيس السااابو باااران أوبامااا 
و تااو قماان وراء السااتار  ن اااذ إن ااازه الوويااد  ااوزير للخار ياا  األمير ياا ق وذلاان بعااد أ ااار ماان عااام ماان تر ااو 

واابو، خاواا  ماان خااالل قمواداااات دبلوماسااي  مياار عادياا  ماا  مسااؤولين بااارزين ماان إيااران، ويااث الت ااى من
 ياااري باااوزير الخار يااا  ا يراناااي، موماااد  اااواد ظريااا ، وذلااان  ي ااااد وااال لمشااا ل  الواااف   النوويااا ق بوساااب 

 وويف  قبوسطن ملوبقق

لتي يلت اي فيياا اااناان، لوضا  إساتراتي ي  وت ول الوويف  ق انت ىذه ىي المرة الااني  خالل شيرين ت ريًبا ا
براماو ما  إدارة أوبامااق، ول ان لام   ن اذ ااتفاو الاذي اسات رو سانوات مان التفااوض وتاى ياتم التووال إلياو وا 

 يتم توديد ما إذا  انا  د تم نا من تو يو أي ت دمق

دياااد نظاااام رفااا  الع وباااات يوماااا عااان ت دياااد أو عااادم ت  1:ياااذ ر أن الااارئيس األمير اااي، ملااازم باااا عالن  ااال 
 المفروض  على إيرانق

والت ااى  يااري خااالل الشااير الماضااي ايضااا، ماا  الاارئيس األلماااني فراناان فااالتر شااتاينماير، و ااان أيضااا علااى 
اتواااال ىااااتفي مااا  أبااارز مساااؤولي ااتوااااد األوروباااي، فياااديري ا ماااوميريني، بوساااب الموااادر الاااذي توااادث 

ايا عاان تلاان اا تماعااات الخاواا ق  مااا الت ااى  يااري بااالرئيس شااريط  عاادم ال شاا  عاان ىويتيااا، بساابب واادي



 

 ــــشئ

 9تــــــدولي شــــؤون
 

الفرنسااي إيمانوياال مااا رون فااي  اال ماان باااريس ونيويااورن، ويااث تطر ااا إلااى تفاواايل الع وبااات والتيدياادات 
 النووي  ا  ليمي ق

و ُياااذ ر أن زعمااااء بريطانياااا وألمانياااا وفرنساااا  اااد أعلناااوا فاااي بياااان مشاااترن، األسااابوع الماضاااي، دعميااام لالتفاااا
 النووي، في الو ت الذي أ دوا فيو أن ىنان وا   لتوسي  نطاو ىذا ااتفاو ليشمل الوواريي الباليستي ق

من  يتو  تب وزير الخار ي  البريطاني، بوريس  ونسون، م اًا نشرتو لو وويف  قنيوياورن تاايمزق اااناين 
وا اتفاااو إيااران النااوويق، اسااتيلو  ااائاًل ، اي خمساا  أيااام  باال  اارار ترامااب، تواات عنااوان قا ُتل اا3129أيااار  8

قإن ماان بااين  مياا  الخيااارات المتاواا  لضاامان عاادم ووااول إيااران مطل ااًا علااى سااالح نااووي، ينطااوي ااتفاااو 
 الراىن على أ ل  در من العيوبقق

وياااادعي  ونسااااون فااااي م الااااو قا شاااان أنااااو نااتفاااااوي يتساااام بالعديااااد ماااان ن اااااط الضااااع ، ل نااااو ماااان المم اااان 
وأن بريطانياا تعمال فاي ىاذه اللوظا  ما  إدارة دونالاد تراماب وولفاءىاا الفرنسايين واأللماان لضاامان معال تياا، 

 تو يو ذلنق مشيرا إلى أن ىذا ااتفاو  د ساعد على ت نب  ارا  موتمل ق

، واااذر رئااايس الاااوزراء ا سااارائيلي بنياااامين نتنيااااىو مااان 3123وفاااي خطاباااو إلاااى األمااام المتوااادة فاااي سااابتمبر 
 د إيران مسلو  نوويًاقمخاطر و و 

 ياااز طاارد مر اازي ومااا ي اارب ماان  22611وفاي ذلاان الو اات،  اناات موطااات إيااران النووياا  تضاام مااا ي اادر بااا
ذا  اان  اادة ال ميوريا  ا ساالمي   اد  ارروا وان  ترساان   سبع  أطنان مان اليورانياوم مانخفض التخوايب، وا 

 ي في من اليورانيوم الالزم لون  أول  نبل  ليمقنووي ، فلم ي ن ليوتا وا سوى إلى بضع  أشير  نتاج ما 

وي ول  ونسون قل ان بمو اب ااتفااو، وضاعت إياران الااي أ يازة الطارد المر ازي الخاوا  بياا فاي المخاازن 
% ماان مخزونيااا ماان اليورانيااوم، مااا أدى إلااى تمديااد ميلاا  واان  ال نبلاا  إلااى ساان  علااى أ اال 6:وتنازلاات عاان 

ص مفتشاو الو الا  الدوليا  للطا ا  الذريا  سالطات إضاافي  لمرا با  المرافاو النوويا  ت ديرق وعالوة على ذلن، ُمانِ 
 ا يراني ، ما يزيد من اوتمال  ياميم برود أي مواول  لبناء  نبل قق

ويضااي   ونسااون إنااو قبعااد وضاا  مااال ىااذه ال يااود، ماان الوااعب العاااور علااى أي فائاادة موتملاا  فااي التخلااي 
مان إل ااء ال ياود المفروضا  علاى برنام ياا الناوويق مساتنت ًا أناو قمان األفضال عنيا؛ فووادىا إياران ستساتفيد 



 

 ــــشئ

 10تــــــدولي شــــؤون
 

ب اياار ا ب اااء علااى ااتفاااو باا  بر  اادر ماان الواارام ، ماا  العماال علااى التواادي لساالون طيااران العاادواني فااي 
 الشرو األوسطقق

ألمير ااي السااابو وتااى أنوااار إساارائيل المتفااانيين، وو ياااء اللااوبي ا ساارائيلي فااي واشاانطن مااال المفاااوض ا
ي يواث فياو 8/6/3129لعميل  السالم دينس روس،  تب م اا نشرتو لو وويف  قواشانطن بوساتق اااناين ن

 ا دارة اامير ي  على الب اء في ااتفاوق

وي ول روس أن الواائو ا يراني  التي  شفت عنيا إسرائيل ماؤخرًا تادور واول موا ا  متو عا  قإذ يارى مؤيادو 
وي ا يراني أن الواائو تابت أىمي  ااتفاو في و   مسايرة طياران لل نبلا ، بينماا يازعم معارضاوه ااتفاو النو 

أن إياران ماا تاازال تناوي امااتالن أسالو  نوويا ، وألن ااتفاااو يسامص لإلياارانيين بتشاييد بنيا  توتياا  نوويا   بياارة، 
 فسو  يمّ نيم من إنتاج  نبل  عند ان ضاء  يود ااتفاوقق

أن قا ب ااااء علاااى ااتفااااو ضاااروريق شاااريط  قمعال ااا  و ي ااا  أن الشااافافي  التاااي يوفرىاااا ااتفااااو ويلماااص روس 
النااووي أ ااار مودودياا  ممااا يلاازم، إذ ي ااب توسااي  نطاااو عمليااات التفتاايش لتااوفير ا اا  أ باار باا ن ا ياارانيين لاام 

ه والاادعوة إلااى اانسااواب يساات نفوا أنشااطتيم المتعل اا  باألساالو ، وبالمااال، ا ينب ااي لمعارضااي ااتفاااو انت اااد
 منوقق

ويييب روس بالذين يعارضون الب اء في ااتفاو  ائال قي ب على خووم ااتفااو ت اديم إساتراتي ي  واول ماا 
ي اااب فعلاااو،  ماااا ي اااب أن يطاااالبوا بتااادمير  ميااا  الملفاااات نالتاااي  شااافيا ننتنيااااىو فاااي استعراضاااو ال رتاااوني 

ي  أن تماانص ا ياارانيين ال اادرة علااى اسااتئنا  ت اادميم نوااو خشاا-األساابوع الماضاايي بشاا ل يم اان التو ااو منااو 
ون  ال نبل ، خاو  بالنظر إلى الخطر المتمال في  درة إيران على اانت ال بسارع  إلاى وان  ساالح ناووي 

عاااادة 3141فااي عاااام  ، عناادما تنتياااي ال يااود المفروضااا  علااى التخوااايب وأ ياازة الطااارد المر اازي ونات ياااا وا 
 مس ل  ميل  بنود ااتفاوققالمعال  ، ي ب معال   

ويااارى روس أناااو ي اااب علاااى إدارة تراماااب أن تساااتخدم الوااااائو ا سااارائيلي   موااادر  دياااد للضااا ط مااان أ ااال 
أياار  23قإوالحق ااتفاو وليس اانسواب منو، موذرًا قفي ىذه المرولا ، إذا انساوب الارئيس نترامابي فاي 



 

 ــــشئ

 11تــــــدولي شــــؤون
 

علاااى إياااران  اااان دوماااًا أ اااار فعاليااا  عنااادما ، فساااو  ينساااوب بمفااارده علاااى األر اااص، خاوااا  وأن الضااا ط 
 تورفت الوايات المتودة بالتعاون م  ولفائيا وليس من تل اء نفسياقق

  



 

 ــــشئ

 12تــــــدولي شــــؤون
 

 ا بضرب إسرائيل إلًران بسوريا؟صحيفت روسيت: ملاذا حسمح روسي

 0211\5\1  01عربي -نلند
توات عنااوان قلماااذا تساامص روساايا ب واا  إساارائيل لساوريا ق، نشاارت وااويف  قساافوبودنايا بريساااق ت رياارا قوااول 

 اوتمال ت زم عال ات طيران م  موس و؛ بسبب تساىل موس و م  تل أبيبقق

مق، ابتااداء، إلااى ال ااارات العدياادة نخمااس ماااراتي التااي شاانيا وأشااار الت رياار، الااذي نشاارتو و الاا  قروساايا اليااو  
 الطيران ا سرائيلي على أىدا  إيراني  بسورياق

ولإل اب  عن السؤال المذ ور، توّ يت الوويف  بالساؤال للخبيار العسا ري األساترالي رو ار شاانيان، الاذي  
 ويعود ذلن إلى الدور الذي تلعبو روسياققأشار إلى قإن الوض  أ ار تع يدا ب اير مما يبدو للوىل  األولىق 

و ال الخبير العس ري; قيم ن  سرائيل أن توّ و ضربات لموا   في سوريا، ل نيا لن تفعل ذلان إطال اا فاي  
قالموا   الموظاورةقق فادخول الطاائرات ا سارائيلي  إلاى تلان الموا ا  مرىاون بمواف ا  الادول التاي تاتو م با  زاء 

ق وفي الو ت الراىن، على إسرائيل ت ديم بيانات  امل  عن ىذه الموا   للدول المسايطرة، من األ واء السوري 
وىااااي روساااايا والوايااااات المتواااادة وتر ياااااق إا أن المناااااطو التااااي تساااايطر علييااااا تر يااااا  ليلاااا  الشاااا ن بالنسااااب  

ف ايارا ماا ت اري   سرائيل، لذلن ا ي ري الوديث بعد عان أي اتواااتق أماا ما  روسايا والواياات المتوادة،
 ااتوااتقق

واريي وتاااى فاااي ساااوريا المااادمرة ا تطيااار ويضاااي  قشاااانيانق; قعلاااى ال ميااا  أن يفيماااوا أن الم ااااتالت والوااا 
ببساااط ق ففااي  اال م ااان ترواادىا ال ياا  واااوب  المواالو ق وىااذا يفساار لماااذا لاام تااتم ن إساارائيل ماان إناازال 

% باا ن روسايا  اناات علاى علاام بالضارب  ا ساارائيلي  لمطاار قالتيفااورق ::ضارب  مفا ئاا ق ويم ان الا اا  بنساب  
 سبب ما ا تزود إيران بالمعلومات التي توول عليياققوميره من الموا  ق ىذا يعني أن روسيا ل

ووين س لت الوويف  الخبير العس ري األسترالي; ول ن لماذا تفسد روسيا بذلن عال اتيا ال يدة ما  إياران   
يران، بخاال  روسايا، تتادخل فاي العملياات  أ اب  ائال; قالنفوذ ا يراني نفي سورياي بات أ بر مما ينب يق وا 

فاي المنااطو التاي ت ا  توات سايطرة السالط ، وىاذا يعناي أن األساد، عاا ال أم آ اال، سايعمل أ اار  السياسي 



 

 ــــشئ

 13تــــــدولي شــــؤون
 

فااي مواالو  إياارانق ويعنااي أن أولئاان الااذين ساااعدوا النظااام علااى الب اااء ساايتم ااساات ناء عاانيم، وفااي إيااران 
 يفيمون ذلنقق

 بل، يم ان أن تع اد واف ات  ديادة، وبسبب ىذه المعطيات، ينتيي الخبير األسترالي إلى ال اول; قفاي المسات 
ل ااان بلااادانا  ديااادة ساااتع دىا، وانطال اااا مااان ذلااان، يم ااان تو ااا  در ااا  مااان الفيااام المشاااترن وتاااى باااين روسااايا 

 والوايات المتودة في الش ن السوريقق

  



 

 ــــشئ

 14تــــــدولي شــــؤون
 

 عن الاسدثمار ألاميركي في الدور إلاًراني

 0211\5\1  الحياة  ماجد كيالي
ش الي  في تفسير طبيع  العال ا  باين الواياات المتوادة األمير يا  ام   اير من األسئل  الت ي  د تبدو موّيرة وا 

ياااران، مااان ىاااذه األسااائل ، ماااااًل، لمااااذا سااالمت الواياااات المتوااادة العاااراو  ياااران، عبااار ال اااوى والميليشااايات  وا 
لت الواياات ي  اام  يا  تسااى3114الطائفي  والمسلو  التي تتب  لياا، بعاد أن أسا طت نظاام وادام وساين ن

سرائيل طبعًاي م  البرنامج النووي ا يراني وىو يبنى أمام ناظرييا، في وين أنيا لام تتساامص البتا   المتودة نوا 
م  البرنامج النووي العرا ي، بل إنياا وروات علاى أ اراء مفاوضاات مضاني  ما  إياران تووالت فاي نيايتياا 

ي  أيضًا، ما الذي  عل ا دارة األمير يا  تسامص 3126إلى اتفاو معيا في ىذا الش ن، في ظل إدارة أوباما ن
أو تسااا ت عااان واااعود نفاااوذ إياااران فاااي ساااوري ، بااال وىيمنتياااا علاااى البلاااد ن بااال التااادخل الروساااي فاااي أيلاااول 

 ي، بويث بات نفوذ إيران يشمل م مل المشرو العربي من العراو إلى لبنان مرورًا بسوري  3126

أو مواولاا  التف ياار بيااا، تويلنااا، أو تساايل لنااا، فياام مور ااات السياساا   ان مواولاا  ا  اباا  عاان ىااذه األساائل ،
 األمير ي  في الوراع السوري، ومسؤوليتيا السياسي  واألخال ي  عن مآاتو الم سوي ق

والوال فإن تفوص السياس  األمير ي  العملي  في ىذا الش ن، وبمعزل عان التواريوات والموا ا  ا عالميا  
ن ، بدءًا من اعتبارىا أن األسد ف د شرعيتو وأن عليو أن يرول وووًا إلى اعتباره  زءًا مان والسياسي  المتباي

الواال، وماان تشاا يعيا العماال العساا ري إلااى تخلييااا عاان أوااوابو، تفيااد باا ن الوايااات المتواادة وافظاات طااوال 
النظاام والمعارضا ، السنوات الساب  الماضاي  علاى اتبااع نياج مفااده، أوًا، عادم تم اين أي مان الطارفين، أي 

ماان تو يااو ال لباا  علااى األخاار، والوفاااظ علااى ديموماا  الوااراع فااي سااوري ، ا وسااموق اانيااًا،  عاال سااوري  
يااران  منط اا  توااارع بااين ال ااوى الدولياا  وا  ليمياا  األخاارى، بوضااعيا فااي موا ياا  بعضاايا، ا ساايما روساايا وا 

د إيااران ماان العااراو إلااى سااوري ، فااي اسااتنزا  وتر يااا، وبالتااالي تر يااا تسااتنز  بعضااياق االاااًا، توظياا  وااعو 
وابتزاز و ومات المنط  ، وىو الدور الذي لعبتو إيران، عن  دارة وتوميم، بما في ذلان  يادىا فاي تواّدع 
البناي الدولتياا  واا تماعياا  فااي المشاارو العربااي، م دماا  فااي ذلان خدماا  م انياا   ساارائيل، لاام ت اادميا ليااا أياا  

 دول  أخرى في تاريخياق



 

 ــــشئ

 15تــــــدولي شــــؤون
 

رابعاااا، إعطااااء األولويااا  ألمااان إساااارائيل، بتشااا يل بيئااا  إ ليميااا  آمنااا  ليااااا لع اااود، نتي ااا  التشااا  ات السياسااااي  
 واا تماعي  الواول  في دول المشرو العربي، وضمن ذلن نتي   اختفاء ما يسمى ال بي  الشر ي ق

ن  اناات مياار واساام  بيااد أن الاانيج األمير ااي إزاء إيااران بااات يشاايد بعااض الت ياارات، فااي ا وناا  األخ ياارة، وا 
بعاااد، وىاااذا ا يتعلاااو ف اااط بمواولااا  فاااض ااتفااااو الناااووي، المو ااا  مااا  إياااران، أو فااارض مزياااد مااان الع وباااات 
نماااا ىاااو يشااامل ت لااايم أظافرىاااا فاااي ساااوري ، وىاااو األمااار الاااذي تااام التعبيااار عناااو باااالطرو السياساااي   عليياااا، وا 

ياران إلاى لبناان، مارورًا باالعراو وساوري ، واعتباار مان إ« ال ارادور»والعس ري ، من خاالل الواديث عان إ فاال 
شاارو الفاارات وال نااوب السااوري خطااًا أوماار علااى إيااران، وال ااوات الوليفاا  ليااا، باال ووتااى تو اايم نفوذىااا فااي 
سوري ، بواسط  الدور الروسي والتر ي،  ما بواسط  التوا د العس ري األمير ي المباشر شرو الفارات، ومان 

   وال و  ال وي، وىو األمر الذي وول مرارًاقخالل الضربات الواروخي

ال ديد في األمر، أيضًا، يم ن تمالو بتفعيل الدور ا سرائيلي في الواراع الساوري، فبعاد أن  اان ىاذا الادور 
 ي تور على ضربات متفر  ، ومودودة األار، بات يشمل ذلن تو يو ضربات  وي ، وتدمير  واعد ب  ملياق

ياام الضاارب  ال وياا  التااي و يتيااا إساارائيل ضااد أىاادا  فااي األراضااي السااوري ، أواخاار فااي ىااذا ا طااار يم اان ف
الشير الماضي،  رب مدين  وماة، والتي أدت إلى تدمير  امل ل اعادة إيرانيا   بيارة، توتاوي مخاازن أسالو ، 

  ي; معتباارًا مااا وواال بمااباا5/6وعاان ذلاان  تااب المولاال ا ساارائيلي آفااي يسسااخارو  نتااايمز أو  إساارائيل 
باادأت الظاارو  التااي ت اا  وراء سلساال  »، وبرأيااو ف ااد «در اا  علااى ساالم ريختاار 7ق3 –ىااّزة أرضااي  مامضاا »

نمااا عمي ااًا  ماان اانف ااارات تتضااصققق وااواريي مختر اا  للخنااادو، والتااي ا تنف اار عنااد ارتطاميااا باااألرض وا 
  ومااة تابعا  للاواء داخل األرض، أوابت  واعد في منط تي وماة وولبققق ال اعدة التي ىو مت في منط 

شخواااًا ل اااوا  37فااي ال ااايش الساااوريققق المرواااد الساااوري لو اااوو ا نساااان نوم اااره فاااي لنااادني ذ ااار أن  58
 مورعيم في الي وم، من بينيم إيرانيونق

 تياًلق أيا  ان الواال، مان الواضاص أن الي اوم ميار اعتياادي فاي  واناب عادةققق  49ت رير آخر تودث عن 
وفااي  –عملياا  إساارائيلي  أمير ياا  منساا   للوااد ماان أنشااط  ال اايش ا يرانااي فااي سااوري   اال ىااذا باادأ يباادو   نااو

نفس الو ت ن ال رساال  إلاى موسا و با ن الضاوء األخضار الاذي أعطتاو روسايا  ياران للتموضا  عسا ريًا فاي 
 «قسوري  مير م بول في ال دس وواشنطن
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لإلمااارة علااى عاادة أىاادا  عساا ري  فااي  مااا ياا تي ضاامن ذلاان  يااام إساارائيل بإرسااال اماااني طااائرات وربياا  
سااوري ، منيااا مطاااران عساا ريان نتيفااور،  اارب تاادمر، والماازة، فااي دمشااوي، واااالث  واعااد للاادفاعات ال وياا ، 
وموا اا  عساا ري  ميماا  فااي ريفااي دمشااو ودرعااا، وذلاان فااي فبراياار الماضاايق ومعلااوم أن إساارائيل  اماات فااي 

وات إيرانيااا  أو تابعااا  لياااا، اساااتيدفت مخاااازن و وافااال السااانوات الخماااس الماضاااي  بتو ياااو عدياااد الضاااربات ل ااا
 أسلو ، و ادة في الورس الاوري ا يراني ووزب اهللق

إساارائيلي ، ل ان مشاا ل  ى اذا اسااتنتاج أن إيااران،  -ولعال  اال ذلان يفساار الوااديث عان اوتماااات وارب إيرانياا 
التواارع معياا عان بعاد، ف اط،  التي اعتادت على الووت العالي، مير مستعدة للرد على إسرائيل، وتعمدىا

فاي لبناان أو سااوري ، ألن الارد علااى إسارائيل أي اسااتيدافيا، يعناي ن اال المعر ا  إلااى إياران ذاتياااق وىاذا ساابب 
  ا  ابتالع إيران الضربات ا سرائيلي  المتوالي ، التي اعتادت علييا منذ سنواتق

ساارائيليي  ديااد فااي موا ياا  إيااران، ل نااو لاام يواال إلااى وااد  ساار يااد نظاميااا، وا  ى ااذا اماا  نيااج أمير ااي نوا 
إعادتو إلى داخل ودوده، بمعنى أن ااساتامار األمير اي نوا سارائيليي فاي دور إياران فاي المنط ا  وتوادي  

 بنيانيا السياسي واا تماعي ما زال  ائمًا، خوووًا أن نظام إيران مستعد لت ديم ىذه الخدم ق

اما  ساؤال أخيار، ينب اي طرواو ىناا، وىاو ىال إن عوائاد سياسا  أياران فاي  لذا وفي عودة إلى أسئلتنا األولى،
العاااراو وساااوري ، خااادمت إسااارائيل أم أضاااّرت بياااا  ا  ابااا  عااان ىاااذا الساااؤال تفسااار ا  ابااا  عااان التسااااؤات 

 األولىق
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 جونسون: انسحاب جرامب من الاجفاق إلاًراني يهّدد الشرق ألاوسط

 النووي عشي  ا عالن المرت ب للرئيس األمري ي عن مو فو النيائي من ااتفاو

 0211\5\1  مصطفى كامل/ األناضول
 ال وزير الخار ي  البريطاني، بوريس  ونسون، إن انسواب الوايات المتودة من ااتفاو الناووي ما  إياران، 

 ييدد بإاارة سباو تسّلص نووي في الشرو األوسطق

ين، بااالتزامن ماا  زيااارة  اااء ذلاان فااي م ااال نشااره  ونسااون بوااويف  قنيويااورن تااايمزق األمري ياا ، اليااوم ا اناا
 تست رو يومين، ي رييا للوايات المتودة، وا تماعو بنظيره ماين بومبيوق

 وأوضص  ونسون أن ااتفاو النووي قساعد في من  اوتمال ودوث مال ىذا السباوقق

وفااي وااديث منفواال أ ااراه ماا  شااب   قفااو س نيااوزق األمري ياا ، أشااار  ونسااون أّن قالاارئيس نتراماابي علااى 
 ب ب ن ام  عيوب في ااتفاو، ولديو م موع  من األسباب ت علو يتودى العالمققووا

مير أنو شدد على  درة ااتفاو النووي على قإاناء إيران عن عزميا تطوير وواريي باليساتي  عاابرة لل اارات، 
 ومنعيا عما تفعلو في المنط  قق

 ن سؤال ما الذي سيتم فعلو بعد ذلنققوأرد  بال ول; قإذا أل ى ترامب ااتفاو، عليو أن ي يب ع

 ومتسائاًل; قنون ن ول إننا سن و  تلن المنشآت نالنووي ي، ل ن ىل ىذا اوتمال وا عي قق

وفي و ت سابو اليوم، أعلن ترامب علاى وساابو عبار قتاويترق، أناو سي شا  عان  اراره بشا ن ااتفااو الناووي 
 ا يراني مًدا الاالااءق

 ىذا ااتفاو في مناسبات عدة باقاألسوأ في التارييق،  ما ىدد باانسواب منوقوسبو أن وو  ترامب، 

، و عاات إيااران، ماا  الاادول الخمااس دائماا  العضااوي  فااي م لااس األماان نروساايا والوايااات المتواادة 3126وفااي 
 وفرنسا والوين وبريطانياي وألمانيا، اتفاً ا وول برنام يا النوويق
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ساانوات، عاان أ اازاء ويوياا  ماان برنام يااا  21ان بااالتخلي لماادة ا ت اال عاان وياانص ااتفاااو علااى التاازام طياار 
النووي، وت ييده بش ل  بير، بيد  منعيا من امتالن ال درة على تطاوير أسالو  نوويا ، م ابال رفا  الع وباات 

 عنياق

ساواب وىنان خال  وول المل  ا يراني بين واشنطن والدول األوروبي ، ويث ىادد الارئيس األمري اي، باان
ماااايو/ أياااار ال ااااري، فاااي واااال أخف ااات الااادول ال ربيااا  فاااي تعاااديل قعيوباااو  23مااان ااتفااااو الناااووي بولاااول 

 الرىيب قق

 فيما تداف  بعض الدول األوروبي  على ااتفاو، وت ول إنيا ملتزم  بوق

 ماذا ستفعل إيران 

 وتب ى معرف  ما ستفعلو إيران في وال انسواب واشنطن من ااتفاوقق

ى عتاااة الموااافظين فااي إيااران مو فااا بااالا التشااددق و ااال مستشااار لمرشااد ال ميورياا  آياا  اهلل علااي خااامنئي يتبناا
 الخميس إن إيران ستنسوب من ااتفاو إذا نفذت واشنطن تيديدىاق

ل ن الرئيس ا يراني وسن روواني أ د ااانين أن بالده يم ن أن تب ى في ااتفاو النووي ا يراناي وتاى إذا 
 ت الوايات المتودة اانسواب منو شرط أن يضمن األطرا  ا خرون تو يو أىدا  طيرانق رر 

األطرا  ميار األماري يين، أو ا ت اون  و ال روواني; قإما أن تتو و أىدافنا من ااتفاو النووي بضمان من
 الوال  ذلن ونتاب  طري ناق بوسب ما أوردت الرئاس  ا يراني  على مو عيا ا ل ترونيق

و اان روواااني أعلاان األوااد أن واشاانطن سااتندم قناادما تاريخيااق إذا انسااوبت ماان ااتفاااو  مااا يياادد ترامااب منااذ 
 أشيرق
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 اق النووي إلاًراني؟ملاذا قدم جرامب موعد قراره حول الاجف

 0211\5\1العربي الجديد     واشنطن ــ فكتور شمهوب
 23مفا اا ة الاارئيس األمير ااي دونالااد ترامااب بت ااديم موعااد  ااراره بشاا ن ااتفاااو النااووي ا يرانااي أربعاا  أيااام ماان 
الااذي  ال اااري إلااى اليااوم الاالااااء، أاااارت تساااؤات  اياارة عاان ويايااات ااسااتع ال  عااالن المو اا  النيااائي

 است ر عليو البيت األبيض من ااتفاوق

وم  أن تو و الرئيس الارافض لالتفااو معارو  مناذ البدايا ، إا أن اوتماال إعاادة النظار والترا ا  ب اي  ائماًا 
ولو بنسب  ضئيل ، بعاد انخاراط األوروبياين بوسااط   اادة ما  طياران   اراء تعاديالت علاى ااتفااو، خاوا  

ن مشوش ، في ىذا الخووصقوأن ترامب أعطى إشارات   وا 

تودث الرئيس األمير ي عن قالمرون ق أاناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ما رونق وخاالل زياارة المستشاارة 
 األلماني  أن يال مير ل، أبدى ترويبو بالمسعى األوروبي لتوسي  ااتفاوق أو ربما لتدوير زواياهق

يس  ونساااون إلاااى واشااانطن ليناشاااد البيااات األبااايض قبعااادم إل ااااء وأماااس  ااااء وزيااار الخار يااا  البريطااااني باااور 
ااتفااااو الاااذي ينطاااوي علاااى أ ااال  ااادر مااان العياااوبق،  ماااا  اااال فاااي م التاااو التاااي نشااارتيا نيوياااورن تاااايمز  بااال 

 ا تماعو بنظيره ماين بومبيو لنفس ال رضق

  بادا و  ناو  اد ووال ت ااوب و ان من الالفت أن يسارع الرئيس بعد الل اء إلى ت ديم موعد  رارهق ألول وىلا
م  مطلب منص األوروبيين فروا  إضاافي  للعااور علاى مخارج م باول يوفاظ مااء الو او للطارفينق تعازز ماال 
ىذا ااوتمال عندما انضمت اليوم أواوات  ياات موساوب  علاى الخنادو ا سارائيلي ندنايس روس المبعاوث 

ي ي إلااى  تلا  المطااالبين بعادم م ااادرة ااتفاااو قألن الخااص ساااب ًا إلاى مفاوضااات الساالم ا ساارائيلي  الفلساطين
ذلان يوااب فاي تعزيااز المو اا  ا يرانايقق  ااذلن دعاا مسااؤولون إساارائيليون سااب ون ماانيم رئايس الموساااد إلااى 

 ااستمرار بااتفاو رمم ف واتوق

م اانساواب ل ن سرعان ما تبدد معظم ىذا التفاؤل وسط التسريبات ب ن الرئيس  د وسام األمار وسايعلن الياو 
من ااتفاوق م  و ود تو عات با ن يا تي ا خاراج بواي   ملتبسا  قوتفاوايل ميار معروفا ق  ماا  اال ال نارال 

 المت اعد باري ما فري، ليترن الباب مفتووًا أمام عودة مشروط  ل ن في و ي تيا مستبعدةق



 

 ــــشئ

 20تــــــدولي شــــؤون
 

ن ا خرين على ااتفاو، بال أيضاًا فالرئيس وسم المو   منذ فترة طويل ق مخالفا ليس ف ط الولفاء والمو عي 
ال البيااااا  ال اساااااو  مااااان ال اااااوى واألطااااارا  الداخليااااا ، بمااااان فاااااييم  ميورياااااون فاااااي ال اااااون رس وبعاااااض عتااااااة 
المواااافظين، وعااادد مااان أر اااان ا دارة ماااال وزيااار الااادفاع  ااايمس مااااتيس والعدياااد مااان المساااؤولين السااااب ين، 

 والسياس  الخار ي ق العس ريين منيم والدبلوماسيين وخبراء األمن ال ومي

ل اان ترامااب لاام يتزواازحق يسااانده مستشااار األماان ال ااومي  ااون بولتااون ووزياار الخار ياا  بومبيااو والساافيرة فااي  
األمم المتودة ني اي ىاايليق آاار ت اىال الوياياات والتواذيرات مان عوا اب اانساواب مان اتفااو ي ما  العاالم 

تنفيذه، ألنو يو ي ف ط قلودساو ووسااباتوق وساب ال نارال  ما عدا إسرائيل على أن إيران تفي بالتزاماتيا في
ومدير السي أي أيو السابو ماي ال ىايادنق خاوا  فاي اللوظا  الراىنا  التاي ت تارب فيياا معار او ما  ال اانون 
 من الخطوط الومراء، والتي يوتاج فييا إلى استنفار  ميوره من خالل تر م  وعوده لو ومنيا نبذ ااتفاوق

ذا  ااان لت  ريااب الموعااد عال اا  بال ماا  ال ريباا  ماا  الاارئيس ال ااوري الشاامالي  اايم  ونااا أون بويااث ا يساارو وا 
 رار ااتفاو األضواء منيا، إا أن الخطير في األمر أن ي ون  رار الياوم بارفض ااتفااو مواممًا ليا تي فاي 

 إيراني  في سوري ق –إطار الم دمات وا شارات المتزايدة عن ورب إسرائيلي  

ناريو زاد مااان اوتمااتاااو عمااادة نيوياااورن الساااابو رودي  وليااااني الاااذي انضااام ماااؤخرًا إلاااى فرياااو مواااامي ساااي
الاارئيس ترامااب، ويااث  ااال إن قموااير ااتفاااو سااي ون مظلمااًا وا دارة تتو اا  المزيااد ماان الاادمار فااي الشاارو 

واضااص علااى لسااان األوسااطقق ااام أضااا  أن الاارئيس ترامااب قملتاازم بت يياار النظااامق ا يراناايق خطاااب وربااي 
 سياسي ينطو عادة بما يعر  ويضمرق

 تم بحمد هللا


