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 زيفة؟!   وثيقة كامبل بنرمان.. حقيقية أم م

 2017\9\13  الجزيرة نت  محسن صالح
هذه الوثيقة التي رجع إليها العشرات من الكتاا  والااايثين م اذ سواااق القارن العشاريني والتاي يعااو ها سااااا  
لفهم خلفيات إ شاء مشروع يهواي صهيو ي في فلاقين لاى القوى اإلماريالياة الرراياةأ سصاايت س ار  إلا  

 م  جا لها يت  اآلن مصارا  علميا  مّوثقا ي يمكن االعتماا عليه وفق م اهج الايث العلمي."األيجية" أل  ا ل
الجاااح يااوح هااذه الوثيقااةي كمااا ا تشاار مققااع فيااايو  -علاا  سكثاار ماان صااعيا-وفااي األشااهر الماتااية تااعاات  

 عل   قاق وااع في موا ع التواصح االجتماعي ي اه إل  هذه الوثيقة وخقورتها.
كمااا جاااء فااي الجاامء األوح ماان "ملااي وثااااق فلاااقين" الصاااار عاان الهياااة العامااة -"المااّاعا " تاا    والوثيقااة

)إاان يكام جمااح عااا ال اصارفي صافية  1969لالاتعالمات في ومار  الثقافة واإلرشاا القومي امصر ا ة 
م  اااااااعو  مااااان يااااا 1907-1905علااااا  عقاااااا "مااااامتمر ل اااااان االااااااتعماري" اااااارا  ال اااااان فاااااي الفتااااار   -121

 الميافظين الاريقا ي.
وس ااه  ااا اشااتركت فيااه مجموعااة ماان كاااار علماااء التاااريف واالجتماااع والجررافيااا والمراعااة والاتااروح واال تصاااا. 

إلاااا  رااااايء الااااومراء الاريقااااا ي   ااااذا  ه ااااري كاماااااح ا رمااااان  1907وسن هااااذا الماااامتمر رفااااع توصااااياته ااااا ة 
(Campbell Bannerman Henryعل : في ييث سكا الممتمرون 

"إن إ امااة ياااجم اشااري  ااوي و رياا  علاا  الجااار الاااري الااذي يااراق سورواااا االعااالم القااايمي ويراقهمااا معااا  
 او  عااو  لشاع   -في هاذه الم ققاة وعلا  مقرااة مان   اا  الااويء-االاير األايض المتواقي اييث يشكح 

 للواااح والااح المقترية".الم ققة وصايقة للاوح األورواية ومصاليهاأ هو الت فيذ العملي العاجح 
وهااذا يع ااي وفااق الوثيقااة سن "خاااراء الراار " وجاااوا فااي إ شاااء كيااان  رياا  )هااو الكيااان اليهااواي الصااهيو ي 
اليقا ف في  راي الاير المتواق )وخصوصاا  فلااقينف واايلة إليجااا  لعاة متقاماة ترعا  المصاالة الرراياةي 

ويياااث فعااال  ارااض ال ظاار عاان صااية الوثيقااة سو وتتاامن تااعي الم ققااة وتم ااع وياااتهاي وهااو مااا ياااث 
 ميفها.
*** 

وجاااوا هااذه الوثيقااة فااي مصاااار ومراجااع عرايااة ميترمااةأ  -مثااح  يااره ماان الاااايثين-وكاتاا  هااذه الاااقور 
ولكتَّاااا  معاااروفين ايرصاااهم علااا  الا اااةي ااإلتاااافة إلااا  ملاااي وثاااااق فلااااقين الاااذي صاااار عااان المماااااة 
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علمياااا  مصااااا ية عالياااة. واالتاااالي فقاااا كاااان كاتااا  هاااذه الااااقور ممااان  الراااامية المصااارية التاااي ي فتااارض فيهاااا
 ااتخام هذه الوثيقة في كتاااته ومياتراته  اح سن يت اه إل  إشكاليتها.

عاماااا أ التقيااات األااااتاذ م يااار شااافيق الااااذي يث اااي علااا  الااااعي للتوثياااق العلماااي للوثيقاااة ماااان  14 ااااح  ياااو 
سن علام اتخصصاي فاي هاذه الوثاااق يياث اعتماات فاي معظام  مصاارها الاريقا ية األصليةي خصوصا  اعاا

راااالتي للاااكتوراه علاا  الوثااااق الاريقا يااة  ياار الم شااور ي والميفوظااة فااي اار الوثااااق الاريقا يااة )مااا ي عااري 
 Publicي وكاان يعاري ااااقا  امكتا  الااجح العاام The National Archivesاآلن ااألرشايي الاوق ي 

Record Office PRO ك ت سعوا إليها اين الفي ة واألخرى لاعض المتااعات والارااات األكاايمية.في و 
كماا لفات  ظاري اليقاا  إلا  هاذه الوثيقاة الااكتور س ايء صاايد الاذي ي عااع سياا ساارم سعماا  الاياث العلماي فااي 

-1966ةالتاااريف الفلاااقي ي اليااايثي ورسء لعشاار  سعااوام مركاام األاياااث التااااع لم ظمااة التيرياار الفلاااقي ي
 . وسخار ي عن  صته في الايث ع ها وتشككه في يقيقتها.1976

وعلااا  سي يااااحي فقاااا سثاااار األمااار  فتاااوح  كاتااا  هاااذه الااااقوري وفاااي اااافر  لاريقا ياااا تفااار  للاياااث عااان هاااذه 
 الوثيقةي  ير س ه لم يجا لها سثرا  سو مصارا ؟!!

ال ياذكر توثيقاا  علمياا  للوثيقاةي  -المصاااروكذل   يره مان -وما سثار الش  يقا  هو سن ملي وثااق فلاقين 
فال يوجا اام للملي في الوثااق الاريقا يةي وال التر يم الخا  اهي وال تاريخه الاا يقي وماا إن كاان ميفوظاا  

ي سو رااااااة W.Oي سو ومار  اليااار  C.Oي سو ومار  المااااتعمرات F.Oفاااي مجموعاااات الخارجياااة الاريقا ياااة 
 و يرها. Premالومراء 

 صااة ا. س اايء صااايد مااع هااذه الوثيقااة  صااة "شااّيقة ومرياار "ي و ااا لّخصااها فااي مذكراتااه "س اايء صااايد عاان و 
. وفيهااا يااذكر س ااه ع اااما تااول  راااااة مركاام األاياااث ياار  علاا  281-279س اايء صااايد" فااي الصاافيات 

لتاي سشاارت الوصوح إليها ألهميتهاي لك ه لم يعثر عل  مصار وايا موثق لها في عشرات المراجاع والكتا  ا
إليهاااأ والعايااا م هااا لكتّااا  موثااو ين سمثاااح ارهااان الاااجا ي وم ااذر ع اتاااوي وخيااري يماااا وشاافيق ارشاايااتأ 

 ييث ظهر سن كح كات  كان يييح إل  اآلخر في اوامة سو يلقة م فر ة او ما  تيجة.
اار الوثاااق الاريقا ياةي شاهرا  كاامال   تااه فاي  -فاي اريقا ياا-ولذل  فقا  رر ا. س ايء التفار  للاياث ع هاا 

ومكتااااة المتياااي الاريقاااا يي وجامعاااة كاااامارا  يياااث ارء كامااااح ا رماااان وسواع فاااي مكتااتهاااا كاااح سورا اااه 
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فوجااااا فيهااااا  الي  1907-1904الخاصااااة. كمااااا ا كااااّ  ا. س اااايء علاااا  فهااااارء جريااااا  التااااايمم فااااي الفتاااار  
 ياا  عن الوثيقة  فاها.اإلشارات إل  الممتمر االاتعماري اإلمارياليي ولك ه لم يجا ش

واعا عواته "الفاشلة" إل  ايروت ستية له سن يعاري سن سوح عرااي سشاار إلا  وثيقاة كامااح فاي كتاا  م شاور 
هااو س قااون ك عاااني فااذه  إلاا  مصاار ييااث يقاايم س قااون والتقاا  اااه اعااا ايااث وجهاااي وفااوج  اااه يخاااره س ااه 

اق األراعي ياتي التق  في القاار  رجال  ه اايا  كاان ع اما اافر من فلاقين إل  ل ان لارااة القا ون في سوا
يجلء إل  جا اهي و اح له إ ه يتذكر س ه  رس عان مامتمر اااتعماري ع قاا فاي ل اان يتاره م ااواون عان عاا  
اوح ااااتعمارية للتاايااث فااي تقااايم الاااالا العرايااة وم ااع وياااتها واة امااة اولااة يهوايااةأ ولكاان اله اااي لاام يااموا 

 علمية موثقة يوح الوثيقة.ك عان اأي ماا  
وهكااذا يعااوا ا. س اايء مياقااا  فااال اله اااي وال ك عااان اقلعااا علاا  الوثيقااة األصااليةي وال يملكااان توثيقااا  علميااا  
لهااا!!! واالتااالي  اارر ا. س اايء م ااع ااااتخاامها سو اال تااااء م هااا فااي الارااااات الصاااار  عاان مركاام األاياااث 

امت ااع هااو سيتااا  عاان ااااتخاامها سو االاااتاالح اهااا م ااذ سن لاام يجااا  الفلاااقي ي. سمااا كاتاا  هااذه الاااقوري فقااا
 اليال  عليها.

*** 
 وبعد هذا االستعراض، يمكن أن نثبت بعض المالحظات والنقاط:

إن ا عقاااا ماامتمرات ااااتعمارية إمارياليااة فااي تلاا  الفتاار  كااان سماارا  صاايييا  ويقيقيااا ي وتوجااا فااي الوثااااق  -1
ت والوثاااق والشاواها يولهاا.  يار سن  ا  الوثيقاة المااما  وثيقاة كامااح ا رماان  يار الاريقا ية ماات الملفاا

 موجوا اين هذه الوثااق.
إن عام يصول ا عل  وثيقة كامااح ال يثاات االتارور  س هاا  يار موجاوا  االصايرة  فااها سو ااأي صايد   -2

 وجواه اشكح  اقع. مشااهة. ولك  ا في الو ت  فاه ال  اتقيع االاعاء اوجوا شيء لم يثات
ماان ال اييااة العلميااة الموتااوعية ووفااق م اااهج الايااث -إن عااام وجااوا الوثيقااة اااين سياااي ا ي فقااا ا القااار   -3

عل  ااتخاامها وثيقة  مرجعية ي خصوصا  لما تتميم اه مان يااااية وخقاور . كماا سن ال تاااج التاي  -العلمي
 ح جّاي في يقيقتها.تشك  اشك -اعا ايثه المت ي-توصح إليها ا. س يء 

وفااق متااعااات كاتاا  هااذه الاااقور فااي األرشاايي الاريقااا ي قااواح ااا واتي وا اااء علاا  ااتفااااراته ماان  -4
 موظفي األرشيي المع يين امااعا  الاايثينأ اتتة س ه يتم تقايم الوثااق الاريقا ية إل  س اام:
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إلا  خمااين سو خمااة واااعين سو يتا   ام يتم  شرهي ييث ي  شر معظمه اعاا ثالثاين اا ةي ويمجاح اعتاه 
 ماة ا ة.

 و ام ي يفظ اون  رار ا شره.
 و ام يتم إتالفه.

ااا  فيهاااا المصاااالة العلياااا للاولاااة وساااارارها  وهاااذا يع اااي سن ثماااة عملياااة  رالاااة متأ ياااة ماااااقة تاااتم للوثاااااقي تراع 
ء واألعاااء. وهاذا  اا ياامة الخقير ي وا عكااات  شر الوثااق عل  الااوح والمماااات واألفارااي وعلا  اليلفاا

تتار امصاالة الاولاة سو  -ياااما يارى المع ياون-ااات تا  سن ثماة وثاااق ياتم إخفامهاا سو إتالفهاا إذا كا ات 
 تتاا  في إاا تها.

إن االاتعمار الاريقا ي والقوى االااتعمارية هاي اشاكح عاام مان الاذكاء والخاار  والياذر ايياث ال تتاع  -5
ين سياي الاايثيني ااا  ما تتتم ه من سالة إاا اة  اقعاة. وفاي اعاض األيياان ا -إن وجات-وثااق كهذه 

يكااون هااذا ال ااوع ماان التوجهااات والتوجيهااات والقاارارات شاافويا  سو  ياار مكتااو  فااي  صااو  موثقااةي سو  ياار 
  ااح لل شر والتااوحي كما تفعح اوح عايا  في و ت ا المعاصر.

مون وثيقة كاماحي لك اه ال يكفاي إلثااات صايتها مان  ايياة لعح ماار األيااث عل  األرض ياعم مت -6
ي وسصرَّت اريقا يا عل  سن تتول  ا فاها رعاية و مو وتقاور 1917علمية. فقا تّم إصاار "وعا الفور" ا ة 

المشروع الصهيو ي في فلاقين واة شاء اولة يهوايةي و معت إراا  الشع  الفلااقي ي واايقت ثوراتاه قاواح 
ف إلاا  سن اكتملاات الا اا  التيتيااة "للاولااة اليهوايااة" عاااكريا  واياااايا  وا تصاااايا  1948-1917ثالثااين عامااا  )

ااريا .  واجتماعيا  واة
مااان -كياااانه صاااهيو ي )إااااراايحف فاااي  لااا  األماااة العراياااة واإلااااالميةي وهاااو كياااان  1948وتشاااكَّح فاااي اااا ة 

قاااام وتخلّااي مااا يولااهي ألن المشاااريع ياارتاق شاارق اقااااه واماهاااره اتااعي وا  -ال اييااة العمليااة علاا  األ ااح
ال هتوية الوياوية اليقيقية التي تعاِّر عن إراا  شعو  الم ققة واألمةي هي اقايعتها معااية وت شاّكح خقارا  

 وجوايا  عل  الكيان الصهيو يي الذي ا تص   ل  الم ققة العراية واإلاالمية )فلاقينف وشرَّا سهلها.
شااير إلاا  متااامين وااايا ات  رياااة سو ااعمااة لمعقيااات وثيقااة كاماااح ا رمااان إن ثمااة وثااااق وكتااااات ت -7

الماَّعا أ فع اما التق  مماء اليركاة الصاهيو ية ثياواور هرتامح اارايء الاومراء الاريقاا ي جومياي تشامارلن 
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ي  اااح لااه هرتاامح: إن  اعااات ا يجاا  سن تكااون فااي فلاااقين التااي يمكاان سن تكااون "اولااة ياااجم " 1902ااا ة 
 ممن المصالة الاريقا ية.اييث ت

فقا كا ت اليركة الصهيو ية تار  سن مشروعها لن يكت  لاه ال جااإ إال ارعاياة اولاة كاارى ويمايتهااي وكاان 
 عليها سن تعرته في توء المصالة التي يمكن سن تج يها القوى الكارى.

 .Cة مثاح تشاارلم ااكوت وفي سث اء الير  العالمية األول  ظهرت كتااات لشخصيات اريقا ية  ير يهواي
Scott  رايء تيرير جريا  ما شاتر  اراينف وهرارت اايااوتام(H. Sidebotham  الاذي كا ات لمقاالتاه

شااهر  وااااعةي واعااا إلاا  إيجاااا اولااة ياااجم  فااي فلاااقين ماااَّعيا  سن الع صاار الوييااا الم اااا  إل امتهااا هااو 
 اليهوا.

راياااايا  فاااي ذهااان مااان اتخاااذوا  ااارار إصااااار "وعاااا الفاااور"  واشاااكح عاااامأ فااا ن العاماااح اإلااااتراتيجي كاااان ااااااا  
)ك ققة اتصااح ومواصاالتي وكم ققاة يااجم ي وكقاعاا  متقاماة...في و جاا مثاح هاذه اإلشاارات االااتراتيجية 

 في تصرييات لويا جور  رايء الومراءي واللورا كيرمون )الذي خلي الفور في م صاهف... و يرهم.
 .Hاي الصهيو ي والومير في اليكومة الاريقا ية التي كان يرساها ساكويث اليهو -كما سن هرارت صمويح 

Asquith-  ي قالاااا  فيهااااا اااااايتالح 1915 اااااَّم مااااذكر  ااااارية لليكومااااة الاريقا يااااة فااااي ي اير كااااا ون الثااااا ي
فلااااقين وفاااتة ااااا  الهجااار  واالااااتيقان لليهاااوا ليصاااايوا س لاياااة الااااكاني مشااايرا  إلااا  المماياااا اإلااااتراتيجية 

 لايقر  عل  فلاقين.ل
وسخيرا ي ف ن "وثيقة كامااح ا رماان" ال يصالة االاتشاهاا اهاا علمياا  وال إعالمياا  إلا  سن توجاا سالاة  اقعاة  -8

عليهااااي وماااا يترتااا  علااا  اااااتخاامها مااان ستااارار تماااء المصااااا ية والموتاااوعيةي وتفاااتة المجااااح للخصاااوم 
ا ااا  القاااو  األخااارى التاااي يملكهاااا الااااايثون المميااااون واألعاااااء للقعااان واالااااتهماء واإلاااااء ي واإلتااارار اجو 

 للقتية الفلاقي يةأ هي سترار سكار من ال فع التعاوي واإلعالمي الذي  ا ياع  إليه الاعض ايان  ية.
خصوصا  سن ه ا   ارا  كايرا  مان الوثاااق والممارااات االااتعمارية الفعلياة علا  األرض تكشاي مااى الااعم 

لمشاااروع الصاااهيو يي ومياولاااة  قاااع القرياااق علااا  المشااااريع ال هتاااوية والوياوياااة فاااي االااااتعماري المقاااام ل
 الم ققة.

" والتااي لاام 1798واااذل ي ت تاام وثيقااة كاماااح إلاا  "اروتوكااوالت يكماااء صااهيون" ومااا ي عااري اااا"وعا  ااااليون 
  وجواهاا. وتاقا  تثات سيتاا ...ي وماا مالات ت ااتخام فاي األااياات العراياة واإلااالمية او ماا سالاة  اقعاة علا
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 -التاااي اشاااتهر اهاااا الماااالمون-معاااايير المصااااا ية والموتاااوعية والتثّاااات والتّاااايعن وماااوامين الجااارإ والتعاااايح 
 سفتح "رسء ماح" في التعامح مع معلومات سو تقارير كهذه.
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 للجمعية العامة لالمم املتحدة 72افتتاح الدورة الـ 

 2017\9\13  –معا  -القدس 
تااتة رااايء الجمعيااة العامااة لالماام المتيااا  الااالوفاكي ميرواااالي اليتشااا  اورتهااا الثا يااة والااااعيني معل ااا اف

س هااا اااتكون األولاا  ماان  وعهااا فااي عااا  سمااوري مثااح اعتماااا سوح اتفاااق اشااأن الهجاار ي وتصااايق العايااا ماان 
ااء واالاااترالح الج ااايين فااي الاااوح علاا  اتفا يااة القتاااء علاا  األااالية ال وويااةي وسيتااا اتفاااق إ هاااء االعتاا

 اعثات يفظ الاالم.
وااإلتااافة إلاا  ذلاا ي ااااتكون اور  لمتااعااة جميااع ا اااوا جاااوح سعماااح األماام المتياااا ي واليفاااظ علاا  الااامخم 

 الالمم لت فيذ وتمويح سهااي الت مية الماتاامةي كما سكا اليتشا . ايا  مو ع اذاعة االمم المتيا .
في ماتهح كلمتهي إ ه من الماتييح سن تختار األمم المتيا  سولوياة واياا  تركام و اح رايء الجمعية العامة 

عليها هذا العاامي مشايرا إلا  تاااين اآلراء واألولوياات. ولاذا فقاا شااا علا  تارور  خلاق تاوامن فاي  لياة عماح 
 الجمعية العامة لمعالجة القتايا الملية مثحي ترير الم اخ ويقوق اإل اان ومكافية اإلرها .

وسشااار فااي الو اات  فاااه إلاا  سهميااة تيقيااق م ا شااات و اارارات ذات جااوا ي ممكاااا س ااه لاان يتاايي ممياااا ماان 
 المااارات إل  جاوح األعماح ولكن اياع  إل  تاايقه.

"في اعاض األيياان يمكان سن يكاون عماح األمام المتياا  معقااا للراياةي ولكان ااا  إ شاااها ااايق. تام إ شااء 
اء. مهمتهااا هااي مااااعا  ال اااء الااذين ياااعون ماان سجااح الاااالم والييااا  الكريمااة األماام المتيااا  ماان سجااح ال اا

علاا  كوكاا  ماااتاام. إن ال اااء الااذين ييتاااجون إلاا  األماام المتيااا  سكثاار ماان  ياارهم ال يجلاااون فااي هااذه 
القاعااة اليااومي وال يشاااركون فااي مفاوتااات القااراراتي وال يتياااثون فااي الفعاليااات رفيعااة الماااتوى. وماان مهااام 

 جمعية العامة التأكا من سن سصواتهم ال تماح ماموعة."ال
وه أ األمين العام لألمم س قو ياو  اوتيرير راايء الااور  الثا ياة والاااعين لألمام المتياا  علا  تولياه م صااهي 

 و اح إ هما سجريا "م ا شات جيا  خالح األشهر األخير  يوح  مالهما المشتركة للاور  اليالية".
لشاااعار الاااذي اختااااره اليتشاااا  للااااور  الجاياااا  للجمعياااة العاماااة والاااذي يركااام علااا  الاشااار وسشااااا  اااوتيرير اا

 ويشجع عل  الاعي لتيقيق الاالم والييا  الكريمة للجميع في كوك  ماتاام.
"عالم ااا يواجااه تهاياااات خقياار  ماان ا تشااار األااالية ال وويااة إلاا  اإلرهااا  الاااوليي وماان ترياار الم اااخ إلاا  

كمااا  واجااه تيااايات كااارى ماان الهجاار  إلاا  العوا اا   ياار المقصااوا  للتقااام التك ولااوجي مثااح  ا عاااام المااااوا .



 

 ــــشئ

 10ةــــــدولي شــــؤون
 

)الهجمااات اإللكترو يااةف. الاشاار يااوح العااالم يقااالاوني عاان يااقي اااالتريير ويتقلعااون إلاا  عمااح اليكومااات 
ا هاو هااي والممااات. و تفق جميعا في سن عل  األمم المتيا  فعح المميا للتكيي وال جاإ فاي العماحي هاذ

 مقترإ اإلصالإ الذي ات ظر فيه الجمعية العامة."
وسعاار   ااوتيرير عاان تقلعااه للعمااح مااع رااايء الجمعيااة العامااة وممثلااي الاااوح األعتاااء فااي هااذا المجاااحي 

 لتعميم اور األمم المتيا  من سجح تقايم  تااج سفتح للشعو  التي تخامها الم ظمة.
ية يجاا  سن يكااون تمكااين ال ااااء والفتياااتي وسشااار إلاا  خقااة العمااح و اااح  ااوتيرير إن سيااا التريياارات الرايااا

 التي سصارها يوم االث ين يوح تيقيق المااوا  اين الج اين اأ ياء األمم المتيا  عل  جميع الماتويات.
و اشاااا الااااوح األعتااااء علااا  تقاااايم سااااماء مرشااايات لشااارح م اصااا  شاااا ر  فاااي األمااام المتياااا . و ااااح إن 

  اين في األمم المتيا  اتيان األااء اها.المااوا  اين الج
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 هل غّيرت إسرائيل مقارباتها السورية؟

 2017\9\13  العربي الجديد  عيسى الشعيبي
ال تشكح  ار  إاراايلية امفراهاي مهما كان اوي و عها وكا ت شّاتهاي اليال  كافياا  علا  سن الاولاة العارياة  اا 

اااورية القاامااة فااي الالااا الااذي اااات مرتعااا   ّيارت مقارااتهااا الملتااااةي م ااذ  يااو ااات ااا واتي إماء األوتاااع ال
خصاااا  للتااااخالت الخارجياااةي وتياااوح إلااا  م ااااقق  فااوذ موّمعاااة ااااين القاااوى اإل ليمياااة والاولياااة ذات المصاااالة 
المتتااااراةي ااااح وصاااار ميااااان رماياااة  مثالياااا الختااااار صااا وي األاااالية اليايثاااةي ال اااايما وسن إااااراايح هاااي 

ار جيران اوريةي في مجريات هذه األممة التي خالفات مالالتهاا تو عاات كااار الاولة األ ح يتورا ي  يااا  ااا
 القاا  والميللين اإلاراايليين. 

 ياار سن ااايال ماان المراجعااات التااي يفلاات اهااا الصاايافة العاريااةي سخيااراي  اااح شاان هااذا العاااوان االاااتفمامي 
يين )رواايا وسميركااف فاي يااااهما الاافري وما عكاته من مشااعر خيااة سماح ييااح عاام سخاذ الااولتين الكاار 

المصااالة األم يااة اإلاااراايليةي لاااى عقااا اتفا يااة خفااض التااوتر فااي الج ااو  الاااوريي ومااا عّااارت ع ااه تلااا  
الاااجاالت ماان  ااام  علاا  تفوياات عاااا ماان الفاار  الاااا ية ليجاام مقعااا إاااراايلي كاياار علاا  مااااا  التاااوية 

الراار  التاي و عات فاي مكاان  يار اعياا عان  اعاا  يميمايم الميتملةي  قوح لعاح ذلا  كلاه يشاير إلا  سن هاذه 
 الرواية  ا تكون فاتية لمقاراة إاراايلية مختلفة. 

ايا  تعليقات  فورياة  مان ج اراالت إااراايليين متقاعاايني لام تكان هاذه الراار  المتمام اة ماع  الاذكرى الاا وية 
رات الااااقةي ااح كا ات  اار  اااتث ااية مان العاشر  لتر  مفاعح اير المور روتي ية  عل   رار عشرات الرا

ييث الهاي والتو يت والراااح الماثوثةي تهاي إل   قح إااراايح مان اور المرا ا  لألمماة الااورية إلا  اور 
الشااري  الفاعااح يااوح مااااا  التاااوية المرتقاااةي سو كمااا  اااح ومياار الياار ي سفيراااور ليارمااانأ الااذي سعلاان عاان 

وح مر ي إن هذه الرار  وتعت خقا  سيمر لن تاامة إااراايح اتجااومهي وهاو ماا تيمح تح ساي  الماموليةي أل
 يع ي سن الاولة العارية عمات إل  تعميق تاخلها في الشمون الاورية. 

ويمكااان للمرا ااا  سن يتااايي إلااا  هاااذه األ اااواح المتياياااة  اااولين اث اااينأ سولهماااا سن إااااراايحي المقما اااة ييااااح 
يليفهاا الماالح فاي الشارق األوااق كاماح مصااليه اعياا  المااىي ي تااهاا اآلن ايااة سميركية ماتقر ي تيفاظ ل

يءٌّ االخذالن والتار ي جاّراء ماا تاراه  صاورا  شااياا  فاي اااتراتيجية سميركاا تجااه األمماة الااوريةي وثا يهماا سن 
الهااّر علاا  يكومااة ا يااامين  ت ياااهو المعّولااة علاا  تفاهماتهااا الماااتجا  مااع الاارايء الروااايي خااارت رها هااا 
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يان  يات فالايمير اوتين الذي سوتة لهاي خاالح لقااهماا سخيارا فاي م تجاع اوتشايي سن ااالاه لان تتاّيي 
 ايليفها اإليرا ي في هذه اآلو ة. 

وعلياااهي تكاااون هاااذه الراااار ي فاااي مرماهاااا وما اهااااي  اااا ا قاااوت علااا  ايتجاااا   إااااراايلي ماااماو ي ك تااا  االياياااا 
ركااا وروااايا لمقالاا  تااح ساياا  المتعلقااة ساااااا  اااالوجوا اإليرا ااي والمليشاايات وال اااري تجاااه تجاهااح كااح ماان سمي

المليقاااة ااااهي خصوصاااا  فاااي الم ققاااة اللصااايقة اهتااااة الجاااوالن وارعاااا والااااويااءي وفيماااا اااااا هاااذا االيتجاااا  
وااي الجاياا مصو ا  ا ار   ايااية  عاتاة تجاه اليليي األميركي القايمي ااا متيّايا  وماتفما  اشاا  لليلياي الر 

الذي سيرجهي يت  ال  قوح سها هي اختراق سراع قاارات مقاتلة الم ظومة الافاعياة التاي تعاا فخار التك ولوجياا 
 اليراية الرواية المتقّور . 

من المرّجة سن تتفهم واشا قن يالاة الرتا  اإلااراايلي هاذهي وسن تعماح مان خلاي سااوا  مرلقاة علا  تهاااة 
تقاااايم ممياااا  مااان القااااارات اليراياااة والخاااامات األم ياااة اليايثاااةي هاااذا إن لااام تكااان روع راياتهاااا فاااي الم ققاااةي ا

سميركاا  ااا سوماأت ارساااهاي وسعقاات التاوء األختاار لهاذه الرااار . سمااا موااكو المها ااة اا كشااي عجمهااا و لااة 
ن ييلتهاااي وهااي صاااياة الم ظومااة التااي  يااح إ هااا  اااار  علاا  رصااا المقاااتالت م ااذ ليظااة إ العهااا فااي سي  ماا

مقارات الم ققةي ف ن مان  يار الميتماح سن تاااي سي تااامة ماع مثاح هاذا الصالي اإلااراايلي الاذي وتاع 
 اولة كارى في موتع اختاار  ال تياا عليه سااا . 

من المفار ة الفار اة ه اا سن الاولاة الااورية المااتهافة فاي صاميم اايااتها اهاذه الراار  لام تكاني مان  ريا  سو 
اإلاااراايليةي الماااتخّفة تمامااا  ااارا الفعااح الاااوري المعهااوا "االيتفاااظ ايااق الاارا فااي اعياااي تاامن الياااااات 

الممان والمكان المالامين". إذ إن س ص  ما  اله اإلعالم اليراي الاوري إن الرار  ياثت من ااخح األجواء 
الروااية التاي سظهارت  اللا ا يةي في مياولة  ااذجة  لتخفيي يا  و ع الرار  عل   جاعة القاارات التك ولوجياة

تاعفا  مخجاال  سماام تفاوق األاالية األميركياةي وهاو مااا يمكان ماليظتاه مان خاالح صامت الكارملين المقاااقي 
 إن لم  قح الذعري إماء الفارق ال وعي اين التراا تين المتاارمتين في األجواء الاورية الماتااية. 

تها الاورية؟"ي يمكن القاوح إن تريارا  ماا  اا اخاح علا  واالعوا  إل  الع وان سعالهي "هح  يرت إاراايح مقاراا
المتقير ي كعااتهااي ييااح سي   الياااات الماكو ة االقلق العميق لاى هذه القو  اإل ليمية ذات الخلفية األم ية

مااان المتريااارات الاياااااية والعااااكرية المييقاااةي فماااا االااا  إذا كا ااات هاااذه المتريااارات تشاااي ا مكا ياااة اشاااتعاح 
ماليتيني عوتا  عن جاهة  وايا   مع يم  اهللي فاي سي يار   ميتملاة فاي المااى الم ظاوري األمار جاهتين ش
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الااذي سّهااح هااذه الرااار  ال وعيااة لتاشااين فصااح  جايااا ماان سممااة  ال تااماح اعيااا   عاان  هايتهاااي وجعااح م هااا فاتيااة 
اات األمماة الماياا ي اصاور  تيااء سولية لمقاراة  إاراايلية  ا تعيا خلق األوراق مجّااا ي وتميا مان ارجاة تعقيا

 األ فاء لاى كح الم خرقين فيها. 
وماااع سن الو ااات ال ياااماح ماكااارا  لليكااام علااا  مااااى ماااا ا قاااوت علياااه هاااذه الراااار  مااان متريااارات  تخاااّ  الرمياااة 
اإلاااراايلية الياااامةي إذا مااا جاارى تفعيااح ساواتهااا اصااور   متمايااا   فااي الماااتقاح القرياا ي فاا ن مجمااوع الراااااح 

ميمولة عل  ج ايي هذه الرار ي المترافقة مع سكار م اور  عاكرية في العقااين الماتاييني تفياا ااأن العقاح ال
اإلااااراايلي الهااااجء اااااألمني واألمااان سوال  وسخيااارا ي  اااا سخاااذ يمياااح إلااا  يماااح مخااااقر سكاااار مااان ذي  ااااح إماء 

رات  ال يمكان الت اام اهاا مان اآلني ايتماح توّرقه سكثر وسعمق فاي المااألة الااوريةي المفتوياة اعاا علا  تقاو 
خصوصااا  إن تمخااض الصاامت الرواااي علاا  اإلها ااة التااي ليقاات اااهي وهااو فااي عاام إمااااكه امعظاام مقاليااا 

 المشها الاوريي عن را  فعح  ملمواة  تا العراا  اإلاراايلية. 
ااورية المتيولاة إماء ذل  كلهي يجار االمرا   الموتاوعي سخاذ  ااق مان الاتيفظي وهاو يقارس كاماح الصاور  ال

اين يوم و خري وسن ي ماا   لايال  عان التخمي اات الاياااية والعااكرية المتعلقاة اوتاع   اا يخار  عان الاايقر  
في سي و تي لعح  ار  إاراايلية سخرى تواجه ارّا فعح  رواي  يار مااتاعا تماماا ي تعاّمم مان هاذا االفتاراض 

 الذي ال يمكن االقما ان إليه اآلن اصور  كلية.
 

 د هللاتم بحم


