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 اوغلو: صنواصل دعم وثأييد اللضية الفلضطينية

 7112\1\72  -معا-انقرة 
لفمسالطييية  لاليس  مالل الدال يد اكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغمو موقف بالدد  الالدا ل لميةالية ا
 الدبموماسي فحسب  إيما في كل المجاالت االقتدادية واالجتما ية والثيافية.

وقال اوغمالو خالدل ليا الل الوفالد البرلمالايي الفمسالطييي الال ت يالزور تركيالا حاليالا بميالر الالوزارة فالي ال ادالمة اييالرة: 
ا ج االولالالل لمخطالالوات التالالي قميالالا ب الالا "يحالالن يسالالير فالالي طريالالي واحالالد ويتجالالل دالالوب االسالالتيرار  حدالالميا  مالالل اليتالال

حيالالالث ان توج يالالالا الالالالل ييويالالالورا خالالالجل الالالالدول االخالالالرال لممخالالالاركة  خادالالالة دن االدارة االميركيالالالة بالالالددت بت ديالالالد 
 الكثير من الدول".

واخالالار الالالل ان ال مالالالل متوادالالل ليدالالالرة اليالالدس ومسالالالايدة الخالال ب الفمسالالالطييي وقةالاليتل ال ادلالالالة  ميالالدما الخالالالكر 
اقة التركيالالة الفمسالالطييية حسالالن تالالوران  الالال ت كالالان لالالل الالالدور الكبيالالر فالالي تحييالالي  الال   والتيالالدير لالالر يس لجيالالة الدالالد

 الزيارة ردا  مل زيارة وفد لجية الدداقة لممجمس التخري ي.
من جايب آخر دكد الوزير اوغمو  ةرورة التماسا الفمسطييي والوحدة  االمر ال ت يدفل باتجا  ت الاون وثيالي 

سالطييي  كمالا طالالب بتجا الل الت ديالدات االميركيالة بيطالل المسالا دات الميدمالة جدا ما بين البمالدين التركالي والفم
لوكالالالة الثالالوث الدوليالالة وو الالد باسالالتمرار الالالد ل التركالالي لمفمسالالطيييين مالالن خالالدل وكالالالة التيسالاليي والت الالاون الدوليالالة 

 التركية.
ز  مالالن خطالالوات ودالالرح الالالوزير "دن ال مالالل سيتوادالالل مالالا بالالين وزارتالالي الخارجيالالة والفمسالالطييية لتييالاليل مالالا تالالل ايجالالا

ووةل الميترحات الدزمة لم مل مستيبد  ويحن بددد التوجل ل ديالد مالن المسسسالات الدوليالة ليدالرة اليالدس  
 يالالالاا مجالالالاالت واسالالال ة ديةالالالا لم مالالالل كبرلمالالالاييين  واجبيالالالا فالالالي  الالال   المرحمالالالة دن ي مالالالل م الالالا لتحويالالالل وترجمالالالة 

مة لتحييالالالي اا الالالداف المرجالالالوة مالالالن المخالالالا ر الطيبالالالة التالالالي يكي الالالا لفمسالالالطين إلالالالل بالالالرامج  مالالالل متيدمالالالة ومسالالالتدا
 الطرفين".

ودخار اوغمو الالل دن االتدالاالت والت الاون بالين الجالايبين الفمسالطييي والتركالي يخال د قفالزة فالي جميالل المجالاالت 
من خدل المخاريل المختمفة التي ست دف لمتخفيف من وطأة الم اياة التالي ي يخال ا الخال ب الفمسالطييي تحالت 

 االحتدل.
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الوفالالد الفمسالالطييي محمالالد المحالالال  الالن خالالكر  وتيالالدير  لمجم وريالالة التركيالالة ر اسالالة وحكومالالة  مالالن ج تالالل د الالرب ر الاليس
وخالال با  مالالل د م الالل لفمسالالطين  االمالالر الالال ت تمثالالل فالالي المواقالالف التركيالالة المخالالرفة التالالي اتخالال  ا الالالر يس التركالالي 

 اردوغان لدالح اليةية الفمسطييية وليدرة اليدس.
المالالالر الواقالالالل  مالالالل خالالال بيا وقةالالاليتل محور الالالا اليالالالدس  واةالالالاف: "فمسالالالطين تت الالالرض ضخةالالالاع وفالالالرض سياسالالالة ا

ويحالالالن ييظالالالر الالالاليكل كخالالالريا ومسالالالايد فالالالي يةالالالاليا المخالالالترا لمالالالدفاع  الالالن فمسالالالطين وقةالالاليت ا ال ادلالالالة  وسالالاليبيل 
 مرابطين دامدين حتل تحرير اليدس".

واكالالد المحالالال ايالالل ال يمكالالن إحالالدل سالالدل فالالي الخالالري ااوسالالط دون إحالالدل السالالدل واامالالن فالالي فمسالالطين ودحالالر 
 حتدل".اال

 بمدية ديوب تميح اليا ب ااسير مروان البرغوثي خ ادة مواطية خرف
مالالن ج الالة ثاييالالة يظمالالت لجيالالة الدالالداقة التركيالالة الفمسالالطييية  اجتما الالا ا ةالالاب الوفالالد الفمسالالطييي البرلمالالايي مالالل 

 ر يس بمدية ديوب وبتيسيي من قبل ر يس جم ية الدداقة التركية الفمسطييية حسن توران.
د الفمسالالالطييي ال ديالالد مالالن الميالالالابات مالالن بيي الالا ليالالالاب ر الاليس بمديالالة ديالالالوب  ومحالالافظ مدييالالة اسالالالطيبول واجالالرال الوفالال

 ور يس غرفة التجارة والديا ة.
و بالر ر اليس بمديالة ديالوب  الالن د الل بالدد  لفمسالطين واليةالية الفمسالالطييية واسالت داد  التالال لمت الاون مالل البمالالديات 

مكايية لتبادل الخبرات وتحييي اليفل والفا الدة بثيالة التيالدل الفمسطييية في كافة المجاالت الممكية  مل وجود اال
 واالزد ار وتطوير المسسسات الوطيية الفمسطييية.

وفي إطار الخأن الفمسطييي تطري ر يس البمدية وحسن توران الل  دة قةايا مركزية تجسد دالورا مالن د الل 
ة وآالل الخال ب الفمسالطييي وم اياتالل  كالان واحتةان الجم ورية التركية خ با وقيادة ور اسة لميةية الفمسطييي

 دبرز ا موةوع ااسرال.
وتل خدل الميالاب االسالتماع لم ايالاة ااسالير المياةالل مالروان البرغالوثي  بالر إليالاب كممالة ل ةالو لجيالة الدالداقة 
فالالدوال البرغالالوثي  التالالي وةالال ت الحةالالور بدالالورة الم ايالالاة التالالي مالالرت ب الالا  مالالل الدالال يد الخخدالالي  ودالالورت 

ااسرال و وي ل وما ي ايون ميل من د وبات خدل مسيرة طويمة مالن اليةالال والدالمود من خدل ا دوةاع 
 والتحدت.
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ومالاليح ر الالاليس البمديالالة فالالالدوال البرغالالوثي خالالال ادة مواطيالالة لميا الالالب ااسالالير مالالالروان البرغالالوثي مالالالن بمديالالة ديالالالوب التالالالي 
الالل اليبالالي محمالالد بالالا ليزول فالالي بيتالالل سالالميت ب الال ا االسالالل تيميالالا بالدالالحابي الجميالالل دبالالو ديالالوب اايدالالارت الالال ت خد 

 يالالدما قالالدل إلالالل يثالالرب م الالاجرا  ودقالالال  يالالد   مالالا يجسالالد قيمالالة ورمزيالالة  الال ا الوسالالال الالال ت قالالدل ل سالالير البرغالالوثي  
ويحمل فالي طياتالل ال ديالد مالن الم الايي التالي تاليل  الن مالدال مخالاركة الجايالب التركالي الم يويالة اسالرال فمسالطين 

 االحتدل. كافة  وتيدير ل لميةال المب ول في سبيل تحرير اليدس ودحر
وفالالي سالالياي متدالالل  بالالر ر الاليس الوفالالد الفمسالالطييي محمالالد المحالالال  الالن خالالكر  وتيالالدير  لمواقالالف الالالر يس دردوغالالان 
قا د: "بمواقفكل المخرفة ورفةكل ليرارات ترمب وتدويتكل في اامل المتحدة ايتفض ال الل بأسر   مسكدا دن 

 الحتدل".اامن واالستيرار في ال الل لن يتحييا ما دامت اليدس تحت ا
والتيل الوفد  محافظ اسطيبول ور يس غرفة التجارة والداليا ة المال ين دكالدا اسالت داد ما التالال فالي الت الاون مالل 
المسسسالالالالات الفمسالالالالطييية المماثمالالالالة فالالالالي كافالالالالة الجوايالالالالب  وتيالالالالديل الالالالالد ل والمخالالالالورة الممكيالالالالة لدرتيالالالالاب بفمسالالالالطين 

 ومسسسات ا.
كالن تيخاليطل  الو الجايالب االقتدالادت  وساليتل تف يالل ود الل ودكد ر يس غرفة التجارة دن دفةل جايالب مالن المم

 المخاريل االقتدادية المت مية بالبيية التحتية الفمسطييية.
ودخالالاد المحالالافظ ور الاليس الثرفالالة بمواقالالف ر الاليس الجم وريالالة التركيالالة والمتمثمالالة فالالي رفةالالل ليالالرارات ترمالالب  ومالالا 

وآالم الل حتالل ي الل السالدل واامالن  تمخض  ن  لا من خطوات ودجم الا  مالل مخالاركة الفمسالطيييين دوجالا  ل
 في فمسطين.
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 "الشؤون الدينية التركية" جعلن اصحضافة اجحماع دولي بشأن اللدش الاثنين

 7112\1\72    خدمة قدس برس -أنقرة 
د ميالالت ر اسالالة الخالالسون الديييالالة التركيالالة  اليالالول السالالبت  تيظالاليل اجتمالالاع دولالالي بخالالأن اليالالدس فالالي مدييالالة إسالالطيبول 

 ون ثايي/يياير الجارت.كاي 30و 29يومي 
وقال بيان دادر  ن ر اسة الخسون الديييالة  دوردتالل وكالالة اايبالاب التركيالة الرسالمية  إن الثايالة مالن االجتمالاع 
 الالو الالالدفاع  الالن قةالالية اليالالدس وتأكيالالد د ميت الالا فالالي ال ييالالدة اضسالالدمية  وكالال لا ت زيالالز مخالالا ر التةالالامن مالالل 

 الخ ب الفمسطييي.
فريييالالالا  بيي الالالا باكسالالالتان  20فالالالي االجتمالالالاع المالالال كور ودةالالالاف البيالالالان  ديالالالل سيخالالالارا  دولالالالة مالالالن دوروبالالالا وآسالالاليا واه

يدوييسيا وال راي وااردن وفريسا وبريطاييا ود ربيجان  ومخاركة حوالي    باحثا و الما إسدميا. 70واه
   ا تالراف بالدد 2017وكان الر يس اامريكي  دويالد ترمب  قد د من في السادس من ديسمبر/ كايون دول 

 باليدس المحتمة  ادمة لال "إسرا يل"  و زمل ييل السفارة اامريكية إلي ا.
وددال اليالالرار إلالالل موجالالة كبيالالرة مالالن اضدايالالات  مالالالل مختمالالف اادالال دة ال سالاليما مالالن قبالالل الفمسالالطيييين والالالالدول  

دن  ال ربية واضسدمية و خرات الدول ااوروبية وااجيبية  حيث خرجالت تظالا رات  الميالة ميالددة ل ال ا اض ال
 وتأكيًدا  مل دن اليدس كايت وما زالت وستبيل  ادمة فمسطين اابدية.

 الن ةالم ا اراةالي ا  وج م الا  ادالمة  1980  ود ميالت  الال 1976وكايت إسرا يل قد احتمت اليالدس  الال 
 ل ا  في خطوة لل ي ترف ب ا المجتمل الدولي.
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 شحاينماير لـ"الغد": الحفاوض حول اللدش بئطار حل الدولحين

 7112\1\72   -االردنية الغد-عمان
يظريالة اكد ر يس جم ورية دلماييا االتحادية فرايا فالتر ختاييماير دن  يالاا دسالبابا وجي الة جالدا لمتخالكيا فالي "

دن اال تراف ااحادت باليدس ك ادمة اسرا يل من خأيل دن يسا ل في ترسيخ السالدل فالي الخالري ااوسالط"   
مسكالالدا ان الموقالالف االمالالايي فالالي  الال   المسالالألة "م الالروف" ومالالن دركايالالل "ةالالرورة الحفالالاظ  مالالل وةالالل اامالالاكن 

 ين".الميدسة ودن يتل التفاوض حول الوةل الي ا ي لميدس داخل إطار حل الدولت
وودالالالف الالالالر يس االمالالالايي  الالالال ت بالالالدد دمالالالس السالالالبت زيالالالارة لممممكالالالة تسالالالتمر يالالالومين  فالالالي ميابمالالالة مالالالل "الثالالالد"  
ال دقات االمايية اارديية بأي ا "تتمتل بيرب غير مسبوي"  مخيرا  الالل دن دلماييالا تالد ل ااردن حاليالا بالأكثر 

ااكثالر تميالزا لت اوييالا  وتالوفر ل ردييالين وكال لا  من مميار يورو  وت د الجام الة االماييالة ااردييالة دحالد اامثمالة
 لدج ين إمكاييات الدراسة.

وا تبالالالر خالالالتاييماير اسالالالتيبال ااردن لم الالالات ايالف مالالالن الدج الالالين السالالالوريين فالالالي اا الالالوال السالالالابية بأيالالالل "بحالالالي 
مج الالالود مب الالالر"  مسكالالالدا دن بالالالدد  "ستوادالالالل د الالالل ااردن لتمكالالالين  الالالسالب الدج الالالين مالالالن ال الالاليش فالالالي ظالالالروف 

 ايية". إيس
ودكد دن الديميراطية ال تسيط دماميا مالن السالماب. بالل يجالب وبخالكل متكالرر م الاودة اليةالال مالن دجم الا والفالوز 
ب ا  محال را مالن دن الالديميراطيات فالي كالل ديحالاب ال الالل "تواجالل اليالول تحالديات جساليمة  وال تسالتثيل دوروبالا مالن 

روج لدي الالزال بسالالبب  التثيالالرات المحوريالالة  لالالا. وي الالد مالالن بالالين  الال   التحالالديات دالال ود تيالالارات ودحالالزاب جديالالدة تالال
التي دحالدثت ا ال ولمالة  إةالافة إلالل الفجالوة المتزايالدة  ميالا بالين  الوالل حياتيالا: بالين المدييالة والريالف  بالين الفييالر 

 والثيي وبين كبار السن والخباب.
 وتاليا يص الميابمة:

تير وبا الث  مالل االسالتيرار فالي * كيف تييمون زيارتكل إلل ااردن  وكيف تيظرون إلل ااردن ك يدالر مسال
 ميطية مخت مة بالحرا ي؟

إييي بزيارتي ل ردن دزور خريكا وددييا الماييا دوما ما ي تمالد  ميالل ميال  دمالد طويالل. إن  دقاتيالا تتمتالل  -
بيالالرب غيالالر مسالالبوي. وتت الالاون دلماييالالا مالالل ااردن فالالي مجالالاالت ال مالالول والحفالالاظ  مالالل التالالراث الثيالالافي واليطالالاع 

إلالالالل ال ديالالالد مالالالن المجالالالاالت ااخالالالرال. كمالالالا دن دلماييالالالا تالالالدين بال رفالالالان لالالال ردن لتمكييالالالل الجيالالالود  ااميالالالي إةالالالافة
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االمالالان المخالالاركين فالالي الب ثالالة المةالالادة لالالدا ش مالالن التمركالالز ب الال   السالالر ة. غالالدًا سالالوف دزور الجيالالود االمالالان 
 في قا دة اازري. 

مالالن مميالالار يالالورو. وت الالد الجام الالة االماييالالالة دمالالا  الالن الت الالاون التيمالالوت  فالال ن دلماييالالا تالالد ل ااردن حاليالالالا بالالأكثر 
اارديية دحد اامثمة ااكثر تميزا لت اوييا  و ي في طور اليمو والتطوير فالي ال ديالد مالن التخددالات وتالوفر 
ل ردييالالين وكالال لا لدج الالين إمكاييالالات الدراسالالة. دتطمالالل بسالالرور لميالالا ي المرتيالالب اليالالول مالالل مجمو الالة مالالن طمبالالة 

دارة اا مال.   ايثار واه
سالالالرا يل وااراةالالالي الفمسالالالطييية  دحالالالد د مالالالدة وي الالال د ااردن  كويالالالل جالالالارا لكالالالل مالالالن ال الالالراي وسالالالورية والسالالال ودية واه

االسالالتيرار اليميمالالة فالالي الميطيالالة واليّيمالالة ل الال ا السالالبب بخالالكل خالالاص. إن بمالالدكل يم الالب دورا محوريالالا فالالي الميطيالالة. 
 ل لا.  كما ديل ييول ب  ا الدور بحكمة ورزاية كبيرتين. إييي دكن احتراما كبيرا
 * كيف تيّيمون ا تراف اضدارة ااميركية باليدس  ادمة ضسرا يل؟

د تيالالد دن  يالالاا دسالالبابا وجي الالة جالالدا لمتخالالكيا فالالي يظريالالة دن اال تالالراف ااحالالادت باليالالدس ك ادالالمة اسالالرا يل  -
مالالن خالالأيل دن يسالالا ل فالالي ترسالاليخ السالالدل فالالي الخالالري ااوسالالط. ولكييالالي ورغالالل  لالالا درجالالو دال يترتالالب  مالالل  الال   

وة تبريالالر لمكرا يالالة وال يالالف ةالالد إسالالرا يل  سالالواب فالالي بمالالدت دو فالالي دت مكالالان آخالالر. إن الموقالالف االمالالايي الخطالال
تجا      اليةية م روف. ومن دركان   ا الموقف ديةا ةالرورة الحفالاظ  مالل وةالل اامالاكن الميدسالة ودن 

 يتل التفاوض حول الوةل الي ا ي لميدس داخل إطار حل الدولتين. 
الب ض في ال الالل ال ربالي واضسالدمي حالول دال ود اليمالين المتطالرف فالي دوروبالا. وييظالر *  ياا قمي يساور 

الب ض إلل دلماييا بودف ا آخر حدن محافظ  مل قاليل الديميراطيالة فالي دوروبالا.  الل تالرون ت ديالدات جديالدة 
 لمديميراطية ولييم ا؟ 

يةالال مالن دجم الا والفالوز ب الا. الديميراطيالة ال تساليط دماميالا مالن السالماب. بالل يجالب وبخالكل متكالرر م الاودة ال -
دكالالرر  الال ا التيبيالالل ديةالالا كثيالالرا دمالالال دبيالالاب بمالالدت. إن الالالديميراطيات فالالي كالالل ديحالالاب ال الالالل تواجالالل اليالالول تحالالديات 
جسالالاليمة  وال تسالالالتثيل دوروبالالالا مالالالن  لالالالا. وي الالالد مالالالن بالالالين  الالال   التحالالالديات دالالال ود تيالالالارات ودحالالالزاب جديالالالدة تالالالروج 

 الال   التيالالارات ديةالالا إلالالل التثيالالرات المحوريالالة التالالي دحالالدثت ا  لدي الالزال وااليسالالحاب. وي الالود اليجالالاح الالال ت يحالالالف
ال ولمالالة إةالالافة إلالالل الفجالالوة المتزايالالدة  ميالالا بالالين  الالوالل حياتيالالا: بالالين المدييالالة والريالالف  بالالين الفييالالر والثيالالي وبالالين 

 كبار السن والخباب. 
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جتمالا ي. وفي الوقت  اتل حالدثت تثيالرات ج ريالة فالي الخطالاب السياسالي بسالبب الرقميالة وخالبكات التوادالل اال
فأدالالبحت اليثمالالة فالالي الكثيالالر مالالن الجالالداالت السياسالالية تالالزداد حالالدة وارتفا الالا  ورغالالل  لالالا يتيالالامل الوجالالول.  يالالاا 
قطا الالالات مالالالن مجتم اتيالالالا تتبا الالالد  الالالن ب ةالالال ا الالالالب ض ويختمالالالف الواقالالالل الالالال ت ت يخالالالل  الالالن واقالالالل اليطا الالالات 

دالالحف. بالتالالي تالالزداد دالال وبة ااخالرال  مالالا ي الالود ديةالا إلالالل  الالدل متاب ت الا لالاليفس ااخبالالار دو قرابت الا لالاليفس ال
تحييالالي دمالالر فالالي غايالالة اا ميالالة باليسالالبة لمت الالايش السالالممي فالالي المجتم الالات الت دديالالة  دال و الالو تالالوازن المدالالالح. 
يسرت   ا داخل المجتم ات تماما كما يسرت في ال دقات بين الدول. وي يش الياس ديةالا  يالا فالي الميطيالة 

 مدال د مية   ا التوازن. 
اب سواب في ال الل ال ربي دو الثربي دن ل من ااولوية قبل يخر الديميراطية فالي ميطيالة * ي تيد ب ض الخبر 

 مبتدة بالحروب الداخمية والفوةل.  ل توافيون  مل   ا التحميل؟
ليالالالد مالالالر بمالالالدت بتجربالالالة تاريخيالالالة محوريالالالة دظ الالالرت ليالالالا دن الديميراطيالالالة واالسالالالتيرار ليسالالالا وج الالالي تةالالالاد. بالالالل  -

بيالالل مسالالتيرا  مالالل المالالدال الطويالالل إال المجتمالالل الحالالر الالال ت ييالالول مواطيالالو  بتخالالكيمل  بالالال كس: ال يسالالتطيل دن ي
وال ت يترا بدور  مساحة ل ل كالي تتر الرع تخاليدت ل وقالدرات ل ورغبالات ل الخخدالية. لالل ياليجح  ال ا اضدراا فالي 

يحالو تخالكيل  بسط  اتل في دلماييا إال بمرور تاريخيا الخديد االل. لكن وبكالل تأكيالد ال يوجالد طريالي واحالد فيالط
 مجتمل حر. 

بالالالالطبل يتمتالالالل اامالالالن بأ ميالالالة كبيالالالرة. فالالالاامن دحالالالد االحتياجالالالات ااساسالالالية ل يسالالالان وةالالالماي ا ي الالالد دحالالالد د الالالل 
مسالالسوليات دت دولالالة. لكالالن تحييالالي اامالالن  الالن طريالالي تيييالالد الحريالالات ااساسالالية  الالو طريالالي خالالاط   مالالل المالالدال 

ة ةمان اامن والحريالة فالي المجتمالل  مالل حالد الطويل. إن اازمات الميدل ة في ميطيتكل ال تس ل من  ممي
 سواب. لكن   ا ال ي يي دال يبيل ال دف يدب د يييا.  

* ليالالالد ددالالالبحت مسالالالألة الدج الالالين دحالالالد د الالالل الممفالالالات الدوليالالالة.  مالالالل  كالالالس ب الالالض البمالالالدان ااوروبيالالالة ااخالالالرال 
التراجل وم ارةالة متزايالدة ا تمدت دلماييا مي جا إيساييا ميفتحا يحو استيبال الدج ين. لكن  ياا يز ة يحو 

 داخمية ل  ا الدور. كيف تيردون المخ د؟  
دوال وقبالالالالل كالالالالل خالالالاليب دود فالالالالي  الالالال ا السالالالالياي دن د بالالالالر  الالالالن  ميالالالالي احترامالالالالي لكالالالالرل بمالالالالدكل وخالالالال ب ااردن  -

واسالالت داد ل الكبيالالر لممسالالا دة. ليالالد اسالالتيبمتل فالالي اا الالوال السالالابية م الالات ايالف مالالن الدج الالين السالالوريين. و الالو 
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مب الالر. دلماييالالا سالالوف توادالالل د الالل ااردن فالالي تمكالالين  الالسالب الدج الالين مالالن ال الاليش فالالي ظالالروف بحالالي مج الالود 
 إيسايية. 

باليسبة الماييا ف ن الجدل حول المجالوب وال جالرة دثالار مخالا ر الكثيالر مالن اليالاس فالي اا الوال ااخيالرة. ايخالرط 
ين.  مالل الجايالب ايخالر الكثير من الياس في بمدت في حمدت وديخطة من دجل توفير استيبال آدمالي لدج ال

 ياا من يساور ل اليمي حول اا داد الكبيرة لميالاس التالي جالابت إلالل دلماييالا بحثالا  الن اامالان. و ال ا الجالدال 
ال ت يزداد سخوية في ب ض ااحيان سوف يتوادل. اامر الحاسل في رديالي  يالد  ال   الييطالة  الو دن يالوفي 

وب دو الحمايالالة وفيالالا لم ا الالدة جييالالف حالالول الدج الالين. كالال لا بالتزاماتيالالا: المدحيالالون سياسالاليا يتمت الالون بحالالي المجالال
يحي لدج ين ايتين من حروب د مية الحدول  مل الحمايالة. دمالا البحالث  الن حيالاة دفةالل اقتدالاديا  حتالل 
ن كالالان دا مالالا حالالافزا مخالالرو ا  مالالل المسالالتوال الخخدالالي  ف الالو ال يبالالرر يفالالس الحالالي فالالي اضقامالالة فالالي دلماييالالا.  واه

  التفرقالالالالة  مالالالالل محمالالالالل الجالالالالد لةالالالالمان حالالالالي المةالالالالط دين سياسالالالاليا ديةالالالالا فالالالالي ويجالالالالب  مييالالالالا م الالالالاودة دخالالالال   الالالال 
المستيبل. ال يجب دبدا دن ييابل م اياة اليالاس بالد مبالاالة. ولكالن حالي اضقامالة فالي دلماييالا دو دوروبالا ال يترتالب 
 مل كل حاالت الةيي. ف مييا الييالال بالمزيالد مالن دجالل  السالب ااخالخاص مالن دجالل تخفيالف م ايالات ل وت زيالز 

 ل والتيمية االقتدادية. السد
* ليالالد  ايالالت دلماييالالا مالالن  الالدة ا تالالدابات إر ابيالالة فالالي ايويالالة ااخيالالرة مالالا دثالالار اليمالالي حالالول وجالالود خديالالا إر ابيالالة 
وددولية في بمدكل. كيف تت الاممون مالل  ال ا التحالدت وكال لا مالل ساليياريو  الودة الميالاتمين الج الاديين السالابيين 

 إلل دلماييا؟
بدالدمة كبيالرة   2016ب  مل ميالدان برايتخالايد فالي بالرلين قبيالل د يالاد الماليدد  الال ليد دداب بمدت اال تدا -

بخالكل خالاص.  مييالالا الييالال بكالالل مالا فالي اضمكالالان داخالل إطالالار دولالة اليالايون الديميراطيالالة مالن دجالالل ميالل حالالدوث 
ا تالالدابات إر ابيالالة دخالالرال. ليالالد يجحيالالا فالالي تحسالالين الت الالاون وتبالالادل البيايالالات بالالين سالالمطات الخالالرطة سالالواب بالالين 
والياتيا االتحادية دو بين دول االتحاد ااوروبي  كما قميالا بتكييالف المالوا ح اليايوييالة. ب ال   الطرييالة يريالد ديةالا 
دن يكالالون جالالا زين ل الالودة الميالالاتمين االمالالان لالالدال تيظالاليل الدولالالة اضسالالدمية بخالالكل دفةالالل. إن مكافحالالة التطالالرف 

 والمجتمل الدولي.والت دب وال يف  و دحد دكبر التحديات التي تواج  ا دولتيا 
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 هيوزويك: كطع أميركا مضاعداتها للفلضطينيين يعني ثدخل إيران

 7112\1\72  -دوت كوم ""القدس -واشنطن
قالالالالت مجمالالالالة "ييوزويالالالالا" ااميركيالالالالة دن زيالالالالارة مايالالالالا بالالالاليس  يا الالالالب الالالالالر يس ااميركي إلالالالالل إسالالالالرا يل مالالالالن دغالالالالرب 

  امًا. 40الزيارات التي قال ب ا سياسي دميركي بارز مي  
اسية ااولالل ضسالرا يل  التالي قالال ب الا الالر يس ريتخالارد ييكسالون  ددالبحت  مميالة السالدل ييطالة فمي  الزيارة الر 

 مركزية  مل جدول د مال كل ر يس دو يا ب ر يس لمواليات المتحدة.
لكن     الزيارة  إلل جايب دي ا تأتي لمتأكيد  مل "دممالل فالي السالدل"  كايالت زيالارة باليس ضسالرا يل زيالارة محبالة 

 اضسرا يمية اليمييية ويا ب ر يس الواليات المتحدة اليمييي. بين الحكومة
مالالا لالالل يف مالالل بالاليس كالالان ميابمالالة دت فمسالالطييي  ولالالل يكالالن  لالالا باختيالالار   إ  إن الفمسالالطيييين قالالرروا مياط الالة تمالالا 

 الزيارة ردًا  مل ا تراف ترامب باليدس  ادمًة ضسرا يل.
ن كتبالل "تيالودور  رتالزل" ال دالر الحالديث  دكالد باليس  مالل وفي الخطاب ال ت دليا  بيس وال ت بدا كمالا لالو كالا

 ال دقات الوثيية واابدية بين إسرا يل والواليات المتحدة  فةًد  ن الرسالة التاريخية لدولة إسرا يل.
وباليسالالبة لم ظالالل اضسالالرا يميين  وق الالت كممالالات يا الالب الالالر يس موقالالل الموسالالييل  مالالل آ اي الالل. وقالالد توقالالف بالاليس 

وتكرارًا بسالبب تدالفيي الحةالور لالل  إال ديالل  يالدما تحالدث  الن الحاجالة إلالل إرسالاب  مميالة  خدل خطابة مراراً 
 السدل  اليا ل  مل وجود دولتين  لوحظ تدفي دحزاب الم ارةة فيط.

دما دول ا ال ين كايوا قد ا ترةوا  مل خطاب باليس الدال يويي  فمالل يكويالوا فالي اليا الة  إ  تالل طالرد د ةالاب 
مخالالالالتركة وم ظم الالالالل مالالالالن ال الالالالرب ب الالالالد الفتالالالالات  دمالالالالات تيالالالالول إن اليالالالالدس  ادالالالالمة تحالالالالالف دحالالالالزاب اليا مالالالالة ال

 لفمسطين.
ورغالالالل دن م ظالالالل اضسالالالرا يميين كالالالايوا سالالال داًب بالالالاض دن  الالالن ييالالالل السالالالفارة ااميركيالالالة إلالالالل اليالالالدس بحمالالالول ي ايالالالة 

ت اض الدن . ف ن ب ض دول ا ال ين يولون ا تمامًا وثييًا لمسياسة ااميركية تسابلوا  ما تثير بين وقال2019
سالاليواتم مالالا يالدفل بالاليس ل  الالدن  الن جالالدول زميالالي دقدالالر  7-5اادالمي االالال ت  كالالر دن المخالروع سيسالالتثري 

 بكثير لييل السفارة.
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ومالن المسكالالد ديالالل لالالل يكالالن الحمالاس الالال ت دخالال مل اليالالرار فالالي ال الالالل ال ربالي. ومالالل  لالالا  فالال ن غالبيالالة اضسالالرا يميين 
ل ييميالالالوا بخالالالأن دت  واقالالالب غيالالالر ميدالالالودة. واسالالالتمرت  الالال   كالالالايوا سالالال داب باالحتفالالالال بالالالأت فالالالوز دبموماسالالالي  ولالالال

 ال واقب في الظ ور يول الخميس  يدما  اجل الر يس ترامب الفمسطيييين بيولل:
" يدما ال يحترموييا قبل دسبوع وال يسمحون ليا بيا بميابمت ل   مل الرغل مالن دّيالا يماليح ل م الات المديالين مالن 

مالالة  درقالالال ربمالالا ال يسالالتو ب ا دحالالد  لكالالن  الال ا المالالال اين  مالالل الطاولالالة الالالدوالرات كمسالالا دات ود الالل  درقالالال  ا 
 ولن ي  ب إلي ل ما لل يجمسوا ويتفاوةوا لمتودل إلل السدل".

 واستمر ترامب قا ًد:
"دسالالالتطيل دن دقالالالول لكالالالل إن إسالالالرا يل تريالالالد إحالالالدل السالالالدل  وسيةالالالطرون فالالالي الي ايالالالة إلالالالل الجمالالالوس إلالالالل ما الالالدة 

ال فمن لن يكون ليا دت  دقة باليةية ب د اين".المفاوةات ضحدل السد  ل ديةًا  واه
إيالل د مالن فالي يفالس الوقالت دن مسالألة اليالدس  -ساخراً -وبطبي ة الحال  قال ترامب  كويل الدبموماسي الما ر 

غيالالر مطروحالالة لمييالالاش"  مالالا ييالالّوض مالالرة دخالالرال كالالل مالالا قالالالل دبموماسالاليو الواليالالات المتحالالدة حالالول  الال   المسالالألة  
وا إن اال تالالراف باليالالدس ك ادالالمة إسالالرا يل ال يثيالالر خالالي ًا فالالي دن الوةالالل الي الالا ي يبيالالل مدالالير  بيالالد الالال ين قالالال

 المفاوةات  ومن ثل د طي الفمسطيييين   رًا ل دل التفاوض.
مالن المسكالالد دن م ظالل اضسالالرا يميين مسالالرورون بتدالريح ترامالالب ااخيالالر. وال يالزال م الالدل قبولالالل فالي إسالالرا يل فالالي 

 ازدياٍد مستمر.
الكثيالرون إن الفمسالالطيييين قالد حدالالموا  مالل مالا يسالالتحيويل بالةالبط. فالالي حالين يخال ر مراقبالالون دكثالر  ميالالًا  ييالول

 باليمي. ومن الواةح دن السياسة الخارجية ااميركية ال تتل من خدل  ممية تداولية.
لمفاوةالات ويول االثيين دكد بيس مجددًا دن ا تراف الواليالات المتحالدة باليالدس  ادالمة السالرا يل لالن يسالتبي ا

الي ا ية في دت اتفاي سدل إسرا يمي فمسطييي. إ ًا كيالف يتسالاوال  ال ا التدالريح مالل قالول ترامالب إيالل "قالد دزال 
 مسألة اليدس  ن طاولة المفاوةات بالف ل"  او و ما  كر  قبل دسبو ين في تثريدة للم.

وبييمالالا ي تيالالد الكثيالالر مالالن اضسالالرا يميين دن الفمسالالطيييين مسالالسولون إلالالل حالالٍد كبيالالٍر  الالن حيييالالة  الالدل التودالالل إلالالل 
مميالالون فمسالالطييي   4.5سالالدل حتالالل اين  و الالو االد الالاب الالال ت ييكالالر  الفمسالالطيييون بخالالكٍل قالالاطل  يوجالالد بالف الالل 

 .ي يش ال ديد مي ل في فير مدقل  خادًة دول ا ال ين ي يخون في قطاع غزة
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واه ا توقفالالالالت الواليالالالالات المتحالالالالدة  الالالالن تيالالالالديل المسالالالالا دات لمفمسالالالالطيييين  فالالالال ن ثمالالالالة خالالالالخص آخالالالالر امثالالالالل إيالالالالرانم 
سالاليتدخل  وبالالداًل مالالن اليالالوة الم تدلالالة التالالي تيالالدم ا الواليالالات المتحالالدة  سالاليكون لالالدييا ال كالالس تمامالالًا. كمالالا دن  الال ا 

 التثيير في الي ج ليس في مدمحة إسرا يل.
ة فيما يت مي برفة ل التفالاوض مالل إدارة ترامالب. ومالل  لالا  بالداًل مالن دن يحةالر ليد تسّمي الفمسطيييون خجر 

 ترامب ُسممًا لمتوادل م  ل  فيد دحةر ميخارًا.
واه ا لالالالل يكالالالن  لالالالا كافيالالالًا ضثالالالارة المخالالالاوف  ف يالالالل يوجالالالد فالالالي تالالالل دبيالالالب الالالالب ض ممالالالن يخالالال رون بالالالاليمي إزاب مالالالا 

المتحالدة ستسالتأيف ال يوبالات المفروةالة  مالل إيالران فالي سيحدث مل اتفاي إيران. إ   دد ترامب بأن الواليات 
 دخ ر ُمي يًا ب لا االتفاي اليووت بخكٍل ف مي  إ ا لل تحدث تثييرات  امة. 4غةون 

ويتفي م ظم ل  مل دن االتفاي اليووت اضيرايي م يب. ومل  لا   ياا  دد قميل لمثاية مالن الال ين ي تيالدون 
 كومة تتبل في سياست ا الخارجية   ا الي ج الجرتب المت ور.ديل ُيمكن ت ديل االتفاي من ِقبل ح

مكايالالًا م يالالدًا بخالالكٍل ال ي الالا ي. ولسالالوب الحالالظ  مالالن الدالال ب توقالالل الطرييالالة التالالي سالاليتمكن مالالن  2018ُي الالد  الالالل 
ف الالل دت خالاليب سالالوال ج الالل  -الالال ت ال يالالرال سالالوال ااسالالود واابالاليض فيالالط-خدل الالا الالالز يل الحالالالي لم الالالل الحالالر 

 كل من إيران والفمسطيييين دسود بكثير مما  و  ميل.الوةل الحالي مل 
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 صفير أميركا الضابم : صخندم إصرائيل على حرق الجضور مع الديملراطيين

 7112\1\72سما   واشنطن / وكاالت /
قالالالال سالالالفير الواليالالالات المتحالالالدة السالالالابي فالالالي إسالالالرا يل  دان خالالالابيرو  إن الحكومالالالة اضسالالالرا يمية سالالالتيدل  مالالالل سالالالوب 

ديميراطيين في دميركا وحري الجسور م  ل  وا تبر دن الد ل ااميركي ضسالرا يل لاليس موةالل  دقت ا مل ال
 خدف حالًيا  لكيل قد يدبح ك لا في المستيبل.

وقالالال خالالابيرو  فالالي ميالالال لالالل فالالي "دتديتيالالا"  إن الالالردت ال الالال فالالي دميركالالا مييسالالل حالالول كالالل مالالا يت مالالي باليةالالية 
ااميركالالي ضسالالرا يل  إ  تالالرال اضدارة ااميركيالالة ةالالرورة د الالل إسالالرا يل الفمسالالطييية  لكيالالل ال يمالالت بدالالمة لمالالد ل 

 دون  دقة ات تطورات في ال ممية السياسية مل الفمسطيييين.
وكتالالب خالالابيرو دن "الييالالادة اضسالالرا يمية سالالتيدل  مالالل إحالالراي الجسالالور مالالل الالالديميراطيين فالالي الواليالالات المتحالالدة"  

ت مالل إيالران فالي الكالويثرس  والال ت دليالا  رغالل م ارةالة الالالر يس ودخالار إلالل خطالاب يتييالا و ةالد االتفالاي اليالوو 
 ااميركي في حييل  باراا دوباما.

وتطالالري الميالالال الالال ت كتبالالل خالالابيرو  الالال ت ي مالالل كزميالالل بحالالث فالالي مركالالز دبحالالاث اامالالن اليالالومي فالالي إسالالرا يل  
دس ال الالالال حالالالول باالخالالالتراا مالالالل الباحثالالالة تمالالالارا كوفمالالالان وايالالالتس  إلالالالل االسالالالتطدع الالالال  دجالالالرت مالالالسخًرا لفحالالالص الالالالر 

 الدراع بين الفمسطيييين واضسرا يميين في الواليات المتحدة.
وقال االثيان إن سسال االستطدع "بما يت مي بالدراع الفمسطييي اضسرا يمي  مل دت ااطالراف تالرال يفسالا؟" 

 سرا يل.غير موفي  ان التما ي مل الفمسطيييين ال ي كس بالةرورة  دل الموافية  مل الد ل ااميركي ض
ودخالار الباحثالالان إلالل دن ميظمالالي االسالالتطدع لالل يميحالالوا المسالالتطم ين إمكاييالة د الالل كالالد الطالرفين دن  الالدل د الالل 

 دت مي ما  إال دي ل دجبرو ل  مل اختيار طرف فيط.
% 26% مالن المسالتطم ين قالالوا إي الل ييفالون مسالتيمون  ميابالل 34وجاب في الميالال  الن يتالا ج االسالتطدع دن 

% قالالالالالوا إي الالالالل ديميراطيالالالالون  ودن م ظالالالالل المسالالالالتيمين  كمالالالالا  الالالالو الحالالالالال لالالالالدال 33كجم الالالالوريين و رفالالالالوا ديفسالالالال ل 
 الديميراطيين  يد مون الفمسطيييين  ودن   ا التوجل آخ  بالتدا د.

وقالالالال االثيالالالان فالالالي الميالالالال إن " الالال   المسخالالالرات يجالالالب دن تيمالالالي إسالالالرا يل  خادالالالة دن المسالالالتيمين والالالالديميراطيين 
 ب ااميركي".يخكمون دكثر من ثمثي الخ 
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وردال كاتبالالا الميالالال إيالالالل كالالان  مالالالل االسالالتطدع التفريالالالي بالالين الالالد ل ااميركالالالي ضسالالرا يل والموقالالالف مالالن ال مميالالالة 
السياسية مل الفمسطيييين  ودخارا إلل ةرورة التوةيح دن الد ل ضسرا يل غير مرتبط بالتطورات بيي ا وبالين 

دوبامالالا  دالالادي  مالالل دكبالالر د الالل دميالالي ضسالالرا يل و مالالل الفمسالالطيييين  مخالاليران إلالالل دن الالالر يس السالالابي  بالالاراا 
االسالالالتثمار بالدالالاليا ات التكيولوجيالالالة والميظومالالالات المةالالالادة لمدالالالواريخ ورفالالالل مسالالالتوال التيسالالاليي االسالالالتخباراتي 
والم مومالالالاتي بالالالين البمالالالدين بكالالالل مالالالا يت مالالالي بالت ديالالالدات اضقميميالالالة  ومالالالل  لالالالا  كالالالان مالالالن دخالالالد الالالالدا مين لحالالالل 

 الدولتين.
ن ااميالالالالركيين مييسالالالالمون بخالالالالأن اليةالالالالية الفمسالالالالطييية دكثالالالالر مالالالالن د الالالالل إسالالالالرا يل وال دقالالالالات واد الالالالل الكاتبالالالالان د

ااميركية اضسرا يل إلل جايب  لا  ردال الكاتبان إن كثيًرا مالن الخال ب ااميركالي  ال ساليما الخالباب واافارقالة 
يسالان  وبيالاب  مالل ااميركان وغير ل  "بددوا ييظالرون إلالل الدالراع اضسالرا يمي الفمسالطييي مالن زاويالة حيالوي اض

  لا ازداد د م ل لمفمسطيييين".
وقالالال الكاتبالالان إيالالل سالاليكون مالالن الدالال ب  مالالل الييالالادة اضسالالرا يمية الت امالالل مالالل حالالالة االسالالتيطاب الثيالالا ي فالالي 
الواليات المتحالدة  مثالل حالاالت إ الدن ترامالب دمالًرا وموافيالة الجم الوريين تميا ًيالا  وم ارةالة الالديميراطيين  مالل 

كون من الد ب  مي ا اتخا  جايب فالي  ال ا الدالراع  مثممالا ف الل ر اليس الحكومالة  بييالامين الفور  وك لا سي
 يتييا و   يدما يسي إلياب الخطاب الميا ض لدتفاي اليووت في الكويثرس مل الجم وريين فيط.

 الالالة ودكالالد االثيالالان دن "الالالثمن لمثالالل  الال   الخطالالالوات سالاليكون با ظمالالا  و الالو ابت الالاد مالالالن كالالايوا يوًمالالا حمفالالاب مالالن الج
ااخالالرال لمسياسالالة ااميركيالالة  و يالالدما تدالالبح اازمالالة اليادمالالة غيالالر قابمالالة لمحالالل  سالالتيدل الييالالادة اضسالالرا يمية دخالالد 

 اليدل  مل حرق ل     الجسور".
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 وكارثة الشرق ألاوصط«.. بينط»

 7112\1\72  االتحاد  جيمس زغبي
 مالل السياسالة فالي الخالري ااوسالط دقالل « مايا بييس»لل يكن ال جول ااخير من قبل يا ب الر يس ااميركي 

من كارثة  وايل يرال ال الالل مالن خالدل  دسالات اضيجيميالين اليميييالين  فيالد تجالاوز الواقالل اضقميمالي  مخمفالًا مالن 
 ورا ل فوةل  ارمة.

دة السياساليون فالي دميركالا مخالاطر السياسالات الخارجيالة المدفو الة ديالديولوجّيًا وقد كان المرب يأمل دن يالدرا اليالا
بالت مل من إخفاقالات ر اسالة جالورج بالوش االبالن  إ  قالاد الالر يس ااسالبي  الال ت كايالت رسيتالل لم الالل  مزيجالًا مالن 

جيا ديةالالًا مالال  بي اضيجيميالالين والمحالالافظين الجالالدد  الواليالالات المتحالالدة إلالالل غالالزو كالالارثي لم الالراي. وقادتالالل اايالالديولو 
 في ي اية المطاف.« الخير»إلل ا تياد دن الحرب م ركة ةرورية بين الخير والخر  وسييتدر في ا 

وكالالالان اضطالالالار الالالال ت وةالالال تل إدارتالالالل لمحالالالرب  الالالو: اضطاحالالالة بالطاغيالالالة  واالحتفالالالاب بأميركالالالا با تبار الالالا محالالالررة 
. وباليسالبة ايدالار اضدارة  كالان ال راي  وغرس د ا ل الديميراطيالة  ومالن ثالل يخالر ا فالي ربالوع الخالري ااوسالط

 اامر من المسّممات  لكن الواقل تكّخف خدف  لا.
فمالالالا لالالالل يدركالالالل المسدلجالالالون فالالالي رسيالالالت ل المجالالالردة  الالالو الواقالالالل اضقميمالالالي الم يالالالد  وخدودالالالًا التالالالاريخ وااطيالالالاف 

يرة  االجتما يالالة التالالي يتالالالألف مي الالا الخالال ب ال راقالالالي  وطموحالالات الالالدول المجالالالاورة لالالل. وفالالي غةالالالون فتالالرة قدالالال
ايزلالالي ال الالراي فالالي حالالرب د ميالالة طا فيالالة  و الالززت إيالالران مالالوط  قالالدم ا  وتورطالالت اليالالوات ااميركيالالة فالالي حالالرب 

 طويمة ومميتة ومحبطة  دون تحييي اليتا ج المرجوة حتل اين.
والخطر الحيييي في مخا دة ال الالل مالن  دسالة ديديولوجيالة ةاليية  الو ديالل فالي حالين دن تمالا ال دسالة قالد تكالون 

لف مالا لمطرييالة « مياسالباً »ال الل ال ت ُييظر إليالل لاليس  المالا لمالتحكل فيالل. ومالا تالرا  قالد يكالون  دستا  ولكن 
« يتحالالالرا»دو « يتدالالالرف»  ولكالالالن الواقالالل الالالال ت تحجبالالل  دسالالالتا  لالالن «ييبثالالالي دن تكالالون  مي الالالا اامالالور»التالالي 

 ايا ديت تيكر  ببساطة  دو ال تير بأيل موجود من اادل.
يرة إلل الخري ااوسط   الن  لالا ال مالل اايالديولوجي  فيالد احتفالل بالا تراف ااخ« بييس»و ك ا كخفت زيارة 

الر يس ترامب باليدس  ادمة ضسرا يل  ايل يتدور دن إسرا يل تحيي اليبوبة اضيجيميالة والخالرط الةالرورت 
 التي تفةي إلل يزول المسيح  وتحول الي ود.« اايال ااخيرة»لال
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إلالالل إسالالرا يل كمالالا لالالو كايالالت حّجالالًا ديييالالًا دكثالالر مالالن كوي الالا ب ثالالة « يالاليسب»وفالالي كثيالالر مالالن ااحيالالان  بالالدت زيالالارة 
كالالان ممي الالًا باضخالالارات اضيجيميالالة والدالالور الديييالالة  فالال كر الخميالالل إبالالرا يل « الكييسالالت»دبموماسالالية  وخطابالالل دمالالال 

 يل إن إسالرا»  واختالتل كممتالل قالا ًد: «درض المي اد»  ومجي  ل إلل «تيل الي ود»ويبي اهلل داود  وتحدث  ن 
مثالالل خالالجرة ةالالربت بجالال ور ا فالالي تربالالة ااجالالداد  وبييمالالا تيمالالو  تدالالل بفرو  الالا إلالالل  يالالان السالالماب  واليالالول وكالالل 
يالالول  تخالال د دولالالة إسالالرا يل الي وديالالة  والخالال ب اضسالالرا يمي دجمالالل   مالالل دالالدي اضلالالل  فيالالد كايالالت  ييالالدة الخالال ب 

دخالالالرال  وقالالالد كايالالالت تمالالالا الي الالالودت  الالالي التالالالي جم الالالت خالالالتات ةالالال اف اليالالالاس  وج مالالالت مالالالي ل جمي الالالًا كيايالالالًا مالالالرة 
 « ال ييدة  ي التي د ادت بياب دطدل اليدس  وج مت ا قوية مرة دخرال.. إن م جزة إسرا يل تم ل ال الل

دن »ولالالل يكالالن  لالالا التدالالريح المف الالل باليخالالوة  الالو كالالل مالالا قالالالل يا الالب الالالر يس  فيالالد دوةالالح بدالالورة ال لالالبس في الالا 
سالالما يل يجتم الالون اليالالول فالالي قةالالية مخالالترك وبمثالالة خالالبل إيجيميالالة  «  ة كمالالا لالالل يحالالدث مالالن قبالاللدبيالالاب إسالالحاي واه

د الادت »  ودخالار ديةالًا إلالل دن الواليالات المتحالدة «اجتثاث اضر اب المتطرف من  مل وجالل اارض»ت  د بال
التمويالل مالن ميظمالات المسالا دة التيميديالة االتالي تيالدل مسالا دات اضغاثالة واه الادة اض مالار إلالل الف الات « توجيالل

ولممالالالالرة ااولالالالالل  سالالالالييدل الالالالالد ل مباخالالالالرة إلالالالالل المسالالالاليحيين االالالالال ين دخالالالالار إلالالالالي ل  المتةالالالالررة مالالالالن الحالالالالرب كافالالالالةم 
 وااقميات ااخرال في ال راي.«م إخواييا المسيحيين»بال

مي تالالالل مالالالن إدراا ديالالالل با تياقالالالل الكامالالالل لميسالالالخة اضيجيميالالالة ضسالالالرا يل  ف يالالالل يةالالالل « بيالالاليس»بيالالالد دن ديديولوجيالالالة 
يود الالا الواليالالات المتحالالدة  فمالالل يالالأت يا الالب الالالر يس  مالالل  كالالر المسالالمار ااخيالالر فالالي ي الالش  مميالالة السالالدل التالالي ت

الفمسطيييين سوال مرة واحدة في خطابل. وايل ال يسالتطيل رسيالة دت خطالأ مالن جايالب إسالرا يل  لال لا لالل يال كر 
االحتدل الياسالي دو التوسالل االسالتيطايي  وحتالل المساليحيين الفمسالطيييين  الال ين رفةالوا ليالاب  احتجاجالًا  مالل 

 ال ين يحتاجون إلل الد ل ااميركي « إخواييا المسيحيين الميكوبين»لل ي كر ل من بين ييل السفارة  
الراميالالالة إلالالالل إ الالالادة برمجالالالة المسالالالا دات ااميركيالالالة لدالالالالح « بيالالاليس»ودود دن دقالالالول كممالالالة دخيالالالرة حالالالول ج الالالود 

إال دن  المسالالاليحيين فالالالي الخالالالري ااوسالالالط  ففالالالي حالالالين احتفالالالل اضيجيميالالالون فالالالي الواليالالالات المتحالالالدة ب الالال   الخطالالالوة 
قيادات الكيا س المسيحية في الخري ااوسط ايتيدت ا  و مل رغل م اياة جميل المجتم ات الدييية مالن  يالف 

اضر الالالالابي  فالالالالد خالالالالا دن المسالالالاليحيين ال الالالالرب ودبيالالالالاب ااقميالالالالات الديييالالالالة ااخالالالالرال قالالالالد دفالالالالرد ل « دا الالالالش»تيظالالالاليل 
مسيحيين في الميطية تخخل مالن التيالرب المتطرفون بأقسل ديواع الم اممة ودكثر ا وحخية  غير دن قيادات ال



 

 ــــشئ

 18ةــــــدولي شــــؤون
 

لمواليات المتحدة  ن كثب دو قبول إفراد ا بم اممة خادة  وال ساليما دن  لالا ساليفاقل مالن التالوترات الطا فيالة  
 وية  ل في خطر دكبر داخل دول ل.

اليمالالالالين المتطالالالالرف فالالالالي »إلالالالالل الميطيالالالالة  الالالالي  يادالالالالر « بيالالالاليس»ودخيالالالالرًا  ثمالالالالة مجمو الالالالة واحالالالالدة احتفالالالالت بحالالالالج 
 وتجا ل حيوي الفمسطيييين.« درض المي اد»  ايل ا تيي رسيت ل لمدولة الي ودية في «إسرا يل
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 كيف هلرأ املوكف ألامريكي من عملية "غصن السيحون"؟

 7112\1\72   71عربي  عمي حسين باكير
يثيالالر الموقالالف اامريكالالي مالالن  مميالالة غدالالن الزيتالالون ال ديالالد مالالن التسالالاسالت لالالدال خالالريحة واسالال ة مالالن المالالراقبين 
ممالالالن ا تبالالالروا اّيالالالل دقالالالل مالالالن السالالاليف الالالال ت كالالالان مالالالن المفتالالالرض دن يكالالالون  ميالالالل  فالمسالالالسولين اامالالالريكيين لالالالل 

 ي ترةوا  مل ال ممية ال سكرية التركية بالخكل ال ت كان متوق ًا. 
التدالالالريحات الرسالالالمية اامريكّيالالالة التالالالي دالالالدرت خالالالدل اليالالالومين ااّولالالالين مالالالن ال ممّيالالالة تةالالالّميت تفّ مالالالًا  غالبيالالالة

 لمخاوف تركيا ااميّية.
المتحدثالالة باسالالل البيالالت اابالاليض قالالالالت "ي الالرف مخالالاوف تركيالالا اامييالالة المخالالالرو ة ويأخالال  ا بخالالكل جالالّدت ب الالالين 

لا ف مالالت المتحدثالالة باسالالل الخارجيالالة االمريكيالالة اض تبالالار. سيوادالالل ال مالالل مالالل تركيالالا كحميالالف فالالي اليالالاتو"  وكالال 
 التي قالت يفس الكدل تيريبًا  مةيفًة اّن دور تركيا حاسل في  زيمة تيظيل دا ش.

 الالال   الم جالالالة التدالالالالحّية  والحالالال رة الالالالل حالالالّد مالالالا  ت الالالدف إلالالالل إحتالالالواب الجايالالالب التركالالالي  ول الالالل  الالال ا  الالالو السالالالبب 
ن"  باضةالالافة طب الالا إلالالل وجالالود مبالالّررات موةالالو ّية ااساسالالي فالالي  الالدل اال تالالراض  مالالل  مميالالة "غدالالن الزيتالالو 

 تج ل من الد ب  مل الواليات المّتحدة الوقوف في وجل ال ممّية ل ل ا ّم ا:
دوال: الواليات المّتحدة ت مل دّن المياطي المحتمالة مالن قبالل الميميخاليات الكرديالة "بالي وات دت" فالي خالمال سالوريا 

 ادة المسالسولين اامالريكيين ديفسال ل الال ين ا ترفالوا بخالر ية المخالاوف تخكل ت ديدًا دمييا مباخالرًا  مالل تركيالا بخال
 ااميية اييرة السيما تما الياب ة  ن ت ديدات من قبل حزب ال ّمال الكردستايي.

ثاييالالالاً: الميميخالالاليات الكرديالالالة الموجالالالودة فالالالي  فالالالرين ليسالالالت جالالالزبًا مالالالن التحالالالالف ةالالالد "دا الالالش"  مالالالل حالالالد قالالالول  
تاغون  وبالتالالي ال يوجالد لالدال واخاليطن حالافز كالافي لمالدفاع  ي الا   مالل ا تبالار المسسولين اامريكيين في البي

دّن  ري الالة اضدارة اامريكيالالة ااساسالالية فالالالي الوقالالوف إلالالل جايالالب الميميخالالاليات الكرديالالة  الالي دّن  الال   الميميخالالاليات 
 تياتل "دا ش".

رية فالالي  فالالرين خاّدالالة دّن ثالثالالا: فالالي ي ايالالة المطالالاف الواليالالات المّتحالالدة ال تمتمالالا مالالا توقالالف بالالل ال مميالالة ال سالالك 
الميطيالالة كايالالت تحالالت يفالالو  روسالالي مالالسخرًا مالالل ايتخالالار الخالالرطة ال سالالكرية الروسالالية فالالي المدييالالة  وبالتالالالي فمالاليس 
لالالدي ا مدالالمحة فالالي دن تةالالل يفسالال ا فالالي موقالالف مالالن  الال ا اليبيالالل  فةالالًد  الالن دن ال جالالول ال سالالكرت التركالالي ال 
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ود اامالالالريكيين الميتخالالالرين فالالالي دمالالالاكن دخالالالرال فالالالي يخالالالّكل خطالالالرًا  مالالالل المدالالالالح اامريكيالالالة دو  مالالالل درواح الجيالالال
 سوريا.

اجل  ال   ااسالباب  فال ن الحسالابات اامريكيالة كايالت تفتالرض ربمالا دّن  الدل اال تالراض  مالل  مميالة "غةالن  
تفّ ل لتركيا  وت ويةالًا ل الا  الن الت الرب مالن االلتزامالات التالي ُقِط الت دمام الا سالابيا  قالد الزيتون" سيكون بمثابة 

 يرةي  لا الجايب التركي ويخفف من دسباب التوتر بين البمدين.
لكن سر ان ما لوحظ وجالود تثّيالر فالي ل جالة الجايالب اامريكالي مالل دخالول البيتالاغون  مالل الخالط  و الو الج الة 

 مسسولة  ن السياسة اامريكية في سوريا.ااساسية التي ي تيد دّي ا 
فالالي البدايالالة  قالالال المتحالالدث باسالالل البيتالالاغون "يحالالن ال يتثاةالالل  الالن اسالالتخدال ااسالالمحة والم الالدات الميدمالالة مالالن 
التحالف لالاقوات سوريا الديميراطيالةم ات غالرض سالوال  زيمالة "دا الش". إ ا قالال دت فالرد دو مجمو الة بايت الاا 

ي  واه ا لالالزل اامالالر  سالالييطل الالالد ل الميالالّدل ل الالل"  مسكالالدا  مالالل دّن الواليالالات االتفالالاي م يالالا  سالالوف ييالالول بالالالتحيي
المّتحدة ممتزمة بحماية تركيا كخريا في الياتو  بما في  لا د ل ج ود مواج ة الت ديدات مالن حالزب ال ّمالال 

 الكردستايي.
ون"  بالالالالدا دّن ومالالالالل تكثيالالالالف الجايالالالالب التركالالالالي لحممتالالالالل اض دميالالالالة والسياسالالالالية لكالالالالي تواكالالالالب  مميالالالالة "غدالالالالن الزيتالالالال

البيتاغون يستخ ر رغبة تركّية في توسيل يطاي ال مميات ال سكرية  دو  مالل ااقالل  ال ا مالا كايالت تخالير إليالل 
 تدريحات ب ض المسسولين ااتراا.

خطالالاب مسالالسولي البيتالالاغون كالالان جالالاب ليحالالث تركيالالا  مالالل ةالالبط الالاليفس وةالالمان دن تبيالالل ال مميالالة ال سالالكرية 
اضدالالابات بالين المالالدييين  مالل د الالوة دييالرة إلالالل التركيالز  مالالل ال الدف المخالالترا التركيالة محالدودة اليطالالاي لتجيالب 

 المتمثل في ال زيمة "دا ش" في سوريا.
ليالالد بالالدا دّن  الال ا السالالياي ددالالبح بالالديًد لتدالالريحات المسالالسولين اامالالريكيين السالالابية  السالاليما مالالل اتدالالال الالالر يس 

ال الال ت اختمالف الطرفالان  مالل حيييالة مالا اامريكي ترمب بالالر يس التركالي رجالب طيالب دردوغالان  و الو االتدال
 جاب في فحوا .

وفيالالًا لمبيالالان الدالالادر  الالن البيالالت اابالاليض  فالال ن ترمالالب حالالّث فالالي االتدالالال يظيالالر  التركالالي  مالالل "تالالوخي الحالال ر 
وتفادت دت  مل من خأيل دن يسدت إلل وقوع يزاع بين اليوات اامريكية واليوات التركية"  الفتا إلالل ةالرورة 

 "تخفيض اليزاع  والحد من اا مال ال سكرية".دن تيول تركيا بال 
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الر يس اامريكي كان يخير  يا  مل ما يبدو إلالل يّيالة تركيالا فالي توساليل يطالاي  مميات الا ال سالكرية إلالل دب الد  
من  فرين  حيث دّكد الجايب التركي مسخرًا دّن قواتل المسّمحة مسالت دة لتط يالر مدييالة ميالبج. إ ا لالل يكالن  ال ا 

ياورة من قبالل الجايالب التركالي  فال ن توساليل ال مميالات ليخالمل ميالبج الحيالًا ساليسدت  مالل اارجالح اامر بمثابة م
 إلل ددال حاد مل الجايب اامريكي ول ل   ا ما يفّسر تثّير ل جة المسسولين اامريكيين.

سالد"  ميبح مديية تيل غالرب ي الر الفالرات ويتواجالد في الا اليالول ميميخاليات "بالي وات دت" الكرديالة ةالمن قالوات "ق 
وييتخالالالالر في الالالالا ديةالالالالًا قالالالالوات دمريكيالالالالة. اضدارة اامريكيالالالالة السالالالالابية كايالالالالت قالالالالد و الالالالدت الحكومالالالالة التركيالالالالة بسالالالالحب 
الميميخالالاليات الكرديالالالة مالالالن المدييالالالة إلالالالل خالالالري الفالالالرات ب الالالد دن إحتمت الالالا الميميخالالاليات الكرديالالالة فالالالي إطالالالار الحممالالالة 

 اامريكية ةد دا ش.
اسالالتحياي دمريكالالي مسّجالالل  ويجالالب  مالالل الواليالالات المّتحالالدة مالالن  الال ا الميطمالالي  تالالرال الحكومالالة التركيالالة دّن ميالالبج 

ال ف ّن اليوات التركية ستيول بتط ير المديية بيفس ا.  الوفاب بل  واه
 يالالاا زخالالل إ دمالالي وسياسالالي وميالالدايي كبيالالر حاليالالا لالالدال الجايالالب التركالالي ب الالد إطالالدي  مميالالة "غدالالن الزيتالالون" 

ايب التركي بتوساليل يطالاي ال مميالة ف الًد خاّدالة إ ا ت ّبر  ن حالة "طفح الكيل"  وربما يثرت   ا الوةل الج
لالالل يكالالن  يالالاا دت مخالالاكل مالالل الجايالالب الروسالالي الحيالالا  لكالالّن مثالالل  الال   الخطالالوة سالالت يي بالةالالرورة الدالالدال مالالل 
الجايالالالب اامريكالالالي الالالال ت يالالالرال المسالالالسولون ااتالالالراا دّيالالالل لالالالل ي الالالد ب مكاي الالالا االسالالالتمرار فالالالي الم الالالب  مالالالل الحبمالالالين 

 ي ا إتخا  قرار حاسل ب  ا الخأن.االتركي والكردتم ودّن  م
 

 تم بحمد هللا


