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 جزامب ًدرص إعالن "صفلت اللزن" رغم اللطيعت مع الفلططينيين

 2012\2\2 تحرير : رامي حيدر  ٨٤ عرب
دارر،  لررض خطرمـ وػنؿ الريػنيل الييليػيل لػ، اليماطاػل  نالرػ، يخطط الرئيس األ يميري،  دناللد ررايمب  نا 

أيػػيمل ل فقػػاال الاػػرفف  رطػػـ الاطيرػػل يمػػن الاتيػػطياييف نالرقػػريد عػػد ـ  تلد"ػػلع أف "رعػػمل يػػ ر، فليررػػرؼ 
 "تيمل اليمجريمن الدنل،ف.

قػنلمـ إف "ػرض الخطػل لػيس املئيإػل  إذ ال  نااتت الاالة اإليرائيتيل الرلشرة "ف يميؤنليف ل، التيػت األتػيض
يػػػػزاؿ اليمنعػػػػنع قيػػػػد الدرايػػػػل  نا"رتػػػػرنا أاػػػػ، فورػػػػ، لػػػػ، وػػػػلؿ رلػػػػض الاتيػػػػطياينف ذلػػػػؾ  يرررعػػػػمل اإلدارة 

 األيميرييل ليطتن الرللـ "تيملف.
نقللػػػت اليمقػػػلدر إف ف"ػػػرض الخطػػػل تليػػػريمرار الاطيرػػػل نرلػػػض الاتيػػػطياييف الراػػػلنض لػػػ، النعػػػن الوػػػلل، 

تللويتلفف  ترد أف قلؿ الرئيس الاتيطيا،  يمويمند "تلس  إف إ"بلف الادس "لقيمل إليػرائيؿ يذلؾ يم خنذ 
نرقريولت ررايمب ونؿ إزالل الادس يمف "ت، طلنلل اليمالنعلت يجرػؿ األيميػريييف خلرجمػل  نيػذلؾ ا"رتػلر 

 اليتطل الاتيطيايل الناليلت اليمرودة نييطإل طير ازي، لتيبلـ.
رة األيميرييل ال راني لرض الخطل "ت، أي يمف األطراؼ  ليامػل يػرررض الخطػل نز"يمت اليمقلدر أف فاإلدا

لػػيرتـ الجيميػػن يمػػد  جديػػل الناليػػلت اليمروػػدة لػػ،  ػػذا الاعػػيل نليطترػػنا "تػػ، األليػػلر األيميرييػػل وػػنؿ الػػدلن 
 تريمتيل اليبلـف.

يػل "رعػمل نيمػلذا نأشلرت اليمقػلدر إلػ، أاػ، فتيػتب "ػدـ نعػن الخطػل يليمتػل ورػ، اليػـن  ال زلاػل اايػر تييا
 ياارؿ ل، ولؿ رلض أود األطراؼ الجتنس "ت، طلنلل اليمالنعلت  نلياال لـ اقؿ  ذا اليمروتل تردف.

نرلترػػت اليمقػػلدر فاوػػف يمراػػلئتنف ألف جيميػػن الػػدنؿ ذات الربلقػػل نالرػػ، رػػد"ـ "يمتيػػل اليػػبلـ تػػيف الطػػرليف ال 
ييميػػػف ايػػػرتداؿ النيػػػلطل األيميرييػػػل  اوػػػف  زالػػػت رارظػػػر الخطػػػل األيميرييػػػل نرريػػػد الريمػػػؿ يمراػػػل نرػػػدرؾ أاػػػ، ال

 ناثانف أامل يررند تللالئدة "ت، يبل الطرليف رطـ الرالرير اليلذتل ونؿ يمورن  الخطلف.
نترد اإل"بلف األيميري، نرقريولت ررايمب خبلؿ لالئ، يمن رئػيس الوينيمػل اإليػرائيتيل  تايػليميف ارايػل ن  لػ، 

يػػطيايل "بلقرمػػل تػػلإلدارة األيميرييػػل  ال يػػييمل يمترػػنث ررايمػػب يمارػػد  دالػػنس االقرقػػلدي  قطرػػت اليػػتطل الات
الخػػلص لتيػػبلـ  جييػػنف طػػرياتبلت  نيميرشػػلرا نقػػمرا  جلريػػد ينشػػار  نيػػذلؾ رلعػػت اليػػتطل الاتيػػطيايل 

يرائيؿ.  ايراتلؿ الئب ررايمب  يمليؾ تياس  خبلؿ زيلرر، لتيماطال  ويث زار يمقر ناألردف نا 
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 ما هي الخداعياث املزجلبت للزار واشنطن إدراج هنيت على "الئحت إلارهاب"

 2012\2\2  -محمود أبو عواد -القدس"دوت كوم"-غزة
أثلر قرار ناشػاطف إدراج إيػيمل"يؿ  ايػل رئػيس اليميرػب الييليػ، لوريػل ويمػلس "تػ، الئوػل فاإلر ػلبف ردند 

ل ا"رتررػػػػػ، ااويػػػػػلزا أيميرييػػػػػل جديػػػػػدا لبلوػػػػػربلؿ اإليػػػػػرائيت،  لػػػػػ، وػػػػػيف روػػػػػب نزراع نيميػػػػػؤلنف لرػػػػػؿ لتيػػػػػطياي
 إيرائيتينف يمف الوينيمل ناليمرلرعل تللارار األيميري، نا"رترنا تلا، يادرج ل، اطلرفيمولرتل اإلر لبف.

لنالت نتيايمػػل أيػػدت وريػػل ويمػػلس "تػػ، أف الاػػرار لػػف يايػػر يمػػف ييليػػلرمل نخطمػػل اليماػػلـن الػػرالض ليػػؿ يموػػ
اإلدارة األيميرييل لرقايل الاعيل الاتيطيايل "تر قػاالت ييليػيل  لاػد نقػات لقػلئؿ لتيػطيايل أخػر  أف 

 الارار فنيلـ شرؼف لمايل نلايلدات يمف اليمالنيمل ُأدرجت يلتال "ت، ذات البلئول.
اقػػلئؿ الاتيػػطيايل نيػػر  يموتتػػنف ييليػػينف روػػدثنا لػػػ فالاػػدسف دنت يػػـن أف فالاػػرار يمولنلػػل اترػػزاز أيميرييػػل لت

الر، أتدت تشيؿ "تا، يمرلرعرمل نرقديمل ليمولنالت اإلدارة األيميرييل لرض يمل "رؼ تليـ /قػاال الاػرف/ 
 "ت، الاتيطياييف نيمولنلل إجتلر ـ "ت، الرخت، "ف الادس يرلقيمل لمـف.

أف  اػػلؾ  جيمػػل نقػػلؿ يمخييمػػر أتػػن يػػردة أيػػرلذ الرتػػـن الييليػػيل لػػ، جليمرػػل األز ػػر تاػػزة  اف فالاػػرار يؤيػػد 
أيميرييل "ت، الشرب الاتيطيا، تيللل قيلدار،  نيادرج عيمف المجيمػل الرػ، رشػامل إدارة الػرئيس دناللػد ررايمػب 

 لرقايل الاعيل الاتيطيايل نخلقلإ قعير، الادس نالبلجئيفف.
"طلئمػػل العػػنع األخعػػر لػػ، اليميػػرا تؿ نأعػػلؼ ف ػػذا جػػزع يمػػف يميتيػػؿ االاويػػلز األيميريػػ، الرػػلـ إليػػرائيؿ نا 

لرقايل  ايل ل، أي ورب أن يمناجمل "يػيريل يماتتػل  تل"رتػلرا "تػ، قػنائـ اإلر ػلب  نأف "يمتيػل رقػاير، رػرـ 
 اإليرائيت،ف. -عيمف الرال ـ األيميري،

نأشلر اتن يردة إل، أف فاإلدارة األيميرييل روػلنؿ اترػزاز الاقػلئؿ الاتيػطيايل لترعػنخ لتيمطللػب الرػ، روػلنؿ 
نرقػػايل وػػؽ البلجئػػيف نالرػػندة لتيمالنعػػلت نلاػػل لتشػػرنط األيميرييػػل نالعػػاط لرعػػمل تشػػ ف قعػػليل الاػػدس 

 "ت، الايلدات الاتيطيايل نيمامل ويملس لتذ لب لرتؾ اليمالنعلتف.
يميلايػل رشػػييؿ وينيمػػل نوػػدة نطايػػل يميػراتبل  قػػلؿ أتػػن يػػردة: فإف ليػػرة  ن"ػف رػػ ثيرات ذلػػؾ "تػػ، اليمقػػللول نا 

وػػديث يػػدنر لاػػط "ػػف وينيمػػل رنالػػؽ يمػػف شخقػػيلت يميػػراتل. رشػػييؿ وينيمػػل نوػػدة طيػػر يمطػػرنح "يمتيػػل  نال
 رجرتل وينيمل النودة النطايل قنتتت يلتال ترلض نيمالطرل دنليل ييلييل نيملليلف.
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نا"رتر اتن يردة أف ليرة وينيمل ياند ل  ايل يميراتبل طير يمطرنول  يمشػيرا إلػ، أف الاػرار األيميريػ، تيمثلتػل 
لمايػل أف يرشػ  اايػ، لترئليػل الاتيػطيايل أن لرئليػل الوينيمػل لػ،  ريللل لويملس نلاير ل  يمف أاػ، فلػف ييػيم 

أي اارخلتػػلت يميػػراتتيل  أن ورػػ، ألي يماقػػب ييليػػ، يمػػف  ػػذا الاػػنع  نأف أي خطػػنة يػػرالتؿ ترزلػػل ييليػػيل 
 جديدة نترانتلت ييلييل نيملليل نطير ل يمف اإلجراعات األيميرييلف.

الاتيطيايل ل، النقت الولل، فلف رينف يتيرة  خلقػلإ نأف  نير  اتن يردة أف ر ثيرات الارار "ت، اليمقللول
اليمقللول يمرنقال نتطيئل جدا  نويملس رطللب لاط ترندة اليتطل نرويمؿ يميؤنليلرمل نوؿ اليمتالت الرللاػلف  
يمشيرا إل، أا، فل، اليميراتؿ قد رينف  الؾ "راقيؿ رررتؽ تتالعات قد يراد ل  ايػل يمػن شخقػيلت قيلديػل يمػف 

نليف دنليػػػػيف يمثػػػػؿ اييػػػػنالي يميبلدياػػػػنؼ اليمترػػػػنث األيميمػػػػ، الخػػػػلص لريمتيػػػػل اليػػػػبلـ أن النلػػػػند لػػػػر  أن يميػػػػؤ 
 الينييريل الر، يترا، تمل  ايل تليريمرار  نقد ال يييم  يميراتبل تتالئمـف.

ن"ف إيميلايل أف يينف الارار يماديملإ لرقايل  ايل  قػلؿ أيػرلذ الرتػـن الييليػيل لػ، جليمرػل األز ػر أف فأيميريػل 
يمقػػلل  نلمػػل يمناقػػؼ يماوػػلزة إليػػرائيؿ  نيمػػف اليميػػرترد أف راػػدـ تاايػػمل "تػػ، راايػػذ "يمتيػػل اطريػػلؿ  ايػػل لػػديمل 

 الف يمثؿ  ذا الييليل ييينف لمل ردا"يل ل، اليماطال نالرللـف.
نوػػنؿ يمػػل إذا يػػلف الاػػرار ييمثػػؿ ريػػللل لتػػرئيس يمويمػػند "تػػلس  ايػػرترد أتػػن يػػردة ذلػػؾ نقػػلؿ أف فأيميريػػل رريػػد 

لتيمناقالت الر، رعرمل  نليف ويملس رريد يمػف اليمقػللول أف راػـن الوينيمػل تناجتلرمػل رجػلا  اليمقللول نلال
 طزةف.

يمػػف جلاتػػ، رأ  اليموتػػؿ الييليػػ، طػػبلؿ "نيػػؿ  أف الاػػرار يشػػير إلػػ، أف فالاتيػػطياييف أيمػػلـ "لقػػال أيميرييػػل 
نالثناتػت يمثػؿ الاػدس  نجلع  رولنؿ يمف خبللمل اترزاز الاتيطياييف نالعػاط "تػيمـ لػيس لاػط تشػ ف الواػنؽ 

نالبلجئػػيف نورػػ، يمنازاػػل اليػػتطل نيمػػل راديمػػ، يمػػف د"ػػـ  نليػػف أيعػػل يمػػف خػػبلؿ ريمريػػر "انتػػلت يتيػػرة  لػػيس 
ايمل أيعل "ت، ويملس الر، رعرمل الناليلت اليمرودة "ت، قلئيمػل اإلر ػلب يماػذ يػانات  الترزاز اليتطل لاط  نا 

 طنيتل نرعن أييملع قيلدات يمف الوريل "ت، ذات الالئيملف.
نأ"ػػػرب "نيػػػؿ "ػػػف ا"راػػػلدا تػػػ ف قػػػدنر الاػػػرار االيميريػػػ، لػػػ،  ػػػذا الرنقيػػػت فييػػػرمدؼ ررطيػػػؿ اليمقػػػللول  

 ننعن "اتلت أيمليممل  تل"رتلر أف  ايل قلئد الوريل األنؿف.
ناشػػلر الػػ، أاػػ، ال ييػػرترد أف ييػػنف الاػػرار تيمثلتػػل فعػػنع أخعػػر إليػػرائيؿ الطريػػلؿ  ايػػل  لػػ، ظػػؿ رمديػػدات 

يادنر ليتريملف تلطريلل، يمف خبلؿ العػاط "تػ، اليمرلرعػيف لػ، لػ، الوينيمػل نخلرجمػل يلتال لنزير الجيش أل
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لراايذ رمديدار،ف نقلؿ فرتيمل يينف  ػذا الاػرار شػملدة "تػ، روػريض جديػد إليػرائيؿ ليػ، رتػدأ يتيػتل اطريػلالت 
 ريرمدؼ قلدة ويملسف.

أشػػلر "نيػػؿ إلػػ، أف فويمػػلس  نوػػنؿ رػػ ثيرات الاػػرار "تػػ، يماػػن  ايػػل يمػػف "اػػد لاػػلعات يمػػن يميػػؤنليف دنليػػيف 
يمقػػاال نيمػػف قتػػؿ ناشػػاطف/ يوريػػل /إر لتيػػل/ يماػػذ يػػانات طنيتػػل  نيمػػن ذلػػؾ لػػلف قيلدارمػػل يراػػدنف لاػػلعات 
تليػػريمرار يمػػن اليميػػؤنليف األنرنتيػػيف. الاػػرار لػػف ييػػنف لػػ، رػػ ثير يتيػػر لػػ، ظػػؿ اريػػلع رقرػػل الخبللػػلت داخػػؿ 

 أخر  أن األيمـ اليمرودة ل، يثير يمف األويلفف.اليمجريمن الدنل، تيف أنرنتل يمف جمل نأيميريل يمف جمل 
يمف جمر، ا"رتر اليموتؿ الييلي، إترا يـ اليمد نف  الارار األيميري، ت ا، فطتير،ف خلقلإ نأف ويمػلس يمدرجػل 
"تػػػ، قػػػنائـ فاإلر ػػػلبف األيميرييػػػل ناألنرنتيػػػل يماػػػذ يػػػانات  نأف قيػػػلدات تػػػلرزة يمػػػف الوريػػػل يمػػػف تيػػػامـ يويػػػ، 

 و، ويملد نرنو، يمشرم، يمدرجل اييملؤ ـ ايعل "ت، رتؾ الانائـ.اليانار نيمويمد العيؼ نلر
نرأ  اليمد نف أف فرنقيت الارار  ن اليميرارب ويث جلع ترد إ"بلف ررايمػب تشػ ف الاػدس  نوللػل الروػريض 

"بلف  ايل رقدي، لمذا القاالف.  عد قطلع طزة نويملس نالعانط الر، ريملرس لراايذ قاال الارف نا 
ا الاػػرار رميئػػل نريمميػػد لشػػ،ع يتيػػر عػػد طػػزة نويمػػلس  ن ػػن ايػػريمرار لتاػػرارات اليػػلتال نيػػر  اليمػػد نف اف ف ػػذ

يمػػف قتػػؿ أيميريػػل عػػد الشػػرب الاتيػػطيا، نقعػػير،  نالرػػ، تػػدأت تػػت"بلف الاػػدس "لقػػيمل لبلوػػربلؿ  ييمػػل نأاػػ، 
يػػػ ر، أيعػػػل عػػػيمف إطتػػػلؽ الوقػػػلر "تػػػ، قطػػػلع طػػػزة نويمػػػلس نييمثػػػؿ رمديػػػدا لتيػػػتطل لرػػػدـ اليمعػػػ، قػػػديمل 

  نليػػد الطريػػؽ "تػػ، ويمػػلس لتراييػػر تػػ ي دنر ييليػػ، ييميػػف أف يترتػػ،  ايػػل نرللقػػ، ألامػػـ "تػػ، تلليمقػػللول
 قنائـ اإلر لبف.

نتشػ ف رػػ ثير ذلػػؾ "تػػ، اليمقػػللول  قػػلؿ اليمػػد نف فاليمقػللول يمرراوػػل ن اػػلؾ رمديػػدات رررعػػت لمػػل اليػػتطل 
لػلف اليػتطل رتيػ ت لػ،  يمف روػت الطلنلػل  نلػذلؾ لػـ ريػريمر لػ، اليمقػللول  نوػيف قليمػت ويمػلس تيمػل "تيمػل

 ذا اليمنعنع  نالناقن ل، طزة قرب نيمرير  نييينف الارار تيمثلتل ررزيز لرتيػؤ اليػتطل تلرجػلا اليمقػللول  
 خقنقل نأف  ذا االيمر ييرط، ذريرل أليميريل نإليرائيؿ لتعاط أيثر "ت، الاتيطياييف تشيؿ آن آخرف.

يميػػػرن  الاتيػػػطيا، الريػػػيم،  أ"ػػػرب اليمػػػد نف "ػػػف ن"ػػػف رػػػ ثير الاػػػرار "تػػػ، يميػػػراتؿ  ايػػػل الييليػػػ، "تػػػ، ال
ا"راػػلدا تػػ ف الاتيػػطياييف لػػديمـ الاػػدرة "تػػ، رجػػلنز الاػػرار نأي عػػانط يمػػف خػػبلؿ قػػرار جػػليمن يمػػدؼ لررريػػب 

 التيت الاتيطيا، نيماظيمل الرورير.



 

 ــــشئ

 7تــــــدولي شــــؤون
 

يقػػدر ليرػػن تيماػػن  ايػػل يمػػف نقػػلؿ فإذا اخرػػلر الشػػرب  ايػػل للاػػ، ال ييميػػف ألوػػد أف ييماػػن ذلػػؾ  نال ياتػػؿ تػػ ي 
رئليل أي يمف يمؤييلت الشػرب الاتيػطيا، الػذي ييػرطين روػدي الاػرارات األيميرييػل الرػ، ريػرمدؼ اليمالنيمػل 

 يماذ يانات طنيتل ليف قرارارمل  ذا اليمرة ررخذ زنايل ولدة تشيؿ أيترف.
ل  إلػػػ، جلاػػػب ناعػػلؼ ف ايػػػل يررتػػر شخقػػػيل ييليػػيل نلػػػيس "يػػيريل  نيمػػػف الشخقػػيلت اليماتنلػػػل جيمل يريػػ

"بلقلرػػػ، يمػػػن شخقػػػيلت "رتيػػػل ندنليػػػلف يمرجوػػػل أف ال يػػػؤثر الاػػػرار األيميريػػػ، "تػػػ، يماػػػن أي شخقػػػيلت أن 
جملت دنليل يمف لالع  ايل أن أي يمف قيلدات ويملس  يمشيرا إل، "اد قيلدات يمف الوريل يمثؿ يوي، اليػانار 

 ئـ فاإلر لبف.لالعات يمن يميبلديانؼ نشخقيلت دنليل أخر  رطـ أا، نعن يميتال "ت، قنا
نرأ  أف فالاػػرار قػػد ياتػػؿ يمػػف يميػػلول روػػرؾ  ايػػل  نيػػيرط، ططػػلعإ لريمتيػػل رقػػايل قػػد رقػػؿ إلػػ، الرقػػايل 
الجيديل يمف قتػؿ االوػربلؿ  نأف ذلػؾ نارد جػداإ خلقػلإ نأف إيػرائيؿ ارخػذت يمػف قػرار االروػلد األنرنتػ، "ػلـ 

اطريػػػلؿ طللػػػت قيػػػلدات ييليػػػيل يمػػػف إدراج ويمػػػلس عػػػيمف الئوػػػل /اإلر ػػػلب/ ططػػػلعإ لراايػػػذ "يمتيػػػلت  2002
 الوريلف.

نأعػػلؼ فاليػػـن اوػػف نيػػط وللػػل يمػػف الروشػػيد اإليػػرائيت، عػػد طػػزة  نلػػذلؾ قػػد ييػػنف  اػػلؾ أيعػػل يمػػل يػػدتر 
لتاطػػػلع  نلمػػػذا الشخقػػػػيلت الرػػػ، يرتػػػػف يمػػػرارا نريػػػػرارا أامػػػل "تػػػ، قػػػػنائـ اإلر ػػػلب ن ػػػػذا يييػػػرات، االوػػػػربلؿ 

 لرقايرمـ جيديلف.
  



 

 ــــشئ

 8تــــــدولي شــــؤون
 

 اضتراجيجيت واشنطن في ضورٍا جدعم النظام وإًزان”: بوليديكو“

 2012\2\2 ـ من إبراهيم درويش:” القدس العربي“ن ـ لند
يرػػػب رشػػػلرلز لييػػػرر ننيتيػػػلـ أؼ نيشيػػػرر التلوثػػػلف لػػػ، يمرمػػػد الشػػػرؽ األنيػػػط أف الػػػرئيس األيمرييػػػ، دناللػػػد 

إف ” تنليريػػن“يمػػب لديػػ، خطػػط لػػ، يػػنريل يمػػف دنف ايػػرراريجيلت وايايػػل. نجػػلع لػػ، اليماػػلؿ اليماشػػنر تيمجتػػل ررا
يػػلانف الثػػلا،/ ياػػلير  18أيمرييػػل يػػرتا، لػػ، يػػنريل أليمػػد طنيػػؿ. لاػػ، خطلتػػ، الػػذي ألاػػلا رييػػس ريتريػػنف يػػـن 

ؽ لؤليمػػلـ تللايػػتل لتناليػػلت الطريػػ“الػػذي لػػـ يوػػظ إال تراطيػػل قتيتػػل نرلػػن ليػػ، الر لاػػلت األيمريييػػل لػػ، يػػنريل 
نوػػدد خيميػػل أ ػػداؼ يتيػػرة  نتػػللرراض أاػػ، يػػلف يروػػدث ايلتػػل "ػػف الػػرئيس ن ػػ،:  زييمػػل ” اليمروػػدة لػػ، يػػنريل

راظيـ الدنلل نالال"دة نوػؿ اليمشػليؿ الودنديػل اليػنريل يمػف خػبلؿ "يمتيػل ريػنيل راند ػل األيمػـ اليمروػدة  الوػد 
نالبلجئػػيف نراظيػػؼ يػػنريل يمػػف أيػػتول الػػديملر الشػػليمؿ. ن ػػ، يمػػف الرػػ ثير اإليرااػػ،  "ػػندة طن"يػػل لتيمشػػرديف 

ررتػر "ػػف أ ػػداؼ اإلدارة اليػػلتال ألنتليمػػل لػػ، يػػنريل. نتللايػػتل لتيميػػؤنليف لػػ، اإلدارة اليػػلتال لػػتف ايػػرراريجيل 
 ػػ، يم يػػلة "ػػف لػػرص عػػل"ت نوػػلالت إوتػػلط نقػػاالت لػػـ رػػرـ نيػػنارث لػػـ يػػرـ يمارمػػل. نليػػف  ػػؿ ييميػػف 

ترد يؿ  ذا لريترينف أيد  ذا اليمرة أا، ترطـ قرب  زييمػل راظػيـ الدنلػل لػتف الناليػلت لررايمب أف يادـ شيئل؟ ن 
 اليمرودة يروراظ تنجند "ييري دائـ ل، ينريل.

 أ داؼ طير ناقريل 
ن"تؽ اليلرتلف "تػ، يمػل قللػ، ريتريػنف إف  اػلؾ عػرنرة لتواػلظ "تػ، نجػند "يػيري ليماػن "ػندة اظػلـ األيػد 

يػػل لشػػرت،. نتػػرطـ يمػػل رويمتػػ، الرقػػريولت يمػػف نعػػنح لػػ، االيػػرراريجيل نرجػػلنز الػػدييرلرنري نيمرليمترػػ، الشر 
األليػػػلر الدا"يػػػل لاػػػؾ الربلقػػػل يمػػػن الوػػػرب األ تيػػػل إال أف األ ػػػداؼ الرػػػ، قػػػديممل ريتريػػػنف رظػػػؿ أ ػػػداللإ طيػػػر 

ترويػؿ األيػد نرلػض لػ، النقػت اايػ، الػد"نات ليمػدخؿ يمرشػدد  2011ناقريل. نيمثؿ أنتليمل الذي طللب "ػلـ 
نجػػد يمػػل يشػػ، أف لريػػؽ ررايمػػب تػػدأ أن ورػػ، طػػنر ايػػرراريجيل رراليػػب يمػػن االيػػرراريجيل اليتػػر  الرػػ، قػػدـ لػػبل ي

يمبليمومل نزير الخلرجيل. ييمل أامل ال رخطط ترنلير اليمقلدر العرنريل لروايامل. نتللايتل لتناليػلت اليمروػدة 
ر إاجلزات يمميمل. نيمثتيمل لرب الطيػراف ليميللول اإلر لب يرظؿ أنلنيل نالمزائـ الر، ريتد ل راظيـ الدنلل رررت

الرني، دنراإ ولييملإ ل، ورؼ يميزاف الورب ليمقتول الاظلـ اليػنري يلاػت الويمتػل الجنيػل وليػيمل لػ، طػرد 
 راظيـ الدنلل يمف يمرلقت،.



 

 ــــشئ

 9تــــــدولي شــــؤون
 

رد"ـ الناليلت اليمرودة يمجيمن"ل يمف الجيمل"لت اليموتيل اليمررنلػل تاػنات يػنريل الدييماراطيػل  2014نيماذ "لـ 
% يمػػػف 25طر "تيمػػػل "ػػػدداإ نقيػػػلدة اليمجيمن"ػػػلت اليرديػػػل اليمررنلػػػل تويمليػػػل الشػػػرب نريػػػيطر "تػػػ، الرػػػ، ريػػػي

أراعػػػ، يػػػنريل. ن"تيػػػ، لللواػػػلظ "تػػػ، الاػػػنات األيمريييػػػل لترػػػدريب نريػػػتي  الاػػػنات  ػػػذا يواػػػؽ االيػػػرارار لػػػ، 
ل روػػػلنؿ شػػػرق، يػػػنري –يماطاػػل يمررنلػػػل تثرنارمػػػل الزرا"يػػػل نالااطيػػل. نيمػػػف خػػػبلؿ تاػػػلع االيػػػرارار لػػ، شػػػيملؿ 

أيمرييػػل يماػػن "ػػندة راظػػيـ الدنلػػل يمػػف جديػػد نرريمػػؿ لػػ، النقػػت اايػػ، "تػػ، الررليمػػؿ يمػػن يػػؿ ال"ػػب لػػ، يػػنريل. 
نليف  الؾ يمشليؿ  األنل، ن ، ررييل الر، رر  ل، قنات ويمليل الشرب تل"رتلر ػل جالوػلإ يمػف وػزب الريمػلؿ 

قػد "ػلدت  -ي، آي إيػ، –ترات األيمريييل اليرديرلا، الذي رر  لي، أاارة رمديداإ نجنديلإ "تيمل. نيلات اليمخل
 لنقؼ قنات ويمليل الشرب ت امل لرع لت، يل يل الرري، نالذي رقاا، الناليلت اليمرودة جيمل"ل إر لتيل.

 يمناجمل خطيرة
يمػف خػبلؿ طػزنيف قليمػت تميمػل "تػ، شػيملؿ يػنريل نطروػت  -اليمامنيمػل –ن"ترت ررييل "ػف يمخلنلمػل األيمايػل 

جيل األيمريييػػػل ننعػػػرت وتياػػػيف لناشػػػاطف لػػػ، يمناجمػػػل خطيػػػرة. لاػػػنات يػػػنريل أيػػػئتل وػػػنؿ وينيػػػل االيػػػرراري
الدييماراطيل رخنض ورتػل شػليمتل يمػن دنلػل "عػن لػ، الاػلرن. ناليميػرايد يمػف  ػذا اليمناجمػل  ػن راظػيـ الال"ػدة 

شػػخص نلػػ، الجلاػػب ا خػػر يمػػف التتػػد  15.000الػػذي ريشػػؼ أتوػػلث اليػػلرتيف "ػػف زيػػلدة "ػػدد يمالرتيػػ، "ػػف 
نات األيمريييػػل لػػ، الشػػرؽ. نياػػنؿ ريتريػػنف إف الناليػػلت اليمروػػدة رريػػد  زييمػػل  ػػذا الرمديػػد نليػػف تريػػدا "ػػف الاػػ

تاطػػن الػػد"ـ "ػػف الاػػنات  2017لػػيس لػػديمل االيػػرراريجيل اليماليػػتل. نلػػ، الواياػػل قليمػػت لػػ، يمارقػػؼ "ػػلـ 
ا "ػػػػف اليمرلرعػػػل لتاظػػػػلـ نالرػػػ، رػػػػـ لوقػػػمل. نقليمػػػػت الجيمل"ػػػلت الجملديػػػػل تليػػػرابلؿ  ػػػػذا العػػػرؼ. نتريػػػػد

الخطلتػػلت الرالاػػل القػػلدرة يمػػف ناشػػاطف  لتػػـ راػػدـ اإلدارة أيػػل خطػػط ذات يمراػػ، ليمناجمػػل راظػػيـ الال"ػػدة لػػ، 
شيملؿ طرت، ينريل. أيمل األ داؼ األرترل األخر  لم، ررودث "ف ناقػن الػتبلد يماػذ يػترل أ"ػناـ. نلتوػؽ لاػد 

را ليمشػليؿ الػتبلد. نليػف رتطػ، تػيف أشلر ريترينف إل، ناقن يممػـ ن ػن أف تاػلع األيػد لػ، الويػـ يػيظؿ يمقػد
جاػػدي يارػػرح أف تاػػلع الاظػػلـ الػػذي يويػػـ تاليػػل دنلػػل يمػػررمف  1.500رويػػؿ الاػػنات األيمريييػػل التػػلل  "ػػدد ل 

 تللنجند األيمريي،. ن ذا ليس قويولإ  للأليد ل، نعن آيمف لـ ييمر ت، يماذ تدايل األزيمل.
 ال"ب يمؤثر

الانات األيمريييل رريمؿ ل، اليماػلطؽ الريايػل الرنيػيل يماػن الرػ ثير  نيريلعؿ اليلرتلف ييؼ ييميف لردد قتيؿ يمف
اإليرااػػػ،؟ ناليمنعػػػنع اإليرااػػػ، أيمػػػر رمػػػرـ تػػػ، إدارة ررايمػػػب ن ػػػ، يمواػػػل. نيػػػذا أيمػػػف إيػػػرائيؿ الوتيػػػؼ الاريػػػب 
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أليمرييػػل نالشػػريؾ الػػذي ال ييميػػف االيػػراالع "اػػ،  األردف. نرررتػػر إيػػراف يمػػف أيثػػر البل"تػػيف رػػ ثيراإ لػػ، يػػنريل  
يمالرػػؿ شػػير، يػػ ريمرنف ت يمر ػػل. نريػػيطر إيػػراف "تػػ، اليثيػػر يمػػف الانا"ػػد  150.000اليػػتب نجػػند أيثػػر يمػػف ن 

الريػػيريل اليػػنريل ن"ػػدد يمػػف يمقػػلان القػػناري. التللييػػريل. نأيماػػت االيػػرثيملرات االقرقػػلديل رػػ ثيرا ال ييميػػف 
لػػ، الرػػراؽ نيػػررطيمل ليػػنريل.  النقػػنؼ أيمليمػػ،. نررتػػن إيػػراف الانا"ػػد اايػػمل الرػػ، يرترمػػل أنال لتتاػػلف نطتارمػػل

ن"تي، لللرمديد "ت، إيرائيؿ يمف جراع  ذا ييينف األيتر يماذ "اند. نل، النقت الذي يرريز ليػ، اظػر الرػللـ 
طػػرب يػػنريل لػػتف الجتمػػل األخطػػر يػػرينف  ػػ، الجاػػنب الػػذي قػػد يػػؤدي ليػػ،  -شػػرؽ ان شػػيملؿ -"تػػ، شػػيملؿ

نيل"دت الناليلت اليمرودة "تػ، الراػلنض يمػف أجػؿ اراػلؽ النجند اإليراا، نوزب اهلل إل، ورب يمن إيرائيؿ. 
خاض لترػنرر يخاػؼ ترػض يمظػل ر الاتػؽ لػ، الجاػنب  إال أف الشػرنط قػديمرمل رنيػيل نلػـ ريػف يلليػل نرتػدن 
اليـن قد رآيتت. نترطـ ررويب ناشاطف تيمالطؽ خاض الرنرر إال أف يمل لػـ راميمػ،  ػ، أامػل يماػلطؽ قػيميمرمل 

ل لتراػدـ نتػتطع نايػررلدة اليماػلطؽ الرػ، خيػر ل. نيلاػت الخلرجيػل ررػرؼ  ػذا رنيػيل يػ، ررطػ، الاظػلـ لرقػ
ليػػ، رقػػنر يميليػػب الاظػػلـ. نتلليمنالاػػل "تػػ،  2017يماػػذ التدايػػل ويػػث قػػيميمت خػػرائط لػػ، يمارقػػؼ "ػػلـ 

خطػػط رنيػػيل لمػػ، راػػـن تػػد"ـ تاػػلع األيػػد نرنيػػن الرػػ ثير اإليرااػػ، نزيػػلدة الخطػػر "تػػ، إيػػرائيؿ نلػػر  التػػلب 
اليػػنرييف. نورػػ، ترػػد الريمتيػػل الرػػ، قػػلـ تمػػل ررايمػػب الرػػلـ اليملعػػ، لرطتيػػؽ خطػػ، األويمػػر وػػنؿ أيمػػلـ رشػػريد 

نايػريمرارا ” األيػد ان اوػرؽ التتػد“األيتول اليييميلئيل ناقؿ األيد ايرخداـ طػلز اليتػنر. نتػرطـ ر ييػد الاظػلـ 
دؼ رويػؿ األيػد. نيتيمػل ل، رلييػدا إال أف الناليػلت اليمروػدة لػـ رارػؿ خػبلؿ اليػتن يػانات اليملعػيل لرواػؽ  ػ

ناقتت أيمرييػل الوػديث "ػف أ ػداؼ يتيػرة يمػف دنف رػنلير اليمقػلدر البلزيمػل لمػل لػف يػؤدي إال إلػ، يمزيػد يمػف 
 الرآيؿ ل، اليمقداقيل األيمريييل.

"اػػديمل رػػؤدي "بلقراػػل اليمريزيػػل يمػػن قػػنات يػػنريل الدييماراطيػػل لػػ، شػػيملؿ شػػرق، الػػتبلد “نيخػػرـ اليلرتػػلف الاػػنؿ: 
ل "عن لػ، الاػلرن لرتياػل الراييػر تجديػل وػنؿ ايػرراريجيرال. ن"اػديمل رخػرج إيػراف يمػف الاػزاع إل، ورب يمن دنل

تاػػدرة جديػػدة إلظمػػلر الاػػنة عػػد وتالئاػػل إيػػرائيؿ ناألردف لاػػد وػػلف النقػػت إل"ػػلدة راػػنيـ األنلنيػػلت لػػ، يػػنريل 
 ”.نالريلؤؿ إف يلات لديال ايرراريجيل  الؾ
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 فهل من ٌطدثمز هذا الوضع؟ -والًاث املخحدة وإضزائيل في ألامم املخحدةعشلت مطللت لل

 2012\2\2  القدس العربي  د. عبد الحميد صيام
ال ُياػػرف أوػػد تمػػذا التتطجػػل األيمريييػػل الرػػ، ياند ػػل رئػػيس القػػدلل ررايمػػب  الػػذي يريمػػؿ لويػػلب ارايػػل ن  تػػؿ 

لتايػر القػمينا، اليمرطػرؼ. لػنراع  ػذا الجرجرػل  يولنؿ أف يريلتؽ  ن نالئت، تػاس "تػ، يمػف  ػن أيثػر نالع
ف دنلػل "ظيمػ، ال رجػد يمػل رػؤثر تػ، "تػ، الػدنؿ األخػر   نييليل البليمتػلالة "زلػل دنليػل ريػلد ريػنف شػليمتل. نا 
إال تللررتدة نالرمديد تاطن اليميل"دات  لبل خير يرج، يمامل  نال ارراد أامل يرؤثر ل، أي دنلل رورػـر اايػمل 

 ل وايال ال رزنيرا  ررتر "ف يمقلل  شرنتمل نيرايمرمـ نريمييمـ تللالانف الدنل،. نتمل قيلدات يمارخت
اليمشػػيتل أف ررايمػػب ال ياػػرأ  خلقػػل اليرػػب  ن ػػ، قػػال رجيمرػػ، يمػػن يمرظػػـ  إف لػػـ ييػػف يػػؿ الايػػلدات الررتيػػل 
الولليػػػل. نلػػػن يػػػلف لديػػػ، يميرشػػػلر يمػػػؤريمف لاقػػػو، تػػػ ف ياػػػرأ يرػػػلب جػػػنزؼ اػػػلي  أيػػػرلذ الرتػػػـن الييليػػػيل لػػػ، 

ترػػد رقػػدع االروػػلد اليػػػنليير،   1990لػػ، يرػػلب اشػػرا "ػػلـ « الاػػنة الال"يمػػل»جليمرػػل  ػػلرلرد  "يّمػػل أيػػيملا 
ياررح لي، "تػ، الايػلدات األيمريييػل « راير طتيرل الانة األيمريييل –يمتزيمنف تللايلدة »تراناف يمل ييميف ررجيمر، 

اإليجلت،  نالتوث نالجليمرػلت نالررػلنف نلػيس  لاررة يمل ترد الورب التلردة  أف ياندنا الرللـ تللجلذتيل نالر ثير
 تللررتدة نقنة اليبلح نالردخؿ.

 نيت ل، يمجتس األيمف نالجيمريل الرليملالرق
نال ألعػػػؿ يمػػػػف يمػػػػرآة األيمػػػػـ اليمروػػػػدة تجملزيمػػػػل الرئييػػػييف  يمجتػػػػس األيمػػػػف نالجيمريػػػػل الرليمػػػػل  لررػػػػرؼ الدنلػػػػل 

ن"ػػدت يميمثتػػل الاظػػلـ  الجل تػػل تللاػػلانف الػػدنل، الرظيمػػ، قػػت  نجممػػل "اػػديمل راظػػر إليػػ، لػػ، رتػػؾ اليمػػرآة. لاػػد ر
نالدتتنيمليػػيل الررياػػل  أف رتػػتس يرتػػل "لليػػل  ييمػػل قللػػت  ال يمػػف أجػػؿ اليمنعػػل تػػؿ لريػػؿ يمػػف ياراػػد إيػػرائيؿ. 

شػػرط، »ن يػػذا رونلػػت يميمثتػػل الدنلػػل األ"ظػػـ لػػ، "مػػد ررايمػػب يمػػف دتتنيمليػػيل تلر"ػػل  ييمػػل  ػػ، الرػػلدة  إلػػ، 
نؿ الرػػػ، رارقػػػر لتاػػػلانف الػػػدنل،  ورػػػ، لػػػن يػػػلف ذلػػػؾ "تػػػ، ويػػػلب يػػػتل يريػػػد أف يػػػؤدب  ػػػذا الػػػد« تيرتػػػلج

دييػػيمتر نويػػدة  "اػػديمل رلرػػت  18اليميػػل"دات. نرطػػـ الرمديػػد نالن"يػػد إال أف اييػػ،  يتػػ، نجػػدت اايػػمل يػػـن 
يدا  لرطي  تيمشرنع قرار يلف ييطي  تارار ررايمب  تل"رتلر الاػدس "لقػيمل إليػرائيؿ. نترػد  14يد ل يمالتؿ 
ناررالع اتػرة الرمديػد نقاػت يمرزنلػل نتطرياػل يممياػل يمػن يميمثػؿ إيػرائيؿ لػ، الجيمريػل الرليمػل  إال يمػف ثبلثل أيلـ 

يػػتن دنؿ قػػايرة يمػػف تيامػػل اػػلنرن نتػػبلن نجػػزر يملرشػػلؿ نيمييرناييػػيل. نقػػد قليمػػت  يتػػ، تػػد"نة  ػػذا الػػدنؿ  
 63وػد ل تػؿ يمرمػل نرتؾ الر، ايمرارت "ف الرقنيت  نرتؾ الر، رايتت  إل، واؿ "شلع لرانؿ إامل لييت ن 
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دنلػػل لػػ، يمولنلػػل رخيقػػل إل"طػػلع االاطتػػلع تػػ ف الػػدنؿ الرػػ، ايمرارػػت نالرػػ، رايتػػت إايمػػل راػػؼ يمػػن الناليػػلت 
 اليمرودة.

 جتيل اليمراجرل الشمريل ونؿ لتيطيف
يػػرائيؿ لػػ،  أريػد أف أااػػؿ لتاػػراع قػنرة أخػػر  "ػػف يمػد   ػػذا الرزلػػل الدنليػػل الرػ، ريمػػر تمػػل الناليػلت اليمروػػدة نا 

ليمرودة ل، يمنعنع القراع الاتيطيا، اإليرائيت،  يمف خبلؿ ااػؿ قتيػلت نلاطػلت يمػف جتيػل يمجتػس األيمـ ا
األيمػػػف يػػػـن الخيمػػػيس الخػػػليمس نالرشػػػريف يمػػػف ياػػػلير  اليمخققػػػل لتاعػػػيل الاتيػػػطيايل. ن ػػػ، جتيػػػل يمارنوػػػل 

ر شػليمؿ يمنيرل تطتب يمف رئليل اليمجتس نيلزاخيرلف/ لتردانؿ لػ، الاعػيل الاتيػطيايل  نااليػريملع إلػ، راريػ
يمف يميمثؿ األيميف الرلـ ل، لتيطيف اليمورتل  الييد ايينالي يمبلدياػنؼ  نيتيمػلت النلػند الراطتػل لػ، الوػديث. 
لـ ييف يمرنقرل أف يقدر"ف الجتيل اليمارنول اليمنيرل الر، ايرارقت يت يل"لت ناقؼ اليل"ل  قػرار أن 

"اػلب أن رمديػد تاطػن اليميػل"دات   تيلف رئلي، أن تيلف قولل،. لذلؾ ألايت ليمل اليتيملت تدنف خنؼ يمف
أن تنقؼ الررلنف الرييري أن االقرقلدي. نأند ل،  ػذا اليماػلؿ أف أااػؿ لتاػراع اليػراـ ترػض اإلقرتليػلت يمػف 

يمرودثل  إلثتلت أف الرللـ ل، ناد نالدنلريف اليملرقريف لػ، ناد آخػر  ألعػن أيمػلـ  36الجتيل الر، رودث ليمل 
رة "ػف راييػر اليمجريمػن الػدنل،  تيمػد  الرزلػل اليمطتاػل الرػ، رريشػمل الػدنلرلف اليميؤنليف ناليمراييف تػلأليمر قػن 
 لرؿ أودا يررؼ ييؼ ييرثيمر ل. 

أطرب يمل ل، الجتيػل يتيمرػل اليػاير اإليػرائيت، دااػ، دااػنف نرتيميذرػ، اليمطيرػل اليػايرة األيمريييػل اييػ،  يتػ،. 
ل الرػػػ، يػػػتارمل. لاػػػد اخرػػػلر يميمثػػػؿ لاػػػد راليػػػيمل األدنار ريمليمػػػل ن"يمػػػبل "يػػػس يمػػػل "يمػػػبلا تللعػػػتط لػػػ، الجتيػػػ

اليميػػرنطايف دااػػنف أف ياقػػر وديثػػل "تػػ، إيػػراف لاػػط  نلػػـ يروػػدث نلػػن تيتيمػػل ناوػػدة "ػػف لتيػػطيف  ني امػػل 
لييػػت "تػػ، جػػدنؿ األ"يمػػلؿ. نراح لػػ، يتيمرػػ، يطػػرح أرقليمػػل نجػػدانؿ "ػػف إيػػراف  أطتػػؽ "تيمػػل يمرتنيمػػلت يػػريل 

  ف؟ياشر ل ألنؿ يمرة. لتذا يلات يريل ليملذا ياشر ل ا
أيمل ايي،  يت، لخققػت يتيمرمػل "ػف يمويمػند "تػلس لاػط نخطلتػ، الػذي أ ػلف ليػ، الػرئيس األيمرييػ،. لتػدؿ 
أف ياػػلنض يقػػرد  نتػػدؿ الريميػػؾ ت نيػػتن يريػػد أف يتايػػ،.  يتػػ، رريػػد لتاتيػػطياييف أف يرلرػػنا الرايػػل التيعػػلع 

"ػلدة ررريػؼ يمػف  ػن نييريتيمنا  ترد أف أزاح رئييػمل قعػيل الاػدس "ػف الطلنلػل  نييػر، لرػديمير ا ألناػرنا نا 
البلجػ  يمػػف أجػػؿ رػديمير وػػؽ الرػػندة ناال"رػػراؼ تلليميػرنطالت يجػػزع يمػػف إيػػرائيؿ  ثػـ يػػ ر، "تػػلس لياػػلنض. 

الاتيػػػػطيا،؟ أيػػػػف اليمتػػػػؾ ويػػػػيف الاتيػػػػطيا،؟ أيػػػػف أاػػػػنر اليػػػػلدات أيػػػػ ؿ  اػػػػل اليػػػػـن  أيػػػػف الػػػػرئيس »قللػػػػت: 
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الاتيػػػطيا،؟ إذا تػػػر ف الػػػرئيس "تػػػلس "تػػػ، أاػػػ، ييميػػػف ييػػػنف ذلػػػؾ الاػػػنع يمػػػف الز"يمػػػلع  ليػػػاروب تػػػذلؾ. إف 
أ"يملل، األخيرة رتر ف "تػ، الريػس يمػف ذلػؾ ريمليمػل. نال رػزاؿ الناليػلت اليمروػدة يمترزيمػل الرزايمػل "يمياػل تيميػل"دة 

الاتيطياييف "ت، الرنقؿ إل، ارالؽ يبلـ رلريخ،  يواؽ يميراتبل ألعػؿ ليػبل الشػرتيف  ريمليمػل اإليرائيتييف ن 
ييمل لرتال تاجلح يمن اليمقرييف ناألرداييف. نلياال لف اريض نراع قيػلدة لتيػطيايل راراػر إلػ، يمػل يتػـز لروايػؽ 

أف ييػػخر لاػػل ذلػػؾ يمػػرة اليػػبلـ. لتتوقػػنؿ "تػػ، ارػػلئة رلريخيػػل  اورػػلج إلػػ، قػػلدة شػػجرلف. ناعػػرع إلػػ، اهلل 
 «.أخر   يمف أجؿ الشرتيف الاتيطيا، ناإليرائيت،

دنلػػل ريػػررت لػػ، يتيمػػلرمـ يمنعػػن"لت ثبلثػػل: الريميػػؾ توػػؿ الػػدنلريف  30لاػػد ررلقػػب "تػػ، الوػػديث أيثػػر يمػػف 
نتللرلل، رلػض االيػريطلف جيمتػل نراقػيبل  نرلػض ارخػلذ قػرار أوػلدي تشػ ف الاػدس  نعػرنرة د"ػـ األناػرنا 

، راػػػديـ خػػػديملرمل لبلجئػػػيف الاتيػػػطياييف. يماػػػدنب  نلاػػػدا الاريتػػػل يمػػػف الوينيمػػػل اإليػػػرائيتيل قػػػلؿ: لبليػػػريمرار لػػػ
ررػلرض يميمتيػل  نلاػػدا تشػدة اإل"بلاػلت اإليػػرائيتيل األخيػرة تشػ ف رنيػػين اليميػرنطالت. للليميػرنطالت طيػػر »

لتااػل اشػرر تػللاتؽ   قلانايل ل، اظر الالانف الدنل،  ن ، رشيؿ "اتل ل، طريؽ اليػبلـ. ن"ػبلنة "تػ، ذلػؾ 
ياػلير  يػيزيد يمػف  2  ل، «الالانف األيلي،: الادس "لقيمل إيرائيؿ»ألف الررديؿ الذي أجراا الياييت ل، 

قػػرنتل الرنقػػؿ إلػػ، اراػػلؽ تشػػ ف يػػنف الاػػدس "لقػػيمل يمشػػرريل لتػػدنلريف. نأنّد أيعػػلإ أف أشػػدد "تػػ، أ يميػػل 
يؿ البلجئيف الاتيطياييف ل، الشرؽ األداػ، ناألناػرنا/. الريمؿ الذي راـن ت، نيللل األيمـ اليمرودة إلطلثل نرشا

 نياتا، لال "دـ ريييس اليمرنال اإلايلايل.
يػػػرلض نلػػػد تتػػػدي رلعػػػلإ قلطرػػػلإ الايػػػل اليػػػللرة لوينيمػػػل إيػػػرائيؿ  اليػػػتطل الالئيمػػػل »نيمثػػػلؿ آخػػػر يمػػػف تنليايػػػل: 

أيػػتنع يمعػػ،  أ"تػػف نزيػػر تػػلالوربلؿ  لتاػػلع يميػػرنطالت لػػ، األراعػػ، الاتيػػطيايل اليمورتػػل. قتػػؿ أيثػػر يمػػف 
نودة ايريطلف جديػدة لػ، العػال الارتيػل.  ػذا اإل"ػبلف يراػ،  1285الدللع اإليرائيت، لتقوللل خطل تالع 

/  لعبلإ "ف الرديػد يمػف الاػرارات األخػر  الرػ، ارخػذ ل يػؿ يمػف يمجتػس 2016ن 2334اارمليلإ يمتلشراإ لتارار 
ف إاشػلع اليميػرنطالت لػ، األراعػ، الاتيػطيايل اليمورتػل يماػذ األيمف نالجيمريل الرليمل  الر، رريد الر ييد "ت، أ

  تيمػػل ليمػػل الاػػدس الشػػرقيل  لػػيس لػػ، أي أيػػلس قػػلانا،  نيشػػيؿ اارمليػػلإ قػػلرخلإ لتاػػلانف الػػدنل،  1967"ػػلـ 
اػند أف »ن"ػف األناػرنا قػلؿ: «. نييمّثؿ "اتل رئيييل أيملـ روايؽ وؿ الدنلريف ناليبلـ الشػليمؿ نالرػلدؿ نالػدائـ

ف قتااػل إزاع قػػرار وينيمػػل الناليػلت اليمروػػدة تخاػض الريمنيػػؿ اليماػػّدـ إلػ، نيللػػل األيمػـ اليمروػػدة إلطلثػػل ُارػرب "ػػ
نرشػػايؿ البلجئػػيف الاتيػػطياييف لػػ، الشػػرؽ األداػػ، ناألناػػرنا/. اوػػف ارراػػد أف  ػػذا الاػػرار يػػؤثر تدرجػػل يتيػػرة 
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يا،  يمػػػػف الرجػػػػلؿ نالايػػػػلع يمبليػػػػيف لتيػػػػط 5"تػػػػ، الػػػػد"ـ اإلايػػػػلا، الػػػػذي رػػػػنلرا النيللػػػػل إلػػػػ، يمػػػػل ياػػػػرب يمػػػػف 
 «.اليميجتيف ولليلإ لد  األنارنا

 ن الؾ أيتلب ثبلثل لمذا الرزلل الوايايل:
 االارملؾ الالع  نالرتا، لتالانف الدنل،؛ -
 الرتيلئيل نالر"نال نااليرخالؼ؛ -
لرجريػػؼ لرػػب دنر العػػويل لييمػػل  ػػن تػػّيف "تػػ، اليمػػؤل تػػ ف الػػذي ييمػػلرس الايمػػن ناالوػػربلؿ نالارػػؿ نالمػػدـ نا -

   نيمل يلف لمل أف راتت يمف "الب لنال الد"ـ األيمريي، البليمودند. «إيرائيؿ»ناالقروليملت ناال"رالالت  ن 
% يمف ييلف الرللـ يؤيدنف الوؽ التاتيطيا، ل، قيلـ دنلػل لتيػطيايل يميػراتل ن"لقػيمرمل الاػدس 94إف اون 

ليمال عػل لؤلتررليػد لػ، جاػنب ألريايػل. نيمػل الشريؼ. ن ذا ايػتل رتيمػل أ"تػ، يمػف يميػرن  ر ييػد الرػللـ لتوريػل ا
نجػػػد  ػػػذا الػػػزخـ لػػػ، ر ييػػػد قعػػػيل يمػػػل إال ناارقػػػرت  إذا رػػػنلرت لػػػديمل قيػػػلدة لتاعػػػلؿ "تػػػ، قػػػدر يمػػػف الػػػن"، 

الشػ،ع اليمؤيػػؼ أف يثيػرا يمػف  ػذا القػػالت طيػر يمرػنلر لػػ،  -ناليميػنؤليل نالوايػل نالػندة ناليمثػػلترة نالقػيمند
 الررتيل. قيلدات الشرب الاتيطيا، نال الشرنب
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 "عامل جزمب" والطياضت الخارجيت ألاميركيت   

 2012\2\2  الجزيرة نت  يوشكا فيشر
د رريمب  يلف العرر الذي أودثرػ، الييليػل الخلرجيػل الرػ، اارمجرمػل إداررػ، ل، اليال األنل، يمف رئليل دنالل

أقػػؿ يثيػػرا يمػػف يػػؿ الرخنلػػلت. لػػرطـ خطلترػػ، الرا"ػػدة اليمدنيػػل نراريدارػػ، الرػػ، نقػػات ديرػػلرنر ينريػػل الشػػيملليل 
ريػل ييـ جنا  أنف ت ا، فرجؿ القناري. القايرف؛ لتف رريمب لـ يتدأ أي ورنب  يػناع لػ، شػت، الجزيػرة الين 

 أن ل، تور القيف الجانت،.
ييمػػل لػػـ ياػػن أي اػػزاع وػػنؿ رػػليناف  لػػ، أ"اػػلب رشػػييؾ رريمػػب لػػ، يمنقػػؼ أيميريػػل الػػدائـ يمػػف ييليػػل فالقػػيف 
الناوػػدةف. نتػػدال يمػػف الرقػػلدـ يمػػن القػػيف  يتػػدن أف رريمػػب أقػػلـ "بلقػػل شخقػػيل نثياػػل يمػػن رئييػػمل شػػ، جػػيف 

 تيا .
وػػد أنائػػؿ رقػػرللت رريمػػػب الريػػيميل يػػلف يػػوب تػػبلدا يمػػػف نلػػـ يقػػدؽ قػػلدة القػػيف وظمػػػـ "اػػديمل رأنا أف أ

الشػػرايل "تػػر اليموػػيط المػػلدئ  الرػػ، يلاػػت ريػػرترد القػػيف نررػػزز الانا"ػػد الرجلريػػل الارتيػػل لػػ، يماطاػػل آيػػيل 
 "ظييمل يمرة أخر . -نليس أيميريل-ناليمويط الملدئ. نيلف األيمر ني ف رريمب يريد أف يجرؿ القيف 

ورتػػل رجلريػػل تاػػرض ريػػـن يمررارػػل "تػػ، الػػناردات يمػػف الشػػريلع الرجػػلرييف  ن"ػػبلنة "تػػ، ذلػػؾ  لػػـ يتػػدأ رريمػػب
الرئييػػييف يمثػػؿ القػػيف نأليملايػػل ناليلتػػلف. نرطػػـ رلعػػ، إ"ػػلدة الرقػػديؽ "تػػ، االراػػلؽ الاػػنني يمػػن إيػػراف  لػػتف 

تللاػدس  االرالؽ يظؿ قلئيمل. نيمل زلال ل، اارظلر الرناقب التريدة األيمد اليمرررتل "ت، قرارا األولدي تلال"رراؼ
 "لقيمل إليرائيؿ.

ييمل لـ يرواؽ أيمؿ رريمب ل، الررلنف تشيؿ أنثؽ يمن رنييل "ت، ويلب وتالع الناليلت اليمروػدة  نلػـ يرايػر 
 اليمنقؼ األيميري، الرييم، ل، القراع األنيراا،.

خؿ إلػػ، الاػػرار الػػذي ارخػػذا الػػرئيس الرنيػػ، لبلدييميػػر تػػنرف تللرػػد -تشػػيؿ يتيػػر-نتطتيرػػل الوػػلؿ  يرجػػن  ػػذا 
  نالػػػذي جرػػػؿ يمػػػف اليميػػػرويؿ أف يشػػػرع رريمػػػب لػػػ، إ"ػػػلدة رنجيػػػ، 2016لػػػ، االارخلتػػػلت الرئليػػػيل األيميرييػػػل 

 الييليل األيميرييل ل، الررليمؿ يمن رنييل  دنف إشرلؿ شرارة "لقال الريل ييلييل ل، الداخؿ األيميري،.
ف الاػنة نالشػر"يل خػبلؿ يمزيػدا يمػ -ل، ناقن األيمر-ن"ت، اون يميملثؿ  ايريتت يماظيمل وتؼ شيملؿ األطتي، 

الرػػػلـ اليماقػػػـر  رطػػػـ أف رريمػػػب ا"رتر ػػػل ف"رياػػػل ن"اػػػل "تيمػػػل الػػػزيمفف  ن ػػػن يمػػػل يرجػػػن إلػػػ، الوشػػػد الريػػػيري 
 الرني، نالورب اليميريمرة ل، شرؽ أنيراايل.
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نيمف اليمؤيد أف األنرنتييف ييعطرنف إل، ر"ليل شؤنامـ الدلل"يل ت اايمـ تادر أيتر يميمػل يػلف األيمػر "تيػ، 
ف يلاػػػت لػػػ، قػػػيلطرمل لػػػ، اليم لعػػػ،. نليػػػف  ػػػذا يمػػػل يػػػلف ليخرتػػػؼ لػػػن لػػػلزت  ػػػيبلري يتيارػػػنف تللرئليػػػل ننا 

 لريللرمل يررور  "تلرات أيثر نديل/.
لػػ، يمجيمػػؿ األيمػػر  ياااػػؿ فاليميػػؤنلنف التػػللانفف لػػ، التيػػت األتػػيض ننزيػػر الػػدللع جػػييمس يمػػلريس  نيميرشػػلر 

ييتػػػ،/ ايػػػريمراريل الييليػػػل الخلرجيػػػل  نيتػػػدن أف األيمػػػف الاػػػنيم،  يرتػػػرت يمييمليػػػرر  نرئػػػيس اليمػػػنظايف جػػػنف 
 األيمر ااي، ياطتؽ "ت، الييليل االقرقلديل نالرجلريل.

نليف  ؿ يرا،  ذا أف الرللاـ ييرطين أف يطيمئف؟ يبل تيؿ ر ييد. إذ رظػؿ "بليمػل ايػراملـ يتيػرة روػـن وػنؿ 
قػػل يمػػلذا يريػػد الػػرئيس  نيمػػل الػػذي الييليػػل الخلرجيػػل األيميرييػػل لػػ،  يئػػل رريمػػب ذارػػ،. ليمػػف طيػػر الناعػػ  إطبل

يررل، وال  نيمل يخترا أن ال يخترا تػ، يميرشػلرنا. نيمػف طيػر اليميميػف أف ررويمػؿ أي ييليػل خلرجيػل يمريمليػيل 
 راتتلت رريمب اليمزاجيل نقرارار، الرانيل.

يل نيمػل زاد الطػػيف تتػػل أف راتػػيص اإلدارة لوجػـ نزارة الخلرجيػػل األيميرييػػل ريػػتب لػ، إعػػرلؼ الال"ػػدة اليمؤييػػ
البلزيمل لراايػذ الييليػل الخلرجيػل الريػيميل تدرجػل تللاػل. ييمػل أف إيػرراريجيل األيمػف الاػنيم، الرػ، اشػر ل التيػت 

 األتيض يمؤخرا لييت يمطيمِئال تااس الادر.
  يػػراظر الناليػػلت اليمروػػدة ا ف إلػػ، 2001يػػتريمتر/أيتنؿ  11لاػػ، اتررػػلد "ػػف يمنقػػؼ أيميريػػل الريػػيم، يماػػذ 

يمػػػن القػػػيف نرنيػػػيل  نلػػػيس اإلر ػػػلب يمػػػف جلاػػػب قػػػن  طيػػػر رلترػػػل لدنلػػػل تريامػػػل   يمالليػػػلت الاػػػنة الرلليميػػػل
 تل"رتلر ل الرمديد األيلي، لؤليمف النطا، ناليبلـ الرلليم،.

يػػيريّنف لػػديال ااطتػػلع تػػ ف الراتػػؤ تللييليػػل الخلرجيػػل األيميرييػػل أقػػت   2017لػػذا  لتااػػل إذا ايرررعػػال "ػػلـ 
"ليمػػػل يمػػػف  2018تيػػػر. ن"تػػػ،  ػػػذا  يتػػػدن يمػػػف اليمػػػرج  أف ييػػػنف يميػػػرويبل  رطػػػـ تالئمػػػل يػػػتييمل إلػػػ، وػػػد ي

اليمخػػػلطر اليمرزايػػػدة تشػػػيؿ يتيػػػر  نخلقػػػل لػػػ، عػػػنع الرػػػنررات تيماطاػػػل الختػػػية نلتاػػػلف  نالوػػػرب لػػػ، يػػػنريل  
يراف  نوللل الملنيل الاننيل "ت، شت، الجزيرة الينريل.  نالقراع "ت، المييمال تيف اليرنديل نا 

لػػػ، شػػػت، الجزيػػػرة الينريػػػل نيماطاػػػل الختػػػية  ػػػن يماػػػن الريػػػت  الاػػػنني "ػػػف يجػػػب أف ييػػػنف المػػػدؼ الرئييػػػ، 
الديرلرنريلت  الرػ، رمػدد االيػرارار الرػلـ نرػنازف الاػن  اليػلئد. ناظػرا لؤلنعػلع الولليػل  لػبل ييميااػل ايػرترلد 

 أن الراتيؿ يمف ش ف خطر اليمناجمل الرييريل يناع يمن ينريل الشيملليل أن إيراف.



 

 ــــشئ

 17تــــــدولي شــــؤون
 

الرػػػ، رروػػػرؾ تيػػػر"ل اوػػػن إارػػػلج قػػػلرنخ تللييػػػر، "ػػػلتر لتاػػػلرات نقػػػلدر "تػػػ، -يملليل نلػػػ، وللػػػل ينريػػػل الشػػػ
لػػػتف يمثػػػؿ  ػػػذا القػػػراع رتيمػػػل ياطػػػني ورػػػ، "تػػػ، ايػػػرخداـ  -النقػػػنؿ إلػػػ، التػػػر الرئييػػػ، لتناليػػػلت اليمروػػػدة

 األيتول الاننيل.
وػػػت قيػػػلدة نال شػػ،ع لػػػ،  ػػػذا النعػػػن يترػػػث "تػػػ، الراػػػلؤؿ  نخلقػػل ا ف؛ لاػػػد أقػػػتوت الناليػػػلت اليمروػػػدة ر

رئيس ال يثؽ لي، ين  ِقتل يمف الالس  نيجب "تيال أف اجرمد لتريمف تييليلر، يمف لنع، راريدارػ،. نالناقػن 
 أف ف"ليمؿ رريمبف رتيمل يينف اليمقدر األيثر أ يميل لردـ اليايف ل، الييليل الدنليل  ذا الرلـ.

عػػطتن تػػدنر ال طاػػ، "اػػ، لػػ، الواػػلظ "تػػ، لػػبل رػػزاؿ الناليػػلت اليمروػػدة ُرراػػد الاػػنة األنلػػ، لػػ، الرػػللاـ  ن ػػ، ر
ذا ريػػتب يػػتنؾ رريمػػب لػػ، راػػنيض  ذا يػػلف يمػػف القػػرب الراتػػؤ تللييليػػل األيميرييػػل  نا  اليمرػػليير الرلليميػػل. نا 

 الادرة "ت، الررنيؿ "ت، الوينيمل األيميرييل؛ ليُيقت  الاظلـ الدنل، ُ"رعل العطراتلت  لئتل.
روػػدة يمػػف اارخلتػػلت الرجديػػد الاقػػا، لػػ، انليمتر/رشػػريف الثػػلا، يمػػن اقرػػراب الناليػػلت اليم-يمػػف األ يميػػل تيميػػلف 

أف اعػػػن لػػػ، اال"رتػػػلر ييػػػؼ يريػػػل ـ األوػػػداث الييليػػػيل الداختيػػػل لػػػ، رشػػػييؿ الييليػػػل الخلرجيػػػل  -الاػػػلدـ
 األيميرييل.

ذا قػّدـ رنتػرت يمػنلر ناليميرشػلر  ذا خير الجيممنرينف أطتتيرمـ ل، أي يمف يمجتيْ، اليناارس أن يتيميمػل  نا  نا 
لص تللروايؽ ل، الردخؿ الرني، ل، االارخلتلت الرئلييل األيميرييل/ يمػل رنقػؿ إليػ، يمػف ارػلئة لػ، ااػس الخ

 النقت راريتل؛ لييشرر رريمب ت ف يتطر، ررآيؿ تير"ل.
إذف  ػػن: يمػػل الػػذي قػػد يػػ ر، تػػ، رريمػػب يمػػف رقػػرللت إذا نجػػد اايػػ، يممػػددا  2018اليػػؤاؿ الوليػػـ لػػ، "ػػلـ 

دلن ليػػ، أزيمػػل لػػ، الييليػػل الخلرجيػػل؟ ن ػػؿ يػػيظؿ فالتػػللانفف قػػلدريف "تػػ، داختيػػل لػػ، ااػػس النقػػت الػػذي راػػ
 رويمؿ الريلليؼ؟ ال يورلج اليمرع أف يينف يمرشلئيمل لياظر إل، األشمر اليماتتل تادر يتير يمف الشؾ نالاتؽ.

  



 

 ــــشئ

 18تــــــدولي شــــؤون
 

 الخفكير الاضتراجيجي ومنطلت في كلب الخطز

 2012\2\2  العربي الجديد  سيف الدين عبد الفتاح
ناودة يمف أ ـ نرش الريمؿ اليماتال  رررتؽ تيمنعنع ل، طليل األ يميل  يرتػر "ػف عػرنرة تاػلع رؤ  وعرت 

ايػرراريجيل قػلدرة "تػ، الروػػديلت الرػ، رناجػ، اليماطاػل الرػػ، قػرال ايلتػد ل نارليشػمل ليػػؿ امػلر  لػ، يمشػػيبلت 
اإليػػػبلـ نالشػػػؤنف نقعػػػليل شػػػر،  رورػػػلج يماػػػل اظػػػرا ايػػػرراريجيل ن"يمػػػبل نخططػػػل. أقػػػلـ النرشػػػل يمريػػػز درايػػػلت 

ياػػػلير/ يػػػلانف الثػػػلا،  تراػػػناف: الراييػػػر  28-27الدنليػػػل لػػػ، جليمرػػػل قػػػتلح الػػػديف ز"ػػػيـ لػػػ، ررييػػػل يػػػنيم، 
الييليػػ، ناالجريمػػل"، لػػ، الشػػرؽ األنيػػط نشػػيملؿ ألريايػػل يمػػف يماظػػنر الجاراليػػل الييليػػيل. شػػلرؾ ليمػػل اوػػن 

ليمجػلنرة  يمػف ررييػل نيمقػر نيػنريل ناليػنداف أرتريف يمف التلوثيف نأ ؿ الوريل يمف اليماطال الررتيل نالػدنؿ ا
يراف نالرراؽ نالجزائر نلتيطيف ناألردف نلتالف ناليمارب ناليرنديل نقطر.   نرناس نليتيل نالييمف نالينيت نا 

الرايير االيرراريج، ل، تبلد الررب أيمر يممعـن نيمظتـن "تػ، وػد يػناع  "تػ، الػرطـ يمػف أ يميرػ، الاقػن   
ليمخػػلطر  نريػػنف االخربللػػلت نالروزتػػلت نالرارقػػلت يػػيمل اليمنقػػؼ  نأولطػػت خقنقػػل ويايمػػل روػػيط تػػلأليمـ ا

تلأليمػل يػػؿ الروػديلت يمػػف يػؿ جلاػػب  لػتف راييػػرا ايػرراريجيل يرػػللة  ػذا األيمػػر طليػل لػػ، األ يميػل. نيمػػف اليممػػـ 
الر ييد أف قال"ل االيرراريجيل ررتر "ف يمتيلٍت ل، الراييػر  نرشػد لػ، الرػدتير  نن"ػ، لػ، أقػنؿ الراييػر  
ذلؾ أف اجريملع  ذا اليمثتث لػ، ريػنيف التقػلئر االيػرراريجيل أيمػر لػ، طليػل األ يميػل. نليػف لؤليػؼ الشػديد  
الاير االيرراريج، ل، تبلد الررب الدر  ناليمايرنف االيرراريجينف يردنف "ت، أقلتن اليديف  ذلؾ أاػ، لػيس 

ْف ييمياػ، أف ييػمـ لػ، يمػل  ػ أداػ،. ناليمايػرنف االيػرراريجينف  ن أي أود يويػف ذلػؾ الراييػر االيػرراريج،  نا 
اشػػػلع الربلقػػػلت نالػػػرناتط نالراييػػػر  يجيمػػػلؿ ويمػػػداف نوليمػػػد رتيػػػن  ُيويػػػانف الػػػرتط تػػػيف الاعػػػليل ناليمناقػػػؼ نا 
الشػػػتي، ناليماظػػػنيم،.  ػػػؤالع ال رمػػػرـ تػػػبلد الرػػػرب تمػػػـ لؤليػػػؼ  ويايمػػػل ال ررخػػػذ يمػػػف االيػػػرراريجيلت يماقػػػلٍت 

ف أوناؿ األيمل نيمشلرؼ الخطر نيينلل األوداث نورنتػل راشػب إل"يملؿ ن"يمل نر ييس "يمتمل. نيمف  ال  لت
ال ررػػرؼ امليرمػػل أيمػػنر جػػديرة تػػ ف يجريمػػن ألجتمػػل ترػػض  ػػؤالع الػػذيف يمريمػػنف تشػػ ف األيمػػل  نيرياػػنف "تػػ، 
عػػػػرنرة أف يجريمػػػػن يػػػػؿ قػػػػلوب رؤيػػػػل ايػػػػرراريجيل لػػػػ، "يمػػػػؿ يمرػػػػرايـٍ ننلػػػػؽ آليػػػػلت رتػػػػلدؿ الػػػػرؤ  نالوػػػػنار 

 راريجيل نقيلطرمل يمف األيمنر اليمميمل ل،  ذا اليمالـ. االيرراريج،  لتف رؤيلإ اير
رررتػػؽ يميػػ لل الرطػػنرات االيػػرراريجيل تيمثتػػث ا ريمػػلـ طليػػل لػػ، األ يميػػل  يمػػل ييمثتػػ، يمػػف اليمشػػرنع االيػػرراريج، 
الذي اويمت،  نالشلرع اليمرتا، لمذا اليمشرنع نالرؤيل االيرراريجيل  نالشر"يل ليمثؿ  ذا اليمشرن"لت  ل، إطػلٍر 



 

 ــــشئ

 19تــــــدولي شــــؤون
 

الجيمرػػ، الرػػلـ  يمػػل يػػؤدي إلػػ، تتػػنغ األ ػػداؼ  نروايػػؽ اليمقػػلل . نيمػػف اليممػػـ لػػ،  ػػذا اليماػػلـ أف  يمػػف الاتػػنؿ
شػيلالر،  اررّرؼ "ت، يمجيمن"ل يمف الخػرائط  نجػب ريػيممل  لرلػن الناقػن يمػف الويػل  نالررػرؼ "تػ، يمالقػت، نا 

ريػنف ناعػولإ لػ، يمف الويل أخر   ذلؾ أف الخرائط الر، رررتؽ ترللـ اإليميلايل "ت، يػتيؿ اليمثػلؿ يجػب أف 
األذ لف  للأليمر ال يررتؽ ترارريل  ليا، يررتؽ تردة ن"رلد  لتف يمف أ ـ الخرائط أيعػل خػرائط الاػدرات  ن ػ، 
رخػػرج يمػػف "ػػللـ اإليميلايػػل إلػػ، "ػػللـ الاػػدرة ناليمياػػل نالػػريمّيف لمػػذا اليماػػلـ. ن ػػذا الخػػرائط الرػػ، رررتػػؽ تللاػػدرات 

ال يزيد "تي،  نرنظيا، ل، يماليم، نايػرثيملرا لػ، أنااػ،. نيمػف خػرائط  إايمل  ، الر، ريرثيمر "للـ اإليميلايل  تيمل
الادرات ال تد نأف رُتا، خرائط الروللالت  لرؤقػؿ اليمراػ، الػذي يررتػؽ تزيػلدة الاػدرة نررظػيـ اليماػللن نرتلدلمػل 
  ل، النقت ااي،  لتف رتؾ الروللالت يمف أ ـ األدنات ليمناجمل الخقـن  عيمف قال"ل يمػنازيف قػن  يمناريػل

راػػػـن "تػػػ، قنا"ػػػد يمػػػف الرػػػ ثير نالال"تيػػػل. نيمػػػف أ ػػػـ الخػػػرائط أيعػػػل أف اػػػررتـ ييػػػؼ ارقػػػد خػػػرائط اليمخػػػلطر 
نالروػػػديلت الرػػػ، روػػػيط تلأليمػػػل لػػػ، ايمرػػػداد ل الجارالػػػ،  نخػػػرائط الاػػػرص ناليمػػػا   نيػػػؿ يمػػػل يررتػػػؽ تلليميػػػلادة 

ائؿ لييمػػل يررتػػؽ تروايػػؽ نالػػد"ـ  نخػػرائط االيػػرجلتلت الرػػ، رواػػؽ ألعػػؿ رال"ػػٍؿ يميميػػف  ناخريػػلر ألعػػؿ التػػد
 األ داؼ اليتر  نالال"تيل الرظيم،. 

يميلاػلت الارػؿ نالال"تيػل ليمػل ياػرض "تياػل أف اوػّدد يمجػلالت اال ريمػػلـ  ناالاراػلؿ يمػف الررػّرؼ "تػ، الخػرائط نا 
 االيرراريج، الذي يريمثؿ ل، فيمرتن الاػناةف الرػ، رشػيؿ يميػداال لتػن"، االيػرراريج،  نالريمػؿ تللال"تيػل اليمطتنتػل
لػػ، إوػػداث الراييػػر اليماقػػند. نلػػ،  ػػذا اإلطػػلر  لػػتف  ػػذا اليمرتػػن ليمشػػرنع اقػػار، نيمشػػلرين اناجممػػل  أيمػػل 

الاػدس الرػ، رشػيؿ  –اليمشرنع الذي اناجم، لبل يزاؿ يريمثؿ لػ، الاعػيل االيػرراريجيل األنلػ، قعػيل لتيػطيف 
لت ناليمياػلت لرطنياػ، نرايييػ،. يميداال ليمناجمل اليمشرنع القمينا، تيؿ ايمردادار،  نالرررؼ "ت، يؿ اإليميلاػ

نيمناجمػػػل اليمشػػػرنع القػػػمينا، يمػػػف أ ػػػـ اليمجػػػلالت لػػػ، الريمػػػؿ االيػػػرراريج، الارػػػلؿ. نيمػػػف اليمؤيػػػؼ واػػػل أف 
اإلخالقلت ل، الررليمؿ يمن الاعيل الاتيطيايل ل، يؿ رطنرارمل جرتت يميػرويبلت إيػرائيؿ يميمياػل  نيميمياػلت 

لتمػػػناف ناليمملاػػػل  نقػػػد آف األناف أف ارػػػرؼ اإلخالقػػػلت الرػػػرب يميػػػرويتل. نقػػػد يمثتػػػت رتػػػؾ اليميملريػػػلت "انااػػػل 
اليتػػػر  الرػػػ، رررتػػػؽ تللاعػػػيل الاتيػػػطيايل. نلػػػ،  ػػػذا اليػػػيلؽ  يشػػػيؿ اليمشػػػرنع األيميريػػػ، ولعػػػال لتيمشػػػرنع 
القمينا،  نيمرتايل يمانالر، القمينايل. نالريمل ، تيف اليمشرن"يف أيمػر يػراا الجيميػن ناعػول  نال يورػلج ليمزيػد 

نع الػذي اناجمػ،  ليمػل  ػ، الثبلثػل األخػر  الرػ، رشػيؿ لػ، يمرتػن الاػناة نيمجػلؿ اال ريمػلـ تيلف.  ػذا  ػن اليمشػر 
 "القر يمميمل لرتؾ االيرراريجيل ل، يمشرنع اقار،؟ 



 

 ــــشئ

 20تــــــدولي شــــؤون
 

"اناف اليمشرنع الذي اقار،  ن فيمقر األيملالف. نيمقر  ذا داخؿ  ذا الرؤيل االيػرراريجيل اايمػل ررتػر "ػف 
ينليػنف إلػ، ذلػؾ اليمشػرنع القػمينا،. ن ػذا اخػربلؿ يموػنري  3ـ فاخربلؿ ايرراريج، للدح  ويايمػل يرويػز اظػل

يجرؿ يمقر ل، الطرؼ اليمالتؿ  لرينف ريال رييال ل، يمشرنع الثنرة اليمعػلدة  تػدال يمػف أف ريػنف رالرػلإ لػ، 
يمشرنع الامنض نالثنرة نالرايير. يمرا، األيملال ل، يمقر  ن يمػل يؤيػدا يثيػرنف يمػف يمايػري تػبلد الرػرب أاػ، 

ياػػلير رػػ ثيرا  25ر نايػػرنت لػػامض الرػػرب جيميرػػل. نقػػد شػػيؿ وػػدنث  ػػذا االااػػبلب "تػػ، ثػػنرة إذا قليمػػت يمقػػ
يتتيل "ليمل "تػ، يػؿ الثػنرات الررتيػل  نايػررداد يمقػر تللر ييػد "تػ، الػن"، تعػرنرة الراييػر ليمػل لريػنف لػ، 

"تػػ،  ػػذا  يمنقرمػػل االيػػرراريج، اليماليػػب  نال ريػػنف لػػ، اليمنعػػن الخطػػ  الػػذي ييميػػف أف يجػػر أنخػػـ الرناقػػب
 األيمل  يمف الالويريف  االيرراريجيل نالييلييل. 

 الراقر الثللث ل،  ذا اليمرلدلل نالااطل الوينيل ل، يمشرنع اقار، إايمل يررتؽ تررييل اليميلال.  
نقال"ل اليميلال لػ، ررييػل أيمػر جػدير تلال ريمػلـ  خقنقػل إذا يمػل يمثتػت تيمشػرن"مل وللػل يمػف وػلالت الراػدـ 

دنليػل "تػ، وػػد يػناع. ررييػل اليميلاػل ال تػد نأف ررػػدتر رؤيرمػل االيػرراريجيل لػ، "يمػؿ يممػػـ  الرايمػني ناليميلاػل ال
يوػػدث يػػؿ يمػػل يمػػف شػػ ا، أف يزيػػد يميػػلولت اليميلاػػل لػػ، ظػػؿ يمجػػلؿ ويػػني  ياِرػػؿ رتػػؾ الرؤيػػل  نياػػدـ ايمنذجػػل 

راريجيل يراػد يمزيػدا يمميمل لتردتير نالرايير. ررييل اليميلال ل،  ذا الييلؽ ال تد أف روللظ "ت، اايمل لل"بل اير
يمف الروللالت  نال يولنؿ تيؿ شيؿ أف ال يثيػر يمزيػدا يمػف االخربللػلت نالرػداعات  نلػؽ قل"ػدة ذ تيػل فإذا لػـ 
ريػػػػرطن أف ريريػػػػب وتياػػػػل لػػػػبل ريريػػػػب خقػػػػيملف. رػػػػ ر، ترػػػػد ذلػػػػؾ ايػػػػرراريجيل خطػػػػلٍب لييريمػػػػؿ يمرتػػػػن يمجػػػػلؿ 

اليمجريمرػػػلت اليمدايػػػل  نالر ييػػػد "تػػػ، يميػػػلولت  اال ريمػػػلـ  قػػػلدرة أف ررتػػػر "ػػػف وريػػػل الثػػػنرة اليماتتػػػل  نريميػػػيف
 اليمالنيمل عيمف يمشرنٍع يورؾ يؿ لل"تيلت األيمل نطلقلرمل. 

طليل األيمر ل،  ذا اليمالـ أف يمف األ يميل تيميلف أف اويمؿ يمشػرن"لإ ايػرراريجيلإ  يواػؽ يػؿ  ػذا األيمػنر الرػ، 
ف اؤيػػػد "تػػػ، أ يميرػػػ،  ليايػػػر توجػػػـ رررتػػػؽ تيمرتػػػن اال ريمػػػلـ  يمػػػل يرطتػػػب "اػػػبل ايػػػرراريجيل لؤليمػػػل  آف األناف أ

اإلشػػػيلالت نالروػػػديلت  نتوجػػػـ اليمرطتتػػػلت نااليػػػرجلتلت. ييػػػراد  ػػػذا الراػػػؿ االيػػػرراريج،  لػػػ، جػػػن را  إلػػػ، 
دارة الارقػػل  يمػػل  دارة األزيمػػلت  نا  قل"ػػدة رررتػػؽ تللريػػلر الرئييػػ، الرػػلـ  ليويػػف  ػػذا الراػػؿ إدارة القػػراع  نا 

رايير  نروديد يؿ اليمجلالت الوينيػل لػ، يمجػلالت الوريػل نيميػلولت يؤيس لريمؿ الان  الال"تل ل، وريل ال
الال"تيػل. يمػف يمرتػػن اال ريمػلـ إلػػ، وريػل الارػؿ نالال"تيػػل نا ليػلت لػػ، إطػلر القػال"ل االيػػرراريجيل لػ، يماػػلؿ 

 قلدـ تتذف اهلل.



 

 ــــشئ

 21تــــــدولي شــــؤون
 

نبالث :الصفلت على النار وباق لها بعض "امللح والبهاراث"و اللزار ليظ  ًجب جصفيت الاوهزوا.. غٍز

 للطلطت

 2012\2\2  القدس المحتمة / سما /
اتتػػ  اليمترػػنث األيميريػػ، لريمتيػػل اليػػبلـ جييػػنف طػػريتاتبلت  الاالقػػؿ األنرنتيػػيف اليمرريمػػديف لػػ، الاػػدس  لػػ، 

 الجلري إ"داد ل تلرت ل، اليمروتل األخيرة  نأامل يررتف قريتلإ.« قاال الارف»لالع جيمر، تمـ قتؿ أيلـ  أف 
"تػ، الاػلر  نلػـ يرتػؽ يػن  إعػللل الاتيػؿ يمػف اليمتػ   الطتخػل»نااؿ "ا، أود اليمشلرييف ل، التاػلع قنلػ،  إف 

ييمل أيد طرياتبلت رداإ "ت، يؤاؿ "ف لرص رطتيؽ الخطػل لػ، وػلؿ رلػض اليػتطل الاتيػطيايل «. نالتملرات
الاتيطياييف لييػنا طرلػلإ يماػِرراإ  نالخطػل الجػلري إ"ػداد ل  ػ، »االاخراط ل، الرينيل الر، رر"ل ل أيميريل  أف 

 «.يطياينف طرؼ ليمل  ليامـ ليينا الطرؼ اليماِرر  تؿ اإلقتيـخطل لئلقتيـ الات
نيللػػػل األيمػػػـ »نااػػػؿ اليمقػػػدر "ػػػف اليمترػػػنث األيميريػػػ، قنلػػػ، لؤلنرنتيػػػيف إف ناشػػػاطف رريػػػد أف رامػػػ، "يمػػػؿ 

ال ُيراػػؿ أف رظػػؿ النيللػػل رريمػػؿ إلػػ، أتػػد الػػد ر  يجػػب أف »نأناػػرنا/  إذ « اليمروػػدة لاػػنث نرشػػايؿ البلجئػػيف
  يمررتػػراإ أف األجيػػلؿ الجديػػدة يمػػف البلجئػػيف لييػػت الجئػػل ألامػػل نلػػدت لػػ، أرض «دداإ لريمتمػػلاعػػن رلريخػػلإ يموػػ
 «.اد"ـ النيللل  ليف ليس إل، األتد  اريد رلري.ا امليل يمودداإ  نيميرردنف اللرزايم،»جديدة. نقلؿ: 

يريػ، نقػمرا نيرر أف الخطل الرػ، يرػد ل تللررػلنف يمػن لريػؽ يعػـ يػبلإ يمػف اليميرشػلر الخػلص لتػرئيس األيم
إيمػل »  يمنعػولإ: «لتراايػذ نلييػت لتراػلنض»جلريد ينشػاير  ناليػاير األيميريػ، لػ، رػؿ أتيػب ديايػد لريػديملف  

يمل أف يرلعن ل  ليف ال ييمياال الرالنض "تيمل  «.أف ياتتمل الاتيطياينف نا 
ارخػػػلذ يمناقػػػؼ   إف االروػػػلد األنرنتػػػ، اقػػػ  الاتيػػػطياييف ترػػػدـ «الويػػػلة»نقػػػلؿ ديتتنيمليػػػ، طرتػػػ، تػػػلرز  لػػػػ 

قتاػػل لمػػـ ال أوػػد »يمرشػػاجل  ناالارظػػلر إلػػ، وػػيف "ػػرض الخطػػل ريػػيميلإ  ثػػـ إ"ػػبلف يمنقػػؼ يمامػػل. نأعػػلؼ: 
ييميا، أف يوؿ يموؿ أيميريل ل، ر"ليل "يمتيل اليػبلـ  ناإليػرائيتينف ال ييػريمرنف إلػ، يمػل يانلػ، األنرنتيػنف أن 

ايمل لؤليميريييف لاط  لذلؾ ال خيلر أيمليميـ ين   االارظلر ور، ياػنؿ األيميرييػنف يتيمػرمـ... أي طرؼ آخر نا 
نلػػ، وػػػلؿ يلاػػػت طيػػػر يماليػػتل  ييميػػػف الاتيػػػطياييف أف يانلػػػنا ال  نييميػػف أنرنتػػػل أف رروػػػدث يمػػػن األيميػػػريييف 
نرطتب يمامـ الررديؿ  ليامل ال ييميف أف روؿ يموؿ أيميريل  ناليػتب  ػن رلػض الجلاػب اإليػرائيت، أي رػدخؿ 

 «.خلرج،  تليرثالع األيميري،



 

 ــــشئ

 22تــــــدولي شــــؤون
 

يػػػرائيؿ ليمالنيمػػػل  نيػػػر  طػػػرياتبلت أف المػػػدؼ يمػػػف "يمتيػػػل اليػػػبلـ  ػػػن إقليمػػػل روػػػللؼ إقتييمػػػ، يعػػػـ الرػػػرب نا 
نقلؿ ل،  ذا التالع نل، لالعات يلتال  إا، ال ريميف إقليمػل روػللؼ إقتييمػ، «. اإلر لب»ن « الخطر اإليراا،»

إل، األتػد... نال تػد يمػف ال ييميف ررؾ الطرليف ليرالنعل »يمف دنف وؿ اليمشيتل الاتيطيايل. ليا، أعلؼ أا، 
 «.راديـ وؿ يرع، األطراؼ يللل نرطتيا،

أن رجايػػػد عػػػاط دنلػػػ، « قيػػػلدات تديتػػػل»نال يخاػػػ، الاتيػػػطياينف قتامػػػـ يمػػػف يمولنلػػػل اإلدارة األيميرييػػػل إيجػػػلد 
قتييمػػػ، "تػػػيمـ. نقػػػلؿ يميػػػؤنؿ لتيػػػطيا، تػػػلرز:  وػػػلنؿ طػػػرياتبلت "اػػػد لاػػػلعات يمػػػن شخقػػػيلت لتيػػػطيايل  »نا 

ال ااػلطن أيميريػػل  »نأعػلؼ: «. ل  إال أامػػل رلعػت  ألامػل ررتػػـ أف اليػتطل رالطرػ، نلرياػػ،اقرقػلديل نييليػي
تػؿ الاريػؽ الييليػػ، لتػرئيس ررايمػػب  ألااػل ارػػرؼ أاػ، يرػد خطرػػ، تللررػلنف الرػػلـ يمػن رئػػيس الػنزراع اإليػػرائيت، 

 «.  الخطل الجلري إ"داد ل إيرائيتيل نلييت أيميرييل»نيرر: «. تايليميف ارلايل ن
جمػػل أخػػر   رجػػ  ديتتنيمليػػينف لػػ، األيمػػـ اليمروػػدة أف ينجػػ، الػػرئيس يمويمػػند "تػػلس خطلتػػلإ إلػػ، يمجتػػس  يمػػف

يمػف « يريد ليمػل ر ييػد ثناتػت اليمنقػؼ الاتيػطيا،»الشمر الجلري  ٠ٓاأليمف ل، جتيل يشلرؾ ليمل تااي، ل، 
ر "تػلس اليمشػلريل أيس "يمتيل الرينيل يمن إيرائيؿ  خقنقلإ الادس. نرشير الرنقرلت إل، أا، ل، ولؿ قػر 

ل، الجتيل اايمل  يمف دنف روديد أيػيملع « قد يريمثؿ تشخقيل ييلييل»ل، الجتيل  لتف الجلاب اإليرائيت، 
 ور، ا ف.

نيمػػػن رػػػنل، الينيػػػت  الرعػػػن الررتػػػ، لػػػ، يمجتػػػس األيمػػػف  رئليػػػل اليمجتػػػس لتشػػػمر الجػػػلري  ُيارظػػػر أف ُيطػػػرح 
ف خػبلؿ جتيػريف أيليػيريف  ناوػدة يػرج  أف يشػلرؾ ليمػل اليمتؼ الاتيطيا، خبلؿ األيػلتين الثبلثػل اليماتتػل يمػ

الخلقػل  تويػث ييميػف اليمجتػس أف ييػريمن إلػ، ختػراع نيمخرقػيف يمػف « آريػل»"تلس  نالثلايل يرراد تقػيال 
 خلرج جملز األيمـ اليمرودة.

نأ"دت الينيت تراليمة "يمؿ يمجتس األيمف لتشػمر الجػلري  تللرشػلنر يمػن أ"عػلع اليمجتػس  نيػلف يمارظػراإ أف 
راد الياير الينير، يماقنر الرريت، يمؤريمراإ قولليلإ يميلع أيمس إلطبلع القوللييف "ت، رالقػيت،  نيرنقػن ي

أف يرعػػػيمف جتيػػػل خلقػػػل تلليميػػػلر الييليػػػ، لػػػ، يػػػنريل ياػػػدـ ليمػػػل اليمترػػػنث الخػػػلص يػػػريالف دي يمييػػػرنرا 
ف يجػدد يمجتػس األيمػف إولطل "ف ايرردادار، لرشييؿ التجال الديرنريل الر، أقػرت لػ، ينرشػ،  ييمػل يارظػر أ

ناليػل لجاػػل الرانتػلت "تػػ، الػػييمف تػللرزايمف يمػػن ايػررداد األيمػػيف الرػػلـ لؤليمػـ اليمروػػدة أاطنايػن طػػنريريش رريػػيف 
 ختؼ لتيمترنث الخلص الولل، إييمل"يؿ نلد الشي..



 

 ــــشئ

 23تــــــدولي شــــؤون
 

كيت كد ٌعز   كل الطالم واملصالحتجزكيا: إدراج هنيت على كائمت إلارهاب ألامٍز

 2012\2\2االناضول     - صفا –أنقرة 
أ"رب اليمرودث تليـ نزارة الخلرجيػل الررييػل  ػليم، أققػني "ػف الاتػؽ يمػف أف يػؤدي إدراج الناليػلت اليمروػدة 
رئػػيس اليميرػػب الييليػػ، لوريػػل ويمػػلس إيػػيمل"يؿ  ايػػل "تػػ، قلئيمػػل ااٍلر ػػلب إلػػ، "رقتػػل "يمتيػػل اليػػبلـ لػػ، 

 تيل اليمقللول الاتيطيايل.الشرؽ األنيط  ن"يم
نلػػ، تيػػلف يميرػػنب أقػػدرا اليػػـن نقػػؼ اليمروػػدث الاػػرار ت اػػ، يرجل ػػؿ الواػػلئؽ "تػػ، األرض  نأ"ػػرب "ػػف 

 األيمؿ ل، أف ال يؤثر الارار "ت، اليميل"دات اإلايلايل نالرايمنيل الر، راديممل ررييل لاطلع طزة.
لس فواياػػػل  ليمػػػل لػػػ، الويػػػلة الييليػػػيل نأعػػػلؼ أف الاػػػرار األيمرييػػػ، لػػػـ يعػػػن لػػػ، "ػػػيف اال"رتػػػلر أف ويمػػػ

الاتيػػػطيايل  نيمػػػف الناعػػػ  أاػػػ، لػػػف يعػػػيؼ إلػػػ، الجمػػػند الرايميػػػل لترنقػػػؿ لوػػػؿ "ػػػلدؿ شػػػليمؿ ندائػػػـ لتقػػػراع 
 اإليرائيت، الاتيطيا،ف.

 نأنؿ أيمس األرترلع  أدرجت نزارة الخزاال األيمريييل  إييمل"يؿ  ايل  "ت، قلئيمل الرانتلت.
اقتػل األقػنؿ األجاتيػل تػنزارة الخزااػل األيمريييػل نأنلػلؾ/  اشػر "تػ، يمنقرمػل نقلؿ تيػلف قػلدر "ػف يميرػب يمر 

 الرييم،  إف الناليلت اليمرودة فأعللت  ايل  إل، الالئيمل اليمخققل لئلر لتييف الرلليمييفف.
ني ر،  ذا الارار ل، ظؿ رنرر يتير تيف ناشاطف نالاتيػطياييف ترػد قػرار الػرئيس األيمرييػ، دناللػد رريمػب لػ، 

 ييمتر/يلانف األنؿ اليملع،  اال"رراؼ تللادس "لقيمل لػفإيرائيؿف.دي 6
نيررػػػرض يمػػػف راػػػرض "تيػػػ، "انتػػػلت الخزااػػػل األيمريييػػػل إلػػػ، رجيميػػػد أرقػػػدر، لػػػ، الناليػػػلت اليمروػػػدة أن لػػػد  

 يمناطايف أيمرييييف  ييمل روظر "ت، اليمناطايف األيمرييييف الررليمؿ يمرمـ.
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خون".. محللون ًجيبون؟هل من ضلف سم  ني لـ"غصن الٍش

 2012\2\2  مصطفى محمد -21عربي
أجيمػػػن يموتتػػػنف "تػػػ، أف المػػػدؼ الػػػذي وددرػػػ، ررييػػػل يمػػػف نراع إ"بلامػػػل "ػػػف "يمتيػػػل فطقػػػف الزيرػػػنفف  ن ػػػن 
فرطميػػػػرف يمدياػػػػل "اػػػػريف يمػػػػف راظػػػػيـ وػػػػزب االروػػػػلد الػػػػدييماراط،  الػػػػذي رررتػػػػرا ررييػػػػل لر"ػػػػل لوػػػػزب الريمػػػػلؿ 

نف تلأليمر اليمؿ  نذلػؾ ال"رتػلرات "ديػدة يمػف أ يممػل وػرص ررييػل "تػ، "ػدـ إراقػل ديمػلع اليرديرلا،  لف يي
 اليمداييف  ور، لن رطتب األيمر ر خير نريرة الرادـ "ت، األرض.

نتويب يموتتيف "ييرييف  لتا، لػ، وػلؿ ايػريمرت اليمرػلرؾ تػااس نريػرة األيػتنع األنؿ يمػف اليمرريػل  لػييميف 
يتػػل  ن ػن األيمػر الػذي لػػـ رخاػ، أااػرة  ن ػ، الرػ، لػػـ رروػدث "ػف يػاؼ زيماػػ، أف ريمرػد الريمتيػل ليمػدة زيمايػل طن 

 لتريمتيل ور، ا ف.
يميػػػتول يماػػػذ تدايػػػل "يمتيػػػل فطقػػػف  800نتويػػػب الجػػػيش الرريػػػ، لتاػػػ، ورػػػ، يميػػػلع الخيمػػػيس؛ لاػػػد رػػػـ روييػػػد 

 الزيرنفف.
نايػن  تلليمالتػؿ لػتف  نيبلوظ أا، ن"ت، يمدار األيػتنع األنؿ يػل يمت األجػناع اليمػلطرة لػ، إ"لقػل روايػؽ راػدـ

ييتن يمرػر يمرتػن  ناريػلع وػدند ل نجتملرمػل الجتتيػل الػن"رة  3600اليميلول اليتيرة ليمديال "اريف التللال اون 
نارتػػلع النوػػدات أليػػتنب الييمػػلئف نوػػرب الرقػػلتلت  جيميرمػػل "نايمػػؿ ال رقػػب لػػ، يمقػػتول الجػػيش الرريػػ، 

 نالانات الينريل.
د أديػػب "تيػػني  ا"رتػػر أاػػ، فيمػػف اليػػلتؽ ألنااػػ، الوػػديث "ػػف يػػاؼ زيماػػ، الختيػػر ناليموتػػؿ االيػػرراريج، الرايػػ

 لتيمرريل  ن ، الر، ال زالت ل، تدايل أيتن"مل الثلا،ف.
ف: إف اليماطاػػػػل اليمراػػػػدة جاراليػػػػل نالروقػػػػيالت لتيمتيشػػػػيلت اليرديػػػػل ليمػػػػل ال ريػػػػيم  توريػػػػل 21نقػػػػلؿ لػػػػػف"رت،

قػػل الشػػديدة  ن ػػن األيمػػر الػػذي ييػػرارؽ اليثيػػر يمػػف اليمػػدر"لت الثايتػػل  يمػػل يجرػػؿ الراػػدـ طيػػر يميميػػف تػػدنف الد
 النقت.

نرريتاػػل "تػػ، يمػػل ذيررػػ، قػػويال فالالرديػػلفف التريطلايػػل وػػنؿ اوريمػػلؿ ايمرػػداد الريمتيػػل ألشػػمر نلػػيس أليػػلتين  
 رأ  "تيني أف نجمل اظر القويال ييلييل أقرب يمامل إل، الرييريل.
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يػػػيريل  يمشػػػيرا لػػػ،  ػػػذا اليػػػيلؽ إلػػػ، إ"ػػػبلف رنيػػػيل نرػػػلتن "تيػػػني تػػػ ف يػػػاؼ اليمرريػػػل يمػػػررتط ت  ػػػدالمل الر
نالناليػػػلت اليمروػػػدة امليػػػل الوػػػرب "تػػػ، راظػػػيـ الدنلػػػل  رطػػػـ أف قػػػنات األخيػػػر ال زالػػػت يمرناجػػػدة نرارػػػؿ يمػػػف 

 اليمملجيميف الرشرات ينيميل ل، دير الزنر الشرق، نطير ل.
يمف طيػر اليميػرترد أف يػرـ روايػؽ نقلؿ تلليمالرال يمن يمل يتؽ  لتف ررييل نعرت  دلل أيلييل لريمتيرمل  لذلؾ 

  ذا المدؼ أي الوزاـ األيما، ل، يمدة زيمايل نجيزة  نيمف ثـ راراؿ لعرب ترض الجينب  ال ن الؾ.
نايػػرطرد قػػلئبل: فلػػـ ررتػػن ررييػػل ييليػػل األرض اليمورنقػػل ييمػػل لرػػؿ الروػػللؼ الػػدنل، نرنيػػيل لػػ، الرقػػل نديػػر 

يمالربلت الررييل ورقػل شػديدا "تػ، ويػلة اليمػداييف  ن ػ، الزنر ناليمنقؿ  تؿ الريس ريمليمل  لآلف أظمرت ال
 لن أردات الريس لارتت.

نأعػػلؼ  أف الريمتيػػل يػػريمرد "تػػ، يمراوػػؿ  نأف يمروترمػػل األنلػػ، الرجميػػز نالروعػػير قػػد اارمػػت  لراراػػؿ إلػػ، 
 اليمروتل الثلايل أي يمل ترد تدايل اليمرريل.

الناليػػػلت اليمروػػػدة األيمريييػػػل عػػػاطت يمػػػن تدايػػػل أيمػػػل اليموتػػػؿ الييليػػػ، الرريػػػ، ينيػػػؼ يلرػػػب أنطتػػػن قػػػلؿ إف 
 طقف الزيرنف "ت، ررييل لروديد ياؼ زيما، لتريمتيل  يمشيرا إل، أا، فيمل يمف ياؼ زيما، ور، ا فف.

ف الياؼ يمررتط تلأل داؼ الررييل الر، وددرمل يميتال  أيمل الرادـ "ت، األرض ييير نلػؽ يمػل 21نقلؿ لػف"رت،
  ن يمخطط ل،.
يلرب أنطتػن يمػف طتػب الناليػلت اليمروػدة يمػف ررييػل روديػد يػاؼ زيماػ، لتريمتيػل  ا"رتػر الرايػد نررتيال يمل ذيرا 

أديػػػب "تيػػػني أف ذلػػػؾ الطتػػػب ااريػػػلس واياػػػ، لتعػػػانط الرػػػ، رررػػػرض لمػػػل الناليػػػلت اليمروػػػدة ينامػػػل الػػػدا"ـ 
 الرئيي، لتنودات.

تمػػلت الراظػيـ لػػ، ديػػر الػػزنر  نأليمػ  لػػ،  ػػذا القػدد إلػػ، رمديػػد النوػدات لتناليػػلت اليمروػػدة تلالايػولب يمػػف ج
 نالودند الرراقيل ل، ولؿ لـ رردخؿ األخيرة نرعاط "ت، ررييل.

نأشػػػلر "تيػػػني إلػػػ، أف ررييػػػل لػػػف ريػػػرجيب لتعػػػانط األيمريييػػػل  إال لػػػ، وػػػلؿ "اػػػد رال يمػػػلت يمرمػػػل  راعػػػ، 
 تعيملف اايولب اليمالرتيف األجلاب يمف "اريف نيماتة "ت، األقؿ.
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كا الخزوج من منطلت شزق الفزاثمطدشار خامنئي: ًجب على أم  ٍز

جػلع ذلػػؾ لػػ، يتيمػل لػػ، خػػبلؿ يمػؤريمر لػػد"ـ لتيػػطيف لػ، يمدياػػل يمشػػمد يميػلع أيمػػس الخيمػػيس  تويػب يمػػل ااترػػ، 
 نيللل يممر لؤلاتلع اإليراايل.

 2012\2\2  إسطنبول / مصطفى مميح أخصهالي / األناضول
ليمائ، لشػؤنف الييليػل الخلرجيػل  عػرنرة أيد ف"تػ، أيتػر ناليرػ،ف  يميرشػلر اليمرشػد األ"تػ، اإليرااػ، "تػ، خػ

 اايولب الناليلت اليمرودة األيمريييل يمف يماطال شرؽ الارات ل، ينريل.
جػلع ذلػػؾ لػػ، يتيمػل لػػ، خػػبلؿ يمػؤريمر لػػد"ـ لتيػػطيف لػ، يمدياػػل يمشػػمد يميػلع أيمػػس الخيمػػيس  تويػب يمػػل ااترػػ، 

 نيللل يممر لؤلاتلع اإليراايل.
لريمزيػؽ تتػداف اليماطاػل  يمشػيرا إلػ، أف األيمػرييييف لػف ياجوػنا لػ، نأنع  نالير، أف الناليلت اليمرودة رخطػط 

 راييـ ينريل.
نلاػػت إلػػ، أاػػ، "تػػ، األيمػػػرييييف أف يخرجػػنا لنوػػد ـ يمػػف يماطاػػل شػػػرؽ الاػػرات  أن أف إيػػراف يػػرجتر ـ "تػػػ، 

 الخرنج.
نجػػند دا"ػػش نرطػرؽ ناليرػػ، إلػػ، اد"ػلعات ااراػػلؿ راظػػيـ دا"ػػش اإلر ػلت، إلػػ، ألالايػػرلف  نقػلؿ فإذا يػػيموال ت

ييتػػنيمرر يػػران روػػت الخطػػر  إال أااػػل لػػف ايػػيم  تػػ يمر  900لػػ، ألالايػػرلف  لػػتف وػػدندال اليميمرػػدة "تػػ، طػػنؿ 
 يمذاف.

يمػػف جلاػػب آخػػر  ذيػػر ناليرػػ، أف الػػييمف يػػيرونؿ إلػػ، ليراػػلـ أخػػر  لػػ، وػػلؿ تاػػلع اليميمتيػػل الررتيػػل اليػػرنديل 
 لي،.
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 أميركا جزبح ألاسمت الخليجيت

 2012\2\3 42ترجمة خاصة: عرب   تحرير : رامي حيدر
لـ ييف يـن الثبلثلع ينيمإل جيدإا لتدنؿ الررتيل الر، لرعت الوقلر "تػ، قطػر القػيؼ اليملعػ،. لاػد قعػت 

يلاػػػل قطػػػر اليػػػرنديل ناإليمػػػلرات ندنؿ أخػػػر  األشػػػمر الثيملايػػػل اليملعػػػيل راريتإػػػل ن ػػػ، روػػػلنؿ إقاػػػلع الرػػػللـ تخ
نز"يممػػـ د"يممػػل لتجيمل"ػػلت اإلر لتيػػل نرػػدختمل لػػ، شػػؤنامـ الداختيػػل. ليػػف تػػدالإ يمػػف ذلػػؾ  نجػػدنا اليميػػؤنليف 

 الاطرييف اليتلر ل، ونار ايرراريج، ل، نزارة الخلرجيل األيميرييل يمن نزيري الخلرجيل نالدللع األيميريييف.
تتنيمليػيل الرػ، رير مػل جلررمػل  ويػث رارتػت أيثػر خبلؿ األشمر الثيملايل  ا"ريمدت قطر روديدإا "ت، ذات الد

يمف إيراف نررييل  ن"يمات "بلقلرمل االقرقلديل نالرييريل يمػن رنيػيل  نشػر"ت تويمتػل دتتنيمليػيل "تايػل قنيػل 
يمػػن إدارة ررايمػػب. أريػػتت الناليػػلت اليمروػػدة إشػػلرات يمخرتطػػل وػػنؿ الجمػػل الرػػ، رػػد"يممل لػػ، األزيمػػل الختيجيػػل  

الخلرجيػػل  رييػػس ريتريػػنف  ننزيػػر الػػدللع  جػػييمس يمػػلريس  لجيميػػن األطػػراؼ  لورػػ، يمػػن وػػث يػػؿ يمػػف نزيػػر
 لتريمؿ تشيؿ يمشررؾ نرجلنز االخربلللت  يلف ررايمب يطتؽ راريدات ونؿ د"ـ قطر لئلر لب.

ياػػنؿ رئػػيس تراػػليمة الختػػية نييليػػل الطلقػػل لػػ، يمرمػػد ناشػػاطف  يػػلييمنف  ادريػػنف  أف الػػذي طيػػر يمنقػػؼ 
رال يمن تدايل األزيمل  ن أف فالتيت األتيض أقت  قليمرإل ارجل ملف. لاػد رنقػؼ ررايمػب الناليلت اليمرودة تلليمال

"ػػف ارمػػػلـ قطػػػر تػػػد"ـ اإلر ػػلب  فنيلاػػػت رؤيػػػل نزارة الخلرجيػػػل نالتارػػػلطنفف  أف قطػػر  ػػػ، شػػػرييل قنيػػػل لػػػ، 
 يميللول اإلر لب نأف األزيمل ياتا، أف ُرواؿ "تر اليمالنعلت  فقد اارشرتف.

الارتػػ، النويػػد لنجػػند رايػػر لػػ، يمنقػػؼ التيػػت األتػػيض أرػػ، قتػػؿ تعػػرل أيػػلتين "اػػديمل نأعػػلؼ: فإف اليمؤشػػر 
ل  روػػدث ررايمػػب  لرايإػػل يمػػن أيميػػر قطػػر  ريمػػيـ تػػف ويمػػد  نيػػلف الرقػػري  القػػلدر "ػػف التيػػت األتػػيض رقػػريوإ

 ندندإاف.
نالرطػرؼ نأشلر ريجيؿ اليمولدثل إل، أف ررايمب شير األيميػر ف"تػ، الروريػلت الاطريػل لػ، يميللوػل اإلر ػلب 

لػػػ، يللػػػل أشػػػيلل،ف. نلػػػ، الامليػػػل  خرجػػػت قطػػػر أقػػػن   يػػػـن الثبلثػػػلع  ترػػػد الوػػػنار االيػػػرراريج،. نيمػػػف تػػػيف 
االرالقيػػلت الرػػ، نقرن ػػل ف"توػػرت الناليػػلت اليمروػػدة "ػػف ايػػررداد ل لتريمػػؿ اليمشػػررؾ يمػػن قطػػر لػػردع نيميللوػػل 

 األيمـ اليمرودةف. الرمديد الخلرج، لازا ل اإليملرة الاطريل الر، ال رررلرض يمن يميثلؽ
إف جيراف قطر الررب  خلقل أتن ظت،  اإليمػلرة الرػ، ُيرراػد أامػل األيثػر يميملارػل إلامػلع اليمػ زؽ يمػن الدنوػل  

 ينؼ يترارنف ليمل يودث تبل شؾ.
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يانؿ  ادرينف: فإذا ر يد  ذا الرالرب الناع  لتربلقلت األيميرييل الاطريل ترد "اد  ذا الوػنار االيػرراريج، 
ليميرن  الرلين ن.../ إذا لػـ يمػز ذلػؾ أتػن ظتػ، لراييػر يمنقامػل لػتا، ال أ"ػرؼ تقػراول يمػل الػذي عيمف  ذا ا

 ييميف أف يايراف.
 يمل الذي يررتالا الناليلت اليمرودة يمالتؿ  ذا االلرزاـ؟  الؾ اليثير.

نلئػؾ   ررمدت قطر تيميللول ريمنيؿ اإلر لب  يمناِلاػلإ "تػ، يمشػلريل يمرتنيمػلت وػنؿ أ2017يماذ ريمنز/ ينلين 
الذيف ييمنلنف اإلر لب  ن"ادت ونارإا ونؿ يميللوػل اإلر ػلب يمػن الناليػلت اليمروػدة ننالاػت قطػر "تػ، رػداتير 

  نوػلجة  ػؤالع ت اػ، لػـ ررتػن يمػل رػـ االراػلؽ "تيػ،/. 2014يمشلتمل ل، يميللول اإلر لب يمن جيراامل لػ، "ػلـ 
ليمروػدة نأ"تاػت أامػل يلاػت رنيػن قل"ػدة نتلإلعللل إل، ذلؾ  زادت قطر يمف ررلنامل الرييري يمػن الناليػلت ا

يمتيػلر دنالر لشػراع طػلئرة يمالرتػل  12"يػيري يمػف جتػب "ػلئبلرمـ. ييمػل أاااػت  10000الرديد  ي، يريميف الػػ
. نيػـن الثبلثػلع  نالاػت قطػر "تػ، يشػؼ اليمرتنيمػلت اليملليػل وػنؿ الخطػنط الاطريػل F-15QA 36يمف اػنع 

خطػػػنط طيػػػراف الناليػػػلت اليمروػػػدة الرػػػ، اشػػػريت يمػػػف الخطػػػنط الجنيػػػل الرلترػػػل لتدنلػػػل  ن ػػػن يمطتػػػب قػػػديـ يمػػػف 
الجنيػػل الشػػرؽ أنيػػطيل لرتايمػػل يمرناػػلت يتيػػرة طيػػر "لدلػػل يمػػف الدنلػػل  نقطػػر  ػػ، الدنلػػل النويػػدة الرػػ، لرتػػت 

 ذلؾ.
أختراػ، أاػدرن تػنيف  التلوػث الزائػر لػ، يمرمػد اليمشػرنع األيميريػ،  أاػ، ترػد الااػد األنلػ، الػذي نجمػ، الػػرئيس 

 يت اإليملرة أا، يرنجب "تيمل رانيل "بلقلرمل يمن الناليلت اليمرودة.لاطر  أدر 
نقػػػلؿ: فأ"راػػػد أف  ػػػذا يمػػػل قيػػػؿ يمػػػف نجمػػػل اظػػػر قطػػػر: اورػػػلج أف ار يػػػد لرػػػبلإ يمػػػف أف "بلقلراػػػل يمػػػن الناليػػػلت 
اليمرودة "ت، يمل يراـ  نأاال اورلج رشخيص اليميلولت الر، رلررمل الناليػلت اليمروػدة  نأف اوػلنؿ إ"ػلدة تاػلع 

 لثال يمن الرئيسف.ا
نأعػػلؼ أف رنجمػػلت إدارة ررايمػػب اليمرالقعػػل اوػػن قطػػر يماػػذ تدايػػل األزيمػػل قػػد ريػػنف قػػد أجتػػرت الدنوػػل "تػػ، 

 إ"لدة الرايير تييايل الررليمؿ يمن الناليلت اليمرودة.
نوػل نقلؿ: فال أ"راد أف  ذا اإلدارة ريمرتؾ الايل واإل اليػرخداـ طتيرػل لنعػنيل اليػرجلتلرمـ يارقػل لػدلن الد

لايلـ تلليمزيد يمف األشيلعف. نأعػلؼ: فإاػ، أليمػر "رعػ، أف النيػلالت اليمرالقعػل تشػيؿ يليمػؿ قػد ختاػت تيئػل 
رينف ليمل الدنول ل، يمنقٍن يرنجب "تيمل ارخلذ خطنات ايػرتلقيل لرشػخيص "القػر الراػللس اليمررػددة وػنؿ 

 رف.الييايل الر، ياظر تمل الال"تنف اليمخرتانف ل، الوينيمل األيميرييل لاط
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 نيتدن أف  ذا الجمد قد اج .
نقلؿ ريتيرينف يـن الثبلثلع إف فقطػر  ػ، شػريؾ قػني نقػديؽ قػديـ لتناليػلت اليمروػدةف. نأعػلؼ أف الناليػلت 

 اليمرودة تايت قتال ويلؿ األزيمل الختيجيل.
د نقلؿ: فإا، أليمر ورج أف جيمين األطراؼ قد خاعت يمف ودة خطلتمل  نيملريت عتط الػااس لرجاػب اليمزيػ

يمػػف الرقػػريد  ن"يمتػػت اوػػن الرنقػػؿ لوػػؿف. نأعػػلؼ: فإف نجػػند يمجتػػس ررػػلنف ختيجػػ، يمنوػػد يػػد" ـ يالعراػػل 
"ت، الرديد يمف الجتملت  خلقل ل، يميللول اإلر لب ن زييمل راظيـ الدنؿ نيمجلتمل اارشػلر الرػ ثير اإليرااػ، 

 اليمعرف.
 ت الولليل الر، رشمد ل قطرف.ننقؼ يملريس الربلقلت الرييريل تػفاليميمرلزة  ور، ل، نيط الروديل

ليف ل، الامليل  نتيايمل ررويف "بلقلت قطر يمن الناليػلت اليمروػدة  ثيمػل الاتيػؿ يمػف اإلشػلرات الناعػول الرػ، 
ردؿ "ت، أف خبللمل يمن جلرارمل قد اقرػرب يمػف الوػؿ. ريماػت أتػن ظتػ، ناليػرنديل أف ُروػدث لػ، قطػر عػررإا 

راػػديـ راػػلزالت. ليػػف لػػـ يوػػدث ذلػػؾ  نال يتػػدن أف  ػػذا الػػتبلد ريمرتػػؾ اقرقػػلديإل ن"زلػػلإ دتتنيمليػػيل رجتر ػػل "تػػ، 
ػل نويػدإا يمػف ذلػؾ  ن ػن إذا "اػد ررايمػب قيمػل لػ، يمجتػس الررػلنف  خطل أخر . يانؿ  ادرينف أف  الؾ يمخرجإ

 الختيج، نعاط "ت، جيمين األطراؼ. فن ال ييميف النقنؿ إل، ارالقيل يملف.
  يلف ييمرتؾ نزير الدللع الاطري  خللػد تػف يمويمػد الرطيػل  وػبلإ خبلؿ وديث،  ذا األيتنع ل، يمؤييل اإلرث

أتيػػػط  إذ قػػػلؿ: فأ"راػػػد أف الشػػػخص النويػػػد الاػػػلدر "تػػػ، وػػػؿ أزيمػػػل يمجتػػػس الررػػػلنف الختيجػػػ،  ػػػن الػػػرئيس 
 ررايمبف  نأعلؼ: فنأ"راد أا، ييرطين وتمل تيمولدثل  لرايلف.
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ورك جاًمش» كي ودولي على ممارضاث الزئيظ «: هيٍو  املصزي وأجواء اهخخابيت كمعيتصمذ أمٍز

 2012\2\3«: القدس العربي»لندن ـ   اهيم درويشإبر 
إاػػ، لػػ، يػػتيؿ رػػ يميف ناليػػل ثلايػػل لػػ، الويػػـ ال يرػػرؾ رئػػيس يمقػػر  "تػػد «: »اينيػػنرؾ رػػلييمز»قللػػت قػػويال 

 «.الارلح الييي،  أي ش،ع لتوظ
يػيف اليموريمتػيف لػ، اارخلتػلت آذار/ رػـ رميمػيش اليمالل»نأعلؼ يمرايؿ القويال ل، الال رة  دييػبلف ننلػش: 

 «.  يملرس  "تر يجامـ أن يمولييمرمـ
ترد أف أقت  اإل"بلـ ل، جيب الييي، ييناج، اليمقػرينف يػـن االارخلتػلت اخريػلرا تياػ، »نذيرت القويال 

نتيف أوػد يمؤيديػ، اليمرويميػيف  ن ػن ييليػ، يمايمػنر رػـ راػديـ ايػيم، لػ، التوظػل األخيػرة لرجاػب إوػراج يػتلؽ 
 «.وقلف ناود رئلي، يمف

اليييػػ، لػػ، طرياػػ، لتاػػنز يمػػرة ثلايػػل نلػػيس تولجػػل لتخػػنؼ يمػػف الرقلتػػل األجاتيػػل  لاػػد نقػػا، »نويػػب ننلػػش 
لييمػل الرػػـز قػػلدة الاػرب تللقػػيمت.  ػػؤالع يراقتػنف تقػػيمت يمػػل « الرائػػن«الػرئيس األيمرييػػ، دناللػػد ررايمػب تللرجػػؿ

ييمػػػيـ ألػػناا اإل"ػػػبلـ نيمولييمػػل اليمرلرعػػػل يجػػري لػػػ، الرػػللـ ويػػػث ياػػـن قػػػلدة يميػػرتدنف ترزنيػػػر االارخلتػػلت نر
 «.نياطنف يميملريلرمـ تيمظمر يمف الدييماراطيل إرعلع لتناليلت اليمرودة نلتوقنؿ "ت، الشر"يل الدنليل

 اػػػلؾ اررتلطػػػل تػػػيف اليمنجػػػل الدنليػػػل لقػػػرند الويػػػلـ اليميػػػرتديف  نتػػػيف قػػػرند »نيتػػػدي اليلرػػػب ا"راػػػلدا أف 
 «.لرتليف ل، الارص االقرقلديلالشرتنيل ل، أنرنتل نيمنجلت اليمملجريف نا

يرػػػرؼ قػػػلدة يمثػػػؿ يمقػػػر  الرػػػ، يلاػػػت دائيمػػػل ويليػػػل يمػػػف الرػػػدخؿ األيمرييػػػ، أامػػػـ لػػػف يناجمػػػنا إال »نيرػػػلتن: 
 «.  اارالدات قتيتل يمف ناشاطف الر، رختت "ف د"يممل لتدييماراطيل نوانؽ اإلايلف يمالتؿ شرلر أيمرييل أنال

ي "يمػؿ يميػل"دا لػنزير الخلرجيػل لشػؤنف واػنؽ اإلايػلف لػ، نرشير القويال إل، يبلـ لرػـن يملليانيػي،  الػذ
رػػردد ررايمػػب لػػ، يمناجمػػل األاظيمػػل اليميػػرتدة نالوتياػػل لػػ، يااػػدا نرقػػل »إدارة تػػلراؾ أنتليمػػل  يشػػير ليػػ، إلػػ، أف 

 «.عاط خلقل أف  ؤالع الالدة رميممـ قنررمـ ل، الرللـ
لوػلؿ ن ليامػل ر خػذ ترػيف اال"رتػلر رد الوينيملت الييئل يرظؿ ررقرؼ تطرياػل يػيئل يمميمػل يػلف ا»نقلؿ إف 

 «. الارؿ األيمريي، "اديمل ررخذ قرارات
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لتن أريتت قنارؾ األيمايل لارؿ واال يمف قلدة اإلخػناف اليميػتيميف نأاػت ررػرؼ أف الناليػلت »نأشلر إل، يمقر 
ت اليمرودة يرينف عدؾ نيػرؤثر "تػ، الررػلنف األيماػ،   ػذا ال يراػ، أف "تيػؾ "يمػؿ يػؿ شػ،ع رريػدا الناليػل

 «.  اليمرودة نليا، يرا، قرؿ "دد قتيؿ يمف الالس
نأتػػد  انتليمػػل اوراػػلرا لتػػرئيس اليييػػ، نأيػػلليت، الشريػػل  إال أف  ػػذا لػػـ يػػؤثر "تػػ، الػػد"ـ اليػػاني االيمرييػػ، 

يمتيػػلر دنالر  ييمػػل ياػػنؿ الالشػػطنف لػػ، يمقػػر ألف الناليػػلت اليمروػػدة د"يمػػت لػػ، الاللػػب الاظػػلـ  1.3ليمقػػر  
 الوريل رنلر لتالشطيف. اليمقري إال أف  ليمشل يمف

٪ د"ػػػـ ايمرييػػػ، لتاظػػػلـ  85نييمػػػل راػػػنؿ  تػػػل يمنرايػػػؼ  يمػػػف أيمايػػػر، إاررالشػػػنالؿ  لرتيمػػػل يلاػػػت  اػػػلؾ ايػػػتل 
 ٪. 15نايرارارا  إال أف الالشطيف يلف ييميامـ "يمؿ اليثير ل، ايتل 

يمشػرنع »ناخرا،  ذا المليمش ل، ظؿ ررايمب ويػث يػيخنض اليييػ، اارخلتػلت إل"ػلدة اارخلتػ، لييمػل نقػا، 
 «.  أيثر األجناع الييلييل قيمرل ل، رلري. يمقر الوديث« »الدييماراطيل ل، الشرؽ األنيط

نأشػػلر اليلرػػػب إلػػػ، يمػػل وػػػدث لتشخقػػػيلت الرػػػ، ولنلػػت الررشػػػ   يمثػػػؿ رئػػػيس الػػنزراع اليػػػلتؽ أويمػػػد شػػػايؽ  
ل األيمريييػل نيجف يليم، "الف  رئيس األريلف اليلتؽ نطرف الئت، اليموريمؿ  شػلـ جاياػل. نيػلف رد الخلرجيػ

 «.  اليميؤنليف يراقتنف النعن "ف قرب»  نأف «الاتؽ»للررا نالررتير "ف 
ناليمرشػػػ  الػػػذي تاػػػ، أيمػػػلـ اليييػػػ،  ػػػن يمنيػػػ، يمقػػػطا، يمنيػػػ،  نوتيػػػؼ لتيمخػػػلترات  نيمرػػػرنؼ تيميػػػل"در، 

 يمجيمن"ل يمف التتطجيل نديمرنا يمارا.  2008ويا، يمتلرؾ "ت، ريمزيؽ وزب يمرلرض "اديمل قلد ل، "لـ 
يمتينف دنالر تيتب ررلنف الاظلـ اليري يمػن ينريػل الجانتيػل  نقػلانف لػ،  290ايمب قلـ ترجيميد قوي  اف رر 

يمجتػػػس الشػػػرب يوػػػدد "يمػػػؿ اليماظيمػػػلت طيػػػر الوينيميػػػل  إال أف أي ريػػػللل ااديػػػل ططػػػ، "تيمػػػل يمػػػدي  ررايمػػػب 
 لتييي،.

نيمنقػػػؼ نيتػػػدن يمنقػػػؼ ررايمػػػب ناعػػػول يمػػػف "ػػػدـ رريػػػيف يميػػػل"د لػػػنزير الخلرجيػػػل لػػػ، يمجػػػلؿ واػػػنؽ اإلايػػػلف 
ريتريػنف الرػلـ اليملعػ، يمػػف راريػر واػنؽ اإلايػػلف نرجل تػ، لئل"ػبلف "اػ، تاايػػ،. نالقػيمت تشػ ف يميملريػػلت 
الاظلـ ل، يمقر ليس يمارقرا "ت، ررايمب  تؿ ناع  يمف يمناقؼ تريطلايل نلرايل نأليملايػل. نيػلف أتػرز زائػر 

 الييي، ل، جتب اليبلـ لتيماطال. لتال رة ل، الاررة اليملعيل  ن يمدير اليمخلترات الاراييل الذي ثيمف جمند
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 ألاوضطهاشيوهال إهترضذ: كيف ًمكن لطموحاث جزكيا الجيوضياضيت أن حغير الشزق 

 2012\1\22مركز ادراك لمدراسات    الكاتب: صامويل رماني -  ترجمة: آمال وشنان
  نيػػرت ررييػػل نجند ػػل الريػػيري لػػ، قطػػر يمػػف خػػبلؿ اشػػر يمئػػلت يمػػف قيػػلدة الاػػنات 2017دييػػيمتر  26لػػ، 

إذ  اليمشػػرريل لػػ، يماشػػآرمل الريػػيريل لػػ، الدنوػػل. نايريػػتت  ػػذا الاػػنات ا ريمليمػػل يتيػػرا يمػػف نيػػلئؿ اال"ػػبلـ 
جلعت ترد يـن ناود لاط يمف قػدنر راريػر ييشػؼ أف الجػيش الرريػ، رػدخؿ ايلتػل "ػف قطػر ليماػن اليػرنديل 

 ناإليملرات الررتيل اليمرودة يمف شف ااابلب عد أيمير قطر ريميـ تف ويمد آؿ ثلا، ل، يناين.
ل، ايػرراريجيل  ايلتل "ف قطر يؤيد "ت، رونؿ يتير” "عبلرمل الرييريل“إف قرار الوينيمل الررييل تتظملر 

  رونلػػت ررييػػل يمػػف ينامػػل "ػػليمبل 2016أااػػرة لػػ، الشػػرؽ األنيػػط. يماػػذ يمولنلػػل االااػػبلب لػػ، ريمػػنز / ينليػػن 
ثنريػػػل يمز"ز"ػػػل لبليػػػرارار ألقػػػن  يمؤيػػػد لبليػػػرارار لػػػ، الشػػػرؽ األنيػػػط. نلػػػ، األشػػػمر األخيػػػرة  أيػػػدت ررييػػػل 

خػبلؿ د"ػـ إ"ػلدة رنويػد يػنريل لػ، ظػؿ وينيمػل الرزايممل تللوالظ "ت، ايرارار الدنلل ل، الرػللـ الررتػ،  يمػف 
 يمريزيل قنيل  ند"يممل تانة لوينيمل النللؽ النطا، اليمرررؼ تمل يمف قتؿ األيمـ اليمرودة.

إف رتاػػػ، ررييػػػل لجػػػدنؿ أ"يمػػػلؿ يمؤيػػػد لبليػػػرارار لػػػ، الرػػػللـ الررتػػػ، ييميػػػف رايػػػيرا تاتػػػؽ أااػػػرة اليمرزايػػػد تشػػػ ف 
نطلف روػديل تيػتب يمولنلػل االااػبلب الرػ، جػرت لػ، ينليػن / االعطراتلت الداختيل ترد أف ناجمت يتطل أرد

. نأ"ػػػرب الػػػرئيس الرريػػػ، رجػػػب طيػػػب أردنطػػػلف "ػػػف ا"راػػػلدا تػػػ ف يمولنلػػػل االااػػػبلب اظيمرمػػػل 2016ريمػػػنز 
نوػػدات "يػػيريل يملرقػػل رلترػػل لرجػػؿ الػػديف اإليػػبليم، لػػر  اهلل طػػنلف تػػد"ـ يمػػف قػػن  خلرجيػػل  ن"تيػػ، يػػرت 

لانيميػػػل نيميللوػػػل الرػػػدخؿ الخػػػلرج، اليمز"ػػػزع لبليػػػرارار لػػػ، القػػػرا"لت ررييػػػل إلػػػ، راػػػنيض وريػػػلت الريمػػػرد ا
اإلقتييميػػل. نرمػػدؼ  ػػذا االيػػرراريجيل إلػػ، يماػػن يموػػلنالت االااػػبلب الرػػ، روػػدث لػػ، أجػػزاع أخػػر  يمػػف الشػػرؽ 
"ػػلدة إاشػػلع شػػتيل الػػدنؿ الانيميػػل اليميػػرارة الرػػ، وللظػػت "تػػ، األيمػػف الجيمػػل"، لػػ، الرػػللـ الررتػػ،  األنيػػط  نا 

 .2003لرراؽ "لـ قتؿ ورب ا
نيمف أجؿ رنطيد يميلارمل تنقامل العليمف الرئيي، لؤليمف الجيمػل"، لػ، الشػرؽ األنيػط  قليمػت ررييػل ترااػي  
امجمػػل الدتتنيمليػػ، تػػيف الػػدنؿ ن"رعػػت قػػدررمل الامريػػل الملئتػػل "تػػ، اليمجريمػػن الػػدنل،. ن"تػػ، الااػػيض يمػػف 

  لػتف دنر ررييػل الوػلل، ”ند يمشػليؿ يمػن الجيػراف"ػدـ نجػ“الرنازف طير الريمت، الذي أيدا أردنطلف قتؿ الرتيػن 
لروايػػػػػؽ االيػػػػػرارار رد"يمػػػػػ، شػػػػػرايلت ريريييػػػػػل اارالئيػػػػػل يمػػػػػن الجمػػػػػلت الال"تػػػػػل اإلقتييميػػػػػل الرػػػػػ، ريمرتػػػػػؾ أ ػػػػػدالل 
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جينييلييل يميملثتل. نقد نيرت  ذا الشػرايلت شػتيل وتاػلع ررييػل لػ، الرػللـ الررتػ،  نويػات األعػرار الرػ، 
 نطلف طير اليمريملييل "ت، الرتين الررت،.لوات تييمررمل تيتب ردند أرد

ييمػػل أف األثػػر الػػرادع الػػذي رػػنلرا اليمػػنارد الريػػيريل الملئتػػل لػػ، ررييػػل  الرػػ، ريمرتػػؾ ثػػلا، أيتػػر جػػيش دائػػـ لػػ، 
الاػػػلرن  "ػػػزز أيعػػػل قػػػدرة أااػػػرة "تػػػ، الريمػػػؿ ييميػػػرار إقتييمػػػ،. نيثيػػػرا يمػػػل اعػػػطرت التتػػػداف الرػػػ، ريػػػر، إلػػػ، 

نعػن خططمػػل "تػ، الرلػػنؼ ألامػل رخشػ، يمػػف ااراػلـ "ػدناا، يمػػف ررييػل ييميػػف يمناجمػل األ ػداؼ الررييػػل إلػ، 
 أف يعر ت يمامل نطيمنولرمل اإلقتييميل ل، يمجلؿ إيالط اليتطل.

إف الرػػػزاـ ررييػػػػل تررزيػػػػز الػػػػدنؿ المشػػػػل لػػػػ، الرػػػػللـ الررتػػػ، يرجتػػػػ، لػػػػ، رنيػػػػين اطػػػػلؽ يمشػػػػلريرمل الدتتنيمليػػػػيل 
قػػديمت د"يمػػل يملديػػل وينيػػل لتجيمل"ػػلت اليمريمػػردة اليػػايل الرػػ، نالريػػيريل لػػ، يػػنريل. ن"تػػ، الػػرطـ يمػػف أف ررييػػل 

رير، إل، اإلطلول تللرئيس الينري تشلر األيد ل، اليانات األنل، يمف القراع  نال رػزاؿ رػر  األيػد قلئػدا 
 طير شر"،  إف ييليل أاارة الولليل راعؿ إ"لدة رنويد ينريل تل"رتلر ل دنلل يمريزيل يميرارة.

ليس ل، يميلف "تػ، طلنلػل اليمالنعػلت  لػتف ” إر لت،“ن"ت، الرطـ يمف أف أردنطلف نقؼ يمؤخرا األيد ت ا، 
ايرراريجيل ررييل طير الريػيميل لػ، يػنريل راظػر إلػ، الطيمنوػلت الييليػيل لتيمجيمن"ػلت الانيميػل اليرديػل  يمثػؿ 

ر لػػ، يػػنريل. نررراػػد الوينيمػػل قػػنات يػػنريل الدييماراطيػػل نوػػزب االروػػلد الػػدييماراط، يػػ يتر يمرنقػػلت االيػػرارا
الررييػػل أف إاشػػلع يمريػػزيف لتيػػتطل لػػػ، يػػنريل  أوػػد يمل لػػ، ديمشػػؽ تايػػػلدة األيػػد نا خػػر لػػ، رنجللػػل تايػػػلدة 
الاقػػػلئؿ الانيميػػػل اليرديػػػل  ييميػػػف أف يػػػؤدي إلػػػ، يمنجػػػل يمػػػف الوػػػناجز الرػػػ، راػػػنض اليػػػبليمل اإلقتييميػػػل لػػػدنؿ 

 يمف خبلؿ ريمييف وزب الريملؿ اليرديرلا،. الشرؽ األنيط  نرز"زع االيرارار ل، الشرؽ ررييل
نرر  ررييل أف الوالظ "ت، دنلل يمنودة ل، يػنريل يػيجاتمل يمػف االازالقػلت نييػمؿ إ"ػلدة إقليمػل دنلػل يػنريل 
يميرارة ييلييل. إف  ييؿ الدنلل اليمنود ييينف ل، إطػلر قػلانا، يعػيمف إوػداث راييػر لػ، الاظػلـ لػ، يػنريل 

تطل الييليػػػيل "تػػػ، يليمػػػؿ الػػػتبلد. نيػػػرينف  ػػػذا الاريجػػػل يمايػػػدة لتاليػػػل ياػػػرة وينيمػػػل يمرلرعػػػل ريمػػػلرس اليػػػ
 ليمقلل  ررييل الجينييلييل  ألامل يرييم  لينريل ت ف رقت  وتيال ررييل ل، ولؿ يانط األيد يمف اليتطل.
نلعيملف الرنقؿ إلػ، ريػنيل يػتيميل روػللظ "تػ،  ييػؿ الدنلػل اليمنوػد لػ، يػنريل  أقليمػت ررييػل شػرايلت يمػن 

ليمقػػتول اإلقتييميػػيف تمػػدؼ الوػػد يمػػف الرػػ ثير الييليػػ، لتجيمل"ػػلت الانيميػػل اليرديػػل. نقػػد أدت  ػػذا أقػػولب ا
الجمند أيعل إلػ، رويػيف ررييػل لربلقلرمػل يمػن إيػراف نرنيػيل. نقػد نقرػت ررييػل ارالقػلت  ليمػل يمػن إيػراف وػنؿ 

قيػػػلـ التتػػػديف ترايػػػيؽ أيمػػػف الوػػػدند نيميللوػػػل االر ػػػلب نرتػػػلدؿ اليمرتنيمػػػلت االيػػػرختلراريل  األيمػػػر الػػػذي يياػػػؿ 
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الجمػػند الريػػيريل عػػد الجيمل"ػػلت اليميػػتول اليرديػػل. ييمػػل ررػػلنف الجػػيش الرريػػ، يمػػن رنيػػيل يمػػف خػػبلؿ شػػف 
عرتلت جنيل يمشػرريل "تػ، يمرلقػؿ اليمرلرعػل اليػايل لػ، شػيملؿ يػنريل. نلػـ يريػتب  ػذا الررػلنف ورػ، ا ف 

لػ، إعػرلؼ قػبلت يمنيػين يمػن قػنات ل، رختػ، رنيػيل "ػف د"يممػل لدنلػل ارولديػل لػ، يػنريل  نلياػ، يػل ـ 
 ينريل الدييماراطيل نايررداد رنييل لريميؿ الريمتيلت الرييريل الررييل ل، يمديال "اريف اليرديل.

ييمػػل رػػـ "ػػرض الترػػد القػػتب لتػػدنر الرريػػ، تخقػػنص االيػػرارار لػػ، يػػنريل  ويػػث أظمػػرت أااػػرة ايػػررداد ل 
إلػػ،  2016عػػد دا"ػػش لػػ، الارػػرة يمػػف ” الاػػراتدرع “لترػػدخؿ "يػػيريل لػػ، الاػػزاع اليػػنري يمػػف خػػبلؿ ويمتػػل 

. ييميػػف ا"رتػػلر تيػػلف الػػرئيس دناللػػد ررايمػػب القػػلدر لػػ، رشػػريف الثػػلا، / اػػنليمتر نالػػذي يػػد"ن 2017يمػػلرس 
إل، إاملع اليميل"دة الرييريل الر، راديممل ناشاطف إل، وزب االرولد الدييماراط، نييتل إلرعلع ررييػل نيماػن 

ة عػد اليمػناليف لتناليػلت اليمروػدة خلقػل قػنات يػنريل الدييماراطيػل. نيشػير أاارة يمف شف ويمتل "يػيريل يمرمػنر 
إلػػ، يمقػػدر -ييمشػػيتل يتيػػرة– ػػذا الروػػنؿ لػػ، الييليػػل إلػػ، أف أردنطػػلف اجػػ  لػػ، رونيػػؿ "ػػدـ قلتتيرػػ، لتراتػػؤ 

 لتعاط نررزيز االورراـ لتادرات الرييريل الررييل ل، يؿ يمف الارب نالرللـ الررت،.
النلػػلؽ الػػنطا، لػػ، ليتيػػل يريػػس ألرللػػ، لػػ، يػػنريل. يماػػذ أف أ"تاػػت ررييػػل "ػػف قرار ػػل  إف د"ػػـ ررييػػل لوينيمػػل

  "يمتػػت الوينيمػػل الررييػػل تجمػػد لرنويػػد ليتيػػل روػػت 2016تت"ػػلدة الربلقػػلت الدتتنيمليػػيل يمػػن ليتيػػل لػػ، ينايػػن 
ييمػػل  قيػػلدة وينيمػػل قاػػل الرػػ، ررخػػذ يمػػف طػػراتتس يماػػرا لمػػل نراػػنض قػػنة جيمل"ػػلت اليميتيشػػيلت لػػ، شػػرؽ ليتيػػل.

"لرعػػػت ررييػػػػل تشػػػدة رػػػػدخبلت الاػػػن  اإلقتييميػػػػل  يمثػػػؿ يمقػػػػر ناإليمػػػلرات الررتيػػػػل اليمروػػػدة  الػػػػذيف يػػػػد"يمنف 
 الايدراليل ل، ليتيل نييرنف إل، ررزيز اانذ قلئد الجيش اليمنجند تطترؽ ختيال وارر.

رريميػؽ شػتيل ييمل  ن الولؿ ل، يػنريل  ايػرخديمت ررييػل جمند ػل لررزيػز يمؤييػلت الدنلػل لػ، ليتيػل لرنيػين ن 
وتالئمل داخؿ الجليمرل الررتيل. نوتيؼ ررييل الرئيي، ل،  ذا اليميػر،  ػن قطػر. إف ررتيػر الوينيمػل الررييػل 

الاطػري عػد دنلػل اإليمػلرات -"ف الرعليمف يمن الدنول ل، أزيمل الختية يمدؼ إل، إثتلت أف الروللؼ الرري،
ختيجػػ،. ييمػػل رػػنددت ررييػػل لتيػػنداف  ويػػث الررتيػػل اليمروػػدة ييميػػف أف يرجػػلنز اطػػلؽ دنؿ يمجتػػس الررػػلنف ال

رشػػلطر الخرطػػـن يمخػػلنؼ أااػػرة تشػػ ف الرػػ ثير اليمز"ػػزع لبليػػرارار ليمتيرػػلت األيػػتول طيػػر اليمشػػرن"ل لتجػػيش 
 التيت،.

الترد اإليرا ، لويمتل ررييل لػد"ـ اليػيلدة التيتيػل أعػرؼ يميمػل  ػن "تيػ، لػ، يػنريل  ويػث أف رطتػل ررييػل لػ، 
ايلتػل "ػف طػراتتس ال رػزاؿ طيػر ناعػول.  رلريخيػل رررتػر قػنات وارػر خطػر الرػدخؿ ايرخداـ الاػنة الريػيريل 
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الريػيري الرريػػ، لػػ، ليتيػػل عػػئيؿ  نقػػد ررػػزز  ػػذا الػػرأي تيػػتب رد لرػػؿ ررييػػل القػػليمت "تػػ، ققػػؼ الجػػيش 
 ليايال ررييل يمرجمل إل، طترؽ. 2015التيت، ل، يملين / أيلر 

ر وذرا تش ف ايرازاز ررييػل لػ، األشػمر األخيػرة  ويػث اشػرت ن"ت، الرطـ يمف  ذا اليلتال  أقت  وارر أيث
أااػػرة قػػنات "يػػيريل لػػ، دنؿ ألريايػػل  يمثػػؿ القػػنيملؿ ناليػػنداف  نرقػػل"دت الرػػنررات يمػػن يمقػػر وػػنؿ ر ييػػد 

. ن ػذا يعػيمف أف ررييػل قػلدرة "تػ، ويمليػل 2016الرئيس "تد الارلح الييي، ليمولنلل االااػبلب الررييػل "ػلـ 
ر عئيؿ لػرد لرػٍؿ "يػيري. نلػذلؾ  لػتف أاقػلر وارػر الػدنلييف  يمثػؿ رنيػيل  نيػرنا يمػف ييلدة ليتيل يمن خط

 "بلقلرمـ الدتتنيملييل يمن طراتتس ل، جزع يمامل لرجاب "داع ررييل.
ن"تػػػ، الػػػرطـ يمػػػف أف يػػػتنؾ أردنطػػػلف الػػػذي ال ييميػػػف الراتػػػؤ تػػػ، يررتػػػر يمقػػػدرا لرػػػدـ االيػػػرارار لػػػ، الشػػػرؽ 

لخلرجيػػل لػػ، يمروتػػل يمػػل ترػػد االااػػبلب "تػػ، جيراامػػل تشػػيؿ رئييػػ، ن"تػػ، األنيػػط  لاػػد ريػػزت ييليػػل ررييػػل ا
ويلع اظلـ الدنلل اليمنود اليميرار قتؿ "ػلـ  . إذا اجوػت ررييػل 2003ويمليل ييلدة الدنلل ل، الرللـ الررت، نا 

لػػ، ويمليػػل يػػيلدة يػػنريل نليتيػػل نقطػػر  لػػتف نعػػرمل يعػػليمف لؤليمػػف الجيمػػل"، لػػ، الشػػرؽ األنيػػط يػػيزداد 
   يميمل يرزز قنة وتالع أاارة دتتنيملييل نيميلال أردنطلف يرجؿ دنلل "لليم،.تشيؿ يتير

 اليمقدر: الشينالؿ إارريت
-http://nationalinterest.org/feature/how-turkeys-geopolitical-ambitions-could-change-the-middleالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتط: 

24207?page=2 
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كي: الدول الزاغبت بالطالم باملنطلت جنخظز خطخنا  مطئول أمٍز

 2012\2\3  صفا –واشنطن 
يتيػر إف اإلدارة األيميرييػػل لػـ راػرر ورػػ، ا ف ييايػل "ػػرض خطرمػل لتيػبلـ الرػػ، لػـ يػػرـ  قػلؿ يميػؤنؿ أيميريػػ،

ايرييملؿ نعرمل ور، ا ف  يمشيرا ل، النقت اايػ، إلػ، أف فجيميػن الػدنؿ اليمرايػل رارظػر خطراػل نررطػب لػ، 
 الريمؿ يمرال نردرؾ اا، ال ييميف ايرتدالالف.

اهلل اليـن اليتت "ف اليميؤنؿ األيميري، الذي لػـ روػدد ايػيم،  نااتت قويال فاأليلـف اليموتيل القلدرة يمف راـ
قنلػػ، فتيمػػل أف خطراػػل لػػـ ريػػرييمؿ ترػػد  لتااػػل لػػـ ااػػرر ترػػد ييػػؼ ياررعػػمل نيمػػلذا يػػيودث إذا لػػـ ييػػف أوػػد 

 الطرليف يميرردا لتادـن إل، طلنلل اليمالنعلتف  ل، إشلرة إل، اليتطل الاتيطيايل.
ل ترػد ليااػل يمراػلئتنف جػدا تػ ف جيميػن الػدنؿ اليمرايػل الرػ، ررطػب لػ، نأعلؼ فاوػف لػـ اقػؿ إلػ،  ػذا اليمروتػ

 د"ـ ارالؽ يبلـ تيف الجلاتيف ال رزاؿ رارظر خطرال نررطب ل، الريمؿ يمرال نردرؾ أا، ال ييميف ايرتدالالف.
نا"رتر اليميؤنؿ األيميري، أف الرديد يمف الرالرير الر، راشر "ف يمورنيلت الخطػل لتريػنيل فخلطئػلف  يمعػيال 

 فرطـ يؿ الرالرير الخلطئل "ف خطرال لتاال ناثانف يمف أامل يرينف يمايدة ليبل الجلاتيف نالشرتيفف.
نيلاػػػت اليػػػتطل الاتيػػػطيايل أ"تاػػػت أامػػػل لػػػف راتػػػؿ تناشػػػاطف نيػػػيطل لػػػ، "يمتيػػػل الريػػػنيل ترػػػد قػػػرار الػػػرئيس 

 .األيمريي، دناللد رريمب ل، اليلدس يمف ديييمتر اال"رراؼ تللادس ف"لقيمل إليرائيؿف
نروػػلنؿ الناليػػلت اليمروػػدة األيميرييػػل الراتيػػؿ يمػػف رػػ ثير قػػرار رريمػػب "تػػ، لػػرص اليمالنعػػلت اليميػػراتتيل تػػيف 

 الطرليف الاتيطيا، ناإليرائيت،.
نتمذا القدد  ز"ـ يمترػنث الػرئيس األيميريػ، لبلرالقيػلت الدنليػل جييػنف طػرياتبلت لػ، اجريمػلع لجاػل رايػيؽ 

لػػذي "اػػد األيػػتنع اليملعػػ، إف الاػػرار اليمررتػػؽ تللاػػدس فرػػـ ارخػػلذا يميػػل"دات الػػدنؿ اليملاوػػل لػػ، ترنييػػؿ ا
 إلريلع أيس يبلـ شليمؿ ندائـ نوايا،ف.

ناد"، طرياتبلت فأف الناليػلت اليمروػدة لػـ رقػدر وييمػل يميػتال "تػ، أي قعػليل رررتػؽ تللنعػن الامػلئ،  تيمػل 
 تش ف الودندف. ل، ذلؾ الودند اليموددة لتييلدة اإليرائيتيل ل، الادس. نلـ ارخذ يمنقال

نقػػلؿ ف ػػؿ رايػػر النعػػن الػػرا ف لػػ، األيمػػليف اليماديػػل لػػ، الاػػدس؟ ال  ند"ػػل الػػرئيس رريمػػب قػػراول جيميػػن 
 األطراؼ إل، يمناقتل الوالظ "ت، النعن الالئـ ل، جتؿ المييؿ / الوـر الشريؼف.
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يػػبلـ  أن الرويػػز نأعػػلؼ طػػرياتبلت فلمػػؿ يػػلف الاػػرار إذف يشػػير إلػػ، رختػػ، الناليػػلت اليمروػػدة "ػػف "يمتيػػل ال
عد أود الجلاتيف؟ يمرة أخر   أجيب  ال  نالناليلت اليمرودة يمترزيمػل "تػ، الػدناـ تللرنقػؿ إلػ، اراػلؽ يعػيمف 
يميػػػراتؿ يػػػتيم، يمزد ػػػر ليػػػؿ يمػػػف اإليػػػرائيتييف نالاتيػػػطياييف. نلمػػػذا اليػػػتب رناقػػػؿ  ػػػذا اإلدارة الريمػػػؿ "تػػػ، 

 النعلتف.نعن خطل يبلـ ييميف أف رجتب يبل الجلاتيف إل، طلنلل اليم
نا"رتػػر طػػرياتبلت أاػػ، فلػػ، النقػػت الػػذي ايمعػػ، ليػػ، قػػديمل  يمػػف اليممػػـ أال ايػػيم  لجمنداػػل تػػ ف رررطػػؿ تيػػتب 
اد"ػػػػػلعات يلذتػػػػػل تشػػػػػ ف طتيرػػػػػل قراراػػػػػل أن طرعػػػػػ،. ن ػػػػػذا االاورالػػػػػلت ال ريػػػػػل"د أوػػػػػدا  نال يػػػػػييمل الشػػػػػرب 

 الاتيطيا،ف.
لح اليػبلـ  ػ، لاػط يمػف خػبلؿ وػنار يمورػـر نرلتن فلػف يرواػؽ اليػبلـ تلالتررػلد "ػف اليمالنعػلت. لارقػل اجػ

نيميػػريمر نيمػػف خػػبلؿ اليمالنعػػلت. نيمػػف اليػػمؿ االتررػػلد "ػػف الطلنلػػل. نليػػف ذلػػؾ ال ييػػل"د أوػػدا  نياتػػؿ أن 
 رتيمل يتا، لرص الرنقؿ إل، ارالؽ يبلـ شليمؿ. نييينف ذلؾ ر يتل تللايتل لتشرب الاتيطيا،ف.
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 للزئيظ
ً
 حزب جزامب و"أف بي آي": خاضزة ضلفا

 2012\2\3لجديد  العربي ا  واشنطن ــ جو معكرون
ياند الرئيس األيميري، دناللد ررايمب يمرريل الرشييؾ تيمقداقيل يميرب الروايؽ الادرال، فأؼ تػ، آيف  ريمميػداإ 

.  ػػػ، 2016إلثتػػػلت تراعرػػػ، لػػػ، يمتػػػؼ الروايػػػؽ تللرػػػدخؿ الرنيػػػ، لػػػ، االارخلتػػػلت الرئليػػػيل األيميرييػػػل "ػػػلـ 
د  اليماظػػػنر  لػػػ، نقػػػت ررػػػيش أيميريػػػل أزيمػػػل يمرريػػػل يمارنوػػػل "تػػػ، يػػػؿ االوريمػػػلالت  نقػػػد ال رارمػػػ، لػػػ، اليمػػػ

  "اػديمل أطػلح ريرشػلرد ايييػنف تايػلدات نزارة الرػدؿ 1973ديرنريل رُاذر تػفيمجزرة ليتل اليتتف الشميرة "ػلـ 
 قتؿ أف يالدر يماقت، يميرايبلإ  "ت، نقن لعلئ  فننررطيتف.

رئيس الجديػد نلرياػ،  نلػـ يرراجػن نور، قتؿ ايربليم، اليتطل رييميلإ  تدأ شت  الروايؽ الرني، يوػـن وػنؿ الػ
ررايمب يماذ ذلؾ النقػت "ػف عػانط، "تػ،  ػذا اليمؤييػل الرػ، ُيرػرؼ "امػل ايػرابلليرمل "ػف التيػت األتػيض. 
 لجـ ررايمب ور، ا ف  وتيا،  نزير الردؿ جيؼ ييشاز  تيػتب "ػزؿ األخيػر اايػ، "ػف الروايػؽ الرنيػ،  

نتػػرت يمػػنلر يموااػػلإ خلقػػلإ  ييمػػل طػػرد اليمػػدير اليػػلتؽ نالئػػب نزيػػر الرػػدؿ رنب رنزاشػػرليف  تيػػتب رريياػػ، ر 
لػفأؼ ت، أيف جلييمس يػنيم،  يمػف يماقػت،  نعػاط "تػ، الئتػ، أاػدرن يميػلت، الػذي ايػرالؿ  ػذا األيػتنع. يمػل 

 أرادا ررايمب  ن النالع أن يمل نقا، ينيم، تػفاليموينتيلف ل، شملدر،  أيملـ اليناارس الرلـ اليملع،.
لخعنع  نرّد "ت، ررايمب تريريتلت يمتريمجل إل، اإل"بلـ  طلنلت رتل"لإ يػؿ نرلض يميرب الروايؽ الادرال، ا

اليمشرت، تمـ لػ، الروايػؽ. يػذلؾ  ااػ، اليميرػب "تاػلإ يػؿ رنايػلت ررايمػب "ػف راقػت يػتا، تػلراؾ أنتليمػل "تيػ، 
خػػػبلؿ االارخلتػػػلت الرئليػػػيل األخيػػػرة  لعػػػبلإ "ػػػف رلعػػػ، أيثػػػر يمػػػف يمػػػرة  طتػػػب الػػػرئيس نقػػػؼ الروايػػػؽ يمػػػن 

لؤليمف الانيم، اليميرايؿ يملييػؿ لتػيف  تػؿ "تػ، الريػس  وػّنؿ فأؼ تػ، أيف لتػيف يمػف يمشػرت، تػ، إلػ، يميرشلرا 
 يمررلنف ل، الروايؽ.

نارمػػػـ ررايمػػػب  أيمػػػس الجيمرػػػل  يميػػػؤنل، فأؼ تػػػ، آيف ننزارة الرػػػدؿ تػػػػفريييسف الرواياػػػلت لقػػػلل  خقػػػنيم، 
ر يميؤنل، نيموااػ، أؼ تػ، آي ننزارة الدييماراطييف. نقلؿ ل، راريدة "ت، ويلت، "ت، يمنقن فرنيررف إف فيتل

الرػػدؿ  قػػليمنا تريػػييس "يمتيػػل الروايػػؽ اليماز ػػل  لقػػلل  الػػدييماراطييف نعػػد الجيممػػنرييفف  تػػدنف رنعػػيولت 
إعلليل. نرػلتن ررايمػب ف ػن أيمػر لػـ ييػف يمػف اليميميػف رقػنرا قتػؿ لرػرة ققػيرةف  يمشػيداإ يمػف جمػل أخػر  تريمػؿ 

 "يمبلع فرائريفف "لرعنا اليميؤنليف "امـ.
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يّتيمل ازداد خالؽ الروايؽ "ت، التيت األتيض  ارران يماينب الرنرر "اد ررايمب  الذي يولنؿ جل ػداإ يمررلػل ن 
أنراؽ يمػػنلر اليميػػرنرة  ترػػديمل أتػػد  األخيػػر ا ريمليمػػ، أخيػػراإ تتاػػلع الػػرئيس. ليػػف الجنلػػل األخيػػرة الرػػ، يخنعػػمل 

ت، آيف  نرعػن الوػزب الجيممػنري  ررايمب ل، يمررير،  ذا  ، األشرس  ألامل رير، إل، رشني، ييمرل فأؼ
لػػ، يمناجمػػل يمؤييػػل ايػػرختلراريل "رياػػل. لػػللرئيس يرجػػ، إلػػ، اشػػر يمػػذيرة رئػػيس لجاػػل االيػػرختلرات  الالئػػب 
الجيممػػػنري دياػػػيف اػػػنايز  الرػػػ، رػػػرتط تػػػيف راّقػػػت فأؼ تػػػ، آيف "تػػػ، أوػػػد يميػػػل"دي ررايمػػػب نيػػػلررر تػػػلية/  

رنلر يػػريؿ  الػػػذي يػػػلف نراع يمػػل ييػػػيم، فيمتػػػؼ يػػػريؿف ن"يمػػؿ الريميػػػؿ االيػػػرختلرار، التريطػػلا، األيػػػتؽ  يرييػػػ
الشمير "ف لعلئ  ررايمب ناانذ يمنيين "تي،. نرررتر فيمذيرة انايزف  الر، ران ل، أرتن قاولت  أف لريػؽ 
ويمتل اليمرشول الدييماراطيل  يبلري يتيارنف  الذي يمّنؿ فيمتؼ يريؿف خػبلؿ الويمتػل الرئليػيل  رناطػ  يمػن نزارة 

يػ،  اػل إثتػلت أّف  اػلؾ روّيػزاإ يمػف يميرػب الروايػؽ الاػدرال، عػّد ررايمػب  نرشػني، يػيمرل الردؿ. نالمػدؼ الرئي
رنزاشرليف الذي يشرؼ "ت، "يمػؿ فأؼ تػ، آيف  ناأل ػـ يمػف ذلػؾ الرشػييؾ تانايػلا نراع رريػيف يمػنلر ييمواّػؽ 

 خلص.
اإلثاػيف اليملعػ،. نقّنرت لجال االيرختلرات ل، يمجتس الاناب ت يثريرمػل الجيممنريػل "تػ، اشػر اليمػذيرة يػـن 

نلتيمػرة األنلػػ،  خػرج يميرػػب الرواياػلت الاػػدرال، "ػف قػػيمر، لػػ، يميػلئؿ إداريػػل  نوػذر لػػ، تيػلف طيػػر يميػػتنؽ 
يمف اشر  ذا اليمذيرة اليريل  نقد نقتت ريلئؿ إل، التيت األتيض ت ف يمدير يميرب الروايؽ اليمرػّيف أخيػراإ  

زارة الرػدؿ يمػف أف ييػراؿ ررايمػب يمػذيرة لييػػت يرييػرنلر راي  قػد ييػرايؿ لػ، وػلؿ اشػر ل. ن اػلؾ قتػؽ لػ، ن 
قللل يتلر اليميؤنليف  يمف تيامـ رنزاشرليف أن ور، يمنلر.  يمتايل "ت، والئؽ نأدلل تمدؼ رقايل الويلب نا 

ند"ػػل رئػػيس يمجتػػس الاػػناب  تػػنؿ ريػػلف  لاشػػر اليمػػذيرة  ألامػػل ريػػل"د "تػػ، فرطميػػرف يميرػػب الروايػػؽ  تويػػب 
شػاطف "تػ، أتػناب فيمجػزرة ليتػل اليػتتف الشػميرة وػيف أقػلؿ اييػينف نزيػر قنل،. نالخشيل  ال يمف أف ريػنف نا

الردؿ نالئت،  نتللرلل، يػيم  لترجػؿ الثللػث لػ، الػنزارة  رنتػرت تػنرؾ  تتققػلع اليمواػؽ الخػلص لػ، لعػيول 
 فننررطيتف.

ررتػل لػ، نلـ ررنّقؼ يمولنالت يمان اشر اليمذيرة ل، اليناارس. لاػد ارمػـ الالئػب أداـ شػيؼ  أ"تػ، دييماراطػ، 
لجاػػل االيػػرختلرات  زيميتػػ، اػػنايز  ت اػػ، أريػػؿ إلػػ، التيػػت األتػػيض ايػػخل يماػػليرة "ػػف اليمػػذيرة الرػػ، رػػـ االراػػلؽ 
"تيمل لػ، اجريمػلع التجاػل  نطللػب تت"ػلدة الرقػنيت "تػ، الاػرار. ييمػل أّف  اػلؾ أقػنارلإ لػ، يمجتػس الشػينخ  

"تػػ، يمجتػػس الاػػناب. نالخطػػنرة لػػ، اشػػر رريػػد رقػػنيرلإ لتيمنالاػػل "تػػ، قػػرار الاشػػر الػػذي اقرقػػر ورػػ، ا ف 
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اليمذيرة  ، ريييس الريمؿ االيرختلرار، األيميري،  أي ييينف  الؾ "ت، األرج  شّؾ شػرت،  ال يػييمل لػد  
قل"ػػػدة ررايمػػػب  رجػػػلا "يمػػػبلع يميرػػػب الروايػػػؽ الاػػػدرال، اليميػػػدااييف الػػػذيف لػػػديمـ اوريػػػلؾ يػػػنيم، يمػػػن اليمػػػناطايف 

 األيميريييف.
ف اليموييمل ر جيؿ قدنر الويـ توؽ يملييؿ لتػيف  ورػ، الرتيػن اليماتػؿ  يمػل يراػ، نطتب يمنلر  ذا األيتنع يم

أف األخيػػر ييػػريمر لػػ، الررػػلنف نأف  اػػلؾ خينطػػل لتيمرلترػػل. لػػ، وػػيف ررطػػ، يػػؿ رقػػرللت ررايمػػب يمؤشػػرات 
 "ت، أا، يخش، أف يقؿ يمنلر إل، يمروتل يرمـ ليمل الرئيس تررقتل الردالل نيير الروايؽ.

لػػ، اليملئػػػل يمػػف األيميػػريييف أّف "تػػ، ررايمػػب الروػػّدث يمػػػن  71ل فيمنايمػػنثف أخيػػراإ  رأ  نلػػ، ايػػرطبلع لجليمرػػ
لػػػ، اليملئػػػل يمػػػف الجيممػػػنرييف. لخػػػنض يمرريػػػل يمارنوػػػل يمػػػن فأؼ تػػػ، آيف  51يمػػػنلر روػػػت الايػػػـ  يمػػػف تيػػػامـ 

خليػػرة ألي رئػػيس أيميريػػ،  ال يػػييمل إذا يػػػلف  ػػن اليمراػػ، شخقػػيلإ لػػػ، روايػػؽ راػػندا نزارة الرػػدؿ. نيماػػػليمرة 
ب ييينف لمل ردا"يلت ل، اليمروتل اليماتتل "ت، أتناب اليمناجمل اليتػر  "اػديمل رتػدأ يمبليمػ  روايػؽ يمػنلر ررايم

 تللظمنر ل، الرتين اليماتؿ.
 

 تم بحمد هللا


