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 جسكيا: حل الدولخين ال ًصال الظبيل الىحيد لظالم شامل باملىطقت

مجمسس األمسن، مسن أن التس فير فسي المندوب التركي لدى األمم المتحدة فريدون سنيرلي، حّذر في إفادته أمام 
 عممية السالم "من ش نه أن يفسح المجال لدائرة جديدة من العنف"

 2012\4\22   نيويورك/ محمد طارق/ األناضول
اعتبسر منسسدوب تركيسسا السسدائم لسسدى األمسسم المتحسسدة فريسسدون سسسنيرلي، اليسسوم الفمسسيس، أن حسسل السسدولتين الفمسسسطينية 

 الوحيد لتحقيق سالم عادل وشامل ودائم بالمنطقة.واإلسرائيمية ال يزال السبيل 

جسا  ذلسسك فسي إفسسادة اسدميا السسسفير سسنيرلي، فسسالل جمسسسة مجمسس األمسسن الدوريسة حسسول الحالسة بالشسسرق األوسسسط 
 بما فييا القضية الفمسطينية، بمقر األمم المتحدة في نيويورك.

عمميسسسسة السسسسسالم بسسسسين الفمسسسسسسطينيين  وحسسسسذر السسسسسفير التركسسسسي مسسسسن أن التسسسس فير والجمسسسسود السسسسسذي طسسسسال أمسسسسد  فسسسسي
 واإلسرائيميين "يشعل التوتر، ومن ش نه أن يفسح المجال لدائرة جديدة من العنف".

؛ جسسرا  رفسسض إسسسرائيل 2014والمفاوضسسات بسسين الجسسانبين الفمسسسطيني واإلسسسرائيمي متوافسسة منسسذ أبريسسل/ نيسسسان 
أساسسا لحسل السدولتين، وتنكرلسا لجفسراج  1967واف االسستيطان والقبسول بحسدود مسا ابسل حسرب يونيسو/ حزيسران 

 عن معتقمين فمسطينيين.

وفي السياق، اسال سسنيرلي: "تتزايسد االنتياكسات اإلسسرائيمية فسي األراضسي الفمسسطينية المحتمسة، بمسا فييسا القسدس 
 الشسسسراية، بمعسسسدل ينسسسذر بسسسالفطر. وال يسسسزال التيسسسعيد السسسدراماتيكي باألنشسسسطة االسسسستيطانية عقبسسسة رئيسسسسية أمسسسام

 السالم".

وشدد عمى أن "القدس لي مدينة مقدسة لجميع الديانات التوحيدية الثالث، ويقسع عمسى عساتق البشسرية ب سسرلا 
 المحافظة عمى وضعيا التاريفي".

وكثّفسست إسسسرائيل فسسي السسسنوات األفيسسرة مسسن عمميسسات االسسستيطان ولسسدم المنسسازل الفمسسسطينية فسسي القسسدس الشسسراية 
ن الشسسسير الجسسساري، كشسسسف تقريسسسر لمنظمسسسة التحريسسسر الفمسسسسطينية عسسسن مفططسسسات مسسس 7والضسسسفة اليربيسسسة. وفسسسي 
 وحدة استيطانية، في القدس. 5700إسرائيمية جديدة لبنا  
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عمسسى ذات اليسسعيد، أكسسد المنسسدوب التركسسي، أن التقسساعس فسسي مواجيسسة عسسدم امتثسسال إسسسرائيل المسسستمر لمقسسانون 
االسسستيتار" ومسسا شسسيدنا  منسسذ بدايسسة مسسسيرة "العسسودة" السسدولي واسسرارات مجمسسس األمسسن يشسسجعيا عمسسى "المزيسسد مسسن 

 السممية أحدث مثال عمى ذلك.

وأدان بشسسسسسدة االسسسسسستفدام سيسسسسسر المتناسسسسسسب لمقسسسسسوة مسسسسسن جانسسسسسب القسسسسسوات اإلسسسسسسرائيمية واليجمسسسسسات المتعمسسسسسدة عمسسسسسى 
الفمسسسسطينيين العسسسزل السسسذين شسسساركوا بالمظسسسالرات السسسسممية احتجاجسسسا عمسسسى حرمسسسانيم مسسسن حقسسسوايم سيسسسر القابمسسسة 

 لمتيرف وتطمعاتيم الوطنية المشروعة.

كما أكد عمى أنه "ال يمكن لممجتمسع السدولي أن ييسض الطسرف عسن التجالسل اليسارخ لمقسانون السدولي"، داعيسا 
 إلى اتفاذ إجرا ات لواف استيداف المدنيين، وضمان إجرا  تحقيقات مستقمة وشفافة في الحوادث.

ة واالمتناع عن األعمال االستفزازية والضارة". كما طالب الجانسب وحث إسرائيل عمى "إظيار اإلرادة السياسي
نشا  حكومة شاممة".  الفمسطيني بس"التوحد والعمل من أجل الميالحة الوطنية وا 

مسسارس/ اذار الماضسسي، بشسسكل  30وأسسسفرت االعتسسدا ات اإلسسسرائيمية عمسسى فمسسسطينيين يتظسسالرون سسسمميا منسسذ 
يسسسسابة االف افسسسسرين. ويطالسسسسب  40زة، عسسسسن استشسسسسياد يسسسسومي، اسسسسرب الحسسسسدود الشسسسسراية لقطسسسساع سسسسس فمسسسسسطينيا وا 

 .1948المتظالرون بعودة الالجئين الفمسطينيين إلى مدنيم وارالم التي لجروا منيا عام 

من ناحية أفرى، حّذر سسنيرلي مسن أن األوضساع فسي اطساع سسزة عمسى "شسفا االنييسار" بعسد عقسد مسن الحيسار 
اع تفاامست بسسسبب أسسسوأ أزمسة ماليسسة تشسيدلا وكالسسة سسوث وتشسسييل الالجئسسين اإلسسرائيمي، مشسسيرا أن م سساة القطسس
 الفمسطينيين "أونروا" في تاريفيا.

مميسسسون  11ماليسسين دوالر إضسسسافية لاونسسروا، كمسسا اسسررت التعيسسد بتقسسديم  10ولفسست إلسسى أن تركيسسا أعمنسست عسسن 
 يورو لمشروع بنا  محطة تحمية الميا  المركزية في سزة.

ينساير/ كسانون  23ة األممية من أزمسة ماليسة فانقسة جسرا  تجميسد الواليسات المتحسدة األمريكيسة فسي وتعاني الوكال
 مميون دوالر(. 125مميون دوالر من مساعدتيا ) 65الثاني الماضي، مبمغ 
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وفيمسسا يتعمسسق بممسسف األزمسسة السسسورية، اسسال السسسفير التركسسي، إن بسسالد  "ستوايسسل جيودلسسا لتيدئسسة الوضسسع عمسسى 
 ع العممية السياسية، وستوايل جيود مكافحة اإلرلاب وتحقيق االستقرار في سوريا".األرض ودف

االف كيمسو متسر مربسع  4وأضاف: "العمميات التي امنا بيسا )درع الفسرات، وسيسن الزيتسون( طيّسرت أكثسر مسن 
ركة مسسن اإلرلسسابيين وفسسي الواسست نفسسسه، نتفسسذ فطسسوات لتحقيسسق االسسستقرار فسسي لسسذ  المنطقسسة مسسن فسسالل المشسسا

 المباشرة لمسكان المحميين في إعادة الحياة اليومية إلى طبيعتيا في عفرين )شمالي سوريا(".

مسسارس/ اذار الماضسسي، تمكنسست القسسوات التركيسسة المشسساركة فسسي "سيسسن الزيتسسون" مسسن تحريسسر منطقسسة  24وفسسي 
 يوًما عمى انطالق العممية. 58عفرين بالكامل من اإلرلابيين، بعد 

ات وبالتنسسسسيق مسسسع "الجسسيش السسسسوري الحسسر"، ب عمسسسال تمشسسسيط وتفكيسسك مفمفسسسات اإلرلسسسابيين، وشسسرعت تمسسسك القسسو 
 وت مين عودة األلالي إلى بيوتيم.
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 ماجيع: لم هخىصل إلى قساز بشأن الاوسحاب مً "الىىوي"

 2012\4\22   21عربي  توكاال -شنطنوا
اسسال وزيسسر السسدفاع األمريكسسي جسسيم مسساتيس إنسسه لسسم يسستم التويسسل بعسسد إلسسى اسسرار بشسس ن انسسسحاب بسسالد  مسسن االتفسساق 

 النووي الذي واعته القوى الكبرى مع إيران.

أيار/مايو المقبل إليسدار اسرار يحسدد مسا إذا كانست واشسنطن سستبقى عمسى  12وكان ترامب أعطى ميمة حتى 
 فيا باالتفاق أم تنسحب منه.اعترا

واسسال مسساتيس أمسسام لجنسسة الفسسدمات فسسي القسسوات المسسسمحة التابعسسة لمجمسسس الشسسيوخ بسسالكونيرس إن المنااشسسات ال 
 زالت جارية بين موظفي األمن القومي واألشفاص المكمفين بتقديم المشورة لمرئيس بش ن االتفاق.

ي االتفسسساق فسسسالل جمسسسسة لقسسسا  بعسسسدد مسسسن النسسسواب العسسسام وسسسسبق لسسسوزير السسسدفاع أن أعمسسسن دعمسسسه لبقسسسا  واشسسسنطن فسسس
 الماضي مشيرا إلى أن ذلك ييب في ميمحة بالد .

وأضساف مسساتيس أن لنساك نقاطسسا فسسي االتفساق النسسووي يمكسن تحسسسينيا ونعمسسل مسع األوروبيسسين عمسى تمسسك األمسسور 
 ار من الرئيس.لكن ال يوجد حتى ارار بش ن إن كان يمكن إيالحه بشكل كاف أو االنسحاب منه بقر 

وكان مستشار المرشد األعمى لمثورة اإليرانية عمي أكبر واليتسي اسال الفمسيس، إن الواليسات المتحسدة األمريكيسة 
 إذا فرجت من االتفاق النووي، فإن إيران ستفرج منه بكل ت كيد.

فساق النسووي مسن أّي وأضاف فسي تيسريحات نقمتيسا وكالسة "تسسنيم" اإليرانيسة أن "عمميسة إرضسا  ترامسب تُفقسد االت
 معنى، وأن إيران سير مستعّدة لالستمرار في اتفاق نووي ُيسبب الّضرر ليا".

وأكسسسد واليتسسسي أن "أمريكسسسا إذا أرادت أن تسسسنقض االتفسسساق النسسسووي فإنسسسه مسسسن سيسسسر المعمسسسوم إن كانسسست الجميوريسسسة 
 اإلسالمية اإليرانية ستبقى ممتزمة بتعيداتيا حيال لذا االتفاق".

"األوروبيسسسين إذا أرادوا أن يشسسسككوا فسسسي االتفسسساق النسسسووي مسسسن جيسسسة، وأن يفرضسسسوا الحظسسسر السسسذي تسسسم وأوضسسسح أن 
إليسسا   عسسن إيسسران بسسسبب القسسدرات الّدفاعيسسة الّيسساروفية والّتواجسسد اإليرانسسي فسسي المنطقسسة مسسن جيسسة أفسسرى، فسسإنيم 

 بذلك يكونون اد أفرسوا االتفاق النووي من أي ميمحة تعود بالنفع عمى إيران".
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اّل فسسإن إيسسران مسسستعدة ألي  وشسسدد واليتسسي عمسسى ضسسرورة "تطبيسسق االتفسساق النسسووي كمسسا لسسو مسسدّون بشسسكل دايسسق، وا 
 طارئ في لذا الفيوص".
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كا وإًسان ومصيدة "ثيىطيدًدض"..!  أمٍس

 2012\4\22  أمين لالعالم  بقمم: د.ناجي صادق شراب
ويسل بقرا تسه لمحسروب بسين أسسبرطة الفيمسوف اليونساني ثيوسسيديدس احسد السم رواد نظريسة القسوة او الوااعيسة، ت

لسسى أن منطسسق العالاسسات الدوليسسة لسسم يتييسسر  2500وأثينسسا ابسسل  عسسام ابسسل المسسيالد إلسسى اسسانون حتميسسة الحسسرب، وا 
وثابسست، ويقسسسوم عمسسى منطسسسق العسسسداوة ومعضسسمة األمسسسن، ولمسسسا المحركسسان لمسسسسموك السياسسسسي لمسسدول التسسسي تعطسسسى 

يوسيديدس ال يعني ان فيسار الحسرب لسو الفيسار الوحيسد، كمسا أولوية لميالحيا األمنية، لكن ما تويل إليه ث
يقول الفيمسوف االنجميزي لوبز ان الجو العايف ال يعني ان تسقط األمطار. لسذ  العالاسة لسي التسي تحكسم 

يران.  أمريكا وا 

لست تستحكم ف ساس العالاة لي الكرالية، والمعضمة األمنية. فالواليسات المتحسدة كونيسا القسوة الكونيسة التسي مسا زا
يسسسران مسسسن ناحيتيسسسا القسسسوة اإلاميميسسسة  فسسسي القسسسرار السسسدولي، وليسسسا ميسسسالحيا اإلسسسستراتيجية الثابتسسسة فسسسي المنطقسسسة، وا 
اليسساعدة والمحكومسسة بالبعسسد القسسومي اإلمبراطسسوري، لسسم تعسسد لسسي إيسسران ابسسل ثالثسسة عقسسود، اليسسوم تسسسعى إلمسستالك 

، وفيويسا فسي منطقسة الفمسيل والعسراق والسيمن، القدرات النووية، وتسسعى ان تمسد منساطق نفوذلسا شسراا وسربسا
 وسوريا ويوال لساحل البحر المتوسط.

ولسسذا التمسسدد اإلاميمسسي لسسه تسسداعيات فطيسسرة لسسيس فقسسط عمسسى الميسسالح األمنيسسة لسسدول المنطقسسة، بسسل عمسسى نظريسسة 
سسسسرائيل. ولسسسو مسسسا يعنسسسي أوال تراجسسسع المجسسسال الحيسسسوي إلسسسسرائيل  فتزالسسسه المجسسسال الحيسسسوي لمواليسسسات المتحسسسدة وا  وا 

بسسسدافميا، وتقمسسسسيص منطسسساق المجسسسسال الحيسسسوي لمواليسسسسات المتحسسسسدة، وثانيسسسا تقمسسسسص حجسسسم الميسسسسالح اإلسسسسستراتيجية 
لمواليسسات المتحسسدة، وتقاسسسميا مسسع إيسسران. وليسسذا التمسسسدد تسسداعيات مباشسسرة عمسسى مفيسسوم السسدور الكسسوني والقيسسسادي 

مسسع سيرلسسا مسسن السسدول مثسسل إيسسران وروسسسيا، العسسالمي لمواليسسات المتحسسدة، بمسسا يعنسسي تقمسسيص لسسذا السسدور وتقاسسسمه 
 ولذا يشكل تيديدا مباشرا لمميالح األمنية األمريكية.

وال تقتير تداعيات لذا التمدد اإليراني عمى الواليات المتحد  بل امن دول المنطقة المحورية مثسل السسعودية 
نسرا  انن فسي محاولسة إيسران توسسيع ومير، واإلمارات، وتييير فارطة التحالفات اإلاميميسة والدوليسة، ولسذا مسا 

فارطسسة تحالفاتيسسا اإلاميميسسه والدوليسسة مسسع روسسسيا، وتفعيسسل دور الفواعسسل مسسن سيسسر ذات السسدول مثسسل حسسزب ا . 
ومسن ثسم يشسكل لسذا تيديسدا امنيسا لفارطسة التحالفسسات التسي تسربط الواليسات المتحسدة بسدول المنطقسة. لسذ  العالاسسة 
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والمواجيسسة منسسذ الثسسورة اإليرانيسسة وسسسعى إيسسران لتيسسدير ثورتيسسا إلسسى الفسسارج.  تحكميسسا حالسسة مسسن التسسوتر التسساريفي
إشكالية العالاسة بسين السدولتين انيمسا تتزاحمسان نفسس المنساطق اإلسستراتيجية، وفيويسا منطقسة الفمسيل العربسي 

 التي كانت وما زالت احد ألم المناطق اإلستراتيجية الميمة والحيوية لمواليات المتحدة.

ام مسسسن تسسسوتر العالاسسسات محاولسسسة إيسسسران تضسسسفيم اوتيسسسا العسسسسكرية وسسسسعييا إلمسسستالك القسسسدرات النوويسسسة، وممسسسا فسسسا
والقدرات الياروفية عابرة القارات، ولذا التوجه يشكل ميدرا افسر لمتيديسد األمريكسي فسي المنطقسة. ولسذا مسا 

لة فسرض العقوبسات عمسى إيسران، يفسر لنا مواف اإلدارة األمريكية الجديدة من االتفاق النووي مع إيسران، ومسس 
ومسسا يفسسسر لنسسا اعسسالن إسسسرائيل اليسسريح بضسسرب المفاعسسل النسسووي فسسي ديسسر السسزور، ولسسي رسسسالة اويسسة إليسسران ان 

 إسرائيل اد ال تتوانى بضو  أفضر أمريكي من تكرار نفس المواف..!

إيسسران نجحسست فسسي تطسسوير لكسسن اإلشسسكالية الجديسسدة ان إيسسران لسسم تعسسد إيسسران مسسا ابسسل ثالثسسين عامسسا، فسسال شسسك ان 
ادراتيا العسسكرية، ونجحست فسي تثبيست وجودلسا فسي اكثسر المنساطق حساسسية مسن الناحيسة األمنيسة. لسذا الوضسع 

 سيضع اإلدارة األمريكية امام فيارات يعبة ومتعددة.

التمسدد لكن ما يحكم كل الفيارات األمريكية أنيا لن تسسمح إليسران بسإمتالك القسدرات النوويسة، ولسن تسسمح ليسا ب
اإلاميمي. ولذا المحدد اد يقف ورا  الفيسارات التسي اسد تمجس  ليسا الواليسات المتحسدة. ولعسل إبسرز لسذ  الفيسارات 
وأكثرلسسسا وااعيسسسسة وابسسسسوال المطالبسسسة بإعسسسسادة النظسسسسر فسسسسي االتفسسساق النسسسسووي المعقسسسسود بسسسين إيسسسسران و"مجموعسسسسة السسسسستة" 

ن إلواليسسات المتحسسدة إنسسسحابيا مسسن االتفسساق والسسذلاب والمطالبسسة بمزيسسد مسسن القيسسود، واذا لسسم يتحقسسق ذلسسك، اسسد تعمسس
 لفرض مزيد من العقوبات.

ويبقى فيار الحرب اائما سوا  بالوكالسة بالسسماح إلسسرائيل بتوجيسه ضسربات لممفاعسل النسووي إإليرانسي، او مسن 
يرانيسا لمتسداعي ات الكبيسرة التسي فالل المواجية المباشسرة، إال أن فيسار الحسرب الشساممة يبقسى مسستبعدا أمريكيسا وا 

يمكسسن ان تترتسسب عمييسسا، ولسسذا اسسد يتعسسارض مسسع ر يسسة السسرئيس ترامسسب وشسسعار  لسسدور الواليسسات المتحسسدة وأمريكسسا 
أوال، والتفسسوف ان مثسسل لكسسذا فيسسار يمكسسن ان يشسسجع عمسسى نشسسر اإلرلسساب، وتنشسسيط الحركسسات المتشسسدة فسسي كسسل 

 إتجا .



 

 ــــشئ

 10تــــــدولي شــــؤون
 

 للخازجيت ألاميركيت: مٍصد مً إضعاف الدبلىماطيت
ً
 بىمبيى وشٍسا

 2012\4\22العربي الجديد    واشنطن ــ فكتور شمهوب
بعسسد حسسوالي شسسير ونيسسف عمسسى افتيسسار ، وبعسسد فسسوز ، األربعسسا ، بيسسوٍت واحسسٍد فسسي لجنسسة العالاسسات الفارجيسسة 

يسسوتًا، عمسسى  42مقابسسل  57ديمقسسراطيين(، وافسسق المجمسسس ب كثريسسة  10جميوريسسًا مقابسسل  11وخ )بمجمسسس الشسسي
 تعيين مايك بومبيو وزيرًا لمفارجية األميركية، فمفًا لس ريكس تيمرسون، المقال.

(، لو دليل عمى ت ييسد ضسعيف وسيسر مس لوف. 43مقابل  56التيويت جا  مماثاًل، لما ناله سمفه تيمرسون )
 كون التشابه في األراام بمثابة م شر مبكر لتشابه مسيرة ثم ميير الوزيرين.واد ي

فسسسسسي العسسسسسادة يحظسسسسسى وزيسسسسسر الفارجيسسسسسة بموافقسسسسسة وازنسسسسسة، إن لسسسسسم يكسسسسسن بشسسسسسبه إجمسسسسساع مسسسسسن الحسسسسسزبين الجميسسسسسوري 
 والديمقراطي.

يسسين ، عمسسى تع2وامتنسساع  2يسسوتًا مسسن الحسسزبين، ضسسد  94عمسسى سسسبيل المثسسال، وافسسق مجمسسس الشسسيوخ بيالبيسسة 
الوزيرة ليالري كمينتون في الفارجية. لكن لذ  المرة لم ينضسم إلسى حسزب السرئيس دونالسد ترامسب، سسوى أربعسة 
ديمقراطيين وواحد مستقل، والعتبارات في معظميا انتفابيسة. وربمسا العتبسار أّنسه فسي الواست الحسالي "لسيس فسي 

 اإلمكان انن أكثر مما كان".

عمى تعيين بومبيو، مدى االعتراض عمى افتيار  في مجمسس الشسيوخ فقسط، بسل وال تعكس الموافقة المتواضعة 
 أيضًا في أوساط المعنيين بالش ون الدولية.

الرجسسل اسسادم مسسن عسسالم االسسستفبارات، وجديسسد عمسسى السسساحة الدبموماسسسية، تمامسسًا كمسسا سسسمفه تيمرسسسون، مسسع الفسسارق 
 في فمفية كل منيما.

، كنائب في الكونيرس، محيسورة فسي لسذا الحقسل. عمسل 2011ياسة سنة فبرة بومبيو بعد دفوله معترك الس
، لينتقسسسسل بعسسسسدلا إلسسسسى وكالسسسسة 2017فسسسسي لجنسسسسة االسسسسستفبارات فسسسسي مجمسسسسس النسسسسواب، حتسسسسى يناير/كسسسسانون الثسسسساني 

 مارس/اذار الماضي، عندما افتار  ترامب لفالفة تيمرسون. 13االستفبارات المركزية "سي اي إيه"، لياية 

ن "حزب الشاي" الذي تجاوز الحزب الجميوري، وجّر اسمًا من ااعدته إليه، ليفسوز بكتمسة وازنسة ثم إنه جا  م
 في مجمس النواب، تمّردت عمى ايادة الحزب وفرضت عميه االنجرار ورا لا.



 

 ــــشئ

 11تــــــدولي شــــؤون
 

واسسد أدى تمّردلسسا المتشسسدد إلسسى اإلطاحسسة بسسرئيس مجمسسس النسسواب جسسون بونيسسار، ابسسل سسسنتين، كمسسا إلسسى اإلطاحسسة 
جمسسسس الحسسسالي بسسسول رايسسسن السسسذي أعمسسسن، ابسسسل أسسسسبوع، انسسسسحابه مسسسن انتفابسسسات نوفمبر/تشسسسرين الثسسساني بسسسرئيس الم

 القادمة، بعد أن تعّذر عميه ضبط لذ  الكتمة.

بومبيسسو جسسا  مسسن لسسذا المواسسع السسذي ال يسسساوم عمسسى مواافسسه وتوجياتسسه، ولسسو لطالمسسا كسسان مسسن اليسسقور فسسي لسسذ  
والمسسسممين بالسسذات، حيسسث ييسسّنف أيسسًا ممسسن ال يسسدين اإلرلسساب  الكتمسسة، فايسسة فسسي نظرتسسه إلسسى الشسسرق األوسسسط

الذي يجري باسم اإلسالم، عمى أّنه "إرلابي محتمسل". كمسا سسبق وارتس ى أن الحسل األفضسل مسن التفساوض مسع 
 إيران لو "ايف موااعيا النووية".

الماضسسية. كمسسا رّددلسسا  كسسل لسسذ  المقسسوالت والمقاربسسات، جسسرى نبشسسيا ونشسسرلا فسسي اإلعسسالم، فسسالل األيسسام القميمسسة
أعضا  مجمس الشيوخ الذين اعترضوا عمى تعيينه، وطمبوا منه تفسيرلا أثنا  االسستماع إلسى إفادتسه فسي لجنسة 

 العالاات الفارجية، لكن األجوبة بقيت ضبابية.

جسسا ت  ثمسسة اعتقسساد بسس ّن الميمسسة التسسي اسسام بيسسا مسس فرًا إلسسى كوريسسا الشسسمالية، ولقسسا   مسسع زعيميسسا كسسيم جونسسغ أون،
كم شسسر عمسسى حيسسول تيييسسر فسسي مقارباتسسه الفارجيسسة، وترجيحسسه لمفيسسار الدبموماسسسي عمسسى المواجيسسة، ال سسسيما 
وأّنه اام فالل وجود  عمى رأس "سي اي إيه"، بعدة زيارات إلى الفسارج، وبنسى عالاسات مسع نفبسة مسن فبسرا  

ن بيورة أولية.السياسة الفارجية في واشنطن، وبما وضعه في الجو الد  بموماسي سمفًا، وا 

لكن في المقابل، يعرب كثيرون عن ارتيسابيم ألّن الرجسل "ظسّل" لترامسب أكثسر بكثيسر ممسا لسو عسازم عمسى لعسب 
ن كسان لسذا األفيسر، اسد سسالم بدرجسة كبيسرة، فسي تبييست السدور  دور الكابح، كما كسان تيمرسسون إلسى حسّد مسا، وا 

 ية.والحضور الدبموماسي لوزارة الفارج

الالفت أّن بومبيسو سسادر فسور التيسويت عمسى تعيينسه فسي أول جولسة لسه، لحضسور اجتمساع وزرا  حمسف شسمال 
 األطمسي "ناتو" في بروكسل؛ ثم االنتقال إلى الشرق األوسط.

وسسسرعان مسسا اسسرأ المراابسسون فسسي الشسسق الثسساني مسسن جولتسسه لسسذ ، عالمسسة أفسسرى عمسسى رفسسع حسسرارة الممسسف اإليرانسسي 
ذي كسسان فسسوق نسسار حاميسسة، فسسالل زيسسارة السسرئيس الفرنسسسي إيمانويسسل مسساكرون إلسسى واشسسنطن، والتسسي المسسستعجل السس



 

 ــــشئ

 12تــــــدولي شــــؤون
 

كانت أارب إلى حممة ليرف ترامب عن اسرار التفمّسي عسن االتفساق النسووي مسع طيسران. ولسو الممسف المتواسع 
 أن يشّكل محور زيارة المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، اليوم الجمعة، إلى واشنطن.

دايسسة حقبسسة بومبيسسو محاطسسة بكثيسسر مسسن عالمسسات االسسستفيام، لناحيسسة السسدور السسذي يزمسسع لعبسسه فسسي إدارة أميركيسسة ب
 مضطربة لم تعرف االستقرار بعد.

  



 

 ــــشئ

 13تــــــدولي شــــؤون
 

 السوماوي ًدعى إلقالت زئيظت الىشزاء لدعمها هقل طفازة بالدها للقدض السئيع

 2012\4\22  أ ف ب
طالب الرئيس الرومانى كسالوس يولسانيس اليسوم الجمعسة، مسن رئيسسة السوزرا  فيوريكسا دانشسيال االسستقالة، بعسد  

استشسارة السرئيس. واسال  موافقة الحكومة سرا عمى نقل سفارة بالدلا في إسرائيل من تل أبيب الى القسدس دون
رئسسيس السسبالد " دانشسسيال ال تتعامسسل بشسسكل جيسسد مسسع دورلسسا كرئيسسسة لمحكومسسة الرومانيسسة، ولسسذا يجعسسل الحكومسسة 

 عرضة لميجوم، لذا أنا أدعو عمنا الستقالتيا".

وكانسست الحكومسسة الرومانيسسة بقيسسادة فيوريكسسا دانشسسيال اسسد أعمنسست عسسن دعسسم بوفارسسست لنقسسل السسسفارة إلسسى القسسدس، 
عمى الرسم من التحذيرات التي أطمقيا رئيس البالد. إال أن رئيسة السوزرا  اسد أاسرت فسي واست سسابق بيسعوبة 

 تجنيد الدعم الكافي لمثل لذ  الفطوة.

فقد أكدت رئيسة وزرا  رومانيا فيوريكا دانشيال أمس الفميس، ب نيا تفضل نقل سفارة بوفارست فسي اسسرائيل 
ال تممسسك السسدعم الكسسافي فسسي بالدلسسا لمقيسسام بتحسسرك مسسن لسسذا النسسوع. واالسست لسسدى  مسسن تسسل أبيسسب إلسسى القسسدس لكنيسسا

لقائيسسسسا السسسسرئيس االسسسسسرائيمي ر وفسسسسين ريفمسسسسين فسسسسي القسسسسدس "نجسسسسري مشسسسساورات بشسسسس ن لسسسسذا الموضسسسسوع مسسسسع كافسسسسة 
 الم سسات في رومانيا".

األطسسراف".  وأضسسافت "لسسذا أممنسسا لكننسسا لاسسسف ال نحظسسى بالسسدعم السسذي نرسسسب فسسي الحيسسول عميسسه مسسن جميسسع
 والتقت دانشيال االشتراكية الديمواراطية االربعا  رئيس الوزرا  االسرائيمي بنيامين نتنيالو.

وأفاد بيان يسادر عسن مكتسب نتنيسالو أنيمسا نااشسا "المسسائل الثنائيسة وتعزيسز التعساون والقيسام بمشساريع مشستركة 
لسسدفاع اإللكترونسسي". وأضسساف "أعسسرب نتنيسسالو فسسي العديسسد مسسن المجسساالت تشسسمل األمسسن واليسسحة والتكنولوجيسسا وا

عن تقدير  لموافقة الحكومة الرومانية عمى مسودة اسرار بشس ن إطسالق عمميسة نقسل سسفارتيا إلسى القسدس ورحسب 
 بتيريحات رئيس البرلمان الداعمة لمتحرك".

ة سياسسية فسي رومانيسا وت تي الزيسارة بعسد أيسام مسن إثسارة زعسيم الحسزب االشستراكي السديمواراطي ليفيسو دراسنسا أزمس
عبسسر إعالنسسه عسسن "اسسرار" الحكومسسة نقسسل سسسفارة السسبالد مسسن تسسل أبيسسب إلسسى مدينسسة القسسدس المتنسسازع عمييسسا. ويتبسسع 



 

 ــــشئ

 14تــــــدولي شــــؤون
 

التحسسسرك اسسسرار السسسرئيس األميركسسسي دونالسسسد ترامسسسب المثيسسسر لمجسسسدل فسسسي كسسسانون األول/ديسسسسمبر االعتسسسراف بالقسسسدس 
 عايمة إلسرائيل.

س، ولسسو مسسن يمسسين الوسسسط السسذي ايسسطدم مسسرارا مسسع الحكومسسة، اعتسسرض لكسسن السسرئيس الرومسساني كسسالوس يولسساني
عمسسى التحسسرك م كسسدا عسسدم إبالسسسه. واعتبسسر أن أي تحسسرك مسسن لسسذا النسسوع ال يمكسسن أن يحيسسل إال بعسسد اتفسساق 
اإلسسسسرائيميين والفمسسسسطينيين عمسسسى وضسسسع القسسسدس. ووسسسسط السسسسجال، أكسسسدت دانشسسسيال أن حكومتيسسسا تحسسساول فقسسسط 

 سفارة."منااشة" احتمال نقل ال

وكانت رومانيا الدولة الوحيدة في التكتل االشتراكي السسابق التسي حافظست عمسى عالااتيسا بإسسرائيل بعسد حسرب 
. وأاام السدكتاتور االشستراكي السسابق نيكسوالس تشاوتشيسسكو عالاسات جيسدة مسع منظمسة 1967األيام الستة في 

 التحرير الفمسطينية انذاك بقيادة ياسر عرفات.

  



 

 ــــشئ

 15تــــــدولي شــــؤون
 

 على الاجحاد ألاوزوبي عقد مؤجمس دولي حىل القدضجسكيا حعسض 

 2012\4\22  األناضول -بروكسل
اسسال وزيسسر الفارجيسسة التركسسي مولسسود تشسساووش أوسمسسو، إن عرضسسا اسسدم إلسسى االتحسساد األوروبسسي لعقسسد منتسسدى مسسع 

 منظمة التعاون اإلسالمي في اسطنبول حول القضية الفمسطينية ومدينة القدس المحتمة.

تيريحات يسحفية الجمعسة بعسد اجتماعسه بيسفته رئسيس مس تمر امسة منظمسة التعساون اإلسسالمي جا  ذلك في 
ورئسسيس المجنسسة التنفيذيسسة، مسسع ممثمسسة السياسسسة الفارجيسسة لالتحسساد األوروبسسي فيسسديريكا مسسوسيريني، واألمسسين العسسام 

ريسساض المسسالكي لمنظمسسة التعسساون اإلسسسالمي يوسسسف بسسن أحمسسد العثيمسسين، ووزيسسر فارجيسسة الفارجيسسة الفمسسسطيني 
 في بروكسل.

وأوضسسح تشسساووش أوسمسسو: "عرضسسنا عمسسى االتحسساد األوروبسسي عقسسد المنتسسدى فسسي اسسسطنبول الفريسسف المقبسسل بعسسد 
اجتماع الجمعية العامة لامسم المتحسدة، ورحسب االتحساد بسالعرض مسن حيسث المبسدأ، الفتسا إلسى أن "ممثمسين مسن 

 المنتدى وتوايته". الجانبين سيبحثان المواضيع التي سيتم تناوليا في

وتحدث الوزير التركي عن االجتماع الجمعة، واسال إنسه "كسان مثمسرا لميايسة وامنسا بيسفتنا ممثمسين عسن منظمسة 
التعسساون اإلسسسالمي، مسسع االتحسساد األوروبسسي، بتقيسسيم القضسسايا والمشسساكل التسسي نواجييسسا اليسسوم، وأحسسد تمسسك القضسسايا 

 وضع فمسطين والقدس".

ا يمكسسسسن فعمسسسسه ضسسسسد القسسسسرار السسسسذي اتفذتسسسسه الواليسسسسات المتحسسسسدة بشسسسس ن القسسسسدس وزيسسسسادة وأضسسسساف: بحثنسسسسا أيضسسسسا مسسسس
 المساعدات اإلنسانية لفمسطين، وما يمكن فعمه كذلك لتعويض المساعدات التي اطعتيا واشنطن".

  



 

 ــــشئ

 16تــــــدولي شــــؤون
 

كي مً الاجفاق الىىوي الاًساوي وطي ىهاث الخصعيد في املىطقتالاوسحاب الامٍس  ىاٍز

 2012\4\22  -"القدس" دوت كوم-رام اهلل
يسسرى محممسسون سياسسسيون ان انسسسحاب الواليسسات المتحسسدة االمركيسسسة مسسن االتفسساق النسسووي االيرانسسي سسسيقود منقطسسسة 
الشسسرق االوسسسط السسى سسسباق تسسسمح سيسسر مسسسبوق، وسسسييي  المنطقسسة لسسس "حسسرب عالميسسة ميسسيرة"، اذا مسسا اسسررت 

 لقيام بضربة عسكرية ضد الموااع النووية االيرانية.اسرائيل ا

وبحسسسب محممسسين فسسان مواسسف السسرئيس االمريكسسي مسسا زال سيسسر واضسسح بشسس ن تجديسسد التزامسسه باالتفسساق او اعالنسسه 
انسسسحاب واشسسنطن منسسه، عمسسى ضسسو  رفسسض اطسسراف االتفسساق اجسسرا  اي تعسسديالت عميسسه، وعمسسى ضسسو  التيسسعيد 

 ه االنسحاب عمى منطقة الشرق االوسط.والتوتر المرتقب الذي سيتسبب ب

واال المحمسل السياسسي، عبسد المجيسد سسويمم، فسي حسديث لسس "القسدس" دوت كسوم، ان "لنساك تفكيسرا اميركيسا جسديا 
باالنسسسحاب مسسسن االتفسسساق النسسووي االيرانسسسي، فسسسي ظسسل الضسسسيوط التسسسي يمارسسسيا المسسسوبي اليسسسييوني عمسسسى االدارة 

الميركسسسي وحيسسسد فسسسي ظسسسل رفسسسض االتحسسساد االوروبسسسي االنسسسسحاب مسسسن لسسسذا االمريكيسسسة، ولكسسسن يبسسسدو ان السسسرئيس ا
االتفسساق، حيسسث اعسسرب اطسسراف االتفسساق االفسسرين بشسسكل يسسريح بانسسه ال يوجسسد بسسديل ليسسذا االتفسساق، وان العسسالم 

سيكون اكثر امقا، لذا فان ترامسب سيسسعى لمضسيط عمسى اوروبسا، اليجساد يسيية أكثسر تشسددا مسن وجيسة بدونه 
نظسسر ، امسسا االيرانيسسون فسسانيم سيرفضسسون بشسسكل اسساطع اي تعسسديل، لسسذلك فسسان االنسسسحاب االحسسادي يبقسسى احتمسساال 

 سير اوي في لذ  الفترة".

فساق مسن جانسب واحسد، فسان المنطقسة سستقبل عمسى واضاف سسويمم "فسي حسال انسسحبت الواليسات المتحسدة مسن االت
مرحمسسة امسسق شسسديد، باعتبسسار ان اميركسسا باتسست حسسرة فسسي توجيسسه ضسسربة عسسسكرية ضسسد ايسسران، او انيسسا اسسد تسسسمح 
السرائيل بتوجيه ضربة عسكرية، لذا فسان المنطقسة سستكون امسام حسرب، باعتبسار ان ايسران سسترد عمسى اسسرائيل 

لقواعسسد العسسسكرية الموجسسدة فسسي دول الفمسسيل، وسسستتحرك أدوات ايسسران فسسي وعمسسى الواليسسات المتحسسدة مسسن فسسالل ا
 المنطقة لممشاركة في عممية الرد، لذلك اد نكون أمام حرب عالمية ثالثة مييرة".

واوضسسسح ان "الفسسسوف بسسسات مشسسسروعا فسسسي المنطقسسسة، فسسسي ظسسسل وضسسسع ادارة ترامسسسب العسسسالم امسسسام عالاسسسات سيسسسر 
فميسسسسسة، وكجسسسسسز  مسسسسسن طبيعسسسسسة العالاسسسسسات مسسسسسع اليمسسسسسين االسسسسسسرائيمي مسسسسسسبواة، واستحضسسسسسار  الحسسسسسروب السسسسسسباب دا

 المتطرف".



 

 ــــشئ

 17تــــــدولي شــــؤون
 

من جانبه يرى المحمسل السياسسي، طسالل عوكسل، انسه "مسن المسرجح ان تقسدم الواليسات المتحسدة عمسى االنسسحاب 
مسسن االتفسساق النسسووي االيرانسسي، فسسي ظسسل التحسسريض االسسسرائيمي، وفسسي ظسسل مواسسف الحسسزب الجميسسوري والسسرئيس 

ين ليذا االتفاق" مشيرا الى ان "ترامب اعطى ميمة مسدتيا ثالثسة اشسير )شسارفت عمسى االنتيسا ( ترامب الرافض
وما زال االوروبيون وروسسيا واليسين يرفضسون اعسادة فستح االتفساق، اضسافة السى ان السرئيس الفرنسسي المتواجسد 

 في الواليات المتحدة فشل لياية االن بااناع ترامب بالعدول عن ارار االنسحاب".

وبين عوكل انه "في حسال انسسحبت الواليسات المتحسدة مسن لسذا االتفساق، فسان المنطقسة سستقبل عمسى حالسة تسسمح 
سير مسبواة، وستشجع اسرائيل عمى القيام بضربة عسكرية ضد ايران، لسذلك ستيسبح المنطقسة مييئسة بشسكل 

 اكبر لممواجية".

لسسى ان "اليسسورة مسسا زالسست سامضسسة، ،مسسا اذا وفسسي السسسياق، اشسسار المحمسسل السياسسسي، السسدكتور ايمسسن يوسسسف، ا
 كانت الواليات المتحدة ستقرر االنسحاب من االتفاق في ظل رفض االطراف االفرى، او االستمرار فيه".

واسسال "التيديسسد باالنسسسحاب مسسن االتفسساق يفسستح المنطقسسة عمسسى عسسدة سسسيناريولات، االول: ان التيديسسد ينسسدرج فسسي 
ى، فايسسسة فسسسي سسسسوريا، اضسسسافة السسسى ثنسسسي ايسسسران عسسسن القيسسسام بسسساي رد ضسسسد اطسسسار ابتسسسزاز ايسسسران فسسسي ممفسسسات أفسسسر 

اسسسرائيل، بعسسد ايسسام االفيسسرة بضسسرب ااعسسدة ايرانيسسة فسسي سسسوريا )ااعسسدة التيفسسور( وتوعسسد ايسسران بسسالرد عمسسى اليجسسوم 
الذي ادى الى مقتل عدد من الضباط االيرانيين، ولذا ي تي فسي بساب الضسيوطات النفسسية واالسستراتجية عمسى 

ن. اما السيناريو الثاني فيو: ان تقدم االدارة االمريكية عمى اليا  االتفساق، وبالتسالي سسترد ايسران بانيسا فسي ايرا
حل من اتفااية انتشار اسسمحة السدمار الشسامل، ولسذا سسيدفميا فسي مواجيسة مباشسرة مسع القسوى اليربيسة، فايسة 

ات عسكرية، بقيسام اسسرائيل والواليسات المتحسدة، امريكا وبريطانيا وفرنسا، ومن ش نه ان يقود المنطقة الى فيار 
مواعا عسسكريا فسي ايسران. ولسذا مسن شس نه ان يجسر المنطقسة السى حسرب ااميميسة،  15وفرنسا وبريطانيا بمياجة 

لسسذلك اسسد تنسس ى اسسسرائيل ودول الفمسسيل بنفسسسيا عسسن القيسسام بسس ي ضسسربة عسسسكرية، لتفسسادي انسسدالع حسسرب واسسسعة، 
 لمنع جر المنطقة الى حرب ااميمية". -انيا والواليات المتحدة بالعمميةمقابل ان تقوم فرنسا وبريط

ويرى يوسف ان "كل االحتماالت تبقسى ممكنسة الحسدوث، فسي حسال تفمسى السرئيس ترامسب عسن االتفساق النسووي، 
 لذلك ستكون المنطقة في االيام المقبمة امام حالة تيعيد وتوتر كبير".



 

 ــــشئ

 18تــــــدولي شــــؤون
 

 عً طياطت "جص العشب": اط
ً
 تراجيجيت الىالًاث املخحدة وإطسائيل في الشسق ألاوططبعيدا

 2012\4\22  معهد واشنطن  تشاك فرايميك و جيمس جيفري
نيسسسان/أبريل، فاطسسب كسسل مسسن تشسساك فرايميسسك وجسسيمس جيفسسري منتسسدى سياسسسي فسسي معيسسد واشسسنطن.  18"فسسي 

تشار األمن القومي اإلسسرائيمي وفرايميك لو زميل أادم في "برنامل األمن الدولي" في "مركز بيمفر" ونائب مس
سابقًا. وجيفري لو زميل "فيميب سولوندز" المتميز في المعيد ونائب سابق لمستشار األمسن القسومي فسي إدارة 

 الرئيس األمريكي جورج دبميو بوش. ةفيما يمي ممفص المقرر لمالحظاتيم".

 تشاك فرايميك

ة إلسرائيل في أنيا لسم تعسد تواجسه التيديسد الوجسودي السذي يبرز التييير األكثر جذريًة في الظروف االستراتيجي
واجيتسسه فسسي العقسسود الماضسسية. واسسد اسسال دافيسسد بسسن سوريسسون ذات مسسرة إنسسه حسسين يبمسسغ عسسدد السسسكان الييسسود فسسي 

مميسون نسسمة. والسس ال لسم  6.5ماليين نسمة، يكون وجود لذا البمد مضمونًا. واليوم، يبمغ عسددلم  5إسرائيل 
 نت إسرائيل ستيمد، ولكن، أي إسرائيل ستيمد؟يعد ما إذا كا

لنساك مسسا يسسدعو إلسسى التفسا ل. أواًل، ترسسسب السسدول العربيسسة فسي بنسسا  عالاسسات مسسع إسسرائيل، فقسسد دفسسل ولسسي العيسسد 
السسعودي األميسسر محمسسد بسسن سسسممان التسساريت مسسن فسسالل اعترافسسه بحسسق الدولسسة فسسي الوجسسود. إضسسافة إلسسى ذلسسك، ال 

سرائيل. وال تزال البالد معزولسة دبموماسسيًا إلسى حسد مسا، لكسن عالااتيسا الفارجيسة لسم توجد اوة عظمى معادية إل
تكسسسن أاسسسوى مسسسن أي واسسست مضسسسى. وانففسسسض التيديسسسد المحتمسسسل مسسسن أسسسسمحة السسسدمار الشسسسامل مسسسع ت جيسسسل العمسسسل 

 عمى األال في الوات الحالي. -ببرنامل إيران النووي 

فطيسسرة. إذ يحيطيسسا مسسن كسسل جانسسب دول فاشسسمة، أو دول تمسسر ومسسع ذلسسك، تواجسسه إسسسرائيل تيديسسدات اسسستراتيجية 
ب زمسسسات، أو دول معرضسسسة لمفطسسسر. كمسسسا أنيسسسا تواجسسسه عسسسددًا مسسسن الفيسسسوم بقيسسسادة إيسسسران، التسسسي ُتعتبسسسر الفيسسسم 
األكثر تقدمًا الذي واجيته عمى اإلطالق. وتشكل الجبيسة الدافميسة أضسعف نقطسة تواجييسا إسسرائيل، ولسذا لسو 

 ن ووكال لا استيدافه من فالل فوض حرب استنزاف.بالضبط ما اررت إيرا

كيسسف يجسسب أن تتعامسسل إسسسرائيل مسسع لسسذا الفيسسم؟ ستشسسّكل سسسوريا التسسي يسسسيطر عمييسسا اإليرانيسسون أسسسوأ النتسسائل 
المحتممة بالنسبة إلى إسرائيل، حيث يمكن أن تنشب الحرب مع الجميوريسة اإلسسالمية عمسى الجبيسة الشسمالية 



 

 ــــشئ

 19تــــــدولي شــــؤون
 

ال مقمسق بسالنظر إلسى أن طيسران اسد تكسون الفيسم األول السذي ال تسستطيع إسسرائيل ولسو احتمس -في أي واست 
 لزيمته عمى الفور.

سسسسرائيل  وفسسسي السسسسياق نفسسسسه، تطسسسرح الفيسسسائص الديموسرافيسسسة مشسسسكمًة رئيسسسسية أفسسسرى. ففسسسي الضسسسفة اليربيسسسة وا 
يونية لسسم تحسسدد فسسي المائسسة مسسن السسسكان. وعمسسى السسرسم مسسن أن الحركسسة اليسسي 40مجتمعتسسين، يشسسكل المسسسممون 

في المائسة نسسبة مرتفعسة بمسا  60مطمقًا النسبة المئوية المطموبة لبنا  دولة ييودية، إال أنه ال يمكن اعتبار الس 
 يكفي الستحقاق لذ  التسمية. فإسرائيل اليوم ُتحافظ بشكل أساسي عمى احتالل عسكري.

ى. ففسي اليسرب، لسم يعسد الكثيسر مسن الشسباب ويشّكل نزع الشرعية عن إسسرائيل فسي الفسارج مشسكمًة رئيسسية أفسر 
ي منون بالمبررات التي سمعولا لوجود إسرائيل، ناليك عن الفكسرة بس ن الدولسة لسي نموذجسًا لمنجساح. كمسا أّدت 

 التييرات في التركيبة السكانية األمريكية إلى تحّول العالاة الثنائية نحو األسوأ.

االعتراف ب نسه فسي حسين ال يسزال الجسيش أسساس أمنيسا، فسإن فائسدة  وفي لذا اإلطار، تحتاج إسرائيل أيضًا إلى
القوة اد تضا لت. فميس لناك حل عسكري لمقضية الفمسطينية. ولن ت دي أي ضسربة عسسكرية عمسى برنسامل 
إيسسران النسسسووي سسسسوى إلسسسى تسسس فير تقدمسسسه لبضسسسع سسسسنوات )عمسسسى السسسرسم مسسسن أن إسسسسرائيل سسسستتفذ لسسسذ  الفطسسسوة لسسسو 

لحقيقة، لم تحل السبالد مشساكميا اسط بواسسطة القسوة العسسكرية، بسل إنيسا ببسساطة أحسسنت ااتضى األمر(. وفي ا
إدارتيسسا. فبعسسد أن تعبسست األردن وميسسر مسسن اليسسراع، أاامسست عالاسسات سسسالم مسسع إسسسرائيل. كمسسا أجسسرت سسسوريا 

يومسًا  ذات مرة محادثات سسالم متقدمسة مسع عسدولا فسي الجسوالن. ومسن الناحيسة النظريسة، اسد يتعسب الفمسسطينيون
 ما من اليراع، لكن لذا يبدو مستبعدًا.

وفسسسي ضسسسو  لسسسذ  التحسسسديات، تبسسسرز عسسسّدة تويسسسيات لسياسسسسة األمسسسن اإلسسسسرائيمية. أواًل، يتعسسسين عمسسسى الدولسسسة إّمسسسا 
التويل إلى اتفاق مع الفمسطينيين أو االنفيال بيفة انفرادية. ومن سيسر المحتمسل التويسل إلسى اتفساق فسي 

م العربسسي، سالبسسًا مسسا يسستم يسسياسة اليسسراع كمعركسسة يسستم فوضسسيا مسسن أجسسل الحقسسوق. أي واسست اريسسب. وفسسي العسسال
لسسذلك، لسسيس لنسساك مجسسال كبيسسر لمتويسسل إلسسى تسسسوية. لسسذا، يتعسسين عمسسى إسسسرائيل أن توضسسح أنيسسا تسسسعى بنشسساط 
ذا لسسسم يسسستم  إلسسسى تحقيسسسق السسسسالم، وأنسسسه إذا لسسسم يسسستم التويسسسل إلسسسى اتفسسساق، يقسسسع المسسسوم عمسسسى التعن سسست الفمسسسسطيني. وا 
 التويل إلى اتفاق في السنوات القميمة المقبمة، يتعين عمى إسرائيل أن تسعى إلى انفيال أحادي الجانب.



 

 ــــشئ

 20تــــــدولي شــــؤون
 

ثانيًا، يتعين عمى إسرائيل تيييسر نظاميسا االنتفسابي، السذي لسو ميسدر العديسد مسن مشساكميا اإلسستراتيجية. فقسد 
 ا اليوم تثير إشكالية عميقة.كانت الم سسات االنتفابية القائمة تفدم البالد بشكل جيد، لكني

ثالثًا، عمى إسرائيل أن تجعل عالاتيا مع الواليات المتحسدة محوريسة فسي مسا يتعمسق بسياسستيا فسي مجسال األمسن 
القومي. وعمى الرسم من أن التحالف يحّد أحيانًا من حريسة المنساورة اإلسسرائيمية، إاّل أّنسه مسن سيسر الواضسح مسا 

عمسسى أاسسل تقسسدير، سسستكون أكثسسر فقسسرًا وضسسعفًا. ومسسن الناحيسسة  -دعسسم أمريكسسي  إذا كانسست السسبالد ستيسسمد بسسدون
العممية، يدل منح األولويات ليذ  العالاة عمى التوافق مسع الميسالح األمريكيسة كممسا كسان ذلسك ممكنسًا. فسيمكن 

ق سسالم التفاق أمني مع واشنطن أن يحّفز الجميور اإلسرائيمي عمسى تقسديم تنسازالت ميمسة مسن أجسل إبسرام اتفسا
اإلسسرائيمي -مع الفمسطينيين. وعالوًة عمى ذلك، إذا اكتسبت إيران القدرة النووية، فسي دي التحسالف األمريكسي

 دورًا ميمًا في إدارة شرق أوسٍط ينتشر فيه السالح النووي.

سسرائيل سيسر وارد،  وفي الماضي، كان النظسام األمنسي اإلاميمسي السذي ضسم السدول العربيسة والواليسات المتحسدة وا 
بسسسل كانسسسست إسسسسرائيل بحاجسسسسة إلسسسى الواليسسسسات المتحسسسدة لكسسسسي تمنحيسسسا ميسسسسزًة عسسسسكرية نوعيسسسسة عمسسسى السسسسدول العربيسسسسة 
المجسساورة. ولكسسن فسسي انونسسة األفيسسرة، أيسسبح مسسن الممكسسن تيسسور مثسسل لسسذا النظسسام، حتسسى لسسو لسسم يتطسسرق ولسسي 

 العيد السعودي األمير محمد بن سممان إلى ذلك بشكل يريح.

ن عمى اإلسرائيميين أن يتبنوا تفكيرًا مفتمفًا بشكل أساسي فيما يتعمسق بس منيم. إذ مسا زال الكثيسرون وأفيرًا، يتعي
مسسنيم ينظسسرون إلسسى وطسسنيم عمسسى أنسسه دولسسة ضسسعيفة ومحيسسورة ال يسسزال بقا لسسا عمسسى المحسسك. والحقيقسسة لسسي أن 

لمسسسنفس إذا  إسسسسرائيل ليسسسست ضسسسعيفًة أو فسسسي فطسسسر وجسسسودي وشسسسيك، لسسسذلك يمكنيسسسا أن تتيسسسرف بضسسسبط أكبسسسر
افتسسارت ذلسسك، مسسع تركيسسز أكبسسر عمسسى السسدفاع والدبموماسسسية. ومسسع ذلسسك، سسست تي ظسسروف تحتسساج فييسسا إلسسى اتبسساع 

 استراتيجية اليجوم، واد يكون ذلك في المستقبل القريب جدًا عمى الجبية الشمالية.

 جيمس جيفري

" السنيل 2018ن لمسدفاع السوطني لعسام تيف "استراتيجية األمن القومي" لمسرئيس ترامسب و"اسستراتيجية البنتساجو 
الذي تتبعه اإلدارة األمريكية بش ن اضسيتين أساسسيتين لمسا: نظسام األمسن السدولي السذي ورثتسه بزعامسة الواليسات 
يسسران وكوريسسا  المتحسسدة و"التحسسديات األربعسسة ونيسسف التحسسدي" التسسي تواجييسسا أمريكسسا مسسن ابسسل روسسسيا واليسسين وا 
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نيف. وحاليًا، لناك ثمانية بمدان لدييا القدرة عمى اسستكمال لسذا النظسام السذي الشمالية والتطرف اإلسالمي الع
سسرائيل واليابسان  تقود  الواليات المتحدة كمنتجين في الش ون األمنيسة، ولسي" بريطانيسا وفرنسسا وألمانيسا والينسد وا 

يسرة عمسى حسدودلا. وفسي والمممكة العربية السعودية وتركيا. واد واجيت لسذ  السدول تاريفيسًا تحسديات أمنيسة فط
المقابل، تيدف روسيا واليين إلى تفكيسك لسذا النظسام العسالمي والسدفول فسي بيئسة أمنيسة شسبيية بسالقرن التاسسع 

 عشر.

وفسسي حسسين يمكسسن تحسسدي النظسسام، سيسسر أن الواليسسات المتحسسدة نفسسسيا نسسادرًا مسسا تواجسسه تحسسديات مباشسسرة. وفسسي لسسذا 
م األمنسسسسي، مسسسسع أنسسسسه مسسسسن اليسسسسعب إانسسسساع الشسسسسعب األمريكسسسسي اليسسسسدد، يتمحسسسسور دور واشسسسسنطن فسسسسي دعسسسسم النظسسسسا

والحكومسسات الحميفسسة بسسذلك. لسسذا، يكمسسن الحسسل فسسي إعسسادة الت كيسسد عمسسى الطريقسسة التسسي فسسدم بيسسا لسسذا النظسسام السسذي 
وبالتحديسسسد مسسسن فسسسالل تسسسسييل تحقيسسسق السسسسالم واالزدلسسسار  -تقسسسود  الواليسسسات المتحسسسدة أفضسسسل الميسسسالح الدوليسسسة 

 ، في مجال التجارة، والتدفق الحر لمناس واألفكار، واألمن الجماعي.1945االستثنائي منذ عام 

والسسس ال لسسو، كيسسف تنسسدرج إسسسرائيل فسسي لسسذ  االسسستراتيجية؟ مسسن الناحيسسة التاريفيسسة، لطالمسسا شسسّددت السسبالد عمسسى 
الدبموماسسسي، عالاتيسسا األمنيسسة الثنائيسسة الفريسسدة مسسع الواليسسات المتحسسدة. ولفتسسرة طويمسسة، كانسست المسسستيمك األمنسسي و 

عمى الرسم من أنيسا كانست اسادرة عمسى السدفاع عسن نفسسيا. ولسم تعتبسر نفسسيا جيسًة فاعمسة رئيسسية فسي أي نظسام 
أمنسسي عسسالمي، ويرجسسع ذلسسك إلسسى حسسد مسسا إلسسى عسسدم انتمائيسسا لحمسسف "النسساتو"، وأيضسسًا بسسسبب عالاتيسسا المعقسسدة مسسع 

يل لسسيس إلنقسساذ السسبالد فحسسسب، بسسل لمحفسساظ عمسسى األمسسم المتحسسدة. ومسسن جانبيسسا، دعمسست الواليسسات المتحسسدة إسسسرائ
 منطق نظام األمن العالمي أيضًا.

دًا رئيسسسسيًا لامسسسن فسسسي  واسسسد تيّيسسسر مواسسسف إسسسسرائيل فسسسي لسسسذا النظسسسام بشسسسكل كبيسسسر. وأيسسسبحت السسسبالد انن مسسسزو 
ثالثسسسة اثنتسسسين بسسسإذن منيمسسسا، بينمسسسا تعمسسسل فسسسي ال -المنطقسسسة. وتشسسسارك عسسسسكريًا فسسسي ثالثسسسة مسسسن البمسسسدان المجسسساورة 

)سسسوريا( ضسسد ميسسالح نظسساٍم عسسدّو. كمسسا أّنيسسا فسسي مواجيسسة عسسسكرية يسسسودلا التسسوتر مسسع لبنسسان. وعمسسى نطسساق 
أوسع، تمعب ادرات الردع العسكرية والنووية الفاية بيا دورًا رئيسيًا فسي إبطسا  أنشسطة انتشسار األسسمحة فسي 

 المنطقة.

إلسى أمسن إسسرائيل، إاّل أّن النظسام األمنسي السذي تقسود  وعمى السرسم مسن تراجسع ألميسة الواليسات المتحسدة بالنسسبة 
أمريكسسا يشسسكل ألميسسة مركزيسسة إلسسسرائيل. والمشسسكمة الرئيسسسية التسسي تواجسسه إسسسرائيل لسسي إيسسران. وفسسي حسسين كانسست 
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سسسوريا دولسسًة مسسستقمة متحالفسسة مسسع الجميوريسسة اإلسسسالمية، إاّل أّنيسسا تعتمسسد انن بالكامسسل عمسسى طيسسران ولسسم تعسسد 
لتيسسّرف بشسسكل مسسستقل. وتواجسسه إسسسرائيل تيديسسدًا أساسسسيًا مسسن لسسذا التحسسالف الشسسمالي، واسسد أظيسسر اسسادرة عمسسى ا

 نظام األمن األمريكي عجز  عن العمل بفعالية ضد .

ورّدًا عمسسى ذلسسك، يجسسب أن تقسسوم واشسسنطن ببنسسا  نظسسام أمسسسن إاميمسسي تشسسارك فيسسه إسسسرائيل وتسس دي فيسسه الواليسسسات 
ل المثسسال، يمكسسن أن تعمسسن اإلدارة األمريكيسسة أّنيسسا سسستتعامل مسسع أّي لجسسوم عمسسى المتحسسدة دورًا اياديسسًا. فعمسسى سسسبي

إسرائيل عمى أّنه لجوم مباشر عمسى الواليسات المتحسدة. وفسي سضسون ذلسك، يمكسن إلسسرائيل التنسسيق مسع دول 
أّن ليس مع الواليسات المتحسدة فحسسب، بسل مسع اسوى إاميميسة أفسرى أيضسًا. وبمسا  -أفرى ضد التوّسع اإليراني 

يانعي السياسة األمريكيين سير مت ّكدين تمامًا ممسا يجسب القيسام بسه فسي سسوريا وفسي الشسرق األوسسط األوسسع 
نطااسسًا، فعمسسى إسسسرائيل وحمفسسا  الواليسسات المتحسسدة انفسسرين التنسسسيق فسسي مسسا بيسسنيم عمسسى األرجسسح لجسسذب واشسسنطن 

 إلى نظام أمن إاميمي.

 أعد لذا الممفص يامويل نورثروب.
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 غىجيٌرش ًدعى إطسائيل و"حماض" إلى احترام الخظاهس وحماًت ألاطفال

متحسسدة أنطونيسسو سسسوتيريش، فسسي رسسسالة شسسفيية، عبسسر اسسستيفان دوسريسسك، المتحسسدث باسسسم األمسسين العسسام لامسسم ال
 فالل م تمر يحفي في المقر الدائم لممنظمة األممية بنيويورك

 2012\4\22  نيويورك/ محمد طارق/ األناضول
وّجسسسه األمسسسين العسسسام لامسسسم المتحسسسدة، أنطونيسسسو سسسسوتيريش، اليسسسوم الجمعسسسة، رسسسسالة شسسسفيية إلسسسى كسسسل مسسسن إسسسسرائيل 

 رام الحق في التظالر وعدم تعريض األطفال لمفطر.وحركة "حماس" الفمسطينية، يدعو فييا إلى احت

فمسسسطينيًا، بيسسنيم ثالثسسة أطفسسال، وجسسرح  45مسسارس/ اذار الماضسسي اتسسل الجسسيش اإلسسسرائيمي فسسي سسسزة  30ومنسسذ 
طفساًل، فسالل مشساركاتيم فسي مسسيرات سسممية تطالسب بعسودة  230أكثر مسن فمسسة االف، بيسنيم مسا يزيسد عسن 

 عمى يد العيابات اليييونية. 1948لتي ُلجروا منيا اسرًا عام الالجئين إلى مدنيم وارالم ا

وفسسسالل مسسس تمر يسسسحفي فسسسي المقسسسر السسسدائم لامسسسم المتحسسسدة بنيويسسسورك، اسسسال اسسسستيفان دوسريسسسك، المتحسسسدث باسسسسم 
سسسسوتيريش، إن "مضسسسمون الرسسسسالة لكسسسل مسسسن إسسسسرائيل وحمسسساس لسسسو ضسسسرورة احتسسسرام الحسسسق السسسسممي لمتظسسسالر، 

 ال لمفطر".وتجنب تعريض حياة األطف

وشدد عمى ضرورة "عدم استفدام القسوة المفرطسة مسن جانسب القسوات اإلسسرائيمية ضسد المتظسالرين الفمسسطينيين 
سرائيل".  ارب السياج الحدودي بين سزة وا 

ومضى اائاًل إن "المنسق األممي الفاص لعممية السالم بالشسرق األوسسط، نيكسوالي ميالدينسوف، يجسري حاليسًا 
 ة األطراف المعنية الحتوا  الوضع".اتياالت مع كاف

وفي وات سابق اليوم، نّدد مفوض األمسم المتحسدة السسامي لحقسوق اإلنسسان، زيسد بسن رعسد الحسسين، فسي بيسان، 
 باستفدام القوات اإلسرائيمية "القوة المميتة" ضد الفمسطينيين.

الجرحى، بينيم أطفال، فسي سسزة، ودعا إلى محاسبة المس ولين اإلسرائيميين عن سقوط عشرات القتمى واالف 
 فالل األسابيع القميمة الماضية.
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وأضسساف أن "اسسستفدام القسسوة المفرطسسة ضسسد أي متظسسالر أمسسر يسسستحق الشسسجب، لكسسن األطفسسال يتمتعسسون بحمايسسة 
 إضافية بموجب القانون الدولي".

ية تشسكل يسدمة وتابع الحسين أن "يسور طفسل ُيطمسق عميسه الريساص ولسو ييسرب مسن اسوات األمسن اإلسسرائيم
أبريسسل/ نيسسسان  20عامسسًا(، السسذي ُاتسسل بريايسسة فسسي السسرأس، فسسي  14مطمقسسة"، فسسي إشسسارة إلسسى محمسسد أيسسوب )

 الجاري.

وعقب ذلك، انتقد المندوب اإلسرائيمي الدائم لدى األمم المتحسدة، دانسي دانسون، بيسان المفسّوض األممسي، زاعمسا 
 مرار استيالل المدنيين".أنه "يوفر دافعًا اويًا لجرلاب، ويشجع عمى است

كما زعم دانون ب ن حركة "حماس" تستفدم األطفال "دروعًا بشرية" فالل الفعاليات االحتجاجيسة عنسد السسياج 
سرائيل.  األمني الفايل بين سزة وا 
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 جسامب: مقّس الظفازة في القدض طيكىن مؤقخا وقد أذهب لحضىز افخخاحه

 2012\4\22  تحرير: باسل مغربي  ٨٤عرب 
اسال السرئيس األميركسي، دونالسد ترامسب، اليسوم الجمعسة، إنسه اسد يتوّجسه إلسى القسدس لممشساركة فسي تدشسين السسفارة 

 األميركية، مضيفا أن "المقر سيكون م اتا".

وكسسان ترامسسب اسسد أثسسار ضسسجة بإعالنسسه، فسسي كسسانون األول الماضسسي، اسسرار  نقسسل السسسفارة األميركيسسة إلسسى القسسدس، 
 جاجات عربية ودولية واسعة.وسط رفض فمسطيني، واحت

ودعسسا رئسسيس السسوزرا  اإلسسسرائيمي، بنيسسامين نتنيسسالو، الشسسير الماضسسي، ترامسسب إلسسى حضسسور حفسسل نقسسل السسسفارة 
 األميركية إلى القدس، ابل أن ي كد الرئيس األميركي اليوم احتمال حضور 

عمسسى تسسرفيص بنسسا  مسسن ابسسل وأشسسارت تقسسديرات سسسابقة إلسسى أنسسه بسسالرسم مسسن التسسسييالت واإلعفسسا  مسسن الحيسسول 
السسسمطات اإلسسسرائيمية، فسسإن أعمسسال تحويسسل مبنسسى القنيسسمية األميركيسسة فسسي القسسدس المحتمسسة إلسسى سسسفارة لسسن تنجسسز 
ابل ما يسمى "يوم االستقالل" ولو ما حسدث فعسال، حيسث أكسدت الميسادر أن سسبب التس فير لسو عسدم تحويسل 

يحيط بمبنى السفارة، والذي يعتبر ضسمن مطالسب الحمايسة التزامات مالية أو فريطة بنا  إلاامة الجدار الذي 
 المركزية لجدارة األميركية.

وكان موضوع نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس اد احتل العناوين، ابل عسدة أسسابيع، وذلسك بعسد 
بالتزامن مسع احتفساالت أن أعمنت اإلدارة األميركية أن نقل السفارة إلى القدس سيكون في أيار/ مايو القريب، 

 ما يسمى "يوم االستقالل" السبعين إلسرائيل.

وبحسسسسب الفطسسسة األوليسسسة، ورسسسسم اإلعفسسسا  مسسسن تسسسرافيص البنسسسا  بعسسسد تسسسدفل وزيسسسر الماليسسسة موشسسسي كحمسسسون، فسسسإن 
 السفارة األميركية ستعمل دافل مبنى القنيمية إلى حين افتيار مبنى دائم.

، ابسسل انتقسسال السسسفير األميركسسي ديفيسسد فريسسدمان إلسسى القسسدس، شسسق طريسسق وكانسست اإلدارة األميركيسسة اسسد اشسسترطت
اامة جدار يحيط بالسفارة بارتفاع  7مترا وبعرض  750لروب بطول   متر. 3.2أمتار، وا 
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يشار إلى أن شركة "موريا لتطوير القدس" لي التي تتولى تنفيسذ المشسروع. وبحسسب الشسركة فإنيسا لسم تحيسل 
مميسسون شسسيكل مسسن مكتسسب رئسسيس  6حسسول السسسفارة. كمسسا حيسسمت الشسسركة عمسسى مبمسسغ عمسسى فسسرائط بنسسا  لمجسسدار 

 الحكومة لشق الشارع، والذي يتواع أن يبدأ العمل به مطمع األسبوع القادم.

ن موضسسوع الجسسدار فسسي مراحسسل  واالسست بمديسسة االحسستالل فسسي القسسدس إنسسه تسسم تفيسسيص ميزانيسسة لشسسق الشسسارع، وا 
 متقدمة من الحوار بين الييئات.

  



 

 ــــشئ

 27تــــــدولي شــــؤون
 

 هل جىاطأ جسمب مع السوض؟

 2012\4\22الجزيرة نت  
ر تقريسر يسادر عسن لجنسسة االسستفبارات فسي مجمسس النسواب األميركسسي رفعست عنسه السسرية اليسوم الجمعسسة أن ذكس

تحقيقيسسا فسسسي التسسدفالت الروسسسسية المفترضسسسة فسسي االنتفابسسسات األميركيسسة لسسسم يعثسسسر عمسسى مسسسا يثبسست تواطسسس  حممسسسة 
 ب بوافيا فورا.الرئيس دونالد ترمب مع موسكو، وويف ترمب لذ  التحقيقات ب نيا حممة شعوا ، وطال

وفمسسص التقريسسر إلسسى عسسدم تواطسس  حممسسة ترمسسب أو تنسسسيقيا أو ت مرلسسا مسسع الحكومسسة الروسسسية، لكنسسه اعتبسسر أن 
جسسسرا ات سيسسسر مدروسسسة أاسسسدمت عمييسسسا حممتسسسا ترمسسسب ومنافسسسسته لسسسيالري  التحقيقسسات كشسسسفت عسسسن سسسسو  تقسسسدير وا 

ة كبيسسرة حربسسا معموماتيسسة عمسسى اليسسرب كمينتسسون فسسالل االنتفابسسات. وأشسسار التقريسسر إلسسى أن روسسسيا شسسنت بعدائيسس
 لعشر سنوات.

ورفض أعضا  الحزب السديمقراطي فسي المجنسة مسا جسا  فسي التقريسر، وويسفو  ب نسه سيسر مكتمسل، كمسا اعتبسروا 
 أن معّدي التقرير رفضوا إيدار مذكرات االستدعا  واوضوا نزالة التحقيق.

 ليالح إنيا  التحقيق في اتساق مع مواف الحزب.وي تي نشر التقرير بعد أن يوتت األسمبية الجميورية 

وكسسان الجميوريسسون فسسي لجنسسة االسسستفبارات كشسسفوا عسسن فاليسسة تقريسسرلم الشسسير الماضسسي، ولسسو السسذي رأى فيسسه 
 ترمب تبرئة له.

وعمق الرئيس األميركي عمى التقرير المنشور اليوم م كدا أال دليل عمى تواط  حممته أو تنسيقيا مسع روسسيا، 
يسسسم حممسسسة كمينتسسسون بسسسدفع األمسسسوال مقابسسسل أبحسسساث ميسسسدرلا روسسسسيا، وويسسسف عبسسسر تيريسسسدة عمسسسى تسسسويتر كمسسسا ات

 التحقيقات بس"الحممة الشعوا  التي يجب أن تنتيي حاال".

وي تي ذلك بعسد يسوم مسن تيسويت المجنسة القضسائية فسي مجمسس الشسيوخ بالميساداة عمسى مشسروع اسانون يحمسي 
مسن الطسرد مسن ابسل  -بسالتحقيق بسدور روسسيا المحتمسل فسي االنتفابساتالمعني -المحقق الفاص روبرت مولر 

 ترمب.

وكانت تقارير إعالمية تحدثت عن أن تحقيقات مولر باتت تحاير ترمب أكثسر فس كثر، بعسد الكشسف عسن أن 
 مكتب التحقيقات الفدرالي يرى وجود عالاة بين أحد أعضا  حممة ترمب واالستفبارات الروسية. 



 

 ــــشئ

 28تــــــدولي شــــؤون
 

الم األميركسسي عسسن أن أحسسد مستشسساري السسرئيس كسسان عمسسى اتيسسال بشسسفص اسسال إنسسه جاسسسوس كمسسا تحسسدث اإلعسس
روسسسسي سسسسابق، وذكسسسر أيضسسسا أن ترمسسسب اسسسد يقسسسع تحسسست طائمسسسة االتيسسسام بعرامسسسة العدالسسسة إذا ثبسسست إيعسسساز  لمحاميسسسه 
السابق جون داود بتقديم عرض بالعفو الرئاسسي عسن مسساعدي ترمسب المسستقيمين مايكسل فمسين وبسول مسانفورت 

 ثنييما عن التعاون مع المحقق مولر.ل

  



 

 ــــشئ

 29تــــــدولي شــــؤون
 

 الاهخخاباث املبكسة طىق هجاة ألزدوغان وحصبه

 2012\4\22  الحياة   بشير عبدالفتاح
إلسسى جانسسب اناعتسسه بسس ن االنتفابسسات البرلمانيسسة والرئاسسسية المبكسسرة فسسي تركيسسا سسستعجل بتطبيسسق التعسسديالت التسسي 

ت عمسى بعسض مسواد الدسستور التركسي، وفسي يسسدارتيا التحسول إلسى النظسام الرئاسسي، يسرى السرئيس التركسسي أجريس
مع الحركسة القوميسة. فمسن جيسة، تبسدو المسدة « العدالة والتنمية»رجب طيب أردوسان أنيا منحة لتحالف حزب 

قااين بيسسذ  األلميسسة فسسي المتبقيسسة سيسسر كافيسسة بالنسسسبة إلسسى األحسسزاب األفسسرى فيويسسًا لجيسسة االسسستعداد السسستح
عن لزيمة حزب العدالسة انتفابيسًا،  2002مثل لذا التوايت الحرج. فبينما يعجز الحزب الجميوري منذ العام 

برئاسسسسة ميسسسرال أكشسسسنار فسسسوض االنتفابسسسات المبكسسسرة، إذ ُيشسسستَرط عمسسسى أي « الحسسسزب الجيسسسد»سيستعيسسسي عمسسسى 
عقسسد أول م تمراتسسه العامسسة. ويسسذكر أن الحسسزب  حسسزب ينسسوي المشسساركة فسسي االنتفابسسات مسسرور سسستة أشسسير عمسسى

، ت سسس فسي تشسرين األول )أكتسوبر( الماضسي وعقسد مس تمر  العسام األول فسي اذار )مسارس( الماضسي، «الجيد»
مسسسا يعنسسسي أنسسسه لسسسن يسسستم األشسسسير السسسستة بحمسسسول حزيسسسران )يونيسسسو( المقبسسسل، ومسسسن ثسسسم لسسسن يسسسستطيع المشسسساركة فسسسي 

ألسسف تفسسويض شسسعبي لمترشسسح لمرئاسسسة، ولسسو أمسسر  100ت رئيسسسته مسسن جمسسع االنتفابسسات المرتقبسسة، إال إذا تمكنسس
 ليس باليين.

فشسسااًل لفططيسسا  ومسسن جيسسة أفسسرى، يسسرى أردوسسسان فسسي تقسسديم موعسسد االنتفابسسات مباستسسة لاحسسزاب المنافسسسة، وا 
 زمسسسة الراميسسة النتسسزاع الرئاسسسسة والبرلمسسان مسسن ابضسسسة حسسزب العدالسسسة، عبسسر االسسستثمار االنتفسسسابي لاوضسساع المت

والمحاكمات واالعتقساالت التسي طاولست انالف مسن أنيسار فستح ا  سسولن والمتيمسين فسي المحاولسة االنقالبيسة 
الفاشسسمة، السسذين يشسسكمون اطاعسسًا ال يسسستيان بسسه مسسن الجميسسور االنتفسسابي ألردوسسسان وحزبسسه، عسسالوة عمسسى حالسسة 

عسارك ضسارية ومكمفسة ضسد ذوييسم فسي اليضب الشعبي التسي تسسود أكسراد تركيسا الرافضسين لتسورط جيشسيم فسي م
سسورية والعسراق. فمسسن فسالل االنتفابسسات المبكسرة سيتسسنى ألردوسسسان وحزبسه اسسستثمار مسا تبقسى ليمسسا مسن شسسعبية 
ابل أن يطاوليا الت كل عبر استيالل اإلنجاز االاتيادي اليتيم المتمثسل فسي ارتفساع معسدل النمسو السسنوي إلسى 

، فضسساًل عسسن االسسستفادة مسسن 2011ليبمسسغ أعمسسى مسسستوى لسسه منسسذ العسسام  فسسي المئسسة بنيايسسة العسسام الماضسسي 7.4
االنتعسسساش المحظسسسي لشسسسعبية السسسرئيس عمسسسى فمفيسسسة العمميسسسات العسسسسكرية التسسسي نفسسسذلا الجسسسيش التركسسسي أفيسسسرًا ضسسسد 

 المسمحين األكراد سوا  دافل البالد أو في سورية والعراق.



 

 ــــشئ

 30تــــــدولي شــــؤون
 

المفزعة لالستحقاق البرلماني السذي أجسرى فسي نيسسان  ويمكن القول إن أردوسان بدأ يفطط منذ إعالن النتائل
، والتسسي لسسم يسستمكن حسسزب العدالسسة بموجبيسسا مسسن تشسسكيل الحكومسسة منفسسردًا لممسسرة األولسسى 2015)أبريسسل( مسسن العسسام 

، لتقسسديم موعسسسد االنتفابسسات البرلمانيسسسة والرئاسسسية التاليسسسة. حيسسث أدرك فسسسي حينيسسا أن التراجسسسع 2002منسسذ العسسسام 
ة حزب العدالة والتنمية، كما تجمى فسي االسستحقاق البرلمساني، اسد يمتسد ليمقسي بظاللسه السسمبية الالفت في شعبي

عمسسسى أيسسسة اسسسستحقااات مقبمسسسة. فبينمسسسا يعسسساني حسسسزب بيشسسسمي اضسسسطرابات شسسستى، نتيجسسسة النزاعسسسات الدافميسسسة التسسسي 
فسسي الفسسوز  دفعسست بسسالكثيرين مسسن أعضسسائه إلسسى ميادرتسسه واالنضسسمام إلسسى أحسسزاب أفسسرى، يسسساور أردوسسسان شسسك

باالنتفابات المنتظرة إذا ما أجريت فسي العسام المقبسل، كمسا يفشسى يسعود مرشسحين رئاسسيين منافسسين تتنسامى 
فريسسيم فسسي الفسسوز فسسالل العسسام ونيسسف العسسام المسسذين كانسسا يسسسبقان موعسسد االنتفابسسات، مسسن أمثسسال عبسسدا  سسسل 

السياسسسية عمسسى اليسسعيدين اإلاميمسسي  ، فيويسسًا مسسع تييسسر المعطيسسات«الجيسسد»وميسسرال أكشسسنار زعيمسسة الحسسزب 
في ظل التحوالت المتسارعة التي تمقسي  2019والمحمي ليير ميمحة أردوسان حتى تشرين الثاني )نوفمبر( 

بظالليسسا عمسسى المنطقسسة وتتسسرك تسسداعياتيا السسسمبية عمسسى السسدافل التركسسي. ويتممسسك أردوسسسان كسسذلك امسسق مسسن تفسساام 
ن نزيسسف الشسسعبية التسسي يعسساني منيسسا لسسو وحزبسسه نتيجسسة تراجسسع األد  االسسستقطاب السياسسسي الحسسالي بمسسا يزيسسد مسس

االاتيادي وتداعيات الحروب التركية الممتدة في سورية والعراق، والتي من المتواع أن تدفل مرحمسة حرجسة 
بعسسد دفسسول عفسسرين وتيسسساعد العسسسكرة فسسي سسسورية بعسسسد الضسسربة الثالثيسسة األفيسسرة ضسسسد األسسسد، بمسسا يكبسسل اسسسدرة 

كية عمى تحقيق مكاسب إستراتيجية جديدة أو تقميص الفسائر البشرية والتكساليف الماديسة البالظسة القوات التر 
لمعمميات العسكرية دافل سورية، والتي تنذر بتفاام األزمة االاتيادية، فيويًا بعد رفع موازنسة السدفاع مسع 

 اشتداد وط ة المعارك وطول أمدلا.

األدا  االاتيسسسادي فسسسالل المرحمسسسة المقبمسسسة، مسسسع تحسسسذير تقسسسارير وتسسسستبد ب ردوسسسسان كسسسذلك مفسسساوف مسسسن تراجسسسع 
يندوق النقد الدولي من تداعيات تسييس أردوسان لمبنوك وتدفمه السافر فسي السياسسات النقديسة والميسرفية، 
واشتعال الفالفات بين رئيس الجميورية ونائب رئيس الوزرا  المس ول عن الش ون االاتيادية، وأفسرى بسين 

ورية والبنك المركزي حول الطريقة المثمى لمتعامل مع الضيوط االاتيسادية، مسا أدى إلسى تعساظم رئيس الجمي
فسي المئسة مسن ايمتيسا أمسام السدوالر، فضساًل عسن  6.5الدين الفارجي وارتفاع كمفته، وفقدان الميرة التركية نحسو 

 10التضسسفم نسسسبة تيسساعد المفسساوف مسسن أن يفضسسي إيسسرار أردوسسسان عمسسى ففسسض سسسعر الفائسسدة إلسسى تجسساوز 
فسسي المئسسة، إضسسافة إلسسى ارتفسساع العجسسز فسسي ميسسزان المعسسامالت التجاريسسة، نتيجسسة تنسسامي اإلنفسساق السسدفاعي وزيسسادة 



 

 ــــشئ

 31تــــــدولي شــــؤون
 

مفييات الموازنة السودا  السرية سير الفاضعة لمراابة، والتراجع النسسبي فسي جاذبيسة االسستثمارات، حتسى 
لوكاالت الدولية. وبينما حاول أردوسان تحسري بعسض تراجع التينيف االئتماني لالاتياد التركي من جانب ا

اإلجسسسرا ات االسسسستثنائية لتحفيسسسز االاتيسسساد وزيسسسادة معسسسدل النمسسسو وتضسسسييق العجسسسز فسسسي الحسسسساب الجسسساري عمسسسى 
بميسسسون دوالر لسسسبعض الشسسسركات األجنبيسسسة  33مشسسسارف االنتفابسسسات المبكسسسرة، كتقسسسديم حسسسوافز اسسسستثمارية ايمتيسسسا 

كيسسسسسا، تعالسسسسست تحسسسسسذيرات االاتيسسسسساديين األتسسسسسراك مسسسسسن زيسسسسسادة م شسسسسسرات التراجسسسسسع والُقطريسسسسسة التسسسسسي تسسسسسستثمر فسسسسسي تر 
 االاتيادي بسبب طييان المحسوبية والفساد عمى سياسات أردوسان في لذا اليدد.

  



 

 ــــشئ

 32تــــــدولي شــــؤون
 

 عً الاهخخاباث التركيت املبكسة

 2012\4\22  العربي الجديد  عمر كوش
ف السرئيس رجسب طيسب أردوسسان، ومعسه حسزب يونيو/ حزيران المقبل، عندما يق 24تركيا عمى موعد ميم في 

العدالسة والتنميسسة أمسسام أكبسسر امتحسسان حقيقسسي فسسي تاريفيمسا السياسسسي، مسسع الموعسسد المرتقسسب لالنتفابسسات الرئاسسسية 
والتشسسسسريعية المبكسسسسرة. وسسسسسيطاول االمتحسسسسان أيضسسسسًا أحسسسسزاب المعارضسسسسة التركيسسسسة مجتمعسسسسة، سسسسسوا  المشسسسساركة فسسسسي 

تبر مقسسدرتيا عمسى ايسادة السسبالد، والتقسدم مسن جديسسد، وعمسى تعزيسز موااعيسسا البرلمسان أو التسي فارجسسه، حيسث سستف
فسسي االنتفابسسات أو فسسسارة بعضسسيا، وفيويسسا الحسسزب السسذي تشسسكل أفيسسرا، الحسسزب اليسسالح، بزعامسسة ميسسراك 
أكشسسسنر، بعسسسد انشسسسقاق م سسسسسيه عسسسن حسسسزب الحركسسسة القوميسسسة بزعامسسسة دولسسست بيجمسسسي، الحميسسسف الجديسسسد لمسسسرئيس 

 حاكم. أردوسان وحزبه ال

ولعل الحسم في معركة االنتفابات المقبمة سيحدد ميير تركيا ووجيتيا المستقبمية، سسوا  مسن جيسة اسستمرار 
أردوسان والحزب الحاكم في ايادة البالد، أم لجية تييير الوجيسة والسدفول فسي مرحمسة مفتمفسة تمامسًا عمسى كسل 

دفمسست مرحمسسة النظسسام الرئاسسسي، بعسسد تيييسسر  اليسسعد السياسسسية واالاتيسسادية واالجتماعيسسة، وفيويسسا أن تركيسسا
، وأفضى ذلك إلى إثارة سبار كثيسف فسي 2017إبريل/ نيسان  16مواد دستورلا بيورة م سسية في استفتا  

البيت التركي، المفعسم بإرلايسات دوائسر مسن اليسراع والتجساذب التساريفي، نظسرًا إلسى طبيعسة اليويسات المركبسة 
ي لسسسم تسسستمكن العممانيسسسة التركيسسسة مسسسن حسسسسميا، أو تجفيسسسف منابعيسسسا الثقافيسسسة فيسسسه مسسسا بسسسين الشسسسرق واليسسسرب، والتسسس

واالجتماعيسسسة، عمسسسى السسسرسم مسسسن عمميسسسات العسسسزل لميويسسسات االجتماعيسسسة عسسسن الدسسسساتير التسسسي عرفتيسسسا الجميوريسسسة 
 التركية. 

أسسسفر  وألقسسى االسسستقطاب السياسسسي السسدافمي بظاللسسه عمسسى طبيعسسة التحالفسسات السياسسسية التركيسسة المعتسسادة، حيسسث
حسسزبين مسسن م طسسوياًل، واَنعكسسس ذلسسك فسسي تحسسالف عسسن أشسسكال جديسسدة مسسن التحالفسسات المرحميسسة التسسي اسسد ال تسسدو 

"اليمسسين القسسومي المحسسافظ"، بجناحيسسة اإلسسسالمي والعممسساني، "العدالسسة والتنميسسة" الحسساكم والحركسسة القوميسسة. وبسسرز 
جميسسوري والحسسزب اليسسالح، وتجسسسد عمسسى الطسسرف المعسسارض تعسساون بسسين حسسزبين معارضسسين بسسارزين، الشسسعب ال

نائبسسًا مسسن نسسواب حسسزب الشسسعب الجميسسوري فسسي البرلمسسان، وانضسسماميم إلسسى "الحسسزب اليسسالح"،  15فسسي اسسستقالة 
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بيية تمكينه من فوض االنتفابات، وتشكيل تحالف يمكنه الواوف بوجه الرئيس أردوسان، ومنعه مسن تعزيسز 
 حكمه. 

نسسوفمبر/  3النتفابسسات الرئاسسسية والبرلمانيسسة التسسي كانسست مقسسررة فسسي ويبسسدو أن تقسسديم التحسسالف المحسسافظ موعسسد ا
، سايتسسسه اسسسستثمار جممسسسة مسسسن العوامسسسل الدافميسسسة والفارجيسسسة، تتجسسسسد فسسسي سسسسعي السسسرئيس 2019تشسسسرين الثسسساني 

أردوسان إلى الحيول عمى جميع يالحيات النظام الرئاسسي التسي وافسق عمييسا الشسعب التركسي فسي تيسويت 
ديالت الدسسسستورية، األمسسسر السسسذي يجنبسسسه تمديسسسد حالسسسة الطسسسوارئ التسسسي أعمنسسست بعسسسد المحاولسسسة االسسسستفتا  عمسسسى التعسسس

، وتمتيسا حممسة اعتقساالت ألنيسار الداعيسة 2016االنقالبية الفاشمة التي شيدتيا تركيسا منتيسف يوليسو/ تمسوز 
عر يسسرف المعسسارض فسستح ا  سسسولن السسذي اتيسسم بتسسدبير المحاولسسة. إضسسافة إلسسى التفسسوف مسسن تبعسسات تراجسسع سسس

الميرة التركية مقابل العمالت األجنبية، وارتفاع معدالت التضفم، وزيادة نسب البطالة، وت ثير ذلك كمسه عمسى 
 شعبية الرئيس أردوسان وحزبه الحاكم. 

وتتحسسدث أوسسساط سياسسسية عسسن حيثيسسات تقسسديم االنتفابسسات فسسي رسبسسة حزبسسي التحسسالف المحسسافظ اسسستيالل ارتفسساع 
جاح عممية "سين الزيتون" في منطقة عفرين السورية ضسد مقساتمي حسزب االتحساد شعبيتيما، فيويا بعد ن

الديمقراطي، الفرع السسوري لحسزب العمسال الكردسستاني التركسي، وتوجيسه الجسيش التركسي ضسربات اويسة لمقساتمي 
حّضسر ليسا األفير دافل السبالد، لكسن األلسم أن "العدالسة والتنميسة" بسادر إلسى السدعوة النتفابسات مبكسرة، بعسد أن 

جيسسدًا، حيسسسث أجسسرى عمميسسسة سربمسسسة وتجديسسد واسسسسعة لكسسوادر  واياداتسسسه عمسسسى مسسستوى الفسسسروع فسسي معظسسسم الواليسسسات 
التركيسسسة، فسسسي مسسس تمرات عقسسسدلا فسسسالل األشسسسير السسسستة األفيسسسرة، وأفضسسست إلسسسى إبعسسساد المشسسسكوك بسسسوالئيم لمحسسسزب 

نظسسام البرلمسساني إلسسى النظسسام ولمسسرئيس أردوسسسان، وفيويسسا السسذين عارضسسوا بشسسكل سيسسر معمسسن التحسسّول مسسن ال
 الرئاسي. 

سير أن حيثيات تقديم االنتفابات الرئاسية والبرلمانية تتعسدى ذلسك، لتطساول اسستيالل ضسعف يسفوف أحسزاب 
المعارضسسسة، وضسسسعف تنظيميسسسا، فيويسسسا أن العقسسسم التسسساريفي ليسسسذ  األحسسسزاب يجسسسسد  عسسسدم وجسسسود شفيسسسية 

يسق اإلجمساع الشسعبي حوليسا. إضسافة إلسى اسستمرار عجسز معارضة كارزمية، اسادرة عمسى الحشسد المميسوني وتحق
حسسزب المعارضسسة الرئيسسسي، الشسسعب الجميسسوري، عسسن تقسسديم أي مشسسروع سياسسسي جسسامع، اسسادر عمسسى اسسستقطاب 
األوساط االجتماعية المحافظة حوله، في ظل اسستمرار ليمنسة زعسيم الحسزب، كمسال كمجسدار أوسمسو، والسذي ال 
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  القسسسدرة عمسسسى الفسسسروج بسسسالحزب مسسسن دائسسسرة اليسسسزائم االنتفابيسسسة المتالحقسسسة، منسسسذ يتمتسسسع بكاريزمسسسا اياديسسسة، وافتقسسساد
 ويول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم. 

ذا كان مبكرا الحديث عن طبيعة تحالفات أحزاب المعارضة التركية وتركيبتيا، إال أن الرلسان الوحيسد القسوي  وا 
السسرئيس السسسابق عبسسد ا  سسسول. ولسسو أمسسر مسسا زال بعيسسدًا السسذي تسسرالن عميسسه أوسسساط فسسي المعارضسسة، لسسو ترشسسيح 

عسسن الحسسسم، وتجسسري مفاوضسسات لعقسسد تحسسالف معسسارض بسسين حزبسسي الشسسعب الجميسسوري والسسسعادة السسذي يسسسعى 
رئيسه، تامال كارا مولال أوسمو، إلسى إانساع عبسد ا  سسول بالترشسح ضسد أردوسسان. ومسع ذلسك، ال يمكسن الجسزم 

ات الرئاسة، إال إذا افتارته جميع أحزاب المعارضة مرشحا توافقيسا، حينيسا يمكسن بإمكانية ترشح سول النتفاب
 القول إن الرئيس أردوسان سيواجه تيديدًا حقيقيًا.
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 كىمي إذ ًىاصل مطازدجه لترامب.. وداللت ذلك

 2012\4\22  الدستور  ياسر الزعاترة
جسسيمس كسسومي، حربسسه المعمنسسة ضسسد السسرئيس يوايسسل المسسدير السسسابق لمكتسسب التحقيقسسات الفسسدرالي )أف بسسي اي( 

األمريكسسي ترامسسب، وذلسسك مسسن فسسالل الحسسوارات، فضسسال عسسن مذكراتسسه التسسي أيسسدرلا لمتسسو فسسي كتسساب، وفييسسا جسسز  
 يتعمق بالتجربة األفيرة مع ترامب.

ال أيسسسّدق تمسسسك القيسسسص التسسسي تقسسسول إن «: »إيسسسه بسسسي سسسسي»ابسسسل أيسسسام؛ اسسسال كسسسومي فسسسي مقابمسسسة مسسسع تمفزيسسسون 
كون سير م لسل عقميسا أو أنسه فسي مراحسل مبكسرة مسن الفسرف. أعتقسد أنسه سيسر م لسل مسن الناحيسة )ترامب( اد ي

ُيجّسد الرئيس االحترام ويتقّيد بالقيم التسي لسي جسولر »، واعتبر أن من الضروري أن «األفالاية ليكون رئيسا
 .«بالدنا واأللّم بين )لذ  القيم( لي الحقيقة. لذا الرئيس سير اادر عمى فعل ذلك

وفسسي سسسياق الحسسديث عسسن التحقيقسسات فسسي التسسدفل الروسسسي فسسي االنتفابسسات، لسسم يسسستبعد أن يكسسون لسسدى السسروس  
 وثائق البتزاز ترامب، ولذا اتيام أكثر إثارة بطبيعة الحال.

وفسسي مقابمسسة أفسسرى مسسع انسساة )سسسي بسسي أس(، عسساد كسسومي إلسسى تكسسرار لجومسسه وايسسفا إدارة ترامسسب لمسسبالد ب نيسسا 
 سموب زعيم العيابة.أشبه ما تكون ب 

وعنسسسدما سسسس له المسسسذيع عسسسن اولسسسه فسسسي الكتسسساب إن لسسسدى المحيطسسسين بترامسسسب سسسسمة العيسسسابة أو أعضسسسا  المافيسسسا 
أسسسموب القيسسادة فسسي الحقيقسسة مماثسسل بشسسكل الفسست »األمريكيسسة، التسسي تعسسرف باسسسم )كوسسسا نوسسسترا(، اسسال كسسومي 

نمسسا ال أعنسسي بسسذلك أن دونالسسد ترامسسب يحطسسم أرجسسل ال»، مضسسيفا «لمنظسسر نسساس أو يرلسسب أيسسحاب المتسساجر، وا 
 «.أعني أنه )عندما( يقود فاألمر يتعمق فقط بالزعيم

واسسال كسسومي إن ترامسسب يفتقسسد فسسي حياتسسه عوامسسل فارجيسسة مرجعيسسة يجسسب أن يحظسسى بيسسا ليكسسون اائسسدا أفالايسسا، 
يمكسن أن يمثمسوا ومنيا الدين أو التاريت، معتبرا أن بوسسعه أن ييسبح اائسدا أفالايسا إذا أحساط نفسسه ب شسفاص 

 لذ  العوامل الفارجية المرجعية.
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فسسي األثنسسا  ، تتوايسسل ايسسص الفضسسائح التسسي تحسسيط بترامسسب، ال سسسيما ايسسة الممثمسسة اإلباحيسسة التسسي تطسسارد ، 
وأفبار جديدة عن ابن سير شرعي، ويوال إلى حديث كسومي عسن شسائعات سيسر م كسدة عسن عالاسات أااميسا 

 سكو.بمومسات روسيات في مو  2013العام 

والحسسال أن مسسن اليسسعب القسسول إن كسسل لسسذ  القيسسص والفضسسائح، واليجمسسات العنيفسسة عميسسه مسسن ابسسل مسسس ولين 
سسسابقين مسسن مفتمسسف المسسستويات واأليسسناف يمكسسن أن تتوايسسل مسسا لسسم يتسسوفر ليسسا الضسسو  األفضسسر مسسن ابسسل 

ا النسسوع تيسسز ليبسسة الدولسسة العميقسسة، وبفايسسة الم سسسسة األمنيسسة، ال سسسيما أن الجميسسع يسسدرك أن اضسسايا مسسن لسسذ
 الدولة، حين تتكرر  عمى لذا النحو المثير.

وفيما عاد البعض إلى التشكيك في إمكانية أن يستمر ترامب في واليته حتى النياية، فسإن مسن الممكسن القسول 
إن ذلسسسك أيضسسسا لسسسو جسسسز  مسسسن الضسسسيط السسسذي تمارسسسسه عميسسسه الدولسسسة العميقسسسة مسسسن أجسسسل ترويضسسسه، ودفعسسسه إلسسسى 

العسسام السسذي ال ينبيسسي لمسسرئيس أن يفالفسسه، ويكسسون ذلسسك أكثسسر ألميسسة حسسين يكسسون رئيسسسا مسسن  االنسسسجام مسسع الفسسط
 فارج السمك السياسي، وال يدرك تعقيدات المشيد الدولي.

في المقابل، ليس من العسير القول إن ترامب نفسه اد بدأ يدرك ذلك، ولو يتراجع مرة إثسر مسرة أمسام مطالسب 
ضسسربات اليسساروفية عمسسى سسسوريا، وكمسسا حيسسل فسسي اضسسية االنسسسحاب مسسن الدولسسة العميقسسة، كمسسا حيسسل فسسي ال

سسسوريا، وابسسل ذلسسك وبعسسد  فسسي التيدئسسة مسسع أوروبسسا بعسسد تيسسعيد، وذلسسك لحشسسدلا فسسي المعركسسة مسسع روسسسيا، لكسسن 
 س ال بقائه في السمطة لم يفرج من التداول حتى انن.

ركوا أنه رئسيس أرعسن مسن جيسة، ومتيطسرس ما يعنينا لنا لو أن عمى العرب الذين يتعاممون مع ترامب أن يد
من جية أفرى، وال ينبيي الفضوع أمام مطالبه عمى كل يسعيد، إن كسان فسي العالاسة  المباشسرة معيسم، ومسا 
يفرضسه مسسن اسسستحقااات وابتسسزاز، أم فسسي الممفسات األكثسسر حيويسسة، كمسسا لسسي الحسال فسسي الممسسف الفمسسسطيني، وفسسي 

 ال يمة له البتة بيم، بقدر يمته بمطالب الكيان اليييوني. ؟!السوري أيضا، أما المواف من إيران، ف
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 ىاليبرمان في واشىطً : الظالم مع الفلظطيييين مجسد وهم والظرج فقط ٌعخقدون ان ذلك ممك

 2012\4\22  القدس المحتمة / سما /
اسسال وزيسسر الجسسيش اإلسسسرائيمي أفييسسدور ليبرمسسان والسسذي يقسسوم حاليسسا بزيسسارة عمسسل السسى الواليسسات المتحسسدة، اليسسوم 
الجمعسسة، أنسسه ولفتسسرة طويمسسة مسسن السسزمن كانسست "المسسس لة الفمسسسطينية لسسي امسسب اليسسراع العربسسي اإلسسسرائيمي ولكسسن 

 ف الدائر في المنطقة يثبت عكس ذلك".الربيع العربي وكل لذا العن

واضسساف ليبرمسسان فسسي مدافمسسة سيسسر متماسسسكة أو مترابطسسة متسسنقال مسسن موضسسوع نفسسر فسسالل نسسدوة فسسي "معيسسد 
واشسسنطن لسياسسسة الشسسرق األدنسسى"، مركسسز األبحسساث المقسسرب مسسن حسسزب )الميكسسود( الحسساكم فسسي إسسسرائيل : "كيسسف 

لسسيس محسستماًل ألن الفمسسسطينيين ال يريسسدون أن يتعايشسسوا بسسسالم  أرى مسسستقبل السسسالم بيننسسا وبسسين الفمسسسطينيين ؟
سرائيل ولكن بين العرب أنفسسيم. لنساك مئسات العسرب السذين يقتمسون  مع إسرائيل؛ المشكمة ليست بين العرب وا 

% مسسن العسسرب السسذين يعسسانون مسسن 90كسسل يسسوم دون التمسسام. لسسيس لنسساك طبقسسة متوسسسطة بسسين العسسرب .. لنسساك 
 يتمتعون بالثروة"% 10الفقر بينما 

وتابع : "لقد تفمينا عن سينا ، وانسحبنا من معظسم )ييسودا والسسامرة( وكسذلك انسسحبنا بشسكل كامسل مسن اطساع 
 مستوطنة لناك وكنا ن مل أن تيبح سزة سنيافورة جديدة". 21سزة وفكفكنا 

ري لسو أن )حمساس( وتنيل ليبرمسان مسن مسس  لية إسسرائيل عسن مسا يجسري فسي سسزة اسائال "إن السسبب فيمسا يجس
والسسسبب الثساني لسسو أن )السسرئيس(  -ت فسذ الضسسرائب مسن ألسسل سسسزة وتنفقيسا عمسسى اليسسواريت واألسسمحة واألنفسساق 

إنيسسم ال يريسسدون أن يتعايشسسون بسسسالم مسسع إسسسرائيل بسسل  -محمسسود عبسساس أواسسف كسسل السسدعم ليسسزة واسسنن الكيربسسا  
 .يريدون العودة إلى حيفا ويافا وبقية المدن اإلسرائيمية"

وفي س ال عن ما يدور في سزة من مظالرات في اطار مسيرات العودة، اال ليبرمسان "أوال امسل أن ال يكسون 
لناك يراع جديد في سزة ولكننا سسنرد عمسى اسستفزازاتيم المتمثمسة فسي اليسواريت أو التسسمل إلسسرائيل وسسنقوم 

السذي يمارسسه انايسة جسيش االحستالل  بالرد الشديد كمسا تفعسل كسل السدول ذات السسيادة"، دون أن يسذكر العنسف
 في اتل وجرح المدنيين الفمسطينيين، مدعيا "إنيم )الفمسطينيون( يستفدمون األطفال والنسا  كدروع بشرية".
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وفسي معسرض رد  عمسى سس ال حسول ماليسة اإلسستراتيجية )اإلسسرائيمية( طويمسة األمسد بشس ن اطساع، اسال ليبرمسان 
ح ولسسسذ  مسسسس ولية شسسسعب سسسسزة لمسسستفمص مسسسن المتطسسسرفين السسسذين يحكمسسسونيم "الحسسسل لسسسو البنسسسا  مقابسسسل نسسسزع السسسسال

 )حماس( ونحن سنوفر ليم الكيربا  والما  في حال ابموا بإسرائيل واعترفوا بيا كما لي انن".

وفسسي سسس ال يفسسص مسسس وليته كسسوزير لمسسدفاع فسسي إسسسرائيل )المسسس ول عسسن حكسسم الضسسفة اليربيسسة( ولمسساذا الضسسفة 
نسبيًا، وما لي درجة التنسيق األمني مسع السسمطة الفمسسطينية، أجساب ليبرمسان "لمساذا نحسن اليربية تبدو لادئة 

عامسسا؟ أنسسا أاسسر بسس نني شسسفص سسسي  ويمينسسي وعضسسو فسسي حكومسسة  25فسسي مسس زق بعسسد توايسسع اتفسساق أوسسسمو ابسسل 
ل لسسسسو يمينيسسسة، ولكسسسن لمسسساذا لسسسم يحققسسسوا )الفمسسسسطينيون( السسسسسالم مسسسع الحكومسسسات السسسسابقة؟ ألن اإلرلسسساب ال يسسسزا

اليسسراع لسسيس بيننسا وبسسين الفمسسسطينيين، بسسل يسسراعنا لسسو مسسع العسسرب،  -المشسكمة األساسسسية فسسي اليسسراع معيسسم 
 والدور الفمسطيني ييير الش ن ويمكن حمه عبر اتفاق إاميمي".

وأضسساف "عالاتنسسا مسسع العسسرب مسسن ثسسالث شسسرائح : أوال مسسع العسسالم العربسسي؛ ثانيسسا مسسع الفمسسسطينيين، وثالثسسا مسسع 
اإلسرائيميين الذي يرون أنفسيم كفمسطينيين.. الفمسطينيون ليسوا في وضسع يسسمح بتوايسع اتفساق سسالم العرب 

.. السسسمطة الفمسسسطينية أيسسال سيسسر موجسسودة ألن لنسساك الفيسسائل فسسي الضسسفة وحمسساس فسسي حماسسستان )سسسزة( وال 
سسفية ومحمسود عبساس  أعتقد أن محمود عباس يحتفظ بالشرعية الكافيسة إلبسرام اتفساق سسالم.. تقسدمنا بعسروض

باسسستمرار يقسسول ال.. إنسسه شسسبه مسسستحيل التويسسل التفسساق سسسالم مسسع الفمسسسطينيين ولسسذلك ال بسسد مسسن إبسسرام اتفسساق 
 إاميمي".

وكسسرر ليبرمسسان المسسرة تمسسو األفسسرى أن "السسسالم مسسع الفمسسسطينيين لسسو ولسسم، وفقسسط السسسذج لسسم السسذين يعتقسسدون أن 
البنسسسا  مقابسسسل نسسسزع السسسسالح ودعنسسسي أذكسسسر أن عبسسساس زار  ذلسسسك أمسسسر ممكسسسن ولكسسسن يمكسسسن أن يكسسسون لنسسساك حسسسل

 واشنطن أضعاف ما زار الفميل أو نابمس.. لو ال ييتم باالاتياد واالزدلار واستتباب االمن ".

وحول احتمال استدامة الوضع الرالن، اسال ليبرمسان أن "الوضسع فسي الشسرق األوسسط برمتسه ييسعب اسستدامته 
 بشكل عام".
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محتمل أن نتعايش نحن مع الفمسطينيين بسسالم .. الحسل يجسب أن يكسون مسع العسرب كمسا واضاف "من سير ال
فعل أنور السادات عندما حضر إلسى القسدس .. بالنسسبة لمسسعودية ال أعسرف ولكسن لسذا لسو الحسل األمثسل ليسم 

بداعنا سنيير األوضاع في المنطق ذا ما بنينا عالاات جيدة مع السعودية واألمارات ب مواليم وا   ة".وا 

وتسسابع "فسسي سسسزة لنسساك حمسساس والجيسساد، فسسي سسسينا  لنسساك )داعسسش( وفسسي لبنسسان حسسزب ا  وفسسي سسسوريا القاعسسدة 
 ولذلك نحن نعمل عمى حماية أنفسنا".

واسسال ليبرمسسان فسسي الحسسوار السسذي دار بينسسه وبسسين محسساور  روب سسساتموف تحسست شسسعار )مسسن سسسوريا إلسسى سسسزة : 
 ه يرى في واشنطن حميف ماليق في المعركة الدائرة في سورياالتحديات التي تواجه أمن إسرائيل(، أن

واضسسساف : "النظسسسام السسسسوري يقتسسسل مواطنيسسسه بمسسسساعدة إيسسسران وحسسسزب ا ، أمسسسا بالنسسسسبة لروسسسسيا فمسسسدييا أولوياتيسسسا 
األمنيسسة وال تكسسر  إسسسرائيل وال تعمسسل عمسسى تسسدمير إسسسرائيل ولسسدينا عالاسسات طيبسسة مسسع روسسسيا وال نريسسد التسسدفل فسسي 

 ا .. لناك أعداد كبيرة من الذين يتدفمون في سوريا ونحن نركز عمى تحييد دور إيران في سوريا".سوري

وفي رد  عمى س ال بش ن بقا  أميركا في سوريا، اال ليبرمان "ال أعرف فطط الواليات المتحدة ولكن لنساك 
 انطباعا ب ن الواليات المتحدة ستستمر في الحفاظ عمى ميالحيا في سوريا".

وويف ليبرمان األوضاع في سوريا بالمعقدة والحساسة، معربا عن ارتياحه لتطابق موااف البمدين )اسسرائيل 
وميركسسا( حيسسال األوضسساع فسسي الشسسرق األوسسسط، ولمسسدعم السسذي تقدمسسه اإلدارة األميركيسسة إلسسسرائيل فسسي الموااسسف 

 المفتمفة.

رين من اإليسرانيين فسي سسوريا؛ لنساك أعسداد اميمسة وحول تيديد إيران في سوريا، اال ليبرمان: "ليس لناك الكثي
من المستشارين، ونحن لن نسمح بتواجد عسكري إيراني كبير في سوريا ولن نسسمح بتواجسد اواعسد إيرانيسة فسي 

 سوريا".

وويف الروس بس "العمميين" جدًا ونحن نحترم ونعرف أن ليم أولوياتيم، مشيرا الى ان "الدول العربيسة السسنية 
يران وليس إسرائيل". تعرف أن  عدولا لو المجموعات اإلرلابية المتطرفة وا 

 وكرر ليبرمان أن "ما يقمقنا لو إيران وحزب ا  في سوريا وليس روسيا".
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وحول االتفاق النووي اإليراني، اتيم ليبرمان األوروبيين بس "فقدان البويسمة ؛ اإليسرانيين مفسادعين ولسذا يشسكل 
 يسسسرون أن اإليسسسرانيين يحيكسسسون المسسس امرات كسسسي يتويسسسموا إلسسسى مرحمسسسة تيسسسنيع القنبمسسسة مشسسسكمة ألن األوروبيسسسين ال

 تفيموا لو تمكنت سوريا من امتالك القنبمة النووية". -النووية من أجل تدمير إسرائيل

 وأضاف "إن إيران تمول حزب ا  وحماس والجياد اإلسالمي ولذلك لم موجودون".

التقسسسى فسسسي واشسسسنطن أمسسسس الفمسسسيس، مسسسع وزيسسسر السسسدفاع األميركسسسي جسسسيمس  وكسسسان وزيسسسر الجسسسيش اإلسسسسرائيمي اسسسد
 ماتيس، حيث بحث معه تعزيز التعاون الثنائي والممف اإليراني.

واال ليبرمان، إن "اكبر تيديد يواجسه الشسرق األوسسط لسو محاولسة طيسران زعزعسة االسستقرار فسي سسوريا ولبنسان 
 نووي"، حسب ليئة البث اإلسرائيمي.والعراق واليمن، وسعييا الى امتالك السالح ال

 وأعرب عن أممه في ترجمة نتائل االجتماع الى إجرا ات ممموسة عمى ارض الوااع.

  



 

 ــــشئ

 41تــــــدولي شــــؤون
 

قيا.. الخجلياث والحظاباث     عىدة الاهخمام السوس ي بأفٍس

 2012\4\22  الجزيرة نت  سيدي ولد عبد المالك
األحسسداث العالميسسة السسسافنة، يعسسود اليسسوم اسسسم روسسسيا إلسسى واجيسسة األحسسداث الدوليسسة عبسسر ت ثيرلسسا فسسي جممسسة مسسن 

ضمن إستراتيجية جديدة تسعى من فالليا موسكو لحجز مواسع مس ثر وفاعسل  -فيما يبدو-وت تي لذ  العودة 
 في المشيد السياسي الدولي؛ ولذلك ال تبدو اارة أفريقيا في من ى عن دائرة االلتمام الروسي.

دا ب فريقيسسسسا تعسسسسددت مظسسسسالر  مسسسسا بسسسسين السياسسسسسي التمامسسسسا متزايسسسس -فسسسسي السسسسسنوات األفيسسسسرة-فقسسسسد أظيسسسسرت روسسسسسيا 
 واالاتيادي، وذلك عبر مساندة الموااف األفريقية وتوجيه م سسات استثمارية روسية لمعمل في أفريقيا.

وتنطمق حسابات االنفتاح الروسي عمى أفريقيا من طموح موسكو الساعي لمنافسة القوى العالمية التي بسدأت 
ار العقدين األفيرين، ومسن سسعي موسسكو لكسسب ت ييسد السدول األفريقيسة فسي إطسار تتقاطر عمى أفريقيا عمى مد

 االيطفافات الحايمة في الممفات الفالفية الدولية.

 شي  من التاريت

تعود روسيا ألفريقيا بعد فتور طويل طبع عالاات الطرفين كان النييسار االتحساد السسوفياتي عامسل كبيسر فيسه؛ 
 ميدية والوال ات اإلستراتيجية التي نسجتيا روسيا ب فريقيا إبان فترة الحرب الباردة.فقد انحسرت الي الت التق

لقد كان االتحاد السوفياتي العبا رئيسيا فسي أفريقيسا فسالل سستينيات وسسبعينيات القسرن المنيسرم، حيسث وفسرت 
ر ولجمبرياليسسسسة روسسسسسيا مظمسسسسة أيديولوجيسسسسة وسسسسسندا عسسسسسكريا وداعمسسسسا لمحركسسسسات األفريقيسسسسة المنالضسسسسة لالسسسسستعما

 العالمية.

وكانسسست عالاسسسات االتحسسساد السسسسوفياتي ب فريقيسسسا مكثفسسسة واويسسسة ومتنوعسسسة، واسسسد عززتيسسسا السسسدوافع األيديولوجيسسسة التسسسي 
سسسذت انسسذاك االلتمسسام الروسسسي ب فريقيسسا، ممسسا سسسالم فسسي زيسسادة النفسسوذ العسسسكري والسياسسسي والتجسساري والثقسسافي 

 لموسكو دافل القارة.

منافسا أيديولوجيًا شرسسا ومقمقسا لمقسوى االسستعمارية ألفريقيسا وحميفاتيسا كفرنسسا وأميركسا، واسد فقد شكمت موسكو 
دفسسسسع لسسسسذا القسسسسوى ذات التسسسس ثير فسسسسي أفريقيسسسسا لتيسسسسفية رجسسسساالت موسسسسسكو أو تحييسسسسدلم، كحادثسسسسة استيسسسسال السسسسزعيم 

 .1961عام  -المحسوب عمى االتحاد السوفياتي حينيا-الكونيولي باتريس لومومبا 
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إلسسسى تالشسسسي مرتكسسسزات النفسسسوذ الروسسسسي ب فريقيسسسا؛ فقسسسد أسمقسسست  1991أدى انييسسسار االتحسسساد السسسسوفياتي عسسسام لقسسسد 
روسيا الكثير من السفارات والميالح الدبموماسية والقنيمية واالاتيسادية والمراكسز الثقافيسة الروسسية، وتراجسع 

والسسدورات التكوينيسة، كمسا تقميسست  تسدفق الطسالب والمسوظفين األفاراسسة عمسى روسسيا بسسسبب اطسع المسنح الدراسسية
 بشكل كبير المساعدات الروسية المقدمة ألفريقيا.

وتراجسسع تبعسسا لسسذلك الحضسسور الروسسسي فسسي أفريقيسسا بدرجسسة كبيسسرة، ففقسسدت موسسسكو معظسسم أدوات التسس ثير النسساعم 
ري ألسسف مستشسسار فسسي مجسساالت التعسساون العسسسك 40والفشسسن فسسي لسسذ  القسسارة، بعسسد أن كانسست تمتمسسك أكثسسر مسسن 

 .1975-1970بمدا أفريقيًا فالل  40والثقافي واالاتيادي في 

تسسسسدفل روسسسسسيا أفريقيسسسسا مجسسسسددا ضسسسسمن دبموماسسسسسية جديسسسسدة شسسسسعارلا تنويسسسسع العالاسسسسات الفارجيسسسسة، والتحسسسسرر مسسسسن 
االعتبسارات األيديولوجيسسة التسي كانسست مطيسسة روسسيا إليجسساد مسوطي اسسدم ب فريقيسسا، وذلسك إثسسر انحسسار بسسل افتفسسا  

سسسسارية التسسسي تعتبسسسر الظييسسسر األيسسسديولوجي السسسداعم لروسسسسيا فسسسي األحسسسزاب السياسسسسية واسسسوى المجتمسسسع الحركسسسات الي
 المدني ب فريقيا.

عمسسى أدوات التجسسارة واالاتيسساد بويسسفيا مفسساتيح لشسسراكة اويسسة مسسع أفريقيسسا.  -فسسي لسسذ  العسسودة-وُتركسسز روسسسيا 
لسسبعض السسدول األفريقيسسة، رفقسسة وفسسد  2006وترجمسست لسسذا التوجسسَه زيسسارُة السسرئيس الروسسسي فالديميسسر بسسوتين عسسام 

 كبير من رجال األعمال.

وسعت موسكو في السنوات األفيرة لتعزيز روابط التحالف اإلستراتيجي مسع دول وازنسة فسي أفريقيسا مسن فسالل 
االتفسساق إلنشسسا  منطقسسة حسسرة لمتبسسادل التجسساري مسسع الميسسرب ودراسسسة إنشسسا  مشسسروع مفسساعالت نوويسسة ألسسسراض 

 أفريقيا.سممية بجنوب 

كمسسسا اسسسام الكسسسرممين باسسسستحداث منيسسسب مستشسسسار فسسساص ب فريقيسسسا عمسسسى مسسسستوى وزارة الفارجيسسسة الروسسسسية، فسسسي 
 فطوة تعكس اوة االلتمام بالممف األفريقي في دوائر ينع السياسة الفارجية الروسية.
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 بين المنافسة والشراكة

مميسسار دوالر  25يسسا التسسي تيسسل نحسسو % مسسن ديونيسسا الفارجيسسة عمسسى أفريق80حسسوالي  2009أليسست روسسسيا عسسام 
أول شسحنة مسن األسسمحة إلسى دولسة وسسط أفريقيسا بعسد حيسوليا عمسى موافقسة  2017أميركي، كما أرسمت عسام 
 من مجمس األمن بذلك.

وواعسسسست شسسسسركات روسسسسسية عقسسسسودا لمتعسسسساون فسسسسي المجسسسسال المنجمسسسسي مسسسسع حكومسسسسات أفريقيسسسسة، كمسسسسا دفمسسسست شسسسسركتا 
( الروسسسسسيتان المنتجتسسسسان لاسسسسسمدة لمقطسسسساع الزراعسسسسي فسسسسي Uralkaliالي" )( و"أورالكسسسسUralchem"أورالتشسسسسم" )

 زيمبابوي وزامبيا، من فالل توايع اتفاايات مع حكومتي البمدين تتعمق بتوريد األسمدة.

بسسبب اعتمساد  عمسى عائسدات الطااسة وتس ثر  باليسدمات -إال أن معاناة االاتياد الروسي من مشاكل ليكميسة 
 تقدم روسيا عمى اائمة الدول الم ثرة ااتياديا وتجاريا في أفريقيا.اد تبطي  -الفارجية

تضسع تحسسديات جسسيمة أمسسام القسوى السسساعة  -التسي تتزايسسد مسع مسسرور الواست-إن األلميسة اإلسستراتيجية ألفريقيسسا 
 لمت ثير فييا، وذلك نظرا لحجم المنافسة ولمتطمبات التنسيق والشراكة.

ئيسسيا فسي أفريقيسا بسالنظر لريسيد حركسة تبادالتيسا التجاريسة مسع القسارة التسي تنسالز ال تعتبر روسيا اليسوم العبسا ر 
مميسسار  85حسسوالي فمسسسة مميسسارات دوالر أميركسسي، فسسي حسسين يبمسسغ معسسدل تبسسادالت اليسسين التجاريسسة مسسع أفريقيسسا 

 مميار دوالر. 20دوالر، وييل بالنسبة لتركيا إلى 

يظسسل محسسدودا جسسدا فسسي مجسسال توجيسسه السياسسسات  -األمسسنرسسسم عضسسويتيا فسسي مجمسسس -كمسسا أن تسس ثير روسسسيا 
الفارجيسسسة ألفريقيسسسا، عكسسسس القسسسوي االسسسستعمارية التقميديسسسة ألفريقيسسسا )فرنسسسسا وبريطانيسسسا مسسسثال( والواليسسسات المتحسسسدة 

 األميركية.

عسن ت سسيس مرتكسزات تس ثير سسريعة  -فسي المنظسور القريسب والمتوسسط-إال أن كل لذا ال يعني عجز موسسكو 
توى األفريقسسسي؛ فموسسسسكو اسسسد توظسسسف ليسسسالحيا اإلرث االسسسستعماري لسسسدول مسسسا زالسسست ذات تسسس ثير فسسسي عمسسسى المسسسس

 أفريقيا كفرنسا مثال.
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ويبدو أن روسيا باتت تزعل لذ  الدول بسبب دعميا رسميا لفك ارتباط عمسالت دول أفريقيسة بساليورو بتيطيسة 
فبسسر لقسسا  ُعقسسد بسسين وزيسسر  -اط الماضسسيفسسي فبراير/شسسب-مسسن الفزانسسة الفرنسسسية؛ فقسسد تسسداولت تقسسارير يسسحفية 

االاتيسساد الروسسسي ونظيسسر  الفرنسسسي، ولسسدد فيسسه األول بسسالمجو  إلسسى فسسرض عقوبسسات ااتيسسادية عمسسى البضسسائع 
 الفرنسية إذا وايمت باريس فرضيا ربط العممة األفريقية بالميالح االاتيادية لفرنسا.

ن أن نتفسسرج عمسسى الفقسسر المسسداع السسذي يعيشسسه األفاراسسة وٌنقسسل عسسن السسوزير الروسسسي اولسسه فسسي لسسذا المقسسا : "ال يمكسس
 بسبب عممة مفروضة عمييم؛ االستعمار انتيى وان األوان ألن ينال األفاراة استقالليم الكامل".

ومن ناحية أفرى؛ اد تيب السياسة الفارجيسة األميركيسة الحاليسة وموااسف وتيسريحات السرئيس دونالسد ترمسب 
بات الروسسية، فمسن المحتمسل أن تس ثر سياسسة "العزلسة" التسي يتبنالسا ترمسب عمسى تجا  أفريقيا فسي يسالح الحسسا

 تراجع النفوذ األميركي في أفريقيا.

لاناتسسسه المتكسسسررة ليسسسم سسسستترك جرحسسسا سسسسائرا فسسسي ذاكسسسرة النفسسسب  ومسسسن الم كسسسد أن سسسسفرية ترمسسسب مسسسن األفاراسسسة وا 
 لمتحدة األميركية مستقبال.األفريقية حاكمًة ومحكومًة، مما سُيضعف رييد الثقة بالواليات ا

لفمسسق  -وبوجسسه فسساص اليسسين-لكسسن روسسسيا تحتسساج رسسسم سياسسسة مشسستركة مسسع حمفائيسسا وشسسركائيا االاتيسساديين 
تكتسسل دولسسي مسس ثر فسسي مجسساالت السياسسسة واالاتيسساد، ينسسسق ويتكامسسل بطريقسسة تضسسمن منافسسسة القسسوى التقميديسسة 

 ياسي والسيادي.المست ثرة بفيرات أفريقيا والمييمنة عمى ارارلا الس

 

 تم بحمد هللا


