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 ألملانيافرانك فالتر شتاينماير... "شيخ الذبلوماسية ألاوروبية" 
 
 رئيسا

 2017\2\12   العشبي الجذًذ   بشلين ــ ؼادي عاوىم

يخمي  60ؿشاهً ؿالتر ؼخاًىماًش ) (، الشئِغ ألاإلااوي اإلالشس اهخخابه الُىم ألاخذ، هى العُاس ي ألاإلااوي ألاهثر ؼعبُت. ٍو
ً
عاما

خدذس مً مذًىت 1975ؼخاًىماًش ئلى الحضب الاؼتراوي الذًملشاػي مىز العام  دجمىلذ الخابعت لىالًت ؼماٌ ساًً ؿعخـالُا ، ٍو

ػشب أإلااهُا. دسط ؼخاًىماًش، اإلاعشوؾ بهذوئه وسصاهخه، اللاهىن والعلىم العُاظُت في حامعت ػِعً، بعذما أههى خذمخه 

ت في والًت ظىعىهُا العـلى، ومىصب اإلاعدؽاس ألاٌو  ت. وؼؼل مىاصب ظُاظُت عذة، بُنها مذًش مىخب اإلاعدؽاٍس الععىٍش

عخبر مهىذط ما ٌعشؾ بـ"خؼت العام 2005و 1998لؼيرهاسد ؼشودس خالٌ سئاظخه للحيىمت بين العامين  " إلصالخاث 2010. َو

بي والاكخصادي  هاسجض، وعظى اللجىت الخىحيهُت إلعذاد وجىـُز ؤلاحشاءاث التي أكذمذ عليها الحيىمت آهزان في اإلاجاٌ الظٍش

ذ؟".21عىىان "صىع في أإلااهُا والصحي. ولؽخاًىماًش مإلـان، ألاٌو ب  "، والشاوي "أإلااهُتي، مارا أٍؤ

ماسط/آراس اإلالبل، مً دوس الذبلىماظُت  18وعضص خظىس ؼخاًىماًش، الزي مً اإلاـترض أن ًدعلم مهامه الشئاظُت في 

 2013ُت بعذ اهخخاباث العام والشاه 2009و 2005ألاإلااهُت في اإلاداؿل الذولُت. ؿهى الزي ؼؼلها وخبرها مشجين، ألاولى بين عامي 

. وهى خعش الاهخخاباث إلاىصب 2009و 2007، بعذ أن ؼؼل مىصب هائب اإلاعدؽاسة بين العامين 2017وختى ًىاًش/واهىن الشاوي 

في اإلاائت مً ألاصىاث. وؼخاًىماًش متزوج  23طذ اإلاعدؽاسة أهجُال ميرول، ولم ًدصل خُنها ئال على  2009معدؽاس في العام 

ت، ألىه بىدهبىذس، واوسحب، لـترة وحيزة، مً الحُاة العُاظُت مً أحلها في العام مً صمُ لخه مىز أًام الذساظت اللاطُت ؤلاداٍس

ً، ئما ػعل هلى إلاذي الحُاة أو أن جخظع لضساعت ولُت حذًذة. ولهما 2010 ، ئر جبرع لها باخذي ولُدُه، بعذما باجذ أمام خُاٍس

. وو 20ابىت وخُذة جبلؽ 
ً
ان ؼخاًىماًش حعشض، وهى في ظً الؽباب، ئلى عذوي وادث جـلذه بصشه كبل أن ًخظع لعملُت عاما

 صسع كشهُت.

عخبر ؼخاًىماًش، "اإلابذئي" الزي ظُيخلل الؽهش اإلالبل ئلى اللصش الشئاس ي في بشلين، اإلاذاؿع ألاٌو عً خلىق ؤلاوعان  َو

 في صلب مدادزاجه مع اإلا
ً
شؿع العلىباث طذ سوظُا بعبب دعمها لىظام خٌى العالم، والتي واهذ دائما عإولين الذولُين. ٍو

. وهى اإلاخـائل بدزس، بعذ ظىىاث مً الجمىد، 
ً
الشئِغ العىسي، بؽاس ألاظذ، على اعخباس أن رلً ظُجعل مىكـها أهثر حؽذدا

 ى الاجداد ألاوسوبي.عً وحىد مـخاح خل في الؽشق ألاوظؽ، واإلادزس الذائم مً عىاكب ئنهاء مدادزاث اهظمام جشهُا ئل

 على ؼهادة الذهخىساه، ظاهمذ في "هظىج" دبلىماظِخه 
ً
دساظت ؼخاًىماًش لللاهىن والعلىم العُاظُت، وخصىله الخلا

وخىىخه العُاظُت، وظمدذ له أن ًـشض هـعه هأخذ أبشص الصخصُاث العُاظُت في خضبه، ومىىخه مً حعلم مىاصب 

هجمه على اإلاعخىي ألاوسوبي والذولي. وحعلخه خبرجه أن ًيىن في أخُان هشيرة عشاب خعاظت في ملخبل العمش، كبل أن ٌعؼع 

ب وحهاث الىظش بين اإلاخخاصمين، منها دوسه في ئهجاص مـاوطاث اإلالف الىىوي ؤلاًشاوي   ئلى جلٍش
ً
، والعاعي دائما الحلٌى

وسوبُين. وجمىً بصشاخخه اإلاعهىدة مً سؿع ومدادزاث حىُف بؽأن ظىسٍت، ما حعله ًخـىق على أكشاهه مً وصساء الخاسحُت ألا 

الصىث في أخُان هشيرة، وبعث ئؼاساث، في الىكذ اإلاىاظب، لُبذد بعع اإلاىاكف. واظخؼاع وصٍش الخاسحُت العابم بصالبخه 

اظدُعاب مخخلف سدود الـعل الصادسة عً هظشائه، والتي وان آخشها ما خصل خالٌ هلاؼاث واحخماعاث دٌو الاجداد 

وبي اإلاخعللت بأصمت الالحئين، التي ؼؼلذ الىشير مً اهخماماجه، ليىنها ؼيلذ مىطىع أػشوخت الذهخىساه التي عمل عليها، ألاوس 

اسة العذًذ مً مخُماث اللجىء في  وهاكؾ ؿيها دوس الذولت في خماًت اإلاؽشدًً. وعاد بعذ رلً، وكَشن ألاكىاٌ باألؿعاٌ، عبر ٍص

 عبر ئًجاد الحلٌى في البلذان  دٌو العالم. وأعشب، في أهثر مً
ً
مىاظبت، عً اكخىاعه بأن ئنهاء أصمت اللجىء ًجب أن ًيىن أوال

ض الذًملشاػُت في جلً اإلاجخمعاث. وبؽأن اللظُت الـلعؼُيُت، وان ؼخاًىماًش كذ خزس، على هامؾ  اإلاصذسة لالحئين، وحعٍض

، مً خؼىسة 
ً
غ للعالم في الؽشق ألاوظؽ أخيرا بعع ألاؿياس الخاصت بىلل العـاسة ألاميرهُت مً جل أبِب أعماٌ مإجمش باَس
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ئلى اللذط، هما أوحى الشئِغ ألاميروي، دوهالذ جشامب. وأؼاس ئلى "أنها ظخدعبب بشدود ؿعل مً الجاهب الـلعؼُني، وعىذها 

 على طشوسة ججىب رلً.
ً
 ظِؽعش اإلاشء أهىا أمام مىحاث جصعُذ حذًذة مع بذاًت هزا العام"، مؽذدا

لخصش دوس هز ه العيرة الزاجُت خّىلذ ؼخاًىماًش لُترأط العلؼت في حمهىسٍت أإلااهُا الاجدادًت في اإلاشخلت اإلالبلت. ٍو

، على جىكُع الاجـاكُاث باظم الحيىمت مع الذٌو ألاحىبُت، هما وحعلم أوساق اعخماد 
ً
ا  ؿخٍش

ً
الشئِغ، الزي ٌعخبر مىصبا

ت، جأزير بالؽ، إلبلاء العـشاء. ئال أن اإلاشاكبين ًشون أهه ظُيى  ن لخبرة وشخصُت وعالكاث ؼخاًىماًش، بالخيعُم مع اإلاعدؽاٍس

ؼاهُا مً الخىخل  ، لِغ أكلها خشوج بٍش
ً
ادي، على الشػم مً ألاصماث اإلاعخـدلت خالُا أإلااهُا الاكخصادًت في مىكع ظُاس ي ٍس

ٌ دوهالذ جشامب ئلى البِذ ألابُع. وهزا ألامش عبر ألاوسوبي والحشب في الؽشق ألاوظؽ والعالكاث الصعبت مع أميروا بعذ وصى 

 مً أن "على أإلااهُا أن حعذ هـعها ألوكاث صعبت أزىاء 
ً
 في صحُـت "بُلذ" ألاإلااهُت، مدزسا

ً
عىه ؼخاًىماًش، عىذما هخب أخيرا

 خىم الشئِغ الجذًذ للىالًاث اإلاخدذة ألاميرهُت دوهالذ جشامب".

الذبلىماظُت ألاإلااهُت، ًيىن الاجداد ألاوسوبي خعش أخذ أبشص وصساء خاسحُت دوله، وبترن ؼخاًىماًش إلاىصبه على سأط 

 مـاده "ألم 
ً
و"كبؼان العـُىت ألاوسوبُت وؼُخ دبلىماظُتها"، بدعب ما وصـخه بعع وظائل ؤلاعالم ألاإلااهُت، ولخؼشح ظإالا

 سجه لهزا اإلاىصب الُىم في صمً ػير مالئم؟".ًىً مً ألاحذي الخىاؿم على شخصُت أخشي ػير ؼخاًىماًش، الزي جأحي مؼاد

 هل يستمر التوافق الروس ي ـ التركي في سورية؟

ض  2017\2\12   العشبي الجذًذ   خعين عبذ العٍض

ظىسٍت طشوسة اظتراجُجُت لىال الؼشؿين، بعذما اهدؽـا، خالٌ ؿترة اللؼُعت وان جلاسب سوظُا وجشهُا، أخيرا، في 

ً الشاوي  ، أنهما بداحت ئلى 2015العُاظُت التي اظخمشث زماهُت أؼهش علب ئظلاغ الؼائشة الشوظُت في هىؿمبر/ حؽٍش

 بعظهما، وأهه مً دون جـاهم مؽترن لً حعخؼُعا جدلُم أهذاؿهما في ظىسٍت. 

في العامين اإلااطُين خصىصا، ئلى جصّذع حُىظُاس ي، هدُجت انهُاس ميزان اللىي اإلادُؽ بها في ظىسٍت،  حعّشطذ أهلشة،

بـعل الاهىـاء ألاميروي والهجىم الشوس ي. وجشجب على رلً لِغ جشاحع خظىسها في اإلالف العىسي ؿدعب، بل أصبذ هزا اإلالف 

ىمت الترهُت، ويهذد أساطيها في الذاخل. في اإلالابل، جىصلذ مىظيى بعذ جطخم الحالت الىشدًت العىسٍت عبئا هبيرا ًشلل الحي

ت في ظىسٍت، ئلى أهه مً دون جـاهم مع أهلشة، ؿان  ئلى كىاعٍت خالٌ ؿترة اللؼُعت هـعها، وهي في عض صىالتها وحىالتها الععىٍش

لت، لً جيىن   في مصلحت الىشملين.  الجهىد الشوظُت كذ ال جخدلم، أو جدخاج على ألاكل ئلى ؿتراث صمىُت ػٍى

هؽـذ اللؼُعت العُاظُت هزه خاحت الذولخين بعظهما ئلى بعع، في ظل جىجش ؼذًذ ًجمعهما ججاه الؼشب، 

شان اإلااض ي، ئلى أن جّىج في للاء ظان بؼشظبىسغ  وخصىصا الىالًاث اإلاخدذة. ومً هىا، بذأ الخالقي بين البلذًً في ًىهُى/ خٍض

ن وسحب ػُب أسدوػان، في أػعؼغ/ آب. ولم ًىً رلً الللاء عىىاها لعىدة العالكاث العُاظُت بين الشئِعين، ؿالدًمير بىجي

ؿلؽ، بل وان بمشابت اللمت اإلالحت التي أظعذ لخـاهماٍث اظتراجُجُت بُنهما في ظىسٍت، عبرث عً هـعها أوال بذخٌى جشهُا ئلى 

ً مً الؽهش هـعه، جدذ عىىا ن عملُت "دسع الـشاث"، بعذما مىعذ أهلشة، ػىاٌ ألاصمت الؽماٌ العىسي، في الشابع والعؽٍش

العىسٍت، مً الذخٌى ئلى الؽماٌ العىسي، وزاهُا مع ابخعاد جشهُا عً ملف خلب، وزالشا مع "ئعالن مىظيى" خٌى الهذهت 

ت، وسابعا احخماع أظخاهت.   الععىٍش

ـع ظلف خؼابها العُاس ي ججاه ألاظذ، جؼلب رلً هضوٌ الؼشؿين مً على شجشتهما العالُت: واؿلذ جشهُا على خ

ت، زم واؿلذ على مؽشوع عٌض حبهت ؿخذ الؽام، وػيرها مً الـصائل اإلاذسحت جدذ الئدت ؤلاسهاب،  وواؿلذ على هذهٍت ععىٍش

 وواؿلذ، أخيرا، على ئدخاٌ ؿشكاء ظُاظُين حذد في وؿذ اإلاعاسطت للمـاوطاث. 
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ل الجِؾ الحش والـصائل ؤلاظالمُت اإلاذعىمت مً دٌو ئكلُمُت، ال ظُما في اإلالابل، واؿلذ مىظيى على الاعتراؾ بـصائ

"أخشاس الؽام" و "حِؾ ؤلاظالم" اللزًً واها في كائمت اللىخت العىداء لشوظُا، هما أهذث مىظيى أن خل ألاصمت العىسٍت ال 

يى طمىُا على طشوسة الخخـُف مً خذة ًيىن ئال عبر اإلاعاس العُاس ي واإلاشحعُاث التي جم الخىاؿم عليها دولُا، وواؿلذ مىظ

 الذوس ؤلاًشاوي في ظىسٍت. 

ؼيل وكف ئػالق الىاس واحخماع أظخاهت رسوة الخعاون الشوس ي ـ التروي. لىً، ظشعان ما ػـذ الخالؿاث بين الجاهبين 

عا مع الاهخلاٌ مً اإلاعخىي الععىشي ئلى اإلاعخىي العُاس ي.   ظَش

ذؿاعت الترهُت، ئطعاؾ اإلاعاسطت العُاظُت، عبر ئدخاٌ كىي أخشي، هي أكشب وكذ خاٌو الشوط، معخـُذًً مً الاه

ئلى الىظام مىه ئلى اإلاعاسطت، في خؼىٍة تهذؾ ئلى هعش اخخياس الهُئت العلُا للمـاوطاث اإلاشحعُت العُاظُت للمـاوطاث. لىً 

بؽيل عام، على الشػم مً خصىلها  أهلشة وحذث أن اإلاط ي في اإلاعاس الشوس ي ظُظعف خظىسها العُاس ي في اإلالف العىسي

ت راث أهمُت هبيرة في خماًت أمنها اللىمي.   على مياظب ععىٍش

هىا بذأ الخباًً الشوس ي ـ التروي، خصىصا في ما ًخعلم بخىظُع وؿذ اإلاـاوطاث الخابع للهُئت العلُا للمعاسطت، وأدسهذ 

م العُاس ي، أي جشهُا أن الشوط ًداولىن طعظعت الهُئت العلُا للمـاوطاث، عبر  م الععىشي على خعاب الـٍش ت الـٍش جلٍى

اض، وسبما جـىكه أوال، وعبر ئدخاٌ مىصاٍث ظُاظٍُت أخشي  م الٍش جاسي ؿٍش
ُ
 ج

ً
م أظخاهت الععىشي كىة بعباسة أخشي مىذ ؿٍش

 زاهُا. 

اض  مً حهت أخشي، ومً هىا، واهذ احخماعاث الهُئت العلُا للمـاوطاث مع الائخالؾ الىػني مً حهت، واحخماع الٍش

مداولت جشهُت ـ ظعىدًت للخخـُف مً الاهذؿاعت الشوظُت، وجلؼُف مؼالبها مً دون اإلاىاحهت معها، أو سؿع ول مؼالبها. وال 

ًلخصش ألامش على رلً، بل ًخعذاه ئلى معألت اإلاشحعُت العُاظُت للمـاوطاث، وئرا واهذ جشهُا كذ واؿلذ على ئعالن أظخاهت 

اض. الزي اظدبعذ بُان حى  ُف وامال، ؿانها جداٌو عشكلخه بؼشٍق ػير مباؼشة، جاسهت هزا اإلالف للمعاسطت والٍش

ومما ًىبئ باسجـاع خذة الخباًىاث بين الجاهبين، وصٌى الشئِغ دوهالذ جشامب ئلى ظذة البِذ ألابُع في الىالًاث 

لترهُت ـ ألاميرهُت خالٌ العىىاث ألاخيرة مً اإلاخدذة، ومداولخه الاهـخاح على جشهُا، بعذ حمىد ظُاس ي اظخدىم العالكاث ا

خىم باسان أوباما، وبذأ الخؼير ألاميروي ملحىظا ججاه جشهُا مع اسجـاع معخىي الذعم الجىي للخدالف الذولي عملُت "دسع 

ي الشكت دلُال على الـشاث" في مذًىت الباب في ألاًام اإلااطُت. زم حاء الخيعُم بين الجاهبين إلاداسبت جىظُم الذولت ؤلاظالمُت ف

أهمُت جشهُا باليعبت للىالًاث اإلاخدذة، لِغ ؿلؽ في مداسبت ؤلاسهاب، وئهما أًظا في عمىم اإلاؽهذ الععىشي في الؽماٌ 

 العىسي، وخصىصا ؿُما ًخعلم باإلاىؼلت آلامىت التي ػاإلاا دعذ ئليها جشهُا خالٌ العىىاث اإلااطُت. 

الشوس ي ـ التروي، خُث جشؿع مىظيى ئكامت مىاػم آمىت، كبُل اهخماٌ اإلاؽهذ  كذ حؽيل اإلاىؼلت آلامىت بذاًت الاؿتراق

الععىشي في عمىم ظىسٍت، وهى اإلاؽهذ الزي عملذ بجذ على سظمه وجدذًذه، وال جلبل أن جدؽيل هزه اإلاىاػم في الؽماٌ 

عا على ئعالن جشهُا مى  ل مىؼلت "دسع الـشاث" العىسي، خصىصا مً البىابت الترهُت. وكذ حاء الشد مً مىظيى ظَش اؿلتها جدٍى

ئلى مىؼلٍت آمىت، خين أعلً مذًش اللعم ألاوسوبي الشابع في وصاسة الخاسحُت الشوظُت "أن مىظيى جشي أهه مً ػير الصحُذ 

 اعخباس أهه ال جىحذ لذي جشهُا أهذاؿها الخاصت في ظىسٍت ئلى حاهب مداسبت داعؾ". 

لشة أن العُاظت ألاميرهُت ججاه ظىسٍت ال جضاٌ ػامظت، ولً جخاػش جشهُا بشمي اإلاؽيلت التي جىاحه صىاع اللشاس في أه

عا، لىنها في اإلالابل لً جخخلى عً ئكامت اإلاىؼلت آلامىت، ألظباب هشيرة بعظها  الشماس التي خللتها مً البىابت الشوظُت ظَش

ا جدلُم أهذاؿها باظخخذام ظُاظت هاعمت مشجبؽ بالؽأن التروي الذاخلي، وبعظها مشجبؽ بالؽأن العىسي. وظخداٌو جشهُ

ومشهت، جلّشبها مً واؼىؼً، وال جبعذها عً مىظيى في الىكذ هـعه، وهي ظُاظت صعبت في ظل العىدة ألاميرهُت ئلى الىاكع 
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، العىسي، وما هى واضح ئلى آلان أن الخعاون التروي الشوس ي بلؽ رسوجه، وظخىؽف اإلاشخلت اإلالبلت مذي صالبت هزا الخعاون 

 والحذود التي كذ ًصل ئليها.

 عربية!عصر ثرامب.. والعالقات ألاميركية ال

 2017\2\12   الاجداد   حُمغ صػبي

ًدبادٌ آلان الشئِغ ألاميروي دوهالذ جشامب واإلاشؼذ ألاعلى ؤلاًشاوي علي خامىئي الاتهاماث وؤلاهاهاث، بِىما ًبذو العالم 

 في اإلاىخصف!
ً
 العشبي الللم خائشا

ً الصحف عىذما ؼىش  هؽـه الىحه »الشئِغ جشامب على  ؿـي بذاًت ألاظبىع اإلااض ي، اخخل اإلاشؼذ ؤلاًشاوي عىاٍو

، «بمشاكبت ئًشان عً هشب»وجشهضث اهخلاداث خامىئي على العُاظاث اإلاخعصبت لإلداسة ألاميرهُت وتهذًذها «! الحلُلي ألميروا

 ٌ ً مً ظبع دو ً والضائٍش راث  بِىما لم ًأث على رهش ألامش الخىـُزي الزي أصذسه البِذ ألابُع وجأزيره على الالحئين واإلاهاحٍش

 أػلبُت معلمت.

 عً جشامب: 
ً
داجه، مخدذزا آلان، وفي ول ش يء ًـعله، والظُما جلُُذ ػـل لم ًخجاوص عمشه »وكاٌ خامىئي في أخذ جصٍش

ظهش الشئِغ ألاميروي واكع خلىق ؤلاوعان ألاميروي ًُ )جصحُذ: جم اخخجاص ػـل عمشه خمعت «. خمعت أعىام في أخذ اإلاؼاساث، 

 ـُزي للشئِغ جشامب، ولىً لم ًخم جلُُذه(.أعىام علب ألامش الخى

تر»وهزا الخبر ئلى حاهب السجاالث العلبُت الحادة عبر مىكع الخىاصل الاحخماعي  داث بين اإلاشؼذ « جٍى وخشب الخصٍش

اسحُت، ؤلاًشاوي والشئِغ ألاميروي هؽـذ في داخل الىالًاث اإلاخدذة عً العالكت الىزُلت بين العُاظاث ألاميرهُت الذاخلُت والخ

شث اإلاأصق الزي ظُىاحهه خلـاء واؼىؼً مً العشب في 
ّ
زهشوي رلً بلصت حعىد ئلى صمً ئداسة بىػ الابً «. عصش جشامب»وأػ ٍو

 للعهذ.
ً
ض، الزي وان آهزان ولُا  ألاولى، جخعلم بالعاهل الععىدي الشاخل اإلالً عبذهللا بً عبذالعٍض

لعؼُيُين، وظُاظاث ئداسجه التي أزشث على خلىق العشب ؿلذ أدي عذم اهترار بىػ اإلاخعىذ ججاه خلىق الـ

واإلاعلمين في الىالًاث اإلاخدذة، وػضوه الياسسي للعشاق، ئلى جىجش العالكاث ألاميرهُت الععىدًت. وكذ واهذ اإلاملىت، على سػم 

لت خيرة. وفي مشخلت ما، أخبر ولي ئدساهها ألهمُت الذوس الزي جلعبه الىالًاث اإلاخدذة في خماًت اإلاىؼلت مً تهذًذاث ئًشان، في خا

العهذ الععىدي آهزان بىػ بأهه ئرا أصشث واؼىؼً على ججاهل اإلاخاوؾ العشبُت، ؿان الععىدًت سبما حؽعش بأنها مجبرة على 

 بصىسة أخادًت. ولم جىً اإلاملىت جشػب في اجخار هزه الخؼىة، ولىنها واهذ هخاج الؽعىس بخُبت ألامل ججاه 
ً
اإلاط ي كذما

 اظاث ألاميرهُت، والخيلـت اإلاشجـعت بؽيل هبير التي ججلبها في الذاخل.العُ

 لىلي العهذ 2004وعؽُت اهخخاباث الشئاظت ألاميرهُت عام 
ً
 مً أخذ أصذكائي وان ٌعمل معدؽاسا

ً
، جللُذ اجصاال

ض. وظألني باهخمام خٌى ما ئرا واهذ ألاخباس التي ظمعها ص حُدت، والتي جـُذ بأن الععىدي آهزان عبذهللا بً عبذالعٍض

ذ «. حىسج بىػ»ًخجه للـىص على ؼاػل اإلاىصب « حىن هيري »الذًملشاػي  وأخبرجه: «. هيري »واهذهؽذ وظألخه عما ئرا وان ًٍإ

، بعذ أن أهذ أهه ًخدذر عً سأًه «. بأن هيري وان ًيخلذ اإلاملىت بؽذة، في خين ًضعم بىػ أهه صذًم للععىدًت»
ً
ؿشد كائال

 لؽعبىا!»أي سئِعه: الصخص ي، ولِغ س 
ً
 «.أجصىس أهه مً ألاؿظل لىا أن ًيىن الشئِغ ألاميروي ًىشهىا على أن ًيىن مىشوها

ألاخيرة، ؼهذث العالكاث ألاميرهُت العشبُت خالت مً الاطؼشاب الؽذًذ، بذاًت مً مؼامشاث ئداسة  16وأزىاء ألاعىام الـ

، زم التروٍج اإلاظلل لذًملشاػُت اعخمذث على ألاًذًىلىحُت ولِغ بىػ، التي مظذ مً ؤلاهماٌ ئلى خشب مضعضعت لالظخلشاس

ع اكترن بعذد مً ألاخؼاء،  ادة ؤلاخباغ العشبي. وبذأث بىعىد بشاكت اهتهذ بـؽل رَس الىاكع. ولم جىجح ئداسة أوباما ظىي في ٍص

 خىم عليها بأنها واهذ مخُبت لآلماٌ.
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ت مً الاطؼشاب، والعالكاث ألاميرهُت العشبُت حؽاسؾ على الانهُاس، ، واهذ اإلاىؼلت العشبُت في خال2016وبدلىٌ عام 

لت ألامذ، وئػالق العىان إلًشان وي  بـعل خشب العشاق الـاؼلت، وجبعاتها الخؼيرة التي دؿعذ جلً الذولت ئلى خشب أهلُت ػٍى

مً الخىسغ في صشاعاث حذًذة، ئلى  جصبذ كىة تهذًذ في اإلاىؼلت، وجشدد الجِؾ ألاميروي وألاميرهُين في خىض الحشب والحزس 

حاهب جىظُع سوظُا هـىرها في الؽشق ألاوظؽ، وخصٌى الحشواث اإلاخؼشؿت على مالراث وجطخمها في اإلاىؼلت. ولزا ؼعش 

خلـاء أميروا بأنها كذ جخلذ عنهم، وأنهم مظؼشون ئلى الخصشؾ بأهـعهم مً أحل الذؿاع عً مصالحهم في مىاحهت اإلاإامشاث 

 ؤلاًشاهُت.

 ًخعاون معهم على 2016ومع اهخخاباث عام 
ً
يا ذون ؼٍش ، وان العشب ًأملىن أن حعـش عً هدُجت جصحح ألاوطاع، ئر ًٍش

 ًدترم الؽعىب العشبُت وجدترمه.
ً
يا  طمان أمً واظخلشاس اإلاىؼلت.. أي ؼٍش

ً. ؿترامب جدذر بلىة  عً احخشار الخؼشؾ وهبذ ومىز بذاًتها وختى آلان، ال ًبذو أن ئداسة جشامب جمشل رلً الؽٍش

داث وظُاظاث معادًت للمعلمين حعببذ في أن ٌؽىشه  ه، كشهىا رلً بخصٍش  مً معدؽاٍس
ً
« داعؾ»حماح ئًشان، ولىً وهشيرا

 وآلان اإلاشؼذ ؤلاًشاوي!« اللاعذة»و

 واليات ثرامب ألاميركية

 2017\2\12   العشبي الجذًذ   خعام هىـاوي

 للمخُلت لشظم ما كذ ًلىم به خالٌ والًخه الشئاظُت، والتي مً الىاضح 
ً
لم ًترن الشئِغ ألاميروي، دوهالذ جشامب، مجاال

 جج
ً
اوص اللذسة على الاظدُعاب، وال ظُما أهه ًأحي مً سئِغ الىالًاث اإلاخدذة، أنها لً جيىن ظهلت على العالم، ؿما ًلىم به ًىمُا

ت والذًملشاػُت واإلاإظعاجُت، وجشػب في جصذًشها ئلى العالم، ولى باللىة.    أي الذولت التي جشؿع ؼعلت الحٍش

 كذ ًخىّحه ئلى اللظاء بعباساث ؤلاهاهت التي اظخخذمها د
ً
 أميرهُا

ً
ل أن سئِعا ُّ  عىذما مً وان ًخخ

ً
وهالذ جشامب، خصىصا

لجأ ئلى الخللُل مً ؼأن اللاض ي الزي خىم طذ كشاس الحظش على دخٌى سعاًا ظبع دٌو معلمت، خين اظخخذم حعبير "اإلاذعى 

". جشامب، مً خُث علم أم لم ٌعلم، لم ًدؽ مً كُمت كاٍض ؿلؽ، بل مً ول الىظام اللظائي ألاميروي، والزي مً 
ً
كاطُا

، ئر لم ًلف الشئِغ ألاميروي عىذ هزا الحذ، بل جىّحه ئلى اللظاء مشة أخشي بعذ كشاس مدىمت ظان  اإلاخىكع أن يهّب 
ً
با طذه كٍش

، ًخـىق جشامب على هـعه، ؿهى ًىىي مداهمت 
ً
ؿشاوعِعيى جأًُذ وكف جىـُز الحظش، باللٌى "هشاهم في اإلادىمت". هىا، أًظا

، وآلا  ن ٌعذ لخُاس آخش بخدّذي اللظاء، وئصذاس مشظىم آخش ًخّص الهجشة، ًدمل اللظاة أمام اللظاء، هزا وان خُاسه ألاٌو

 .
ً
 مظمىن اللشاس العابم هـعه، اإلاشؿىض كظائُا

هى مىؼم الؽشهت الزي ًذًش به جشامب الىالًاث اإلاخدذة. مىؼم ال ٌعشؾ ػيره، وعلى أظاظه ؿان ول ما، أو مً، ٌعاسطه 

ًشاها، ؿالؽشهت ملىه، وهى اإلاعإوٌ عً أسباخها أو خعائشها. هزا واسد الحذور في ًلف في خاهت اإلاعادًً للمصالح التي وخذه 

مجمىعاث جشامب الاكخصادًت. لىً، أن ًيخلل معه ئلى البِذ ألابُع، ؿاألمش على دسحٍت هبيرٍة مً الخؼىسة على معخلبل 

 أميروا دولت دًملشاػُت. 

ميرهُت" هى حعاػُه مع ؤلاعالم. ئر لم ٌعبم ألي سئِغ أميروي أن مشاٌ آخش على ئداسة الشئِغ لؽشهت "والًاث جشامب ألا 

 باليعبت له، وؿم مىؼم ؤلاداسة الذًىخاجىسٍت 
ً
ل هىظا

ّ
خّصص ول هزا الىكذ الهخلاد وظائل ؤلاعالم التي تهاحمه. ألامش ٌؽي

ـت". لِغ هزا ما ًلى   مٍض
ً
عّذ "أخباسا ٌُ له الشئِغ ألاميروي ؿدعب، بل حّىذ للمصالح العائلُت. ول ما هى معاسض لعُاظت جشامب 

له ػاكم البِذ ألابُع بأهمله، والزي ًبذو أهه ٌعامل أؿشاده همىظـين خاصين ًلّبىن سػباجه. وخذها "ؿىهغ هُىص"، بدعب 

جشامب، صاخبت اإلاصذاكُت التي ال ػباس عليها مً بين عؽشاث وظائل ؤلاعالم العاملت على ألاساض ي ألاميرهُت، ئلى أن ًشبذ 
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لعىغ. والعىغ هىا ًىمً في جدّىٌ وظائل ؤلاعالم ألاخشي ئلى أبىاق جمّجذ الشئِغ، على ػشاس ألاهظمت الؽمىلُت اإلاىدؽشة في ا

 العالم، والتي ًبذو أن "أميروا جشامب" حعير على هذيها. 

 ئلى ج
ً
ل الحعاب الشظمي وفي مإؼش ئطافي على اإلاعاس الؽمىلي الزي ًلىد ؿُه جشامب الىالًاث اإلاخدذة، عمذ أخيرا دٍى

ت، بعذما عمذ أخذ اإلاخاحش  تر"، ولِغ خعابه الصخص ي، ئلى مىّصٍت للذؿاع عً مصالح ابيخه الخجاٍس للشئِغ ألاميروي على "جٍى

ئلى وكف بُع مىخجاتها، ألنها ال جدلم ألاسباح، وهى مىؼٌم مً اإلاـترض أن ًخـهمه "سحل ألاعماٌ" جشامب. ئال أن "الذًىخاجىس" 

 مىظـي البِذ ألابُع لللُام بذعاًاث مجاهُت للمىخجاث خالٌ ظهىسهم على ؼاؼاث الخلـضة، جشامب ل
ً
م ًـعل، بل حىذ أًظا

 إلاىاكؽت الاهخلاداث اإلاىحهت إلداسة جشامب للبالد. 

 في أي دولت عالم زالشُت، وسبما لم هىً لىخىكع سؤٍتها، ؿدتى الشئِغ اإلاصشي، عبذ ال
ً
ـخاح أمشلت، سبما لم هشها معبلا

 في ئداسة 
ً
 خاصا

ً
داث علىُت عىذ ئبؼاٌ اجـاكُت جيران وصىاؿير، ػير أن لترامب أظلىبا  اللظاء بخصٍش

ً
العِس ي، لم ًخشج مهاحما

 بعذ ًىم. -البلذ 
ً
 عً ئدهاؼىا ًىما

ّ
 الؽشهت، خالٌ العىىاث اإلالبلت. أظلىب مً الىاضح أهه لً ًىف

 

 جم بدمذ هللا
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