
 

 

  
: الأوسط ٌَرشق اجلدًدت اًس َاس َة اجللرافِا

مذلريت مٌعلة يف بأمٍراك ذوز  
 حماوالث ًفِم واكؽ امليعلة واسدرشاف مس خلدَِا
 

ؿاًما مٌذ هناًة احلرة اًحازذت، اكهت ذًيامِىِاث اًلوى االإكَميَة يف اًرشق الأوسط  20ؿىل مدى 

واًَوم، بأذى  .ٌاسغم  تال وحِدت املِمييةاًمس خلرت وسخًِا، واكهت اًوالايث املخحدت يه اًلوت اخلازحِة 

حاةل االإؾَاء الأمٍرىِة من مزجي من الاضعراابث واًثوزاث واحلروة الأََُة يف امليعلة، و 

ة وؾوذت مٌافسة اًلوى اًـؼمىاحلروة،  ىل حتول خذزي يف اجللرافِا  ،وزوزت اًعاكة اًعخًر اإ
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كَميَة يف اًرشق الأوسط مس خلرت وسخًِا،  20ؿىل مدى  ؿاًما مٌذ هناًة احلرة اًحازذت، اكهت ذًيامِىِاث اًلوى االإ

واًَوم، بأذى مزجي من الاضعراابث  .ٌاسغم  تال وحِدت املِمييةاًواكهت اًوالايث املخحدت يه اًلوت اخلازحِة 

ة وؾوذت حاةل االإؾَاء الأمٍرىِة من احلروة، واًثوزاث واحلروة الأََُة يف امليعلة، و  وزوزت اًعاكة اًعخًر

ىل حتول خذزي يف اجللرافِا اًس َاس َة ٌَرشق الأوسط. يف بأًَول ،مٌافسة اًلوى اًـؼمى ، ؾلد 8102 سخمترب/اإ

ؾرشت من خرباء حَلة هلاص َة مبضازنة جروش حوىز،  " الأمٍريكجروهَيلز"يف  مدٍر جرانمج اًس َاسة اخلازحِة

هدًم و ساماهثا حروش و حِفري فَِامتن  "، مه:جروهَيلز" يش و مازحن اإ دلو سوسان ماًوين و نٌلل نرٌي  جروش ًز

دسو  ب ماهدا سَوثو اناتن ساهس و ملياكضة اًخحاًفاث اجلَوس َاس َة اجلدًدت يف  ،بأجنَال س خٌُت ومتازا هومفان ًو

 اًرشق الأوسط ومس خلدي اًس َاسة الأمٍرىِة يف امليعلة.

ًعحَـة اجللرافِا اًس َاس َة اجلدًدت يف اًرشق  اخلرباء اًـرشت ثلِاميثبأذانٍ  رتمجةاملثـىس اًًسخة املعحوؿة 

كَميَة  الأوسط؛ واكؽ وفِم اوسحاة اًوالايث املخحدت من امليعلة؛ املعاحل الاسرتاثَجَة وبأُداف اجلِاث اًفاؿةل االإ

كَميَة، مبا يف ركل احلروة ابًواكةل؛ واًخوظَاث اًس َاس َة السرتاثَجَة  اًرئُس َة؛ اًخفاؿالث تني ُذٍ اجلِاث االإ

 .اًوالايث املخحدت يف املس خلدي

 :مَخط املدٍر اًـام

ث املخحدت من اًرشق الأوسط، ًىن اًيفور الأمٍريك مفِوم اوسحاة اًوالاي ُياك حاةل من املحاًلة يف ثلدٍر واكؽ

 يف امليعلة، ًىن ادلِوز الأمٍريك ًلواهتاحراحؽ. حتخفغ اًوالايث املخحدت توحوذ رمم  مبرحةلهَد بأ ابًخ مير يف امليعلة

ة يف اًرصاؿاث  احمدوذ ذؾٌل ًحدي ة ٌَمضازنة اًـسىًر ن اجلاًز بأن اًوالايث ت ؾخلاذالايف اًرشق الأوسط. اإ

مداذاث اًيفط يف امليعلة  ىٌَ زمغ من واكؽ سوق اًيفط اًـاملَة،  ُس بأمرا مؤنداً املخحدت مل ثـد ثـمتد ؿىل اإ ًو

معََة ظيؽ اًلراز الأمٍريك املـادضت. ًلد حراحـت اًوالايث املخحدت ؾن اًلِاذت حزء من ضلك ٌ  ركل اؾخلاذ

ذازت اًرصاغ يف مجَؽ بأحناء امليعلة. ـمََة اًسالم يف اًرشق الأوسط و ً ازلتَوماس َة  وابس خثٌاء اًلضااي املخـَلة اإ

ٍران، اًيت حرنز  ، مل ًـد ًؼ"واص يعن" اُامتما هحريا ابمليعلة.ًىن ًُس اثتخًا مس مترثضلك  ؿَهياًوالايث املخحدت ا ابإ
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يامِىِني، ًخعوز َُلك ظيؽ اًلراز االإكَميي. ومؽ ثاليق ُذٍن ازلً  ؿىل معََةاجلِاث اًفاؿةل الأخرى هفسِا  فرضت

زسائَي  ُياك. يف امليعلة حِوس َايس خدًد ٍران وحرهَا واإ ست ذول بأساس َة يه املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة واإ

تُامن حيخفغ ب خرون، مثي مرص، تحـغ من هفورمه يف املايض، ؿىل اًرمغ من اخنفاط  ،واًوالايث املخحدت وزوس َا

ىهنا ثلوم ثضلك مَحوع. ال ثَـة اً ى ُذا اًيفورمس خو  كَميَة، ًو ذازت اًضؤون االإ ًَا ذوًزا مرنزاًي يف اإ عني حاً

 تخٌاء زواتعِا الاكذعاذًة وازلتَوماس َة يف مجَؽ بأحناء امليعلة، ومن املخوكؽ بأن حىون بأنرث ثبأزريًا يف املس خلدي.

ٍران واملمَىة اًـر  ، مفثالاجلِاث اًفاؿةل اًرئُس َة زلهيا بأُداف اسرتاثَجَة ممتزيت تَة اًسـوذًة ًخحلِق جسـى اإ

ذازت اًرصاغ تداًل  ، تُامناًخواسن تُهنٌل كَميَة، وجضازك يف اإ ٍران اًيووًة واالإ ىل مواهجة ظموحاث اإ زسائَي اإ جسـى اإ

من حي اًزناغ يف اًخـامي مؽ اًفَسعَيُني. وجضرتك املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة مؽ اًِدف الاسرتاثَجي الحذواء 

ٍران، ًىن اًسـوذًة واًربأي   معق اًخـاون اًسـوذي االإزسائًَل.مدى  ثضبأناًـام اًـريب ًضـان حدوًذا اإ

كَميَةبأما حرهَا، فسلهيا ا سالمِني، ويه جضازك ثضلك مزتاًد يف اًضؤون االإ ، يف حني بأن سرتاثَجَة مزذوخة ًالإ

ىل حٌلًة س َاذت ازلوةل وهسة اًيفور ؿىل حساة اًوالايث املخحدت.زوس َا   جسـى اإ

ٌل كواتن مذحزياتن بأو مذـاظفذان  بأذى الاوضلاق يف ة اًرواتط تني حرهَا وكعر، ُو ىل ثلًو جمَس اًخـاون اخلََجي اإ

حٌلؿة االإخوان املسَمني.  انثـازض َخاناٌ مؽ حٌلؿة االإخوان املسَمني، ضد اًسـوذًة واالإمازاث اًـرتَة املخحدت، 

ٍران، زمباوكد  ىل ؿالكاث بأوزق مؽ اإ . مل ثيجح اجلِوذ مؤكت حىون ؿالكاث ثضلك ذفؽ الاوضلاق كعر اإ

حرامة يف جضىِي حتاًف خدًد الأمٍريك ذوانزل كد ثبأخر اُامتم اًرئُس و  ،ازلتَوماس َة الأمٍرىِة ٍهتدئة اخلالف

من يف اًرشق الأوسط  هدِجة ًِذا اًخعوز وكرٍي من اًخعوزاث. ،ًلأ

ن املضازنة ازلتَوماس َة ٌَوالايث املخحدت الاسرتاثَجَة الأمٍرىِة يف امليعلة مضوصة يف بأحسن اثـخرب  لأحوال. اإ

ٍران كد ال حزال حتلق  كَميي من صبأهَ ذمع الاس خلراز واحلد من مدى وظول اإ كَميي وؾسىري اإ ظاز اإ ٌسلفؽ ابجتاٍ اإ

كٌاغ رشاكهئا املفرتضني يف امليعلة تبأن زلهيا ىهنا ثخعَة من اًوالايث املخحدت اإ  اًحلاء. زقحة وسَعة يف هخاجئ، ًو

 مالحؼة احملرز:
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ت ُذٍ  و حصم كدي  ثامللاتالبأحًر سـوذًني اً  ؿىل بأًدي ؿدذ من اًـمالءيف سـوذي، الذي حٌلل خاصلجي، ُو

ضلك جروش زاًدل ونٌلل نرٌييش، ث وكد انكش . بأنخوجر/جرشٍن الأول 8، يف سعيحولاإ يف كٌعََة تسلمه يف 

، بأؿَن اًرئُس من بأخي ُذا ضلطهيوي اًامن نيا ، اًخداؾَاث اجلَوس َاس َة ًـمََة اًلذي ُذٍ. بأًضا، تُملذضة

 (.ُذا اًلراز ًـدلكراٍز ابالوسحاة اًاكمي من سوزاي )مث تدا بأهَ  "حرامة"

 :اجلدًدت ٌَرشق الأوسط اجللرافِا اًس َاس َة – بأوال

يف اًرشق الأوسط ثضلك مس متر  الأظرافاكهت اًوالايث املخحدت يف حاةل حرة مؽ ٍلوؿة من  جروش حوىز:

دل، فلد 8112مٌذ ؿام  ة و  اخنرظت اًوالايث املخحدت. ونٌل نخة جروش ًز ًفرتت  مـازكيف ملامراث ؾسىًر

بأظول من ركل جىثري. ًىٌين بأؾخلد بأهَ ال ًوخد صم حلِلي يف بأهَ اكن ُياك هوؿان من اًخحوالث اًيوؾَة يف 

 اًـامني املاضَني.

لأوسؽ ٌَيؼام االإكَميي واًخىثَف ازلزايم ٌَـيف يف امليعلة مٌذ بأن اختذ اًرتَؽ اًـريب مٌـعفًا بأحدٌُل ُو الاهنَاز ا

ن حوايل  ىل اًـلد الأول من اًلرن احلايل، فاإ را هؼرث اإ را خاس اًخـحري. اإ ٪ من مجَؽ وفِاث املـازك 2خاظئًا، اإ

ىل ثكل اًًس حةحزاًدث اًـاملَة وكـت يف اًرشق الأوسط. يف اًس يواث ارلس الأخريت،  . وتـحازت بأنرث %71 اإ

را  ن يف امليعلةتخضمني بأفلاوس خان وكوسًا بأوسؽ من ؿدم الاس خلراز  ياق وضوحا، اإ ٪ من مجَؽ وفِاث 59، فاإ

سمؽ حدًثًا ؾن ازثفاغ و  املـازك اًـاملَة ؿىل مدى اًس يواث ارلس املاضَة اكهت يف اًحسلان راث الأكَحَة املسَمة.

ىن اغ، ؿاملي يف اًـيف واًرص  ابس خثٌاء مٌعلة  ،يف لك مٌعلة من اًـامل اث ثرتاحؽُذا ًُس حصًَحا. اًرصاؿًو

 فًرلِا.اإ اًرشق الأوسط وصٌلل 

ذزاك ذوز بأمٍراك وحضوزُا و - الاجتاٍ اًرئُيس اًثاين، اشلي ًعـة حتدًدٍ هكَا، ُو اًخحول اًيوؾي يف اإ ُو

اشلي اكهت ؿَََ يف اًساتق. سواء اكن ركل حصًَحا من   ًـد ًِا هفس اًثليملبأمٍراك ثرتاحؽ بأو تبأن  ثعوز واسؽ

ـًا شلكل. خِة بأم ال، مفن اًواحض بأن ُياك ثعوًزا واس  اًياحِة اًخجًر
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ىن ؿىل خَفِة اٍمنو الاكذعاذي اًضخم يف ذول مثي حرهَا ائُس َر اًن اخعوزبأؾخرب بأن ُذٍن اًخعوزٍن ٌُل اً  ن، ًو

اًـلد الأول من اًلرن احلاذي واًـرشٍن، واًرهوذ الاكذعاذي يف واالإمازاث اًـرتَة املخحدت وكعر وزوس َا يف 

ي، هَ مرص كدي اًرتَؽ اًـريب توكت ظًو  اًيت ساذث من كدي زلًيا وس َج خمخَف متاًما ؾن اجللرافِا اًس َاس َة فاإ

ذيف امليعلة،  د بأن بأتدبأ يتاً ٍ حتدًدا اًيلعةُو  .مهنا بأًز

 ق الأوسط اًَوم؟اناتن، هَف ميىٌم ثبأظري اجلَوس َاسة يف اًرش 

، وميىٌم ثددؽ خذوز ُذا 8100 ًلد ثلري اًَِلك اجلَوس َايس ٌَرشق الأوسط ثضلك هحري مٌذ ؿام: اتن ساهسان

ت ، ""مارا حيدج يف اًرشق الأوسط؟ :اًخحول حىت كدي ركل. خالل اًـلد الأول من اًلرن احلايل، ؾيدما سبًأ

خم بأوالً  ذمضق، ويف و اًلاُرت  ويه: د اًـوامص اًـرتَة اًرئُس َة؟"مارا ثـخل :، مث"ثفىر واص يعن؟ فمي" :سبًأ

، مث ابًعحؽ س يفىر يف تسلان بأخرى نذكل. اًَوم ابًاكذ وسبأل ؾن ثكل اًـوامص اًـرتَة. ثلرتة "اًحداًة تلداذ بأًضاً 

ىل ازلاخي مٌذ ؿام "تلداذ"اكهت تُامن من هناًة حرة بأََُة مروؿة،  "ذمضق"  "اًلاُرت"، وحرنز 8112 ثخعَؽ اإ

. ومل ثـد ُذٍ ازلول اًـرتَة اًرئُس َة اًثالزة، وبأجرسُا مرص، الؾحني 8100ؿىل ازلاخي مٌذ ؿام  بأًضا

هم حرنز تداًل من ركل ؿىل  كَميَة، فاإ حِوسرتاثَجَني زئُس َني يف امليعلة. ال ن، ؾيدما حتاول فِم الأحداج االإ

يا اكؽ، منت اكذعاذاي، يف اًو ِاذون بأي اضعراابث. تـض  8100ثكل اًحسلان اًيت جنت من  ثربس املمَىة ، ُو

زسائَي ؿىل وخَ اخلعوض. ٍران وحرهَا واإ  اًـرتَة اًسـوذًة واإ

ضازهون ثضلك وزَق مؽ االإمازاث اًـرتَة املخحدت، ؿىل اًرمغ من بأن زلهيم معاحل خمخَفة يف د اًسـوذًون )اشلٍن ً 

ىل بأؿىل مس خوى يف اًحًِة اجلَوس َاس َة يف امليعلة. بأماهن خمخَفة( مه يف احللِلة ازلوةل اًـرتَة اًوحِدت اًيت ثًمت ي اإ

ٍران من خاىهبا الؾحًا زئُس ًَا ؿىل اًرمغ من املضالك اًِائةل اًيت ثواهجِا. ؿىل اًرمغ من بأهنا اكهت ثـاين من  ثحلى اإ

ال بأهنا مل ثـاين يف ؿام  ثر ؿىل تيفس اًعًرلة اًيت ؿاىن هبا ال خرون، وكرازاهتا ثؤ  8100اضعراابث حمََة، اإ

ٌَوالايث املخحدت. مث ثبأيت حرهَا، اًيت ثحدو اًرئُيس اخلعم ذوز الأحداج يف مجَؽ بأحناء امليعلة، وكاًحا ما ثَـة 

ىلبأنرث جىثري جتاٍ اًرشق الأوسط ذما اكهت ؿَََ من كدي. ٌُضاثخجَ يف ؾِد اًرئُس زحة ظَة بأزذوكان   ز اإ

ىل-بأحِااًن ابمس "اًسَعان"  "بأزذوكان" صازت اإ حدو توضوخ -الأايم اًـامثهَة ؾيدما س َعرث حرهَا ؿىل امليعلة يف اإ  ًو
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هَ ؿىل ظةل وزَلة ابالإخوان املسَمنيخـاظي مؽ بأنرث زاحة من بأسالفَ يف اً  بأهَ كَميَة. اإ  ومؽ كعر ،اًضؤون االإ

زسائَي مس خلرت، وصِدث منوًا اكذعاذاًي ُائاًل، وثسخة اًخلرياث يف امليعلةبأًضا ن ُياك ، فاإ . وبأخريًا، ثؼي اإ

 حتاًفاث مذيامِة مؽ ازلول اًـرتَة اًسًِة اًىربى.

خان رممخان  ، زمغ ، ثؼي اًوالايث املخحدت بأساس َةاًوالايث املخحدت وزوس َا. بأوالً  ٌُل ،، ابًعحؽهضَفٌِلُياك ذًو

املخحدت  توضوخ بأن اًوالايثبأهنا زمبا مل حىن نٌل اكهت كدي س يواث ابزاك بأوابما. ًلد بأذزك اًىثريون يف امليعلة 

يف ، بأؾخلد بأن ُذا زمبا اكن بأنرث ما اكن ؿَََ احلال يف ؾِد بأوابما، ويف تـغ اًيوايحوُذا -ؾن امليعلة  ًسحةث 

بأو -ال حزال الؾحًا بأساس ًَا. اثهًَا، ذخَت زوس َا امليعلة  ذوانزل حرامة. ًىن من اًواحض بأن اًوالايث املخحدت حاةل

را اؾخرب  ىل  خاظة يف سوزاي. ًلد زبأًت -فة ًالحتاذ اًسوفِايتث بأهنا خََزمبا ذخَت جمدذًا اإ كَميَني ًذُحون اإ كاذت اإ

ٌَ موسىو ذً"مياكضاث الأخريت حول مس خلدي ، مبا يف ركل مؤمتراث اًلمة ازلتَوماس َة اًرئُس َة. ابًًس حة  يف  ة"اإ

ال اًلَََسوزاي ىل  اٌَجوءيف  ون، مل ًفىر اإ ىل فالذميري توثني يف  وثوهجوا، "واص يعن"اإ ىل اًخحدج اإ تداًل من ركل اإ

 موسىو.

رن  ن اًيفور يف ، ، بأكولالخذعاز اًوضؽاإ ٍران  "، مبـىنبأزتـة سائد ازيني" متثي يف ؾحازتامليعلة حاًَا ٍ اإ حرهَا واإ

زسائَيواملمَىة اًـرتَة اًسـوذًة  را ضم واإ ىل اًوالايث املخحدت وزوس َا. واإ زال حًرد ال ح، اًيت يا مرص، ابالإضافة اإ

بأزتـة سائد ازيني املـاذةل يه: "ىون حقزت، فرمبا  الأسمة يف كعاغ يف تـغ احلاالث مثيبأن حىون الؾحًا زئُس ًَا، 

 ".سائد واحد

دل: ىل  جروش ًز ذا اًيعف ُو، "هعفسائد  بأزتـة سائد ازيني سائد واحد"زمبا ميىٌيا ثلَري ازلًيامِىِة اإ  ُو

ن الإمازاثابًُس الأوىل: الأمر لكَ ًخـَق تؼ"بأتوػيب" و  ،. بأؾين ركل تعًرلذني"بأتوػيب"  "ذيب" ولك، حِر اإ

دذيب". "ػيببأتو "ختخَف ؾن  ،زلهيا وهجاث هؼر خمخَفة يف اًس َاسة اخلازحِة  متثهلما مثي بأن حىون الإٍران  " حًر

ىل اًعني. زلى  ابًًس حة ُوجن هوجن بأو س يلافوزت ٍران. واًسخة  "ػيببأتو "اإ ًىوهنا هعف ل خر اؿالكة ؿدائَة مؽ اإ

ةبأتوػيب"ُو بأن  ِا لك هلاظ اًضـف يف هوهنا مدًية ،مدًية مدًية جض حَ اإهناف، " تلدز ما يه ثًر . جض حَ ازلوةل ًو
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بأوذ بأان ًـخلدون بأن ُذا جمامةل. و  ، ومهاًرشق الأوسط"ات سرب" بأن ٌسموهنا تؼ"اًحًذاقوناملسؤوًون يف "حية 

ال مٌعلة ظلريت يف ص حَ حٍزرت "يهما ، واًَوم ءبأي يش بأن س حازات مل ثًذج بأن بأرهر اًياش  ." يف اًَواننتََوتوهزي اإ

نػيببأتو بأما " من املوائن  ىثريحري. ويه جس َعر ال ن ؿىل اً زلهيا هفور ه  " فوضـِا خمخَف ؾن "س حازات"، حِر اإ

فًرلي اٍمين يه اًلواث يف  جنحت يف مجـِااٍمين بأنرث من بأي تسل ب خر. اًلواث اًيت جس َعر يف و  ،يف اًلرن االإ

ة احللِلِة ُس اًسـوذًني. بأظححاًرًب ؾيدما اكن محد جن خامس  ،س يواث 01ما اكهت كعر كدي  ت "بأتوػيب"، ًو

 زلًيا َلد جن ساًد.، ابث يعلة. ال نيف اًخبأزري ؿىل امل  املـاذةل تبأهكَِاوثب مر ًَىون املـاذةل هعف ميثي 

هدًم . ال ٍزال االإمازاثَون مه اًرخي اًعلري ثلدٍر هفورُا املحاًلة يف ؿََيامن انحِة بأخرى، ال ًًدلي  :مازحن اإ

و مازاثَون ن ذفؽ يشء ال ًخفق مـَ اًسـوذًونملازهة ابًسـوذًني. وؾيدما حياًو ، فاإهنم ال ًيجحون. حياول االإ

 ، ومل ٍىن اًسـوذًون مس خـدٍن ٌَـة اًىرت مـِم يف ُذا اًضبأن.ميناًرتوجي حلي س َايس ٌَزناغ يف اٍ 

وسهنا اًفـًل يف  هحريا ملازهة، ندوةل ظلريت ثَـة ذوزًا ذتَوماس ًَا قبأذُض ين بأن وضاظ كعر اًسات ش حوىز:جرو

ىل ، ذفؽ ؿىل الأزحج امليعلة  ."ػيببأتو " خاهة زذ مناإ

هدًم:  ىن تدزخة بأكي ،يف ًـة ُذا ازلوزال حزال كعر مس مترت مازحن اإ ثخوسط يف اًـدًد من  ال حزالجىثري.  ًو

ابًخخفي ًـدم ًفت ، وبأماهن بأخرى يف امليعلة. ًلد كاموا فلط كل قزت وحرهَا واًوالايث املخحدتمبا يف ر، اًحسلان

 الاهدداٍ هلم.

د بأن بأؿَق ؿىل اًعَلة هفسِا سوسان ماًوين: لأهين بأؾخلد بأهيا س منيح مرص اًىثري من اًفضي من خالل  ،بأًز

ا الؾحاً  ابجتاٍ اخلََج مٌذ تـغ ًخحول مرنز اًثلي يف امليعلة  بأن، يف حني بأساس ًَا اكماًل يف امليعلة اؾخحاُز

، ُي مه اًَوم ة اًسالم االإزسائَََة اًفَسعًَِة، ًىن حىت ُياكاًوكت. ًحلى املرصًون الؾحًا رمٌلً فامي ًخـَق تـمََ

ؾخلد بأهنا ، ال بأ رة اخلََج الأوىل ؿىل الأكيبأنرث بأمهَة من الأزذن؟ ًُس من اًواحض يل بأهنم نذكل. ومٌذ هناًة ح

لة اًيت ، ُوزلًيامِاث يف مجَؽ بأحناء امليعلةاكهت الؾحًا بأمًٌَا زئُس ًَا يف ا هبا  هعَفو حتول مَحوع يف اًعًر

 معاحليا يف امليعلة.
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، من اًعـة ابًًس حة يل بأن بأفىر يف بأن بأنرب تسل ؾريب من حِر وهجة هؼر سوسان فىرت حِدت :اناتن ساهس

ىل قَاهبا ؾن اًلامئة اًرئُس َة.سائد واحد، جضري لكمة "ة. ومؽ ركلن ال ًخواخد يف اًلامئؿدذ اًساك  " اإ

ابزلول اًـرتَة  ميىٌم بأن ثفرس فراػ اًلِاذت اًـرتَة يف ُذٍ اٌَحؼة ابشلاث ؾيدما ًخـَق الأمر سوسان ماًوين:

اًحالذ من  ، نيدِجة ٌَرصاغ. ًىن ال ًوخد ثفسري حلِلي ملرص. هَف اهخلَتاًرئُس َة الأخرى، وخاظة اًـراق

ىل  هوهنا اًفاؿي الأنرث ذًيامِىِة يف اًـامل اًـريب مٌذ ارلسٌُاث ةاملايض من اًلرن املايض اإ ، ابس خثٌاء ص حَ اًلًر

ذا ابًًس حة يل ُو حزء من كعة ما حدج يف اًرشق الأوسط وحزء  اًرصاغ اشلي حيدج ؿىل حدوذُا اًَوم؟ ُو

 من حمرك اًرصاغ وثدخَيا.

 .متي بأن ًخلري ركل ، مفرص بأنرب من بأن ثؼي سانيةمن احمل  س:اناتن ساه

دل: هحريت من اًيفط واًلاس اًعحَـي، وؿدذ ساكن هحري مبا  احذَاظاثذؾوان ال هًىس اًـراق، اشلي زلًَ  جروش ًز

را اكن ؿََم بأن جسبألرممة ثضلك ىون خٍىفي ً  بأزتـة سائد ازيني )ة "ما يه اًلوت اًيت س خىرس ُذٍ اًرتهَح :هحري. اإ

 سوف ًـوذون ؾيد هلعة ما. اكذ ٍىون من املؤند بأن اًـراكِني، ٍخعحح كوت بأخرى؟"ً وثؼِر  (واحد سائد

هفاق اًـسىري وساكن بأنرب الاكذعاذاث يف اًرشق الأوسط  :اًياجت احملًل االإحٌليل واالإ
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 :اوسحاة اًوالايث املخحدت من اًرشق الأوسط ومفِومواكؽ  -اثهَا 

صازهت يف ازلتَوماس َة الأمٍرىِة والاسرتاثَجَة يف اًرشق الأوسط ًـلدٍن من اًزمن. ، ًلد مازحن جروش حوىز:

ر ذكِق ملاكن وحوذانوسحاة بأمٍريكهَف حرى ُذا اًسؤال ؾن الا ، فِوم؟ ما مدى كوت ُذا امل ؟ ُي ُذا ثعٍو

 وما مدى بأمهَخَ؟

، ؿََيا بأن هضـَ يف الأمٍريك من امليعلة. ًفِمَ احؽًرت ، بأؾخلد بأهَ وظف ذكِق ًالوسحاة واهـم :هدًماإ مازحن 

 )حرة بأنخوجر( س َاق اتزخيي. ًلد تدبأ ظـوذ ُميية اًوالايث املخحدت يف اًرشق الأوسط تـد حرة ًوم اًلفران

يف ٌَخازحِة  مؽ ثوزظ ُرني نُس يجر جىثافة هوسٍر ،احلرةس ية. هخج ؾن حعَةل ثكل  59، كدي 0572 يف

دضازذ هَى ؾِد ا زسائَي وخرياهنا اًـرة. ًلد سونًرئُس ًز وضاء هجد تلِاذت اًوالايث املخحدت ٌَخوفِق تني اإ ، اإ
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اشلي اكن حزًءا من منو هفور بأمٍراك يف امليعلة. اكن  -حموز بأمٍراك- بأظحح ركل الأساش ملا بأمسََ "ابهس بأمٍراكان"

و ما، كة مرص من حِة الاحتاذ اًسوفَِيتزسُو خذزة و "ابهس بأمٍراكان"كَة  حدج يف تداًة معََة  ُو

ىل حد ما  ،اكٍر اًيت ثلوذُا بأم اًسالم  سوزاي نذكل.حدج ركل مؽ واإ

يك ًخعاؿد من خالل اجلِوذ اًياحجة اًيت ًحذًِا اًرئُس حميي اكزحر ٌَخوسط يف مـاُدت ٍر تدبأ كوش اًيفور الأم

زسائَي زسائَي اًيت ، ويه املـاُدتاًسالم تني مرص واإ ويف اًواكؽ بأهنت اًرصاغ  ،بأخرحت مرص من اًرصاغ مؽ اإ

زسائَي وخرياهنا اًـرة. متثي اثفاكِاث بأوسَو ومـاُدت اًسالم االإزسائَََة الأزذهَة يف ؾِد اًرئُس ت  َي تني ذوةل اإ

ىل ركل اكٍر لكًَذون هلعة رممة ملضازنة بأم ، بأذى اهنَاز الاحتاذ يف معََة اًسالم. يف اًوكت هفسَ، نٌل بأملح اناتن اإ

ىل ثـٍزز ماكهة بأمر  اًسوفِيت يف هناًة ت اإ خالء خُش ظدام حسني من اًىًو ٍاك يف امليعلة. احلرة اًحازذت واإ

 ، اكهت اًوالايث املخحدت اًلوت املِميية يف اًرشق الأوسط.حبَول اًدسـَياث

ذازت  ىل الأسفي يف هناًة اإ زسائَي وسوزاي بأوالً  ةمؽ اًفضي يف حتلِق اهفراخ "لكًَذون"تدبأ اًلوش ًيحين اإ ، تني اإ

زسائَي واًفَسعَيُني يف  ، اًيت تدث كأي يشء اًفَسعًَِة. مث ثحؽ ركل اهدالغ الاهخفاضة "اكمة ذًفِد"مث تني اإ

زسائَي واًفَسعَيُنيسوى  ُ اًسالم تني اإ تدبأ اًيفور الأمٍريك يف  يا، وقزو اًـراق تلِاذت اًوالايث املخحدت. و

ىل حد ما.  الاحنداز اإ

 ُائةل حدثيف ؿاظفة  ،، واًثوزاث اًـرتَةابتي بأمام اًيفور االإٍراين ابثتوا، وفذح فضي معََة اًسالماحمتؽ 

ىل ذزخة بأهَ ؾيدما  اك يفٍر ثضلك هحري من ثبأزري بأم ىل احلنكبأوابما" خاءامليعلة اإ ُياك جضر من احلرة اكن ، " اإ

ىل و  ،من اًربأي اًـام الأمٍريك هحري حزءذاخي  تبأهَ مت اهخخاتَ الإهناء  "بأوابما"كٌاؿة معَلة من ُو ما بأذى اإ

، اصرتهت اًوالايث املخحدت فلط يف فذح اًرصاغ يف ًَخِا ُس الاخنراظ يف حرة خدًدت. وشلكل، وً احلروة

ىل امليعلة.هوغ من املضازنة اجلاذت يف سوزاي، ما بأي  توجتيخ  فذح اًعًرق بأمام زوس َا ٌَـوذت اإ

ذا ًُس من –اخنفاط اًخبأزري الأمٍريك بأًًضا  ، ًزتامنمن املِم بأن هفِم يف ُذٍ اًـمََة، بأواًل وكدي لك يشء ُو

ؿىل  س ية 81ابُؼة اًخلكفة. مرث ٍ اًرصاؿاث مؽ اًفضي يف احلعول ؿىل بأي اجتاٍ حنو حي ُذ -كدَي املعاذفة
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زسائًَل فَسعَين، تلغ اًيؼر ؾن  اوةل حلي ُذٍ حمل، "حرامة"مبا يف ركل اًرئُس  ُسلك زئ هجوذ ب خر اثفاق اإ

 بأؾخلد بأن ُذا ٍرثحط ازثحاًظا مدارًشا ابخنفاط اًخبأزري االإحٌليل ٌَوالايث املخحدت.املضلكة. و 

ق، ثلري الاُامتم الااًيلعة اًثاهَة يه بأهَ ؿىل ظو  سرتاثَجي ٌَوالايث املخحدت يف امليعلة ثضلك ذزاماثَيك ل اًعًر

ؿىل هفط اًرشق الأوسط. وابًخايل،  ، الأمر اشلي حـَيا ال هـمتدلاس اًعحَـي يف اًوالايث املخحدتثسخة زوزت اً

ن بأحد بأمه املعاحل الا ، واًيت حمتثي يف ضٌلن اًخدفق احلر ٌَيفط من مٌعلة ثَجَة اًيت ىمتخؽ هبا يف امليعلةسرتافاإ

ة ابًًس حة ٌَوالايث  تبأسـاز مـلوةل، ال ٍزال ميثي معَحة اًـريباخلََج  ًىٌَ مل ًـد معَحة اسرتاثَجَة حًِو

ىل خاهاملخحدت زاذت  بأذى ،ة فضي هجوذان يف اًـراق، وؿىل هعاق بأوسؽ يف بأفلاوس خان. اإ ىل ؿدم وحوذ اإ ركل اإ

معاحليا الاسرتاثَجَة فَِ حىون  اشلي، حموز ب س َا يف ػي وحوذٍرىِة يف امليعلة اًلواث الأم ًالًزتام توحوذ

ـد ثمل تذكل و  ،من امليعلة الاوسحاةفهيا يف حرقة ىون حًوالايث املخحدت يف احلاةل اًيت بأنرب. ُذا املزجي ًرتك ا

 ؿىل ًـة ازلوز اًرئُيس اشلي اكن ؿَََ يف املايض. تبأو حىت كاذز  ةزاقح

اًفضي ازلتَومايس وورش وبأن ، شلي مت زمسَ من خالل ازلتَوماس َةلعة كوش اًيفور ات ربانبأهت ختجروش حوىز: 

ر اًخداًة ًالهـن تيعاق يف امليعلة يف حرة اًـراق اككواث واسـة اً  بأزري ؿىل بأهَ مسبأةل عاف. كاًحا ما ًمت ثعٍو

 كعة خمخَفة خًدا ؾن ظحَـة اًلِاذت. انبأهت خترب ،بأؿداذ اًلواث

هدًمثزما ون ثنك ًذون رت، ووتًلذام اسثخا ثجهتدًدا مدؾومة ماسًةوتَما حىون ازلئماً ن ذاًن، ومهـ :ن اإ

ُس كوت   ؾؼمى.ازلتَوماس َة يه ذتَوماس َة كوت ظلريت بأو مذوسعة، ًو

دس و مَحق وز اًـسىري ًبأيت تـد ازلتَوماس َةنرب ٌَحضثفق مؽ مازحن يف بأن الاسدامثز الأ بأ  :متازا هومفان ًو ، ُو

ىل  ة اًيت تدبأث يف اًدسـَياث مثرت حلرة اخلََج واحلاخة اإ رضوزي ٌسلتَوماس َة. اكن اًوحوذ اًواسؽ ٌَلوت اًـسىًر

ًخلَط تـد ، ؾيدما تدبأ ُذا اًوحوذ اًـسىري ابىن حامتوما تـدٍ. ً 8112وال ؿام الاحذواء تـد احلرة ظ

 ، ُىذا تدا الأمر.دج وسخِاحياوسحااب ؾسىراي بأن ، اكن ثعوز احلىوماث يف امليعلة اًزايذت يف حرة اًـراق
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 "بأوابما"، حِر زبأى اًرئُس يك املخبأخر واحملدوذ يف سوزايٍر ًيـىس ركل يف ازلوز اًـسىري الأم :سَوث ماهداب  

ؿىل الأزط ُياك.  ورش اًلواث الأمٍرىِةواكن مرتذًذا يف  ،دضاؿاث اًرشق الأوسطجتاٍ يك ٍر الأمؾَاء حاةل االإ 

ُ  "بأوابما" كرز كل ؿدذ ظلري من وحىت تـد ر-ََة اًسوزًة. مل ٍرسي سوى كواث ؿدم الاخنراظ يف احلرة الأ

، هؼرًا ٍهتدًد "ذاؾش"ني يف احلرة ضد ٌَـمي يف امللام الأول هكسدضاٍزن ٌَرشاكء احملََ -املضلَني اخلاظني

كَميَني.  اجملموؿة ٌَوظن الأمٍريك واحلَفاء االإ

ىل اخلََج  سوسان ماًوين: تعًرلة بأنرث  اًـريباكهت احلرة االإٍراهَة اًـراكِة يه اًيت ذفـت اًوالايث املخحدت اإ

ة.  ىلحوًُر ىل حد هحري ،نكعة املضازنة الأمٍرىِة يف اًرشق الأوسط اًيت كاًِا مازح ًيؼر اإ ؾعاء  ،اإ ق اإ ؾن ظًر

ة ًـمََة اًسالم يف اًرشق الأوسط يف الاسرتاثَجَة الأمٍرىِة ًو ، ًُست يف امليعلة. ًىن من هواخٍ ؿدًدت الأًو

هنا تعًرلة ما ثدٌاكغ مؽ كعة املضازنة الأمٍريك يف اًرشق الأوسطُذٍ يه اًلعة اًوحِدت ٌَخدخي  ، تي اإ

 الأمٍرىِة يف امليعلة.

ٍران واًـراق يف اًامثهًَِاث، واًخدخي يف اًـراق هفسَش ب خر: ثدخي اًوالايث املخحدت يف احلرة تُياك كو  ، ني اإ

ذزاك ادلِوز الأمٍريك ًالزثحاظ  ومن مث املضازنة املس مترت حول اخلََج اًيت جضلك اًَوم االإظاز املِمين ًىِفِة اإ

ذا ًفرس ملارا بأظححت مرص بأكي بأمهَ، وؿدذ اًالؾحني اشلٍن ٍروهَ نذالأمٍريك يف اًرشق الأوسط ة. ُي كل. ُو

، بأم بأهنا حلًا كعة حتول حرنزيان ومٌاظق الاضعراابث يف امليعلة من معََة اًسالم يه كعة ؾن اًيفور الأمٍريك

ىل اخلََج؟  اإ

دل:  ة الأمٍرىِة يف اًرشق الأوسط اًَوم بأنرث اهدضاًزا منجروش ًز بأي  ًلد ظدمذين مفازكة. ثـد اًحعمة اًـسىًر

زسائَي ومرص ولك ذوةل  وكت مىض. زلًيا ال ن كواث بأمٍرىِة يف حرهَا واًـراق واٍمين والأزذن وسوزاي واإ

خان اًوحِداتن اٌَخان ميىٌين اًخفىري فهيٌل يف امليعلة حيان ٌُل ازلًو ٍران ًو حِر ال ًوخد وحوذ ٌَلواث  ،خََجَة. اإ

ذا ًـزس اًيل ا مازحن يف و الأمٍرىِة. ُو ذا بأمر يه بأن الأمٍرىِني كد س مئوا الأمر، وكت ساتقعة اًيت رهُر ، ُو

ىل بأن ىىون يف مسدٌلؽ  وكؽ ، مذوزظني يف حروة بأََُة ال ًخذامئ اٍمنو ال هناًة هل يف الأفقمفِوم. حنن هخعَؽ اإ

 ، وحنن يف ثحاذل الإظالق اًياز يف لك مهنا.بأحد بأن ًًهتيي يف بأي وكت كًرة
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ن املـرنة ذاخي ذول جمَس اًخـاون اخلََجي ضد كعر حِفري فَِامتن: يه مثال ؿىل حراحؽ هفور اًوالايث  ،اإ

ئم اشلٍن ًـمَون يف احلىومة ًخذهرون املراث اًـدًدت بأهيا س يجمؽ ذول جمَس اًخـاون اخلَ  َجي املخحدت. بأًو

ٍران. واكن مناًست من بأخي احامتؿاث خمخَفة اًواحض بأن ُياك اخذالفاث  ، وؿاذت ما ٍىون اًرتنزي ؿىل ماكحفة اإ

لة ما" اًرايط"و "ازلوحة"وتني  "بأتوػيب"و "ازلوحة"تني  ذازت  ،حىت ركل احلني. ًىن تعًر نيا كاذٍزن ؿىل اإ

ؿىل  مل حمتىن اًوالايث املخحدت من مساؿدت ذول جمَس اًخـاون اخلََجيو ،. مل ًـد ُذا ُو احلالاًوضؽ ُذا

ويجاًخلَة ؿىل ُذا الاخذالف االإ  د ًتني  ًدًًو خوان املسَمني يف كعر و ادلِوز املًؤ ادلِوز املـازط الإ

خوان املسَمني يف االإمازاث اًـرتَة املخحدت واملمَىة اًـرتَة اًسـوذًة.ً  الإ

ٍراهَة )خعة اًـمي اؿىل ركل، مثال ب خر  ، واًيت سامهت ملضرتنة اًضامةل(ُو املفاوضاث حول اًعفلة اًيووًة االإ

ىن بأًضا صـوز مداًف فَِ ابخلَاهة ث املخحدت اكهت ثًسحة من امليعلةوالايًُس فلط يف ثعوز بأن اً ، ًو

اكن يف  ،اخلََجخاهة ذول حزء من اًخواظي مؽ زوس َا وب خٍرن من بأؾخلد بأن عفلة. و ثكل اًالأمٍرىِة من خالل 

ىلمـؼمَ  ىل تر زساةل اإ  ".بأن هخحدج مؽ ال خٍرن بأًضا  يا، ميىٌ وا"رمال، بأهؼر  مفاذُا: ،اًوالايث املخحدت هيدف اإ

َ اًوالايث املخحدت مٌذ زوس َا س خَـة هفس ازلوز يف اخلََج اشلي ًـحخ َ ًُس ُياك بأحد موُوم تبأنال بأؾخلد بأه

 ، وبأهَ ميىهنم اًخحدج مؽ ال خٍرن.خذنريان تبأهنم ال ًـمتدون ؿََياً ًىن ُياك زقحة من ذول اخلََج  ،ؿدت ؾلوذ

هيا مل هـد هـمتد ؿىل اس خلراز ثدفق اًيفط كهثا، من وهجة هؼر ساما جروش حوىز: من ، ُي من اًعواة بأن هلول اإ

هَ مفِوم واحض  ، ًىن ُي ُذا حصَح؟اًرشق الأوسط؟ اإ

هخاح اًيفط اخلام  :اإ
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، ييف اًواكؽ ال. ثـخرب اًوالايث املخحدت ال ن معدزًا ظافًِا ٌَلاس اًعحَـ :: اجلواة ؿىل ركل ُوساماهثا حروش

مس خوزذًا ظافًِا هحريًا ٌَيفط اخلام. ما ًسيا مـرضني لأسـاز اًيفط اًـاملَة وهـرف بأن بأسـاز اًحزٍنن ًىٌيا ال ىزال 

رب املرثفـة ُيا ال حتؼى ثضـحَة هحريت ؿىل املس خوى اًس َايس. بأؾخلد بأن ادلِوز ًـخلد بأن احلىومة زلهيا س َعرت بأن

ذا ميىن بأ  ُو اًواكؽؿىل بأسـاز اًيفط بأنرث ذما  ذازت احلاًَة يف بأوكاث ازثفاغ ابًفـي، ُو ن ٍىون مضلكة حلِلِة ًالإ

 بأسـاز اًيفط.

ىن ًالس خلراز لط ابًًس حة الس خلرازان الاكذعاذيبأحد بأنرب اًخحدايث ُو بأن امليعلة ال حزال رممة ًُس ف ، ًو

ق اًوالايث  ىن مؽ جسًو ت احلاًَة، ظة من كدي االإذاز ، خااملخحدت نلوت هفعَة ؿاملَة خدًدتالاكذعاذي اًـاملي. ًو

، وحنن ٍزال ًـمتد ؿىل هفط اًرشق الأوسطيك زقحخَ يف زؿاًة "هفعيا". ال صم بأن اًـامل ال ٍر فلد اًربأي اًـام الأم

ىل حد ما ؿىل ركل زاذثيا اًس َاس َة ًرؿاًةال حزال ثـمتد اإ ُس من ركل ابًعًرلة اًيت اؾخدان ؿَهيا ، ًىٌيا هفلد اإ ، ًو

 .اًواحض ما اشلي س ميلأ ُذٍ اًفجوت
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ىل اًخفىري فَِحس يًا ُياك ذمثي ب خر يف ُذٍ  جروش حوىز: و امليعلة ال منَي اإ . ثـخرب اًعني ال ن "جىني"، ُو

، وتدبأث جسدمثر يف ُائةل يف ثدفق اًيفط من امليعلة ، وزلهيا حعطرب مس هتكل ٌَيفط من اًرشق الأوسطبأن

 الأذواث اًيت ميىهنا ؿىل مر اًزمن تياء اًيفور يف امليعلة.

هخاح اًحدًي الأمٍريك بأن ًـوط ؾن ذزخة ما من ؿدم ماهثااس ًىن ىل مرحةل ميىن فهيا ًالإ ، ُي وظَيا اإ

غ ؾن اهلعاغ  ، ؿىل اًرمغ من يف ًَخِا بأو اٍمين بأو سوزاي ثدفق اًيفطالاس خلراز يف سوق اًعاكة اًـاملي؟ ٌَخـًو

 حصَح؟املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة؟ ُي ُذا  ًيلعؽ منبأهَ من كري احملمتي بأن 

هخاح اًيفط ساماهثا حروش : ُذا حصَح. زلًيا ابًخبأهَد كدزت بأنرب ؿىل حتمي اًرهوذ بأنرث ذما اؾخدان ؿَََ ثسخة هوغ اإ

هخاح ا ُو بأهَ ميىن بأن  ،يف اًوالايث املخحدت ًيفط اًعخرياشلي حيدج ُيا يف اًوالايث املخحدت. اًيشء املِم يف اإ

سـاز ثرسؿة بأنرب جىثري م هخاًخا خدًًدا يف هخاح اشلي اكن زلًيا من كدين االإ ٌس خجَة ًلأ ، وميىٌم بأن حرى اإ

ىل جسـة بأص  هخاح اًسـوذيقضون س خة اإ هخاحِة فائضة  ا، حِر كاًحًا ما حىون زلهيِر. ُذا ًن ًفوق االإ ظاكة اإ

ىٌَ ًـمي ؿىل الأكي ؿىل ثلََي فرتت ظدماث الأسـا اميىهن بأهَ ال ، ؿىل اًرمغ من ز وثلَََِاجضلََِا ؿىل اًفوز. ًو

 ميىن اًلضاء ؿىل مجَؽ ُذٍ اًخبأزرياث.

ىلمؽ ركل سوسان ماًوين: هخاح احلساس َة اًس َاس َة لأسـاز اًيفط ، وابًـوذت اإ حداز اإ ، هَف ميىن اًخوفِق تني اإ

 اًيفط االإٍراين ؿىل اخلروح من اًسوق مؽ احلفاع ؿىل بأسـاز اًيفط احملََة امليخفضة؟ زلى املمَىة اًـرتَة

اًىثري من ركل ، ًىن ال ميىهنا ابًرضوزت ورشُا ثرسؿة يف اًسوق. ال ًرتك ًعاكة الاحذَاظَةاًسـوذًة تـغ ا

ة الأخرى.  املروهة يف الأسواق ثسخة اضعراابث من هَجرياي بأو ًَخِا بأو ؿدذ من اًحعاكاث اًرًب

هخاح اًفزنوًًل. ساماهثا حروش:  بأو اهنَاز االإ

قراط حصَح. ُياك ثياكغ مذبأظي يف اسوسان ماًوين:  ًرقحة يف احلعول ؿىل بأسـاز هفط مٌخفضة ٌَلاًة ًلأ

اًس َاس َة احملََة واًرقحة يف اس خخدام اًيفط بأو ظاذزاث اًيفط هوس َةل ٌَضلط ؿىل اًحسلان املياوئة. ال ميىٌم 

 حتلِق الكٌُل يف هفس اًوكت.
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دل: ىل يشء قًرة ب خر. مٌذ منورح جروش ًز ٍران ٌضري اإ رشق بأوسعَة تيلي ، مل ثلم بأي ذوةل 0575ؿام  اإ

مٍرىِة ضد اًـراق اًيفط من اًسوق. فلط اًوالايث املخحدت بأخذث اًيفط من اًسوق. ًلد اكهت اًـلوابث الأ 

ٍران مرت بأخرى ٍران، وال ن اإ َخِا واإ هنا ًُست امليعلة اًيت جضلك هتدًًدا ًو ، اًيت خفضت اًيفط يف اًسوق. اإ

ىل اًس را هؼرث اإ ، فس خىون اًوالايث املخحدت الأمٍرىِة معدز هتدًد اًلرن املايضجي اًخازخيي يف زتؽ ٌَسوق. اإ

 ٌَسوق.

ذا حتول هحري. فىر يف اًلَق يف فرتت اًس حـًَِاث واًامثهًَِاث وما تـدُا حول اس خـداذ كاذت  سوسان ماًوين: ُو

 اًرشق الأوسط الس خخدام اًيفط هسالخ. اًوالايث املخحدت يه اًيت اس خخدمت اًيفط هسالخ.

وش: ساماهخا ٍران، يف املرت الأوىل اًيت حس يا ثًر ؿىل خعة اًـمي  ، كدي اًخوكِؽقيا فهيا تفرط ؾلوابث ؿىل اإ

 ،ؿىل فرط ؾلوابث صدًدت ؿَهيا، اكن بأحد الأس حاة اًيت حـَت اًوالايث املخحدت كاذزت املضرتنة اًضامةل

هخاح اًيفط يفُو وحـي اًـامل مذوزظا يف اًـلوابث،  ، واشلي ًوالايث املخحدت يف ركل اًوكت االازثفاغ اًرسًؽ اإ

ىل اًعَة،  كَي ابًفـي من ثبأزري الأسـاز. يف حني بأن الأموز جسوء ال ن يف بأحزاء بأخرى من اًـامل وحزذاذ احلاخة اإ

خراح راحةفَُس ُياك اًىثري من اً . ًحدو بأن ُياك زقحة يف بأن ٍىون زلًيا وـىة وبأن هبألكِا بأًضًا من حِر اإ

هخاح اًيفط االإٍر   اين من اًسوق واًرقحة يف اخنفاط بأسـاز اًيفط.اإ

ن االإذزاك تبأهيا مل هـد هـمتد ؿىل هفط فاإ كل، نٌل كال مازحن، شل مٌدُش، فاإهين ؿىل اًرمغ من ركل جروش حوىز:

، جسمـِا يف مجَؽ بأحناء املدًية. ُياك صـوز واحض تخلَري ُو بأمر يح. جسمؽ ركل من اًىوهلرشاًرشق الأوسط 

هخاح اًيفط. حوُري يف ذزخة  بأمهَة اس خلراز امليعلة ابًًس حة ًيا فامي ًخـَق ابإ

ذزاك هدًم:مازحن اإ  ىل ختعَط اًحًذاقونالأمر بأنرث من جمرذ اإ را هؼرمت اإ ون حٌلًة اًيفط يف ، فِم مل ًـوذوا حيدذ. اإ

ن اًخـَاميث اخلاظة اهكعَحة  ـريباخلََج اً تيلي اًلواث سرتاثَجَة كاتةل ٌَحَات من كدي اًوالايث املخحدت. اإ

ىل ب س َا  ة من اًرشق الأوسط اإ ياك بأمر ب خريه هدِجة معََة ًِذا اًخحول. اًـسىًر ، ، نٌل رهر جروش حوىزُو

ىن تثداث بأهنم س َضعرون ذلاًة معاحلِم اخلاظة تداًل من بأن ٍىوهوا مس خلَني ؿىل  ،ًدزك اًعًَِون تحطء ًو

 اًوالايث املخحدت.
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 اًعني ثؼِر كأنرب مس خوزذ ٌَيفط

 8107ثفوكت اًعني ؿىل اًوالايث املخحدت كأنرب مس خوزذ ٌَيفط اخلام خالل اًيعف الأول من ؿام  ًلد

 

داف اجلِاث االإكَميَة -اثًثا   :الاُامتماث الاسرتاثَجَة وبُأ

د بأن بأفىر يف (بأزتـة سائد ازيني) "اناثن" مـاذةل مثَني اًفرذًني يف اًرشق الأوسط،ًيفىر يف امل  جروش حوىز: . بأًز

، ما يه الأُداف االإسرتاثَجَة الأساس َة الإٍران ساس َة ًلك تسل يف امليعلة. سوسانالأُداف الاسرتاثَجَة الأ 

 يف اًرشق الأوسط؟

ٍران مدفو ثضلك بأسايس سوسان ماًوين: و بأمؿة جرقحة يف ضٌلن ظول معر اًيؼام، اإ ر ال ًثري ازلُضة. مٌذ ، ُو

، حىومة حًرد ـخربون بأهفسِم ذوةل زوزًة حمادضتم ويف اًـامل. فِم ً ، صـر االإٍراهَون ابًـزةل يف مٌعلهت0575زوزت 

ن بأمىن. وشلا ىل ثوس َؽ هفورمه  ،اًوالايث املخحدت واًلوى اًـاملَة الأخرى بأن جس خبأظَِا اإ حِامث اكن فِم ٌسـون اإ

اح تخعدٍر اًثوزت ، اكن الاحذجٍراين وؾلََة اًلِاذتًدًوًويج ًِا. يف لك من ازلس خوز االإ اإ ركل ذمىًٌا. ُياك تـد 
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ٍراهَني بأن حىون  وايث. مل ٍىن اًلعد من اًثوزت االإسالمِة ابًًس حة ًالإ زوزت يف تسل واحد، ؿىل ازلوام من الأًو

ثسخة اًيؼرت اًـاملَة  ،بأحناء اًـامل االإساليم وما وزاءٍويشء ٌضؽ يف مجَؽ  ُو ثعوزُاتي اكن امللعوذ هبا 

مربايًَة ٌَلِاذت اًثوزًة  .املياُضة ًالإ

ي -سـوا من الأايم الأوىل ٌَمضازنة، ال س امي يف مٌاظق اًزناغ، مؽ والكء وحَفاء  فلد ،وشلا يف حماوةل ًخوفري اٍمتًو

ٍران يف مِاذٍن مـَية. بأول وبأمه الؾة  ٍران بأو ختدم معَحة اإ ٍهيا ؿىل بأهنا متدذ هفور اإ ًخكل ادلاؿاث اًيت ًُيؼر اإ

ٍران يف اشلي س "حزة هللا"يف اًرتساهة االإٍراهَة ُو  يثوفري و  َُلكة هفسَاؿدثَ اإ  ، وبأظحح ال ن ص حَ اتتؽاٍمتًو

ا و ، اًـدًد من ساحاث اًرصاغ اخملخَفةيف  ،احلرش اًثوزي االإٍراينلواث مس خلي مبـىن بأهَ رشًم اكمي ً بأنرُث

 توضوخ يف سوزاي.

زسائَي ىل الاخنراظ مدارشت مؽ اإ و اإ لأقراط اسرتاثَجَة و  سـى االإٍراهَون اإ هنم ٍرون االإزسائَََني ؿىل ًدًًو حِة. اإ

بأهنم اًالؾة اًوحِد اشلي ميىهنم اًخيافس مـِم ؿىل املرسخ االإكَميي. نٌل ًـخلدون بأن هجوذمه حملاوةل املضازنة يف 

عَلة خازح ُذا اًرصاغ سدساؿدمه يف مجَؽ بأحناء اًـامل اًـريب. مل حىن ادلِوزًة االإسالمِة حمتخؽ ثضـحَة م

ؿالن هفاق احلىوماث هجا ابًلضَة اًفَسعًَِة ُو اإ ، ًىن احذجاحدوذُا حدى اًعرق ٌَـة يف اًضازغ اًـريب، واإ

ىهنة ثضلك كوي يف ذمعِا ٌَفَسعَيُنياًيت اكهت ؿاذت كًو اًـرتَة بأكي من ركل من حِر اًخلدم  ا اكهت، ًو

 اًفـًل ًلضَة الاس خلالل واًس َاذت.

ٍران هَف ثعيف املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة و  جروش حوىز: زسائَي واًوالايث املخحدت من حِر هَف حرى اإ اإ

 هتدًداث ًيفسِا بأو لأُدافِا؟

ا حزء من ص حىة مؤامرت ضد ادلِوزًة حس يا سوسان ماًوين: ـً هنم مجَ ٍهيم ؿىل بأهنم هتدًداث مٌفعةل. اإ ، ال ًيؼر اإ

زسائَيدسـِا اًض َعان اً، وثفاقت و َعان الأنرب يف اًوالايث املخحدتاالإسالمِة ًلوذُا اًض   ، ونثرًيا ما علري يف اإ

كَميَة هوس َةل ًخلَِد  ٍران تبأن اًوالايث املخحدت جس خخدم ُذٍ اجلِاث االإ هفذُا اًسـوذًون. ُياك ثعوز من اإ

ٍران. وميخ ضـاف اإ ىل هجاث كري اتتـة ٌسلوةلواإ ٍراهَنيً َ ابًًس حة، لأهد ُذا اإ ن ، الإ -اجلِاذ اًس ين يف امليعلة فاإ
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ىل ازلوةل االإسالمِةحتوهلم متدءا حبرنة ظاًحان مث  َة زلفؽ مؤامرت بأمٍرىِة  -ن اًلاؿدت اإ  ً ًََ ذامئا ؿىل بأهَ ب اكن ًيؼر اإ

 االإسالمِة.ادلِوزًة ضد 

 ، ما اشلي حتاول املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة حتلِلَ يف امليعلة؟جروش ًزدلجروش حوىز: 

دل: ٍران بأؾخلد بأن ُياك بأزتـة بأُداف سـوذًة زئُس َة. الأول ُ جروش ًز ىل اإ ٍران. ًيؼر اًسـوذًون اإ و مواهجة اإ

ٍران جملاهببأهنا اٍهتدًد اًرئُيس يف امليعلةؿىل  ذُحون ثرسؿة من مواهجة اإ ة اًض َـة. ُذا مذجذز تـمق يف ، ًو

اتَة. ال ًوخد فرق فـًل يف ؾلوهلم تني االزيني.االإ  ، وبأؾين تذكل اًخحرك واًثاين ُو اًثوزت املضاذت ًدًوًوحِة اًُو

، واًيت ثـازضِا املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة ثضدت. املمَىة اًـرتَة اًس َاس َة ازلميلراظَة يف امليعلةظالحاث ضد االإ 

ُست زلهيا هَة يف بأن ثعحح ذوةل ذميلراظَة. ،اًسـوذًة ال ختفي بأهنا مَىِة معَلة  ًو

اة. ُيااًِدف  ذًة معممة ؿىل حمازتة ُياك ثياكغ ابًعحؽ. املمَىة اًـرتَة اًسـو  ،اًثاًر ُو ماكحفة االإُز

اتَة مثي ثيؼمي اًلاؿدت وازلوةل االإسالمِة اًيت جس هتدف املمَىة  ُز اًـرتَة اًسـوذًة. من انحِة ادلاؿاث االإ

نبأخرى اتَة، كاًحًا ما  ، فاإ اشلي حزذُر فَِ  حىون املاكناملمَىة اًـرتَة اًسـوذًة بأًضًا، ثسخة ؾلِدهتا اًُو

 خاظة يف اجملمتـاث االإسالمِة يف بأوزواب.، سالمِة اًراذٍاكًَةالأفاكز االإ 

زسائَي. ؿىل اًرمغ من بأهف  ،اًراتؽبأما اًِدف  د من ؿالماث الازثحاك ذاخي ينِو مواهجة اإ  ُيا بأؾخلد بأن ُياك املًز

 املمَىة ذما زبأًياٍ حىت ال ن.

ومن الأمثةل اجلَدت ، ثخداخي اًـدًد من ُذٍ اًلضااي. حول ُذا. من وهجة اًيؼر اًسـوذًةثـََلني صامَني  زلي

ٍران وماكحفة االإظالحاث ازلميلراظَة ، وا8100اًخدخي يف اًححٍرن يف ؿام  ،ؿىل ركل شلي مت اًلِام تَ ملواهجة اإ

ًَا، ، ومبا بأن بأي رسط ًخخىن لك ثوماكحفة اًض َـة ات ُز ن ُذا اًخدخي اكن ملكل الأص َاء جية بأن ٍىون اإ اكحفة فاإ

اة بأًًضا. اكهوا ًفذلرون فلط  ُز زسائَََةاالإ ة اإ ىل ساًو وا اًـثوز ؿىل واحد. ،اإ  وبأان مذبأند من بأهنم حاًو

ىل املسبأةل زمق واحد ُو بأهَ ؾي ،الأمر ال خر اشلي بأوذ كوهل ٍران-دما ثيؼر اإ ن اًلعة ا -مواهجة اإ ملؤسفة فاإ

ًِاث يف مثاهَ  ًحيان وسوزاي ثضلك بأسايس بأمام االإٍراهَني واثضلك يسء. ًلد خرس  ٌَسـوذًني يه بأهنم خيرسون
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اًـراق ثسخة  وان املداز اًسـوذي. ًلد خرس ؾ ثضلك بأنرث تـدانهتم احلرة الأََُة اًسوزًة ، وحر  اًلرن املايض

حراء اهخخاابث حبٌلكة، الأمر اشلي ضن س َعرت اًض َـةاًلراز اًاكزيث الإذازت حوزح ذتََو توص اب ، ًخدخي مث اإ

ىل ـلِداؿىل الأكي من وهجة اًيؼر اًسـوذًة. اٍمين كعة بأنرث ث  وا اإ ، ًىن خالظة اًلول يه بأن اًسـوذًني كد حتًو

لكف االإٍراهَنيمسدٌلؽ ٍلك  را اكن ؿىل بأي  -نرثؿىل الأ - فِم مََازاث ازلوالزاث يف اًضِر، ٍو مََوهني يف اًضِر. اإ

ىل ُذا ن ُذا كراز اكزيث ابًًس حة ً ، فس َلو ابؾخحاٍز هَااًن اؾخحازايً  اًوضؽ رسط بأن ًيؼر اإ  .نِذا اًىِاًون اإ

كَميَة اًَوم بأنرث  ُذا ىل هلعيت الأخريت. كد ٍىون زلى املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة ظموحاث بأنرث ٌَلِاذت االإ ًلوذين اإ

رت ًز زَوتَا واإ ، وخَحوا اي يف املمَىة اًـرتَة اًسـوذًةمن بأي وكت مىض. صاُدوا بأهنم وكـوا ٌَخو اثفاكِة سالم تني اإ

ىل اًسـوذًةتبأول سايز حِحويت نذكل. كام زئُس وسزاء ابهس خان  ، وكام اًرئُس حرامة تبأول سايزت ت خازحِة اإ

ىل امل وضعون خدًا يف اجملال ، يف حني بأن اًسـوذًني ابًخبأهَد مَىة اًـرتَة اًسـوذًة. ومؽ ركلخازحِة اإ

ن الأس ئةل حول اس خلراز املمَىة بأظححت بأؿىل ال ن تـد مروز ازلتَومايس ياك سؤال خعري  91، فاإ ؿامًا. ُو

را اكن سُ ما س ًَذج ؾن خط اخلالفة ًة حولٌَلا ثسخة هوغ ما من الاضعراابث ُذا اخلط ـعي ذ، وما اإ

اًس َاس َة ازلاخََة. من اًرائؽ بأن ويل اًـِد َلد جن سٌَلن بأمىض الأصِر الأزتـة الأخريت ًيام لك ًَةل ؿىل خيت 

 لأهَ ال ٌضـر ابًيوم ال من ؿىل الأزط. ،كداةل خدت يف اًححر الأمحر

، جية بأن ًفىر بأًضًا يف املس خلدي الاكذعاذي اًـِد ؿىل خيخَ يف اًححر الأمحر ؾيدما ًـوم ويل فري فَِامتن:حِ

ُس فلط اًثوزت املضاذت يف امليعلة. ؿىل ؾىس االإمازاث اًـرت املايل ٌَممَىة اًـرتَة اًسـوذًةو  َة املخحدت بأو ، ًو

ي املدى من اس خخدام موازذ ، ثفذلر املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة كعر بأو حىت اًىوًت ىل مس خوى اًراحة ظًو اإ

ىل اًوضؽ الاكذعاذياًعاكة زلهيا ًحياء احذَاظَاث ماًَة هحريت. شلا جية ؿَََ بأً و ما كد ًفرس ًضا بأن ًيؼر اإ ، ُو

زت اكًزخون"  ما حدج يف  .ًحـغ زخال الأؾٌلل واًضخعَاث اًضِريت"ًز

ىل حرهَا. ًحدو يل بأن الاُ جروش حوىز: ازلافؽ املرنزي املؤند، امتم ابًخدخي اًرتيك يف اًرشق الأوسط ُو ًيًذلي اإ

و س َاس هتا ازلاخََة ؿاذت ثيؼمي اًس َاسة ازلاخََة اًرت  "بأزذوكان"، مبا يف ركل ذوز اًرئُس ُو هَة جتاٍ االإسالم. واإ

 ، ما يه الأُداف الاسرتاثَجَة ًرتهَا يف اًرشق الأوسط؟نٌلل وبأماهدا



20 
ألمانيا -الكردي للدراسات. بوخوم المركز   

هنا اسرتاثَجَة بأوالً  :يشل نرٌيٌلن ُس"بأزذوكان"، اإ لة ث َة حرهَا. اسرتاثَج  ت، ًو مٌؼوزٍ  ًفِمخجىل بأسِي ظًر

صازثني خمخَفذني ًفـٌَِل تَدٍالاسرتاثَجي من خالل  ىت ما وح 8108ًوػفٌِل ثضلك مذىرز. مٌذ حوايل ؿام و  اإ

" زاتـة"زمزا ًخحَة الاسرتاثَجي حول اًرشق الأوسط  "بأزذوكان"، اكن مٌؼوز ًلرة من جسـة بأو ؾرشت بأصِر

ُ ما ًدل ؿىل اًخضبأي بأهَ ًَوخ تبأزتـة بأظاتؽ،   وفِم بأس حاة اس خخالض ياا ميىٌ يامن مؽ االإخوان املسَمني. من 

زس  ، وس َاساث حرهَا ائَي واملمَىة اًـرتَة اًسـوذًة، واًـالكاث اًوزَلة مؽ كعراًـالكاث اًضـَفة مؽ مرص واإ

 ًَخِا. ثضبأناًلامضة واملرجىة 

 ًُضري، حتَة تبأزتـة بأظاتؽ، زفؽ ًدًَ بأًضًا يف 8102هخخاابث اًرئاس َة يف ًوهَو اًفرتت اًيت س حلت الاًىن خالل 

ىل "ذوةل واحدت، بأمة واحدت، زاًة واحدت، ًلة واحدت" و ًلعد هبذا اًخـحرياإ  اخلاًعةاًلومِة اًرتهَة ؾن  ، ُو

لأظواث من خالل حعوهل ؿىل حزء هحري من ا %وكد ساؿدٍ ركل ؿىل اًفوس يف الاهخخاابث تًس حة  ،خس َعةاً و 

ن زؤًخَ الاسرتاثَجَة ال ن يه ظوزت مرجىة ومذياكضة ٌَلاًة ،من الأظواث اًلومِة. شلا اًلومِة لأن الأظواث  ،فاإ

خترٍب دضاحة بأهَ ؿَََ تياء حسوز مؽ ثضاز الأسد واسدداق ػِوز هَان حنك  ،الأزتـة بأزسهتا صـازاثَ تبأظاتـَاًيت 

ىل تالذمه، مََون الحئ سوزي 2.9ٌلل سوزاي و ضٌلن ؾوذت ما ال ًلي ؾن رايت هرذي يف ص بأن خترٍب بأًضا تو  اإ

رن،  ، ونذكل خترٍب مبواظةل اًـالكاث مؽجتاُهلاكذعاًذا خضًما مثي مرص ال ميىن  زسائَي واًوالايث املخحدت. اإ اإ

خني مٌفعَخني َا تني ذائرثني مس خلَ اثَجَة ًرته ، بأؾخلد بأهيا وضِد دضاؿًا رشًسا يف وهجاث اًيؼر الاسرت ابخذعاز

 واالإصازاث اًيت ًلوم هبا "بأزذوكان" تَدٍ. االإمياءاثزاًة ثكل جتمـخا حتت ُذٍ 

اسة "ظفر مضالك مؽ بأوذ بأن بأضَف بأن وسٍر اخلازحِة اًساتق بأمحد ذاوذ بأوكَو وضؽ س َ :ب ماهدا سَوث

ؿاذت اًخفاؿي مؽ اًـامل اًاجلريان" ، ال س امي ُذٍ امللازتة خالل اًرتَؽ اًـريبـريب. ثـرثث ، واًيت ثًدؽ من اًرقحة يف اإ

 رسظداكة ساتلة مل ٌ  دلاؿاث املـازضة االإسالمِة ضد الأهؼمة اًيت اكهت حرتعَ هبا ؿالكاث "بأزذوكان"بأن ذمع 

، خاظة يف مرص وسوزاي. ؿاهت حرهَا بأًضا من ؿدم الاس خلراز ؿىل حدوذُا ثسخة اًلذال يف اًـراق ؿىل ما ٍرام

اتَة واسـة اًيعاق وثدف ُز ن ُذا كد ؾزس ق اًالحئني اًضخم. ونٌل كال نٌللوسوزاي، مبا يف ركل اًِجٌلث االإ ، فاإ

 موكف حرهَا االإكَميي.
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ىل اجليوة. اناتن جروش حوىز:  ُداف الاسرتاثَجَة الإزسائَي يف امليعلة؟، ما يه الأ ًيًذلي اإ

، مث هدِجة زاتـة هلم. كاًحًا ما ثوظف املعَحة سرتاثَجَة فلطابأؾخلد بأن ُياك زالزة معاحل  :اناتن ساهس

ٍران اًعحلاث الاسرتاثَجَة الأوىل تبأهنا زالزَة ٍران. ُذا ُو اًرتنزي االإزسائًَل ؿىل مواهجة اإ ٍران واإ ٍران واإ : اإ

ن اجملال اًيووياالإٍراين يف ٍلوؿة مذيوؿة من اًـواًيفور  ؿىل اًىثري ذما ثفىر ، اشلي ال ٍزال ٍرحىز وامل اخملخَفة. اإ

زسائَي ظة زئُس ، وخاحيدق هبم االإزسائَََون راٍاًوحِد اشلي ٍ ، ٌضلك يف تـغ اًوحٍو اٍهتدًد اًوحوذيفَِ اإ

ن مواهجة اًوسزاء تًِامني هخًِاُو ، واٍهتدًد اًـسىري اًرئُيس الإٍران نٌل وظفذَ سوسان ، اًوهَي"حزة هللا". اإ

 -يف املايضاحلال ُس اجلُش املرصي بأو اجلُش اًسوزي، نٌل اكن ً -رئُيس اشلي ميزٍي االإزسائَََون اًخلََدي اً

س خـد اخملععون  اًِدف اًرئُيس اشلي ٌسَط ظاهـو اًلراز االإزسائًَل اًضوء ؿَََ.حزة هللا ُو وابث  ٌو

ون االإزسائَََون تًضاظ ملواهجة حرساهة حزة هللا اًعازوخِة بأو جهوم ٌس هتدف اجلََي. بأما اجملال اًثاًر  اًـسىًر

زسائَََني. و  ،سوزاي ُا ذاخيفِو وحوذ ،ٌَخبأزري االإٍراين ةُذا معدز كَق زئُيس ب خر ًالإ رث ، اسدمثونيدِجة اثهًو

زسائَي يف ؿالكهتا مؽ زوس َا زسائَََة رممةال ن هلعة حم ، ويهاإ ن وزًة رممة ومعَحة اإ ، نٌل زبأًيا مؤخرًا يف اًـياٍو

 اًرئُس َة.

ةل الأمدويه - املعَحة الاسرتاثَجَة اًثاهَة ىل احلهت -ظًو اة افدف اإ ع ؿىل اًِدوء ؿىل حدوذُا وماكحفة االإُز

ةي مرثحة فذحخ "حٌلشبأما حرنة "رنزي يف ركل، ُو احملوز املؿىل هعاق بأوسؽ. حزة هللا  اتَون من اثهًو ُز ، واالإ

، بأؾخلد بأن االإزسائَََني ٍرون بأهفسِم ثضلك يف ُذا اًضبأناملـاذةل. ادلاؿاث اًفَسعًَِة الأخرى مه ذامئًا حزء من 

. ُذا اًربأي سائد تنيؿىل بأهنم ًلومون تـمي حِد، ؿىل الأكي  بأسايس  هخًِاُو ومـسىٍر

ذازت ا ،املعَحة الاسرتاثَجَة اًثاًثة ازلتَوماس َة مهنا: ثلََي اًضلط وجتية  ًلضَة اًفَسعًَِة واجلواهةيه اإ

، " يف احلنكحرامةوحوذ "، مؽ من اًوالايث املخحدت. يف اًواكؽ واًخبأند من ؿدم وحوذ بأس ئةل هحريت ثبأيت اخملاظر

 ، من وهجة هؼرمه.م حيللون ماكسة حىت ال نفاإهن

ون ٌَحي مٌاُغ هنج ،ما بأمسََ يف ماكن ب خرسرتاثَجَة اًثالزة يه اكهت حعَةل ُذٍ املعاحل الا . مه ال حياًو

ؿا ٍران سدذلري ثسخة اثفاقو ،ذت ظَاكة بأو حي املضالك الأساس َةاإ ٍران هفسِا. ال  ،ال ًـخلدون بأن اإ ما مل ثخلري اإ



22 
ألمانيا -الكردي للدراسات. بوخوم المركز   

هنم ًـخلدون بأن ما حيخاحون اإ ًـخلدون بأن اًرصاغ اًفَسعَين س َُ   ًََ ُو هنج حمافغ الإذازتحي ثسخة بأي وزَلة. اإ

ون اً  اًرثاء واًلوت، واحلعول ؿىل املضالك هنم حياًو ، مبا يف ركل حياء ؿىل اًخلدم مؽ ازلول اًسًِةيف ُذٍ الأزياء. اإ

ة االإزسائَََة وكدزاث ، وثـوالأزذن ومرص املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة واالإمازاث اًـرتَة املخحدت ٍزز اًلوت اًـسىًر

اة واًخـاون الاس خخحازي زسائَي اًـالكواًرب  ماكحفة االإُز اث الاكذعاذًة واًـسىًرة اؿة الاكذعاذًة. نٌل ثـزس اإ

، وثـمي ثضلك اسرتاثَجي مؽ اًِيد واًعني واًَاابن وهوزاي اجليوتَة ًخـٍزز اًـالكاث اجلَدت مؽ مجَؽ مؽ ب س َا

 واًخيافس مؽ اًلضااي الأساس َة: اًرصاغ اًفَسعَين االإزسائًَل ثلَريذون حماوةل  حيدج لك ُذا الأظراف اًفاؿةل.

ٍران.  اإ

وايث االإسرتاثَجَوثضلك ؿام ازلفاغ، والاس خفاذت اٌَـة يف موكؽ ة الإزسائَي يف احذواء اٍهتدًداث و ، حمتثي الأًو

ٍران يف س َاق لك من سوزاي ن املضالك اًىربىـخرٍب اجتاًُا حِدًا ؿىل اًرمغ مث ذما  ن اكن تلَق صدًد ثضبأن اإ ، واإ

 وحزة هللا.

ىل زوس َا، ميىٌم زؤًة ؿدذ من الأُداف الاابًيؼر جروش حوىز:  م يف . اًحـغ مهنةسرتاثَجَة اخملخَفة يف اٌَـحاإ

 ، نٌل ُو احلال ابًًس حة ٌَجمَؽ.ثياكغ ظفِف مؽ تـضِم اًحـغ

، ثؤمن زوس َا تبأمهَة ازلول. زوس َا زلهيا هفوز معَق من زؤًة اجلِاث اًفاؿةل كري احلىومِة حىدسة اًلوت بأوالً 

، ذون بأي كَق ثضبأن ام تبأضَق مـىن ذمىن ًِذا املععَحفاع ؿىل اس خلراز ازلول وحعن ٌَيؼواًرقحة يف احل

 هوؾَة اًلمؽ اشلي ًعاحة ركل ظَة.

ًلاء زلَيا ؿََيا، وابس خخدام لك الأخعاء اًملخحدتمن اًواحض بأن اًـامي اًثاين ُو خعبأ اًوالايث ا ، يت ازحىدياُا واإ

زحاث وميء اًفراكاث اًيت هرتو   .بأهيا ضـفاء يف امليعلةِا واإ

هنا فرظة بأمارمم الخذحاز بأهؼمة الأسَحة الاسرتاثَجَة وؾرضِا. ثحني بأن تـاثًثًا غ ُذٍ الأخعاء اكن خعبأً ، اإ

را ؿدث ، كََالً  فلد ثحني بأن تـغ بأهؼمة الأسَحة ُذٍ ًُست مذعوزت نٌل اكن ًـخلد اًياش. من املَفت ٌَيؼر اإ

ىل مرحةل  ذا ا "بأوابما"اإ ة الأمٍرىِة يف سوزاي وساملحىرت ُو ط بأهؼمة ًلَق اًـمَق حول اس خخدام اًلوت اجلًو
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ذا ؿىل الأزحج ما مل ، ثسِوةلجتيهبا واًخلَة ؿَهيا  ٌسِيازلفاغ اًعازويخ اًروس َة، فلد ثحني بأن ُذٍ الأهؼمة  ُو

. ػِاٍز ة و  "موسىو"، اكهت ًىن ؿىل اًرمغ من ركل حىن زوس َا حرقة يف اإ س خخدم ج ثؼِر اًـضالث اًـسىًر

ىن الأمه من ركل بأًًضا ُو تياء ؿالكاث مؽ الأظراف اًفاؿةل اًرئُس َة ركل ًُس فلط ًحَؽ الأسَحة يف ، ًو

، فاإن وس َا ًحياء ؿالكاث بأوزق مؽ ظِران، بأهَ يف حني اكن املوضوغ اًِام ُو هجوذ ز امليعلة. ومن املثري ًالُامتم

زسائَي. وال بأس خعَؽ بأن بأمجؽ مـاموسىو جسدمثر يف تياء اًرواتط مؽ ازلول اًسًِة يف ا هَف ثدزك  مليعلة واإ

ىل اًيلعة الأوىل تبأن ازلول املس خلرت يف امليعلة ًِا بأمهَة كعوى.زوس َا ثكل ازلًيامِىِة  ، ًىن زمبا ثـوذ اإ

ن اًخلََي من لك ُذا ُو حلِلة بأن زوس َا جس خفِد من ازثفاغ بأسـاز اًيفط. ال بأؾخلد بأن زوس َا خترح من  اإ

ىل  حداج حاةل من ؿدم الاس خلر ظًرلِا اإ ا ؿىل بأسـاز اًيفطاإ ساء ثبأزرُي ىن ؿدم الاس خلراز اشلي ًدفؽ از اإ ، ًو

ىل الازثفاغ ًُس ابلأمر اشلي ًخـني ؿَهيا بأن ثلَق ثضبأهَ.  بأسـاز اًيفط اإ

حة تني بأزذوكان وتوثنيمث ُياك هوغ من ازلًيام  اوةل ، مث حمهت مذوحرت ٌَلاًة يف تـغ الأحِان، واًيت اكِىِة اًلًر

 ٌَخلازة. ال بأؾرف ابًضحط ما اشلي س يلوهل ؾن ماكن وحوذان ال ن.
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خجىل ُذا توض: ب ماهدا سَوث ، حِر وخ بأنرث من بأي ماكن ب خر يف سوزايحرهَا وزوس َا زلهيٌل ؿالكة مـلدت. ًو

ىل زذوكان ًدؾٌلن املـازضة. وظَت بأ رصاغ مؽ ذمع توثني ًيؼام الأسد و مه ؿىل حواهة خمخَفة من اً ؿالكاهتم اإ

اؾخذز  "بأزذوكان"ؾيدما بأسلعت حرهَا ظائرت ملاثةل زوس َة خملاًفهتا جماًِا اجلوي.  ،8109هلعة مٌخفضة يف هومفرب 

تـد س حـة بأصِر، تـد مـاانت من اًـلوابث الاكذعاذًة املؤملة، والأمه من ركل هؼرا  "توثنيؼ"ثضلك مَحوع ً

ىل وافلة موسىو ؿىل معََة ؾسىر ملحلاخة بأهلرت  وضاء مٌعلة مذجاوزت حٌحا اإ ًة حرهَة مليؽ الأهراذ اًسوزًني من اإ

ذًةحٌة مؽ حدوذُا. مت   فرط مٌعلة خدًدت ، حِر وافلت حرهَا وزوس َا ؿىلثفاذي بأسمة هحريت مؤخرًا يف اإ

 ، ًىن اًخوحراث ميىن بأن جض خـي مرت بأخرى ثسِوةل.مزنوؿة اًسالخ

 هجد مذـمد مليء بأي وجواث انجتة، ، ًـمي توثني يفث املخحدتيلِغ من اوسحاة اًوالايؿىل اً  هدًم:اإ مازحن 

، حىت ًو مل ٍىن ركل را بأمهَة اسرتاثَجَة هحريت ابًًس حة ٌَوالايث املخحدت. متىن اًروش من تدءا من سوزاي

ـسىري ُياك ًىسة هفور هحري يف مجَؽ بأحناء امليعلة ثسخة ازثحاظِا اًـسىري يف اًوكت اً وحوذ اًاس خخدام 

 ثًسحة فَِ اًوالايث املخحدت ؾسىراًي. ؿىل الأكي ُذا ُو اًخعوز. اشلي

توثني يف و يف قة حرامة  مل ًَحغ نثريونًدؾي بأن ٍىون هل ذوز ذتَومايس بأًًضا.  "توثني"من املثري ًالُامتم بأن 

صازت بأن  ،َُس ييك زسائَي وسوزاي ًـام الثفاكِة فم الاصدداك ت "توثني"اإ الاحتاذ ، اًيت ًـة فهيا 0575ني اإ

ىٌيؼام الأسدً  اًرشؾَةوس َةل الإؿاذت اس خحضاز يه بأذوازا ُامة، اًسوفِايت واًوالايث املخحدت  بأصاز بأًضا  َ، ًو

ىل  و اًلراز اشلي زؾخَ اًوالايث املخحدت والاحتاذ اًسوفِايت اشلي بأهنيى حرة ًوم 222كراز جمَس الأمن اإ ، ُو

ة مؽ تيا معي ؿىل "توثني"بأن  ، مباال نمل ٍىن من كدَي اًعدفة. و . ُذا 0572اًلفران ؿام  ء ؿالكة مؤثرت كًو

زسائَي،  ىل اس خخداماإ زسائَي الأسد"حملاوةل اًخوفِق تني  بأوال ثكل اًـالكة بأؾخلد بأهَ سوف ٌسـى اإ وبأمتىن –" واإ

ىل حماوةل  اٍ ًًذليسرن  ،وتـد ركل -هل حؼا حِدا يف ركل اًِدف ئََي اإلسراغ اًعرايف حي وز ًـة ذاإ

 تذًم.م ًلَااحَر فضَيا يف ، ًينًفَسعا

ىل اًرشق الأوسط تـد الاوسحاة من امليعلة اًيت بأؾلدت الاهنَاز اًسوفِايت ُو بأجنَال س خٌُت:  ؾوذت زوس َا اإ

ٌَ بأحد االإجناساث اًرئُس َة ٌَس َاسة اخلازح  ن ، ةاًسوفِاثَ حلدةِة ًحوثني. خالفا  اًس َاسة اًروس َة واكـَة وكري فاإ
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كَميَني اًرئُس َنيهحريت. زلى زوس َا ؿالكاث مؽ مجَ، ذما مييحِا مروهة مؤذجلة ؾن ، تلغ اًيؼر ؽ اًالؾحني االإ

ىل ازلول اًض َـ س َاساهتم ازلاخََة. يف اًواكؽ َة وازلول اًسًِة ، زوس َا يه اًلوت اًرئُس َة اًوحِدت اًيت ثخحدج اإ

زسائَي كامة ؿالكاث ثـاون مؽ الأظراف اًرئُس َة واملياُضني اً ،واإ زسائَي رئُس َني يففلد متىٌت من اإ  امليعلة: اإ

ٍرانواًفَسعَيُني زسائَي واإ ٍران واملمَىة اًـرتَة اًسـوذًة؛ حرهَا والأ  ،؛ اإ  ،الك احلىومذني اٌََحُذني ،هراذاإ

بأهَد الإؿاذت ث ،املس خلدًل يف امليعلة ا. اس خفاذ توثني من اًخياكغ الأمٍريك حول ذوزُ"حزة هللا"و "حٌلش"و

يف ُذٍ امليعلة  اًالؾة اًرئُيس، تدبأث زوس َا حتي حمي اًوالايث املخحدت تعفهتا ؽهفور زوس َا ُياك. يف اًواك

و من حتلِق بأحد بأُدافَ اًرئُس َة اًرئُس اًرويس ،املمزكة. ًلد مىن ثدخَِا يف سوزاي وذمع الأسد ؾوذت ، ُو

ذازت اًـامل زوس َا ىل جمَس اإ هنا ووحوذ  ،اإ ي. اإ ىلزوس َا يف اًرشق الأوسط ؿىل املدى اًعًو ي جسـى اإ  حتًو

ىل ذوز بأوسؽ  -ضٌلن بأن ٍىون الأسد كد ساذ وتلي يف اًسَعة-ذوزُا احلامس يف سوزاي  كَميهاإ ي. وس َط اًلوت االإ

اجلِاذًة تني ساكهنا املسَمني ثواخَ زوس َا مضلكة مس مترت مؽ اًخعرف و  ، حِرًىن ُياك بأًًضا ؾيرص حمًل ُيا

د ثضلك م مََواًن و  81اشلٍن ًحَف ثـداذمه  ، بأن اًرتَؽ اًـريب، وخاظة ما حدج يف ًَخِا "اًىرمَني". زبأى س مترًٍز

ن حوايلتوثني" كالا يف ركل يف زوس َا. مب-ا ميىن بأن حيدج يف بأماهن بأخرى ميثي ساتلة خعريت مل  5111 " اإ

ىل ذايزمه"ذاؾش"رسط رُحوا من زوس َا ٌَلذال مؽ   ،. حرقة زوس َا يف ضٌلن ؿدم ؾوذت ُؤالء اجلِاذًني اإ

اتَة الأحٌحَة ؿىل ثعرف املواظيني اًروش. وجسـى ُز ىل ثلََي كدزت ادلاؿاث االإ  اإ

ىل اًسَعة زسائَي -جتيهبٌل يف احللدة اًسوفِاثَة  ، ظوزث زوس َا ؿالكاث وزَلة مؽ تسلٍن متمٌذ وظول توثني اإ اإ

ٍران واًس َاسة ائَََةواملمَىة اًـرتَة اًسـوذًة. يف احلاةل االإزسا زلاخََة. ًـمتد هخًِاُو ؿىل ، اًـوامي احملرنة يه اإ

زسائًَل  0.5 ُياكزوس َا ًخلَِد بأوضعة حزة هللا يف مرثفـاث اجلوالن و  من اًفضاء  خاءوامََون مواظن اإ

ٍراَا وخرياهنا. يف احلاةل اًسـوذًةاًسوفَِيت اًساتق وحيخفؼون جرواتط مؽ زوس   ن واًيفط. ، اًـوامي ازلافـة يه اإ

هخاح ، ٌسـى اًسـوذًمثي االإزسائَََني خان يف احلد من اإ ٍران. وثخـاون ازلًو ىل املساؿدت اًروس َة يف احذواء اإ ون اإ

زسااملرثفـةسـاز الأ اًيفط ٌَحفاع ؿىل  ذازت -ئَي واملمَىة اًـرتَة اًسـوذًة . لك من اإ ًبأمالن بأن  -"حرامة"مثي اإ

ٍران يف سوزاي مبجرذ اىهتاء احلرة. ًىن ُذا ًحاًف يف ثلدٍر هفو  ٍران. سددلى ثلَط زوس َا ذوز اإ ر زوس َا ؿىل اإ

ازوس َا يف سوزاي مبجرذ اىهتاء احلرة وجسـى تًضاظ ٌَحعول ؿىل ؾٌلُز ؿاذت اإ ًىن توثني  ، مساؿدت قرتَة يف اإ
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ٍران سددلى يف سوزاي. ومؽ ركلكال اإ  ، ميىن بأن ثعحح اًـالكة اًروس َة االإٍراهَة بأنرث دضامة ؾيدما ثًهتيي ن اإ

 احلرة.

َة من ، بأوضبأان اٌَجية اًرابؾَة ٌَرشق الأ يف الأدم املخحدتؾيدما نيت بأمعي جروش حوىز:  وسط. ويف اًًسخة الأًو

ًىن الأمني اٌَجية اًرابؾَة تي اكهت اًثالزَة، ىن حن ُياك ذوز ًروس َا. مل مل ٍى بأهَ ،ركل، كد ال ًـمل اًياش

د ثضدت بأن ٍىون اًروش هويف ؾيان  ب هذاك اًـام ذا حزء من - مضازنني فهيااكن ًٍر لأدم املخحدت. ذًيامِىِة اُو

ؿاذت تعاكة اًـوذت اإ وحىت يف ركل اًوكت ىل معََة اًسالم يف اًرشق ، اكن زلى زوس َا معَحة واحضة يف اإ

ىل اًعاوةل ازلتَوماس َة، الأوسط ، ؿىل اًرمغ من بأهنا مل حىن متكل يف احللِلة بأي سَعة يف ُذا االإظاز. واًـوذت اإ

حدو بأهنم ٍرضوهنم يف ثكل املرحةل. ومن اًواحض بأهَ مل ًـد ٍرضهيم جملرذ  ًىن ُذا بأؾعامه ملـدًا ؿىل اًعاوةل ًو

ًردون ًـة ذوز.عول ؿىل ملـد ؿىل ظاوةل بأمٍرىِةاحل  ، تي ًٍردون ظاوةل خاظة هبم ٍو

، وكد حىون امليعلةحتدزيا يف وكت ساتق ؾن بأزتـة سائد ازيني سائد واحد. اكهت مرص يف املايض الؾحًا زئُس ًَا يف 

 سرتاثَجَة ٌَميعلة ال ن؟. متازا، ما يه هؼرت مرص الاموحوذتبأخرى. مرص ال حزال  مرت

دس ضافِة، ، اؾمتدث اًوالايث املخحدت ؿىل مرص هكساهد يف ا: ثلََدايمتازا هومفان ًو مليعلة مؽ كدزت ذتَوماس َة اإ

ىل اًوالايث املخحدت يف الأك، وهوهنا ازلوةل َة االإزسائَََة، نلائدت ٌسلتَوماس َة اًـرت كأنرب ذوةل ؾرتَة كل اًفرتت ثرة اإ

تخساظة ال متكل اًلدزت.  ، لأهنامازحن ًعفِا يف وكت ساتق. اًَوم، ال جس خعَؽ مرص ًـة ُذا ازلوز اًيت اكن

 يف املايض. حتخهل اكهت اًلاُرتحتخي املاكن اشلي ُياك وجوت اسرتاثَجَة هحريت 

ىل ذٍىذاثوزًة مدؾومة م و ما اكن ؿَََ يف مـؼم اتزخيِا احلدًر. ًىن ُذٍ ن اجلُشؿاذث مرص اًَوم اإ ، ُو

دون يف الأساش  ازلٍىذاثوزًة املدؾومة من اجلُش ثُؼِر مس خوايث قؽ بأنرب جىثري من حٌلل ؾحد اًيادض. فِم ًٍر

ًلد ، وال جمال ٌَس َاسة املس خلةل. َي اشلي ثًرشٍ ازلوةل هَاتة ؾهنمجمااًل ؿاًما ال جمال فَِ ٌسلٍن خازح هعاق اًلَ 

ن زلهيم جرملااًن زذًئًا من املواًني ٌَيؼام ًدٌافسون ضد  ص يوا حراًب صامةل ضد املـازضة اًس َاس َة ذاخي اًحالذ. اإ

زاذت اًسَعة اًخيفِذًة.  تـضِم اًحـغ زلمع اإ
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ال بأن اًخحدايث اًيت كوضت حس ين مدازك وبأهخجت ز ، ما ساًت موحوذت: اًفساذ، ؿدم املساوات 8100وزت اإ

، ٍلوؿة هحريت من اًض حاة اشلٍن ال ميىن حتلِق ظموحاهتم ومِة يف اًرؿاًة اًعحَة واًخـَمياحلىفضي اخلدماث 

و اجلُش اشلي ٌس َعر ؿىل زَر الاكذعاذ اًس َايستخساظة يف اًحُئة احلاًَة بأو مؽ اًخَاز احلايل. الاكذعاذ  ، ُو

يف الاكذعاذ. مرص ال حزال ُضة  ُشة اجل منو حعح ا ؿىل الأكي ، ويف اًواكؽ حتت حنك ؾحد اًفذاخ اًسُيس زمب

ىل اًسَعة يف ظَف ؿام  "سُيس"اً ٌَلاًة وكِاذهتا ثدزك ركل متامًا. مٌذ بأن وظي  ، اكهوا ًـمتدون ؿىل 8102اإ

و بأمر مزجع ٌَلاًة ـوذًة واالإمازاث اًـرتَة املخحدتتلاهئم ؿىل املوكالث املاًَة اًـاذًة من املمَىة اًـرتَة اًس ، ُو

خوكف وحوذٍ احلدًر ؿىل اس خلالًِا.ؿام 9111زلًَ اتزخي معٍر ًحسل  ابًًس حة  ، ًو

ىذا حياول  ػِاز اس خلالل مرص  "سُيس"اً ُو املواسهة تني اؾامتذٍ الاكذعاذي احلمتي ؿىل ذول اخلََج وزقحخَ يف اإ

كَمي  ا اًلًو اثرى ركل يف سوزاي، حِر اهفعَت مرص ؾن وهجىَة واًـاملَة. اًخلََدي يف اًضؤون االإ ة هؼُر

وصلكت ُذا اًخحاًف اًعلري اًِاذئ مؽ الأزذهَني واالإمازاثَني  ،يف نثري من اًـامل اًـريب "لأسدؼ"ااملضاذت ً

 من اًسَعة. "الأسد"الإتعاء الاهدفاغ الإخراح 

ىل مؽ املَف اًفَسعَين ى ذوزا ًِانٌل حر  ، ثسخة حدوذ مرص مؽ قزت وكَلِا من اًخدًزة وازلمع املاذي من قزت اإ

ايب اٍمترذ االإ  ىل بأحدج حوةل من بأؾٌلل اًـيف اًىرب يف سٌُاء. يف اًواكؽ "ذاؾش"ًؼُز را هؼرث اإ زسائَي ، اإ ى تني اإ

ظالق اًياز8105وحٌلش يف ؿام  حىت بأظححت اًضلوظ اًس َاس َة ازلاخََة  ،، اكن اًسُيس حلًا ضد وكف اإ

صدًدت ٌَلاًة ثسخة الأثر االإوساين ٌَحرة ؿىل اًفَسعَيُني يف قزت. ثحلى اًلضَة اًفَسعًَِة ماكاًن ميخكل فَِ 

دت. وكد ٍىون ركل ساحة واحدت ميىن ٌَوالايث املخحدت واجلِاث الأخرى  دًا ومعاحل فًر املرصًون هفورًا فًر

 املضازنة فهيا.

هدًممازح هنم ال ٌضازهون ؾسىراي يف اٍمين. مه  :ن اإ ٍران. اإ زلى مرص بأًًضا س َاسة مس خلةل ؾيدما ًخـَق الأمر ابإ

ٍران  زسائَي واًوالايث املخحدت. اإ ىل حتاًف مـاذي الإٍران مؽ املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة واإ كري مس خـدٍن ًالهضٌلم اإ

 ذوةل مس خلةل ثخؼاُر تـالكاث ظحَـَة مـِا.
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دس متازا هومفان َد االإٍراين ًلاثي :ًو ىل اًخبًأ هَ بأمر زائؽ ابًيؼر اإ بأهوز اًساذاث.  اًرئُس املرصي الأس حق هـم ، اإ

ىل اُامتم مرص ٌسلم اًيسء اًخازخيًحدو بأن الك اجلاهحني كد جتاوسا ُذا  ابزلول. حرى امليعلة . بأؾخلد بأن ُذا ًـوذ اإ

ِا ُ حهناز حًو ٍرانتلغ اًيؼر ؾن ياك. و ، وهتمت ابحلفاع ؿىل ازلول املوحوذت  اإهنا ف، بأي يشء ب خر ثلوهل ؾن اإ

ة. نٌل بأهن ٍران يف اًخـامي مؽا ثخحدج ؾن اًرباقٌلثَة ذوةل كًو ىل اإ  "سُيس"اً ، لأن هلي اًسَعة من َلد مريس اإ

حتسني اًـالكة مؽ مرص. اكن ُذا مرشوؿًا تعيء احلرنة مٌذ اًدسـَياث ٍران يف حماوةل مل ًـوق ابًفـي هجوذ اإ 

 كي.ؿىل الأ 

، ًىن املرصًني كاموا خِا تـَدت تـغ اًيشء ؾن مٌاكضدٌاثَـة مرص بأًًضا ذوًزا رمًما يف ًَخِا. ًَ  حِفري فَِامتن:

د مرص بأن حرى حٌلؿة االإخوان  ىل حد ما ٌَجمؽ تني ذمثًل اًلواث امللاثةل من مجَؽ بأحناء اًحالذ. ال حًر تـمي حِد اإ

 زلهيا بأًضًا اُامتم كوي ابس خلراز ًَخِا. مََون مرصي ًـمَون ثلََداي ، ًىن مرصملسَمني جس َعر ؿىل ًَخِا تبأهكَِاا

هنا معَحة الأمن اًلويم والاكذعاذ ملرص. وكد ًـحوا ؿىل الأزحج ازلوز الأنرث بأمهَة تـد   يف ًَخِا. 8108يف ًَخِا. اإ

دل يف وكت ساتق بأن ابالإماكن اؾخحاز االإمازاث اًـرتَة املخح جروش حوىز: دت "هعف" يف اًعَلة اكرتخ جروش ًز

كَميَة. ما يه الأُداف االإسرتاثَجَة زلوةل االإمازاث اًـرتَة املخحدت يف امليعلة؟  االإ

 ثَـة ذوةل االإمازاث اًـرتَة املخحدت ذوزًا ُامًا يف حتدًد س َاساث اخلََج اًفازيس. بأُدافِم حِفري فَِامتن:

، الاسرتاثَجَة يه اًثوزت املضاذت، حٌلؿة االإخوان املسَمني، حٌلًة هؼام احلىومة االإمازاثَة، والأمه من ركل

ساء اس خلرا ز الاس خلراز يف املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة. ًلد بأظححت االإمازاث اًـرتَة املخحدت جضـر تلَق ابًف اإ

ن مفذاخ الاس خلراز اًسـوذيٌَلن ُو ، وحرى بأن َلد جن ساملمَىة اًـرتَة اًسـوذًة ، وكد اسدمثرث يف جناحَ. اإ

ىل املمَ ، ىة اًـرتَة اًسـوذًة. نٌل بأفِمِامضازنة ذوةل االإمازاث اًـرتَة املخحدت يف حرة اٍمين ًـوذ ثضلك هحري اإ

ن ذتَوماس َة اًلرن الأفًرلي اكهت يف اًلاًة من ظيؽ  ، ًىن الاحذفال اكن يف املمَىة اًـرتَة "بأتوػيب"فاإ

ىن ًؼِر بأًضا بأن  "بأتوػيب"سـوذًة. ُذا ًدل ؿىل ثبأزري اً  د بأن ثَـة ذوز الاس خلراز واًلِاذت  "ػيببأتو "ًو حًر

 يف املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة.
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ويل اًـِد اًسـوذي.  ن سٌَلنوَلد ج "بأتوػيبويل ؾِد " ىري يف اًـالكة تني َلد جن ساًدٌس خحق الأمر اًخف

"، واس خلَت ثكل املـرنة ًدسَِي اًرايط" يف هوهنا متت ظَاقهتا منبأنرث  "بأتوػيب"وزلث املـرنة مؽ كعر يف 

ىل احلنك، داً  ظـوذ َلد جن سٌَلن اإ مدسامح خدًا مؽ االإخوان و ، ًلعر لأن سَفَ َلد جن انًف مهتم جىوهَ مًؤ

ًَا ٌَـِد  املسَمني يف كعر. بأؾخلد بأن َلد جن سٌَلن زمبا ٌضـر تحـغ اًوالء حملمد جن ساًد حول هَف بأظحح ًو

 .وملارا

ا حلًا مرت واحدت حىت ال ن. خلراز الأخريت املخحلِة. ومؽ ركلًبأيت الأزذن ذامئًا وجٍزرت الاس   جروش حوىز: ، مل هذهُر

 ما مدى بأمهَة الأزذن يف اًواكؽ ٌَميعلة؟

زسائَي : الأزذن ُو رشًم وز اناتن ساهس ، ؿىل واخلََج -يف مـؼمِا هبدوء-َق اًعةل خًدا ٌَوالايث املخحدت واإ

هَ بأمر مؤنداًرمغ من بأن هل ضلوًظا يف ثكل اًـال ىن يف هناًة املعافيف احلاةل اًف  كاث بأًًضا. اإ ال ، َسعًَِة، ًو

اًك زئُس ًَا ًلأحداج ثـخرب الأزذن هنحمر  زسائَي خالل ؿالكاهتا ابل خٍرنيف اًلاًة من خحرك ث  ا، تي اإ . هتمت اإ

موخَ نرب ًىن الاُامتم الأ  ،هحري ابس خلراز الأزذن نٌل ًًدلي املخحدت ثضلكواملمَىة اًـرتَة اًسـوذًة واًوالايث 

، ابس خثٌاء تـغ اًلضااي  امللام الأول ابًخبأزري الأزذينال ًخـَق الأمر يف .لأزذناًيت ثواخَ اَىثري من اٍهتدًداث ٌ 

 مثي حٌوة سوزاي بأو اًضفة اًلرتَة واًلدش اًرشكِة.

زذهَ حيان ركل بأًضا. ُذٍ يه املوخة لة هحريت يف اجلاهة االإوساينني زوبأوذ بأًضا بأن بأؾعي ًلأ ، وجس خحق حرهَا ًو

ذا تـد اًـراكِني ؿدذا ُائال من اًالحئني اًسوزًنياًخازخيَة اًىربى اًثاًثة ًالحئني يف الأزذن. ًلد ثَلوا  ، ُو

 وتـد اًفَسعَيُني.

د ثـٍزز ُذٍ اًيلعة يف حرهَا. زمغ لك الا ب ماهدا سَوث: ، مل حيغ الأحراك مبا ذاث اًيت وهجياُا ضد بأهلرتهخلابأًز

وساين مـلدٍىفي من اًفضي جلِوذمه كري   اساكهنحرهَا اًيت ًحَف ثـداذ س خوؾة ، حِر ج اًـاذًة الإذازت حتدي اإ

 مََون الحئ. 2.9بأنرث من  ،مََون وسمة حاًَاً  21
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دل: ط. لكٌل اكن ُياك دضاغ خدًد الأوسخط اًعدماث يف اًرشق مت   ازلوةل اًيتبأؾخلد بأن الأزذن يه جروش ًز

ت يف ؿام  8112مثري، سواء اكن اًـراق يف ؿام  بأو مضالك  بأو احلرة الأََُة اًسوزًة  0551بأو اًـراق واًىًو

ن الأزذن ُو املاكن اشلي ٌ رتَةيف اًضفة اًل لة س خوؾة اًِازتني من ثكل اًزناؿاث، فاإ  ما ٍرفؽ تـغ، وتعًر

، وبأؾخلد بأن اًلِام تذكل زالج مراث مذخاًَة ظَحيا مهنمبأهيا ، ظرهحا اناتنكد ، و اًضلط خازح اًيؼام. املضلكة يه

ىل  بأوذ بأن بأكول:س خلراز يف الأزذن. ًالُياك بأس حااًب بأكي  "ما ُو احلدج كري املـروف يف اًس يواث ارلس اإ

ن سلوظ س َىوبأؾخلد بأن ُذا احلدج ، ن ًلري اًرشق الأوسط ثضلك هحري؟"اًـرش اًلاذمة واشلي ميىن بأ 

 اًيؼام املَيك اًِامشي. وبأان ال بأؾخلد بأن الأمر مل ًـد مسددـًدا.

ن اًوالايث ركلواهجة مل واحد سٌُاًزوُياك  هدًم:اإ مازحن  ، ؿىل اًرمغ من بأهين بأؾخلد بأن ُذٍ يه لكمة حىمية. اإ

زسائَي واملم  مجَـًا معَحة يف الاس خلراز الأزذين. مَىة اًـرتَة اًسـوذًة ؿىل مضغ هلاملخحدت واإ

ن ": اناتن ساهس  " يه بأكي من احللِلة.معَحةبأوذ بأن بأكول اإ

 :اًخفاؿالث اًرئُس َة ٌَلوى اًىربى يف اًرشق الأوسط -زاتـا 

ىل  جروش حوىز: ، فضاًل ؾن اًرصاؿاث اًيت حيدج فهيا ُذا يف ظوزت ازلًيامِىِاث تني ُؤالء املمثَنيًيًذلي اإ

، حِر "دضاغ اًـروص"، حتعي ؿىل زساًخني. بأحدُا ًـحة ة ثيافس َة. تعفذم مراكدًاةل بأو وساظحرة ابًواك

ًَا ضد ادلَؽ ًَـة و بأمر جماين ٌَجمَؽ. واًثادلَؽ ذوًزا بأساس  ىل حم ملزى ُذا اين ُو، ُو -حرهَا)وز ابًًس حة اإ

ٍران زسائَي-اشلي مت جضىِهل ضد حموز بأمٍراك (كعر-اإ حاث مازاثاالإ -ًةسـوذاً -اإ  بأؾخلد بأهنا. لك من ثكل اًخعًو

ف حزء مٌَ.  مفرظة يف اًخخس َط. شلكل ذؾوان حناول ثفًر

زسائَي واملمَىة اًـرتَة اًسـوذًة جتاٍ املسبأةل  ًيفىر بأواًل يف ماَُة اًـالكة اًلامئة ال ن تني اًوالايث املخحدت واإ

؟ ُي ُذا ًخفوق ؿىل ازلًيامِىِاث ةوم بأساس َاالإٍراهَة. ما مدى كوت ُذا اًضـوز ًثالزة ذمثَني زئُس َني زلهيم مه

 الأخرى واًخوحراث الأخرى؟ ما مدى ظالتة ُذا اخلط من احملارات الاسرتاثَجَة؟
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هدًم: هنا ظَحة من حِر الاُامتم املضرتك. ًىن ؿىل املرء بأن ًبأخذ يف الاؾخحاز اوسحاة بأمٍراك من  مازحن اإ اإ

را اكهت اًوالايث املخحدت سدذح ىل ذوز ذامعول امليعلة. اإ ن فـاًَة مثي ُذا اًخحاًف من ًـة ذوز زائد اإ ، فاإ

 سدٌخفغ ثضلك هحري.

ٍرانال ن ثلوم اًوالايث املخح ىلدت تخعحَق ضلط اًـلوابث ضد اإ ضِا. ًىن يف امليعلة هفسِا، اًيت متَي اإ ،  ثـًو

ٍران املزؾزؿة ًالس خلرازؾيدما ًخـَق الأمر مبواهج ن اًوالايث امل ة هجوذ اإ ، تي  ثَـة ذوًزا زائًدا ُياكخحدت ال، فاإ

ىن مبا بأن اًوالايث املخحدت ثَـة ازلوز  ىل بأهجزهتا اخلاظة. ًو زسائَي اإ هنا ثرتك املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة واإ اإ

ٍران، اًلِاذي ميىن بأن حتدج اًف نازق فامي ًخـَق مبواهجة اإ ن اًسـوذًة ال جس خعَؽ اًفوس ضد  " كالًزدل" فاإ اإ

ٍران يف اٍمين. وال ميى ٍران من سوزاي.اإ خراح اإ  ن الإزسائَي بأن ثيجح يف ُدفِا املمتثي يف اإ

ًَا ؿىل ُذٍ اًيلعة. بأان ال بأ  :اناتن ساهس كدزت االإسلاظ ابًلوت زلى اًسـوذًني واالإمازاثَني  حصَح بأنوافق حزئ

ن اكهوا  ،تبأهنم ٌس خعَـون الاؾخياء تبأهفسِم، ٌضـرون ذت ٌَلاًة. ًىن االإزسائَََني، ؿىل الأكي يف سوزايحمدو  واإ

هنم ً ٍران ابًاكمي من سوزاي، ًىهنم زلهيم ٌس خخدمون الأسَحة الأمٍرىِة ومؽ تـغ اًرضا اًرويس. اإ ن ٍرلكوا اإ

ذزاك كوي دون فـهل ُو اًخلََي من مداًف فَِ ، تي زمبااإ ، ًلدزهتم اشلاثَة يف سوزاي. ضؽ يف اؾخحازك بأن ب خر ما ًٍر

ٍهي  م يف مرحةل ما.صبأن االإٍراهَني. سوف ًـوذ االإٍراهَون اإ

هنم ٌضـرون ومؽ ركل ، وال ًـخلدون ابًرضوزت بأن ذخول تبأهنم كاذزون يف سوزاي ؿىل الأكي، بأوذ بأن بأكول اإ

ىل سوزاي س َح االإزسائَََني ًلوًون املسؤوًني هحاز  -كدي فرتت-ي املضلكة االإٍراهَة. ًلد مسـت اًوالايث املخحدت اإ

دون فـهل ُو  ن ما ًٍر  من صبأهَ بأن ًبأخذ معاحلِم يفؿىل بأن ٍىون يف سوزاي،  فـالبأمٍريك -زويسثفامه اإ

 ؟، ُي ميىن بأن حيدج ركلِمالاؾخحاز. ُذا ُو اًسؤال امل 

دس ، ميىن فهيا تعًرلة خمخَفة: تعرق خمخَفة حتداثهلعة بأؾخلد بأن جروش واناتن : ذؾوين بأتدبأ تيلي متازا هومفان ًو

زسائَ ، ًىن كدزهتا حمدوذت لأتـاذ مـَية. زلى ث هحريت يف امليعلةي اًـمي تلدزاٌَممَىة اًـرتَة اًسـوذًة واإ

زسائَي اًىثري من  ة والاس خخحازاثَةاإ ، ًىن ازثحاظِا ازلتَومايس مؽ تلِة امليعلة ملِد. املمَىة اًلدزاث اًـسىًر
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ًىهنا ال متكل كوت ، ة زلهيا اًىثري من اًلوت اًيامعة، زلهيا اًىثري من املال، زلهيا اًىثري من اًسَعةاًـرتَة اًسـوذً

ة.  ؾسىًر

، اؾمتدث لك من ثكل اًـوامص ثلََداي ؿىل اًوالايث املخحدت زلمع كدزهتا امللِدت يف ثكل الأتـاذ وتعرق خمخَفة

كري مذبأندٍن ذما  ، ُو بأهنٌلعرفنياً ذٍن، وابًًس حة ًِ ثواخَ امليعلة يف اًوكت احلايلالأخرى. وبأحد اًخحدايث اًيت

را اكان ٌس خعَـ  ؾامتذ ؿىل واص يعن زلمعِم هبذٍ اًعًرلة اًخلََدًة.ن الاااإ

فلد الحؼيا  " زمبا ٍىون بأنرب من احلجم احللِلي ٌَمسبأةل،اًخلازةمععَح "ني بأن ، يف حاناتن جروش حوىز:

زسائَي  دت اخلعاابثا هحرًيا حلختفِفً  زسائَي؟ ُي ُياك صـوز  احدو ُذً واملمَىة اًـرتَة اًسـوذًة. هَف تني اإ من اإ

 ، بأم بأهَ جمرذ ثـاون اىهتاسي مؽ هتدًد مذياكغ؟ىة اًـرتَة اًسـوذًة ورشًم حممتيَابملم

ة :هساناتن سا هنا يف اًلاًة اىهتاًس هنا ًُست جمرذ ًلة، ًىن اًخلَرياإ ، ميىٌم بأن حراُا يف وسائي  مثري خًدا. اإ

، ئَي بأمرًا حلِلًِا ورمٌلً ٌَلاًةالإزسا، واًيت ثـخرب ابًًس حة ََة يف املمَىة اًـرتَة اًسـوذًةاالثعال واملياجه ازلاخ 

ام هحريت حول ؿالكة حة ؾؼمية. اث بأوزق مؽ االإمازاثَني. ومؽ ركلوحىت ؿالك ، ال بأؾخلد بأن بأي رسط زلًَ بأُو

د ادلَؽ بأن ٍىوهوا مـ  زسائَي يه هوغ من ؾض َلة اًرشق الأوسط حِر ًٍر د بأن ًـرتف هبااإ ، ِا ًىن ال بأحد ًٍر

 .ؿىل اًيحو اشلي ثلريث تَ ؿدت بأموز مؤخرا، ُذا ميىن بأن ًخلريكي حىت ال ن. ؿىل الأ 

 "هخًِاُو"َلوت االإزسائَََة. ًلد كري ٌيخاح ن  حيدجصـوز كوي تبأن ُذا  زلهيم، ل خٍرناًىٌين بأؾخلد بأن هخًِاُو و 

ي الأخي يف االإ  مساٍز مؤخرًا وحتدج ؾن زسائَيهفاق منو اسرتاثَجي ظًو ، حىت نًس حة اًـسىري من كدي اإ

ة من اًياجت احملًل االإحٌليلم  ، . ُذا ثلَري ذزاماثَيك ًيخًِاُو، من اًياحِة االإًدًوًوحِة من وهجة هؼر اكذعاذًةئًو

هَ اًعلحِر  َربايل واملايل الإزسائَي. وحزء من الأساش امليعلي ُو بأن اًلوت اإ ر الاكذعاذي احللِلي اًيًَو

ة يه مفذاخ اندس وحىت يف  ،ـرتَة اًسـوذًة واالإمازاث اًـرتَة املخحدتتَوماس َة مؽ املمَىة اًازل ةااًـسىًر

 مٌاظق تـَدت مثي اًِيد.
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، املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة تسل ؾريب ي اًـام اًـريب. يف هناًة املعاف، وُو اًربأ ، ُياك سلف ًلك ُذاابًعحؽ

اًـام مـاٍذ الإزسائَي ثضلك ظازد، حىت مؽ مـاُدت  ، اًربأي. ويف مرصؿىل اًفوزواًربأي اًـام ًن ًخحول 

ن اًخلري  ذا ًن ًخلري. ومؽ ركل، فاإ  .ةحلِلِ اثاًسالم، ُو

ىل ُذا احملوز يف اًراي، ه جروش ًزدل جروش حوىز:  ؟طَف ًيؼر اإ

دل: ىل اًس خٌَُاث. يف اًواكؽ، يففِو ، ي اًسـوذي االإزسائًَل ًُس خدًداً ، اًخـاون اًرس بأوالً  جروش ًز  ًـوذ اإ

عاغ يف ُذا ، اكن الأمر بأنرث بأمهَة ذما ُو ؿَََ اًَوم يف اًـمي ضد اندض واًيادضًة. اكن ُياك اهلاًس خٌُاث

 ، ًىٌَ اكن موحوًذا مٌذ ركل احلني.0572اًخـاون حول حرة 

ُ ، ُياك ؿالكة وزَلة تني االإزسائَََني واالإمازاثَني بأنرث من اًـالكة مؽ "اناتن"بأثفق مؽ  را ر ىل اًسـوذًني. اإ حت اإ

، ميىٌم زؤًخَ يف هوغ املـداث اًيت جس خخدرما خدماث الأمن اخلاظة هبم. بأهت ال حرى صُئًا وِذا يف "بأتوػيب"

 املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة.

زسائَي يف بأحد اجلبأؾخلد من وهجة هؼر اًسـوذًة ىل واص يعن مير ؿرب اًلدش بأن يهو ،واهة، بأمهَة اإ ، اًعًرق اإ

دوهنا من الأمٍرىِنيٌَحعول ؿىل اًىثري من الأص  واًسـوذًون ًـرفون ركل.  دون اًخبأند من بأن َاء اًيت ًٍر ، ًٍر

ٍ ، ُذا ؿدمي راين بأحد ثكل اًربامج. خبالف ركلاالإزسائَََني ؿىل هفس اًعفحة نٌل مه. واكن اًربانمج اًيووي االإ

ل زلًَ ثبأزري، هوغ من اًخبأزري ن. ماكن واحد ال ٍزااًفائدت. ًُس الإزسائَي بأي هفور يف اًـراق بأو اٍمين بأو ًحيا

ي، يف سوزاي. ًىن اًسَيب را نيت سبأزاُن ؿىل املدى اًعًو ، بأؾخلد بأن االإٍراهَني س َىوهون يف وضؽ بأكوى اإ

، ًرش اًىثري من اًلواث ؿىل الأزطجىثري يف سوزاي من اًروش بأو االإزسائَََني. حزئَا لأهنم ؿىل اس خـداذ ً 

ُس ُياك من ُو مس خـد ٌَلِام تذكل.  ًو

ن اًخـاون اًرسي حِد زبأًيا ركل توضوخ ، ًىن تلدز ما ميىن بأن حيدج. وكد شلكل من امليؼوز اًسـوذي، فاإ

ىل اًلدش، ؾيدما هلَت اًوالايث املخحصدًد ُذا اًرتَؽ زسائَي اإ قة  ـلداملكل سٌَلن ت، وزذ دت سفازهتا يف اإ

ىل ، وبأظدز تفـاًَة ثوت ؼِران وبأؿاذ جسمَهتا "قة اًلدش"ؾرتَة يف اً  صازت اإ ًَخا ؿاًما ٌَلاًة ويل اًـِد. نٌل اكهت اإ
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ًَا ؾٌل ويل اًـِد تبأن الأ  ىن املؤسسة ازلً فـهل ُياًة ًُس زاض ، وبأهت ًِة واًـائةل املاًىة ًُست سـَدت، ًو

 ثـرط ضـفم ُيا ؾيدما ال حرقة يف اًلِام تَ ركل.

زسائَي واملمَىةاناتن ساهس ىل حرامة. ًلد صـر اًـدًد  : بأؾخلد بأهَ من املِم بأًًضا هَف ثيؼر اإ اًـرتَة اًسـوذًة اإ

االإذازت  اهلواة هحريت بأهَ اكن ؿَهيم بأن ًـ، ًىن هخًِاُو وسفرٍي فِموا ثرسؿثسخة حرص َحَمن االإزسائَََني ابزلُضة 

بأظحح حرامة ال ن مضِوًزا خًدا تني  -مبا يف ركل اًلدش  -ؾن نثة. ثسخة لك اًلرازاث اًيت ظدزث تـد 

، اكن اًـيوان اًرئُيس ًحـغ ايث حول سَوك حرامةاالإزسائَََني. ؾيدما ػِر نخاة توة ووذوازذ مؽ مجَؽ احلاك

جيايب. االإزسائًَلذي الأسد". يف اًس َاق االإزسائَََني ُو "اؾخرب حرامة بأهَ ك  ذازت كد زلًيا ، ُذا ؾيوان اإ ُيا اإ

ىل  لِغ من بأوابما. زبأى ، ؿىل اًي اًرشق الأوسط ثرشوظ اًرشق الأوسطثبأخذ الأمر جبدًة وثخحدج اإ

يا "اًـاذي بأوابما"ابؾخحاٍز ، اًرئُس اًساتق مثي اًسـوذًني، متامًا االإزسائَََون ، مبـزل ؾن بأظدكائَ وبأؿدائَ. ُو

ىل خاهحم متامً ملثري ٌَجدل ذامئا"احرامة "ًبأيت  ىل بأتـد احلدوذ. ابًعحؽ، اشلي ًلف اإ ذُة اإ ، ُياك كَق ذامئ ا ًو

دونعاابث اًيت ًديل هباالإحراءاث اًيت ثخعاتق مؽ اخلثضبأن ا  ، ًىن االإزسائَََني ال هيمتون تذكل ابًرضوزت. مه ًٍر

ٍران املدضدذاملوكف  بأن ٍىون ُياك تملضرتنة اًضامةل، وؿىل بأمي ؿىل خعة اًـمي ا ،ٌَوالايث املخحدت ثضبأن اإ

 ثلَري ٌَيؼام االإٍراين )ازلاخًل(.

زسائَي واملمَىة اًـرتَة اًسـوذًة بأن ُياك هوؿني خمخَفني من ازلوافؽ اًيت ًحدو بأهنا  يشء واحد ب خر ُيا. ثدزك اإ

د اًخوزظ يف اًرشق الأوسط، فٌَلرا جية ؿًل ذفؽ ملاتيٍثلوذ حرامة. من انحِة، ال  ركل؟ ًىن من انحِة  ًر

د بأن، ُياك صـوز كوي تبأهبأخرى ذا ُو اًسخة حدو ضـَفًاً  َ ال ًٍر ىل اًخفىريزمبا اشلي ، ُو يف كذي  ذفـَ اإ

ذا ازلافؽ"الأسد" نثرًيا يف امليعلة لأهنم ًـخلدون بأن ُذا  "حرامة"بأظدكاء  ٍ"ًن بأتدو ضـَفًا بأتًدا" ًياصد :. ُو

 اًرشق الأوسط. جيدي هفـا يفُو ابًضحط ما 

دل:  ، ذوانزل حرامة م يف ذوانزل حرامة. ابًًس حة هلم، بأن اًسـوذًني كاموا ابسدامثز خضمن املثري ًالُامتمجروش ًز

ُو بأن اًوالايث املخحدت كد كاذزث. ثعوز املمَىة  اًسائد ن اًخعوزاإ  بأوابما. نيا هلول ميثي لك ما ًخـازط مؽ
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اشلي سُذـامي مؽ االإٍراهَني وس َلوم  "حرامة" ذمثةل يفخحدت كد ؿاذث، ُو بأن اًوالايث امل  اًـرتَة اًسـوذًة

ظالخ سوزاي! تدبأث بأزى، يف اًعحافة اًسـوذًة، صىوك حول لك ركل،  ِاابإ  حول اًلضَة اًفَسعًَِة. بأًو

 

ىلوا "واص يعن"ًلد بأذُض ين هَف بأن ازلتَوماس َني اًـرة اًرئُس َني يف  جروش حوىز:  ًـامل اكهوا يف ظًرلِم اإ

ىل بأي مدى ال ٍزال من املِم بأن ثبأخذ اًوالايث املخحدت اًلضَة اًفَسعًَِة اًدضدذ، وُو ما مل ًفـَوٍ من كدي ، اإ

را نيت حرقة يف  ىل واص يعن: جية بأن ثيددَ ًِذا اإ ؿىل َلي اجلد. ًلد كريث اًيلمة واًرسائي اًيت ثلدرما اإ

 احلفاع ؿىل هوغ اًـالكاث اًيت بأوضبأهتا مـيا.

 ، رُحت اًوالايث املخحدت بأزتؽ ذزخاث يف الاجتاٍ االإزسائًَل.ومٌذ ركل احلني :اناتن ساهس

دل: ر ال ، ُياك ملاالث بأنرث يف اًعحافة اًسـوذًة ثلو ًىن بأنرب من اًس َاق اًفَسعَين جروش ًز ن "مًو ل اإ

را اكهت ُياك حواهة مثريت ٌَلَق ثضبأن سَ ".حرامة ؾزلٌس خعَؽ  ، وسطوك ذوانزل حرامة يف اًرشق الأ واإ

ىل اًسـوذًني واًـرة ابًًس حة  ن ماًم تًس ُو اكتوش حلِلي لأهَ س َفـي بأي يشء ًخحلِق ما ال خٍرناإ ، فاإ

زسائَي. بأؾخلد بأن ُياك  دٍ الأمٍرىِون االإجنَََون من اإ را "حرامة"ًبأيت تـد  ن كدال ن حول محاةل ثوحر ًٍر . واإ
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ؿاذت كد ٍىون من اًعـة خ .ذيا مؽ ازلميلراظَني؟""مارا فـَيا تـالك  :ثعوزًا، فسوف ًفىرون بأًضاً اكهوا بأنرث  دًا اإ

را   زئُس ذميلراظي يف املس خلدي. اهُخخةاًحياء اإ

، ًر بأو من ٌس َعر ؿىل اًحُت الأتَغُي ُياك اؿرتاف تني اًسـوذًني تبأهَ تلغ اًيؼر ؾن مو  سوسان ماًوين:

ة بأو الاً  زتام االإوساين ابًرشق الأوسط؟فَُس ُياك صَِة تني اًضـة الأمٍريك ًخوس َؽ اًحعمة اًـسىًر

دل: ٍران يف لك ساحاث املـازكاًسـوذًون ال ًححثون ؾن اًوالايث املخحدت جمل جروش ًز هنم ً اهبة اإ ححثون ؾن ، اإ

ذًة ،اًيؼام يف ظِران سلاظاًوالايث املخحدت الإ  ُس مبحازتخَ يف احلدًدت واإ ٍران ة، حِر "اٌَـحًو  ".يف ظاحل اإ

ىٌ ،كد ٍىون ُذا ُو اًومه  بأؾخلد بأن ُذا ُو بأمَِم. ينًو

هدً  مثٌَل فـَيا يف اًـراق. :ممازحن اإ

، بأم بأهنم مذـاظفون مؽ ما يكٍر ًىن ُي ُذا ابًرضوزت، يف بأرُاهنم، ًيعوي ؿىل معي ؾسىري بأم جروش حوىز:

ء ًحدو بأهَ هجد كوي خدا من خاهة ُذٍ االإذازت الس خخدام ٍلوؿة مذيوؿة من الأذواث الاكذعاذًة ًخحلِق يش

 من ُذا اًلدَي؟

دل: دون حراًب. س َىون ركل مدمرًا ٌَلاًة لأهنم ًـرفون بأن االإٍراهَني س َلاثَون من  جروش ًز ال بأؾخلد بأهنم ًٍر

دِة. بأؾخلد بأهنم  ، من خالل اًوالايث املخحدت دفؽًبأمَون بأن ثخالل رمامجة املًضب ث اًيفعَة اًسـوذًة واًىًو

ىل ثلَري اًيؼااًـمي اًرسي اث الاكذعاذًة وخاظةٍلوؿة من االإحراء ذازت م. زلهيم، اإ ام "حرامة"، مثي اإ ، بأُو

ام تبأن اًحَوص مس خـدون ٌَؼِوز، وخوسس خان ؿىل ، و اجملاُدٍن املًضلة كأذات ٌَخلَريحول حٌلؿة املًضلني  بأُو

 ، ًىٌين بأؾخلد بأن لك ُذا خِال."سوسانًؼ" حرك الأمر. بأوذ بأن بأ هفعالاس خـداذ ًال

خؽ تَ املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة. ُياك فِدًو مذُي متاًما وضـَ َلد جن سٌَلن ًوحض بأن حمت ًىٌين بأؾخلد بأهَ خِال 

ٍران هتامج سواز  ة املَىِة ؿىل اًساحي  دمرق ذوزًة سـوذًة يف اخلََج اًـريب، مث ثاإ اًسـوذًة ؿىل مضات اًححًر

ىل ظِران. ٍرذذون امس َل يف ظًرلِا االإٍراين وجسري ىل اإ وحيرز  اًـامصةد جن سٌَلن يف ظِران ؾيدما ًعي اإ

 اًضـة االإٍراين.
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ىل احملوز املفرتط ال خر ُياذؾوان هًذلي وهيجروش حوىز:  ٍران-، خط حرهَاؼر اإ كعر. ًلد اكن ثعوزًا مذُاًل -اإ

ىل كعر. ُي ُذا جمرذ  ضافِة اإ جمرذ حىذَيك، حترك ؾيدما مت فرط احلعاز ؿىل كعر تبأن حرسي حرهَا كواث اإ

فون مـًا ٌَخزلهيم م  بأظرافسواح معَحة، جمرذ   ً خب  ؟ ُي ُياك معق ًِذٍ اًـالكاث؟لَة ؿَهياضالكث بأنرب ًو

ويج مؽ كعرزلى بأزذو  :يشنٌلل نرٌي ًدًًو ، ؿىل اًرمغ من وحوذ ؾيرص مضددَ تَ يف احملسوتَة كان كامس مضرتك اإ

ئم  ن فاإ  وشلكل ،ن ال ٌضـرون ابًرضا جتاٍ بأزذوكاناشلٍواًفساذ. يف حرهَا ُياك اًىثري من اًخىِياث من خاهة بأًو

 ًىثري من كاذت اًـامل.ابًًس حة سوٌرسا  ثهلعر ابًًس حة هل يه ما اكهت مت ك

ٍران ُو ذوز خمخَف ٌَلاًة. ابًًس حة ًلك من ازلوةل اًرتهَة اًخلََدًة وحرهَا  ٍران ذوةل َةزذوكاه الأ ذوز اإ ، ثـخرب اإ

ٍران سو  ن اإ ذا حيدذ ة ثًذؼر اندضاف امليخجاث اًرتهَةق خضمرممة لأس حاة اتزخيَة. اإ ، واكهت ذامئا راث بأمهَة. ُو

، مبا يف ركل ني ال خٍرن، مبا يف ركل اًوالايث املخحدتحرهَا مؽ اًالؾح ثًهتجِااًىثري من اًس َاسة اخلازحِة اًيت 

 كضَة اًـلوابث.

وحوذ مٌذ ، حِر اؾخاذ اًـامثهَون ؿىل اًيتيف حِحو موحوذونز اًـسىري يف كعر، فاإهنم بأًضا اضد ه امي ًخـَق ابالف

لة  ةل. ُذٍ ظًر ذا ثعوز مثري ًالُامتم ًخـَقزااي ًالس متخاغ مب "بأزذوكان"فرتت ظًو ثسوزاي بأًًضا.  اجلُش اًرتيك. ُو

را   جية بأنتبأهم ال، ثلََداي اكن مذبأظال يف حِياهتم اجلُش اًرتيك ال اإ ىل بأزايض بأخرى اإ ثخخعى احلدوذ اًرتهَة اإ

دم املخحدتجم ًواء تاكهت حت ًفـَون  "بأزذوكان"بأو يف صٌلل اًـراق بأو كربض. وكد حـَِم  َس الأمن اًخاتؽ ًلأ

خخَون ؾن ؾلِدهتمركل  . بأؾخلد بأن ما هوهَ كوت ؿاملَة اجلُش اًرتيك ، ويف امللاتي ُياك حدًر ؾن ماكهةًو

 ، ُىذا بأزاٍ.خف حيدج ُو

هدًم وحِة جلك ثبأهَد مدفوغ، تني حرهَا وكعرما حيدج : مازحن اإ ىل ثكل اًـالكة . ابالإًدًًو ونذكل ٌُل ًيؼران اإ

مازايت. ىل ثدخي سـوذي اإ ومن وهجة هؼر  ؿىل بأهنا اسرتاثَجَة، مفثال بأهلذث حرهَا كعر ذما اكن ميىن بأن ًخحول اإ

ؿاكة، حرهَا واالإمازاث  ظموحاث املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة فاإهنٌل جنحخا يف بأن ثضـا هفس هيٌل يف موكؽ ميىهنٌل من اإ

 ، ذما جيـَِم الؾًحا يف امليعلة.اًـرتَة املخحدت ومرص
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ةابًًس حة الإ   ،. خالظة اًلولااسرتاثَجَ احتاًفًُس  ُذا. ةحىذَىِفاإن اًـالكة ، اًرتهَة-ٍران، من وهجة اًيؼر اًلعًر

ىهنم ال ن ًـمتدون ؿىل اإ  ٍهيم. ًو ٍران لأن اجملال اجلوي ؾوامي خماوف كعر من االإٍراهَني بأنرب من ؾوامي اجنذاهبا اإ

ِذا فاإهنم ًخـامَون حبذز. ٍران حق كاس، ًو هنم ًدزهون متاًما بأن  هلم مير من فوكِا. نذكل، ثدضازك كعر واإ اإ

را ذخَيا يف ىزاغ مؽ  االإٍراهَني ن كعر س خىون ، اًوالايث املخحدت ورشاكهئا اًـرةكد بأخربومه مراًزا وحىراًزا: "اإ فاإ

ٍران يف امليعلة، حني ًخـَق الأمر  بأول من هالحلَ". ال بأؾخلد بأن هبذٍ املساحة كعر وامهة ثضبأن ظموحاث اإ

ثلؽ جبواز حلول اًلاس  ،بأنرب احذَاظَاث كاس يف اًـامل فلط، وزلهيامواظن  811،111 اجللرافِة اًعلريت اًيت ثبأوي

 االإٍراهَة.

، وخعبأ بأحد املـسىراث ُياك مـسىٍرن س يُني يف اًواكؽ،. مـسىرًست مذبأنًدا من بأن ُذا  :هساناتن سا

ٍران  هنا ثَـة ًعاحل هفسِااًسًِة ُو بأن احلعاز املفروط ؿىل كعر ساؿد يف ثـٍزز ُذا الاخرتاق. ًىن اإ ، اإ

الأموز فلط ملعَحهتا من اًياحِة اًخىذَىِة. ًُس ُياك سوى "الأسد" يف سوزاي فلط ُو من ًيضوي  جس خخدم

 يف ركل املـسىر.

د  جروش حوىز: ىل بأًز را هؼرث ؿرب امليعلةحروة اًواكةلاًخحول اإ ، فسلًم دضاؿاث ابًواكةل يف ًَخِا وسوزاي . اإ

ىل ازلًيامِىِاث يف حِحو زَوتَا واًعومالواٍمين. ًىن ميىٌيا اشلُاة بأتـد من ركل. ابًيؼر اإ ، ُياك اًـدًد يت واإ

 االإمازاث اًـرتَة املخحدت وكعر وحرهَا. زلًيا ،من اجلِاث اًفاؿةل املوحوذت

ا من ذًيامِىِاث اًوهَي هوؿًا خمخَفً  ُياكلد نيت سفرًيا ٌَوالايث املخحدت يف ًحيان يف اًوكت اشلي اكن ، ًحِف

، ونيت جساؿد يف اًخوسط يف تـغ ُذٍ اًزناؿاث. ُي ازلًيامِىِة ابًواكةل يه تخساظة ؾيرص من يف اٌَـة

 ؾيادض اجللرافِا اًس َاس َة اجلدًدت يف امليعلة؟

هَ، ؾيرص من ؾيادضٍ فـال د بأن ُذابأؾخل حِفري فَِامتن: ، ًخلذًة ُذٍ ساؿد يف ثوفري اشلخريت، حرفًِا تي اإ

 احلروة. ًىين بأؾخلد بأن مـؼم ُذٍ اًرصاؿاث بأنرث من جمرذ مـازك ابًواكةل.



39 
ألمانيا -الكردي للدراسات. بوخوم المركز   

وحِة متخكل الأظراف اخلازحِة ، تُامنيف ًَخِا ، زلى حزاة ازلاخََة ؿىل املوازذ. هـم، ثخلاثي الأ معاحل بأًدًًو

ًدًوًوحِة مـَي ة يف ظراتَساالإمازاث اًـرتَة املخحدت معاحل اإ ، وزلى كعر وحرهَا وهجة ة يف صلك حىومة مرنًز

هنم ًخلاثَون ؿىل من ميكل اًلدزت ؿىل ثلٍرر هَف سُمت  هؼر مـاهسة. ًىن اٌََحُني ًلاثَون ؿىل موازذ ازلوةل. اإ

ًَا   وخازحًِا.ثلس مي وؿاء اشلُة ُذا. شلكل فِيي خمخَفة متاًما ذاخَ

، بأؾخلد بأن اًسـوذًني وكريمه مل ًدزسوا اًخازخي بأو اس خخَعوا ازلزوش اًعحَحة اًيت ابًًس حة حلزة هللا

ا. متىن االإٍراهَون من اس خلالل املوازذ واًـلا ، وحلِلة بأن اًض َـة اٌَحياهَني كد مت ئدًة واذلاسة اًثوزًةثـَمُو

وضاء حزة هللا جبذهتمُضِم وحرماهنم من اًيخحة املازوهَة واًسًِة ٍران من اإ وز حمََة معَلة. من اًواحض . متىٌت اإ

ٍران، ويه يه ٍبأن ُذ  اًلوت املضاؾفة ٌَمعاحل االإٍراهَة اًثوزًة. معَحة اإ

ىل احلوزَني را هؼرث اإ ٍران، ًىن تدون صم  ، اشلٍن ًُسوااإ ُسوا حزءًا من اإ اًيفور االإٍراين يف بأظحح حزة هللا ًو

ة، وبأنرث اس خخداما ؿَََ كدي تدء احلرة.  ذما اكن امعل بأنرثاٍمين  بأظحح احلوزَون بأنرث حدازة من اًياحِة اًـسىًر

ن احلوزَني ًُسواٌ  ة. احلرة ثلرة احلوزَني من ثيؼمي حزة هللا بأنرث ذما اكهوا ؿَََ من كدي. اإ  َخىٌوًوحِا اًـسىًر

ٍران تعحَـهتم  ٌَحرة. هرذ فـي حدج ًىن اجلزء اخلاض ابًواكةل ،ٍلوؿة فرؾَة من اإ

ذا مثري ًالُامتم ملا  خاءث تًذاجئ ؾىس َةاختذُا َلد جن سٌَلن واًيت  لأهين بأؾخلد بأهَ مثال ؿىل اًلرازاث اًيت ،ُو

اكن ملعوًذا. اًيفور االإٍراين يف اٍمين بأنرب ال ن ذما اكن ؿَََ كدي احلرة. ؿالكة كعر مؽ حرهَا بأكوى ذما اكهت ؿَََ 

 .امللاٍرت ٌَيخاجئ امللعوذتكدي امللاظـة. شلا بأؾخلد بأن معََة ظيؽ اًلراز اًسـوذًة كاًحا ما ثًذج اًيخاجئ 

دل: ن اجلائزت احللِلِة يه اًـراق. ُذا ُو امل، من تني لك احلروة ابًواكةل جروش ًز ، اكن اشلي ًوخد فَِ اًيفطفاإ

في ًَىون ُاًما. ونٌل كَت من ، ُذا ُو املاكن اشلي ٍىون فَِ ؿدذ اًساكن هحرًيا مبا ٍىاًلاس اًعحَـيفَِ ًوخد و 

ن اًـراق س َـوذ كدي ٍراهَة؟ ؿىل الأ َيف مرحةل ما. ُي س  ًلوثَ ، فاإ َـوذ وحََف كَة ال. ُي س  ـوذ ندمِة اإ

ٍراين؟ زمبا حىون ُياك فرظة حِدت شلكل. اس خفاذ االإٍراهَون ثضلك هح ىل اًـراقاإ ، وبأظحح ري من كرازان ابشلُاة اإ

دوا تو بأكوى. ُياك اسدِاء ضد االإٍراهَنيوالكءمه ُياك بأكوى و  ، ضوخ يف اًحرصت يف ال وهة الأخريت، اشلٍن صُو

ٍران ة جسريل اًـامو ًىين بأؾخلد بأن املَ ، ال بأن ًحاًلوا تـياًة فائلة هبذٍ اًوزكة. جية ؿىل االإٍراهَني بأن ًَـحوا حنو اإ
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هنم رمرت خاِيف اس خـٌلً  لد ثـَموا ؿىل مر اًس يني هَفِة اٌَـة ثضلك حِد ف ،ًدا يف ُذٍ اٌَـحة ابًرمغ من ركل. اإ

 ٌَلاًة.

َخِا وبأماهن بأخرىؿىل اًرمغ من لك اًلرازاث اًاكززَة يف ن ا اٍمين وكعر ًو ن املمَىة اًـرتَة ، فاإ ملاكن اشلي ًلال اإ

را اكن ركل كد خاء تًذاجئ ؾىس َة. حزء من اًسخة اشلي  ًَا يف اًـراق. بأجساءل ما اإ اًسـوذًة ثَـة فَِ ذوًزا ره

تدبأوا ٍرون زقحة اًسـوذًني يف اٌَـة  مبأهنُو  ،بأنرث دضامة ثضلكجيـَيا ىرى االإٍراهَني يف اًـراق ًَـحون 

ؾخلد بأهيا جية بأن ُذٍ يه احلرة ابًواكةل اًيت بأ ". ، ال ميىٌيا اًسٌلخ حبدوج ركلحس ياً كاًوا: " وشلكل ،ُياك

ا. هياهحلي بأؾًٌَا ؿَ  بأنرث من كرُي

ىل اًوالاي هدًم:اإ مازحن  را نيت كد بأرشث اإ ، ًىن اًوالايث ث املخحدت يف س َاق حروة ابًواكةلال بأؾرف ما اإ

زسائَيمَىة اًـرتَة املخحدت جس خخدم يف الأساش امل ىل حد بأكاًسـوذًة واإ والكء ٌَيفور  ي مرص، ابؾخحازمه، واإ

ىل  الأمٍريك يف امليعلة. ُذا ًدل ؿىل بأن قَاة املحاذزت ازلتَوماس َة الأمٍرىِة يف مجَؽ ُذٍ اجملاالث ًؤذي اإ

 ، وحنن كري كاذٍزن ؿىل حتلِق الأُداف اًيت وضازوِا مـِم.احملََني ظرافذان ؿىل ُؤالء الأ اؾامت

. ُذا املفِوم اًاكمي ًىِفِة كِام اًوالايث املخحدت "هَىسون" ثعحَق ؾلِدتُذا ُو احلال مٌذ  ماًوين: سوسان

ن مل ٍىن مـمتدًا ابًاكمي-وكد اكن ذامئا ، طسَعة يف اًرشق الأوستخبأهَد اً  مذوكفًا يف امللام الأول ؿىل ازلول  -اإ

كَميَ حة، ويف مـؼم احلاالإ ىل حد  مس يا من خالهل، وماز حَفاء وااالث ًُسة احملََة اًيت اكهت رشٍىة كًر اًخبأزري ذامئا اإ

، تي ن فلط مه اشلٍن ٌس خخدمون اًوالكءُو بأهَ ًُس االإٍراهَو -بأو زمبا ما ُو مَحوع-اًيشء اخملخَف  .ما

مل ىىن موحوذٍن يف سوزاي يه  بأهيااًوالايث املخحدت بأًًضا. حنن هيفق مََاز ذوالز س يواًي يف سوزاي. فىرت 

ىل اًيدِجة اًيت بأزذانُاظة كري حصَحة. زمبا مل ىمتىن من تخسا ىن اًفىرت اًلائةل تبأهيا نيا اًخوظي اإ  خازح، ًو

ذازت متاما ُذا اًزناغ  اثثعوز  يف ُذا اًرصاغ. "بأوابما"يه واحدت من بأخعر الأساظري حول هنج اإ

ٍران، مبظرافهلدز هَف بأن مجَؽ ُؤالء الأ من املِم بأًًضا بأن  وذمه ؿىل بأساش ًلومون تدضىِي زذ، ا يف ركل اإ

ذازاث، مذلعـة وكري كاتةل ٌَخًدؤ هبا س َاسة ، ومدمرت من ؿدت حواهة. حنن بأمٍرىِة اكهت، من خالل ؿدت اإ

ٍران املزؾزؿة ًالس خلراز. واحللِلة يه بأن بأنرب سؾزؿة الاس خلراز يف اًرشق الأوسط  هخحدج ذامئًا ؾن بأوضعة اإ
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از اًوالايث املخحدت تلزو اًـراق وفضَِا يف ثلدٍر هَفِة اس خجاتة اجلِاث كر  وُ ،خالل اًـرشٍن س ية املاضَة

كَميَة.  ىل ثبأهَد بأهفسِم من خالل اًـيف واجملموؿاث  ُذا الأمر ال ًلفر هَفِةاًفاؿةل االإ ٍراهَني اإ اًلاتةل سـي االإ

را بأسً خداً  ًخيفِذ ىن يف الأساش، اإ ُس اًحياء. ًو ٍلوؿة خمخَفة متاًما  يازلً  ىونَ س َ، فبأؾخلد بأهلةُذٍ احلَ يامري ًو

ذزاك بأن ذوزان يف ُذٍ اًرصاؿاث املس مترت بأمر ُائي.  من ازلًيامِىِاث يف امليعلة اًَوم. ًحدو بأهيا كري زاقحني يف اإ

. "هَىسونؾِد "مٌذ  يوالهفس امل الأمر ساز ؿىل  ، ًىٌين ال بأثفق مؽ وهجة هؼرك بأنبأثفق مؽ ركلهدًم: اإ مازحن 

، نيا وضلي تعًرلة  اثتخة. ًىن يف الأوكاث اًساتلةجية بأن هـمتد ؿىل حَفائيا ورشاكئيا االإكَميَنياكهت فىرت بأهيا 

زسائَي وسوزاي و  ىل اإ را هؼران اإ املمَىة اًـرتَة ذتَوماس َة بأنرث جىثري ذما نيا ؿَََ خالل االإذازثني الأخريثني. اإ

ن ؿدم زقحدٌا يف ًـة ذوز وضط يف اجلِوذ ااًسـوذًة واٍمين زلتَوماس َة يف ُذٍ اًزناؿاث كد بأرض مبضازنة ، فاإ

ن ؿدم كدزثيا ؿىل حي ما ُو دساز تني من خالهلي وضازك اًوهَي اشل ىل جمَس اًخـاون اخلََجي. اإ . اهؼر اإ

ػِاز  ، ُواكئيا يف جمَس اًخـاون اخلََجيرش  ن ؿدم كدزثيا ؿىل اًـمي ثضلك س َايس ًاإ ـدم فـاًَدٌا ذتَوماس ًَا. اإ

اًسـوذي -ىل ثـٍزز ُذا اًخحاًف االإزسائًَلًلِد كدزت اًوالايث املخحدت ؿ ،اًفَسعًَِة-ائَََةؿىل اجلهبة االإزس 

 ، يف ػي االإذازاث اًساتلة.ن كديم اخمخَف الأمر اكن وبأؾخلد بأن املـاذي الإٍران.

حملََني؟ ، بأم بأهنا اكهت خمخَفة ثسخة هوااي وكدزاث اًالؾحني اًىن ُي اكهت خمخَفة ثسخة كدزثيا سوسان ماًوين:

زسائَي اًَوم.  لأهيا ًس يا كاذٍزن ؿىل فرط هخاجئ ذتَوماس َة ؿىل اإ

زسائَي. بأن منخَىَ اًسخة ُو بأهيا ال منكل اًخبأزري اشلي اؾخدان هدًم:مازحن اإ   ؿىل اإ

 مل ثـد جس خخدم اًـيص.و، تاًوالايث املخحدت زلهيا اجلزز اناتن ساهس:

دل: مَىة اًـرتَة ، املفني ًياَاًوكت هفسَ بأنرب حَ بأن هذهر ثفرذ ذوانزل حرامة. وكد وؿد يف  ُيا جية جروش ًز

زسائَي، بأهَ ًدمعِا ابًاكمي ، بأان يف اًواكؽ ًن بأفـي بأي يشء الحافغ ؿىل ًِجة: "، يف حني بأن اًسـوذًة واإ

يف سوزاي بأو  ة ؾيمبأثرصف هَات، ًىٌين ًن ِدت ابًًس حة يل وس َاس يت ازلاخََة، سبأفـي بأص َاء ح كل حلِلي

 ".اٍمين
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هدًم  وجية ؿََم ذفؽ اًفاثوزت! :مازحن اإ

ة مل هذهٍرياك فاؿي ب خر ُ  اناتن ساهس: را فىران يف ، اًفوىض اجلِاذًة اًيت ثدمع اًىثري ذما حيدوُو اًِاًو ج. اإ

ن اًىثري ذما حيدج احلروة ابًواكةل ذا حزء من كدي حٌلؿاث خازخة ؾن ثبأزري بأي هجة فاؿةل واحدتجيري ، فاإ . ُو

ُذٍ ادلاؿاث كري  مجَؽ اجلِاث اًفاؿةل الأخرى: هَف هخـامي مؽ ثهحري من املضلكة وحزء هحري من حسااب

ىل "امليدس حني سواء الأفرغ اًخاتـة ًؼ"اًلاؿدت" بأو اخلاضـة ٌَحنك،  ، بأو بأي رسط ب خر. بأذى اًرتَؽ "ذاؾشاإ

ىل ثفىم اًىثري من كدزت ازلولاًـريب يه ثكل اًيت ثَـة ال ن يف ُذا اجملال. ًىن  تلِت. ثكل احلىوماث اًيت  اإ

َخِاثفىم  ة. وُذا ؾيرصاًـراق وسوزاي ًو هنا ًُست حروة ، ُو املاكن اشلي حتعي فَِ ؿىل ُذٍ اًِاًو  حامس. اإ

هنا حروة ابًواكةل ني، ادلَؽ ًؤثر ركل نثريًا ؿىل ظًرلة اًروش، املرصًني، االإزسائَََُذا املسدٌلؽ. و  ضد، اإ

حاً   يف الأص َاء. يف اًخفىري، ثلًر

ًلوى اًىربى معَحة مضرتنة يف اًـمي افهيا ، زبأث رحةل يف اجللرافِا اًس َاس َةًلد اتخـدان ؾن م جروش حوىز:

ىل اخنفاط هحري يف مس خوايث احلروة يف  سواي ذازت اًرصاؿاث اإ الإخٌلذ احلروة الأََُة. بأذى اًخـاون اًلوي يف اإ

اة. بأنرث من  ،ى اًـرشٍن س ية املاضَة. يف ال وهة الأخريتاًـامل ؿىل مد ٪ 51زبأًيا اهدماح احلروة الأََُة واالإُز

اتَة  ُز من مجَؽ وفِاث املـازك يف احلروة الأََُة يف اًس يواث ارلس املاضَة اكهت يف بأماهن جضلك فهيا ٍلوؿة اإ

اة" ُدف حسقاًلوى جضرتك يف  ، لك"بأٍو :يف اًلذال. اًياش ًلوًون بأحد الأظراف اًرئُس َةواحدت  ، االإُز

د من ذًيامِىِة ث اًفاؿةل املِمتة ؾن ظًرق والكء، ثخدخي اجلِاُست احللِلة. وتداًل من اًخـاونًىهنا ً  ، ذما ًٍز

اة واحلرة  حِر ،اًـيف يف اًواكؽ. ًلد صِدان سايذت مس مترت يف جحم اًـيف يف ُذٍ اًس َاكاث ًمت ذمج االإُز

ىل ذ هلهل، و الأََُة  تداًل من حَِا. واكةلرة اًمن حًيامِىِة ثضخم اإ

ىل مس خوى  ٍران ازلوةلابًـوذت اإ ، نيت كد رهرث يف وكت ساتق بأن اًِدف الاسرتاثَجي الأول الإزسائَي ُو اإ

ٍ ٍران واإ زسائَي حول خعوزت اًخـٍزز اًـسىري ً ران. وسمؽ مرت بأخرى حرامك اخلعاةواإ يف ًحيان  "حزة هللاؼ"يف اإ

را كوزهت ابلأ اخملخَفة اًيت ثفرضِا ظر اًيوؾَةواخملا سمؽ هلاصا مذجدذا و ، سَحة والأُداف اًساتلة. وابًخايل، اإ
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ٍ زسائَي. ًُست حرابحول الاحامتل احللِلي حلرة تني اإ زسائَي.  حرابتي ، ابًواكةل ران واإ ٍران واإ حلِلِة تني اإ

 ُي ُذا احامتل خعري؟

ََ حس ياً  :اناتن ساهس زسائ ٍراهَة-َة، يف سوزاي زلًيا هريان اإ ر ذزوز مُضٌلن ابًفـي. ونٌل نخة سمَِيا اًساتق اًزائ اإ

ن  بأزهو،-وايًي مززايح ٍفاإ ةل الأمد لأن اإ هنا جسفم اًىثري ران ًن ثخخىل ؾن وحوذُا يف سوزايُذٍ كضَة ظًو ، اإ

حة مهنا يف ة االإٍراهَة اًلًر زسائَي بأتدا املًضب ث اًـسىًر ن ثلدي اإ ىل ُياك. ًو  سوزاي. ًىن من ازلم واجلِد ٌَوظول اإ

زسا ٍراين اكميخعر وضوة دضاغ اإ ذا ضئَال زالٍ ال، وازخي ابًُسدِة حتَق تني اًحسلٍن، مؽ وحوذ ظئًَل اإ ، ُو

ٍران.ٍ ر ًـمتد ؿىل رضتة بأم زسائَََة ؿىل املًضب ث اًيووًة يف اإ  ىِة بأو اإ

زسائَي وحزة هللامن املمىن خد زسائَي ، وبأؾخلد بأن ُياك حوافز خعريت ٌَلاًة ًا صن حرة تني اإ ُياك. زلى اإ

ن احامتل وحوذ ؿدذ هحري من يئ يف ُذا اًرصاغحافز وكا ، حىت ًو اكن من اًواحض بأهنا ثفضي جتية اًرصاغ. اإ

، تي ُو بأمر كري مس حوق يف خيخَف ؾن حرة ًحيان اًساتلة حفسةاًعوازخي ازلكِلة يف بأًدي حزة هللا ال 

زسائَي من  ا مل ثواهجِيتًا ةاًخلََدً اثا من اٍهتدًداًخازخي االإزسائًَل. س َىون ركل هوؿًا خمخَفًا متامً  كدي بأي اإ

زالزة ظرق زئُس َة تني اًضٌلل  ا، وزلهي" الأمٍرىِةيسهَوخري"حبجم والًة  ، فِييزسائَي ظلريت خدااإ . ظرف

را اكن زلًم ال الف من اًعوازخي ازلكِلة ًخعلى ؿىل بأه فاإهم ، ؼمة ازلفاغ اًعازويخ االإزسائَََةواجليوة. اإ

زسائَي ثـرف ُذا خىون بأمام وضؽ خمخَف متاما.س   هنا حتاول مٌـَ، وابًخايل زلحِدا اإ راهيا حافز مليـَ. اإ  ، ًىن اإ

 ـمي تلوت.خس   ا، فاإهنصـرث بأن اٍهتدًد ٍمنو ثضلك فـال

 يف ًحيان بأو سوزاي؟ جروش حوىز:

واسؽ؟ ؿىل الاكَة ال.  ذُة ؿىل هعاقخويه ثـمي ابًفـي يف سوزاي. ُي س   ،ابًخبأهَد يف ًحيان :هساناتن سا

ىن ًُس ابًرضوزت. وكد د من اًـمي ؿىل املرسخ اٌَحياينحاول احلخس   ابأؾخلد بأهن اهدمج ُذان املرسحان ، ًو

هَ زسائَي، ، اكهت احلدوذ اًس8100و 0575تني ؿايم  ثضلك بأو تب خر، حِر اإ تدون وزًة يه الأنرث ُدوًء يف اإ

، ػي 8100. مٌذ ؿام ن ُياك سالم زمسي خالل مـؼم اًفرتت، حِر اك، مبا يف ركل احلدوذ املرصًةاس خثٌاء

و وبأظححت سوزاي وجبأت اًوهَي ٌَحيان، ًحيان ُاذئًا زسائَي  اهلالة ؾٌل اكن "الأسد" ًفـهل.، ُو را اكهت اإ اإ



44 
ألمانيا -الكردي للدراسات. بوخوم المركز   

را ػن س خرضة زسائَي س خرضة، فس خىون هل "حزة هللا"، بأو اإ د بأن  بأًضًا سمخ بأن اإ زسائَي حًر وكايئ لأن اإ

 .ثرضة

ن احلرة  بأكول ينيف حني بأه ،ومؽ ركل سفف، مسبأةل وكت " يهحٌلش"مؽ اإ بأكول  ن، ً"حزة هللا"، مؽ َلأ

ةلالأمر س متر ٌ خدا ؿىل الك اجلاهحني. ميىن بأن  ركل. ؿامي اًرذغ كوي ة ًىن احامتالث وضوة حر  ،ًفرتت ظًو

 ، بأمر حلِلي ٌَلاًة."حزة هللاؼ"موز يف سوزاي ابًًس حة ًالأ ، خاظة مؽ ثضاؤل بأخرى

هدًم زس  :مازحن اإ ٍران يف سوزاي، بأنرث من ًحياناإ ىل خاىهبم. وبأؾخلد بأهَ ائَي ثفضي حمازتة اإ ، لأن لك املزااي ثلف اإ

ذازت  را اكن االإٍراهَون خي  "حرامة"مت اس امتٍهتم من كدي اإ دون بأن ٍروا عئون يف سوزاييف ُذا اًعدذ. اإ ، فاإهنم ًٍر

 االإزسائَََني ًخرصفون.

 ، حىت ال ن.زويسزضا  زلهيم :اناتن ساهس
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هدًم ىن من انحِة بأخرى :مازحن اإ اثزت حرة تني ًو ٍران ترضتة حلِلِة يف سوزاي خياظر ابإ ن اًخـامي مؽ اإ ، فاإ

زسائَي. دٍ اإ ذا يشء ال حًر زسائَي وحزة هللا يف ًحيان. ُو  اإ

ن  سوسان ماًوين: نياإ ُس ُياك بأي احامتل ؿىل االإظالق يف بأهنم االإٍراهَني ًُسوا اهخحاًز س َـجَون تزناغ ، ًو

هنم ٌسدمثرون وحوذايً  زسائَي لأهنم ًـرفون بأهنم س َخرسون. اإ  يف ؿالكهتم مؽ وحوذمه يف ؾسىري زيايئ مؽ اإ

ٍران ذامئًا ؿسوزاي هنم خيخربون احلدوذ، ًىٌين بأؾخلد بأن ُياك ذزخة من اًواكـَة يف لك يشء ثفـهل اإ ، رب امليعلة. اإ

ون اواالإزسائَََون حي ُ اًو ياك. ومن احملمتي بأن ٌس متر ركل ًحـغ اًوكت كدي بأن ٍىون ُياك حلد من كدزاهتم 

 ثواسن مس خلر.

ىل املحاًلة يف ثلدٍ ىن ُذا زمبا لأهيا كََيا ثلدٍر ر احامتل وضوة حرة بأخرى يف ًحيانبأؾخلد بأهيا منَي اإ ُا يف ، ًو

ىلاملايض. الأس ئةل املِمة يه هللا معاحلَ اشلاثَة ، وُي ميازش حزة اًعَلاثبأي مدى ًعَق االإٍراهَون  ، اإ

 املس خلةل؟

زسائَي يف اًوكت احلايل، حزة هللا ال ًٍرد حزبأيييف  حِفري فَِامتن: ، فاحلزة اٌَحياين مًضلي ٌَلاًة راًب مؽ اإ

، حِر حِر ازحىة حزة هللا خعبأ  8112حرة يف  وا، فىر ًىن جىوهَ وهَال من اًحاظن يف احلرة اًسوزًة.

 .8112ددـاذ حدوج حرة ؾرضَة ثخىضف مرت بأخرى نٌل حدج يف ؿام بأخعبأ حسن هرص هللا. ال ميىٌيا اس 

، بأن اٌَحياهَني بأهفسِم اكهوا هيََون ايم اًلََةل الأوىل من ثكل احلرة، خالل الأ من املثري ًالُامتمهدًم: مازحن اإ 

ون: "ُذٍ يه اًعًرلة اًيت حني هبا م الإ   ٌلء اًض َـةضلكخيا". حىت تـغ اًزؾزسائَي. اكن اٌَحياهَون بأهفسِم ًلًو

ىل ؾرشت بأايم، ثلري اًربأي اًـام. و ً كاًوا ركل، لأهَ تدبأ هوهَ مىروُا  من "حزة هللا" حتولىن يف قضون مثاهَة اإ

ًََ ؿىل بأهَ تعي كويم.ًَعحح  ،ُذٍ احلرة  ًيؼر اإ

 ؿالكة حزئَة ابالسرتاثَجَة االإزسائَََة تلعف اًحًِة اًخحخَة اٌَحياهَة. ذاواكن ًِ :هساناتن سا

 ثوظَاث اًس َاسة اخلاظة ابالسرتاثَجَة الأمٍرىِة يف مٌعلة مذلريت -خامسًا 
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را نيت مراكدًا ٌَس َاسة اخل جروش حوىز: ىن ًُس خدرًيااإ هين سبأكربأ ُذازحِة ؿىل اظالغ ًو وبأفىر يف  يدوتٍ اً ، فاإ

ىلهفيس ؿََيا بأن ما ًلول: " ، سبأهون مذـاظفًا ٌَلاًة مؽ رسط8181املرذسني اًرئاس َني يف ؿام  ، ؾيدما بأس متؽ اإ

وحَفاؤان  ،فهيا، وحنن ال هيجح (ًـحة اًـروص) حنن موحوذان يف ثكل املياظق؟ الأمر ٌض حَ ملارا ..ذًيالسي بأايه 

 ما يه احلجة املضاذت شلكل؟". ًُسوا موزوكني ذامئًا

دل  مبجرذ بأن ثَخعق تم. ؾن املعائةاحللِلة يه بأهَ ال ميىٌم الاتخـاذ  :جروش ًز

هدً هَ ًعازذان.الأوسط ال ًحلى يف اًرشق الأوسط ما حيدج يف اًرشق م:مازحن اإ   ، تي اإ

ىل بأسمة اًالحئني يف بأوزواب يك ىرى بأن اًرتانٌلث الأمٍرىِة يف اًرشق  :ب ماهدا سَوث ؿََيا فلط بأن هيؼر اإ

و ما سامه ، ًلد مغرث بأوزواب ابًالحئنيالأوسط، وخعوظا يف حاةل سوزاي، ًِا ؾواكة هحريت.  ىل خاهة اإ -ُو

 ًة ُياك وظـوذ الأحزاة اًس َاس َة اٍميًَِة املخعرفة.و حيف سايذت املضاؾر اًضـ  -اًوضؽ االإوساين املدمر

ٌَ اًوالايث املخحدت زلهي هدًم:اإ مازحن  . ميىن ٌَلِاذت ازلتَوماس َة الأمٍرىِة بأن خعحَقا خِازاث ذتَوماس َة كاتةل 

جياتَا يف اًرصا زسائَي ثَـة ذوزا اإ ٍران يف سوزايؿاث تني اإ ، ًُس بأمام وتني اًسـوذًة واٍمين. يف سوزاي ،واإ

زسائَي خِاز سوى اًخـامي مؽ موسىو لأهيا ك ٍران وزوس َا ائحون ؾن اٌَـحة. ونٌل بأصاز نٌللاإ ، حتاول حرهَا واإ

زسائَي ثرسؿة حدوذ ظموحاهتا يفَة وازلتَوماس َة ُياكاًخبأزري ؿىل اًيخاجئ اًس َاس    ، وحنن ال هَـة. س خدزك اإ

 سوزاي ثسخة قَاة اًوالايث املخحدت.

ىل هجد بأم هنا اًعًرلة اًوحِدت اًيت س خـمي هبا. ومؽ ٍر يف اٍمين، حيخاح اًسـوذًون اإ يك وضط الإخراهجم من ُياك. اإ

 فٌحن ًس يا ؿىل اس خـداذ ٌَلِام تبأي يشء سوى ثوزًد الأسَحة. ،ركل

دل: را نيت ثفىر يف  جروش ًز د اًخبأهَد ؿىل ُذٍ اًيلعة. اإ ، فاإن الأمٍرىِة اشلهَة يف ُذٍ امليعلةاًس َاسة بأًز

مساؿدت اًسـوذًني ؿىل اخلروح من املسدٌلؽ اشلي خَلٍو يف اٍمين زمبا ٍىون بأنرب يشء ميىٌيا اًلِام تَ ؿىل املدى 

ة ٌَمساؿدت يف اس خلراز املمَىة وحتلِق الاس خ نذمىن ذا بأمرلراز يف ص حَ اجلٍزرت اًـرتَة. ُواًلًر زلًيا  ، حِر اإ

ظالق اًياز كدًا يف اًساؿة ا را اثعَيا ابًسـوذًني اٌََةل كائَني: "بأوكفوا اإ بأو ال ثعي ذسياث  2:11ًوسائي. اإ
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ون2:10الأسَحة اتخداًء من اًساؿة  ًن ٍىون زلهيم خِاز  ، مبـىن بأهَ"فِميا الأمر متاما ،"هـم، حس ياً  :"، س َلًو

 ب خر.

هنا ً  :اناتن ساهس وساهَة خضمة يف اٍمين. اإ ُست ابًرضوزت مسبأةل من صبأن ركل بأن ٍىون هل فائدت اإ

ىهنا مبأسات ذزامِةحِوسرتاثَجَة  .، ًو

 :احذدام احلرة يف اٍمين -ساذسا 

 

يف هحح حٌلخ اًسـوذًني يف  "حرامة". زمغ بأهَ من اًسِي اًرتنزي ؿىل ؿدم زقحة م اًربأيبأوافل سوسان ماًوين:

ذازت ، فلد تاٍمين ذازت "بأوابما"دبأث ُذٍ احلرة خالل اإ يه اًيت صازهت وثوسـت ثضلك مدارش  "بأوابما". اكهت اإ

هنا وػَفة ًِذٍ اًوز الأمٍريك يف احلرة. يف الأساشيف ازل ـالكة اًعـحة تني واص يعن واًرايط، وؿدم زقحدٌا ، اإ



48 
ألمانيا -الكردي للدراسات. بوخوم المركز   

كَميَة تسل رو كضااي حمََة و ، واشلي ًعاذف بأهَ ؿىل فرط كِوذ ؿىل رشًم وحََف رممبأو ؿدم كدزثيا و/ معَلة اإ

 .اوزظ بأهفس يا فهيهال بأ  جية ؿََيا

دس: ذازت  هرمن اجلدٍر ابشل متازا هومفان ًو وزنزث ؿىل حتلِق الاس خلراز يف اًـراق  "بأوابما"بأهَ ؾيدما خاءث اإ

ىل حد ما ؿىل م تني االإزسائَََني واًفَسعَيُنيوظيؽ اًسال ، ق الأوسطاًلدمية حول اًرش  الأسس، اكهت ثـمي اإ

اكن  ، واكهت ثـخلد بأن ركلًسالممن بأخي حتلِق ااالإزسائًَل -ىل اس خلراز اًـراق واًـمي اًـريبواًيت ثـمي ؿ

 ب س َا.ٌَخـاظي ثضبأن اًوالايث املخحدت  ًيك ثخفرػ ،اكفًِا ٌَحفاع ؿىل امليعلة يف ماكن حِد

ىل افرتاضاث خاظئة حو  ، وزبأًيا ركل يف ؿام راز يف امليعلةل خذوز ؿدم الاس خلوكد اسدٌد ُذا الافرتاط اإ

ىل الأؿىل، مؽ الاهخفاضاث اًـرتَة. اكهت اجلذوز احللِلِة ًـدم الاس خلراز يف امل  8100 يعلة كاذمة من الأسفي اإ

اًـوملة اًيت ثؤثر ؿىل امليعلة وتُئة  وكوى من اًخحدايث ازلميوقرافِة واحلنك اًفاصي واًربامج الاكذعاذًة اًفاصةل

الافرتاضاث اًيت مل ثيجح تعرق مل حمتىن ُذٍ ازلول من حتلِلِا. اكهت ثكل ٍلوؿة من  ،الاكذعاذو املـَوماث

ذزاوِا املحىرت يف اًرشق الأوسط "بأوابما"س َاسة  بأتداً  ذازت يف اإ ، وبأؾخلد بأن "بأوابما". ًلد سلعوا ؿىل ؾخحة اإ

ؿاذت حساابهتا. ركل بأخرب  االإذازت الأمٍرىِة ؿىل اإ

ن اًخحدي اشلي واهجَ  ،شلا ًواهجَ واًرؤساء  "حرامة"، واشلي بأؾخلد بأن يف فرتت والًخَ اًثاهَة "بأوابما"فاإ

ىن ميىٌيا بأن هرتاحؽ ؾن اًرشق الأوسط، سوف ال ٍمتثي يف هَفِة اًرتاحؽ ؾن اًرشق ىِني املس خلدََنيٍ ر الأم ، ًو

را مل ىمتى ن ؿىل اس خـداذ ًالسدامثز يف حتلِق الاس خلراز ، مفا حنن من فـي ركل ذون سؾزؿة اس خلراٍزالأوسط. واإ

 فَِ.

ن ُياك تًِة بأنرث ذما هـخلد يف تـغ  :اناتن ساهس ، الأحِان. حصَح بأن اًىثري كد ثفىمًىٌين بأوذ بأًًضا بأن بأكول اإ

ىن  ياك اًىثري اشلي اً، وتـضِا من اخلعوم. ال بأؾخلد بأهنا ًـحة ُياك تـغ اجلِاث املس خلرت ٌَلاًةًو ـروص. ُو

ميىن اًلِام تَ. ال حتخاح اًوالايث املخحدت الحذالل سوزاي ٌَخبأزري ؿىل الأموز يف اًرشق الأوسط. ًلد بأصاز جروش 

حراء كاتي ٌَخيفِذ من كدي اًوالايث املخحدت ميىن بأن ًلري حِات ؾرشاث ا ىل اإ دل ٌَخو اإ ملالًني من اًياش يف ًز

ذا، يف حد راثَ جيايب ؿىلاٍمين. ُو ، حىت ؿىل هعاق بأظلر يف تـغ ىن بأن ىىون بأنرث مضازنة بأهيا مي، ذًَي اإ
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حٌوذ ؿىل ىون ُياك ٍري ابسدامثز بأكي جىثري ذما هـخلد، وزمبا ال احلاالث. ميىن ٌَوالايث املخحدت بأن ثفـي اًىث

 .ؿىل الأزط بأكيٍىون ُياك حٌوذ زمبا تي اًَوم،  و احلال ؿَََبأنرث ذما ُالأزط 

 مرحةل يف "حرامة"، ًـزتم اًرئُس اذزاث ازلتَوماس َة. ؿىل حد ؿَمياذؾوان هخحدج بأنرث ؾن املح جروش حوىز:

وضاء بأو كاذت امليعلة الس خىضاف  راءما جتمَؽ سف ماكهَة اإ حتاًف اسرتاثَجي يف اًرشق الأوسط. وس َجمؽ اإ

ورشانة  ثفاكِة جتازت حرتَس اًاكمي جملَس اًخـاون اخلََجي، مبا يف ركل كعر ومرص، يف حتاًف مٌؼم وااجمل

اة. س خىون  ٍران. ُي ُذا ذمىن؟ ًلد متاجل الأُدافملاكحفة االإُز ة جس هتدف اإ ًر  اس خىضاف ُذٍ املسبأةل يف ُو

ىن ُي من املمىن يف اًواكؽاملايض  .، ًو

 ،بأتداً  يجح، ًىٌَ مل ً  اًرشق الأوسط يف مٌاس حاث ؿدًدتًلد ػِر مفِوم اًخاكمي الاكذعاذي يف :يشنٌلل نرٌي

 وسوف ٌس متر ُذا اًفضي.

كامة رشانة 0520 ؿام مٌذ ثبأسُس جمَس اًخـاون اخلََجي يف سوسان ماًوين: كَميَة ا، اكهت فىرت اإ سرتاثَجَة اإ

، ُدفًا ذامئًا . ف امليعلة مؽ اًرشاكء االإكَميَنيواًـيوان اًوحِد ٌَوالايث املخحدت ملخاتـة بأُدا واًخاكمي تني اجلَوص

ذازت تًلد ثال و حتاًف مـاٍذ الإٍرانؾحت لك اإ وضاء حتاًف، ُو اة فىرت اإ ، ؿىل اًرمغ من وحوذ ؾيرص ماكحفة االإُز

ٍران. ًىناشلي ً   ، حىت ذاخي ذول جمَس اًخـاون اخلََجي احلاًَة.بأتدا الأمر مل جيد هفـا خجاوس اإ

ٍرانًُس ثسخة خالف ح ََة اًيت ثسخة اخلالفاث اًخس َعة واًلضااي احمل  تي، ول اٍهتدًد الاسرتاثَجي من اإ

ة ، يف ضوء الأس ئةل احللِلِة املخـَلة ابًلدزاث ازلتَوماس َوبأان ال بأزى هَف بأن ُذٍ االإذازت ثخجاوس لك يشء ب خر.

ا من اًلضااي اًيت ثخداخي، مثي معََة اًسالم  بأنرث جناحا.، س خىون وكرُي

بأو حىت -ما ساًت ال متكل سفراء املخحدت ، من اجلدٍر ابشلهر بأن اًوالايث ابحلدًر ؾن ازلتَوماس َة :ب ماهدا سَوث

 ًرتهَا واملمَىة اًـرتَة اًسـوذًة. -مرذسني

هدًم: ىن اًـثوز ؿىل ثـحري وػَفي شلكل بأمر مـلد َحة مضرتنة بأساس َة مٌاُضة الإٍرانُياك مع مازحن اإ ، ًو

ىل هوغ خمخَف من اًِيدسة بأنرث س حاة اًيت صدذث ؿَهيا سوسان ابًفـي. شلكل فبأهت حباخة اإ  مروهة. ٌَلاًة ًلأ
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ىل اجلِوذ اًفاصةل اًيت تذًِا مِثاق تلداذ يف ارلس ًَِاث. ُذا اًيوغ من اًخحاًف الاسرتاثَجي اًرمسي  ًـوذ ركل اإ

ازلول بأنرب جىثري من اًلوامس ثكل لأن الاخذالفاث تني  ،مل ٍىن ذمىٌا يف اًرشق الأوسط "،اًياثوؼ"اًضخَِ ت

 املضرتنة.

ضد  ، انَُم ؾن الاهضٌلم مـا يف مـاُدتتٌَُ اخلََجي ًعيؽ اًسالم فامي خـاوناًَوم، ال ميىٌم بأن جتـي جمَس اً 

ٍران. ميىٌم حماوةل  ىنركلاإ كدي احلعاز ؿىل  ًيجح ُذا الأمرًن ثيجح يف ُذٍ اًؼروف. اكن ميىن بأن  ، ًو

 تـد ال ن.ًيجح كعر، ًىٌَ ًن 

ىل حتاًف مٌاُغ الإٍران. س َى د الاهضٌلم اإ را اكن سٌُضم مث زلًم مرص. مرص ال حًر ون الأزذن مىضوفًا خًدا اإ

ن فىرت جمَس اً  ًََ. شلا فاإ زسائَيدي هفـاخـاون اخلََجي سائد ازيني ال جتاإ ، ًىن ال بأحد ب خر . ومن مث سدٌضم اإ

د ركل!  ًٍر

كَميي الحن ؾخلد بأهَ جمرذ خعبأ. تداًل من ركل، اًحدء من ُياك. بأ  حية، ال شلا ظاز معي اإ ىل اإ ٍرنز ابًرضوزت  خاح اإ

ٍران ؿىل ىل  يه ابًلوى اًيت الأسس، تي ؿىل ذمع الاس خلراز. وبأهت ثحدبأ يف حماوةل تياء مـاذات اإ هتدف اإ

ىن من ذون اًحًِة اًخحخَة الثفاق زمسي. وسُضمي ركل خماوف مـاذًة الإٍرانالاس خلراز يف امليعلة لأن  ،، ًو

 االإٍراهَني ٍزؾزؾون اس خلراز امليعلة. 

دل: َة ثـمي مبوحهبا ، تي بأظ َس اًخـاون اخلََجي حفسةجم حَلةاًزناغ يف كعر مل ٍىرس كعر  جروش ًز  ً حح ب

 ، ؿىل حرك جمَس اًخـاون اخلََجي.ؾٌلن بأًًضا، ودلَؽ اًيوااي والأقراط

ت. حِف فَِامتن:  وحىت اًىًو

دل: يت.احلرة ضد اًىوًت س هيدذ اجلس مـاذ الإٍران لأن اًىوًت ًُست رممتة جبِاذٍ  جروش ًز  م اًس َايس اًىًو

بأنرث  زمبا اكن اؾامتذ اًوالايث املخحدت والاوسحاة اًالحق من خعة اًـمي املضرتنة اًضامةلجروش حوىز: 

اثزت ٌَجدل خالل اًس يواث ارلس املاضَة. هَف ًفىر ظاهـو اًس َاسة يف اًوالايث  املحاذزاث ازلتَوماس َة اإ

ٍران اًيووًة نٌل يه اًَوم ثضبأن املخحدت  ؟ظفلة اإ
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هدًم: زسائَيبأؾخلد بأن االثفاق اًيووي االإٍراين  مازحن اإ كَميَني، مبا يف ركل اإ را اكن ملدواًل حلَفائيا االإ ، اإ

ٍران ثدسخة هبا يف امليعلة. وُذا ًخعَة مٌا اًـمي  اس خخدمٌاٍ ًيـخين ابًخحدايث االإصاكًَة الأخرى اًيت اكهت اإ

 مؽ رشاكئيا وحَفائيا.

ن احلىومة االإزسائَََة مل حىنذكلًو اكن الأمر  سوسان ماًوين: . اكن ن ًخعَق مثي ُذا اجلِد ضد اًعفلة، فاإ

ٍران ًـلد من اًزمان ذون بأن اًسـوذًون مذفرخني فـًََا ٌسلتَوماس َة  سدمثر ثضلك هحري يف اًيدِجة. حزء من و مؽ اإ

كَميَة و  ة ٌَلاًة. اًسخة يف بأن ُذا بأظحح كضَة سامة دلَؽ حَفائيا ُو اًضـوز تبأن ُياك مـازضة اإ  حمََة اكهت كًو

ٍراهَة "حرامة". كام فذاخ شلكلبأؾعامه امل  "حرامة"ًىن  هدًم:اإ مازحن  احبمةل ضد اًعفلة االإ "بأسوبأ  ، ابؾخحاُز

 ظفلة يف اًخازخي".

 

ىل حد ما.، ومن خالل ابة فذحَ احلزة ادلِوزي ذخي "حرامة" سوسان ماًوين:  "هخًِاُو" نذكل اإ

جرامًِاُو ًُس ُياك صم يف بأن هخ  م:ًهدمازحن اإ  ، ًىن مؤسسة الأمن اًلويم يف اًعفلة مل ٍىن ًوذ بأن ًمت اإ

ىل اًعفلة  زسائَي اؾخلدث بأهَ من الأفضي اًخوظي اإ ٍهيااإ  .ؿىل ؿدم اًخوظي اإ
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َدُا،كِـِا. كةل من االإزسائَََني بأ تـد ثو  :اناتن ساهس فدـضِم تخساظة اؾخلد بأهَ من الأفضي  ؾرتوا ؾن ثبًأ

 حلِلة. بأظححتتـد بأن  ا،الاحذفاع هب

را "واص يعن"من املِم بأن هخذهر بأن اًعفلة بأظححت كضَة الُوثَة ُيا يف  م اًربأي.بأوافل سوسان ماًوين: . اإ

ًدا الإجرام ظفلة هووًة هماإ ، ف"بأوابما" نيت من مًؤ دي ًالىهتاك وال ميىن  كري كاتةل انيت ثـخلد بأهن  و  ،نيت مًؤ

ز هلدُ حساش ، خَق ُذا اًضـوز ًسوء احلغ. اثعوُّ ِة جتاٍ تبأن احلفاع ؿىل اًعفلة اكن ٍلي اًس َاسة الأمٍرى اإ

ذازت بأوابما ٍران خالل اإ ىل حدوذ كري ؿاذًة ًضٌلن بأن حنافغ ؿىل اًعفلة لأهنا ابًخبأهَد بأهَ ، و اإ اكن ؿََيا بأن هذُة اإ

ذازت يفحـغ املسؤوًني اكهت ابًًس حة ً  ىل ٍلوؿة بأوسؽ من  مبثاتة، بأوابما اإ اًس َازت اًيت ميىن من خالًِا اًخوظي اإ

ٍران. يف اًواكؽ، اكهت ُذٍ اًعفلة بأنرث من جمرذ ظفلة، تي اكهت هجدا بأمٍرىِا ًعيؽ اًسالم جلك  االثفاكِاث مؽ اإ

ٍران. خالض مؽ اإ  اإ

هدًم را  :مازحن اإ ضد  "بأوابما"بأكوى من الأمٍرىِة ًخعحح س َاسة ، ًاكهت اً فاسث َُالزي لكًَذون ابالهخخاابثاإ

ٍران ًزؾزؿة اس خلراز امليعلة. اكن فًرق  ؿاذت اًخفاوط ؿىل اًعفلة يف هناًة املًيوي  "لكًَذون"هجوذ اإ عاف. يف اإ

، ًىٌين ال بأؾخلد بأهَ اكن خىِف مؽ هنج االإذازت اجلدًدتس َعحح جمربا ؿىل اً ، اكن هخًِاُو ػي ُذٍ اًؼروف

ىل اجل  حمي ًَدمر اًعفلة.س َذُة اإ

 يف ػي ُذٍ اًؼروف. سٌُلضوهنا، واكن االإٍراهَون ال سوسان ماًوين:

 بأفضي يشء حيدج.اكن ُذا ًَعحح  مازحن بأهدًم:

ن الأمر مسـت االإذازت ثلول  ،ثفاق اًيووي االإٍراين. من انحِةمل ٍىن ُياك بأتدًا زسذ اثتت ًال حِفري فَِامتن: اإ

ذا ًخـَق فلط ابًربانمج اًيووي. اكهت اًرواًة الأخرى يه اًلضااي فلط ىحدًخـَق ابإ  تداًة بأن ُذا االثفاق ، ُو

، لأن ُذا س َفذح اًحاة بأمام ثفامه هحري تني ًة اًثاهَة ًن حىون واكـَة بأتداً يشء بأنرب من ركل جىثري. ثكل اًروا

 خافت حَفاءان يف اخلََج.واص يعن وظِران حول اًيؼام ولك يشء ب خر. اكهت ثكل اًرواًة اًثاهَة يه اًيت بأ 
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ة، واً تاكه الأوىل رواًةبأن اً بأذزك حَفاؤان اخلََجَون واالإزسائَََون جروش ًزدل: ما  يه ةاًثاهَ رواًةهلعة حواًز

، من خالل فذح اًحاة ي ٌس خحق خائزت هوتي ٌَسالم، وبأن ُذا اكن ؿىل اًيحو اشلاكن نريي وبأوابما ًبأمالن فـهل

 ."ظِران"اىل 

لة اًيت ًلرتة هبا االإٍراهَون من املفاوض :سوسان ماًوين ري ٌَعًر ىل ًلد اكن سوء فِم حُو اث اجلدًدت واًيدِجة اإ

ًََ اًعفلة االثفاق ٍران. مؽ، وسوء فِم بأسايس ملا س خؤول اإ  ، ؿىل اًرمغ من بأهنٌل اكانمن اًواحض بأن نريي وبأوابما اإ

وغ من املوخة اًـامة من اًخحسن اًخرشي اًيت ، ًـخلد بأهَ اكن ُياك ُذا اًيحًرعني ٌَلاًة ؿىل ؿدم كول ركل

ىل اًـامل اكهت س خجـَِا ثععدم تعِران. اكهوا ًـخلدون بأهَ ٍران بأنرث اإ را خَحت اإ ٍران حوافز بأنرث اإ ، فس خجد اإ

ٍراهَون كاذٍزن ؿىل اًلِام تبأؾٌلل جت ة مؽ اًـامل تبأزسٍ ذون ًالؾخدال. ًىن اًـىس ُو اًعحَح. ًلد اكن االإ اًز

، ؿىل مدى اًس يواث الأزتـني املاضَة ذون ثلَري بأي ؾيادض من ٌاء اًضلط الاكذعاذي الأمٍريكس خث ، ابؾوائق

لة اًيت اكرتتوا هبا من ساكهنم.  اًعًرلة اًيت اكرتتوا هبا من امليعلة بأو اًعًر

ساةل اًـلوابث الأوزوتَة  ،وابًخايل َي الاكذعاذي واإ ؿاذت اًخبُأ مل ٍىن ُياك بأي احامتل ؿىل االإظالق تبأن ًؤذي اإ

ىل ٍران تعًرلة ماواملخـدذت الأظراف وتـغ اًـلوابث الأمٍرىِة اإ ، الأمر اشلي جيـَِم  خَق ضلوظ ذاخي اإ

 بأو بأي دضاغ ب خر. ،وزاي بأو ًلريون هنجِم جتاٍ اٍمينًخخَفون ؾن س

حَفائيا الأوزوتَني يف س َاق اًرشق الأوسط اًَوم.  بأي يشء ثضبأنمن املثري ًالُامتم بأهيا مل هياكش  وىز:جروش ح

ضافة هلعة ُيا. نيت يف  يف  "جًرني"مؤخرًا وكد ُظدمت تدزخة اًلضة تني ظفوف اًيخحة يف  "جًرني"بأوذ اإ

ىل ثب لك مدى اًضلط اًس َايس الأمٍريك اًـام ؿىل اًرشاكث الأملاهَة ًـدم اًلِا ذا ًؤذي اإ ٍران. ُو م تبأؾٌلل يف اإ

و ما ًاًـالكاث تني جًرني وواص يعن  رتثة ؿَهيا ؾواكة.، ُو

ٍران ـامل. ًلد جتاوسهتا اًعني مؤخراً اكهت بأملاهَا اتزخيَا اًرشًم اًخجازي الأنرب الإٍران يف اً سوسان ماًوين: ، ًىن اإ

 .ما ساًت متكل حععًا ذتَوماس َة واكذعاذًة نربى يف بأوزواب
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هنم ال  ،جروش ؿىل حق :ب ماهدا سَوث الأوزوتَون كاضحون وس خىون ُذٍ اًلضَة مدمرت ًـالكاثيا اًثيائَة ُياك. اإ

كَميَة. حىت بأن وسٍر اخلازحِة الأملاين ُ ىل  ،ٍىو ماشاحيحون بأن ثحدبأ اًـلوابث الأمٍرىِة خازح احلدوذ االإ رُة اإ

َة  رًا ٌَخبأزرياث اًيت فرضهتا اًـلوابث الأمٍرىِة ؿىل، هؼSWIFTىري يف ثعوٍر هؼام مرصيف تدًي ًؼحد اًخف  ً ب

َة ُذٍ. مؽ ركل ذازت بأوابما، ظحق الأوزوتَون ؾلوابازلفؽ ازلًو ٍران خالل اإ ، مؽ محةل اًضلط ُذٍ اًيت هتم ؿىل اإ

ىل ظ ٍران اإ  . الاالثفاق ما ساًت ظِران ثيفذ -نٌل كاًت سوسان ًخوُا-اوةل املفاوضاث وبأسفرث ؾن ظفلة كاذث اإ

ي ثوخد صَِة يف بأوزواب ًحدء ُذٍ اًـمََة مرت بأخرى. نٌل صـر الأوزوتَون تبأهنم تذًوا هجوًذا حس ية اًيَة ٌَخواظ

ىل حرامة هفسَ ،مؽ هحاز املسؤوًني يف االإذازت كَميَة الإٍرانملـاجلة خماوفَ ثضبأن ا، ابالإضافة اإ ، ًعفلة والأوضعة االإ

ىن ذون خدوى.  ًو

رن ابخذعاز جروش حوىز: وجمَسا خََجَا  ا،ضـفنرث بأ  ا بأظَس َاحتاًف، و فوراً بأكي هوالايث مذحدت  بأظحح زلًيا، اإ

ٍران. ثعاؿد اًخوحر تني املمَمٌلسٌل، و  وظفة ًالس خلراز يف بأي ابًاكذ  ال ميثي، لك ركلىة اًـرتَة اًسـوذًة واإ

 امليعلة!

 :الحؼاث اخلخامِةامل -ساتـا 

دل: ىل  ،8102بأنخوجر  8ي يف اًلٌعََة اًسـوذًة يف اسعيحول يف بأذى اًلذي املخـمد دلال خاصلج جروش ًز اإ

موكف ذفاؾي واًرئُس اًرتيك بأزذوكان ًلوذ محةل  ابث يفاث امليعلة. ويل اًـِد اًسـوذي س َاس يف ثـدًي

ذازت حرامة  .الإضـاف َلد جن سٌَلن يف حني بأن ادلِوز الأمٍريك واالإؿالم  ،خَف ويل اًـِد تثلَِابأًلت اإ

دون بأن ًـاكة الأمري  وبأن ثخوكف احلرة يف اٍمين. ،واًىوهلرش ًٍر

ًفرتت  . اكن مساؿدا"فرحِيَا"ًـُش يف امليفى يف والًة  "واص يعن توست"اكثة زبأي يف حصَفة  "خاصلجي"اكن 

مري حريك اًفِعي ةل ًلأ اكن ُياك زاق ًزواخَ. ذاخي اًلٌعََة ، واكن يف اًلٌعََة ٌَحعول ؿىل تـغ الأو ظًو

 مل ًمت اًـثوز ؿىل حثخَ.َ، وفًرق من اًلذةل ًًذؼروه
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حة. مل ج زذ اًسـوذًون ثسَسةل من كعط اً  ذازت حرامة  ضىمخلعَة اًضـَفة واًلًر اًسـوذًة يف حصة اًرواايث اإ

بأ   ثخىضف.لضَة ال اثز املرتثحة ؿىل ُذٍ اً  ، وال حزالث َلد جن سٌَلن ؿىل وخَ اًخحدًدوجر 

ٍران ثضلك كري مدارش يف ازلًيامِىِاث تـحازاث ؿامة ، ثـزس اًلضَة بأمهَة حرهَا واملمَىة اًـرتَة اًسـوذًة واإ

ٍران هفورًا ؿىل هفلة اًسـوذًني زسائَي الؾة ظلري يف ُذا الأمر(. اندسخت حرهَا واإ كَميَة )اإ  .االإ

ن اًلعة اًيت حتَط مب  ل نرٌييش:ٌلن حٌلل خاصلجي واحضة ٌَلاًة فامي ًخـَق جىِفِة جضخِم اًس َاسة  لذياإ

ًحا جترمي احلىومة اًسـوذً"بأزذوكان"اخلازحِة واًس َاسة ازلاخََة يف حرهَا يف  ة . من خالل ثلدمي مـَوماث ثلًر

ىن بأًًضا ؿىل املس خو  "بأزذوكان"، متىن وَلد جن سٌَلن يف حرمية اًلذي ًَا ًو تلاء املَحمة حِة حمَ ى ازلويل. من اإ

حصايف ملذول  من بأخي اثيونذكل ؾرط ظوزت ًيفسَ نزؾمي ًل ،يف حرهَاًفرظة ًـرط كدزاث اًرشظة ومٌحخَ ا

عاًة ابًـداةل هل. اكهت ثـ وضـف وسائي االإؿالم يف حرهَا كد ظلت ؿَََ  اخيامهل اخلاض مؽ اًعحفِني يف ازلًو

: ويل اًـِد مبالحؼخَ اًضِريتهجوذ اًرئُس حرامة ذلاًة  ركل بأًًضا احضة ٌَجرمية اًسـوذًة. وكد سِ ياًعحَـة اًف

 ، ؿىل اًيلِغ من ثلِمي جممتؽ اخملاجراث الأمٍريك."زمبا فـي، زمبا مل ًفـي"

كَميَة، فلد بأؾعمن ح   ،فرظة رُحَة ًزنغ اًرشؾَة ؾن َلد جن سٌَلن "بأزذوكان" ىِر اجللرافِا اًس َاس َة االإ

ىل ؾزهل من  احلىومة. ُذا الأخري ُو مدى ثحاٍن اًس َاسة اخلازحِة اًسـوذًة يف ويف خعوت ظموحة جسـى اإ

ىل  "حرهَا بأزذوكان"امليعلة ؾن س َاسة  . اًـالكاث مؽ املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة سدت احلنكمٌذ وظول ويل اًـِد اإ

، ًسـوذًةط املمَىة اًـرتَة ابأاثز خسثضلك ، ذ اًرتَؽ اًـريب. ًلد ذمعت حرهَامل حىن جسري ؿىل ما ٍرام مٌ

دا كواي حلىومة االإخوان املسَمني امليخخحة حدًثا لأهؼمة اًلامئة يف اًـامل اًـريبثوزاث ضد ااً  ، وبأظححت مًؤ

تلِاذت َلد مريس يف مرص. مل حرحة املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة وذول اخلََج الأخرى مثي االإمازاث اًـرتَة املخحدت 

ي من اًـداء جتاٍ بأوضعة االإخوان املسَمني يف مجَؽ بأحناء اًـامل اًـريب. اكهوا  ابحلىومة اجلدًدت ثسخة اتزخي ظًو

خيضون من بأن ُذٍ الاهخعازاث من صبأهنا ثًض َط احلرنة يف تالذمه. ثفامق اًوضؽ ؾيدما بأظَح مبريس ابهلالة 

هلالة ومسح ًرتهَا، ال س امي ثضدت الا "بأزذوكان"ؾسىري مدؾوم من اًسـوذًني واالإمازاث اًـرتَة املخحدت. بأذان 

بأن املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة ، يف حني من مرص وذول بأخرىخوان املسَمني ، تبأن ثعحح مالرًا ًالإ سعيحولاإ 
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ني اجلدذ. ومؽ ركلماًَة زلمع حاكمساؿداث  صلك يف املََازاث كدمت من  "بأزذوكان"، متىن م مرص اًـسىًر

عًا ؿىل اًـمي مؽ ححداحلفاع ؿىل ؿالكة معي مؽ املكل اًراحي ؾ  رهَا يف ثلدمي ازلمع هللا اشلي اكن حًر

 ، تُامن ًدمع اجلُش يف مرص.ا يف ركل حٌلش يف قزتٌَفَسعَيُني، مب

ىل اًـرص اًسـوذي ظـوذتـد  ، ظوزث حرهَا ؿالكاث وزَلة مؽ َلد جن انًف ومتىٌت من احلفاع املكل سٌَلن اإ

ىل مٌعة ويل اًـِد ، ؾيدما كام َلد جن سٌَلن تيجاخ تيلي هفسَ اإ مؽ ركلؿىل ؿالكة ثـاوهَة زمغ لك اًعـاة. و 

َو  اًرتهَة مذوحرت ثضلك مزتاًد. -، تدبأث اًعوزت ثخلري ثضلك مثري وبأظححت اًـالكاث اًسـوذًة8107يف ًًو

 ،وحزامن ركل مؽ ثعاؿد الأسمة تني اجلاهحني ؾيدما كعـت املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة مؽ اًححٍرن واالإمازاث ومرص

خوان امل  هيا ثسخةحعاز اكذعاذي ؿَ تلك اًـالكاث مؽ كعر وفرض هناء ؿالكاهتا ذمع كعر ًالإ سَمني وزفضِا اإ

ة اًعلريت يف كعر  ىل كاؿدهتا اًـسىًر ضافِة اإ ٍران. زذا ؿىل ركل، بأزسَت حرهَا كواث اإ هراذغ ضد ثدخي مؽ اإ

ظاحة جمتمي ب ل اثين وضاء  ؾسىري سـوذي حممتي، ٌسـى ًالإ خط بأمري كعر. ؾزسث حرهَا ؿالكاهتا مؽ كعر ابإ

ٍران ن ما ساذ من خعوزت الأموز من اًعموذ بأمام احلعاز. ومؽ ركل ا، ذما مىهنًوخُس يت كذايئ خدًد ؿرب اإ ، فاإ

زسائَيُو س َ "،زذوكانؼ"بأ ابًًس حة ً  "حرامة"، واس خـداذٍ ٌَرتوجي خلعة سالم اساث َلد جن سٌَلن جتاٍ اإ

زسائَيٌَرشق الأوسط مؽ اًلدش  د هوصرن وـامصة اإ ، وكراٍز ابًخـِد ظِر "حرامة"، وؿالكذَ اًوزَلة مؽ خاًز

ؿاذت االإؾٌلز يف الأحزاء اًضٌلًَة اًرشكِة من سوزاي اًيت ٌس َعر ؿَهيا  011مبحَف  مََون ذوالز ٌَمساؿدت يف اإ

 الأهراذ اًسوزًون املدؾومون من اًوالايث املخحدت.

ىذا بأظحح ملذي  ححر ؾن ثلَري يف خط  "،بأزذوكانؼ"فرظة رُحَة ً "خاصلجي"ُو ًُرشغ يف مرشوغ ظموخ ًو

ىل اًـر  َ رشؾَة ويل اًـِد. ًلد اس خفاذص اًسـوذي من خالل جضاخلالفة اإ  "خاصلجي"كضَة  "بأزذوكان" من ًو

، ؿىل اًرمغ من بأهَ ًُس من اًواحض بأهَ جنح يف حتلِق ظموحَ يف زؤًة َلد جن سٌَلن ًيبأى حمًََا وؿاملَاً تبأهكَِا 

كل سٌَلن خازح اًفضَحة وبأتدى امل "بأزذوكان"، بأتلى مراحي ثكل املـرنةة. ومؽ ركل، يف مجَؽ تيفسَ ؾن اًسَع

ًََ احرتامَ  ىل بأهَ يف اًوكت احلايلو . ؿىل بأهَ خاذم احلرمني اًرشًفني هلابالإصازت اإ من املرحج بأن  ،ُذا ٌضري اإ

، خاظة يف اًوكت اشلي متر فَِ حرهَا تعـوابث ؾن ؿالكة جراقٌلثَة مؽ اًسـوذًة يف اًححر "بأزذوكان"ٌس متر 
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ىل اٍمت ن وحوذ َلد جن سٌَلن ؿىل زبأش اًس َاسة ي واًخجازت اًسـوذًني. ومؽ ركلًواكذعاذًة وحتخاح اإ ، فاإ

فامي ًخـَق مبس خلدي اجللرافِا  ،اخلازحِة اًسـوذًة س َضمن تلاء الك اجلاهحني يف حاةل من اًخيافس اًرئُيس

 اًس َاس َة يف اًرشق الأوسط.

 :خريتالأ لكمة اً -اثمٌا 

ؾن كراٍز ابالوسحاة من  "رامة"ح، بأؿَن ٌلزسة ضلوظ ؿىل اًرئُس الأمٍريكُذا اًخلٍرر يف ظًرلَ ملوتُامن اكن 

ٌاثوز ًَيديس قراُام اكرتخ بأن اجلدول اًزمين س َىون بأتعبأ ذما مت االإؿالن ؾيَ ُ سوزاي )ؿىل اًرمغ من بأن اًس 

تُامن زحة  ،حاة اًوالايث املخحدت من امليعلةاًـدًد من اًحسلان ُذا اًخحرك نخبأهَد ؿىل اوس ثبأظاًل(. فرس 

ن هَفِة  ، وحروِااًحـغ يف اًوالايث املخحدت تلراز ملاذزت ساحة املـرنة اًسوزًة ٍران. اإ ىل زوس َا واإ  زسايناإ

ىل اًرشق الأوس ط مذجِني حنو ؿام الأحداج خالل اًفرتت امللدةل سدضلك ؿىل الأزحج هَف ًيؼر الأمٍرىِون اإ

 وما تـدٍ. 8181


