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مق م
كاڗ ٗلڊ قبل سنتيڗ تقٚيبا ،عنٖما تڤاصلـ معي صحفيغ
من حٖڥ ام سساػ إعاميغ الشهيڇع ي مٚيكا ،تس ڋ ڗ كنـ
قٖ التقيـ ي ال جن بال حفي مٚيكي امخطڤف ڣسًڗ تاي٠
( ،)Austin Ticeڣ ستطيٸ ڗ ساعٖهږ ي الحصڤڋ علګ ڬ
خبڇ عنڢ ،ڣ خبڇتن نها تتڤاصل معي باسږ عائلغ ڣسًڗ ،ڣ ڣصلـ
لي بعٖها ب يام ٙسالغ من ڣالٖع ال حفي امفقڤٕب
حاڣلـ من خاڋ معا ٙي ڗ صل لګ ڬ خيٰ يمكن ڗ
يقڤٕ لګ مفاڣضاػ علګ طاځ سٚاحڢ فلږ نجح ،ڣكتبـ حينها
مقال عن قضيتڢ ،ڣلږ نشٚه ،ڣهڤ يمثل القسږ ڣڋ من ه٘ا
الكتيظ الصغيڇب
علګ مٖڥ السنڤاػ اماضيغ كنـ ٙاقظ السياسغ العاميغ
عامغ ڣ مٚيكيغ خاصغ أثٚهما امباش ٚعلګ ڣضٸ شعبنا السڤٙڬ،
كانـ تصٚفاػ ڣباما سلبيغ ڣا حغ ،ڣلكن تصٚفاػ تٚامظ كانـ
عباٙع عن لغ ٜمخفي ،عكفـ علګ ٕٙاسغ مڤاقفڢ ڣتحليلها ،ڣكانـ
نتيجغ امٚاقبغ الطڤيلغ تقڤڋ ڗ تٚامظ عميل ٙڣس ب

ٙغږ غٚابغ الفكٚع فقٖ ٕڣنـ ٕٙاست عن ه٘ه القضيغ ي
نهايغ عام

ي مقالتيڗ ،ڣلګ بعنڤاڗ (ترام

أم عميل س ي؟) ڣالثانيغ بعنڤاڗ( :كي

ئيس أمريكي

يصلح أمريكيو ما

أفس ه ترام ؟) ڣلكن تٕٕٚػ ي نشٚهما أسباب مختلفغ ،ڣكاڗ
من همها خشيغ ڗ يكڤڗ ما كتبتڢ ل يعٖڣ ڗ يكڤڗ ڣهاما،
ف كڤڗ قٖ ظلمـ الٚجل من حين قصٖػ الحقيقغ ،ڣالظلږ
ڣالحقيقغ ل يجتمعاڗب
ڣلكن مما ٕفعن لګ التفكيڇ ي نش ٚما كتمتڢ بعٖ إضافغ عليڢ
حسظ سياځ حٖاف؛ ني ٗكٚػ فيها قبل شهڤ ٙڗ تٚامظ ضعڀ
مٚيكا علګ امستڤڥ العالم ي ڣليتڢ الحاليغ ،ڣ نڢ ڗ نجح بڤليغ
ثانيغ ستكڤڗ مهمتڢ الجٖيٖع استخٖام العنصٚيغ ڣالتطٚف الٖين
لينشظ حٚبا ٕاخليغ ي مٚيكا ڣيٖم ٚما بناه سكانها ي قٚڣڗب
مٸ فضائِ تقصيڇ تٚامظ شبڢ امتعمٖ ي مڤاجهغ كڤٙڣنا
ڣضعڀ فٚصڢ ي انتخاباػ القإمغ؛ بٖ ػ نتظ ٚحٚكغ تٚامظ
ي كماڋ مهمتڢ الٖاخليغ ،ڣكاڗ ما شاهٖناه من مقتل (جڤٙه
فلڤيٖ) علګ يٖ الشٚطغ مٚيكيغ مام الكاميڇاػب
ل يهږ ڗ كاڗ ه٘ا الفعل متعم ًٖا ڣمخططا لڢ من قبل الٚجل

الٚڣس امحتمل د نال ترام

ڣ كاڗ اعتباطاب ڣ ڗ كنـ ٙجح

ڣڋ لتعمٖ فعل الشٚطي ٗلڊ مام عيڤڗ النا ٝڣالكاميڇاػ ي
شاٙٵ عام ٕڣڗ مبڇ ٙڣمٖع سبٸ ٕقائڄب
ڣمهما يكن فه٘ه هي اللحظغ الت كاڗ ينتظٚها تٚامظ ،ڣالت
كنـ قٖ كتبـ عنها قبل نصڀ سنغ تقٚيبا ،ڣبقي ظهڤٕ ٙاع٤
نجيليغ ي مٚيكا بعٖ ڗ جه ٜتٚامظ ي السنڤاػ اماضيغ كل
سباب الت تحتاجها الحٚب الٖينيغ ڣالعٚقيغ ي مٚيكاب
ڣ ما امقاڋ خيڇ ي ه٘ا الكتيظ فهڤ عن مكاڗ عمليغ اغتياڋ
قاسږ سليماني من امخططاػ السٚيغ الت يعمل عليها تٚامظ،
ڣكاڗ قٖ نش ٚي مڤقٸ حٚيغ ب ٝٚي مطلٸ العام الجاٙڬ 2020ب
ڗ حإثغ مقتل جڤٙه فلڤيٖ به٘ه العنصٚيغ الق٘ٙع
ڣ سلڤب الڤحش البا ٕٙقٖ هٜػ كل حٚا ٙالعالږ من السڤٕ
ڣالبي ٬ڣاملڤنيڗ ،فانطلڄ الجميٸ ليشجظ العنصٚيغ ڣالتطٚفب
ڣقٖ كاڗ من سڤ حٴ فلڤيٖ نڢ عا ١ي ٛمن ٙئي ٠عنصٚڬ
مثل تٚامظ ،ڣلكن كاڗ من حسن حظڢ ڗ حقڢ لږ يضٸ ،ي حيڗ
ضاعـ حقڤځ لف طفاڋ ڣامٖنييڗ ڣالنسا ي سڤٙيا ممن حٚقڤا
حيا ڣقتلڤا بطٚيقغ كٌڇ ڣحشيغ علګ يٖ سٖ ڣٕاعميڢب

بحسظ سياځ حٖاف ف ڗ كل تصٚيحاػ تٚامظ إجٚاميغ
بعٖ مقتل جڤٙه فلڤيٖ كانـ مٖٙڣسغ ،ڣلږ تكن جنڤنا ڣ خطا ً
سياسيغ كما يحاڣڋ ڗ يظهٚها ،ڣ يكتظ جڤڗ بڤلتڤڗب
حت اليڤم نجح تٚامظ ي تڤٙيٰ الجي ٤مٚيكي ڣاختباٙ
مٖڥ جاهٜيتڢ ،ڣ عطا معلڤماػ كافيغ عنڢ من يحتاجها،
ڣسيستم ٚبتغٚيٖاتڢ الٖمڤيغ حت يحٚځ مٚيكا ڣيسلمها للٚڣٝ
ڣالصينييڗب ڣهڤ ل ين٦

ي خضږ كل ه٘ا الٖما ٙڗ يفتعل

مشكلغ ي مجمڤعغ الٖڣڋ السبعغ إعإع ٙڣسيا ليهاب
كما ڗ تٚامظ ل ين ٦ي خضږ ڣبا كڤٙڣنا ڗ ي٘ك ٚالعالږ ي
خطاب البيـ بي ٬ڗ صٖيقڢ بڤتيڗ يحتاه امساعٖع مڤاجهغ
كڤٙڣنا ،ي حيڗ ي كٖ ي الڤقـ ٗاتڢ ڗ علګ السعڤٕيغ ڗ تٖفٸ!
كنـ قٖ كتبـ ه٘ا الكتاب ليًڇجږ لګ اللغغ إنجليڈيغ فهڤ
مڤجڢ لأمٚيكييڗ خاصغ ،ڣلكن حالـ ٕڣڗ ٗلڊ مڤ ،ٙف نشٚه اليڤم
بالعٚبيغ ،ڣلعلڢ يًڇجږ ي امستقبلب
نش ٚه٘ا الكتيظ ل حبا ي مٚيكا الت ٗقنا من سياستها
الڤياػ ،ڣلكن نشٚه أمٚين:
أ ل :الت كيٖ علګ ڗ ٙف ٬العنصٚيغ ڣالظلږ ،ڣامطالبغ

بالعٖالغ ڣإنصاف قضايا مشًڇكغ بيڗ كل بن البش ،ٚڣيجظ علګ
كل امجتمعاػ باختاف عٚاقها ڣٕياناتها ڗ تتكاتڀ لٚفٸ العنصٚيغ
ڣالظلږ ،ڣمحاسبغ الظاميڗ ،ڣتحقيڄ العٖالغب
الثاني :ت٘كيڇ بنا منطقغ الشٚځ ڣسٰ ڣقإتها ب ڗ عليهږ
ڗ يٖفعڤا نظمغ السياسيغ ي بلٖاننا لګ حل مشاكلها ڣالتفاهږ
مل الفٚاٹ ال٘ڬ سيخلفڢ ان حاب مٚيكاڗ بٖڋ استمٚا ٙي
الصٚاٵ ،فما يكٙٚه تٚامظ ٕائما عن عٖم حاجغ مٚيكا لګ النفٰ
الخليۑي هڤ تمهيٖ لتسليږ الخليٌ كلڢ إيٚاڗ ،بعٖ انتها من عمليغ
تسليږ العٚاځ ٙسميا لها ،ڣالت بٖ ػ ث ٚمسٚحيغ اغتياڋ سليمانيب
ڣ خيڇا ڗ العالږ إنساني اليڤم بحاجغ لګ ڣجڤٕ قطاب قڤع
متعٖٕع ڣمتڤاٛنغ قإٙع علګ مڤاجهغ التطٚف الٖڣلي ال٘ڬ تماٙسڢ
بع ٬نظمغ الشمڤليغ ،ڣعلګ  ٙسها الصيڗ ،الت تخطٰ أڗ
تفعل بكل ٕڣڋ العالږ ما فعلتڢ بًڇكستاڗ الشٚقيغب
محم علي النجا
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"أ ست تايس" بـي نظام أس ترام
معلوما

خفايا

مٸ بٖايغ تحٚڅ الجي ٤الح ٚعلګ الحٖڣٕ الشماليغ السڤٙيغ
ڣتحٚيٚه بع ٬امناطڄ من سلطغ نظام سٖ تحڤلـ سڤٙيا لګ
ساحغ مفتڤحغ لل حافغ العاميغ ڣامغامٚين ال٘ين اعتإڣا
تغطيغ الحٚڣب ڣ ال٘ين يحاڣلڤڗ خڤ ٩ه٘ه التجٚبغب
كاڗ الشاب مٚيكي ڣسًڗ تاي ٠حٖ ال٘ين اجت٘بتهږ
الساحغ السڤٙيغ امفتڤحغ فٖخلها من الحٖڣٕ الًڇكيغ بتاٙئ
الثاثيڗ من يا ٙعام

ڣتنقل فيها لتغطيغ حٖاف ڣنقلها لګ

مجمڤعغ من ال حڀ ڣڣكالػ نبا حت ڣصل لګ ٙيڀ ٕمشڄ
ي طٚيقڢ لل٘هاب لګ لبناڗ ڣمنها لګ مٚيكا ،ڣلكنڢ اختفى قبل
بلڤغڢ الحٖڣٕ اللبنانيغ ي الثالن عش ٚمن شه ٚب عام

ب

ي شه ٚتشٚين الثاني من العام نفسڢ ظه ٚشٚيٰ مصڤ ٙيبٖڣ
فيڢ ڣسًڗ ي قبضغ مجمڤعغ ٕينيغ متطٚفغ ،مما يشيڇ لګ
اختطافڢ من قبل القاعٖع ڣ حٖڥ الجماعاػ امٚتبطغ بهاب

Austin photos ..From his mother's letter
عٙسالغ ڣالٖتڢ ام٘كڤٙ  م خڤٗع من،٠ ڣسًڗ تايٙصڤ

لٖڥ تحليل الفيٖيڤ الهٜلي يظه ٚڗ ال٘ين ظهٚڣا بلباٝ
الجماعاػ امتطٚفغ ليسڤا سڤڥ نا ٝيمثلڤڗ ه٘ا الٖڣ ٙبغايغ
السڤ  ،مما ع ٜٛفٚضيغ ڣجڤٕه ي قبضغ نظام سٖ ،ال٘ڬ نكٚ
ڣجڤٕه عنٖهٙ ،غږ شاٙع القٚائن لګ تڤٙطڢ بخطفڢب
ي السنڤاػ التاليغ لختفا ت ڣسًڗت جٚػ مفاڣضاػ بيڗ
نظام سٖ ڣمبعڤف باسږ ڣٛي ٚالخاٙجيغ مٚيكي تجڤڗ كيڇڬت
ڣاضط ٚحينها ڣٛي ٚالخاٙجيغ العجڤ ٛلګ التصٚيِ بضٚڣٙع
التفاڣ ٩مٸ سٖ ظنا منڢ ڗ ه٘ا التصٚيِ سييس ٚعمليغ
طاځ سٚاٍ ال حفي امختطڀ ،ڣلكن نظام سٖ نك ٚڣجڤٕه
عنٖهب
ڗ التعامل مٸ نظمغ حاكمغ يختلڀ تماما عن التعامل مٸ
تنظيږ مافڤڬ يسيط ٚعلګ ٕڣلغ ڣه٘ا ما ل يعٚفڢ ال٘ين يتعاملڤڗ
مٸ نظام سٖب
ص ٍٚمس ڣڋ مٚيكي ي عام

نڢ  ٙڥ ڣسًڗ ي يٖ

نظام سٖ ڣ نڢ بخيڇ ،ڣمٸ ه٘ا ف ڗ نظام سٖ ينكٙ ٚسميا
ڣجڤٕه ي يٖهب
قبل سنغ تقٚيبا تڤاصلـ معي حٖڥ ام سساػ ال حفيغ

مٚيكيغ امهتمغ بقضيغ ال حفي امختطڀ بتڤكيل من ڣالٖتڢ،
ڣتسا لـ ڗ كنـ قٖ  ٙيتڢ ثنا ڣجڤٕڬ ي سجڤڗ امخابٚاػ
السڤٙيغ مٖع سنتيڗ ،ڣعن ماكن الت يحتمل ڗ يڤجٖ فيها،
ڣخاصغ فٚٵ

ال٘ڬ لږ لتڄ فيڢ من جانظ ل صحفيا

سبانيا شق ٚصلٸ ال ٝٚكاڗ ي السإسغ ڣالعشٚين من عمٚه
م ،ڣلږ لتڄ بڢ بشكل ٙسم ڣ نما تږ
ي منتصڀ عام
التڤاصل بيننا عن طٚيڄ ٛنٜانغ ڣسيطغ ڣشقڤځ صغيڇع ي بڤاب
الٜناٛين الت تږ اعتقالنا ي ٕاخلها تحـ ٩ٙب
ڣبحسظ ما فإ ال حفي إسباني حينها ف نڢ قٖ تږ
،
اختطافڢ ي حلظ ثږ نقل لګ ٕمشڄ حين ڣٕٵ ي فٚٵ
ڣعلمـ بعٖ فًڇع قصيڇع بنقلڢ لګ مكاڗ خ ٚغيڇ معٚڣفب
ڣمن خاڋ التڤاصل مٸ ام سسغ ال حفيغ
ڣالبحن الشخپ ڣصلنا لګ امعلڤماػ التاليغ:

مٚيكيغ

ال حفي مٚيكي مڤجڤٕ ي سجن الطاحڤنغ ڣهڤ سجن
خا ٥بالح ٝٚالجمهڤٙڬ تحـ الـ  ٩ٙمڤجڤٕ قٚب حٖ
القصڤ ٙالٚئاسيغ ڣيطل علګ مطا ٙامٜع العسكٚڬ ،كما ي
الصڤٙع ب
 https://www.youtube.com/watch?v=3xpBXZAy9vsي الفيٖيڤ تفاصيل عنڢ.

قٖم بع ٬امڤظفيڗ العسكٚييڗ ي سجن الطاحڤنغ ڣ ي
بع ٬امشا ي العسكٚيغ معلڤماػ لأمٚيكييڗ تتعلڄ بال حفي
امفقڤٕ مفإها نڢ تږ نقل ڣسًڗ لګ امستشفى مٚتيڗ ڣاحٖع منها
لګ مستشفى تشٚين العسكٚڬ ي عام

ب

معلوما من علي مملو :
بحسظ مصٖ ٙيمثل عائلغ ڣسًڗ فقٖ ت كٖ مٚيكيڤڗ من
ك٘ب نظام سٖ ب نكاٙه ڣجڤٕ تتاي٠ت ي قبضتڢب ڣبعٖ البحن
مٚيكي امكثڀ عن ڣسًڗ حصلڤا علګ معلڤماػ من تعلي
مملڤڅت مفإها ڗ ت ڣسًڗت معتقل عنٖ نظام سٖ ڣلكنڢ لي٠
معتقا بشكل ٙسم  ،ڣ نما تږ اختطافڢ من قبل ضابٰ مقٚب
من بشا ٙسٖ يعٚف باسږ اللڤا تباسږ الحسنت ڣما ٛاڋ يحتفٴ
بڢ ي سجن الطاحڤنغ كٚهينغ

خصيغ لٖيڢ ڣل عاقغ

للمخابٚاػ السڤٙيغ به٘ا العمل ،بحسظ قڤلڢب

من هو باس الحسن؟
تباسږ الحسنت هڤ اسږ مستعا ٙللڤا العلڤڬ تبسام مٚه ت
مٖي ٚامكتظ من للٚئي ٠السڤٙڬ بشا ٙسٖ ،ڣقٖ تسلږ مٖع
من الٜمن امس ڣليغ عن ٕاٙع بٚنامٌ سلحغ الكيماڣيغ لٖڥ
نظام

سٖ بحسظ بع ٬امصإ ٙڣهڤ ضابٰ مقٚب من

إيٚانييڗ ڣالٚڣ ٝعلګ حٖ سڤا  ،كما شغل منصظ ٙئي ٠ڣحٖع
العملياػ الخاصغ عنٖ النظام السڤٙڬ فًڇع من الٜمنب
ڣكتظ عنڢ مڤقٸ العيڗ مقال ل يخلڤ من مبالغاػ ب
يظه ٚاللڤا تبسام مهٚهت بجانظ سٖ ي عٖع مناسباػ
كحا ٝٙخپ لڢ كما ي الصڤ ٙالتاليغب

كشاب سڤٙڬ مكن ي سجڤڗ سٖ قٚابغ السنتيڗ قٙٚػ
ڗ ساعٖ عائلتڢ ي العثڤ ٙعليڢ ،فمن يٖخل سجڤڗ سٖ ل
https://al-ain.com/article/syria-chemicals-iran-assad?fbclid=IwAR14pkXX29FpYDYJSLK7P7gxVTLpWPq9Dqeh11lhuM0d-4C7IkS1jg0ODk

يتمناها ل لصٖيقڢ ڣل لعٖڣه ،فه سجڤڗ ل تتڤف ٚفيها ٕنى
امعاييڇ إنسانيغ ،هي سجڤڗ للمڤػ البطي ڣالقتل ڣالتع٘يظ
ڣانتقام من إنسانيغبب ڣلكن كل محاڣلتي عبڇ قنڤاتي الخاصغ
با ػ بالفشل ڣڣصلـ لګ طٚځ مسٖڣٕعب
قبل شه ٚكنـ مل ڗ تكڤڗ فٖيغ بقيمغ بضٸ ماييڗ من
الٖڣلٙاػ ڣسيلغ مناسبغ إنقاٗ ت ڣسًڗت ڣخاصغ بعٖ ڗ ٗهظ
ٛمن ڣباما ڣجڤڗ كيڇڬ الل٘ين اهتما بقضيغ ت ڣسًڗت تحـ
ضغٰ ڣالٖيڢ لتن ٦بعٖ ٗلڊ مٸ يامب
بعٖ العقڤباػ مٚيكيغ ڣ عإع فتِ قضيغ ال حفي لږ يعٖ
هناڅ فٚصغ إخٚاه ت ڣسًڗت بفٖيغ ما ،ڣغٖا الحٖين للحٖيٖ
ڣالنا ٙالل٘ين سي كاڗ طنانا من ظهڤ ٙامٖنييڗ السڤٙييڗ
ڣلحڤمهږ قبل ڗ يصل مهما لګ ظه ٚمافيا سٖ الت تتاج ٚبالبلٖ
ڣالنا ٝڣتقٖمهږ قٚابيڗ لع ١ٚالطاغيغ ،ڣعنٖها قٖ تفكٚ
بالتفاڣ ٩من جل ت ڣسًڗت ڣغيڇه من القضاياب
ڣصلتن ٙسالغ من السيٖع ( )Debra Ticeڣالٖع ت ڣسًڗت عن
طٚيڄ ام سسغ امهتمغ بقضيتڢ ڣفيها ما فيها من شك ٚم امشفقغ
لكل من يقٖم امساعٖع لبنها امسكيڗ ال٘ڬ غٖا ٙهينغ ي يٖ تنظيږ
مافڤڬ ل يعٚف من إنسانيغ ل اسمهاب

ج ء من سال ال أ ست تايس
Part of Austin Tais' mother's letter

ڗ ت ڣسًڗت لي ٠ال حفي جنب الڤحيٖ ال٘ڬ اختطفڢ
سٖ فقٖ كاڗ معنا صحفي سباني ي فٚٵ

كما سلفـ،

ڣسمعـ عن عٖٕ من جانظ ي معتقاػ سٖبب كاڗ نظامڢ
يحصل عليهږ عبڇ عمائڢ امتڤاجٖين ي كل مكاڗب
ي النتيجغ ڣقٸ الٚئي ٠مٚيكي ٕڣنالٖ تٚامظ علګ قانڤڗ
العقڤباػ علګ سڤٙيا تقيصٚت ڣ ي حسبانڢ -بحسظ بع٬
امحلليڗ -الحصڤڋ علګ ال حفي مٚيكي ال٘ڬ ڣعٖ عائلتڢ ي
بٖايغ ڣليتڢ ب عإتڢ ساما لګ البإب

يٖفٸ الشعظ السڤٙڬ الثمن ڣينعږ امجٚمڤڗ بالعي٤
سنڤاػ خ ٚليماٙسڤا امٜيٖ من القتل ڣالتجڤيٸ ڣالتشٚيٖ ،ي ظل
استمٚا ٙاعتقاڋ عشٚاػ لف من السڤٙييڗ لٖڥ نظام سٖ
ڣمڤػ العشٚاػ منهږ يڤما بعٖ يڤم ،ڣت تي العقڤباػ مٚيكيغ
لتقصږ ظه ٚمن تبقى من السڤٙييڗ ڣتعيٖ ت هيل نظام سٖ ي
نظ ٚتباعڢب
نعږ قٖ تكڤڗ العقڤباػ حا ناجعا علګ امٖڥ البعيٖ ،لكن
بعٖ ڗ يٖفٸ شعبنا الثمن ،فاأسٖ يتخ٘ من الشعظ السڤٙڬ
ٙهائن يحم بها نفسڢ ڣحاشيتڢب
لږ يكتڀ تٚامظ بحصا ٙالشعظ السڤٙڬ تغطيغ علګ
الخٖماػ الت يقٖمها للٚڣ ٝي امنطقغ ،بل يقٖم خٖماتڢ لنظام
سٖ يضا ،ف ثنا الضٚبغ مٚيكيغ امٜعڤمغ لنظام سٖ تږ
تبليغ النظام بامڤاقٸ امستهٖفغ فقام ب خائها قبل الضٚبغ
لتسقٰ الصڤاٙئ مٚيكيغ ي ماكن فاٙغغ ،بشهإع الكثيڇين
من جنڤٕ سٖ ،ال٘ين عٜا بعضهږ ٗلڊ لګ قڤ ًڥ سماڣيغ
يعتقٖڣڗ نها تحم ٙئيسهږ ڣمن يخٖمڢب
ڣقبل فًڇع ڣعقظ اتفاځ مٚيكي الًڇكي ،ڣبٖڋ ڗ ي حظ
تٚامظ القڤاػ مٚيكيغ بطٚيقغ عقانيغ ڣمٖٙڣسغ من مناطڄ

تقسٖت ڣيقٖمها أهلها من امٖنييڗ ال٘ين شٕٚهږ نظام سٖ؛
قام بالن حاب منها بطٚيقغ ماكٚع  -ڣ غبيغ بحسظ البع– ٬
بحين تږ تسليمها لأسٖ ڣالٚڣ ،ٝبٖڋ ڗ تسلږ أهلهاب
أخيرا:
ٗا كانـ عائلغ ڣسًڗ ڣ حكڤمتڢ تٚيٖه بشٖع ،فعليهږ
بالضغٰ علګ يٚاڗ ڣٙڣسيا ڣاستهٖاف من يختطفڤڗ ت ڣسًڗت
ب خاصهږ تعلي مملڤڅ ڣ تبسام مهٚهت ڣ تبشا ٙسٖت بٖڋ
يقاٵ العقڤباػ علګ الشعظ امنكڤب كلڢب
ڣهنا يتسـا ڋ الناٗ ٝا كانـ ثمغ مشـكلغ حقيقيغ بيڗ نظام
س ـ ـ ـ ــٖ ڣ ٕاٙع تٚامظ فكيڀ تس ـ ـ ـ ــمِ مٚيكا لحلفائها ي امنطقغ؛
الس ــعڤٕيغ ڣمص ــ ٚڣإماٙاػ ،بالتڤاص ــل مٸ نظام س ــٖ ڣالٚڣٝ
ڣٕعمهږ ي الحٚب علګ الشـ ـ ـ ــعظ السـ ـ ـ ــڤٙڬ؟ م ڗ مٚيكا  ٧ـ ـ ـ ـ
ڣتٚامظ ٧

خٚ؟

من ام كٖ ڗ سياسغ الٚئي ٠مٚيكي ڣ السياسغ مٚيكيغ
تجاه الٚڣ ٝي منطقغ الشٚځ ڣسٰ تعاني ضعفا شٖيٖا
ستفسٚه لنا يام ،هل هڤ ضعڀ ي التكتيڊ ،م نڢ ينطڤڬ علګ
تنسيڄ سٚڬ بيڗ ٕاٙع تٚامظ ڣبڤتيڗ ل حظ القڤاػ مٚيكيغ

من امنطقغ ڣتسليږ ٕاٙتها للجي ٤الٚڣس ڣحلفائڢ إيٚانييڗب
ڣه٘ا ما ستقڀ عنٖه الصفحاػ التاليغب
قصغ ت ڣسًڗ تاي٠ت ڣ مڢ الحٜينغ ڣڣالٖه امنكڤب ،ڣالٚئي٠
مٚيكي ال٘ڬ يتاج ٚبقضيغ تاي ٠ڣيتظاه ٚبالتعاطڀ معڢ؛ هي
صڤٙع صغيڇع م ساع مئاػ لف العڤائل السڤٙيغ الت قتل نظام
سٖ بنا ها ڣاعتقل بعضهږ ڣش ٕٚالباقيڗب
ڣبعٖ ه٘ا ل يستغٚب امتابٸ ڗ  ٙڥ الٚئي ٠مٚيكي يستلږ
ڣسًڗ تاي ٠من سٖ ڣ الٚڣ ٝثنا حملتڢ انتخابيغ ،ليعٜٛ
من خالڢ فٚصڢ ي الفڤ ٛي انتخاباػ القإمغ ،استمٚاٙا ي
نهجڢ امعتإ ي التجاٙع ب لم النا ٝڣالتاعظ بعڤاطفهږب

ترام

ئيس أمريكي أم عميل س ي؟

ي يڤم من يام تفاج الجميٸ من الطٚيقغ امهينغ الت يعبڇ
بها تٚامظ عن صيغغ تڤقيٸ اتفاځ مٸ طالباڗ ،كما تفاج ڣا قبل
ٗلڊ من قٖامڢ علګ اغتياڋ سليماني ،ثږ جامڢ عن الڤقڤف مٸ
تٚكيا ي معٚكتها ضٖ امشٚڣٵ الٚڣس إيٚاني ي سڤٙيا ،كما
يستغٚب كل امٚاقبيڗ من امڤاقڀ السياسيغ أصٖقا تٚامظ ي
الخليٌ ڣمص ،ٚفكلهږ يعمل ي خٖمغ امشٚڣٵ الٚڣس ال٘ڬ كاڗ
من امفٚڣ ٩ڗ يحاٙبڤه ،فهل هږ صٖقا ٙڣسيا م صٖقا
مٚيكا؟ ڣما ال٘ڬ يحكږ تصٚفاتهږ اليڤم؟
قبل شه ٚتفاج الجميٸ يضا من جږ ال٘ڋ ڣإحٚاه ال٘ڬ
ڣضٸ تٚامظ فيڢ الڤلياػ امتحٖع مٚيكيغ بصيغغ اتفاځ مٸ
تٚاڅ ،كما تفاج ڣا قبل ٗلڊ بقٚا ٙان حاب القڤاػ مٚيكيغ
من شماڋ سڤٙيا ي قٚا ٙصٚيِ بسلطغ الٚڣ ٝڣحلفائهږ علګ
امنطقغ ،ڣقبل ٗلڊ ب شه ٚصعڄ العالږ ب ٕٚتٚامظ امتخاٗڋ علګ
سقا٭ يٚاڗ طائٚع استطاٵ مٚيكيغ متطڤٙع ٗ ،بٖ الٚئي٠
مٚيكي يتغٜڋ ب عٖائڢ ڣ نسانيتهږ بٖڋ ڗ يلقنهږ ٕٙسا علګ
اعتٖا اتهږ امتكٙٚع.

عشٚاػ من امڤاقڀ الغٚيبغ امحٚجغ للسياسغ مٚيكيغ
صٖٙػ ي ڣليغ ٕڣنالٖ تٚامظ عٜاها معظږ امحلليڗ ڣامٚاقبيڗ لګ
امٜاه امتقلظ للٚئي ٠مٚيكي.
لكن ماٗا لڤ كاڗ ه٘ا الجنڤڗ كلڢ عباٙع عن خطغ مصطنعغ
لتغطيغ حٖ خط ٚمٚاحل الحٚب الٚڣسيغ مٚيكيغ؟
ل يڤجٖ خيٰ يجمٸ كل ه٘ه التصٚفاػ ل الشكڤڅ امًڈايٖع
عن عاقغ الٚئي ٠تٚامظ الخفيغ بالٚڣٝب ڗ افًڇا ٩ڣجڤٕ ه٘ه
العاقغ كفيل ب ٛالغ ه٘ا الكږ الهائل من الضبابيغ ڣ شاٙاػ
استفهام ي السياسغ مٚيكيغ من٘ ڣصڤڋ تٚامظ لګ السلطغب
ل يڤجٖ لٖڥ مٚيكييڗ ٕليل صٚيِ ڣملمڤ ٝلتهام الٚئي٠
مٚيكي تٕڣنالٖ تٚامظت بعاقغ غيڇ مشٚڣعغ مٸ الٚڣٝ؛ ٙغږ ڗ
فعالڢ كلها تشيڇ لګ ٗلڊ.
ي الڤضٸ الحالي ال٘ڬ تعيشڢ منطقغ الشٚځ ڣسٰ ل
يستطيٸ حٖ ڗ يلڤم امٚاقبيڗ ال٘ين يٚڣڗ ڗ تصٚفاػ الٚئي٠
تتٚامظت كلها كانـ مٖٙڣسغ ڣكاڗ الهٖف منها جميعا تٖميڇ قڤع
الڤلياػ امتحٖع الخاٙجيغ لصالح الٚڣ ،ٝڣقٖ اتخ٘ من مٜاجڢ
امتقلظ ستاٙا يخفي خلفڢ الكثيڇ من سٚا ٙعن عيڗ العالږ،

ڣ ما الغطا ال٘ڬ سٖلڢ الٚئي ٠مٚيكي علګ عيڤڗ مٚيكييڗ
خاصغ كي ل يٚڣا ه٘ه الحقيقغ فهڤ مئاػ ملياٙاػ الٖڣلٙاػ
امسٚڣقغ من السعڤٕيغ ،ڣمئاػ لف الڤظائڀ الت صږ ٗانهږ
بالحٖين عنها.
ترام

شبه العاق غير امشر ع بالر

ُ
كانـ الشبڢ كبيڇع حڤڋ جږ التٖخل الٚڣس

!
ي انتخاباػ

مٚيكيغ لصالح الٚئي ٠تٚامظ بعلمڢ ڣ بٖڣڗ علمڢ ،ڣلكن لعل
مٚاك ٜالقٚا ٙمٚيكي قٙٚػ التضحيغ بالحقيقغ لصالح الهيبغ
مٚيكيغ ،ڣ ڗ نصا ٙالٚئي ٠مٚيكي كانڤا قڤڥ ڣتمـ تغطيغ
القضيغ بنجاٍ.
ڣبغ ٬النظ ٚعما جٚڥ ي انتخاباػ ،ڣحقيقيغ التٖخل
فا يحتاه إنساڗ لګ كثيڇ من الفطنغ ڣالحنكغ

الٚڣس

السياسيغ ليٖٙڅ الخٖماػ الكبڇڥ الت قٖمها تٚامظ للٚڣ ٝي
فًڇع ڣليتڢ القصيڇعب
ڗ ما قٖمڢ تٚامظ للٚڣ ٝخاڋ سنتيڗ ڣ ثاثغ ي سيا
ڣالشٚځ

ڣسٰ ڣالخليٌ ڣ فٚيقيا لږ يكن الٚڣ ٝيحلمڤڗ

بتحقيقڢ ي خمسيڗ سنغب ڣبنظٚع ڣاحٖع لګ ڣاقٸ القڤع
اسًڇاتيجيغ بيڗ مٚيكاڗ ڣالٚڣ ٝي العالږ نٚڥ جږ الهٜيمغ
الت لحقها تٚامظ ب مٚيكا ڣ صٖقائها علګ امستڤڥ الٖڣلي لصالح
الٚڣ.ٝ
ترام

الخلي العربي:

ي شه ٚيناي ٚمن العام

م ڣصل تٚامظ لګ السلطغ

ڣكانـ خطتڢ تعتمٖ علګ اقتصإ ،فمن ين لڢ مڤاڋ؟ ي شهٚ
مايڤ ياٛ ٙا ٙحليفتڢ السعڤٕيغ ڣقام بالسطڤ علګ خٜانتها ،ڣقام
بسلبها مئاػ ملياٙاػ الٖڣلٙاػ بڤاسطغ عقڤٕ تسلح فاٙغغ لږ
تستطٸ ڗ تقٖم شيئا للسعڤٕييڗ ي مڤاجهتهږ الشٚسغ مٸ
عصاباػ الحڤثييڗ.
ثٛ ٚياٙع تٚامظ منطقغ الخليٌ انٖلعـ حٚب جٖيٖع ي
سلسلغ ٛمغ الخليجيغ بيڗ قط ٚڣالسعڤٕيغ ڣإماٙاػ الت لږ
تصل لګ ه٘ه امٚحلغ من الخطڤٙع ل بعٖ ٛياٙع تٚامظب
ڗ شبهغ ڣجڤٕ خطغ لبًڈا ٛجميٸ الحلفا الخليجييڗ علګ
امٖڥ القٚيظ ڣ فساٍ امجاڋ للٚڣ ٝڣإيٚانييڗ للتڤسٸ ي

امنطقغ علګ امٖڥ البعيٖ؛ م ٚل يستنكٚه ڬ خبيڇ بش ڣڗ الشٚځ
ڣسٰ ڣ مٚاقظ لسياسغ تٚامظب
ي مثل ه٘ه الجٚائږ السياسيغ الخطيڇع لي ٠علګ امٚاقظ ڗ
يب٘ڋ كثيڇا من الجهٖ استخباٙاتي ليخمن الفاعل ،فقٰ تتبٸ
امستفيٖ تعٚف الجاني ،ڣلږ يستفٖ من ه٘ه ٛمغ العميقغ حٖ
غيڇ الٚڣ ٝڣإيٚانييڗ ڣتٚامظ ال٘ڬ ابًڈ الجميٸ ليحصل علګ
ملياٙاػ الٖڣلٙاػ ڣيغلڄ بها فڤاه الشعظ مٚيكي.
لږ يتڤاڗ تٚامظ يڤما عن هانغ حليفڢ ڣڋ ي منطقغ
الخليٌ املڊ سلماڗ فلږ يًڇڅ كلمغ هانغ ل ڣڣجهها لڢ مام
جمڤٵ مٚيكييڗ بمناسبغ ڣ غيڇ مناسبغب
ي حٚب السعڤٕيغ مٸ تالحڤثييڗت ڣ تإيٚانييڗت ي اليمن ڣ
ٙامكڤ كاڗ تٚامظ يستطيٸ تقٖيږ الكثيڇ خاصغ بعٖ ڗ فٚٹ
الخٜانغ السعڤٕيغ بحجغ التسليِ ،ڣلكنڢ فضل الغٜڋ ب يٚاڗ
ڣالعمل علګ فقا ٙحليفتڢ كبڇ تالسعڤٕيغ".
مت كانـ السعڤٕيغ ڣإماٙاػ به٘ا القٚب من الٚڣ ٝڣمت
كاڗ الٚئي ٠الٚڣس بڤتيڗ يصڤڋ ڣيجڤڋ ي منطقغ الخليٌ به٘ه
ٙيحيغ؟ ڣمت كاڗ املڊ السعڤٕڬ ي٘هظ ليقابل ي مڤسكڤ بكل

ه٘ه الحفاڣع؟ نها سياسغ تٚامظ الت تعمل علګ ٕفٸ السعڤٕييڗ
لګ الصڀ الٚڣس  ،ڗ كل ه٘ه انتكاساػ السياسيغ يٜڣڋ عنها
العجظ ٗا فهمـ ضمن التحالڀ الخفي بيڗ تٚامظ ڣامعسكٚ
الٚڣس ب
ترام

تركيا:

تٚكيا الحليڀ هږ للسياسغ مٚيكيغ بعٖ ٕڣڋ الخليٌ
العٚبي ،ڣقٖ ب٘ڋ الساسغ مٚيكيڤڗ مئاػ ملياٙاػ الٖڣلٙاػ
لعقڤٕ طڤيلغ للحفاٱ عليڢ ڣمنعڢ من السقڤ٭ بيٖ الٚڣ ،ٝماٗا
فعل تٚامظ به٘ا الحليڀ اسًڇاتيۑي؟
حاڣڋ ڗ يٖم ٚتٚكيا اقتصإيا ڣسياسيا بحجغ الق ٠امعتقل
ڣب٘ڋ جهٖه ليضٸ الخط ٚعلګ حٖڣٕها ،ڣٙف ٬التفاهږ معها
حڤڋ امناطڄ الحٖڣٕيغ ڣ منغ ٙغږ حاجتها منيغ اماسغ ل٘لڊب
كما نڢ لږ يًڇڅ طٚيقغ لٚمي تٚاڅ ي حضاڗ الٚڣ ٝل ڣفعلها.
ڣ ٗا ڣسعنا ٕائٚع النظ ٚكٌڇ ف ننا سنتڤاجڢ مٸ جٚيمغ قتل
جماڋ خاشقۑي ي القنصليغ السعڤٕيغ علګ ٙاٿ الًڇكيغ ،ڣ ي
سياځ حٖاف السابقغ يشتبڢ امٚاقظ ب نڢ قٖ تږ تٖبيڇ جٚيمغ

قتل خاشقۑي ي تٚكيا حصٚا ،ڣٕفٸ السعڤٕيڤڗ لګ اٙتكاب ه٘ه
الجٚيمغ الحمقا ي سطنبڤڋ؛ لًڇسئ الفتنغ بيڗ حلفا السياسغ
مٚيكيغ ي امنطقغ ڣتٖميڇ الڤجڤٕ مٚيكي مستقبا.
ل نٖٙڬ من يقڀ خلڀ ه٘ه الجٚيمغ لكن امستفيٖ معٚڣفب
ڣبغ ٬النظ ٚعن مٖڥ صحغ ٙبٰ ه٘ه الجٚيمغ بسياساػ
الٚئي ٠تٚامظ ف ڗ تصٚفاتڢ امشبڤهغ قٖ ٕفعـ

تٚاڅ لګ

حضاڗ الٚڣ ،ٝفبٖ ڣا بشٚا الساٍ منهږ ڣالتنسيڄ معهږ
إٕاٙع امنطقغ عسكٚيا ڣسياسيا.
ي مس لغ خاشقۑي خسٚػ السعڤٕيغ ڣل حٖ يعلږ كږ ٕفعـ
للٚئي ٠مٚيكي ليسكـ عن القضيغ ،ڣخسٚػ تٚكيا الكثيڇ بعٖائها
للسعڤٕيغ ڣإماٙاػ ،ڣخسٚػ قط ٚحليفغ تٚكيا ،ڣخسٚ
السعڤٕيڤڗ ڣإماٙاتيڤڗ ڣٕخلڤا حٚڣبا ل فائٖع لهږ منها ،ڣكاڗ
الٚابِ الڤحيٖ الٚڣ ٝڣإيٚانيڤڗ ال٘ين خا لهږ الجڤ ليتمٖٕڣا ي
امنطقغ بهٖڣ فيتمكنڤا كٌڇ من سڤٙيا ڣليبيا ،ڣيتمٖٕ الٚڣ ٝلګ
ليبيا ثږ لګ غيڇها من مناطڄ الشٚځ ڣسٰب
للسياسغ مٚيكيغ ي الشٚځ ڣسٰ جناحاڗ تطيڇ بهما هما
الخليٌ ڣتٚكيا ،ڣتٚامظ قٖ ضٚب ه٘ين الجناحيڗ ببعضهما ڣٕمٚهما.

ڣعنٖما تڤاجهـ تٚكيا مٸ ٙڣسيا ي ٕلظ ث ٚجٚائږ قتل
امٖنييڗ الت قام بها الٚڣ ٝڣ سٖ؛ غٖػ الفٚصغ سانحغ إعإع
تٚكيا لګ الصڀ مٚيكي ،ڣكس ٚال٘ٙاٵ الٚڣسيغ ي امنطقغ،
ڣلكن الٚئي ٠تٚامظ ڣفٚيقڢ ٕاخل مٚيكا ڣخاٙجها قٖ فعلڤا
عكٗ ٠لڊ تماماب
أمريكا سرائيل:
سٚائيل حليفغ مٚيكاڗ الٖائمغ بينهما ٛڣاه كاثڤليكي ل
ينهيڢ  ، ٧ڣلكن تٚامظ يسعګ إنهائڢ بشت الڤسائل ،لقٖ بٖ ػ
سٚائيل تحڤڋ ٕفتها باتجاه الٚڣٛ ٝياٙاػ بينيغ نتنياهڤ ڣبڤتيڗ،
ڣتبإڋ للهٖايا ڣالغٜڋ تجاڣ ٛامعهڤٕ ،ڣكما ح ٥ٚالٚڣ ٝعلګ
نجاٍ تٚامظ فقٖ حٚصڤا يضا علګ نجاٍ نتنياهڤ ي انتخاباػ.
يبٖڣ ڗ الٜڣاه إسٚائيلي مٚيكي سينته علګ يٖ تٚامظ
ڣستبحن الطليقغ سٚائيل عن ٛڣه جٖيٖ اسمڢ ٙڣسيا.
أمريكا مصر:
مص ٚحليڀ تكميلي للسياسغ مٚيكيغ ،ڣمٸ ه٘ا غٖا حليفا

للٚڣ ٝيٖعږ نظام سٖ ڣيٜڣ ٙمڤسكڤ ڣينسڄ معها علګ مٚڥ
من مٚيكييڗ ڣسمعهږ ،ڣفڤځ ٗلڊ يعمل مٸ الٚئي ٠الٚڣس
ڣبن ٛايٖ ڣبن سلماڗ لحتاڋ ليبيا ڣالٖخڤڋ لګ فٚيقيا ڣالسيطٚع
عليها تٖٙيجيا.
أمريكا حلفاؤها أكراد:
الخطڤ٭ الحمٚا أنقٚع ڣا حغ؛ بعإ امسلحيڗ كٚإ عن
الحٖڣٕ ،كاڗ باستطاعغ مٚيكييڗ ڗ يٚتبڤا ٗلڊ بهٖڣ بالغ؛
منطقغ منغ ڣ عاٛلغ يكسبڤڗ منها الكثيڇ:
 الحفاٱ علګ عاقغ طيبغ مٸ حليفتهږ نقٚع ،ڣمنعها مناللجڤ لګ الٚڣ ٝلحمايغ نفسها.
 كسظ ڣٕ كثيڇ من السڤٙييڗ ال٘ين شٕٚهږ نظام سٖ. سمعغ ٕڣليغ حميٖع ي مساعٖع امنكڤبيڗ ڣامضطهٖين. -الحفاٱ علګ صٖقائهږ

كٚإ ال٘ين ساعٖڣهږ ي

حٚڣب عٖع ،فاأٙاٿ الت تقٸ خلڀ امناطڄ العاٛلغ ڣاسعغ
ڣكافيغ ليشع ٚكٚإ ب ڗ مٚيكا قٖ كاف تهږب ڣلكن ما ال٘ڬ فعلڢ
تٚامظ؟

خ٘ڋ تٚاڅ مٚاػ ڣ جبڇهږ علګ اتفاځ مٸ الٚڣ ،ٝڣڣجڢ
ٙسالغ ڣا حغ لګ

كٚإ ڣكل حلفا السياسغ مٚيكيغ ي

امنطقغ؛ من يتحالڀ معنا سنٖمٚه ڣنبيعڢ ڣنسٚقڢ كما فعلنا
باملڊ سلماڗ ڣتٚكيا ڣ كٚإ ،ڗ كنتږ تبحثڤڗ عن حليڀ
صإځ ل يتخلګ عنكږ ي ڣقـ الشٖائٖ فعليكږ ڗ تڤجهڤا
شٚعتكږ باتجاه الٚڣ ،ٝلقٖ  ٙيتږ ماٗا قٖمڤا لأسٖ ڣ يٚاڗ،
ڣ ڗ ٕٙتږ ساحا فعال لحمايغ ٕڣلكږ فعليكږ بالٚڣ ٝيضا ،فهږ
ملڤڅ الساٍ اليڤم ڣحكام امنطقغ الجٖٕ.
كاڗ كل ٗلڊ قبل ظهڤ ٙطائٚع بيڇقٖا ٙالصغيڇع الت سڤػ
سمعغ الساٍ الٚڣس باأ ،٩ٙي سڤٙيا ڣليبيا ي حيڗ لږ تستطٸ
كل مصانٸ الساٍ مٚيكي ي عهٖ تٚامظ ڗ تقٖم شيئا تنق٘ بڢ
سمعغ ساحهاب
ترام

نظام أس :

قبل سنڤاػ خبڇ ٙئي ٠مكتظ من القڤمي السڤٙڬ علي
مملڤڅ صٖقا ه مٚيكييڗ ب ڗ ال حفي مٚيكي ت ڣسًڗ تاي٠ت
مڤجڤٕ ي سجن يملكڢ اللڤا تبسام مهٚهت تحـ القصٚ
الجمهڤٙڬ ،حاڣڋ ڣباما استعإع ال حفي امعتقل بطٚځ

ٕبلڤماسيغ عٖع با ػ كلها بالفشلب
ثږ جا تٚامظ ڣبٖڋ ڗ يعمل علګ استعإع مڤاطنڢ لګ بلٖه
كما ڣعٖ عائلتڢ ي مطلٸ ڣليتڢ ف نڢ فضل التنسيڄ مٸ الٚڣٝ
ڣنظام سٖ ،ڣف ٩ٚعقڤباػ اقتصإيغ تم ٠الشعظ السڤٙڬ
خاصغ ٕڣڗ النظام امجٚم للتغطيغ علګ الحقيقغ.
ما ڗ تساٙعـ خطڤاػ التحقيڄ ي قضيغ التٖخل الٚڣس
ي انتخاباػ مٚيكيغ حت قام تٚامظ بضٚبغ استباقيغ ي شهٚ
بٚيل من عام

لتغطيغ نتائٌ التحقيڄ ،لقٖ خ٘ قٚاٙا

بتڤجيڢ ضٚبغ لنظام سٖ ،القاتل امعٚڣف ڣحليڀ الٚڣٝ
امشهڤٙب
ڣلكن كالعإع ي خ٘ الٚڣ ٝخٚيطغ

هٖاف ڣيسلمڤنها

لنظام سٖ ال٘ڬ يقڤم ب حظ قڤاتڢ قبل يڤم من الضٚبغ،
فتسقٰ الصڤاٙئ كلها ي ماكن فاٙغغ ڣمباني تږ اخا ها قبل
الضٚبغ بيڤم ڣاحٖ .ڣٛيإع علګ ٗلڊ ف ڗ حلفا مٚيكا امقٚبيڗ
(السعڤٕيغ ڣإماٙاػ ڣمص )ٚيٖعمڤڗ نظام

سٖ ڣالٚڣٝ

ڣإيٚانييڗ ي حٚبهږ علګ الجي ٤الح ٚڣامعاٙضغ السڤٙيغب
من الصعظ جٖا ڗ يتخيل إنساڗ هك٘ا سياسغ حمقا

لٖڣڋ يفًڇ ٩نها حليفغ أمٚيكا ڣلي ٠للٚڣ ،ٝڣلكنها لږ تكن
سياسغ لقٖ كاڗ كل ٗلڊ مٚا ٕب ٚبليل ،ڣه٘ه ليبيا علګ طٚيڄ
سڤٙيا كل حلفا تٚامظ الشخصييڗ يعملڤڗ ي خٖمغ بڤتيڗب
ڣلكن كما فعل تٚامظ ي كل املفاػ ،كلما ٛإػ الشكڤڅ
حڤلڢ تحٚڅ خطڤع لګ مام ليغطي علګ خططڢ ،لين حظ ي
غفلغ من العيڤڗ خطڤتيڗ لګ الخلڀب
ترام

اتحاد أ بي:

مقالػ ڣتحلياػ عاميغ كثيڇع تتحٖف عن سياسغ تٚامظ
باتجاه تٖميڇ اتحإ ڣٙبي من خاڋ ٕعږ خٚڣه بٚيطانيا من
اتحإ

ڣٙبي ڣ محاڣلغ غٚا فٚنسا بالخٚڣه منڢ مقابل

صفقاػ تجاٙيغ مٚبحغ ،ڣ العمل علګ يقاٵ العٖاڣع بينها ڣبيڗ
مانياب حت ڗ السفيڇ مٚيكي السابڄ ت نتڤني غإٙنٚت ص ٍٚب٘لڊ
لـ  SNNڣقاڋ ( :ڗ الڤلياػ امتحٖع مٚيكيغ تٚيٖ ڗ تفكڊ اتحإ
ڣٙبي) ،ڣ بٖڥ عجبڢ من ه٘ه السياسغ الغٚيبغ الت لږ ينتهجها
حٖ من الٖيمقٚاطييڗ ڣ الجمهڤٙييڗ خاڋ السبعيڗ السنغ
اماضيغ علګ حٖ قڤلڢب

عنٖما كانـ ٙڣسيا ضعيفغ ڣكانـ مٚيكا القڤع امسيطٚع؛
كنا نستطيٸ ڗ نفهږ ٗلڊ ضمن طا ٙالتناف ٠بيڗ مٚيكا
ڣاتحإ ،لكن ڗ يقڤم الٚئي ٠مٚيكي به٘ا ي فًڇع إٛيإ النفڤٗ
الٚڣس ڣتٚاجٸ النفڤٗ مٚيكي ڣ ڣٙبي ف ڗ ه٘ا نڤٵ من الغبا ،
ڣ نڤٵ من الخٖمغ امجانيغ للٚڣ ٝال٘ين سيمل ڣڗ فٚاٹ اتحإ
ڣٙبي بكل سٚڣ .ٙڣ ٙبما نڤٵ من الخٖمغ الغبيغ للصيڗ الت ظهٚ
منها ڣبا كڤٙڣنا ڣٕم ٚالعالږ ،ڣ ظه ٚمٖڥ تفڤځ التكنڤلڤجيا
الصينيغ ڣقٖٙتها علګ صنٸ العجائظب
صو أمريكا العامي ؟
سياساػ مٚيكا سببـ الكثيڇ من ام س لشعڤب امنطقغ،
ڣخاصغ ي عهٖ جڤٙه بڤ ،١ڣكٚهها النا ٝحت تسا ڋ بڤ١
ابن حينها( :ماٗا يكٚهڤننا؟)ب
مٚيكا الت يٚاها الكثيڇڣڗ من مڤاطنيها منبعا للنڤ ٙهي
بالنسبغ لشعڤب عٖع ي امنطقغ منبٸ للشٚڣ ،ٙبسبظ السياساػ
مٚيكيغ الت تسببـ لهږ بالكثيڇ من ام س ڣالٖما ب

ڣلكن تٚامظ ضاف شيئا جٖيٖا لسمعغ مٚيكا ل يتمناه
عاقل لبلٖه ڣڣطنڢب
علګ عقا

مٚيكييڗ ال٘ين ما ٛالڤا ي منڤڗ بحقڤځ إنساڗ

ڗ يتسا لڤا كيڀ غٖػ صڤٙع مٚيكا ي العالږ بعٖ ڣصڤڋ تٚامظ
لګ الٚئاسغ؟
ل ينك ٚمٚاقظ ڗ مٚيكا ڣصلـ لګ حٰ مستڤڥ خا ي
ڣاجتماعي ي امنظا ٙالعالم  ،شعظ ينتخظ ٙئيسا مجنڤنا
ڣمتطٚفا ،يتجاهل ٕڣائ ٚالسياسغ مٚيكيغ باتصاڋ هاتفي من
ميڇ غن يعي ٤ي بڤ ظب  ،ڣيبيٸ الجنڤٕ مٚيكييڗ مقابل النقڤٕ
للسعڤٕييڗ (أنهږ يٖفعڤڗ) ڣيستغل حاجتهږ بجشٸ ل تٚڥ مثلڢ
ل عنٖ عصاباػ امافيا ،ڣيسته ٜب صٖقائڢ صباٍ مسا .
لقٖ غٖػ ت مٚيكا تٚامظت – بنظ ٚالعالږ – سڤ حليڀ
ڣ خبن صٖيڄ ي السياسغ العاميغ اليڤم تتخلګ عن صٖقائها
ڣتستغل حالػ ضعفهږ لتٖمٚهږ ،ڣ ما الشعظ مٚيكي فهڤ
شعظ عجيظ لږ يجٖ ي كل عباقٚع السياسغ مٚيكيغ سڤڥ ه٘ا
العجڤ ٛامشبڤه ڣغيڇ امس ڣڋ ليقڤٕه.

ت مير أمريكا داخليا:
ڣعلګ الصعيٖ الٖاخلي ف ڗ تٚامظ عمل من٘ ڣصڤلڢ لګ
الٚئاسغ علګ تفتيـ امجتمٸ مٚيكي ڣ خ٘ بيٖه لګ التطٚف
الع ٚي ڣالٖين ب
عكڀ تٚامظ علګ استخٖام الٖين لخٖمغ سياساتڢ ،حت ڗ
القسيسغ تباڣل ڣايـت بٖ ػ تص ّٚقائلغ( :حيڗ تقڤڋ ل للٚئي٠
تٚامظ؛ ك نڊ تقڤڋ ل ه)! ڬ انحطا٭ ڣصلـ ليڢ مٚيكا ي عهٖ
تٚامظ ڣ تكڤ ١ٙالعظيږت كما تسميڢ بع ٬الطڤائڀ الٖينيغ
امنخٚطغ ي تنظي ترام السر ي مٚيكا!؟
لي ٠صباٹ القٖسيغ إلهيغ علګ املڤڅ هڤ ما ٕخل ڣٙبا
ي ظام العصڤ ٙالڤسطى ڣجٚهږ لګ مستنقٸ الحٚڣب الٖينيغ؟
ڣما ال٘ڬ يفعلڢ تٚامظ غيڇ ٗلڊ؟ نڢ يغ٘ڬ التطٚف الٖين
ال٘ڬ سي خ٘ مٚيكا لګ الهاڣيغ ،متجاها ب٘لڊ كل القڤاعٖ الت
ڣضعها با ام سسڤڗ أمٚيكا الت يفتخ ٚبها مٚيكيڤڗ ،عنٖما
ٙإڣها ٙضا للحٚيغ خاليغ من الحٚڣب الٖينيغ ڣالتطٚف ڣخٖمغ
الشيطاڗب

ڣل ٕٙڬ ماٗا يستغٚب النا ٝمن مقتل (جڤٙه فلڤيٖ) به٘ه
الطٚيقغ الڤحشيغ ،ڣ من احتجاجاػ الت ته ٜمٚيكا؟ ليسـ
ه٘ه سياسغ تٚامظ العنصٚيغ الت يعمل علګ نشٚها ي امجتمٸ
مٚيكي من٘ ڣصڤلڢ لګ السلطغ؟
ستشهٖ مٚيكا امٜيٖ من احتجاجاػ ،بل ڣٙبما ام٘ابِ يضا
طاما ڗ (كڤ ١ٙالعظيږ) ڣ (امخل ٨تٚامظ) يقڤٕ ٕفتها بٖعږ
من ٙجاڋ ٕين متطٚفيڗ يبشٚڣنڢ ب نڢ م يٖ من السما  ،تماما
كٚجاڋ الٖين ال٘ين يحيطڤڗ ببشا ٙسٖ ڣيحٖثڤنڢ عن ٙٿ
السما بقتل طفاڋ ڣالنسا ڣحٚځ امٖڗب
ترام

كو نا:

الجميٸ اتهږ تٚامظ بالتقصيڇ ي حمايغ مٚيكا من ڣبا
كڤٙڣنا ،بل اتهمڢ الكثيڇ من ال حفييڗ مٚيكييڗ بالنڇجسيغ
ڣانعٖام إنسانيغ ،فمن جهغ عج ٜعن بٖا ڬ تعاطڀ مٸ
حايا الڤبا  ،ڣمن جهغ خٚڥ  ٙڣا نڢ ل يتڤٙٵ عن التضحيغ
بامڤاطنيڗ مٚيكييڗ لقا فڤ ٛمحتمل ي انتخاباػ القإمغب
ي امقابل قام تٚامظ بحٚكغ خبيثغ عبڇ استغاڋ حٜڗ

مڤاطنيڢ ،ڣتحڤيل الغضظ مٚيكي كلڢ نحڤ منظمغ ال حغ
العاميغ ،الت اتهمها بالتڤاط مٸ الصيڗ ،ثږ قطٸ امساعٖاػ
مٚيكيغ عنها ي تخل مٚيكي ٙسم عن ڣجڤٕها ڣٕڣٙها ي حٖڥ
هږ امنظماػ العاميغ لصالح الصيڗب
بقطٸ تٚامظ الٖعږ عن منظمغ ال حغ العاميغ تكڤڗ مٚيكا
قٖ خسٚػ ي عالږ السياسغ ضعاف ما خسٚتڢ امنظمغ ي عالږ
اماڋ ،ڣلكن انشغاڋ مٚيكييڗ بڤبا كڤٙڣنا ڣعڤاقظ مقتل جڤٙه
فلڤيٖ؛ يشغلهږ عن التفكيڇ بعڤاقظ الهٜيمغ الت لحقها تٚامظ
ب مٚيكا ي ملڀ ال حغ العالم ب
يا تٚڥ هل كاڗ كل ه٘ا التقصيڇ ڣالجنڤڗ ي ٕاٙع ڣبا كڤٙڣنا
عفڤيا؟ م كاڗ مٖبٚا ككل ما حٖف خاٙه مٚيكا؟
قٖ تكشڀ لنا يام الكثيڇ عن حقيقغ الڤبا القاتل ڣعن
مابساػ انتشاٙه ،ڣعن سلڤكياػ تٚامظ ي مڤاجهغ كڤفيٖ

،

ڣقٖ يصمـ امستقبل ي ٛحمغ الصٚاعاػ الكبيڇع الت سيشهٖها
العالږ ث ٚتحڤڋ مٚاك ٜالقڤع فيڢ ،ي ظل ضبابيغ السياسغ
الٖڣليغ الت ستطحن ٕڣل ڣ ً
مما ي غفلتها ،ڣعجٜها عن فهږ
ڣاقعها ڣحمايغ شعڤبهاب

ما ال

ي فع ترام للعمل لصالح الر

من يتابٸ تصٚيحاػ الٚئي٠

؟

مٚيكي امتعلقغ بالٚئي٠

الٚڣس يعلږ ڗ تٚامظ ل يٚڥ قٖڣع لنفسڢ غيڇ بڤتيڗ ٗلڊ القائٖ
القڤڬ ال٘ڬ يمأ مخيلغ الٚئي ٠مٚيكي ،ال٘ڬ يمن نفسڢ بقڤع
مطلقغ ل تقيٖها الٖيمقٚاطياػب
ڣلعل بيڗ الٚڣ ٝڣتٚامظ ما هڤ عمڄ من ٗلڊ بكثيڇ ڣ بعٖ
من التاٙئ القٚيظ ال٘ڬ ل نستطيٸ ڗ نٚڥ ما خلفڢ ،يبقى ثباػ
ٗلڊ ڣ نفيڢ ٙهن امخابٚاػ مٚيكيغ امكلفغ بحمايغ من القڤمي
مٚيكي ،ڗ كانـ ما تٜاڋ قإٙع علګ الحٚكغب
نتائ سياس ترام عل أمريكيي ؟
نعږ كسظ مٚيكيڤڗ بضٸ ڣظائڀ ڣشعٚڣا بقليل من
الٚفاهيغ ڣلكن تٚامظ سٚځ منهږ مٚيكا كلها ،تماما كما فعل قبلڢ
جڤٙه بڤ ١ابن ال٘ڬ علږ مڤظفي البيـ بي ٬بضٸ ياػ
من إنجيل ڣسٚځ منهږ الخٜانغ مٚيكيغ ليضعها ي جيبڢ
ڣجيڤب صٖقائڢ.
ڗ تٚامظ اليڤم يغطي عيڗ مٚيكييڗ ڣيغلڄ فڤاههږ بحفنغ

من الٖڣلٙاػ ڣيسٚځ منهږ ڣطنهږ ي منتصڀ النها.ٙ
ي ڣليــغ ڣاحــٖع ٕم ٚتٚامــظ الڤليــاػ امتحــٖع مٚيكيــغ علګ
امسـ ـ ـ ــتڤڥ العالم ڣقٖم للٚڣ ٝما ل يسـ ـ ـ ــتطيعڤڗ خ٘ه بعشـ ـ ـ ــٚ
جيڤ ١حٖيثغ ،ڣ ڗ فا ٛبڤليغ خٚڥ فا يس ـ ـ ــتبعٖ ڗ يكڤڗ لٖيڢ
خطغ ليٖم ٚمٚيكا ٕاخليا ،من خاڋ مخطٰ قائږ علګ التطٚف
الـٖين ڣالع ٚي الـ٘ڬ بـٖ بش ـ ـ ـ ـكـل فعلي؛ حت قبـل ڗ يص ـ ـ ـ ــل لګ
انتخاباػ القإمغب
ختاما!
ڗ خط

مٚيكيڤڗ ي انتخاباػ القإمغ ڣانتخبڤا تٚامظ

مٚع خٚڥ فلن تمض

سنڤاػ قليلغ حت يستيقظڤا يڤما

ليشاهٖڣا الجنڤٕ الٚڣ ٝيشٚبڤڗ الفڤٕكا علګ شڤاطئ نيڤيڤٙڅ،
ڣ الجنڤٕ الصينيڤڗ يصطإڣڗ الحشٚاػ ي غاباػ كاليفڤٙنياب

السر خل قيام ترام باغتيال قاس سليماني
نشرت بتاريخ /6 :يناير2020 /

الٚئي ٠مٚيكي ال٘ڬ يبٖڣ مجنڤنا يكإ يفڤځ العالږ كلڢ
ٗكا  ،ڣفٚيقڢ ال٘ڬ يظه ٚمضطٚبا علګ الٖڣام هڤ غايغ ي الًڇكيڈبب
لقٖ استطاٵ تٚامظ ڣفٚيقڢ السٚڬ ڗ يخٖعڤا عٖا هږ
ڣ صٖقا هږ ڣالعالږ كلڢ بكل حٚكغ قامڤا بها ،فيما يعٖ كبڇ
خٖاٵ سياس

ي التاٙئ امعاصٚب فكيڀ حٖف ٗلڊ؟

ڗ اغتياڋ قاسږ سليماني ب ڣام ٚمباشٚع من الٚئي ٠مٚيكي
ٕڣنالٖ تٚامظ ل يمكن تفسيڇه ل ي سياځ الشبڢ امثاٙع حڤڋ
ڣظيفغ سٚيغ يعمل عليها من٘ ڣصڤلڢ لګ الٚئاسغ مٚيكيغ ي
مطلٸ

م ،تلڊ الڤظيفغ الت تقتض

تٖميڇ مٚيكا علګ

امستڤڥ الٖڣلي عبڇ سحظ القڤاػ مٚيكيغ من الشٚځ ڣسٰ
ڣتسليمڢ كاما للٚڣ ٝڣحلفائهږب
ڗ من يٖ ٝٙتصٚفاػ الٚئي ٠مٚيكي ي السنڤاػ الثاف
اماضيغ ڣيٚڥ تطابڄ نتائجها العجيظ يڤقن ڗ سياساػ تٚامظ
تصظ ي خٖمغ ه٘ا الهٖف ،ل ڣهڤ تسليږ الشٚځ ڣسٰ
ڣالعالږ كلڢ أعٖا مٚيكاب

كي

ينف ترام مهمت السري ؟

قٖ يتسا ڋ إنساڗ كيڀ يمكن للٚئي ٠مٚيكي ڗ ينف٘
خيانغ بلٖه مام مٚڥ العالږ ڣمسمعڢ؟
الحقيقغ ڗ الٚئي ٠مٚيكي اتبٸ ي تنفي٘ جميٸ جٚا اػ
ان حاب مٚيكي خطغ ڣاحٖع ڣمكٙٚع تتكڤڗ من حٚكتيڗب
الحرك أ ل :
يقڤم بعمل هجڤمي ڣ بمبإٙع ظاهٚها ي صالح الڤلياػ
امتحٖع مٚيكيغ ڣ حلفائها ،ڣ ي ظل النقا ١العالم ال٘ڬ يثيڇه
جنڤڗ الٚئي ٠مٚيكي ڣ بطڤلتڢ ،يقڤم بحٚكتڢ الثانيغب
الحرك الثاني :
تقتض الٚجڤٵ باأمٚيكييڗ ڣحلفائهږ خطڤتيڗ ڣ ثاثغ ڣ عشٚع
لګ الخلڀ ،ڣه٘ه الحٚكغ الثانيغ تكڤڗ هي الهٖف ساس من
الحٚكغ ڣلګب
مثا ي القضيغ السڤٙيغ ،عطى ڣامٚه بان حاب القڤاػ
مٚيكيغ من شماڋ سڤٙيا لصالح حليفتڢ تٚكيا بغيغ الحفاٱ

علګ عاقاػ طيبغ معها ،ڣبينما انشغل العالږ بمڤقفڢ الغٚيظ
ه٘ا ،قام بالخطڤع الثانيغ حين سلږ امنطقغ الحٖڣٕيغ للٚڣٝ
ڣلنظام سٖ ڣلږ يكڤنڤا يحلمڤڗ ب٘لڊ قبل ڗ يقڤم تٚامظ
ب حظ عشڤائي مقصڤٕ للقڤاػ مٚيكيغ من امنطقغ ،ڣ ي
النتيجغ لږ تحصل تٚكيا ل علګ قطعتيڗ صغيڇتيڗ ،ڣ كل الٚڣٝ
ڣحليفهږ سٖ با ي امنطقغب
ڣ م ـ ــٗ ٚات ـ ــڢ ـ ــي اغتي ـ ــاڋ قاس ـ ــږ س ـ ــليماني ،ك ـ ــاڗ اله ـ ــٖف م ـ ــن
ٗل ـ ـ ــڊ القي ـ ـ ــام بحٚك ـ ـ ــغ تفض ـ ـ ـ

ل ـ ـ ــګ خ ـ ـ ــٚڣه مٚيك ـ ـ ــا م ـ ـ ــن الع ـ ـ ـٚاځ

تمام ـ ـ ــا ،ڣٙبم ـ ـ ــا خٚڣجه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن الخل ـ ـ ــيٌ لحق ـ ـ ــا ،ال ـ ـ ــ٘ڬ مه ـ ـ ــٖ ل ـ ـ ــڢ
تك ـ ـ ـٚاٙا بحٖيثـ ـ ــڢ عـ ـ ــن اكتفـ ـ ــا مٚيكـ ـ ــا ـ ـ ــي مجـ ـ ــاڋ البًـ ـ ــڇڣڋ ڣعـ ـ ــٖم
حاجته ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــګ نف ـ ـ ــٰ الخلـ ـ ـ ــيٌب قـ ـ ـ ــام تٚام ـ ـ ــظ بالحٚكـ ـ ـ ــغ الهجڤميـ ـ ـ ــغ
ڣل ـ ــګ ،امتمثل ـ ــغ ـ ــي عطـ ـ ــا

ڣام ـ ــ ٚباغتي ـ ــاڋ تقاسـ ـ ـ سـ ـ ــليمانيت

ٕڣڗ ٙجـ ـ ـ ــڤٵ لـ ـ ـ ــګ مٚاكـ ـ ـ ــ ٜالق ـ ـ ـ ـٚا ٙمٚيكـ ـ ـ ــي ،ڣهـ ـ ـ ــڤ يعـ ـ ـ ــٚف مسـ ـ ـ ــبقا
نتيج ـ ـ ـ ـغ ٗلـ ـ ـ ــڊ ،ان ـ ـ ـ ــحاب مٚيكـ ـ ـ ــي جبـ ـ ـ ــاٙڬ مـ ـ ـ ــن الع ـ ـ ـ ـٚاځ ڣمـ ـ ـ ــن
منـ ـ ــاطڄ خـ ـ ــٚڥ ـ ـ ــي الشـ ـ ــٚځ ڣسـ ـ ــٰ ،لصـ ـ ــالح إي ـ ـ ـٚانييڗ ،ڣلكـ ـ ــن
عن ـ ـ ــڀ ال ـ ـ ــ ٕٚال ـ ـ ــ٘ڬ ڣاجه ـ ـ ــڢ ٕاخ ـ ـ ــل مٚاك ـ ـ ــ ٜالق ـ ـ ـٚا ٙمٚيك ـ ـ ــي ك ـ ـ ــاڗ
كبـ ـ ــڇ مـ ـ ــن امتڤقـ ـ ــٸ ممـ ـ ــا هـ ـ ــٖٕ بكشـ ـ ــڀ خططـ ـ ــڢ ڣعملياتـ ـ ــڢ ،فـ ـ ــتږ
ت جيل تسليږ امنطقغ إيٚاڗ حت مٚحلغ لحقغب

ما ا تعج ام سسا أمريكي عن يقاف ترام ؟
ڗ قٖٙع تٚامظ الفائقغ علګ استخٖام الٚڬ العام مٚيكي
ڣالعالم هڤ السبظ ي عج ٜمٚيكييڗ عن مڤاجهتڢب
ڗ خطغ عمل تٚامظ محكمغ ڣمن الصعظ جٖا ڗ يڤقفها
حٖ ،فهڤ يستخٖم الٚڬ العام

مٚيكي ڣالعالم مڤاجهغ

معاٙضيڢ ،ڣيب٘ڋ من النقڤٕ الت سٚقها من الخليٌ إسكاػ
مٚيكييڗ ڣ جظ عقڤلهږ عن الشڊ ي حقيقغ ما يفعلڢ ،ڣيغلڀ
لعيبڢ بمقاصٖ السياسغ مٚيكيغ ،ففي خطتڢ ل حظ القڤاػ
مٚيكيغ من سڤٙيا كاڗ هٖفڢ امعلن مساعٖع الصٖيقغ تٚكيا
منعها من الڤقڤٵ ي حضن الٚڣ ،ٝبينما هڤ قٖ ڣقعها ي حضنهږ
من٘ سنڤاػ ،ڣسلږ امنطقغ للٚڣٝب
ڣ ي قضيغ قاسږ سليماني اختا ٙتٚامظ حٖڥ كٌڇ
الشخصياػ امتفڄ علګ جٚامها ي امنطقغ ڣالعالږ ،ڣ صٖٙ
ڣامٚه بالغتياڋ ،انتظ ٚالضجغ إعاميغ الكبيڇع الت شإػ
ببطڤلغ الٚئي ٠مٚيكي ي الشٚځ ڣالغٚب ،استخٖم الضجغ
إعاميغ ڣالٚڬ العالم كلڢ مڤاجهغ ڬ معاٙضغ قٖ تصٖ ٙمن
ٕڣائ ٚصنٸ القٚا ٙمٚيكيب

ڣعنٖما يصٖ ٙالعٚاځ قٚاٙا بخٚڣه القڤاػ مٚيكيغ من
العٚاځ سيتظاه ٚالٚئي ٠مٚيكي بالغضظ ،ڣلكنڢ يكڤڗ قٖ
حصل علګ ما ٙإه من عمليغ اغتياڋ ه٘ه مام نظ ٚالعالږ كلڢ
ٕڣڗ ڗ يشڊ حٖ بحقيقغ مٚب
يك ٙٚالخطغ ٗاتها كل مٚع ،يحاٙب يٚاڗ ي بٚنامجها النڤڣڬ
ڣاقتصإها ڣيسلمها امنطقغ ،يقتل لها سليماني ڣيڤقٸ لها علګ
ڣٙاځ تسليږ العٚاځب
يتظاه ٚبالڤٕ للملڊ سلماڗ ڣبن ٛايٖ ڣيٚمي ٕڣلهږ ي حضاڗ
يٚاڗ ڣيٚف ٬مساعٖتهږ ضٖ هجماػ الحڤثييڗ ڣ ضٖ حڤإف
اعتٖا علګ السفن النفطيغ ڣشٚكغ ٙامكڤ ،بل ڣيٖفعهږ لګ
الحضن الٚڣس ب
يتظاه ٚبالح ٥ٚعلګ مصالح تٚكيا من فًڇع أخٚڥ ڣيب٘ڋ كل
جهٖه لٚميها ي حضاڗ الٚڣ ٝڣتٖميڇها اقتصإيا ڣسياسيا،
ڣيٚف ٬الٖخڤڋ ي ڬ محاڣلغ صلح بينها ڣبيڗ مص ٚڣالسعڤٕيغب
يحاٙب نظام سٖ عبڇ قانڤڗ قيص ٚڣي م ٚحلفا ه ي
إماٙاػ ڣالسعڤٕيغ ڣمص ٚبمسانٖتڢب

يستف ٜالٚڣ ٝمن فًڇع أخٚڥ ڣي م ٚصٖيقڢ عبٖ الفتاٍ
السي ٦بفتِ الطٚيڄ مامهږ نحڤ فٚيقيا ،ڣيحاص ٚالصينييڗ
اقتصإيا ڣيٖفٸ العالږ كلڢ للٖخڤڋ ي حلفهږ التجاٙڬ النا ٧ئب
يظه ٚصٖاقغ فاٙغغ لاتحإ

ڣٙبي ڣيعمل علګ تٖميڇه

لصالح الٚڣٝب
يتظاه ٚبالح ٥ٚعلګ مصالح حلفا مٚيكا؛ السعڤٕيغ ڣتٚكيا
ڣقط ٚڣإماٙاػ ڣمص ،ٚڣيب٘ڋ جهٖه ليڈيٖ العٖاڣاػ بينهږ،
ليتفٚٹ الٚڣ ٝڣإيٚانيڤڗ لستام امنطقغ بهٖڣ بالغب
اع شطرن فاشل عامي ماهر:
ڗ كل خطٰ الٚئي ٠مٚيكي قائمغ علګ حٚكتيڗ فقٰ،
ڣلګ يكسظ فيها جنٖيا ڣالثانيغ يخس ٚفيها قلعغ ڣ حصانا ،يبٖڣ
ڗ الٚئي ٠مٚيكي لعظ شطٚنٌ فاشل فا يستطيٸ الحساب
بعٖ من حٚكتيڗ ،ڣلكنڢ يغطي ضعفڢ ه٘ا بخٖاٵ خاٙه ٙقعغ
الشطٚنٌ ٗ ل يڤجٖ ي العالږ اليڤم من ينافسڢ بخٖاٵ الناٝ
ڣالتاعظ بهږ ،يعٚف كيڀ يستخٖم إعام ڣيضٸ الٚڬ العام
مٚيكي ڣالعالم بجانبڢ لينفي ڬ تهمغ عن نفسڢب

أخيرا:
بقي لٖڥ الٚئي ٠مٚيكي خطڤتاڗ ڣتتږ مهمتڢ علګ الصعيٖ
الخاٙجي:
ڣلګ :القيام بحٚكغ هجڤميغ ضٖ يٚاڗ ي الخليٌ تكڤڗ
نتيجتها تسليږ الخليٌ كاما لهاب
الثانيغ :القيام بحٚكغ ي ڣٙبا تفض

لګ تٖميڇ اتحإ

ڣٙبي ،ڣٕفٸ مجمڤعغ من ٕڣلڢ لګ الحلڀ الٚڣس ب
اليڤم لږ يبڄ مام ٕڣڋ منطقغ الشٚځ ڣسٰ ي الخليٌ
ڣتٚكيا ڣمص ٚخيا ٙسڤڥ حل إشكالياػ القائمغ بينهږ مڤاجهغ
يٚاڗ ،ڣالتڤجڢ للتنسيڄ مٸ إٕاٙاػ مٚيكيغ إيقاف تٚامظ ،ڣ
ليبإٙڣا ي خطظ ڣٕ إيٚانييڗ ڣالٚڣ ٝقبل ڗ يهٖمڤا بلٖانهږ
كاملغ فڤځ  ٙڣسهږب

كي

يصلح أمريكيو ما أفس ه ترام ؟

ل ينك ٚحٖ ڗ مٚيكا قٖ تٚاجعـ قڤتها عاميا ي السنڤاػ
خيڇع ،كما ظهٚػ ي مڤاجهاتها قڤڥ جٖيٖع كاڗ منها الٚڣ ٝال٘ين
بٖ ڣا باستعإع مٚكٜهږ الٖڣلي تٖٙيجيا ،ڣالصينيڤڗ ال٘ين بنڤا
عظږ اقتصإ ي العالږ اليڤمب لكن ال٘ڬ جٚڥ ي فًڇع تٚامظ
القصيڇع الت ل تصل ٙبٸ سنڤاػ ڗ الٚڣ ٝتقٖمڤا بما يساڣڬ
عشٚين سنغ ،ڣقٖ كانـ كل سياساػ تٚامظ تصظ ي صالح الٚڣٝ
ڣك نڢ طليعغ القڤع الٚڣسيغ ي منطقغ الشٚځ ڣسٰبب ڣل يبالغ
امتابٸ لڤ قاڋ ڗ ما قٖمڢ تٚامظ ي سنڤاػ قليلغ ي الخليٌ ڣ فٚيقيا
ڣسڤٙيا ڣتٚكيا للٚڣ ٝلږ يكن الٚڣ ٝيحلمڤڗ بالحصڤڋ عليڢ بعشٚ
جيڤ ١حٖيثغب
ڗ تغيڇ خٚيطغ التحالفاػ السياسيغ به٘ه السٚعغ ي منطقغ
الشٚځ ڣسٰ ي ظل تعاظږ النفڤٗ الٚڣس ؛ ين٘ ٙبكڤاٙف سياسيغ
كبيڇع ي العالږ عمڤما ڣ ي منطقغ الشٚځ ڣسٰ بالخصڤ،٥
خاصغ مٸ ڣقڤف القڤع الٚڣسيغ مٸ نظمغ الٖيكتاتڤٙيغب
ڗ فضل ڣضٸ يمكن ڗ يشهٖه الشٚځ ڣسٰ اليڤم قطٸ

اليٖ الٚڣسيغ ي امنطقغ لضماڗ تعإڋ كفت اميڈاڗ ي فيها  -علګ
قل  -بيڗ القڤع الٚڣسيغ ڣ مٚيكيغ ،ڣ ل فقٖ تٚغظ إٕاٙع
مٚيكيغ القإمغ باستعإع امنطقغ من يٖ الٚڣ ٝبالسٚعغ ٗاتها
الت سلمها تٚامظ ،ڣبالتالي ستتحڤڋ امنطقغ لګ بح ٚعاصڀ من
الٖما قٖ يج ٚالعالږ كلڢ لګ الغٚځب
كما ڗ حٚب تٚامظ اقتصإيغ علګ الصيڗ ڣ مثالها تٖفٸ
قڤڥ اتحإيغ عٖع للظهڤ ٙعلګ الساحغ الٖڣليغ ي ڣقـ لږ يت قلږ
العالږ فيڢ مٸ هك٘ا تغيڇاػ ج٘ٙيغ ،ڣالتاٙئ القٚيظ ڣالبعيٖ
يشهٖ علګ ڗ التغيڇاػ السٚيعغ ي التاٙئ البشٚڬ تكلڀ الكثيڇ
من الٖما ڣالحٚڣب ڣامجاعاػ ڣاضطٚاباػب
بخطڤاػ غيڇ مكلفغ يمكن لإٕاٙع مٚيكيغ يقاف ب٘ڣٙ
الحٚب ڣاضطٚاب الت يٜٙعها تٚامظ ي العالږ عمڤما ڣ ي الشٚځ
ڣسٰ خصڤصا ،ڣه٘ا ما سيطٚحڢ ه٘ا امقاڋبب ما هي ه٘ه
الخطڤاػ؟ ڣعلګ ڬ محڤ ٙستكڤڗ؟
جمع أص قاء أمريكا:
ڗ مجمل خطا السياسغ مٚيكيغ ي الشٚځ ڣسٰ
سڤٙيا ڣليبيا ڣاليمن ڣتٚكيا ڣمص ٚڣغيڇها تحل بشكل بسيٰ ،ڣهڤ

عإع التنسيڄ بيڗ جناےي السياسغ

مٚيكيغ

تٚاڅ

ڣالخليجييڗ ،فه٘ا سيخٚه الٚڣ ٝڣإيٚانييڗ من امنطقغ،
ڣسيمنٸ خصا مثل السي ٦من العمل ي خٖمغ بڤتيڗ لقا
صڤٙع

خصيغ معڢ ٗ ،ل مڤطئ قٖم للٚڣ ٝڣإيٚانييڗ ي

امنطقغ ڗ اتفڄ تٚاڅ مٸ الخليجييڗ ڣامصٚييڗب
مواجه يرا :
يٚاڗ ٕڣلغ همجيغ تعي ٤علګ الفڤٿ

ڣل ٧

يخٖم

مشٚڣعها التڤسعي كٌڇ من الفڤٿ ڣالحٚڣب ،ڣ ڗ السياسغ
الهإئغ ڣالضٚباػ امٚكٜع هي الڤحيٖع الكفيلغ ب لجامها ،فا مٜيٖ
من الحٚڣب ي امنطقغ بل يجظ ڗ تنته الحٚڣب القائمغ
ليضعڀ الڤجڤٕ إيٚانيب ڣ ڗ ڬ مغامٚع بشن حٚب ڣاسعغ علګ
يٚاڗ تعن تڤسٸ إيٚانييڗ كٌڇ ٗ ،ڗ جاهٜيتهږ العسكٚيغ
ڣالٖينيغ ڣاسًڇاتيجيغ تفڤځ قڤع الٖڣڋ امحيطغ بهږب
يقاف الحر ب التجا ي :
قٖ يكڤڗ للحٚڣب التجاٙيغ فائٖع قٚيبغ علګ اقتصإ
مٚيكي ،ڣلكنها ٕفعـ الٖڣڋ الكبڇڥ ڣامنتجغ لګ التفكيڇ جٖيا ي
بنا تحالڀ اقتصإڬ مڤاجهغ مٚيكييڗ ،ڣه٘ا ما ساهږ ب حيا

اتحإ اقتصإڬ ال٘ڬ تعمل الصيڗ علګ بنائڢ ،ڣهڤ ما سيجعل
مٚيكييڗ ي عٜلغ تامغ خلڀ امحيٰ بعٖ ڗ خس ٚمٚيكيڤڗ
كل حلفائهږ ڣكسبڤا عٖا الٖڣڋ الكبڇڥب
خطا كثيڇع ي ڣاقٸ السياسغ مٚيكيغ تسبظ بها ڣجڤٕ
تٚامظ امشبڤه علګ  ٝ ٙالسلطغ ،ڣ صاحها ل يحتاه لګ اماڋ
ڣالجيڤ ١بمقٖا ٙما يحتاه لګ العقل ڣالسياسغب
دع الجيش الحر:
لقٖ كاڗ من نصيظ الجي ٤السڤٙڬ الح ٚڗ يحظى ب سڤ
حلفا ي امنطقغ ،فلږ يقڀ بجانبڢ حٖ علګ الحقيقغ ،الكل
حاڣڋ استخٖام قضايا الشعظ السڤٙڬ ڣالتضحيغ بها لغاياػ
سياسيغ تافهغ ي حيڗ كاڗ حلڀ الٚڣ ٝڣإيٚانييڗ مٸ نظام
سٖ عميقا ڣڣا ح امعالږب
ڗ التنسيڄ مٸ الجي ٤السڤٙڬ الح ٚڣٕعږ تٚكيا ي املڀ
السڤٙڬ ڣ قناٵ ٕڣڋ الخليٌ بالتنسيڄ معها سيكڤڗ لڢ ث ٚكبيڇ ي
تٖميڇ القڤع الٚڣسيغ إيٚانيغ ڣهٜيمتها ي امنطقغ ،ڣبالتالي تحطيږ
ڣهږ القڤع الٚڣسيغ ال٘ڬ جبڇٛعما فٚيقيا علګ الجلڤ ٝمٸ بڤتيڗ،
ڣ ٙغظ الخليجييڗ بتڤجيڢ السفينغ نحڤ مڤسكڤب

ڗ العمل علګ تنفي٘ قٚاٙاػ مږ امتحٖع ي ٛاحغ سٖ
ڣٕعږ الجي ٤الح ٚكاف ي كس ٚالشڤكغ الٚڣسيغ ڣإيٚانيغ ي
منطقغ الشٚځ ڣسٰ علګ امٖڥ القٚيظب ڣ جبا ٙمن يحاڣڋ عقٖ
حلڀ مٸ ٙڣسيا علګ التفكيڇ مٚاػ ڣكٚاػ قبل ڗ يقٖم علګ هك٘ا
خطڤعب
اتحاد أ بي:
يمكن بسهڤلغ ڗ يفهږ إنساڗ طبيعغ التناف ٠ال٘ڬ كاڗ
قائما بيڗ الڤلياػ امتحٖع ڣاتحإ ڣٙبي ي العقڤٕ اماضيغ،
حاڣلـ إٕاٙع مٚيكيغ ڗ تضٸ اتحإ ڣٙبي تحـ جناحها
باعتباٙه القڤع كبڇ امنافسغ لها ،ڣعمل اتحإ ڣٙبي علګ
تحٖڬ إٕاٙع مٚيكيغ ي مڤاقڀ كثيڇع ،حت نجح بالحفاٱ علګ
استقالڢ لګ ٕٙجغ ماب
لكن من الصعظ جٖا ڗ يفهږ امٚاقظ ما يقڤم بڢ تٚامظ من
محاڣلغ ٛيإع الشٕ ّٚاخل ٕڣڋ اتحإ ڣٙبي ي ظل تنامي قڤع
الجاٙع ٙڣسياب ڗ مٚيكا ڣالعالږ بحاجغ لګ اتحإ ڣٙبي قڤڬ ليمنٸ
الٚڣ ٝمن التمٖٕ خاٙه مناطقهږ ،ڣيمنٸ الصينييڗ من تشكيل
اتحإ اقتصإڬ ڣتكنلڤجي مٚعظ يخًڇځ الشٚځ ڣالغٚب ،له٘ا علګ

إٕاٙع مٚيكيغ ڗ تمنٸ تٚامظ من التٖخل ي اتحإ ڣٙبي
لصالح الٚڣ ،ٝڣالحفاٱ علګ الٖڣڋ ڣٙبيغ قٚيبغ من بعضها،
بهٖف صٖ خطٚين ل يحتملهما العالږ؛ ڣلهما الخط ٚالٚڣس ،
ڣثانيهما ڣ شٚهما الصين ب
عاد السمع للسا أمريكي:
سقطـ يٚاڗ طائٚع مٚيكيغ من طٚا ٛتMQ-4Cت ڣلږ يكن
ٗلڊ حإثا عإيا ڣيش ُڊ كثيڇا بقٖٙع يٚاڗ علګ سقاطها ٕڣڗ
معلڤماػ كافيغ من ٕاخل مٚيكا ،ثږ ي الفًڇع ٗاتها تږ استهٖاف
مطاٙاػ ڣشٚكاػ نفٰ سعڤٕيغ ،ڣكاڗ تٚامظ ي كل ٗلڊ ٙافضا
ڬ عمل من ش نڢ ڗ يحم السعڤٕيغ علګ الٚغږ من ڗ
الٖفاعاػ العاجٜع عن صٖ هجماػ الحڤثييڗ ڣإيٚانييڗ هي
ٕفاعاػ مٚيكيغب لي ٠من الصعظ بٖا ڗ تجٖ الٚابٰ بيڗ
مڤقڀ تٚامظ من ٙف ٬مساعٖع السعڤٕيغ ،ڣعج ٜالٖفاعاػ
مٚيكيغ الصنٸ عن حمايغ السعڤٕيغ اڣ إماٙاػ من سلحغ
تقليٖيغ ،ڣ سقا٭ الطائٚع مٚيكيغ ،لقٖ كانـ ٙسالغ ڣا حغ
لقٖ انته عص ٚالساٍ مٚيكي!
ڗ ما حٖف ي عهٖ تٚامظ للساٍ مٚيكي قٖ يجبڇ شٚكاػ

صناعغ الساٍ مٚيكي ي السنڤاػ القإمغ علګ غاځ مصانعها
ڣافتتاٍ مصانٸ لتعبئغ الفڤٕكا الٚڣسيغب
اڗ كانـ ه٘ه الشٚكاػ ل تڤٕ ڗ تتحڤڋ لګ متاج ٚلبيٸ
الفڤٕكا فاأم ٚبسيٰ جٖا من خاڋ اتباٵ تكتيڊ إيٚانييڗ
ڣالٚڣٗ ٝاتڢبب ڣهڤ الًڇكيڈ علګ نقا٭ سهلغ ڣمميتغ يتږ من خالها
القضا علګ سمعغ العٖڣ ڣقڤتڢ ،ڣيكمن ٗلڊ ي تٜڣيٖ الجي٤
الح ٚڣ الًڇكي بساٍ مٚيكي نڤعي يڤاجڢ الساٍ الٚڣس ب ڣفعل
مثل ٗلڊ ي اليمن ڣليبيا ،عنٖها سيسقٰ الساٍ الٚڣس ڣتكسٚ
شڤكغ ٙڣسيا سنڤاػ خٚب ڣسيسًڇٕ الساٍ مٚيكي ما خسٚه
ي ڣليغ تٚامظب
لكن ما لږ يكن بحسباڗ العالږ ڗ تٚكيا ،تلڊ الٖڣلغ الت ل
يحسظ حسابها ي سڤځ الساٍ تستطيٸ بطياٙاػ صغيڇع قليلغ
التكلفغ ڗ تض ٚبسمعغ الساٍ الٚڣس  ،بما لږ تستطٸ فعلڢ
تٚيليڤناػ الٖڣلٙاػ امنفقغ علګ الساٍ مٚيكيب
الفر بي السياس أمريكي الر سي :
ٙڣسيا ليسـ بقڤع الڤلياػ امتحٖع مٚيكيغ ،ڣلكنها تفڤقـ
من خاڋ تكتيڊ ڣا ح اتبعتڢ ي العش ٚسنڤاػ اماضيغ جعلها

تناف ٠مٚيكييڗب فما ه٘ا التكتيڊ؟
ڗ التكتيڊ الٚڣس يعتمٖ علګ القيام بحٚكاػ عسكٚيغ
ڣسياسيغ ي مناطڄ محٖڣٕع ڣمحسڤمغ النتائٌ ،لكنها تعطي ت ثيڇا
كبڇ من جمهاب كما فعلـ ي شبڢ جٜيٚع القٚم ڣ ي سڤٙيا ،بينما
ظل مٚيكيڤڗ يتخبطڤڗ ي سياسغ عشڤائيغب ڣعلګ مٚيكييڗ
اليڤم ڗ ٙإڣا الحفاٱ علګ منهږ القڤمي ،ڣتڤاٛڗ القڤڥ الٖڣليغ
ڗ يساعٖڣا ٕڣڋ امنطقغ علګ محاصٚع الڤجڤٕ الٚڣس ڣإيٚاني
ي نقا٭ محٖٕع همها سڤٙيا ڣتٚكيا ڣمص ٚڣليبيا بٖڋ الغٚځ
بتفاصيل القضايا العاميغ الت ل تٜيٖ السياسغ مٚيكيغ ل
ضعفاب
ختاما:
ڗ العالږ بحاجغ لګ التڤاٛڗ ڣالتغييڇ امًڈڗ ،ڣ ل ف ڗ
التغيڇاػ السٚيعغ ستشعل حٚڣبا ل طاقغ لإنسانيغ بتحملها،
يبٖ التغييڇ جميا ي كس ٚملل الٚڣتيڗ العالم  ،ڣخاڋ فًڇع
قصيڇع تسقٰ بع ٬مږ تحـ عجلغ التغييڇ فتصبڇ يڤما ڣشهٚا
ڣعاما ثږ تثڤ ٙتحـ ضغٰ الحاجغ ڣ لږ ،فتقڀ القڤڥ
الجٖيٖع ي مڤاجهاتها فتبٖ الحٚب ،حين يخس ٚإنساڗ علګ

كا الجبهتيڗ ڣينتص ٚالساٍب ڣ بتعبيڇ خ ٚينتص ٚالعنصٚڬ تٚامظ
ڣيمڤػ جڤٙه فلڤيٖب

JAMES TRAUB:
Trump has a father's knot towards Putin

ملح حول م كرا جو بولتو
حٖاف تتسـ ـ ـ ــاٙٵ ڣكلما ت خ ٚنشـ ـ ـ ــ ٚالكتاب يڤما جٖػ حٖاف،
ڣه٘ا ملحڄ يتض ـ ـ ــمن الحٖين عن م٘كٚاػ مس ـ ـ ــتش ـ ـ ــا ٙمن القڤمي
مٚيكي السابڄ جڤڗ بڤلتڤڗب
ي ي ــام القليل ــغ ام ــاض ـ ـ ـ ـي ــغ صـ ـ ـ ـ ــٖ ٙكت ــاب جڤڗ بڤلتڤڗ بعنڤاڗ
تالغٚفغ الت شهٖػ حٖافت ڣهڤ كتاب مثيڇ للجٖڋ ي تڤقيتڢ ڣفيما
تضمنڢ من قص ٨سياسيغب
لكن الــ٘ڬ لفـــ انتبــاهي ي كتــاب بڤلتڤڗ هڤ بوتي  ،لقــٖ ع٩ٚ
ام لڀ عن ٗك ٚبڤتيڗ ما مكن ،متحاشـ ــيا ٗك ٚڬ  ٧ـ ـ

مما يشـ ــهٖه

العالږ كلڢ من عاقغ ڣا حغ بيڗ تٚامظ ڣبڤتيڗب
ٗا كاڗ تٚامظ يصـ ـ ـ ــ ٚعلګ ٗكٙ ٚڣسـ ـ ـ ــيا ڣص ـ ـ ـ ــٖيقڢ بڤتيڗ ي هږ
امناسـ ـ ـ ــباػ ،ڣعلګ امأ ،ف ين ٗكٚهما ي اجتماعاتڢ الخاص ـ ـ ـ ـغ ڣعامڢ
السـ ـ ـ ــٚڬ؟ لق ــٖ غف ــل بڤلتڤڗ الح ــٖي ــن عن ه ــ٘ا م ــا مكن ــڢ ،ب ــل ڗ
خطا الخمسغ الكبڇڥ الت ٙكٜػ عليها ام٘كٚاػ ل ٗك ٚلبڤتيڗ فيهاب
صحيِ ڗ م٘كٚاػ بڤلتڤڗ تض ٚب صڤاػ تٚامظ لګ حٖ ما ي
انتخاباتڢ القإمغ ي شٚيحغ امًڇٕٕين خاصغ ،ل نها قٖمـ لڢ خٖمغ
كبيڇع متمثلغ بنفي تهمغ الخيانغ ڣالعمل لصالح الٚڣ ٝعنڢ تماماب ٗ كل

ما فعلڢ الٚئي ٠مٚيكي من ان حاباػ مٖٙڣسغ لصالح الٚڣٝ
ڣإيٚانييڗ كانـ عباٙع عن خطا فقٰ ل كٌڇ ،بحسظ بڤلتڤڗ الصإځ
ي نظ ٚمٚيكييڗ اليڤمب
ل قڤڋ ڗ مــ٘كٚاػ بڤلتڤڗ ج ٜمن خطــغ مــا ،ڣلكنهــا ل تخٚه
عن جڤ النفاځ السـ ــياس ـ ـ ال٘ڬ يعيشـ ــڢ امجتمٸ مٚيكيبب ٗ يسـ ــمِ
للجميٸ بالكتابغ ،ڣلكن ضمن حٖڣٕ ل يستطيٸ حٖ تجاڣٛهاب
ڣه ــ٘ا طبيعي ي ك ــل الحض ـ ـ ـ ـ ــاٙاػ ڣال ــٖڣڋ الت تص ـ ـ ـ ـ ــل مٚحل ــغ
الش ــيخڤخغ ٗ ،تنتش ــ ٚفيها البيڇڣقٚاطيغ ،ڣيش ــيٸ فيها النفاځ بس ــبظ
كٌڇع الحــٖڣٕ اجتمــاعيــغ ڣتعقيــٖ القڤانيڗ الس ـ ـ ـ ـيــاس ـ ـ ـ ـيــغ؛ لــٖٙجــغ ڗ
يحاس ـ ــظ ٙئي ٠خائن علګ ٙس ـ ــالغ تافهغ ڣتهمل خياناػ عظم  ،فقٰ
أڗ الٚسالغ مٚػ من بڤابغ القانڤڗ فيما لږ تستطٸ الخيانغ امٚڣٙب
ما أثر م كرا بولتو عل انتخابا أمريكي ؟
ڗ كل الكتظ الت كتبـ – ڣ سڤف تكتظ  -ضٖ تٚامظ ل تكإ
ت ث ٚشيئا ي انتخاباػ القإمغ ،لسبظ ساس  ،ڣهڤ ڗ تٚامظ يعتمٖ
ي خطابڢ السياس علګ شٚائِ خاصغ ڣثابتغ ي امجتمٸ مٚيكي ،ل
تت ث ٚبكتاب بڤلتڤڗ ڣ مثالڢب
ف هږ شٚيحغ يحافٴ عليها تٚامظ ليستفيٖ منها ي انتخاباػ

مٚيكيغ؛ هي شٚيحغ امتشٖٕين إنجيلييڗ ،ال٘ين تلقڤا ٙسائلڢ
امتتاليغ بڤضڤٍ ثنا فًڇع كڤٙڣنا ڣ خافڢ مٸ نان ٦بيلڤس ڣ تعيينڢ
قضاع تابعيڗ لهږ ي امحكمغ العليا ڣامحكمغ الفيٖٙاليغ ،ڣ ٙفٸ
إنجيل مام كنيسغ القٖي ٠يڤحنا ،ڣ ي ه٘ه الشٚيحغ سڤٕ ڣبي،٬
ڣفيها قسيساػ ڣٙجاڋ ٕين التفڤا حڤڋ تٚامظ ڣن جڤا حڤلڢ ساطيڇ
كثيڇع ،تخبڇ تباعهږ ب ڗ تٚامظ هڤ باني أ شلي  ،ڣمخل ٨العالږ
ام يٖ ال٘ڬ تحٖثـ عنڢ النبڤ اػ السماڣيغ ،ڣ نڢ امكلڀ من قبل
الٚب بمحاٙبغ الش ٚڣمنظماػ الشيطاڗ السٚيغ الت تخطٰ لتٖميڇ
مٚيكا ،ي حٖين شبڢ ما يكڤڗ ب حإين ٙجاڋ الٖين ال٘ڬ يحيطڤڗ
ببشا ٙسٖ ڣالسي ٦ب
ما الشٚيحغ الثانيغ الت يعڤڋ عليها تٚامظ فهږ ٕعاع اليميڗ
امتطٚف ،ال٘ين ٙسل لهږ تٚامظ ثنا حإثغ مصٚٵ جڤٙه فلڤيٖ
ٙسائل ڣا حغ ،نڢ ي صفهږ ،ڣيمثل تڤجهاتهږ امتطٚفغ ،ڣه ل
كاإنجيلييڗ لن يت ثٚڣا بما كتبڢ جڤڗ بڤلتڤڗب ڣقٖ عمل تٚامظ من٘
ڣصڤلڢ لګ السلطغ علګ تفتيـ امجتمٸ مٚيكي ،عبڇ ٕعږ فكاٙاليميڗ
امتطٚف ليضمن تناميا مضطٕٚا لقاعٖتڢ ي انتخاباػ  2020مب
ڣمن الشٚائِ امهمغ الت كسبها تٚامظ ڣضمنها لانتخاباػ امقبلغ
اليهڤٕ الصهاينغ ال٘ين اعًڇف لهږ بالقٖ ٝعاصمغ للٖڣلغ اليهڤٕيغب

ما الشٚيحغ الٚابعغ الت ٕخلـ ي صڀ تٚامظ بعٖ حإثغ مقتل
جڤٙه فلڤيٖ؛ فه شٚيحغ الشٚطغ ڣ من ڣمن يلڤٗ بهږ ،لقٖ ٙف٬
تٚامظ لقا التهمغ عليهږ فيما حٖف من عنڀ ،ڣڣقڀ ضٖ ٕعڤاػ
صاٍ جها ٛالشٚطغ ڣتعٖيل امڤإ الت تحميڢ من امسا لغ ،ڣهږ
اليڤم يشعٚڣڗ ب ڗ تٚامظ الحامي ڣڋ لقضاياهږ ،ڣهږ كٌڇ ت ثيڇا ي
امجتمٸ مٚيكي من الجي ٤ڣشٚيحتڢ اجتماعيغ الت ص ٚتٚامظ
علګ استفٜاٛهاب
ه٘ه هږ الشٚائِ الت يعتمٖ عليها تٚامظ ي انتخاباػ امقبلغ،
ڣهي شٚائِ مضمڤنغ ،محكڤمغ – كما يتضح  -بعقيٖع التطٚف الٖين
ڣ الع ٚي الت ل تت ث ٚب حإين السياسغب
ملخ ٨مٚ؛ اڗ انتخاباػ مٚيكيغ القإمغ لن تكڤڗ سهلغ
كما يتصڤٙها بع ٬الٖيمقٚاطييڗ ،بل قٖ يتعمٖ إعام الجمهڤٙڬ
الحٖين عن خط ٚكتاب بڤلتڤڗ ڣابنغ ّ تٚامظ ،بغيغ ٕفٸ نصا ٙجڤ
بايٖڗ لګ الٖعغ ڣالٚاحغ ،اعتمإا علګ الخٖاٵ إعامي ڣنتائٌ
استطاعاػ الٚڬ الكاٗبغ الت ستنتش ٚبكٌڇع ي شه ٚالقإمغ كما
حٖف قبل انتخاباػ مٚيكيغ اماضيغب

تصو ها سائل إعام العامي
عاق ترام ببوتي كما
ِ

فه ٝٚامڤضڤعاػ
مقٖمغ زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
ت ڣسًڗ تاي٠ت بـيڗ نظام سٖ ڣتٚامظ  -معلڤماػ ڣخفايا ززززز
معلڤماػ من علي مملڤڅ زززززززززززززززززززززززززززززز
من هڤ باسږ الحسن؟ ززززززززززززززززززززززززززززززززز
ج ٜمن ٙسالغ ڣالٖع ڣسًڗ تاي ٠زززززززززززززززززززززز
خيڇا ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
تٚامظ ٙئي ٠مٚيكي م عميل ٙڣس ؟ زززززززززززززززززززز
تٚامظ ڣشبهغ العاقغ غيڇ امشٚڣعغ بالٚڣ ٝزززززززززززززز
تٚامظ ڣالخليٌ العٚبي ززززززززززززززززززززززززززززززززز
تٚامظ ڣتٚكيا زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
مٚيكا ڣ سٚائيل زززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
مٚيكا ڣمص ٚزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
مٚيكا ڣحلفا ها كٚإ ززززززززززززززززززززززززززززززز
تٚامظ ڣنظام سٖ ززززززززززززززززززززززززززززززززززز
تٚامظ ڣاتحإ ڣٙبي زززززززززززززززززززززززززززززززز
صڤٙع مٚيكا العاميغ؟ زززززززززززززززززززززززززززززززز
تٖميڇ مٚيكا ٕاخلي ـا ززززززززززززززززززززززززززززززززززز
تٚامظ ڣكڤٙڣن ـا ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
ما ال٘ڬ يٖفٸ تٚامظ للعمل لصالح الٚڣٝ؟ ززززززززززززززز
نتائٌ سياسغ تٚامظ علګ مٚيكييڗ؟ زززززززززززززززززززز
الس ٚخلڀ قيام تٚامظ باغتياڋ قاسږ سليماني زززززززززززززز

كيڀ ينف٘ تٚامظ مهمتڢ السٚيغ؟ ززززززززززززززززززززززز
ماٗا تعج ٜام سساػ مٚيكيغ عن يقاف تٚامظ؟ زززززززززز
لعظ شطٚنٌ فاشل ڣ عامي ماه ٚززززززززززززززززززززززز
خيڇا ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
كيڀ يصلح مٚيكيڤڗ ما فسٖه تٚامظ؟ ززززززززززززززززز
جمٸ صٖقا مٚيكا ززززززززززززززززززززززززززززززززززز
مڤاجهغ يٚاڗ زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
يقاف الحٚڣب التجاٙيغ ززززززززززززززززززززززززززززززز
ٕعږ الجي ٤الح ٚززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
اتحإ ڣٙبي ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
عإع السمعغ للساٍ مٚيكي زززززززززززززززززززززززززز
الفٚځ بيڗ السياسغ مٚيكيغ ڣالٚڣسيغ زززززززززززززززززز
ختاما ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
ملحڄ حڤڋ م٘كٚاػ جڤڗ بڤلتڤڗ زززززززززززززززززززززززز
ما ث ٚم٘كٚاػ بڤلتڤڗ علګ انتخاباػ مٚيكيغ؟ ززززززززززز
عاقغ تٚامظ ببڤتيڗ كما تصڤٙها ڣسائل إعام العاميغ ززززز

ام ل

محم علي النجا

كاتظ ڣباحن س ــڤٙڬ ،ڣلٖ ي مٖينغ حلظ عام
ڣيقيږ ي مٖينغ سطنبڤڋ الًڇكيغب

م،

تخٚه ي جــامعــغ ٛه - ٚكليــغ الــٖٙاس ـ ـ ـ ـ ــاػ إس ـ ـ ـ ــاميــغ
مب
العٚبيغ عام
اعتقل من قبل نظام سـ ـ ــٖ ڣاخ ٚعام
عنڢ ي عمليغ تبإڋ سٚڥ ي ةسبتمبڇة

م ،ڣ فٚه
مب

للم لڀ عشٚاػ امقالػ ڣ بحاف امنشڤٙع ي امجاػ
العٚبيغ ڣامڤاقٸ إلكًڇڣنيغب
تتنڤٵ كتـابـاتـڢ مـا بيڗ الـٖٙاسـ ـ ـ ـ ــاػ إس ـ ـ ـ ــاميـغ ڣاللغڤيـغ،
ڣالش ڗ السياس ڣالفك ٚڣالتاٙئ ڣالش ڣڗ اجتماعيغب
ل ـ ــڢ كت ـ ــاب مطبڤٵ بعنڤاڗ تالطٚيڄ نحڤ ثڤٙع لغڤي ـ ــغت
صـ ـ ـل فيڢ للص ـ ــيغ الٜمانيغ امڤجڤٕع ي اللغغ العٚبيغ مقاٙنغ
باللغتيڗ إنجليڈيغ ڣالًڇكيغب
ڣهڤ مح ٙٚمجلغ تمقاٙباػت الس ـ ـ ــڤٙيغ ،ڣمٖ ٝٙمخت٨
ي تعليږ العٚبيغ لغيڇ الناطقيڗ بهاب

