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مؤتمر لليمين المسيحي 

 اللبناني في واشنطن

   

 

 

 الموضوع
 

عنوان: نيسان الفائت ُعِقد ما ُيسّمى "مؤتمر لبنان العالمي" في مبنى مكتبة الكونغرس األميركي تحت  26بتاريخ 

"استراتيجيات السياسة لتحرير لبنان من االحتالل اإليراني وتجريد ميليشيا حزب اهلل من سالحها". أشار برنامج المؤتمر 

يد، أشرف ريفي، بيتر جيرمانوس، ، فارس سَعالحمّيل، نديم الحمّيللكل من: سامي  Zoom إلى مشاركة من لبنان عبر

باإلضافة إلى شخصيات أميركية وأعضاء فاعلين في اللوبي الليكودي مجد حرب، كميل شمعون، إيلي محفوض، 

  .في واشنطن

بل أطراف في اليمين ة من ِقبل متداول منذ مّد االطرح الوارد في ورقة روجيه إّده حول التقسيم ليس جديًد

ة، التحالف األميركي اس األرز، المجلس العالمي لثورة األرز، المؤتمر الدائم للفدراليالمسيحي )بقايا تنظيم حّر

 في هذا المؤتمر. االشرق أوسطي للديمقراطية(، وقد تحّدث عنه قبل أشهر المدعو وليد فارس، الذي شارك أيًض

 

  مداخالت خالصة

 

 هأبرز نقاط ورقة رئيس "حزب السالم" اللبناني روجيه إّد

ما هو الطريق إلى الحرية، والخالص الوطني، والسالالالا الوطني واليمي ي ال سالال؟ اا  هك ي  ننا رحرير ل نا  

س؟عادة ثقة أهمه والعالم  ما  من هي نة حزب اهلل اليراني خطوة بخطوة  ما الذي ي؟طّم ه األمر لنقاذ ل نا  وا

ّس    هك الحرب األهمية ح؟ ية  كيف نويف انزالق ل نا  1920عاا ل نا  ال  ير س يهي فرصه في ال قاء بع  رأ

إلى هاوية الفوضى  هك ي  ننا أ  نفعك ذلك دو  ال؟فاوض عمى صفقة ج ي ة، ك ا فعمنا كك عشرين عاًما 

  هك ي  ننا القياا بذلك دو  رحيي  سالاليطرة إيرا  عمى ميميشالالياب حزب اهلل وسالاليطرة حمفا  ا 1920منذ عاا 

اب ل نا   ما هي السالالياسالالاب األميركية ال؟ي مخّي لم ناني الشالاليعي والالجنين الفمسالالطينيين في من ال ج؟ ع ا

ي  ن أ  رسالالاع  الم نانيين عمى النجاف في ال سالالعى اللالالعي ل؟حرير ل نا  من االح؟الا ع ر ال يميشالالياب ال؟ي 

 رع ك بالوكالة عن إيرا  
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 !ني خطوة خطوة: نعم نستطيع تحرير لبنان من االحتالل اإليرااأوًل

مجمس األمن ال ولي الذي سيعمن ل نا  دولة فاشمة، ب وجي الفلك السابع، مع رض ين  ال؟رويج لقراري  ننا 

ال ؟عمقة ب سالالالالاع ة دولة ل نا  عمى نزح سالالالالالف ج يع  1559/1680/1701القرار الج ي  القراراب السالالالالابقة 

هذا األمر الوايع نزح سالالالالالف حزب  ّمي  يالة السالالالالالف  ي؟ط لة حق اح؟ ار ح ل و طاء ا ياب، وإع اهلل ال يميشالالالال

لقوانين ل نا  ويراراب مجمس األمن ال ولي  ااب الالجنين ال؟ابعة ل م  وذلك رط يقً مخّي والفمسالالالالطينيين في 

 .اللادرة عن ال ج؟ ع ال ولي

يجي أ  ن  أ ب؟حرير بيروب وج ك ل نا  )بشالال مه الذي كا  عميه في القر  ال؟اسالالع عشالالرك وكذلك شالال اا ل نا  

ا ما ي ّثك مساحة ثمَثي ل نا  الذي ي  ن أ  يل ح رحت السيادة الحلرية والشق الغربي من س ك ال قاح  هذ

اب ش ه عس رية فمسطينية  أصعي م ا  يجي رحريره هو مطار بيروب لم ولة ب و  أي وجود لحزب اهلل أو يوّ 

ا كّنا ومرفأ حزب اهلل العس ري غير الشرعي ال جاور في منطقة األولاعي، وكذلك الضاحية الجنوبية ل يروب  إذ

فنحن بحاجة إلى رطوير مطار ح اب العس ري في منطقة  رحرير ذلك الجزء ال  م من بيروب غير يادرين عمى

  BOO ي؟م رطويره ور ويمه ورشغيمه بش ك خاص بليغة ادوليً  اي  ي و  مطارً وال ؟رو ، ش اا ج ك ل نا   

 BOT ! أو

كانت رعاني من سالالاليطرة حزب اهلل عمى مطار وهذا من شالالالأنه أ  ينعل عمى الفور صالالالناعة السالالالياحة ال؟ي 

سّياف العرب الخميجيين ال؟اريخيين الذين ينفقو  م الغ ك يرة!  ش الية لمواف ين من ال بيروب، األمر الذي ي ّثك إ

فإّ    خّي اب الفمسطينية  أما بالنس ة لماواي؟لاديً  العزلة ل نا  سياسيً  ادراماري يً  اوهذا من شأنه أ  يضع ح ًّ 

شراب س ا   ع لوا عمى  مخّيماآلالف من  صة الح صي اك ي؟قّ مو  ويوّيعو  طم اب ل نح م فر عين الحموة )

بشأ  حق العودة  194لقرار األمم ال ؟ح ة ريم  ارعويضاب ولجوء في دوا ال ومنولث وال وا العربية، رط يقً 

سطينية عمى االخ؟يار! وذلك يزيك أو ال؟عويض  االن يار االي؟لادي الحالي في ل نا  يحّفز معظم العا الب الفم

عق ة أماا السالالالالالا اليمي ي ألنه يسالالالالّ ك عمى الجيل الم ناني ويوز األمن نزح السالالالالالف والسالالالاليطرة عمى 

 !اب الفمسطينية، واح ة رمو األخرز خّي ال

بي من ى "سالالوريا ال في ة"  هذا هو الجزء الغرهذه ال؟طّوراب ي  ن رفسالاليرها عمى أّن ا ر ّ   الطريق ل ا يسالال ّ 

إلى الجوال  ال ح؟ك  كك هذه  اإلى ح ص وح اة ودمشالالالق وجنوبً  سالالالوريا، وي ؟  من ال حافظة العموية نزواًل 

ال حافظاب عمى طوا ح ود ل نا ! معظم الالجنين السالالالوريين في ل نا  ال الغ ع دهم مميوني شالالالخص هم 

 ل م بالعودة! ولن يسالال ح لمسالال اف من السالالّنة من محافظاب ح ص وح اة ودمشالالق  نظاا األسالال  غير مسالال؟ع ّ 

ل م بإعادة بناء أو اسالالال؟عادة م ؟م ار م! ل ينا الع ي  من األسالالال اب لالع؟قاد بأّ  نظاا األسالالال  ملالالالّ م عمى 

لي ونوا م ي نين في هذا الجزء  -العمويين والشالاليعة وال سالاليحيين وال رول  -االع؟ اد عمى األيمياب في سالالوريا 
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مة ال  ز ال رسالال ح للغم ية السالالّنية بأ  ر؟وّلى الح م في دمشالالق من سالالوريا، كاسالال؟راريجية دي وغرافية طوي

 .بأي ش ك من األش اا

ّنه من ال مّح إعال   لة، ك ا أ بالوكا ياب ال؟ي رع ك  نا ، من خالا ال يميشالالالال من ال مّح ال؟عامك مع اح؟الا ل 

رحت الفلك السابع، خاصة   يع القراراب ال ؟عّمقة بالسيادةمجمس األمن ال ولي ل نا  دولة فاشمة، ووضع ج

  وعمينا أ  نس؟ شف مسألة االنض اا إلى ال وا العربية الرا  ة عمى الطريق 1559/1680/1701ع ر القراراب 

 " إلى ع مية "السالا البراهي ي

يجي أ  ي حث مؤر ر برعاية دولية عن العال  الرسالال ي لحياد ل نا  العسالال ري  حياد مسالالّمح يح ي ل نا  من 

د الطوا ف لمسيطرة عميه أو لعزعة اس؟قراره بش ك أو ال ف؟رسي ن الذين يحاولو  اس؟خ اا نظاا الح م م؟ع ِّ

  !بآخر

نا  ناطق ل  ية ل  ية عمى طوا الخرا ط الدار ية جغراف بك المركز قا طا في م ظاا ال غاء الن  إّ  الطريق إلى إل

ركزية  لم رح ث ح؟ى خطوة واح ة في هذا لالملغاء النظاا الطا في ولجنة أخرز أعّ ره لجنة إ ار؟طّمي حوارً 

االرجاه: كا  بإم اننا ال؟لالالالالويت عمى يانو  ان؟خاب برل اني مق وا لج يع الطوا ف، مسالالالال؟وحًى من نظاا 

األغم ية الفرنسالالالي، في منطقة جغرافية ل كِّ مقع  برل اني  وذلك بال؟قسالالاليم بحسالالالي ال؟وليع الحالي لم قاع  

ن  يضالالاء واح ، مقع  واح ، صالالوب واح   ي؟م ان؟خاب ال رشالالحين في الجولة اب ال سالاليحيين وال سالالم يبين النوّ 

َحيلن المَذين حلالالال عمى أعمى األصالالواب في الجولة 50األولى إذا حلالالموا عمى  % من األصالالواب  وإاّل فإّ  ال رشالالّ

ص األولى سالاليخوضالالا  جولة ثانية بع  أسالال وعين  كا  هذا من شالالأنه أ  يحّرر االن؟خاباب من ال؟قّي  بالحلالال

 ك ضالالالالّ ت ييادة األحزاب السالالالالياسالالالالية الطا فية  ك ا هو الحاا اآل ! لق  بحثُت في هذا الخيار في ورشالالالالة ع

 !االي؟راف بالج اح وحظيَ  –ب شاركة ال طريرك الراعي 

حزب اهلل يح م ل نا  من خالا ال؟العي بنظاا ح م دسالال؟وري فاشالالك، وهو أمر مرفوض بأغم ية سالالاحقة من 

 ا ويره  ا! ، ب ا في ذلك الطا فة الشالاليعية ال عذةبة، ال؟ي ي؟عّرض ل ا حزب اهلل ويسالال؟غمّ  ك غال ية كك طا فةي  

يجي أ  ر؟م معالجة هذه القضايا ض ن صفقة واح ة  ال ي  ن أ  ي؟م ذلك خطوة بخطوة  ح؟ى لو نظرنا في 

 .ل نا  روسيع سيادة ال ولة من خالا السمطة الحلرية لمجيل واألج زة األمنية األخرز في دولة

 .يجي رطوير ال س؟ور بارجاه "ل نا  موحة " ال مركزي بال امك وعم اني بال امك، ك ا هو الحاا في سويسرا
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 أبرز النقاط الواردة في كلمة توفيق الهندي

  ل نا  رحت االح؟الا اليراني ع ر حزب اهلل، بغّض النظر عن نجاف محادثاب فيينا الخالصة األولى:

ال رل ا  والح ومة في  لسالالياسالالية ال ارية الخاضالالعة لسالاليطررهوالط قة ا ال؟عايل مع ال ح؟كّ  الثانية:الخالصــة 

 .لن يفي  سوز حزب اهلل وهيناب الحوار

 .إجراء ان؟خاباب في ظك االح؟الا يخ ا االح؟الا فقط الخالصة الثالثة:

سواء أُ  الخالصة الرابعة: جريت االن؟خاباب أا ال، مع م افأة في الحالة سيحافظ حزب اهلل عمى أغم ي؟ه النيابية، 

األولى ر نحه شالالرعية م؟جّ دة  هنا ين غي االن؟ظار بفارا اللالال ر لميوا ال؟الي لالن؟خاباب ل؟وحي  كك الم اناب 

 .الحقيقية في حركة رطالي ب؟حرير ل نا  من االح؟الا اليراني والقارك ال ارق من الط قة السياسية الفاس ة

اب السورية والفمسطينية وكذلك في  خّي وممة" ل نا  س؟ويظ خاليا ج ادية كامنة في الإ  "َص  :خالصة عامة

بعض ال ناطق الم نانية السّنية  عالوة عمى ذلك، من شأنه أ  يشّجع ال جرة غير الشرعية ال؟ي ب أب بالفعك، 

ال شال مة الم نانية ليسالت في جوهرها ل نانية  لق  أصال ح ل نا   فإ  أوروبا عمى وجه الخلالوص  وبال؟اليإلى 

فإّ  خارطة الطريق لنقاذ ل نا   ومن ثمّ ين مة مويورة للمن واالسالالالال؟قرار والسالالالالالا في ال نطقة والعالم  

  س؟ و  مفي ة للمن اليمي ي وال ولي، واالس؟قرار والسالا

 

 :خارطة الطريق التي نقترحها هي كما يلي

الفلالالك السالالابع وروسالاليع م اا  رحت 1701و 1680و 1559إصالال ار يرار من مجمس األمن بوضالالع القراراب  -1

 .اليونيفيك

من ميثاق األمم ال ؟ح ة أو  13و 12لمفلمين  ايرار من مجمس األمن بوضع ل نا  رحت رفويض دولي وفقً  -2

 .من خالا ال؟ذّرح بحقوق النسا  ل واج ة الط قة السياسية ال جرمة

فقط بع  رط ير ج يع مؤسساب ال ولة من ال حسوبية السياسية والفساد واس؟قرار الوضع في ل نا  في  -3

إطار الشالالالالراف ال ولي السالالالالالف الذكر، ي  ن إجراء االن؟خاباب ال؟شالالالالريعية وفق يانو  ان؟خابي ج ي   رمي ا 

دة ل نا  عمى كك ال سال؟وياب    الطريق لرفع الوصالاية ال ولية واسال؟عاان؟خاباب ر اسالية ورشال يك ح ومة ر  ّ 

بة رشالال يك سالالمطة ل نا رحت إشالالراف ا، بالالالالالال "ال؟نظيف  م نية مؤي؟ة لمقياا -نية عسالال رية عمى السالالمطاب ال ن؟  

 .ال  ير" لج ال ال ولة

 ،رج ي  ثقة ال ج؟ ع ال ولي والعربي، والش؟اب الم نانيكذلك رج ي  ثقة الم نانيين بال ولة الم نانية، و النتيجة:

 .اوثقافيً  اواج؟ اعيً  اوماليً  ابال ولة الم نانية، م ا ي ّ   الطريق أماا ان؟عاش سريع لم نا  اي؟لاديً 
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هنري كيسنجر رأي لـ   

 حول

 روسيا والصين

   

 

 الموضوع
 

األسبق أيار الجاري في واشنطن، بين وزير الخارجيِة األميركي ومستشار األمن القومي  7 دار في حواٍرر لمحرّ  نّص

 .  1هنري كيسنجر والمحرِّر في صحيفة فايننشال تايمز إدوارد لوس

 

  حوارال

اح؟فمنا بالذكرز الخ سالالالين لزيارة  ني سالالالو  لملالالالين )ب يا   في ويٍت سالالالابٍق من هذا العاا فايننشـــال تايمز:

ينّية  األميركّية ، كاَ    يًرا كرحّواًل ذلك شالالنغ ايك  أنت، بالط ع، ُكنَت ال نظَِّم والُ شالالر َف عمى هذه االرفايية  اللالالِّ

ين عن روسالالاليا  ي  و أ ة روسالالاليا عاَدب إلى الواج  ة، ول ي ا عالية في الحرب  ال اردة ، حيُث ُي َت بفلالالالك  اللالالالّ

 مع الّلين  سؤالي االف؟؟احي لَك هو: هك نحُن في حرٍب باردٍة ج ي ٍة مع الّلين  ام؟ينة ج ً 

كاَنت روسيا الَع وة الر يسي، ل نة عاليارنا مع الّلين  نا فيه  عمى الّلينفي الويت  الذي انفَ؟ح هنري كيسنجر:

ّلين أنةه من غير الح   ة ، عن ما ي وُ  ل يَك ع وةا ، وج َة نظرنا في كانت   اكانت سينًة أيًض  االنف؟اف  عمى ال

 روسيا والّلين بين  راب ال؟ي رطوةَرب بش ٍك مس؟قكٍّ أ  رعامَمُ  ا بش ك م؟ساٍو  ما أدةز إلى االنف؟اف  هو ال؟ورّ 

وفياري السالالابق ليوني  بريجنيف رلالالوُّ لم يسالال؟طع ر يس اال ينرحاد السالالّ والوالياب ال ؟ح ة ي  ُن أ   َر أ ة اللالالِّ

ليني الر غم  من ككِّ ع ا ه  األي يولوجي  ال؟حالَف )ال ً ا ل  ء  ال حادثاب  بالرُّ س؟ع  سيك رج؟  عا، ل نة ماو كاَ  ُم و

ة، ل نةه ال  من حيُث ال   أاآل  هو الذي رم رأسالاليسالاله  أنةه عالية دا  ة في عمى   و لي يضالال ة ملالالالحنا الخاصالالّ

 جوهر ها 

شيال تايمز: فا سافاب ظّن أينن شجيَع عمى خمق ال زي   من ال  سية ال؟ سيا لمحة  أميركا الجيو سي و  من م أنةه 

 بيَن روسيا والّلين  هك هذا خطأ 

                                                           
1 Edward Luce, “‘We are now living in a totally new era’ — Henry Kissinger”, Financial Times, MAY 9 2022  

https://www.ft.com/content/cd88912d-506a-41d4-b38f-0c37cb7f0e2f 

https://www.ft.com/content/cd88912d-506a-41d4-b38f-0c37cb7f0e2f
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؟وز العالم  ل؟غييراٍب ك يرٍة  بعَ  ان؟ اء  الحرب  األوكرانّية، سيخضُع الوضُع الجيوسياسّي عمى مس هنري كيسنجر:

ين وروسالالاليا ملالالالالح م؟طابقًة في ج يع  ال شالالالاكك  الُ ررَق ة  ال أع؟قُ  أنةه ليَس من و الطة يعّي أ  ي وَ  لملالالالِّ

ي  ُننا رولي  خالفاٍب مح؟ مة، ول نِّي أع؟قُ  أ ة الظروَف سالال؟فعُك ذلك  بعَ  حرب  أوكرانيا، عمى روسالاليا أ  ُرعيَ  

ارو  أع؟قُ  أنةه من غير  الح   ة  ارخاَذ مويٍف ع ا يٍّ رقّييم عالَي؟  ا بأوروبا عمى األيّك، ومويف ا العااّ   رجاَه النة

نا مع ألخلالالالال َ  هذا ال   أ في عاليار  مَك مع  عا د  أ  ن؟ ًعا، وب جرة قارب م ر فَع  ا لم؟ قٍة  با وفي ين  بطري ورو

اخمية ا ُي  ُننا من خالل  ا رط يَق النة ج ال؟ة  منايشالالار نا ال ة فاضالالمي  هذا ال يعني أ ة أًيا منُ  ا سالاليوّفر الّ؟اريف ُفرصالالً

بً  ص يًقا ُمقرة ل ُح  دة   ا اح  ن ٍج مخ؟مٍف مف؟وحً لمغرب ، هذا يعني أنةنا ن؟رُك خياَر ارّ  اسي ضايا مح ة في ا ي؟عمةق بق

 في الف؟رة  القادمة ، يجُي أاّل نج َع روسيا والّلين مًعا كعنلٍر م؟ امٍك ال ي؟جزأ 

ال ي قراطيَة مقابَك االس؟  اد، هك  ي ا الجيوسياسي ال  ير  عمى أساسرلوُا إدارة  باي   رح ِّ  فايننشال تايمز:

 أل؟قُط منك رم يًحا ض نيًّا بأنةه رأطيٌر خاطٌئ 

سنجر: سير ال ؟وفّ  هنري كي س؟خ َا عمينا أ  ُن رَك االخ؟الفاب ال وجودة في األي يولوجيا وال؟ف ر ل ا  يجُي أ  ن

ها ب اًل هذا الوعّي ل؟ ه في رحميم نا الخاّص أله ية  القضالالالالايا عنَ  ظ ور  من جعم  ا القضالالالاليةة الر يسالالالالّية  ط يق 

َس؟نا )يقل  ع ا رحويك اللراح  ين لجعك  رغيير النظاا  هو ال  فمس؟ع ّ  انك إذالم واج ة، إال  الر يسّي لسيا

األسالالاسالالي لمسالالياسالالة الخارجية األميركيةك  ة لجعك رغيير األنظ ة ال  ف هناك نيّ  تإلى إي يولوجي إال إذا كان

عي ل؟غيير النِّظاا ي   أع؟قُ  أنةه بالنظر  إلى رطّور  ال؟ نولوجيا، وال؟ مير  ال ا ك  للسمحة  ال وجودة اآل ، فإ ة السة

نا   رفر ضُه عمينا ع ا ية اآلخرين، ل ن يجي عمينا رجنُّي حلول ا ب وايف 

شال تايمز:   ي؟ينظ َ عُ خ رة أكثَر من أّي شالالخٍص رخر في كيفية  إدارة  ال واج ة  بين يّورين   ي  ي وُ  ل يَك فاينن

م ثةفًة وم اشرًة من الر يس  الروسيِّ فالدي ير بورين اليوا ال؟ي رظ ر  النووّية ،مسمةحَ؟ين  نووًيا  ل ن في المُّغة  

 وال حيطين به، أيَن رضُع ذلك من حيث ال؟  ي   الذي نواج ُه اليوا 

ـــنجر: ُه رقنيابٍ  هنري كيس َة االخ؟راعاب     عمى صالالالالعي نحُن اآلَ  نواج  إلى ي  ُن أ  رؤّدي سالالالالرعة ال؟ ادا  ودية

كوارٍث لم يُ ن من الُ   ن  رخيُّم  ا  والغريُي في الوضالالالالع  الحالّي هو أّ  األسالالالالمحَة ر؟ اثُر عمى الجان ين  وأ ة 

  األسمحة  فعاًل هذه يوجُ  نقاٌش دوليٌّ حوَا ما سيح ُث إذا رمة اس؟خ اُا رطوَُّرها ي؟زاي  ككة عاٍا  ل ن رقريً ا ال 

ش ٍك عاا،  عمينا أ  نف َم أّننا نعيُل اآل  في  أو ذاك،جانٍي هذا الفي عن كونك النظر  بغّض ومن منظوري ب

، ومع ان؟شالالار  ال؟ نولوجيا في ج يع   علالالٍر ج ي   ر اًما، وي  أفرطنا في إه اا  هذا الجاني  ول ن بط يعة  الحاا 

 العالم، س؟ح؟اُج ال بموماسية والحرب إلى مح؟وًز مخ؟مٍف، وسي وُ  هذا رحّ ًيا 
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ة  العقي ُة النوويةُة العس ريةُة الّروسيةُة س؟ردُّ بأسمحٍة نوويةٍة إذا مرّ  25 إلى 20لق  يابمَت بورين  فايننشال تايمز:

ُض ل؟  يٍ  وجوديٍّ  أيَن الخط األح ر ل ورين في هذا ال ويف باع؟قاد ك   شعَرب أ ة النظاَا ي؟عرة

سنجر: ؤو   الّ وليةة  مرًة واح ًة في السالالة  هنري كي عاًما لجراء   15ة   ا ل  ّ نة  ُربّ لق  يابمُت بورين كطالٍي في الشالالّ

لوفيِّ بال؟اريف   سّية كانت نوًعا من الي ا   ال س؟راريجّيٍة أكادي يةٍة بح؟ة  اع؟ق ُب أ ة يناعاره األسا شاٍب ا مناي

ي  الروسّي   وأنةه شعَر بالهاَنة ، ب ذا ال عنى، ليَس بس ي  أيِّ شيٍء فعمَناه بش ٍك خاص في ال  اية ، ول ن بس 

 هذه الفجوة  ال ا مة  ال؟ي انف؟َحت مع أوروبا والشرق 

س؟يعاب  هذه ال نطقة  بأك م  ا في النارو   لق  َضت لم؟  ي   من خالا  ا سيا رعرة َض لإلهانة  وال؟  ي   أل ة رو رعرة

َع هجوًما بحجم  االس؟يالء  عمى دولٍة مع؟رٍف ب ا  أع؟قُ  أنة  ه أخطأَ في رق ير  الوضع  هذا ال يعني أّنني كنت ألروية

 ير ، الذي واَجَ ه دوليًّا ومن الواضالالالالح  أنةه أخطأَ في رق ير  ي راب  روسالالالاليا لمحفاث  عمى مثك  هذا ال شالالالالروح  ال 

يجُي أ  نأخَذ ذلك في عين  االع؟ ار، وأنةنا لن نعوَد إلى العالية  السالالالابقة ، ول ن  وعن ما يحيُن ويُت ال؟سالالالوية

 لذي سي وُ  مخ؟مًفا بس ي  هذا، ليَس ألنةنا نطُم ه ول ّن ألنة م أن؟جوه إلى مويف  روسيا ا

 ة  وإذا لم يُ ن كذلك، ف ا هي الحسالالالاباب هك رع؟قُ  أ ة بورين يحلالالالَك عمى معموماٍب جيّ  فايننشـــال تايمز:

 الخاطنة األخرز ال؟ي يجُي أ  ن وَ  مس؟ع يَن ل ا 

اخمي لمج ة   هنري كيســــنجر: ل ة ة الخّط األح ر ا ماهية في ككِّ هذه األلماب، يجُي عمى ال رء  أ  يحاوَا ف َم 

السؤاُا الواضُح هو إلى م؟ى سيس؟ ُر هذا ال؟لعيُ  وإلى أي م ز ي  يلك  أا أنةه وصَك إلى الح ِّ   ال قابمة  

ه ل رجٍة س؟ُح ُّ من ي ُ َر في أيِّ مرحمٍة سيؤّدي رلعاأليلى من ي رر ه، وعميه أ  يقرِّ  ه لمحرب  إلى إج اد  مج؟ ع 

لياي؟ ه  لدارة  السياسة  ال وليةة كقّوٍة عظ ى في ال س؟ق ك   ليَس ل ية أّي رق ير حوا ما سيحلك عن ما يلُك 

م ي؟مة إلى هذه النقطة   عنَ ما ي؟مُّ الوصوُا إلى هذه النقطة ، هك سي؟لاعُ  باالن؟قاا  إلى فنٍة من األسمحة  ل

ا لمغاية  ألنةنا  70اسالال؟خَ ام ا ُمطمًقا خالَا  عاًما من وجود ها  إذا رمة رجاوُل هذا الخط، فسالالي وُ  ذلك ح ًثا م  ًّ

 لم ن ّر عال يًّا ب ا س؟ وُ  عميه  الخطوُط الفاصمُة ال؟الية  شيٌء واحٌ  لم ن؟ ّ ن من فعم ه في رأيّي هو ي وله 

ينية شالالي جين بينغ  لق  يابمتَ  فايننشـال تايمز: َة وأسالالالفه الر يَس اللالالّ ين جيً ا  ما  مّراب،ع ة وأنَت رعرُف اللالالّ

 هي ال روُس ال؟ي رس؟خم ُل ا الّلين من هذا 

أظنُّ أّ  أّي لعيٍم صينيٍّ اآل  سوَف يفّ ُر في كيفيةة رجنُّي ال خوا  في ال ويف  الذي دخَك فيه  هنري كيسنجر:

هم  في أيِّ ألمٍة ي  رنشأي وَ  ل ي م عٍ حيث بورين، وكيَف ي وُ  في وض  جزٌء ك يٌر من العالم ينقمُي ض ة
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كيفية ردع التهديد 

الصاروخي والبحري من إيران 

 يناإلقليمّيوحلفائها 

   

 

 لموضوعا
 

دراســــة بعنوان "التهديدات البحرية والصــــاروخية ةات الصــــلة ب.يران تتواصــــل.. هكاا يمكن للواليات المتحدة 

 .20221 أيار 4ي بتاريخ سن المجلس األطلزوا الردع"، صادرة عوحلفائها اإلقليميين أن يعّز

 

  أبرز التوصيات

 

واريُف  ُد اللة ييقُة بش ٍك م؟زايٍ  ا راب ال حريةُة اليرانيةُة ال اليس؟يةُة وصواريُف كرول والقُ ُر  ِّ لجنود األميركيين ال ة

ّية ّية اليمي  ماب الشالالالالري ة وال  راب ال ا  يّ  والح و نُذ الث انين ّيَة م ُض ال لالالالالالالَح االي؟لالالالالالاد ّ ا ُيعرِّ اب، م

  ؟راريجّيَة األميركّيَة في الشرق األوسط لمخطرواالس

شيرُ  كانو  الثاني وال جوا  اليرانّي  24الظفرة الجوّية في   األح اُث األخيرة، مثك هجوا الحوثيين عمى ياع ةر

د  رذار، إلى أ ة ردَح الوالياب  ال ؟ح ة  في هذا الّل  13نشأٍة إسرا يميةٍة مزعومٍة في أربيك في العراق في عمى مُ 

اٍر فوَق يك، عن ما أسالالالالقَطت إيرا  طا رَة اسالالالال؟طالحٍ أميركّية  دوَ  طية عمى األ 2019لم ي ن كافًيا منُذ حزيرا  

دح الفّعاا اجة إلى رحّوٍا في االس؟راريجّيةهناك ح الخميج الفارسي  لذلك  نع ، الذي ياألميركية لعادة  بناء الرة

رق االع؟ اءاب الُ ح؟ مة، ويعايي ال ؟جاولين ال خالفين، ل ي رواجه الوالياب ال ؟ح ة و شالالالالركافها في الشالالالالّ

 األوسط االع؟ اءاب ال حرية اليرانية وال ج اب اللاروخية 

ع لثنّي ال ج اب عمى  جّيةيرع؟ ُ  الوالياب ال ؟ح ة في الشالالرق األوسالالط بشالال ك ك ير عمى اسالال؟رار دح ال وسالالّ الرة

دَح األميركّي أكثَر الوالياب ال ؟ح ة وحمفا   ا  ومع ذلك فإ ة الوضَع الجيوسياسي في الشرق األوسط يجعُك  الرة

                                                           
1 Simon Handler, “Iran-linked missile and maritime threats continue. Here’s how the US and its regional partners 

can bolster deterrence”, Atlantic Council, May 4, 2022  

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/iran-linked-missile-and-maritime-threats-continue-heres-how-

the-us-and-its-regional-partners-can-bolster-deterrence/ 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/iran-linked-missile-and-maritime-threats-continue-heres-how-the-us-and-its-regional-partners-can-bolster-deterrence/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/iran-linked-missile-and-maritime-threats-continue-heres-how-the-us-and-its-regional-partners-can-bolster-deterrence/
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ُه الوالياب ال ؟ح ة ل نع إيراَ  من شالالّن ضالالربةٍ  صالالعوبًة في حالة ال ج اب ال حريةة واللالالاروخيةة اليرانيةة   رواج 

ّية، ول؟عزيز الردح األميركيالع يَ  من العق اب  ال يجي عمى الوالياب ال ؟ح ة أ  ر؟ ّنى اسالالالال؟راريجية  ر يسالالالال

دة األطراف لم؟قّ ا وإعادة ال؟وجيه وال؟ امك والسيطرة )  ك  ARIDم؟ع ِّ

 ب فاَث عمى الوعّي  فا   ا الح ح ة  وحم ياب  ال ؟ جُي عمى الوال حاء الخميجي جاا  ال حريِّ في ج يع  أن  ال 

، وهو م رٌّ ما يٌّ   الغالو ي؟لاديةة عال يةة يس ح ل  ّياب ك يرة من النِّفط الخاااضخٌم لُه أه يةة العربيِّ

 ك  بحريةة  الط يعيِّ الُ ساا بال؟حرّ 

 سالالاليًقا وثيًقا بين الشالالالركاء لدارة االسالالال؟فزالاب اليرانّية رن ر؟طّمُي منطقة مزدح ة كالشالالالرق األوسالالالط

  ال ح؟ مة ض ة القواب األميركيةة والقواب الشري ة

  أنظ ة ال فاح اللالالالاروخي وال ورياب  ال حريةة  مًعا بشالالال ك م؟رابط، وكذلك في ارفايياب  يجُي أ  رع َك

ما ي وُ  هناَك وضالالوٌف في ا ي؟عمق ال فاح الذارّي الج اعّية في حالة رعرُّض أح  الشالالركاء لم جوا  عن 

زيز ع مياب ل؟ي ي  ُن أ  ي؟وّيع ا كّك مسالالاهم من اآلخرين في حالة ويوح هجوا، ي؟ّم رعا بال سالالاع ة

فن من الع ي  من الح ومابال حرّي  األمن ري ة  ال؟ي رش ك السُّ  الشة

  فاح  دولة ما أثناَء روجُّ ه إلى أخرزنظًرا أل ة اللالالالالاروَد ي  يطير فوَق أو بالقرب  من فإ ة رنسالالالاليَق ال ِّ

ا، ف ن ال في  أ  ر و  هناك اللالالالاروخية أمٌر بالُغ األه ّية ُمسالالال ًقا حوا كيفية ارفايياب محّ دة  أيضالالالً

  ا الواردة وَمن ال سؤوُا عن إسقاط رح ي  ال قذوفاب

  ُفا  ا في ومسالالالالاع ة حم من الحموا طويمة األم  عمى الوالياب ال ؟ح ة ال؟ركيز عمى إيجاد ال زي  يجي

 ال جوميِّ وال فاعيِّ للالح م  مساعي م ل؟غيير ال؟وال 

 ي  رأثير ر يسيٍّ لم فاح اللاروخيالعربّي ل؟ول جُي مشاركة أنظ ة م؟قّ مة مع دوا الخميجي  

  ين غي أ  رعطي الوالياب ال ؟ح ة األولويةَة لمزوارق ال حرية غير ال أهولة  من أجك األمن ال حرّي 

 عوَة إلى رسريع رطوير رقنياب م؟قّ مة ونشرها بيَن شركا   ا  ك ا يجُي عمى الوالياب ال ؟ح ة أيًضا ال ة

 عربي من دوا الخميج ال

 مً  مسالالالاع ار ا من الق راب األكثر الضالالالافة إلى أّنه عمى الوالياب ال ؟ح ة إعادَة رركيزب إلى أولنك  ارق ُّ

 ي رًة عمى ال؟عامك مع اس؟راريجّية إيرا  غير ال ؟ افنة  عمى س يك ال ثاا، ل ز الوالياب ال ؟ح ة األكثر

عنَ  مواج ة ال؟  ي اب  راب غير فّعالة  بطا راب مقارمة، ل ن هذه الطا وح  مسالالالالمّ وشالالالالركاء إيمي ي

يجي عمى الوالياب ال ؟ح ة رركيز مسالالالالاع ار ا  من ذلك اللالالالالاروخيةة وال حرّية ال رر طة بإيرا   ب اًل 

فن  الحربّية ال ضالالادةال حريّ  العسالال رّية عمى األصالالوا  اا عن رن ية رأس ال لللغاا، فضالالاًل  ة مثك السالالُّ

 هذه األنظ ة  ال شري ال طموب من أجك رشغيك
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 ركاء، مثك ش  ة  اعمى الوالياب ال ؟ح ة  أيًض  يجي االس؟ رار في رس يك محاوالب رطوير الثِّقة بين الشُّ

 الجوّي اليمي ّية ال ق؟رحة من "إسرا يك"  الّ فاح

 لاروخّي ال ؟ ام ش  ة ال فاح ال سّية والع مّيةفي حين أّ   سيا ُه الع يَ  من ال؟حّ ياب ال ُن ، ي  مة رواج 

ال؟ي ر؟ ّ؟ُع ب س؟وز أعمى من  رشجيع ر امك جزٍء من دوا الخميج لموالياب  ال ؟ح ة  أ  ر  َأ من خالا

ك في ا بيَن ا، مثك ال حرين عودّية والماراب العربيةة ال ؟ح ة ال؟ اسالالالُ ع وال  م ة العربية السالالالّ ، وال؟وسالالالُّ

 ال؟ ريجّي حيث رس ُح الظروف السياسّية  

 ا االع؟ اد عملموالياب ال ؟ ي  ن ناء األمنح ة أيضالالالالالً ال حرّي  ى إجراءاب األمن ال حرّي األخيرة، مثك ب

وا في أعقاب الع ي  من ال ج ابال ولّي، الذي رمة   ال؟ي ررعاها إيرا    رش يُمُه كا ؟الٍف من ال ُّ

 روجيه ال سالالالاع اب ودمج  الق راب وإعادة رحسالالالين ياب ال ؟ح ة رحسالالالين الردح من خالاي  ُن لموال

 الشركاء وإظ ار ال؟ل يم  عمى ال؟فّوق العس ري  
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 مداخلة لديفيد شينكر 

 حول حزب اهلل 

 واالنتخابات النيابية

   

 

 

 لموضوعا
 

 عنوان تحت األدنى الشـــرق لســـياســـات واشـــنطن لمعهد Zoom تطبيق عبر ندوة ضـــمن شـــينكر لديفيد مداخلة

 .  20221 أيار 12 بتاريخ" السياسية والتداعيات رصوالُف ياتالتحّد: لبنان وانتخابات والشيعة اهلل حزب ديناميات"

 

  شينكرالنقاط التي أثارها  أبرز

  ال حث الذي يّ م؟ه حنين غّ ار في ك؟اب ا األخير ي؟حّ ز الف رة السالالا  ة في أوسالالاط صالالانعي السالالياسالة

بأّنه ميميشالالالاليا إرهابية وكيمة ليرا ، ر ي ن عمى ل نا  ور ّ د "إسالالالالرا يك"، األميركية عن حزب اهلل 

شيعي عارا، وبال؟الي ال  شع ي  ضعاف ا كون ا ر؟ ّ؟ع ب؟أيي   لعي إ لالح اليرانية، ومن ال ورخ ا ال 

ي  ن رف يك هذه الحالة، وهذا غير صالالالالحيح، وحنين رث ت بأّ  شالالالاليعة ل نا  وحزب اهلل ليسالالالالوا ك؟مة 

 واح ة 

 السخط وال؟شّققاب ال؟ي طرأب  م زعمى  أشارب إلي ا حنين ر اّ و ااك شواه  ع ي ة ظ رب مؤّخرً هن

 للانعي السياسة األميركيين  اعمى حالة ال؟أيي  الشع ي لحزب اهلل، وهو ما يوّفر فرًص 

  مع األسالالف أع؟ق  بأّ  واشالالنطن لم رنظر بجّ ية السالال؟غالا الفرص الحيوية ضالال  حزب اهلل ال؟ي ظ رب

ل نا   االسالالالال؟ثناء الوحي  كا  إدارة بوش البن، بع  ثورة األرل ال؟ي هّي في ا الم نانيين لخراج  في

ضالال  رحالف حزب  ارذار ودع ؟ه سالالياسالاليً  14السالالوريين من ل نا   حين ا انحالب واشالالنطن ل؟حالف يوز 

 رذار  8ي رحالف ن معه ض ن ما ُس ّ اهلل ومَ 

  ّرذار في ان؟خاباب  14بم نا   لق  فعمت القميك السالالالال؟غالا فول رحالف  ااه؟ امً  إدارة أوباما كانت األيك

ك الرفاق نووي مع إيرا   أع؟ق  أّ  إدارة أوباما   وذلك مف وا بالنظر إلى روّج  م حين ا لم؟وّص 2009

                                                           
ار ال احثة في ال ع  ، ال؟ي يّ مت ك؟اب ا الج ي  "أرض أدار الن وة م ير مع   واشنطن روبرب سارموف، وشارك في ا كك من حنين غ ّ  1

في مع   واشنطن وال ساع  السابق  اي بيروب بشار حي ر، ثم ديفي  شين ر، ال احث حاليً حزب اهلل"، ثم ال حاضر في الجامعة األميركية ف

 لولير الخارجية األميركي لشؤو  الشرق األدنى 

https://www.youtube.com/watch?v=bCCi4KOYpnQ 

https://www.youtube.com/watch?v=bCCi4KOYpnQ
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ألغت برامج في ل نا  كانت يا  ة مع شخلياب شيعية مناهضة لحزب اهلل، األمر الذي جعك الضغوط 

  ر؟الشى عمى حزب اهلل

  ّراب: ويع االن يار ال الي، انفجار خالا إدارة ررامي أع نا االن؟ اه إلى ل نا   لق  حلك الع ي  من ال؟طو

ف في سالالالالوريا الذي كانت ال رفأ، رطّوَر برنامج اللالالالالواريف ال ييقة، انخراط حزب اهلل العسالالالال ري ال  مّ 

سالالالّنة  ي  ن القوا بأّننا كّنا ن مك أغم  م من السالالالوريين النسالالالَ ة ن؟يج؟ه موب حوالي نلالالالف مميو  

واألهم، ي نا ب حاولة منع حلالالالالوا  اسالالالال؟راريجية م؟عّ دة األوجه، حيث ي نا بأنشالالالالطة ع ي ة  أواًل 

ال نّظ ة ]حزب اهلل[ عمى ال  اخيك ال الية  كا  ل ينا ح مة الضغوط القلوز عمى إيرا ، ال؟ي يّملت 

ر بحوالي ر ويك ط را  لم نّظ اب في ال نطقة، ع ر خفض ي أو  700ي ة ال؟ ويك السالالالالنوي الذي ُيق ة

 لسالالالال ّ  اراب سالالالالعيً مميو  دوالر لحزب اهلل، وأظّن أّ  هذا ما دفع حزب اهلل أكثر نحو رجارة ال خ ّ  800

سالالالاب حزب اهلل ال الية، ك نك الجّ اا  وكّنا الفجوة في ال؟ ويك  ك ا أّننا فرضالالالنا عقوباب عمى مؤسالالالّ 

لين عمى مزامنة ذلك م ا لنيف ل نا ، حري لنيف اال ؟ اني بخفض ر شرة بع  يياا وكالة موديز لم؟

قف وراء خفض رلالالالنيف ين وفي اليوا ال؟الي أعمّنا فرض العقوباب عمى بنك الجّ اا، ل ن كّنا نحن مَ 

 [  ال نا  اال ؟ اني ]يقوا الج مة ضاح ً 

 من أفسالالال   ا م العقوباب أفرادً كذلك ي نا برفع يي ة األكالف عمى حمفاء حزب اهلل  لق  أدرجنا عمى يوا

حمفاء حزب اهلل من ضالالال ن م ج را  باسالالاليك  الرسالالالالة في هذا الطار كانت واضالالالحة، ال رقف الوالياب 

عمى االي؟لالالالاد  ابشالالال ك ع يق حزب اهلل ما ينع س سالالالم ً ال ؟ح ة فقط ضالالال  الفسالالالاد الذي ي؟وّرط به 

 ا يحلالالالك دو  أ  لن رسالالال؟في وا مأن م ج اب سالالالوف ر فع الث ن، أي  اأيضالالالً الم ناني، بك أّ  هناك 

 ر؟ضّرروا في س ع؟ م وملالح م ال الية 

 [ 2016بحثنا عن الفرص السياسية  رأينا أّ  هناك فرصة ل زي ة حزب اهلل ك ا في االن؟خاباب ال م ية  ]

كّنا نعمم ما حلالالالك في حالة "بيروب م ين؟ي" في م ينة بيروب خالا االن؟خاباب ال م ية، وأردنا ال ناء 

أّ  هذه ال نّظ ة ]حزب اهلل[ ليست ، ل ن كنا نؤّك  اى هذه ال؟جربة  كّنا نعي بأّ  ذلك سي و  رمزيً عم

 غير يابمة لم زي ة 

   منلالالال ي ك سالالالاع  لولير الخارجية لشالالالؤو  في ا  تروّل ال؟ي في ال ّ ةلق  لرعنا رجاا أع اا شالالاليعة

اب عمنية مع ءك ال ناسال اب عق ُب عشالا  وفي كمّراب رين أو ثالثالشالرق األدنى سالافرب إلى ل نا  مرّ 

ق ا  سميم  الف رة  ك ص يقي العزيز لُ رجاا أع اا شيعة معارضين لحزب اهلل  هذا جرز ررري ه من ي  

كانت ر؟مّخص بال؟رويج لفرص اي؟لالالالادية لم ناطق الشالالاليعية، لم سالالالاع ة عمى إضالالالعاف اع؟ اد هذه 

وأع؟ق  أّننا أحرلنا بعض ال؟قّ ا ك  اية، ول ن ال ناطق عمى حزب اهلل  لق  ع منا بج   من أجك ذلك، 

 ألس اب ع ي ة ومن ا انفجار ال رفأ لم ر؟عّزل 
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  أعضالالالالاء م  عين من ال ج؟ ع ج؟ ع ال  ني الشالالالاليعي  لق  ال؟قيت لق  ي نا ب عم ال ج؟ ع ال  ني  ال

صالالحافيين شالاليعة، كأشالالخاص ي ؟ و  ل ويع ضالالو  رسالالّمط حزب اهلل  لق  ال؟قيت ال  ني الشالاليعي يعار

  خالا ويت هوي ع الرا ع في جنوب ل نا ، الذي ينشر عن فساد حزب اهلل الل ؟روني"جنوبية"، ال ويع 

يرفض اع؟ ار ال ج؟ ع الشالالالاليعي وحزب اهلل عمى أّن  ا حالة واح ة  لق   ايلالالالالير أع؟ق  أّننا أخذنا روّج ً 

ذا السالالالالخط عمى حزب اهلل  مع األسالالالالف لم ن ؟مك ال ثير من حاولنا ال حث عن الفرص لم ناء عمى ه

  اصحيحً كا  ال؟وّجه  في أ لم ننجح في أي من هذه الخطواب، ل ن ال شك  ولعّمناالويت، 

   بخلوص ال؟وّجه ال؟لالحي لدارة باي  ، بالنظر إلى ط وح ا بال؟وّصك الرفاق نووي مع إيرا ، أع؟ق

سُيسَ؟أَنف ال؟ ويك اليراني عن  مس؟وياره ال؟ي كا   ايري ً لة العقوباب أّ  حزب اهلل م؟فا ك بأّنه مع إلا

سك  عمي ا ي ك ح مة الضالغوط القلالوز  بع  ثالث أسالابيع فقط عمى اسال؟الا إدارة باي   السالمطة أر

ق ا  سالالالالميم في جنوب ل نا  خالا ليارة له هناك  كا  ذلك بالغ االح؟راف الغ؟ياا لُ  احزب اهلل فريقً 

ساويً  دً  ال نه لم ي ن أمرً ، امأ ع  كا  م  ة سنواب، وي ك  اغير م؟وية ص رب ولارة  اسنواب رقري ً  8منذ  أ

أ  ي قى وال يخاف من ررهيي معرةض لالغ؟ياا، ول ّنه اخ؟ار  بأّنه لمق ا  االخارجية األميركية رحذيرً 

 هّ دوه ل ي يس ت ل ّنه رفض االنلياح  لق حزب اهلل  

  ًال يخشالالالو  ال؟حّ ث، وأع؟ق  بأّ  حزب اهلل يضالالالغط عمي م ع ر عا الر م هناك شالالاليعة شالالالجعا امؤّخر  

وعشا رهم  وك ا رشير حنين في بحث ا، هناك شيعة يرفضو  والية الفقيه، وارر اط م ال يني ليس 

ساد حزب اهلل وروّرطه في ال مار  شيعة يرفضو  ف في إيرا  بك في العراق أو ح؟ى في ل نا ، وهناك 

في ل نا   لذلك، سالالالالواًء ح م في واشالالالالنطن ال ي قراطيو  أو الج  وريو ، عمى  ال الي الذي حلالالالالك

 الدارة األميركية أ  رنظر في اس؟غالا هذا الوايع  

  اب ال سّمحة الم نانية، عمى ن هذا هو سياسة أميركية رس ية رقمي ية م نّية عمى ر ويك القوّ مال  يك

في ل نا   هناك ميزة في ر ويك هذه ال ؤسالالسالالة  هي إلى االسالال؟قرار بطريقة ما هذا سالاليؤّدي أّ  أمك 

ست حاًل  ولن ر و  عامك رغيير في ل نا ؛ في الحقيقة الجيل الم ناني لن ي نع ان يار ال ولة  اشافيً  لي

ج ي ة مع "إسرا يك"  إّ  رركيز الجيل الم ناني باس؟ثناء حزب  احزب اهلل حربً  أو أّنه سيحوا دو  شنّ 

صالالالفة السالالال؟ رار األمر الوايع الحالي وبشالالال ك مرجةح سالالاليؤّدي ل زي  من ر هور اهلل من روّج اره هو و

 االس؟قرار في ل نا  

 سالالالالؤاا الن وة، عمى الرغم من االح؟جاجاب ال؟ي حلالالالالمت عاا  نكم ة أخيرة عن االن؟خاباب، إجابة ع

، والسالالخط الشالالع ي ال ّ؟سالالع في ل نا ، ال أرز أّ  االن؟خاباب سالال؟غّير الوضالالع بشالال ك دراماري ي  2019

حزب اهلل ال يح؟را ن؟ا ج االن؟خاباب  هو  هو أ  2009و 2005، م ا نعمم أّنه حلالالالالك في عامي أواًل 

اج؟احوا  2008اق االي؟راح  عن ما حاولت الح ومة أ  رقوا بأمر عاا يؤمن باالثنين: الرصالالالالاص وأور
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لمحؤوا دو  حلالالالالوا ذلك،  ابيروب وأطمقوا النار عمى بيت ر يس الولراء والجيل لم يفعك شالالالالينً 

س؟طيعو  ]م؟ ّ  ً  سيحي مفي  هنا اوكأّن م ي شي، وال ج؟ ع ال  س ي رخر يعّزل ف رة أّنه لن ي؟غّير  [! و

مع حزب اهلل ول؟سالالّ  ه  هنل؟واطُ عمى أّنه فاسالال   سالالواء ل؟لالالوير ال؟يار الوطني الحرّ لنف م ما سالاليحلالالك، 

ب عاناة ال سالالالاليحيين، ال أح  يعرف أين سالالالال؟ذهي هذه األصالالالالواب ال سالالالاليحية  ل ن ما أعرفه هو أّ  

  ؟ ين بأ  ي؟زّع وا لقادة النرجسالاليين والشالالخلالالانيين الال عارضالالة منقسالال ة بشالال ك مريع، ور ؟مئ با

حزب ي؟رّشح في  100أ  ي؟وّح وا لإلطاحة بالنخ ة الفاس ة  هناك حوالي ب ر من اه؟ ام مأكثأحزاب م 

ال عض أن م سيأكمو  بعض م كك هذه األحزاب اللغيرة، وأخّ ن  ااالن؟خاباب، األحزاب ال ع؟ادة وأيًض 

 ولن يربحوا ما ي في من ال قاع  لح اث رحّوا في ال؟وال  

  ًمن الشالالالالعي 80% إلى 75، مع حوالي اعادة، كال؟ي ي ّر ب ا ل نا  حاليً ، في األوياب اللالالالالع ة اأخير %

الم نالالاني رحالالت خط الفقر، أع؟قالال  أّ  النالالاس يجنحو  لمعودة إلى جالالذورهم الطالالا فيالالة ل؟ح ي م من 

ًس  سنرز أنا سيعودو  إلى موايع م الطا فية بطريقة ما  االطوا ف األخرز في ل نا   لذلك أع؟ق  أّننا 

لالعي  نقطة أخيرة، أع؟ق  أّني م ؟م ب عرفة ما ساليحلالك، سالواء أ  يحلالك حزب اهلل لموضالع ال انظرً 

، كا  هناك ل ن لننظر إلى اللورة األوسع عمى أصواب هنا أو هناك، وخاصة في ال ج؟ ع ال سيحي،

دارة ب ذه االن؟خاباب وال أع؟ق  بأّ  عمى ال لست م؟فا اًل  اوي  حّممنا األرياا  أنا شخليً  اان؟خاباب سابقً 

طّ  ظاا مع ناك ن باب  ه خا هذه االن؟ ية أ  رراهن عمى  هذاألميرك ثك  باب ب  خا نا ، واالن؟  هك في ل 

 ن؟خابية لن رلمحه بش ك واضح االقوانين ال

 ح مج دً يري   كا قاري الذي ال يعمن صالالراحة إل ينا اآل  نجيي مي ل؟وّلي ر اسالالة الح ومة  ا  أ  ي؟رشالالّ

ي ي؟حّ ك ال سالالؤولية، وهو ليس من النوح الذي يسالال؟قيك بسالال ولة الذالرجك  القادمة  هو يوحي بأّنه

ك ا فعك الحريري أكثر من مرة  السالالياسالالة في ل نا  رحّرك ا شالالخلالالية القا   السالالياسالالي  ل يك الزع اء 

خ ا ملالالالالالح م  الحريري ليس ري ؟الوج ة ال، ويأخذو  الج اهير في الزعامةأبناءهم الذين يوّرثو  

ما   انوعً  اال ج؟ ع السالالّني ضالالا عً ي  و ورب ا لذلك  ،اسالالابقً  صالالفقاب مع حزب اهلل، فق  عق  ادواًء شالالافيً 

حوا وسالالوف ُينَ؟َخ و ، وأعرف بعضالال م في شالال اا ل نا  مثاًل هناك أشالالخاص جّي و  اخ؟اروا  ، أ  ي؟رشالالّ

 ل ّن م يف؟ق و  إلى ال ظّمة ال؟ي كا  يوّفرها ريار ال س؟ق ك 

 ميه عمى كك الج  اب، وهذا يشالالالال ك مالحق؟ م داخك ل نا  ل؟؟عامك مع حزب اهلل عميك أّ  رضالالالالغط ع

وفي مجاالب أخرز،  اي؟لالالالادًياع ر مالحقة إيرا ،  اودعم األشالالالخاص ال سالالال؟عّ ين ل واج ؟ م، وأيضالالالً 

لزعزعة  اياب ولرع ل ي ال يحلالالموا عمى رلالالاريح مرور بع  خمق م كك هذه ال ميشالال رضالالغط عمي م

  ااالس؟قرار في بم ان 

 



17 

 
 
 
 
 

  
 بعد األوسط والشرق روسيا

 في شهادة: أوكرانيا

 األميركي الكونغرس

   

 

 

 لموضوعا
 

 عنوان تحتشـــهادة  االنتشـــار، وعدم الســـال  لنزع فيينا مركز في أولى مشـــاركة باحثةوهي  نوت، هانا قّدمت

سيا نظرة" شرق لمنطقة رو سط ال شمال األو شؤون الفرعية اللجنة أمام "ألوكرانيا غزوها أعقاب في إفريقيا و  لل

شرق حول األميركي ابالنّو مجلس في الخارجية سط ال شمال األو  18 بتاريخ العالمي اإلرهاب ومكافحة إفريقيا و

 .  2022 أيار

 

  الشهادة نّص

يراركم بعق  جمسة اس؟ اح حوا رأثير الغزو الروسي ألوكرانيا عمى منطقة الشرق األوسط وش اا إفريقيا 

(MENA  بين ا رس؟قر روسيا في ا ُيرّجح أ  ر و    ي و  في روييت أنسي من ال؟وييت الحالي ك ال ي  ن أ

حرًبا ع وانية طويمة األم  ض  أوكرانيا، فإ  اآلثار ال ؟؟الية ي؟م الشعور ب ا بش ك ر ريجي في ج يع أنحاء 

اوف بشأ  إم اداب الق ح اررفاح أسعار الطاية، واررفاح أسعار ال واد الغذا ية، وليادة ال خ -الشرق األوسط 

 ا إلى ساحة لم نافسة بين روسيا والغرب ك ا أ  هناك أيًضا مخاوف من أ  ال نطقة ي  ر؟حوّ  في ال س؟ق ك 

  كيف رنظر موس و إلى منطقة الشرق األوسط وش اا إفريقيا في هذا العلر الج ي   

والخ راء الروس في موس و ي ك أياا فقط من كا  رق يري، الذي أع ب رأكي ه في ال حادثاب مع ال سؤولين 

ش اط، أ  ن ج روسيا في ال نطقة ي  اس؟قر في أسموب ع ك مس؟قر في السنواب  24غزو روسيا ألوكرانيا في 

 ل؟حقيق ملالح أمنية واي؟لادية م  ة في ال نطقة   رسعىروسيا أ   ااألخيرة  ك 

وماسي في سوريا ضروريين لنشاء منطقة عاللة عمى ، رع؟ ر موس و وجودها العس ري ونفوذها ال بمأواًل 

أي، الضغط العس ري ض   -جان  ا الجنوبي، ل واج ة ال؟  ي اب األمنية ال ؟لّورة من داخك ال نطقة وخارج ا 

الوالياب ال ؟ح ة وحمف ش اا األطمسي خارج أوروبا  وي  مّ ن هذا الوجود موس و أيًضا من إبرال يّور ا خارج 

 والشرق األوسط رق ال حر األبيض ال ؟وسط سوريا في ش
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ثانًيا، رحّولت روسيا إلى منطقة الشرق األوسط وش اا إفريقيا في ج   أوسع ل؟نويع عاليار ا االي؟لادية في 

، وإ  كا  ذلك بنجاف مح ود ي؟جاول مجاالب مح دة رش ك م يعاب 2014أعقاب ضم ش ه جزيرة القرا عاا 

سعي ا ل؟حقيق هذه ال لالح، كانت  وفي األسمحة، واللادراب النووية ال  نية، وإم اداب الق ح، والسياحة 

، بلرف النظر عن الوجود العس ري ال ح ود رنطويروسيا رنّفذ مقاربة "منخفضة ال؟ مفة وعالية االضطراب" 

في سوريا، عمى دبموماسية نشطة لمغاية ور ؟ي اب مخ؟مطة مثك اس؟خ اا الشركاب العس رية الخاصة 

ع مي من ال لالح الذارية لمج اب الفاعمة اليمي ية ل؟حقيق رس؟في  روسيا بش ك و مة وال عموماب ال ضمّ 

 أه اف ا، مع القميك من االه؟ اا بحقوق النسا  أو سيادة القانو  

منذ لن ي؟غير هذا الن ج رجاه منطقة الشرق األوسط وش اا إفريقيا بش ك جذري بع  الغزو الروسي ألوكرانيا  

الجزء الر يسي من هذا الج   هو  ل؟عامك مع الالع ين اليمي يين ش اط، ب أب ال بموماسية الروسية في ا 24

رعويض عوايي العقوباب الغربية طويمة ال  ز عمى االي؟لاد الروسي مع إث اب أن ا دولة غير معزولة 

  ا  األس وح ال اضي، بع  أا ل ذه الغاية، لار ولير الخارجية الروسي سيرغي الفروف الجزا ر وع ّ ورحقيقً  دولًيا 

اس؟ضاف ولراء خارجية الجزا ر وملر واألرد  والعراق ويطر والسودا  والماراب العربية ال ؟ح ة في موس و 

 في ش ري رذار ونيسا  

ي  ر و  ج ود روسيا في رح ي  نطاق الفرص في ج يع أنحاء ال نطقة ملحوبة بنفور عس ري من ال خاطرة  

اب األميركية في سوريا بين ا ة ال اوية رجاه القوّ أع اا حافّ من ال رّجح أ  يسعى الجيل الروسي إلى رجّني 

يظك الجزء األك ر من الجيل في الخ مة الفعمية مم؟زًما بال امك داخك أوكرانيا  من غير ال رّجح أ  ي؟م رحّ ي 

  رلياب منع ال؟لادا األميركية الروسية القا  ة في سوريا  

ة العس رية لويت طويك بس ي الحرب في أوكرانيا، ي  رع؟   روسيا من ذلك، وبس ي الحاجة لمقوز ال شري ب اًل 

ه في منطقة الشرق األوسط وش اا إفريقيا   ال جينة لمحفاث عمى نفوذها وبنا بش ك م ّثف عمى الوسا ك

ي لثارة الع اء بين ال ج؟ عاب ال س؟قط ة، أو محاوالب ال؟ خك في ويش ك ذلك ح الب ال؟ضميك، والع ك السرّ 

 ؟خاباب االن

 ال؟عاو  الروسي مع الوالياب ال ؟ح ة في منطقة الشرق األوسط وش اا إفريقيا بع  غزو أوكرانيا

ح أ  رخ؟مف رغ ة روسيا ي ال خاطر العس رية والحفاث عمى ال  اسي، من ال رجّ وسط الج ود ال ؟وّيعة ل؟جنّ 

من مواج ؟ اك من حالة إلى أخرز  في السنواب ال اضية، ظمت ممفاب  في ال؟عاو  مع الوالياب ال ؟ح ة )ب اًل 

ال ساع اب  أسمحة ال مار الشامك، وب رجة أيكان؟شار  ح وع اال؟سمّ من  الح ّ  -دة الشرق األوسط ال ح ّ 
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ياب معزولة إلى ح  ما عن االن  اش األوسع في العال ،النسانية والع مياب السياسية ال؟ي رقودها األمم ال ؟ح ة

 ي  ي؟ضاءا اس؟ع اد روسيا العاا لفلك هذه القضايا  لغربية الروسية  من اآل  فلاعً اا

من األسمحة النووية وع ا االن؟شار، فإ  ال  ف األساسي لروسيا في منع إيرا  من حيالة سالف  ب ًءا من الح ّ 

؟عادة خطة الع ك الشاممة نووي لم ي؟غير  وعمى الرغم من أ  موس و ب ب مس؟ع ة لفشاا ال فاوضاب الس

الوالياب ال ؟ح ة بأ  ال؟جارة واالس؟ث ار  لض اناب ال  ؟وبةك في أوا ك رذار ع ر ال طال ة JCPOAال ش؟ركة )

الحًقا  ر ّينوال؟عاو  العس ري ال؟قني الروسي مع ط را  لن رعريمه العقوباب ال فروضة عمي ا بس ي أوكرانيا، 

  ت عن رمك ال طالي  أن ا رخمّ 

خالا األسابيع األخيرة، عّمق ال بموماسيو  الروس بش ك أيك روارًرا عمى ال حادثاب، حيث رحّوا االه؟ اا إلى 

 اب ك، من القا  ة األميركية لم نظIRGCمسألة إلالة فيمق الق س اليراني، ذراح الحرس الثوري السالمي )

راب الجيوسياسية الحالية ي  رقّمك من ى أ  ال؟ورّ أل ح دبموماسي روسي مؤخًرا إل ومع ذلك الرهابية األجن ية 

اس؟ع اد موس و ل ذا رأس ماا سياسي ك ير لم؟وّسط في وضع الم ساب األخيرة عمى اللفقة النووية  وسواء 

ف ن غير ال رّجح أ  ر عم روسيا ج ود الوالياب  طة الع ك الشاممة ال ش؟ركة أا اليّررب األطراف اس؟عادة خ

  ؟  ي اب األخرز، مثك اس؟خ اا إيرا  لملواريف والوكالء  ال ؟ح ة ل  ح ال

عمى فلك هذه القضايا عن ال مف النووي مع األمك في االس؟فادة من سياساب إيرا   لسنوابأصرب روسيا 

 ّ د ال لالح ر  ي اب إيرا  اللاروخية والوكيمة ال رؤدي إلى حرب إيمي ية شاممة أو ر دامتاليمي ية  ما 

فإ  ع ا االس؟قرار الذي روّل ه يضعف موارد الوالياب ال ؟ح ة بين ا يررقي بروسيا   ك م اشرالروسية بش

  كوسيط إيمي ي  

ي   نشطة إيرا  اليمي ية  في الوايعر الحساباب الروسية ال ؟عّمقة بأح أ  ر؟غيّ بع  غزو أوكرانيا، من غير ال رجّ 

ي ال ش؟رو  اليمي يو  اآلخرو  األنظ ة الروسية يرا ، إذا رجنّ ر و  روسيا أكثر اس؟ع اًدا ل يع أسمحة م؟طّورة ل

بس ي ال؟  ي  ال ؟زاي  بالعقوباب األميركية ب وجي يانو  م افحة أع اء أميركا من خالا العقوباب 

(CAATSA غير ال سؤوا لروسيا  أخيًرا، ر؟طّمي ر اعياب ال؟  ي  ك، أو بس ي القمق من العقوباب الغربية

 دييقة  القوة النووية ض  أوكرانيا الرجاهاب االن؟شار في ال نطقة مراي ةً باس؟خ اا 

، الذي يعطي رفاصيك 2585 ن ال ف؟رض رج ي  يرار مجمس األمن ال ولي ريم فأما الوضع النساني في سوريا 

 في ر ول  ُيخشى عمى نطاق واسع من ر باب ال وز عمى الح ود مع رركيارفويض نقك ال ساع اب ع ر مع 

  الفي؟و الروسي، عمى الرغم من أ  مثك هذا العريمة لن رخ ا ملالح موس و  
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ي رفايم ألمة الغذاء في سوريا من خالا إغالق من الناحية ال نطقية، ين غي أ  يرغي ال رممين في رجنّ 

نت روسيا ال ساع اب ع ر الح ود، خاصة إذا ظّمت ن اية المع ة في أوكرانيا بعي ة ال ناا  عالوة عمى ذلك، ج

الليف ال اضي، ب ا في ذلك االه؟ اا ال بموماسي ال  ثف من العواصم الغربية،  2585م اسي من دعم القرار 

ح أ  ر ؟  حساباب من ال رجّ  ومع ذلك  سوريا، وام؟نا  رركيا  ر لحميف؟ اوال؟وسع في مساع ة ال؟عافي ال   ّ 

ع للمم ال ؟ح ة إلى ما وراء سوريا ل؟ش ك الوضع روسيا في ا ي؟عمق بال؟لويت ال ق ك ل جمس األمن ال؟اب

  الجيوسياسي األوسع  

في بروكسك، ووسط الع اء ال ؟زاي  سوريا خاص بلام انحين لاألخير  ؤر ر البع  رفض الحلوا عمى مقع  في 

اد بين روسيا وال وا الغربية في نظاا األمم ال ؟ح ة بش ك عاا، ي  رخ؟ار موس و منع ال؟ج ي ، مع اس؟ ع

ع الح ومة األميركية حق النقض الروسي لذلك سي و  من الح  ة أ  ر؟ويّ   حساباب ال؟ مفة والعا   ال نطقية 

يرار  يع ّ  وأ  ر ّثف الج ود ل عم السوريين )ورركياك من خالا رلياب ليست رهينة ال وافقة ال ورية لروسيا 

ب اي؟لادية معّينة في ال ناطق غير الخاضعة لسيطرة ولارة الخزانة األميركية األخير بالس اف بأنشطة في يطاعا

 النظاا في سوريا خطوة في هذا االرجاه 

ح أيًضا أ  ر ارس روسيا ضغوًطا عمى راب الروسية الغربية ال ؟لاع ة في أوروبا، من غير ال رجّ وسط ال؟ورّ 

"هين؟ ا اللغيرة" في دورر ا الح ومة السورية لالنخراط بش ك جوهري في المجنة ال س؟ورية، ال؟ي انعق ب 

هم: لق  نظرب موس و، وس؟س؟ ر في النظر إلى السابعة في جنيف أواخر رذار  ال ين غي أ  ي و  ل ينا أي وَ 

إلى ح  ك ير وسيمة لم  اطمة في أي رغيير سياسي ذي مغزز في سوريا  وروسيا حريلة عمى عمى أن ا المجنة 

ر و  يادرة عمى الشارة إلى مشاركة سوريا في ع مية رقودها األمم إبقاء لجنة "دعم الحياة"، عمى أمك أ  

ا في الويت ال ؟ح ة عن  ال عوة إلى ال؟ط يع مع ح ومة األس ، ل ن ا ال رشعر بأن ا ممزمة لرفية ع م ا ي؟ق ّ 

  ال ناسي  

العربية وح ومة من ذلك، س؟عطي موس و األولوية لج ودها ال س؟ رة ل؟عزيز ال؟ط يع بين دوا الخميج  ب اًل 

رم رسجيك  ا الل دفي هذ  األس ، عمى أمك أ  ر؟  ن األولى من رقاسم عيء الحفاث عمى سوريا اي؟لادًيا 

ر أ  رعطي روسيا في الوايع، من ال ؟لوّ   ليارة الر يس األس  األخيرة إلى أبو ظ ي بش ك إيجابي في موس و 

 لمطوارئ ال؟ي ي  رح؟اج اس؟ع ادً وذلك اريا بإلحاف أك ر،   ليرا  في سواآل  األولوية لظ ور ثقك عربي موال

  ا روسيا ل؟قميص وجودها في سوريا بس ي أوكرانيا إلي

، كانت موس و ر رك بش ك دوري إم انية االس؟فادة من ال؟عاو  بشأ  2015ي ك ال؟ خك في سوريا عاا 

القضايا الثنا ية األخرز  في السنواب ة واشنطن بشأ  سن نيّ وراء حُ  ايضايا مخ؟ارة في الشرق األوسط سعيً 
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أص حت القيادة الروسية ررفض بش ك م؟زاي  هذا االح؟ اا  إلى جاني االع؟قاد ال وجود في موس و  األخيرة

بأ  ن ج روسيا الخاص رجاه الشرق األوسط ناجح ومس؟ اا، من ال ح؟ ك أ  ي؟ ّثف هذا ال ويف الرافض في 

 ي إلى مزي  من النضاا ض  ال؟عاو  مع الوالياب ال ؟ح ة يا وي  يؤدّ أعقاب الغزو الروسي لحرب أوكران

 ين   ك حمفاء الوالياب ال ؟ح ة وشركا  ا اليمي يّ فرص ل؟قويض "الجموس عمى السياج" من ي  

ين م؟رّددين في إدانة موس و كا  معظم حمفاء وشركاء الوالياب ال ؟ح ة اليمي يّ  بع  الغزو الروسي ألوكرانيا

ياطع أو ال ساع ة في رولي  الضغط عمى االي؟لاد الروسي  رفضت ال  م ة العربية السعودية طم اب بش ك 

الوالياب ال ؟ح ة لضف ال زي  من النفط لم ساع ة في ررويض اررفاح أسعار الخاا، وأصّرب عمى االل؟زاا 

  بارفاي ا مع شركاء أوبك + بشأ  مس؟وياب الن؟اج  

وبحسي ما  ويت عمى يرار ل جمس األمن ال ولي ي ين الغزو الروسي في أواخر ش اط ام؟نعت الماراب عن ال؟ل

كي باي  ، وام؟نعت ج يع ريرفض القادة السعوديو  والماراريو  ال  ال اب ال ارفية مع الر يس األمفق  ورد 

ابع للمم دوا مجمس ال؟عاو  الخميجي عن ال؟لويت عمى رعميق عضوية روسيا في مجمس حقوق النسا  ال؟

 ال ؟ح ة في أوا ك نيسا  

ة، حيث يّ ا ال سؤولو  ان؟قاداب ش ي ة لع مياب الق؟ك الروسية ال وايف السرا يمية في حرب أوكرانيا أكثر ديّ 

ب من العقوباب  بع  الخالف األخير في في بوشا األوكرانية أو أشاروا إلى أ  "إسرا يك" لن رساع  روسيا بال؟ رّ 

الروسية السرا يمية، الناجم عن رلريحاب ولير الخارجية الفروف ال عادية لمسامية، ورد أ  "إسرا يك" العالياب 

ح أ  رس؟ ر "إسرا يك" في السير من ال رجّ  ومع ذلك ية غير م ي؟ة ألوكرانيا اب عس رر رس ليادة روفير مع ّ 

من وجود  محوث الذي رمع ه األخيرة في الح ّ بحذر، واالب؟عاد عن دعم العقوباب ض  روسيا، بالنظر إلى ال ور ال 

 الوكالء ال  عومين من إيرا  في جنوب سوريا والحاجة إلى ع ا ال؟ضارب مع الجيل الروسي 

ين إلى "االب؟عاد" عن حرب أوكرانيا، إلى أيلى ح  م  ن، إ  ميك حمفاء الوالياب ال ؟ح ة وشركا  ا اليمي يّ 

 ش اط  24معظ  ا يعود إلى ما ي ك م؟جّذر في ع د من االع؟ اراب، 

 مفاده أ  حرب أوكرانيا ليست حرب م رلّور في منطقة الشرق األوسط وش اا إفريقيا 

ي يك ال حاورو  اليمي يو  إلى النظر لملراح من منظور القوز العظ ى، ويلفونه بأنه حرب بين الوالياب 

ه، عمى األيك جز ًيا، إجراءاب النارو رجاه روسيا، ال ؟ح ة وحمف النارو من ج ة وروسيا من ج ة أخرز، رغّذي

عمى ع س ال ج؟ عاب الغربية، وأوكرانيا  ن؟يجة لذلك، هي  ع وانية روسية ض  دولة ذاب سيادةوليس حرًبا 

 ال ي؟م رسجيك اللراح في ج يع أنحاء الشرق األوسط باع؟ اره اخ؟ اًرا لال "نظاا دولي يا م عمى القواع " 
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عمى حرب أوكرانيا  ُينظر إلى الج ود  ال نظور من خالا ار اا الغرب ب عايير مزدوجة في الردّ م هذا وي  رضخّ 

ال بموماسية ال امة والفورية بشأ  أوكرانيا، وال عم العس ري ل ييف، واس؟ق اا الالجنين األوكرانيين في ال وا 

اعاب في الجوار ال  اشر ألوروبا أكثر من عمى أن ا مؤشر عمى ميك الغرب إلى االه؟ اا بش ك ك ير بالنز ،الغربية

 رمك ال وجودة في الشرق األوسط 

خي اليمي ية بشأ  اس؟ رارية ض اناب األمن راب الخاصة بأوكرانيا بس ي مخاوف النُ ر؟فايم هذه ال؟لوّ 

 يً ا حاًدا"  يه الوالياب ال ؟ح ة "ررلعي  ما رس ّ  كا  من شأنهالذي  –ال؟قمي ية األميركية  أّدز غزو أوكرانيا 

إلى رفايم ال خاوف بين حمفاء الوالياب  -ًيا طويك األم " في اللين بين ا رواجه "رح ّ  من روسيا في أوروبا

  ال ؟ح ة وشركا  ا بشأ  انسحاب الوالياب ال ؟ح ة ال ؟سارح من ال نطقة  

دي ل ي ا لمشرق أ  رس؟خ ا الوالياب ال ؟ح ة أي نطاق رردّ  روّجس من اح؟ اابالضافة إلى ذلك، هناك 

األوسط لعطاء األولوية لم؟  ي  النووي اليراني، ولن رولي اه؟ اًما كافًيا ألنشطة إيرا  اللاروخية ولنشاط 

يا واللين وال؟ي رع؟ رها الع ي  من ال وا العربية ال؟ح ي األك ر ألمن م  رقّ ر ال وا اليمي ية أ  روس -وكال  ا 

ال ؟ح ة يّوة م؟راجعة  بالضافة ي  ر آل  الفراا الناشئ في منطقة م؟قّم ة بش ك م؟زاي  حيث بارت الوالياب 

ي لى أ  ل ك دولة في ال نطقة ملالح ا االي؟لادية واألمنية الخاصة لمغاية مع روسيا وال؟ي رحوا دو  ر نّ إ

 يا لروسيا بشأ  حرب أوكران امناهًض  امويف أكثر حزمً 

 أ  ع ًدا يمياًل  ي  وأخيًرا، عمى الرغم من فشك الجيل الروسي في رحقيق أه افه األصمية في غزو أوكرانيا، 

 ة عمى من ال وا اليمي ية عمى اس؟ع اد الس؟خالص اس؟ن؟اجاب ياطعة بشأ  ن؟يجة الحرب، واآلثار ال ؟ررّ 

ياب الوشي ة ي ية منشغمة حالًيا ب عالجة ال؟ح ّ ة إلى أ  الح وماب اليمرشير األدلّ و روسيا، في هذا الويت 

م واألمن الغذا ي وأسعار الطاية ال ررفعة وليست مس؟ع ة الرخاذ يراراب اس؟راريجية بشأ  ال ؟عمقة بال؟ضخّ 

 عاليار ا ال س؟ق مية مع روسيا 

ض  روسيا مح ودة ين ينقم و  ي  ننا اع؟ ار أ  فرص الوالياب ال ؟ح ة في جعك الحمفاء والشركاء اليمي يّ 

لمغاية  من ال ؤك  أ  مزيًجا من األداء العس ري الروسي الضعيف ال س؟ ر في أوكرانيا مع وجود عالماب أوضح 

ع اللناعي العس ري الروسي وال شروح االي؟لادي الروسي ي  ن أ  يؤدي ل؟أثير العقوباب الغربية عمى ال ج ّ 

محة الروسية وال؟قنياب األخرز عمى ال  ز ال ؟وسط  إذا رراجع بال؟أكي  إلى رآكك الجاذبية االي؟لادية للس

فس؟ح؟اج الوالياب ال ؟ح ة  إفريقيا بس ي عوايي حرب أوكرانياالنفوذ الروسي في منطقة الشرق األوسط وش اا 

ابة ل نع الخلوا اآلخرين من اس؟غالا الفراا النارج سواء كا  ذلك ي؟عمق إلى ال؟ خك ورق يم ب ا ك جذّ 

  اا يياا اللين ب؟ق يم رقنياب اس؟راريجية ع ر ال نطقة أو روّسع نفوذ إيرا  في سوريا باح؟
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األساسيو  عمى ررسيخ ا وشركافها الوالياب ال ؟ح ة واألهم من ذلك، إ  رخفيف العالياب ال؟ي ع ك حمفاء 

عالجة رلوراب في م -مع روسيا سي؟طمي عمى األرجح اس؟راريجية إيمي ية لموالياب ال ؟ح ة ر و  شاممة 

دة في ال؟خفيف ول ن ا أيًضا مح ّ  -عة مسعي إلى عالياب يوز عظ ى م؟نوّ لي اب ال؟ي دفعت رمك ال م ا  ال؟  

من ال لالح ال  يزة لمج اب الفاعمة في ال؟عامك مع روسيا  نظًرا أل  ال وا األوروبية ر؟أثر بش ك م اشر 

 اشر في منطقة الشرق األوسط وش اا إفريقيا بين ا رسعى باللراح وع ا االس؟قرار وال جرة في جوارها ال 

ملادر الطاية ال وجودة  نحوا من خالا ال؟حوّ وذلك أيًضا إلى رقميك اع؟ ادها عمى ال ي روكربوناب من روسيا 

في ال نطقة، يجي عمى الوالياب ال ؟ح ة أ  رسعى إلى دور أوروبي أك ر ومسؤولية أك ر في مثك هذه 

 ية االس؟راريجية اليمي 
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تعليقات الصحافة التركية 

حول العملية العسكرية 

 المحتملة في سوريا

   

 

 

 لموضوعا
 

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أروغان عن التحضــــير لعملية عســــكرية جديدة في الشــــمال  2022أيار  24بتاريخ 

 أبرز ما تناقلته الصحف والمواقع التركية حول هاه العملية.السوري. فيما يلي 

 

  أبرز التعليقات الصحفية

 

 :1للعملية حول التحضير

  ّومن ا إلى ال ناطق الح ودية  ة أواًل نَ إرساا ال رك اب العس رية إلى أضَ  سي؟م 

  نة  القرار بشأ  ب ء الع مية يعود في ال  90 ة س؟ع اداب اك؟ مت بنسإ  االفبحسي ال لادر العس رية

 إلى الر يس أردوغا   

  ال؟حضير لمع مية العس رية والح يث عن ا ال يعني إطالق الع مية بك ي  ي و  ل عم ال فاوضاب الحالية

بخلوص سحي يس  من الح ود ومن ج  2019مع روسيا والوالياب ال ؟ح ة ل؟نفيذ ارفايية سورشي 

 ورك رفعت  

  من الجنود األرراك، و"الجيل الوطني السوري" ال والي ألنقرة  األفً  50سيشارك في الع مية 

 

 :2حول األهداف العسكرية للعملية

  إ  رركيا س؟طمق يريً ا ع مية عس رية ج ي ة عمى طوا  ياا الر يس ال؟ركي رجي طيي أردوغا

 ح ودها الجنوبية ل  افحة ال؟  ي اب الرهابية ل ذه ال ناطق 

  ك مياًل  6 18ا )كيموم؟رً  30ياا أردوغا  إ  الع مية الج ي ة س؟س؟أنف الج ود لنشاء مناطق رمنة بعرض

  عمى طوا الح ود ال؟ركية مع سوريا 

                                                           
1 Turkiye Gazetesi, Yeni Safak  
2 TRT Haber, Hurriyet, Cumhuriyet, Daily Sabah, Yeni Safak, Haber Turk, Yenica Gazetesi  
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  ّ ي كك من العراق وسوريا ألوا مرة ا  فهناك ع مي؟ا  س؟؟ 

  س؟ قى الع مية محلورة في غرب الفراب في الويت الحالي  رك رفعت منطقة رعاني في ا رركيا من

 رري  السيطرة عمى من ج  ص اح  ك ا أ  العناصر العربية داخك الجيل السوري الحرّ 

  مجمس  أح   داود أوغمواسة إح ز األه اف أيًضا نقك ي ر سمي ا  شاه إلى مويعه السابق  خالا ر

كيموم؟ًرا من الح ود  27ك الضريح من ش اا غرب م ينة صرين، في محافظة حمي وحوالي ق  نُ الولراء 

 ك السورية Eşmesiال؟ركية إلى يرية إش سي )

  ّع أ  رعطى األولوية في الع مية ال ح؟ مة لم ناطق ال؟ي رم رأمين ا مس ًقا وال ناطق ال؟ي من ال ؟وي

 كيموم؟ًرا عمى طوا الح ود السورية  30هج اب ض  رركيا  ال  ف هو إنشاء م ر بع ق ت في ا ُشنّ 

 جنوب جرابمس وجنوب أعزال، ومن ج، واألولوية هي رك رفعت،  ذاب يقاا في ال واليس إ  األه اف

وهي مناطق ش  ب ع ة هج اب ض  الجيل ال؟ركي  سيناريو رخر رم ال؟ع ير عنه حوا الع مية 

ال ناطق ال؟ي أص حت رمنة بس ي ع مياب درح الفراب وغلن الزي؟و  ون ع السالا ال ح؟ مة هو روسيع 

كيموم؟ًرا عمى طوا الح ود السورية  30بع ق ، وإنشاء م رّ 2016ودرح الربيع ال؟ي رم رنفيذها منذ عاا 

 يج ع بين هذه ال ناطق 

  بسحي وح اب ح اية  ثم الروس من بين األماكن ال س؟  فة من ج  في من ج وع  األميركيو  أواًل

 الشعي ال ردية  

  كيموم؟ًرا  ل ن في الوايع، إذا جمست رركيا مع سوريا وارفقت  30يقاا إنه يجي إنشاء مناطق رمنة بع ق

 مع ا، فسي؟م حك الع ي  من القضايا دو  الحاجة إلى مثك هذه الع مياب 

 

 :3حول األهداف الداخلية للعملية

  ي ا بعض ي ة وسط مشاعر ع ا ية م؟زاي ة رجاه الالجنين في ال الد، رغذّ رأري الشارة إلى ب ء ع مية ج

 األحزاب والشخلياب السياسية 

  ًّل ش مة الالجنين"  بع  الع مية، س؟؟خذ الح ومة "إجراءاب لض ا  اس؟قرار الع مية س؟ و  حال" 

 ا أك ر مش مة بع  ال  اجرين السوريين في منطقة رمنة" وذلك أل  مش مة الالجنين ُينظر إلي ا عمى أن

 االي؟لاد في رركيا اليوا 

                                                           
3 Daily Sabah, Cumhuriyet, Hurriyet, Yeni Safak  
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  ّار ا من ث اني مناطق في سوريا بع  الحرب األوكرانية مله الفراا الناجم عن يرار روسيا بسحي يو

راب رش ك خطًرا أمنًيا عمى رركيا حزب الع اا ال ردس؟اني، وكذلك داعل  لذلك، فإ  هذه ال؟طوّ 

 "الالجنين السوريين"  راب من شأن ا ليادة مش مةورؤدي إلى رطوّ 

  ُيزعم أ  خطة ال؟ط ير ال امك لمعناصر الرهابية من خط الح ود ال؟ركي ونقك مميو  سوري عمى األيك

 إلى مناطق رمنة ي  ر و  ه ًفا رخر لمع مية 

  عال  الع مية من الر يس اردوغا  ي ك يومين من اج؟ اح وف ي السوي  وفنمن ا في رركيا ب  ف إجاء

راق ال؟ركية وحلوا رركيا عمى رع  اب م ؟وبة رجاه حزب الع اا ال ردس؟اني ومنع رحسين األو

ا الحلوا عمى دعم غربي لمضغط عمى حزب الع اا ويس  والحقً  إضعاف انشاطاره وه ف رركيا حاليً 

 أكراد رركيا 

   الضغط عمى أكراد رركيا يس؟  ف رحسين األوراق االن؟خابية لحزب الع الة في االن؟خاباب القادمة

ال نطقة الشريية من ال  و   أهالييراعي مشاركة  اآلمنةوكذلك الع ك عمى مشروح خاص بال نطقة 

من هذه ال نطقة ب  ف رحسين العودة الطوعية لالجنين وخاصة  إدارةالعربي وبايي ال  وناب في 

 ال ناطق  

  الس اق االن؟خابي هو أح  ال وافع األساسية لقرار أردوغا  بالذهاب نحو ع مية عس رية  ف و ب ذه

لقضية  الطريقة يثّ ت ياع ة القوميين، وخاصة ياع ة حزب الحركة القومية )حميفه األواك، ويطرف حاًل 

 الالجنين السوريين 

 مى أن ا "ع و"، وطرد الس ا  األكراد، الذين يع؟ رو  القاع ة القضاء عمى العناصر ال؟ي ُينظر إلي ا ع

الط يعية ال وجودة في ال نطقة، واس؟  ال م بالالجنين العرب وال؟رك ا ، وبال؟الي رغيير ال؟ركي ة 

 الس انية هي الخطواب ال ؟؟الية لسياسة ال قاء 

 

 :4السوريةحول العملية العسكرية والعالقة مع الدول الٌمؤّثرة في الساحة 

  ر؟ويع أنقرة من حمفا  ا ال؟ ّسك بال؟زامار م ور عو ال وا ال؟ي رن؟ ك القانو  ال ولي بش ك واضح

من خالا دعم وح اية الرهاب وإلى ال؟ويف عن هذه ال وايف واألنشطة واالع؟راف ب خاوف رركيا 

 األمنية )مجمس األمن القومي ال؟ركيك 

  أيار إ  رركيا ي  رف ر  24ب جمي، حميف أردوغا  الوحي ، يوا ياا لعيم حزب الحركة القومية دولت

 في ررك النارو إذا اس؟ ر حمف ش اا األطمسي بع ا رم ية مخاوف أنقرة األمنية 

                                                           
4 TRT Haber, Hurriyet, Cumhuriyet, Daily Sabah, Yeni Safak, Haber Turk, Yenica Gazetesi 
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  صّرف المواء ال ؟قاع  إس اعيك حقي بي ين، الر يس السابق ل خابراب األركا  العامة، أ  هناك رقيي اب

ة ل؟ركيا لمقياا بع مية ج ي ة في سوريا  وياا: "إ  رركيا رع؟ ر مخ؟مفة بأ  الظروف ال ولية مناس 

الظروف ال ولية مناس ة لع مية ك رز في   أع؟ق  أل ن في هذه ال رحمة ال     الظروف الحالية فرصة

 سوريا" 

  ّار ا اللغيرة من سوريا، ل ن ليس بال امك  ي  ر و  هناك رب ا ر و  روسيا ي  سح ت بعض يو

ع؟ ر واح ة من أكثر ال واج اب غير ال رغوب في ا  رُ  ياا  في كك من ش اا العراق وسورمواج ة مع إير

في حالة ح وث مثك هذه الع مية، جنً ا إلى جني مع حرب أوكرانيا، فإ  الجو اليجابي في الغرب بشأ  

 ركيا حق النق راب ج ي ة مع روسيا وإيرا   في بينة رس؟خ ا في ا رد، وي  رنشأ رورّ رركيا سوف ي؟  ّ 

ي  ر؟جه ج يع األس م نحو رركيا  يجي حساب كك هذه ال خاطر  ض  عضوية السوي  وفنمن ا لمنارو

 بش ك جي  

   عمى الرغم من أ  ثمث سوريا يقع رحت اح؟الا حزب الع اا ال ردس؟اني/وح اب ح اية الشعي، فإ

ياع ة  25مك كال ال م ين أكثر من القوة الر يسية ال؟ي رواج نا هي الوالياب ال ؟ح ة وروسيا  ي ؟

عس رية  إذا شّنت رركيا ع مية في سوريا، ف ك س؟واجه القواب األميركية والروسية  الروس ل ي م 

 لوجه  اكا وج ً ريأجن ة كاممة بس ي أوكرانيا، ل ن من ال   ن أ  نواجه أم

  أن ا النقاط ال ؟ قية بين جرابمس ال ناطق ال؟ي وصف ا الر يس أردوغا  بال "األجزاء ال فقودة"، ر رل عمى

وعين العرب، وعين العرب ورك أبيض، ورك أبيض ورأس العين  ال نطقة الوايعة بين الرسولين 

الرهابية  ل ن  PKK / YPGكيموم؟ر، رخضع لسيطرة منظ ة  500وديريك، ال؟ي ي مغ طول ا حوالي 

ناطق الع مياب ال ح؟ مة، ويواب ال لادر ال؟ي أشارب إلى وجود جنود لمنظاا السوري في بعض م

، رؤك  أ  محادثاب لم؟سوية مع الوالياب ال ؟ح ة وروسيا ي  ر و  خرآلا أميركية وروسية في بعض ا

 عمى ج وا األع اا 

  أمر يع؟   عمى موافقة بعض ال وجودين في ال ي ا ؛ روسيا والوالياب ال ؟ح ة األميركية ب ء الع مية 

  ّع أردوغا  عمى رحريك الوضع الراهن، وإذا كا  محظوًظا، ال ب  أ  الظروف السياسية الج ي ة رشج

رواجه مش مة في العقوباب  يع؟ق  و  روسيا مشغولة لمغاية في أوكرانيا، عمى ال خوا أكثر يمياًل 

  اا حاليً أردوغا  أ  ال رممين رب ا لن ُيزعج رركيا، ال؟ي رع ك ب ثابة يل ة هوا ية لروسي

  ال يقف األميركيو  كعق ة فعمية أماا من ج وكوباني وعين عيسى ورك ر ر بع  ان؟قال م إلى خط ن ر

  ومع ذلك، حّذرب إدارة باي   2019في عاا  M-4هابور وحقوا النفط في الجنوب الشريي رحت خط 

 قراره مس ًقا من أ  مثك هذه الع مية س؟ؤثر سمً ا عمى الق؟اا ض  داعل ورزعزح اس؟
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 أعادب إدارة باي   النظر في خيارار ا لرهاق  ي  بأنه منذ ان الح حرب أوكرانياكانت هناك رقارير رف

روسيا في سوريا  إذا كا  هذا صحيًحا، فق  رع؟   الوالياب ال ؟ح ة عمى دور رركيا، وخاصة غرب 

ع ك العس ري اي؟لر ال الفراب، حيث ر؟ اخك ال؟فضيالب ال؟ركية األميركية في هذه ال نطقة  إذا

 رزداد اح؟ الية موافقة الوالياب ال ؟ح ة  ال ح؟ ك عمى رك رفعت

  ال واج ة الحادة بين روسيا والوالياب ال ؟ح ة في أوكرانيا وسوريا مّ  ب الطريق ل؟ركيا  ل ن بالنظر

 ين في سوريا فق  نش   أ  عالية رركيا مع أح  الجان  اإلى أ  أح ه ا سي عم الع مية واآلخر سيعارض

س؟ن؟قك إلى مس؟وز مخ؟مف في ال س؟ق ك القريي  بع ارة أخرز، ي  يظ ر رعاو  إضافي مع روسيا، 

واألرضية ال؟ي ي  ن االرفاق عمي ا هي عمى األرجح محادثاب أس؟انا الثامنة عشرة ال؟ي س؟عق  في 

  انسح ت من بعض ال ناطق كانت هناك رقارير رفي  بأ  روسيا يوايع المن؟لف الش ر ال ق ك  في 

الس نية لف؟رة و/أو أرادب سحي يور ا ال؟شغيمية  لق  ذكرنا بالفعك ال؟غيير الذي س؟ح ثه الحرب في 

أوكرانيا في ميزا  القوز في ال نطقة  الشيء ال  م هنا هو رحويك ال؟وال  الج ي  إلى ميزة في الويت 

 ال ناسي والقراراب ال ناس ة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 
 
 
 

  
تان مقاربتان غربّي  

:لروسيا  

 كيسنجر مقابل سوروس

   

 

 

 لموضوعا
 

ار العولمي )ســوروسو يعرض مقارنة لمنطق كل من التيار الواقعي )كيســنجرو والتّينوفوســتي مقال في صــحيفة 

سوروس سنجر مقابل  أيار  26: الواقعية مقابل العولمة" بتاريخ تجاه الحرب الروسية في أوكرانيا، تحت عنوان "كي

12022. 

 

  نّص المقال

 

 91ال الغ من الع ر  ا هنري كيسنجر، الذي يح؟فك بعي  ميالده ال؟اسع وال؟سعين غً ا، وجورج سوروسلق  رحوّ 

إعطاء وصفة ط ية، ول ن   عاًما، منذ ف؟رة طويمة إلى نسخة ح يثة من أن ياء الع   الق يم، ال يس؟طيعا

إعطاء رشخيص دييق لم رض  وب ا أ  الغرب اآل  "سنم" من روسيا، فأنت بحاجة إلى عمى األيك  يس؟طيعا 

عن روسيا، كاله ا " نّ الس   اك ير"ث ؟ ز دافوس، رح ّ ف م ما يجي فعمه مع هذا ال رض وكيفية إيقافه  في من

 ة واح ة اخ؟الًفا جوهرًيا، عمى الرغم من أ  ل ا س   ا  جنخ؟مف اليجين الر يسيين لمنخ ة األطمسية  دا الن وح ّ 

 مش؟ركة 

"ي  ي و  الغزو ب اية الحرب العال ية الثالثة، وي  ال رنجو حضاررنا منه  الطريقة  :مويف سوروس واضح ر اًما

ك   أي أ  روسيا بورين رش ّ  األفضك ورب ا الوحي ة لنقاذ حضاررنا هي هزي ة بورين في أسرح ويت م  ن 

نه "يجي عمينا ر  يً ا لمحضارة الغربية مثك أل انيا ه؟مر، ويجي هزي ؟ ا وبأي ث ن"  عن ما يقوا سوروس أ

فإنه يعني عمى وجه ال؟ح ي  هزي ة روسيا،  ك إن اء الحرب في أسرح ويت م  ن"حش  كك مواردنا من أج

 وليس مفاوضاب السالا  ويضيف "ل ن ويف إطالق النار بعي  ال ناا، ألنه ال ي  ن الوثوق ب ورين" 

                                                           
1 https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html 
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د أص اء وارسو ال اعية ردّ كسونية )ال؟ي رُ مو ساغخي األني رر سوروس ب ساطة كم اب الجزء الرادي الي من النُ 

خي األوروبية  وهم، مع إلى إن اء العالم الروسيك ال؟ي نجحت ح؟ى اآل  في فرض هذا الن ج عمى معظم النُ 

 مو ساكسونية ض  روسيا، ولن يراهنوا مطمًقا عمى هزي ؟ ا  غكك هذا، ي ركو  جيً ا أن م كانوا رها ن لمع ة األن

: "لق  كانت روسيا جزًءا أساسًيا من ر عن ا هنري كيسنجر يا اًل مو ساكسو  فيع ّ غمن األنأما رراء الوايعيين 

عاا، ورأثرب السياسة األوروبية خالا هذه الف؟رة بش ك أساسي ب؟قيي  ا ل ور روسيا  أحياًنا  400أوروبا منذ 

  رضع السياسة الحالية ك رايي، ول ن في بعض الحاالب كضامن أو أداة الس؟عادة ال؟وال  األوروبي  يجي أ

 ر روسيا عمى ال خوا في رحالف دا م مع اللين" في االع؟ ار أنه من ال  م اس؟عادة هذا ال ور ح؟ى ال ُرج َ 

ت صياغ؟ه بع  أح اث ش ه جزيرة ، الذي ر ّ 2014إننا بحاجة إلى العودة إلى اي؟راحه لعاا  ،لذلك، يقوا كيسنجر

"  وذكر فاصاًل  ابين روسيا وأوروبا، وخطً  اأوكرانيا دولة محاي ة، جسرً  القرا ودون اس: "ال خرج ال ثالي هو جعك

أ  هذا االح؟ اا "غير وارد حالًيا بنفس األه ية، ول ن ال يزاا من ال   ن اع؟ اره ه ًفا ن ا ًيا" ولذا "يجي أ  

الحرب  يجي ي  أ ال؟حرك نحو محادثاب السالا في غضو  الش رين ال ق مين ح؟ى ي  ن الوصوا إلى ن اية 

ي عمي ا بش ك م؟زاي ، خاصة في العالياب راب يلعي ال؟غمّ ي الحرب في اضطراباب ورورّ فعك ذلك ي ك أ  ر؟س ّ 

ال ح؟ مة بين روسيا وجورجيا وأوكرانيا مع أوروبا  من الناحية ال ثالية، يجي أ  يعود الخط الفاصك إلى الوضع 

 )أي خارج أوكرانياك اد سابقً الخط الفاصك ال ح ّ حرب خارج السابق"  وي  ك كيسنجر "أع؟ق  أ  دخوا الغرب إلى 

 ا النارو بوح ة ك يرة، ول ن ال؟ي شنّ حرب ليس من أجك حرية أوكرانيا،  ا إلىي إلى حقيقة أن ا س؟؟حوّ سيؤدّ 

 حرب ض  روسيا نفس ا" 

ذلك  إذا كا  وي عو إلى ال فاوضاب، بك ما ي فعه إلى  أ  كيسنجر ال ي ؟م ب زي ة روسيا ال  م هنا ليس

يلفه بأنه صراح بين نظامين م؟عارضين ر اًما مع بعض  ا ومس؟ق ك العول ة بالنس ة لسوروس أساسًيا، 

ال عض، مج؟ ع مف؟وف )الغربك ورخر مغمق )روسيا واللينك، ف ن ال  م بالنس ة ل يسنجر الحفاث عمى ال ور 

ا ول نه أكثر وايعية أيًضا  لذلك، إذا كا  سوروس ينادي الر يسي لمغرب في النظاا العال ي  ال  ف أكثر رواضعً 

فإ  كيسنجر يشير إلى ال اضي مس؟ذكًرا  ضحياب في الحرب ض  روسيا باس  اكبال "ال س؟ق ك ال شرق" )وال؟

 -السياسة األوروبية وروال  القوز األوروبي  ويقوا إنه من ال س؟حيك دفع موس و نحو ب ين  من عاا 400

 بح لمغرب نفسه ف ذا غير مر

ك اللين وروسيا اليوا أك ر ر  ي  ن بالفعك: "رش ّ يوحميف ينوّ ع وشي، بالنس ة لسوروس،  كا  بورينإذا 

ل ج؟ ع مف؟وف"، فإ  كك شيء بالنس ة ل يسنجر ال يزاا غير مفروا منه  بالنس ة له، هذه ال وا مثك ال والين، 

انت منذ ف؟رة طويمة مس؟قمة عن اس؟راريجية الغرب  العناد وال يري  أ  يع؟ق  أ  العالياب بين موس و وب ين ك
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مزيًجا مفيً ا للميركيين في مثمث موس و  ي ك نلف ير  ا بالنس ة لالس؟راريجي الذي لعيمف وا ر امً 

 وواشنطن وب ين )ال ادئ الحقيقي، الذي كا  مع ذلك، اللين، ل ن م ال يرغ و  في رذكر ذلكك 

سنجر أكثر وايعية ب ثير من مويف سوروس، أل  الغرب بال؟أكي  ليس ل يه القوة مع كك هذا، فإ  مويف كي

ل زي ة روسيا )ليس ألن ا أضعف، ول ن أل  ل ينا رهاناب مخ؟مفةك  نعم، من ال س؟حيك فلك روسيا عن اللين 

ال؟ح ي ك، )هذا خيار اس؟راريجي واحٍ ل وس و وب ين، ناجم عن الحاجة إلى معارضة ال شروح الغربي عمى جه 

هذا في ول ن من الوايعي ر اًما منع االنقساا ال امك بين أوروبا وروسيا  وما هو م م لموايعيين األطمسيين، 

أيوز  القوة ال  ي نة، بك سي و لن ي و  الغرب ملمحة الغرب نفسه: في العالم الج ي ، عالم ما بع  الغرب، 

مو غمن ض ا  ع ك النظاا العال ي وفًقا لمقواع  األن عالوة عمى ذلك، سي؟ ّ ن ل عض الويت  فقط الالع ين

 ساكسونية الق ي ة 

ف و يع؟   عمى حقيقة أ  اللين والوالياب ال ؟ح ة ال يزاا  هذه هي خطة كيسنجر ال سيطة، وإلى جاني ذلك

ة إلى بإم ان  ا رجني االنزالق إلى ال واج ة ال ف؟وحة  مش مة هذه الخطة )دو  رقييم وايعي؟ اك: بالنس 

الرادي اليين األطمسيين، أولنك الذين هم عمى يقين من أ  ل ي م القوة ال افية الح؟واء روسيا واللين ولمق؟اا 

 من أجك مسيرة العول ة ال ن؟لرة، فإ  مويف كيسنجر غير مق وا عمى الطالق وان زامي  وهذا لم ي ن ردّ 

ثارة مخاوف دافوس"، إذي ار م بأنه طرف حجج "الفعك في كييف فقط عمى رلريحاب ولير الخارجية األس ق ال

رخر عمى أن م في أع ق ألمة  خي األطمسية فوق الوطنية  وهذا ما ي ثك دلياًل جزء ك ير من النُ  بك أيًضا ردّ 

 ن هنا رأري األه اف غير الوايعيةأي يولوجية، وع ا الرغ ة في االع؟راف بالوايع ليس سوز ن؟يجة لذلك  وم

 .زي  من سوء وضع م  الرها  عمى هزي ة موس و هو أسوأ خطأ لمغربوالجراءاب ال؟ي ر

بروسيا  ، يس؟خّف مو ساكسو ، ألنه، مثك سوروسغفي الويت نفسه، ال ي  ن اع؟ ار خطة كيسنجر ناجحة للن

ك وال يف م أه افنا  لم يع  من ال   ن أ  ر و  أوكرانيا ال حاي ة موضوح رسوية بين )وإ  كا  ب رجة أيكّ 

، ي ك الطاحة 2014 ش اط، ول ن ي ك 2022 ش اط 24كا  ين غي منايشة هذا ليس ي ك والغرب وروسيا، 

أنه اي؟رف ذلك ح؟ى ي ك عشرة أو خ سة عشر عاًما،  بيانوكوفي؟ل وان؟لار ال ي ا  األوروبي  ُيحسي ل يسنجر

 يع؟ رو  أوكرانيا بالفعك مم  م  في الغربكا  ال ثير من الناس  الويت،ول ن في ذلك 

د أ  روسيا رعي  وح ر ا ال؟اريخية وأ  ال ش مة األوكرانية )أي الروسية اآل  ال ي  ن الح يث عن أي حياد، ل جرّ 

ل؟أخير  ك معناره ال؟ خّ ي  ن لمغرب أ  يحاوا ب ك يوّ  .شأًنا داخمًيا لشع نا اللغيرة ونوفوروسيسكك أص حت

فشمت محاولة لق  منه:  ن عميه أ  ي؟لالح مع الوايع ويع؟رف ب ا ال مفرّ هذه الع مية، ول ن عاجاًل أا رجاًل سي؟عيّ 

 ر اًما مثك كك ال حاوالب السابقة  -أخرز ل راجعة ح ود أوروبا والعالم الروسي  
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