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المصالح الروسية في لبنان
الموضوع
بتاريخ  1أيلول  2021نشررم هد ع امررار ارس الاررااعررا ااداهن اااشررةاا ااعااان ااتابا الراهدن ا هام ان
بالد ااشررار
اا،د عو بد واا “االدبن ااكبمى
بحثان الكاتب يغاا طاشررراااو ا و يهام هشررار
باما ارقن
ّ
اب اا اأبمي ااتوقدا ا،اتقبم ااعار ااماع
اب اا" .يت اال اابحث هختلف اا،مااح ااماعان
همااح راعاا
اابالد.

أبرز النقاط
 هن اا،ثام اال ت،ار أا هوعرركو أبع هةًما ا ت،اها أ بم بااشررةاا ااعاًلان االب انانو اتحعيعا ا عها يتدلق
ا هم بت شكام ااحكوهنً .الل ا ش م اا اتن اا،ا ضانو اقع اا ،اةااوا ااماس ا شما االقاءا اام ع،ان ها
بار اا،اةااان االب اناان .ات ااات ذه االقاءا تشكام ااحكوهن االب انان اا يهن اااورين اقضايا إقلا،ان
اهقتمحا اعتث،ارين هن اارانب ااماع تات عف قطاع ااطاقن ااا،وانئ

اب اا.

 ت ظم راعرررراا إان اب اا الن أنا "نا ذى الن اادااد" اعهشررررقو حاث ان يرلب إا،ار اإاادى ب اء اا،ما ق
ااحاوين االب انان ربحا حارررربو بم عرررراخلق أيضررررا ًططا اترااي اقوبا "قامررررم" ا هام ان الن اارانب
اااوري.
 تاتخعر راعاا عااعن ًارجان بماغ،اتان تراه اا ،طقن .اا،ثال اااوري يوضح ذه اااااعن .ا ،ا ارد
تاب "اااد بوتان راعرراا ضررع ااغمب اها اابقان"  )2019الكاتبن أنراال عررت تو ا اااررااعررن ااخارجان
اماعررراا تراه ااشرررمط ا اعرررا

اندكاس ا،خاا ا ااعاًلان ابشررركم ريااررر إل ور اار اب ااعررراله

اااااطمى الن هوارد ااطاقن.
ااقوى اا اا،ن اااملبن اماعاا ج با إان ج ب حاث إا ا ت،ار هوعكو اامياا بشمط اابحم اا،توعا ال
 تاام ّ
عوريا ااابااو ااكن أيضا بااااطمى الن هوارد ااطاقن
يتدلق قا بااوجود ااداكمي ااابحميو ،ا رأي ا
اا ايلن

اا ،طقن .اب اء الن ذاكو تدتبم هوعرركو تطويم "ًا أناباب" ابم هختلف اابلعاا اادمبانو ب،ا

ذاك اب اا ااادماط اعورياو مصن ازيادى نفوذ ا

ااواقاو قال هاتشار اامياس هاشال اوا

اا ،طقن.

الشررةاا ااماعرران اا ايب اااررابق أهم أبو ييعو إا ااماس أ ،لوا ًا أناباب يمبا اادماط بارروريا .اأاضررح
أيضا أا راع فت اعي ا حمص

اادماط

حقول اا فا

م و ا مدعتاا اادماط) اأا نو اتاك اعي ا

اا،مبداا  4ا.)9
ر انا اا ،اطق اابحمين االب انان
ّ
 دًلت راعاا عوط ااطاقن

اب اا هن ًالل شم ا اا فا اا،،لو ن العاان ب عف ااضغا ازيادى اا فوذ.

 إذا اعررت،م ااشررم ا ااماعرران

ااتوعررا
ّ

اا ،طقن ًاصررن

عرروريا ااب اا ااادماطو ارب،ا إيماا)و

هقمه هممو ااكن يتد إنشاؤه ادا،ا هن قبم
ا،ك ا
تمور ه تعى هشابا ا ،تعى غاي شمط اا،توعا ااذي ّ
ّ
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راعرراا .ي،كن أا تتحكّد راعرراا

هوارد ااغاي ااطباد اا،اررال )LNG

ه،ما الغاي ااطباد اا ،اال نحو أارابا.
أا ت مبح ّ

اا ،طقن اهاررااعى تم اا الن
اب اا هن

ذا اا معدو قع تتدااا را عاا ها تم اا

أجم احتواء اا،حور اافمنا -اا،ممي-ااقبمص -اااونان "-ااعمايال " اا،عاور هن ااهارا .
 ااس هن اا،ارتغمب أا تارت،م راعراا
طاقد ااافارى ااماعان

توعرا
هحااان تد،اق االقات ا ا ه ان اااداركمين ها اب اا حاث ّ

باما ًالل اادقع اا،اض ااش،م قا،ا ااكميا باما ناباا.

 إا قضان اودى ااالجئان اااوريان هااحن أًمى الت ااق بان اابلعينو حاث ي ظم ااطم اا إان ذا اات ااق
هن يااين أه ان.
 باا ابن الدعيع هن اااااعاان االب اناان اا،دارضان العاان اااورين تدتبم راعاا اعاطا هةثما اقادرا الن
تو ام ق اى ًلفان بان دهشررررق اباما  .ابااتاا قع يطلب بدض ا اااغارش االب اناان هاررررااعى راعرررران
اتأهان حمن ا د هن ااثماى اا،توقدن هن إاادى إا،ار عوريا.
 هن اج ن نظم راعرررانو ا نراز حزب ال الن ا ري
هاتقبلاا

احتواء اا فوذ ا هام

ذه اابلعاا.

 ازيادى توعاا همااح راعاا ااراوعااعان
ااماس االنخماط

عررروريا ية ّ م ااحزب االب ان اامررربح شرررميكا

اا ،طقن اض،اا االعتقمار اااااع ااوريا بعأ اا،اةااوا

دبلوهاعرران اعررتباقان ها هر،واا هختلفن

اادالقن اااااعان و ييادى اا فوذ ااماع

اب اا .اا اا عف ا عرراعرر هن ذه

اب اا اتحقاق االعتقمار

اابالد.

 هن ه ظور إقلا ،و تمى هوعرررركو إان اب اا الن أنا نقطن ضرررردف اارررروريا باا ظم إان ااتمابا االجت،اا
ااالقتمررررادي بان اابلعين .ارتبطت ا يهن اا،ااان

اب اا ارتباطا هباشررررما بزيادى تخفاض قا،ن ااد،لن

اااررررورين ااادكس صررررحاحو حاث تدت،ع عرررروريا الن ااعاالر ا هام
ااغذايان ا عرراعرران اا ،مبن هن اب اا .ا ذا يد
يرب أا تلدب دارا أ بم

اااوقود اا،عاور اااق،ح ااا،واد

أا هوعرركو انقاذ ا ت،اهات ا ااراوعررااعرران

اب اا ها تفاقد ااوضا.

 تاررررت ع أ  ،ان اب اا إان ا مررررمين ا ال أا اب اا ب لع هحت ،م ان تاج اا فا ااا غاي
اا،تو عاو اااثان

عرروريا)

اابحم ا باض

يدع ااوجود ااد اكمي ااالقت مادي ااما ع
و أنا بلع جاار عوريا بشكم أ عا ع و حاث ّ

عوريا أهما حاويا الاااعن االعتماتاران ااماعان

ه طقن.

هدا ن ال،اةااان اااوريان التداهم ها ا ج عى
 اتحقاق االعتقمار
اب ااو قع تحاال راعاا إاطاء هااحن ّ
االب انان .اذاك ا اا،ارررةااان ااماس يدتقعاا أنا بااضرررا ن إان ااالذقانو ي،كن اشررر،ال اب اا أا يلدب
دارا اوجاتاا اتزايع قوااع د ااداكمين

عوريا.

 اطاا،ا نظم هوعرررركو إان اب اا الن أنا هدلد ه د هن اا احان ااراوعررررااعرررران
اا،تو عا ابلع ي،كن اا رااين ا قلان اا ،ااحان ااّ ،،ثلن ب شكم جاع
بلع آًم

شررررمط اابحم ا باض

اا،ة ع اا ااداهن الن اكس أي

ااشمط ا اعا.

 تكثفت ااعبلوها عان ااما عان اال عتباقان تراه اب اا بدع أا يار ا ع حزب ال هو عكو

آذار  2020اااتقن

اييم ااخارجان عامغ ال ماف .ابحاب بدض ااتقاريم قع طلب ااو ع هن هوعكو همء اافماغ اااااع
اب اا.
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تدزيز االقات ا ها طايفن اامار ا رثوذ س

بااضررا ن إان تدزيز ااتواصررم ها حزب الو بعأ هوعرركو
اب اا.

ااتوصاا


عاكوا هاتقبم اب اا همتبطا ب تارن اا ،ا ان أا ااتدااا بان اافاالان ااقلا،اان اامياااان .اقع أصبحت
راعرررراا احا أحع ااالابان ااقلا،اان ا قوياءو االن اب اا أا يأًذ
اا،حور ااما ع  -ااتم

و ااافمن ا  -اااونان  -اا ،ممي – "اا عمايال "  -ااقبم ص

اب اا اتحمم ًااراتا

أا تت،كن راعاا ااحايهن اا

ثم اعاانان هن تمج،ن عاطمت ا الن عوريا إان

اب اا ب ابب ااهلان أاالو تآ م نفوذ عوريا ه ذ أا أجبم الن هغادرى اب اا

اها يال نظاه ا يتم ّنح بارررربب ااحمب ا

اار 2005

لان اا ،ع ّهمى .اثانااو هأل إيمااو هن ًالل حلاف ا ااقوي حزب ال
ّ

اب ااو اافماغ ااذي تم تا عرروريا اأصرربحت ااوعرراا ااقوي اامياارر
ااماع

عت دكس علبا الن

اا ،اارى.

 يشك اادعيع هن اا،حللان
تأثام بام

االاتبار ذاك ا أي هواج ن بان

اب اا قع نش ع دارا عوريا هحعادا

اب اا .اكن ها صرردود اا فوذ

اا،اتقبم.

 الن اامغد هن ااتقارب نحو ااقضايا االب انان اااقادى اااااعاان هن حان حًمو قع شلت هوعكو
قعرت ا الن ااتأثام الن هاار ا حعاث

اب اا حاث تماقب م هن ط ماا اااش طن ا نشطن ااعبلوهاعان

ااما عان ان ثب .باا ضا ن إان ذاك شف شم عدع ااحميمي
تداا ا

تشمين ا ال 2020و حعاد راعاا

إااا اب اا
 تحتاج راعررراا

ااوقت ااحاا

ت شكام حكوهنو بدع ت ادن أ ش م هن

ااتأثام الن اافمايم االب انان اا،ختلفن .أًاماو إا ها يحتاج

و اا،اااعى اا،ااانو ا

ًعهن ال تاتطاا هوعكو تقعي ،ا.

ااوقت ااحاا إان م هن إيماا احزب ال اتأهان أصررروا ا

اا،عى ااطويمو هن غام ااواضررررح ها إذا انت راعرررراا تمغب
عوريا ها بدع اامماع .راعاا ااات

إإل ار

عررروريا .اها ذاكو االن

توعرررراا أا تقااع دار إيماا احزب ال

اضا يا،ح ا ا باا،خاطمى بدالقات ا ها "إعمايام" .ا ذا اااببو قع

يكوا ي صماع هاتقبل بان هوعكو اط ماا آثار علبان الن هشار ن هوعكو اا شطن ها اب ااو ابااتاا
يرب الن ااماس االنخماط

ا،م هتوايا الحفاظ الن همررررااح د

"إعمايام" ا ،ا ااغزا ااعمايال الن اب اا

عرررروريا ااب اا اتر ّب اعررررتدعاء

اا،اتقبم.

 يبعا أا ااماس يعر وا أا ذا اا ظار ااطايف اا،دقع ال يد،م ايحاااوا إقاهن نفوذ عررااع ر ااقتمررادي
اثقا

دايد

اب اا ااكوا ا د رأي

اا ظار اااررااعرر اارعيع ااذي عرراتد إنشرراؤه

اا،اررتقبم.

يتدان الن راعاا أا تواصم ن ر ا اا،توايا ها هداارن ااقضايا اااااعان ااالقتمادين اات يواج ا اب اا.
ّ

ا ذا قع تاررردن هوعررركوو بعال هن هواج ن ا هام اانو إان ااتدااا هد د ايراد حم ا،ل ا،شرررا م اب اا
اااااعان ااالقتمادين.
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 عررتواصررم راعرراا االعررتث،ار

قطاع ااطاقن اا،تع ور

اب اا .بااطباو هن اا،بكم أا نفمز ا ااواليا

اا،تحعى قع تفمي ضغوطا إضا ان الن اب اا اتأًام ت فاذ اادقود .يدت،ع نراز أا شم ذه اا،شاريا الن
نتارن اا،فااضا أا اا،واج ا ا هام ان ااماعان.

6

تفسير عقيدة بايدن :من
زاوية موسكو

الموضوع
هوعكو ااادقاع اااابق

هقال ا،عيم هم ز ارناغ العراعا

اا،خابما

ااداكمين ااماعان دي،اتمي تمي ن
جوييف بايعا ا،ا يخص

اااااعان اات يتّبد ا اامياس ا هام
يتحعث اا،قال ان اادقاعى
بتاريخ  7أيلول .2021
ّ
ّ
اااااعن ااخارجان الواليا اا،تحعى.

نصّ المقال
عاحعد ااس إرث إدارى بايعا حاب بم اهاتقبم ااواليا
إا نراز أا شم إاادى تشكام أهام او اااس أ غاناتااو
ّ
ّ
اا،تحعى نفا ا.
إا اقاعى بايعا اات ُ شف اا قاب ا ا حعيثا ااات تذ م عااعا أهام ا ها بدع أحعاث  11أيلولو هن إاادى تشكام
هرت،دا

أًمى اب اء شدوب ااخارجو

االهن ارقن

اامياس بايعا ااطابا اامع ،الن ااد،لاا اات
تد ع ب ن اء حمب أهام ا ااتوأر -

اااااعن ااخارجان ا هام ان.

ااواقاو تضف تحم ا

انت جارين ه ذ أ ثم هن اقع اها ياات .اا بارا أاباها أال هن

اادماط اأ غاناتاا  -االتان بعأتا

تماهب توصم إان اتفاط ها طااباا بشأا اناحاب ااكمي أهام

ا ع جورج دبلاو بوش، .ا أا دانااع

اهم هن أ غاناتاا

اار  .2021اعدن ّم

هن أاباها اتماهب أيضاو اإا بطمط هختلفن بشكم ال ت ال ظمو إان إاادى توجاا انتباه ااش طن إان داد ااقااعى
ااشدبان ااعاًلان.
ااتغام ااطارئ الن اااااعن ااخارجان ا هام ان .إا االناحاب
هن اا ،د أا تتداهم بقان دال اادااد بشكم صحاح ها
ّ
اا،ماحم

ااحع ان هواعه ا ُه َ باافشم
هن أ غاناتاا اا ااقمار االعتماتار اامحاحو او اد يتأًم إان ذا ّ
أا أ غاناتاا ال تد ن اين ااواليا اا،تحعى قوى اظ،ن ااا،انو إن ا ببااطن
ا ًامى هن ت فاذه .هن اا،ة ع ّ
اا،مجح أا تفض
تض،حم بشكم ناب ابط ء، .ا ال يد ذاك ياال ااتحاافا اااشما ا ا هام ان .اهن غام
ّ
ّ
أ غاناتاا إان إ حعاث يازال عااع داًم ااواليا اا،تحعى هن شأنا أا يطاح باامياس بايعا .اهن
ا حعاث
أي بحث ان ااذا
اا،اتبدع إل ور ّ

ااذي ااشا ا هام اوا ًالل حمب اافات ار .ابعال هن ذاك تبعا ااش طن ه شغلن

ب اادى ضبا هشار ت ا ااداا،ان اأ ثم تم ازا الن تدزيز قااعت ا ااعاًلان .ا

ااخارج ت تقم ااواليا

ح،لن صلابان ااا،ان باعد ااعي،قماطان إان ااع اع اا شا ان ااقاد االابمااان

ااعاًم ااا،واقف ااغمبان

انت أ غاناتاا ااد مم ا

ثم حاوين

علالن طويلن هن اا قاشا اات أق دت اابات ا باض

انتمارا ااا،اا العي،قماطان االابمااان ال ي،كن تحقاقا

اا،اتقبم اا ،ظور .ابااتاا
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اا،تحعى هن
ااخارج.

بأا
ا ع بايعا ّ

ّا إاادى تشكام اابلعاا اات

ت طوي الن هشا م " -ترفاف اا،ات قا" ااذي يواّع اار اب بلغن إدارى بوش  -أهم غام هرعٍ .ااقوى ااداكمين ا هام ان
عالز ّدالو اك ا اد ت دع اعالن اا،الذ ا ال .ااحمب الن اار اب ،ادن الحفاظ الن أهن ااواليا اا،تحعى
حققت اا مم
ّ

اادشمين ع ن اا،اضان اد تحعث أين ر،ا

تغام ااتم از ااراوعااع ااارغما
ذاك ّ
اامان

غضوا

إر ابان بامى الن ا راض ا هام ان.

االقتمادي اا يعيواوج ااالعتماتار الاااعن ااخارجان الواليا اا،تحعى.

اا،باري اامياا  -اااوجودي ،ا يقول اابدض  -اراعاا

اا،ابب اامياا االضطماب .إيماا ا وريا

تغام اا ،اخ اااوباء رأس
ااش،ااان اهر،وان هت ّوان هن اار،ااا
تبوأ ّ
ّ
اا،تطم ن أا ااماديكااان تك،م قاي،ن ااخمورّ .
اا،خااف ا ه ان ا هام ان .ابااتاا

ّا اا، ،ن ا عاس الاااعن ااخارجان ا هام ان

تقوين ااغمب اار،اا تحت

قاادى أهام ان قوين.
اجا اام ود االقتمادي ااداا ،ااذي نشأ
ّ

ااواليا اا،تحعى

اار  2007ضمبن ال ،وذج االقتمادي ااا،اا ااذي
اافتمى بان  2021-2016ااثقن

اقوضت ا يهن اااااعان اا،حلان ااشعيعى
أنشأتا ااواليا اا،تحعى
ّ
اااااع الواليا اا،تحعى اقا،ا ا ذاك دلت ارثن و اع 19 -اات ضمبت ااواليا اا،تحعى بشكم ًاصو اج،اا
اتمعاا
ذه ا حعاث شفت ان قضايا عااعان ااقتمادين اثقا ان ًطامى
ّ
إا إ ،ال ااقااعى ااشدبان ااعاًلان أث اء االنخماط
ااما ن شمات إدارى بايعا

هااعٍ هكلّفن اب اء ااعال

اا ظار

داًم اا،رت،ا ااااااعن ا هام ان.
ااخارج اا اا ث،ن.

ااوقت

تمحاح ذاك هن ًالل هشاريا تطويم ااب ان ااتحتان ااضخ،ن اداد ااطبقن ااوعطن

ا هام ان.
أثار

ا يها

ااعاًلان

أهام او ابدض اا،شا م اا،،اثلن

ااعال ا ارابانو ااافروى اا،تزايعى بان ااواليا

أا اامان اراعاا قع تاتغالا ذه ااقضايا
اا،تحعى احلفاي ا ًالل رياعن تماهبو اا،خااف الن نطاط ااعا هن ّ
ان اء اا ا ،ن ا هام ان

اا اينو بم احتن تقويض ااواليا اا،تحعى ااا،رت،دا ااغمبان ا ًمى هن ااعاًم .ذا

تحول االعتماتاران هن نشم ااعي،قماطان الن نطاط ااعا يش،م راعاا ااامان إان ااع اع ان
ااتمور اا اراء ّ
ّ
ااواليا
ذاك
ج،اا أنحاء ااغمبو ب،ا
اا ظار ااداا ،ااذي تقوده ااواليا اا،تحعى اا نظ،ن اااااعان
اا،تحعىو بوجا بكان اهوعكو.
تحاال احا

قوى اظ،ن اعي ا هوارد ايلن ا
اها ذاكو ها
دالال اقاعى بايعا؟ ال تزال ااواليا اا،تحعى ّ
اعتخعار ذه اا،وارد اتقوين نفا ا .اقع أااد أهام ا ابتكار نفا ا هن قبم اقع تت،كن هن دم ذاك همى أًمى.
اااااعن ااخ ارجانو تماجدت ااش طن ان اصف نفا ا بأن ا ااقوى اا ،ا ،ن اا،ااا،ن

اادااد اتتواّن اا،وقف

يتدمي ا رور.
ااقتاا اقايع ااغمب ااذي ّ
ًطم .اال أحع هن ااعال ااغمبان قادر الن اا،ض ّ قعها ب،فمده
إا اا ا ،ن ا هام ان داًم ااغمب اار،اا ااات
أا تشكام تلن ها احًمين اتقعيد بعيم ان ااقاادى ا هام ان .اال تزال اا خب ااغمبان هعي ن باافضم الواليا
اا،تحعى.
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ها يمغبوا با و قاادى أهام ان حايهن اها يخشونا و انطواء ااواليا

اا،تحعى الن نفا ا .شم اء ااش طن

اا ،اطق اات ال تدتبم حاوين ا،مااح ااواليا اا،تحعى دلا د أا يدل،وا أا ااعاد ا هام
اااظماف اا،ختلفن .ال ش ء جعيع

ا

باافدم ها الاك إال أا تاأل بدض ااقادى

هشماط بتلك اا،مااح
ااشمط ا اعا.

ااوقت

ااحاا و تتد ع ااش طن بعاد اهاااعى ااشم اء اا،كشو ان هثم أا ماناا اتايواا.
إا تب ّ

االندزااان ااس هطماحا

ااواليا

اا،تحعى .الن اامغد هن م ااتم از الن ااقضايا اا،حلانو أصبحت

اا ا ،ن ااداا،ان أا الن ا قم تمعر اادااد جزءا ال يتر ّزأ هن اا وين ااوط ان الواليا

اا،تحعى .اان يتد ااتخل ان

،حم رياا الاااعن ااخارجان الواليا اا،تحعى .ان تمبح ااواليا اا،تحعى
ا يعيواوجان االابمااان اااعي،قماطان
ّ
داان "طبادان" تتبا قوااع اااااعن ااواقدان قا .بعال هن ذاكو عتاتخعر ااش طن ااقاد الصق اتدزيز حلفاي ا
ا االز ا ،اج،ن ًموه ا .هن اا،فاع البات ا باض أا ُي ظم إان اامان اراعاا الن أن ،ا ًباثاا هن قبم ااطاف
ااااا ع الواليا اا،تحعى احلفاء أهام ا اشم اي او اهدظ ،د اعي د هخااف أا ضغا ن ضع هوعكو أا بكان.
باًتمارو أاغت اقاعى بايعا االرتباطا اات اد تدع اااعى أا حتن هاتعاهن هن قبم ااش طن .ا

تتض،ن رصع
ّ

اا،لحن ااااد إان تدزيز ااغمب اار،اا حول ااواليا اا،تحعى اييادى
اا،زيع هن اا،وارد ا،داارن ااقضايا اا،حلان
ّ
حعى ااتم از الن اامان اراعاا بااتبار ،ا ااخم،ان اامياااان هام ا .هن بان م ذا يبعا أا ااد مم ا ثم
إا نراز أا شم إاادى تشكام أهام او اااس أ غاناتااو عاحعد ااس إرث إدارى بايعا
أ ،ان و ااد مم اا،حل ّ .
حاب بم اهاتقبم ااواليا اا،تحعى نفا ا.
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ال تملك الواليات المتحدة
خطة إلنقاذ لبنان

الموضوع
هقال نشمتا هرلن ورين بوااا ا هام ان بد واا "ااواليا اا،تحعى ااس اعي ا ًطا انقاذ اب اا" بقلد أنشال
و ما 1بتاريخ  15أيلول .22021

نصّ المقال
اب ااو اات أغمقت اابالد

ااظالر اد دت  %78هن اااكاا إان حا ن اافقمو

إا ا يهن االقتمادين غام اا،ابوقن
ّ

ال تفتقم ال،ةاّفان ص ّاا ا ثم) .اقع انشغلت اا خبن اااااعان

حول

اابالد اأحزاب ا ااطايفان باامماع ااعاًل

االهتاايا ااتقلاعين أ ثم هن انشغاا ا ب،داارن هشا م اابالد .ابدع أ ثم هن اار هن االنتظارو حمم اب اا بتاريخ 10
أيلول الن حكوهن جعيعى هاتقلّن إلا ميا بمياعن رياس ااويراء نراب هاقات  .اكن قلالن

اا،ةشما
ّ

أا
الن ّ

ذه ااحكوهن عت،تلك اارادى أا ااقعرى الن ت،ميم ااصالحا اااااعان أا االقتمادين ااضمارين.
ها اعت،مار االن اار االقتماديو انت آهال االب اناان هدقودى الن ااواليا

اا،تحعى .احع ا ااش طنو ،ا يذ ب

ااتفكام اااايع القولو اعي ا ااقعرى الن اصم شمياا ااحااى االقتمادين ها مي ااتغااما اااااعان اات يحتاج إاا ا
اب اا – اهبعأ ااعي،قماطان اض،اا أا تكوا ذه ااتغااما دي،قماطان حقاو هن ًالل إضداف ااقوى اااااعان ااطايفان
اراات ا ااقلا،اان الن ٍ
حع عواء .اااوء حظ اب اا ااس اعى ااواليا
أي هةشم الن أا

اا،تحعى ًطن ّداان انقاذ اابالد  -اال يوجع

ا ًطن قاع اات فاذ.

قعهت ااواليا
حتن احا ّ

اا،تحعى دا،ا إلم ااو ا دلت ااحع ا دنن ا ،ا اابلع هن االن اار ااتار .ا

اا،لف االب ان إان مناا .اًالل اادار اا،اض تواّت مناا يهار اا،بادرى

حم أيها هاتد،مت ا اااابقنو
هحااان ا ّ

ايار اامياس اافمنا إي،انويم ها ماا اابالد أ ثم هن همى بدع انفرار هم أ باما
اقع اجت،اا

جعيع بان ااعاان االب انان اااشدب .اها ذاك اات،ع

اا،قابم أحاات

آب  2020اع ا ا هور باتراه

ااخطن اافمناان باذاجن الن نفس اا خبن

باما ا
 1هما علن أج بان هتدعدى االغا تغط ه طقن اا شمط ا ا عا اج وب آ عاا اأا،اناا .تقاد
هرلن ورين بوااا اهاا ،ن و
شةاا ااشمط ا اعا
اق اى اارزيمى اانرلازين ا اتبن
 The Atlantic.ا The TelegraphاThe Times
2
Anchal Vohra, “The United States Has No Plan to Save Lebanon”, Foreign Policy, September 15, 2021.
https://foreignpolicy.com/2021/09/15/the-united-states-has-no-plan-to-save-lebanon/
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هما علن تلفزيونان

اااااعانو اات اعتفاد
ااد يكن

اابالدو هن أجم إصالز اا ظار نفاا.

هن ًطن تقاعد ااالطن ااقاي،ن الن ااطايفان

ا اما اال ت عيع بااتعاااا اتشراا ااطبقن ااحا ،ن ااد اعى الغاين – ااافاععى الغاين ،ا ُيزاد  -الن

تغاام علو ا.
إا مناا اد يكن اعي ا ااتأثام ااذي ت،ارعا ااواليا اا،تحعى
ًاب اافمنااوا احهالو قال اادعيع هن اا،حلّلان ّ
بدع أا ّ
اجبار اا خبن اااااعان اا،تغطمعن اغام اا ادهن الن ااد،م .اك د هحبطوا هن اعر ا ت،ار أهام ا ااواضح .اقال
اا،حلّم اااااع االب ان عاه نادر "اب اا ااس أااوين إدارى بايعا  ...أهن "إعمايام" الن رأس جعال أا،اا دو
اإحااء االتفاط ها إيماا ذاك ا همو اكن ااس اب اا" .ايتذ م نادر اقتا اا اا اب اا أااوين باا ابن اواش طن "
تمعر اب اا أج عى ااش طنو نا ش ع أال
ا ع جورج دبلاو بوشو ه تمف اادقع ا ال هن ااقما ااواحع ااادشمينو
ّ
اب ااو ارأي ا ااكثام هن ا هم اااعاد الن ج،اا اا،اتويا  .اكن ااس بدع

نراز ااااعن أج عتا ااعي،قماطان
احا".

اي،واوا ااقوا
ااناانان الب ااو
ّ

ا هام اوا د أ بم هانح ال،اااعا

حلول ااطاقن اامًامن ااا،اتعاهن العاان اات تدان هن نقص

اصمحوا بأ ّن د عاا ّ لوا
اا،الّحن البالدو
ّ

ااوقود اااك مباء .اها ذاك ا ااشدور اااايع

أا ااواليا اا،تحعى تتفاام قا ها ا حعاث بعال هن تب ّ عااعن اعتباقان النتشال اب اا ه،ا قال ااب ك ااعاا
و ّ
إنا ي،كن أا يكوا أحع أعوأ ثالث أيها اقتمادين

اادااد ه ذ ه تمف ااقما ااتاعا اشم.
اا،تحعى ايتطلّدوا إان أعلوب ااحااى ا هام ان اأ كار ا

يت،تّا اادعيع هن االب اناان بدالقا

ا،اقن ها ااواليا

تكف ااواليا
اااااعان .ايميعاا أا ّ

اا،تحعى ان اا ظم إان اب اا هن ه ظور إعمايال أا إيمان و ايأهلوا بعال هن

غمت ب د
ذاك أا تموغ عااعن أ ثم ش،وال تم ّ ز الن ت ،ان دي،قماطان ط،وحن .اقع أراد أ ثم هن هلاوا اب ان
ّ
شوارع اابالد

تشمين ا ال  2019ااطاحن ب ظار حكد طايف

يخعر همااحاو اكن اا،تظا مين ااال،اان ال

توقدوا أا تاتخعر ااواليا اا،تحعى
ي،لكوا ا داا اااليهن ا،واج ن داان هالّحن جاعاو تعا ،ا هالاشاا قوين .اقع ّ
نفوذ ا ااعبلوهاع بشكم أ ثم قوى اح،اين حقوق د  -الن عبام اا،ثال هن ًالل جدم اا،اااعى الراش االب ان
دمضا ال،تظا مين .االاى الن ذاك يقواوا إا ااواليا
هشماطن بض،اا اعر ت ّ
قوت ا اا،ااان ا،داقبن اافاععين اتر،اع أصوا د غام اا،شماان
أحع أعباب تالش االحتراجا

اا،تحعى ي،ك ا با وان اعتخعار

ااخارج.

و ااخوف اا،ات،م هن ا،لاا االًتطاف ااالغتااال ااالاتقاال  .قع ااتُقم اعد هن

اتدمي ثاماا ا،ضايقا
اا،تظا مينو
ّ

هن قبم ااالطا

اتد تمايد د هن قبم أنمار حزب ال احلافتا حم ن

أهم .اأصاب اق،اا علادو أحع اا ،تقعين اا،را مين احزب الو بأربا رصاصا

رأعا ااثم الاا هقتوال

تدمض د القتم و أيضا عبب
عاارتا
ج وب اب اا ااخاضا اااطمى حزب ال .ا اا ااخوف ااعايد هن احت،ال ّ
تبعد يًد اا،ظا ما تعريراا تفاق،ت هداناى اا اس.
ادعر إل ور قادى ااحلّوا هحم "ااحمس ااقعيد" .ابا ،ا ّ
قال هحللوا اب اناوا إ ّنا با ،ا أامبت ااواليا اا،تحعى ان تداطف ا اادار ها اا،تظا مينو ّن ا اد توضح ها ااذي
عتفدلا
ااواليا

عبام دا ،د اح،ايت د .االاى الن ذاكو ف حان تم ّ ز إدارى بايعا الن إحااء االتفاط اا واي بان
ه،ا عاد اا ذاك باا ابن اقوى حزب ال اا،عاور هن إيماا
اا،تحعى اإيمااو يمتاب االب اناان ّ
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ااحكوهن

االب انان .اقاات اوري اتاااو ااخبامى االب انان
ااواليا

ا،ا إذا انت
هرال ااطاقن ااا،دلّقن اااااعانو إن ا تتااءل ّ
اا،تحعى عااعن ااضحن تراه اب اا.

اا،تحعى اعي ا ًطن هت،اعكن انقاذ اب اا" .ال أاتقع أا اعى ااواليا

إن د يقوهوا بأا،اا د اا،دتاد هن ًالل اا ،ح اا،قعهن إان اا ،ظ،ا غام ااحكوهانو اداد ااراش ا و ها ااتاداا
أي تحوال
ااقاار با أيضا .ال أرى أي ش ء آًم الن اا،اتوى اااااع و ،ا تدل،ان .ال أرى ّ

أي اعتماتاران.
أا ّ

ااواليا اا،تحعى تتفاام قا ها ا يها ااناانان".
أا ااواليا اا،تحعى عوف تا ّ م تو ام ااغاي اااك مباء القن تمحابا ااعداو ايأهم االب اناوا
أا اااالا ا ًام ان ّ
إال ّ
اا،زيع هن ذه اا،بادرا  .ا انت ااواليا

هتدعدى ا طماف اتزايع اب اا
اا،تحعى قع أاطت هوا قت ا الن ًطن
ِّ

بااغاي اا،ممي ابم ا ردا اعورياو اااك مباء ا ردنان ابم شبكن ااك مباء اااورين، .ا عتدف ااعال اات تتداهم ها
عوريا هن اادقوبا ب،وجب قانوا قامم اعتا ّ م ًا اات،اد هض،وا هن ااب ك ااعاا الب اا.
حلفاء ااش طن هن اادمبو ا ثام ه د يع ا باتراه اعتئ اف اادالقا

ها عوريا ا،واينن اا فوذ اايمان

باار بمب عيو ااعبلوهاع اااوري اااابق اا،قاد
راضوا ان ذه ااخطا .اكن ّ
تمتكب ًطأ باالات،اد الن بشار ا عع ا،واج ن إيماا
ه اطق

اب ااو

ااواليا اا،تحعىو قال إا أهام ا

أا "اا،الاشاا اايمانان عتااطم دلاا الن
اب اا .اأاضح ّ

عوريا ي،م ابم ا ااغاي اا،ممي  ...ا هام اوا ياااعاا إيمااو اال يحتوان ا" .ااد يمعر ان اادارى

أي تدلاق الن اا فوذ ااذي ا ّمه اا،اار اااوري ايماا اات تمعم ناقال
ا هام ان ّ

نفا ًاصن ب ا إان اب اا ب اء

الن طلب حزب ال.
ااتدااا ها إيماا ابقاء االقتماد االب ان

تقول إحعى اا ظميا حول ذا ااتحفظ إ ّا ااواليا اا،تحعى رب،ا تأهم
الن قعهاا اإا أدى إان تدزيز قوى حزب ال .اأضاف نادرو اا،حلم االب ان

"با،اح ا ب قم ااغاي اا،ممي اااك مباء

إا اادقوبا ضع إيماا عتُلغن أيضا
ا ردنان ابم عوريا ااخاضدن الدقوبا تحاال ااواليا اا،تحعى أا تقول ّ

حال

ااتوصم إان اتفاط".
ااشمط ا اعا اااتماجا

هم،،ن الن ااحع هن تكاااف ا
إا إدارى بايعا
ّ

تورط آًمو
أعمع اقت ه،كن داا أي ّ

حم اا،شا م ااقلا،ان .ابحاب ها ارد ا اادا م ا ردن
ايبعا أن ا ت،ام إان تشراا اافاالان ااقلا،اان الن ّ
اا،لك ابع ال ااثان

و ااذي طمز كمى ه،م ااطاقن ا عها ااتقن اامياس ا هام

أا ذه ااخطوى ان تاااع االقتماد ا ردن اتغط اا قص ااحاد
ّ

جو بايعا

ت،ويو هشاما إان

اب اا حاب بم عتد،م أيضا الن اعتقمار

توقا أا تقف
عوريا .اقع قعهت ااواليا اا،تحعى ها يكف هن اا،اااعى ا ،ا اب اا هن االن اار .ااكن إذا اا هن ااَّ ،
ااعاان الن قعها ا اتحتاج إا ن ااع ا ااكاهم القوى ااعبلوهاعان ااا،ااان ا هام ان هن أجم إصالز عااع ااعا
اا طاطو ارب،ا أ ثم هن ا هوال ا هام ان .يحتاج اب اا إان ض،انا

أهام ان ا شطاء اا،رت،ا اا،عن

أحع د عافتح أبواب اارحادو اإان قعرت ا الن إيراد اهداقبن اا خبن اافاععى اات علبت أهوال اا اس
ا ج بانو ات عيع ا باعتخعار عوط اادقوبا

اات

انت مناا ًروان جعا

نزع عالز حزب ال جزءا هن اا،فااضا اا واين ها إيماا
ااطالط.
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اا ا.

بأا اغتاال
ّ
ااب و

اعتخعاهاو اإان إصمار ا الن جدم

إلم غااب ّم ذاك قع ال يتدا ن اب اا الن
ّ
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قرار أوروبي حول الوضع في
لبنان

الموضوع
قمار بشأا ااوضا

اب اا صادر ان اابما،اا ا اراب بتاريخ  16أيلول 2021

نصّ القرار
يقعر امضا
يبعأ اا ص بدمي احاثاا ااقمار اهماجدن ااباانا اااقمارا ااا،واقف ا ارابان اااابقن تراه اب اا ثد ّ
بمي ا حعاث االب انان اااتطورا اااااعان ااالقتمادين ااالجت،ااان اات يخت ،ا باافقمى ااتااان
"

حان أا حااد اب اا و هفتاز اعتقماره

اا أ ،ان حاع،ن

اا،اتقبم.

االعتقمار اا هن ااات ،ان ااال،ان

ااا،وحع اااعي،قماط
حان أا اب اا اا،اتقم اااااادي
ّ
ه طقن ااشمط ا اعا بأ ،ل ا

حان يرب الن

ااحكوهن اا،شكّلن حعيثا اايراي ا ااوصول إان االعتقالل اااااع اهقااهن أي تعًم ًارج هن دال هراارى الب اا
بت ،ان اب اا ااعتقماره .اال يزال حزب ال يااطم الن ااويارا

يضم ااتعًم ااخارج
أا أبدع هن ذاك.
حان ّ
حان تد تم اف حزب ال  ،ظ،ن إر ابان هن قبم اادعيع هن ااعال ا اضاء
ااحكوهن االب انان.
ااميااان
االتحاد ا اراب  .ا

حان أإل م حزب ال همارا االءه ا يعيواوج

ااقوي ايمااو ا هم ااذي يزازع اعتقمار

ايقوي ت،اعك ا ااذي تشتع ااحاجن إااا".
ااحكوهن االب انان
ّ
بدع ا تمد ب ود ااقمار الن ااشكم احت
 . 1يدتبم اابما،اا) ااوضا ااحاا

اب اا ارثن هن ص ا اانااا عبب ا حف ن هن رجاال ااطبقن اااااعان ااحا ،نو

أا ااحكوهن ا ًامى تشكّلت بدع  13ش ما هن اار،ود اااااع  .نأعف اكوا ااحكوهن اارعيعى تضد
ها ااشارى إان ّ
اهمأى ااحعى قا نحث بشعى ااقادى االب اناان الن ااو اء بواود د اأا يش ّكلوا حكوهن االن تةدي دار ا اذا
همعاقان اًاضدن ال،ااءانو اتم االنقااها اابما،انان جانبا اااتخلّ ان اا فوذ ا ج ب

ندتقع أا مي اا،ااءان

اداد انتخابا حمى انزي ن اتو ام ااخعها ااداهن ا عاعان يرب أا تفوط أي ااتبار شخم داًم ااطبقن اااااعان
اب اا .يذ ّ م بأا االنتخابا
اا،تزايع

أيار  2022يرب أال تةجم بأي حال هن ا حوالو نظما ال،أيط اااااع

اااخلم

هةعاا ااعاانو ايرب االاتزار باا،دايام ااعي،قماطان ااعااان الحمين ااا زا ن اااشفا ان

 .2يعاو اابما،اا) ااالطا االب انان إان أا تطلب هن ه،ثم ااشةاا ااخارجان ااااااعن ا ه ان االتحاد ا اراب و
جوييف بوريمو إيفاد بدثن هماقبن االنتخابا و أا بعال هن ذاكو إذا ازر ا همو بدثن ًبماء االنتخابا
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قبم أش م هن

االنتخابا

،ا نعاو ااحكوهن االب انان اارعيعى إان اات فاذ ااكاهم التوصاا

ا،ماقبن االنتخابا
إجماء االنتخابا

اا ،بثقن ان بدثن االتحاد ا اراب

ادار  . 2018انحث اا،فوضان اااعال ا اضاء الن تقعيد م اا،اااعى ااف ان ااا،ااان ات،كان
أ ضم ااظماف اا،،ك ن ااااد اض،اا نزا ن اشفا ان ااد،لان بمه ّت ا .نحث ااحكوهن االب انان

ااا،دعا اااليهن هن أجم ت فاذ ه ،ت ا
اارعيعى الن تزايع ار ن ااشماف الن االنتخابا بر،اا ا هوال ااا،وإلفان
ّ
بشكم اهم .يعاو اابما،اا) إان تشكام ميق ا،م إناان داا تحت رااين ا هد اا،تحعى اعاد ت فاذ اا،اااعى
ااناانان اااشماف الن صمف ا هوال يذ ّ م بأا ا هد اا،تحعى قع اضدت إطار ا،م اعاد اا ااء ،مشحا اناًبا
ابااتاا تدزيز هشار ن أ بم ال،مأى

ااد،لان اااااعان ايعاو إان دهج ذا ااطار بشكم اهم

ًطا ااصالز

االنتخاب
 . 3يعاو اابما،اا) االتحاد ا اراب

إان أا يدمي الن اب اا إرعال بدثن اعتشارين إدارين شاهلن هن االتحاد

ا اراب هن أجم تلبان ااحاجن اا،لّ حن ا،واج ن االن اار اا،تاارع اإلدارى ااداهن اااخعها
اارعيعى الن اات فاذ اااميا اصالحا
ااالقتماديو ب،ا

ااحو ،ن اااصالحا

عتض،ن االنتداش اااااع

ذاك اات ظاد اا،وثوط با القطااا االقتمادين ااميااان هثم قطاع ااك مباء.

 .4يذ ّ م اابما،اا) بأا إجماء تحقاق ش ّفاف اهاتقم اهحايع ا ّدال
حث ااالطا

االقتمادين اات

ا عاعان احث ااحكوهن

االب انان الن احتمار ااجماءا

بااتحقاق اا،اليد ها اا،اةااان بشأا ااقمارا

انفرار هم أ باما ي،ثم أااوين ايرب ض،انا

أي هادن هن شأنا أا يا،ح
ااقضايان ااعتقالل ااقضاء اتأياع ّ
اات

أ ّد

إان االنفرار

اتقم ااحقايق إان اب اا التحقاق
اابما،اا) إان إرعال بدثن دااان هاتقلن
ّ
ايمم الن اجوب هحاعبن اا،اةااان بشكم هباشم أا غام هباشم ان ااخاايم
ّ

هم أ باما
انفرار باما

اهحاعبت د، .ا يعاو
إطار ا هد اا،تحعى.

ا رااز اا ضمار اات احقت بااشدب

االب ان .
 .5يعاو اابما،اا) اا،فوضان اااعال ا اضاء إان اا ماج ان هاااعا
الن ا ريو اًاصن اا،اااعا

ااغذايان ااا،اتشفاا

إناانان إضا انو

إلم ااظماف ااقاعان

ااا،واد ااطبانو اتو ام هوارد ااطاقن اابعيلن ب،ا

ذاك

ا اواز ااش،اان ار،اا اا،عارس ااا،اتشفاا و اتقعي ،ا هن ًالل اانا أًمى غام ااكاانا ااداهن هثم اا ،ظ،ا
ايمم
اب اا ااقادرى الن ت فاذ ااصالحا
غام ااحكوهان اا،دما ن اه ظ،ا اا،رت،ا اا،عن ااا ،ظ،ا ااعي ان
ّ
تم،اد اتخطاا ات ااق ات فاذ اتقااد بماهج
الن ااحاجن إان إشما ه ظ،ا اا،رت،ا اا،عن اا،حلان
اهما ات،كان

تطبق اا،دايام بشكم اعتماتار
اا،اااعا الب اا .يعاو اابما،اا) اا،فوضان إان إيراد آااا
ّ
اا ،ظ،ا هن ااوصول بامان إان ا هوال هن أجم تلبان االحتااجا ااداجلنو ها احتمار ااج،اع ا اراب
اا،اااعا ااناانان اااقانوا ااناان ااعاا

بشأا

،ا ية ع ااحاجن إان هماقبن قوين ا،اااعا االتحاد ا اراب اض،اا

تحويل ا هباشمى إان اا،حتاجان ايأعف بشعى ال،اتوى اا،متفا الغاين ااوء اادارى ااال تقار إان اامقابن اا،ااان الن
ا هوال اات تد تالا ،ا

اا،اض

 .6يعاو اابما،اا) اا،فوضان اااعال ا اضاء
اارعيعى

االتحاد ا اراب

إان االنخماط بشكم ب ّاء ها ااحكوهن االب انان

ت فاذ ااصالحا اا اكلان اااقطااان اا،طلوبن اطالط اا،اااعى اا،ااان ااكلّان االتحاد ا اراب اتدزيز

تقعر هل،وس
االقات ا ااترارينو بشمط إحماي ّ

ت فاذ ااصالحا اااليهن الن اا حو ااوارد
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 . 7يعاو اابما،اا) ااالطا
تكوا ااصالحا

االب انان إان اعتئ اف اا،حادثا

هل،وعن األشخاص ااذين يدانوا

اات تد ااتد ع ب ا

ها ص عاط اا قع ااعاا

اب اا حث ااالطا

أقمب اقت ه،كن حتن

االب انان الن ت فاذ االاتزاها

اااابقن

عااط اا،ةت،م االقتمادي الت ،ان هن ًالل ااصالحا ها ااقطاع ااخاص عاعر)

ناااا

2018و بعاد هن اا،ر،وان ااعااان اعاد اب ااو االن اا حو اا،تفق الاا هن قبم ج،اا قادى ا طماف اااااعان
االب انانو ااات

ت طوي الن إصالحا

اقتمادين اإدارين ا،اقن اذا

ذاك اعتدادى االعتقمار

هغزىو ب،ا

االقتمادي اهمعاقان ااقطاع اا،اا و اض،اا اعتقالل ااقضاءو اض،اا احتمار حقوط اانااا اعاادى ااقانواو
اهكا حن اافااد

،ا يعاو ااالطا االب انان إان تقعيد ااعاد ال،رت،دا ا

ثم ضدفا

ذاك هن

اب ااو ب،ا

ًالل شبكا ا هاا االجت،اا  .ايعاو ااالطا االب انان إان اا،وا قن الن هازانان  2021اإاعاد هازانان 2022و ب،ا
العت عاف

ذاك بمناهج قوي الح،اين االجت،ااانو ات فاذ بمناهج شبكن ا هاا االجت،اا ااطارئ ااابمناهج ااوط
اافقم .حث ااالطا االب انان الن تو ام هازانان ا ان النتخابا اار .2022

 . 8ية ع اابما،اا) أنا بابب ااق،ا ااشاهم ااذي هارعا نظار ا عع ضع االنتفاضن ااشدبان اااورين اار 2011و
اادااد هن ااالجئان اااوريان ايشام إان اا،اةااان ااخاصن ال ظار اااوري

اعت،مار

اعتضاف اب اا أ بم نابن

ذا ااوضا ااناان اا،أعااي ،ا يشام إان أنا هن أجم تحقاق حلول داي،ن ال ايحان ا اات،ويم ااكا

ااابمهرن

طويلن ا جم أهماا حاع،اا اعاد اا ايحان داًلاا اااالجئان إان ها بدع دارى اابماهج ااناانان ،ا يشام إان ضدف
ااالجئان اااوريان ااافلاطا اان

اب اا ايشعد الن ااحاجن إان تو ام ت،ويم ٍ
اف األانماا ااار ا اافاالن ا ًمى

ااداهلن ها ااالجئانو اض،اا ااتو ام ااكاهم الخعها ا عاعان ا،رت،دا ااالجئان

اابالد ايشعد الن ااحاجن إان

اهقعه ااخعها احًمين ااذين ياااعاا ااالجئان
تدزيز ااتدااا اااحوار ها اا ،ظ،ا غام ااحكوهان
ّ

اابالد

 .9يحث اابما،اا) ااحكوهن االب انان اارعيعى ارياس اار ،ورين الن اتخاذ ج،اا ااتعابام اااليهن اتفكاك اا،،ارعا
اافاععىو ب،ا
ا،كا حن اافااد

ذاك تحويم رأس اا،ال اادار ااات ّمب ااضميب و اض،اا االعتقالل ااتار اضاء اا،ةعان ااوط ان
اا،اتقبمو اطلب ااعاد ااتق

ال،رت،ا ااعاا هن ًالل آااا

اا،تحعى ا،كا حن اافااد هن أجم ض،اا ااشفا ان ااا،ااءان ااكاهلن الشدب االب ان
ااعاا

ا هد اا،تحعى ااتفاقان ا هد
يذ م أا االتحاد ا اراب اااب ك

اا هد اا،تحعى قع طاابوا ب نشاء قضاء هاتقم اش ّفافو ااات،اد قانوا حعيث ال،شتميا

ااداهن اعن

اعتماتاران ا،كا حن اافاادو ايعين اعر اتخاذ ااحكوها االب انان اا،تداقبن أي إجماءا بشأا ااا وا اا،اضان
 .10ية ع اابما،اا) اا،اةااان ااخاصن احزب ال ااافمايم ا ًمى
ا يهن اااااعان ااالقتمادين

ق،ا ااحما ااشدب االب ان ادار  2019ا

اب اا يعاو ج،اا ااقوى ااخارجان إان االهت اع ان ااتعًم

الب ااو ايعاو إان احتمار عاادتا ااعتقالاا اااااع  .يحث ج،اا اافمايم اااااعان
اب ااو داا ت،ااز دي

ات فاذ إصالحا حاوين ار،اا ا شخاص ااذين يداشوا

ااشةاا ااعاًلان

ااحكوهن الن إن اء ااطايفان
أا امق .

تقعر نحو اقف دايد اطالط اا ار اا حكار ااميااان
 .11يدمب اابما،اا) ان قلقا ااد،اق هن اعت،مار اعر إحماي ّ
ا ًمى ااواردى

قمار هرلس ا هن ااعاا رقد  )2006 1701الن ضوء ااتو ّتما

ا ًامى ااا،ات،مى الن طول

ااحعاد اار وبان الب اا ية ع هرعدا دا،ا ااقوي اوحعى أراض اب اا اعاادتا ااعتقالاا اااااع و ب،ا يت،اشن ها
قمار هرلس ا هن ااعاا رقد  )2021 2591يذ ّ م ب،وقف االتحاد ا اراب بأا قمارا هرلس ا هن )2005 1559
ا )2006 1701ذا ااملن يرب أا تحتمر بااكاهم.
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 .12يعاو اابما،اا) اا،رت،ا ااعاا إان تقعيد ااعاد اا،اا ااالير ات،كان ااراش االب ان اقوى ا هن ااعاًل هن
ه ا اا،زيع هن االن اار ا،ةعاا

أداء دار ا ا عاع

ااعاانو اتأهان اا،اااعى ااناانانو اض،اا ا هن

ااالعتقمارو ها احتمار حق االحتراج احمين ااتدبام ايكمر ااتأ اع الن أا هااءان هوإلف ااعاان ضمارين ايعين أي
ا ف ضع اا،تظا مين.
 .13يعاو اابما،اا) ااعايمى ا ارابان الشةاا ااخارجان إان اقتماز قاي،ن بااالطا

ااخاضدن ال،ااءان

بااتدااا ها ااعال ا اضاء يعاو إان اعتخعار اادقوبا اا اد ن ب،وجب ااطار ااذي اات،عه اا،رلس
2021و الن ج،اا ا شخاص أا ااكاانا اات تاتو

هدايام ذاك ااطار يشعد الن أا مي اقوبا

أا تقويض ااد،لان اااااعان ااعي،قماطان يظم ًاارا ي،كن تفدالا إذا اعت،م اار ا اا،اةاان
ااصالز اهحاربن اافااد .يعاو ج،اا ااعال ا اضاء
اتدزيز اادقوبا

ا اراب

ااقانوا اااشم ا

اب اا
 30ت،وي

اد ن ادمقلن
اب اا

إااقن

االتحاد ا اراب داا اعتث اء إان ااتدااا ااكاهم ها االتحاد

اا،وج ن ضع ااقادى اافاععين ااا،اةااان ان تقويض ااعي،قماطان اعاادى
اارعيعى
ّ

ااتابدن ا د

اب اا حث ااعايمى ا ارابان الشةاا ااخارجان ااا،رلس الن تخماص هوارد

ا ان الن اجا ااامان التطويم ااف ّد ال اآلاان اارعيعى .يعاو ااعال ا اضاء
اا،،لكن اا،تحعى اعوياماو إان ااتدااا

االتحاد ا اراب اشم اي او هثم

هكا حن االًتالس اا،زاور ال،ال اادار هن قبم اعد هن اا،اةااان

االب اناان يقت مز أا تباشم ااعال ا اضاء إجماءا قانونان

ائات ا ااقضايان ااوط ان ضع هااك رؤاس ا هوال

اا،كتابن بطميقن غام هشماانو اأا تدزي اار ود ااماهان إان إاادى ا هوال غام اا،شماان إان اااكاا االب اناان.
 .14يذ ّ م اابما،اا) بأا اتفاقان ااشما ن بان االتحاد ا اراب

ااار ،ورين االب انان ت ص الن حوار عااع

بان

هرلس اا واب ااابما،اا االب ان اارعيع الن أعاس إقاهن تدااا عااع بان اا،ةعاتانو ي،كن أا يكوا ب،ثابن
إطار إضا

و إذا طلبت ااالطا االب انان داد ااحكوهن اا،شكلن حعيثا اترااي اار،ود اا،ةعاات .

 .15يذ ّ م اابما ،اا) بعا،ا ااقوي ار،اا اا،عا دان ان حقوط اانااا
ااحوار ااوط

اااشم اء االجت،اااان ااالقتماديان الن ادب أداار د

اب اا ااد،ل د يشرا اا،رت،ا اا،عن
هن ًالل ااتدبام ان تطلدات د اطمز

هقتمحا هن أجم اااالر ااات ،ان اهاتقبم اابالدو ايشاع ب،بادرا اا،رت،دا اا،حلان ااا،رت،ا اا،عن

يشدم بقلق

بااغ إياء اا رمى اا،تزايعى الاكاا االب اناان اها يتم ّتب الا ا هن رمى ا دهغن ه،ا يةثم الن اا،وارد اابشمين ااضمارين
ااادى إا،ار ااعتدادى اب اا احااتا ااعي،قماطان
 .16يعاو اابما،اا) اب اا إان ض،اا ااح،اين اااليهن ضع ااد،م ااقاميو الن اا حو اا ،موص الاا
ااوط

ااا،دايام ااعااان احقوط ااناااو ب،ا

ذاك اا،بادئ اااحقوط ا عاعان

قانوا ااد،م

ااد،مو ااتفاقان ه ظ،ن ااد،م

ااعااان بشأا ااد،اان اا ،زاان رقد 189و  )2011هن أجم هداارن ااطبادن االعتغالاان ا ظار ااكفاان
إاادى اكلتا االقتمادين اإاادى ب اء

يكمر اابما،اا) دا،ا اتم،اد االتحاد ا اراب الن هاااعى اب اا
ّ .17
ب اتا ااتحتان يعاو اا،فوضان إان إصالز اام اديق طويلن ا جم اإاادى صااغن االعتماتاران اًطن اانداش الب اا
إطار أااويا ااشما ن بان االتحاد ا اراب ااب اا

إطار آاان ااروار ااات ،ان اااتدااا ااعاا اارعيعى  -أارابا

ت،ويم شم اء هحت،لان إضا اان

اا،رت،ا اا،عن و ال عا،ا هن أجم إيراد حلول ااجلن ا عرى

ااداا،انو ااا ظم

ااطاقن هن ًالل همادر ااطاقن اا،ترعدى ب،ا

ذاك ا اواز ااش،اان
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 .18يعاو اابما،اا) إان إاغاء اا،ادى  534هن قانوا اادقوبا

االب ان

ااضا حع ار،اا أشكال ااد ف ااقانون

ااا،ةعاات ااضط اد هرت،ا اا،اد اا،ثلاان) يعاو إان إاغاء ااقوانان اات،اازين ا ًمى هثم تلك اات ت ،ا ااالجئان
اافلاطا اان هن اات،تا ب فس ااحقوط اات يت،تا ب ا اا،قا،وا ا جانب
 . 19يعاو اابما،اا) االر ن اااعال ا اضاء إان تدزيز دا ،ا اح،لن ااتطداد االب انانو اات تحتاج إان داد داا و
اااتخفاف هن ا يهن اامحان

اب اا .داوا اعاد رااتب هوإلف اا،اتشفن اشماء اا،اتلزها ااطبان

 .20ية ع اابما،اا) هن جعيع شما تا ااقوين ها اب اا اشدباو ااماعخن

ااقاد اا،شتم ن العي،قماطان اااتدعدين

اعاادى ااقانوا ااحتمار حقوط اانااا .يرعد دا،ا اتم،اد االتحاد ا اراب الن هاااعى اب اا

إاادى اكلتا

االقتمادين .يدمب ان احتماها اضحايا انفرار هم أ باما  .يداع تأ اع تضاه ا ها اا،رت،ا اا،عن االب ان ادا،ا ااو
ال عا،ا اامحفاان ااا،بلّ غان ان اا،خاافا
ااالنتداش االقتمادي

يعاو اا،رلس ااا،فوضان إان هواصلن ج ود ،ا اعاد إاادى ااا،ار

اب اا اتوثاق ااتدااا ها ه ظ،ا اا،رت،ا اا،عن

اابالد ات،ويل ا بشكم أ ضم.

 .21يكلّف اابما،اا) ريااا ب حاان ذا ااقمار إان اا،رلسو ااا،فوضانو انايب رياس اا،فوضان /اا،،ثم ااااه
الشةاا ااخارجان ااااااعن ا ه انو احكوها ابما،انا ااعال ا اضاءو اا هان اادار األهد اا،تحعىو اا هان اادار
اراهدن ااعال اادمبانو ارياس اار،دان اابما،انان ا ارا هتوعطانو اااحكوهن ااابما،اا

19

اب اا.
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جلسة استماع للمرشحة
لمنصب مساعد وزير الخارجية
األميركي لشؤون الشرق
األدنى

الموضوع
جلان اعت،اع الافامى باربارا اافو اا،مشحن اشغم ه مب هاااع اييم ااخارجان ا هام اشةاا ااشمط ا دنن
هرلس ااشاوخ ا هام بتاريخ  15أيلول.32021
ال،مادقن الن تداا ا أهار ار ن اادالقا ااخارجان

أبرز الخالصات
نصّّالورقةّالمكتوبةّ ّ
اشمف بام
ذه االر ن .إ ّنا
أتقعر بااشكم إان رياس االر ن ها ا عيزو اادضو ااباري ريش اإان ا اضاء اا،حتمهان
ٌ
ّ
ا أا أتواجع ا بمفت همشحن اامياس بايعا اشغم ه مب هاااع اييم ااخارجان اشةاا ااشمط ا دنن .إذا اا ق
ااشمط ا اعا اش،ال
ااكوا ذا تتويرا اد،م هن ااد،م ًعهن الواليا اا،تحعى
هرلس ااشاوخ الن تداا
ذه اافمصن اخعهن بلعي اااشدب ا هام .
أابم ان ها تد اا ا
إ ميقاا .هن اامدب أا ّ
حكاين ثام هن ا هام اان ااذين تد اعتعااؤ د الخعهن ااداهنو هاتوحاى هن اعد غفام هن أجاال
حكايت
ااراش بمفن هات،مىو الن هعى
أ ماد ا عمى ااذين ًعهوا بشكم أا بآًم .إذ داي،ا ها اا ادايلت مد يخعر
هزران التبغ
ا ا،ال هن تمبان عتن أطفال
ااا وا ااث،انان اا،اضان .اقع ت،ك ت اااعت اات ال تزال رايعى
ااالك ااعبلوهاع و ااتقات
ه ،ن هب ّكمى
أها ن بداعى.
عالز اارو
ًالل ع وا ا،م اااعي طاار
تحمر حعيثا .اقع تواجع أً اامغام همارا
هشاى اابحمينو
أً ا بمو ااضابا
شوارع ااكويت اات انت قع َّ
تح،لت ا اايلتا ااشابن .أها
أطول حمبان ش عت ،ا أهام او
اتكمارا
اادماط ا أ غاناتااو ها تكاااف با ظن ّ
ج وب إ ميقاا بداعا ان اادايلن اا صعقاء .اا
ااالك ااعبلوهاع و اتد،م احا
هوإلفن
أًت اامغمى
ه،ازى عالز هشاى اابحمينو اًالا ا ذ ب إان ااقعس حاث ااتقا ا اقت هبكّم هن هاامت
ياج يشغم اإلافن ّ
تح،م ها طُلب ه و حتن ا عها
اا ،ان .اقع ّ
قعرو هثل،ا دلت إب تاناو ااعاد اا،حب اااالهحعاد ااذي عااعن الن ّ
اادماط.
اا ذاك يد اال تماط ا،عى اار أث اء ًعهت
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اايلت و ااااور باتت تشكّم أ ،ان أ بم األهام اان أ ثم هن أي اقت هضنو نظما
ُت َدع ااخعهن هوضواا جذريا
ااخارج ا ااعاًم ااات تتطلّب إاادى ااي،اا بأنفا او اإاادى االاتزار بااشما ا و اقاادى
التحعيا اا،تزايعى
ّ
ااواليا اا،تحعى الن هاتوى اادااد.
ااشمط ا اعاو تو ّم رؤين اامياس بايعا االعتماتاران ًارطن طميق اهر،وان هن اا،بادئ ا،شار ت او باالعت اد
ااتحعيا اارعيعى اا،ت ّوان ااا اشئن .اكن رؤين اامياس
اا ،طقن ا،واج ن
إان إاادى ب اء االقا طويلن ا هع
ّ
اا ،طقن ثم هن  30ااها.
حعد هقاربت ا
تتطلّب تطويم شما ات ا ب،ا يترااي هرال ا هن ااتقلاعي ااذي ّ
إذا صود َط الن تداا و اأا،م الن تدزيز تلك ااشما ا حول أج عى إيرابان تم ّ ز الن تأهان اامًاء اا،شتم
اا،اتقبم ب اء
اهواج ن اا،شا م اا،شتم ن هكا حن  19-COVIDاتطويم ب ان تحتان صحان دااان ا ،ا ا ابئن
ااتمحم انقص اا،ااه اا،تزايع
تغام اا ،اخ هداارن
اقتماد طاقن جعيع قمب همادر ااطاقن
ّ
ّ
اا،ترعدى اوقف داا ا ّ
اا،ةعاا
هحاربن ااق،ا اادابم الحعاد ها تدزيز احتمار ااحميا ا عاعان ااا،رت،دا اا،فتوحن ااا،حا ظن الن
ّ
ا عاعان ال ظار ااعاا اات ا ّم ا هن ااالعتقمار ثم هن  70ااها .إذا اا ق هرلس ااشاوخ الن تداا و أتد ّ ع
أا اادالقا ها ااواليا اا،تحعى تكوا أقوى ا عها يتد احتمار هبادئ
بت،ثام أ ضم ااقاد ا هام انو اعأاضح ّ
حقوط اانااا.
ا ش م
تدمضت اا ،طقن المماع ااعر االعتقمار الن هعى اادقعين اا،اضاانو اكن اعدا هن شم اي ا ذ بوا
ّ
ا ًامى نحو ًفض ااتمداع اااد،م ها ااواليا اا،تحعى اً،اد نزااا اا ،طقن .إيمااو بااطباو انت ااشا ّذى ان ذا
االتراهو إذ تواصم ط ماا اتباع عااعا هزازان االعتقمار هن ًالل دا ،ا اإلر ابو ابمناهج اامواريخ اابااااتانو
هرال حقوط اانااا اه،ارعت ا ااقعي،ن اا،تّ ،ثلن باعتخعار
ادا ،ا ااتخميب الر،ااا ااد افنو اعرلّ ا اابغاض
اا،حترزين بشكم غام قانون أداا عااعان.
اا،واط ان ا هام اان
َ
تد تداا و اأا،م ج با إان ج ب ها ااشم اء
رزء هن اا،شار ن اارعيعى
ّ
اا،تدعدى ا طماف اإلدارى ا هام انو إذا ّ
ااباا اعوريا اااا،ن ُقعها.
اااحلفاء اع ا ا،لاا اااالر ااتابدن األهد اا،تحعى
تأت رؤين اامياس الشما ن ااتداانان ها دال ااشمط ا اعا اااااط ا اعا اتح ٍع ااا ،هتزايع اقا ،ا ال،رت،دا
ااتحعي بشكم
ذا
ااقاد اات قاهت الا ا هةعاا اا ظار ااعاا  .يأت
اا ،فتحن ااالقتمادا اا،فتوحنو ا
ّ
هحملتا صفم .إذا تد
اا ،طقن ب ،ا
أعاع هن ج ،ورين اامان ااشدبان اراعاا لتا ،ا تادن إان ااتأثام
ّ
تداا و أتطلّا اجماء هحادثا صميحن ها شم اي ا حول ااتحعيا اات تطمح ا بدض ااجماءا ااماعان اااما ان.
إذا تد تداا و لن أ وا قادرى الن إنراي ذه ا ج عى ااط،وحن هن داا هاااعى هوإلف ااخعهن ااخارجان
اا ،طقن .أنا هلتزهن بتدزيز عالهن
اا،ت،ازين ااا،وإلّفان اا،عناان ااا،قاااان اأ ماد ا عمى ااداهلان ا ا
ّ
هكتب شةاا
اااتمق
ا،وإلفا او اهبادئ اات ّوع ااا،ااااى اااش،ول
هوإلفا ا اأه د ااخارجو اااتطويم اا،
ّ
ج،اا أنحاء اا ،طقن.
ااشمط ا دنن ا ه اصب ا
تد تداا ا ذا اا ،مبو اأتطلّا إان ااد،م هدكد هرلس ااشاوخ) ان ثب با ،ا نقور ب اادى تشكام اإاادى
إذا ّ
ااشمط ا اعاو اب اء هاتقبم أ ضم الشدب ا هام
ب اء اإاادى ت شاا انخماط حكوهن ااواليا اا،تحعى
اشدوب اا ،طقن .شكما اكدو اأتط ّلا إان أعئلتكد.

22

قعهت ااف ج،لن هن ااجابا اااتدلاقا نوجز ا ا،ا يل
ردا الن أعئلن ااحضور ّ
 اقع أدان ااوييم بلا كن بتمميح تحذيمي ايماا اأاتقع أنا الن صواب .نحن احا ن تظم ه ذ حواا ش مين
هلحن .ا ،ا قلتد ّا اا ،اقشن
الدودى إان علالن هن اا ،اقشا حول اا،فااضا اا واين ا
ت َ
ُدتبم غاين ّ
حول االهتثال اا،تبادل اخطن ااد،م اا،شتم ن ااشاهلن الدودى إان تلك االتفاقان ااات عوى نقطن اابعاين.
ذاك اتفاقان تك،الان تكوا أطول اأقوى
ها أا ّد قواا ان هخاا ك ا،ا يخص ذه ااقضايا ا ًمى ب،ا
ااحقاقنو ّا اادارى ا هام ان) ال ت ظم إان هوضوع
ها يقلق أ ثم.
ا اا شاطا اار ابان ااقاي،ن
إلم هداارن تلك ا نشطن ااقلا،ان .ا
االتفاط-اا شاطا ااقاي،ن) الن أ ّنا أهم تالال هتمابا
ّ
اا ،طقن ا و "إعمايام" ا ذاك ها ا طماف اا،د ان ا ًمى ،ا ند،م الن
ه اقشا قاي،ن ها أ ّد حلاف
هزاه ن ااعتخعار هر،وان هن ا داا االقتمادينو ااادقوبا و اااضغوطو اأحاانا ااداكمين اغام ا هن
ا داا ااعبلوهاعان ا،واج ن اتقااع إيماا ا ذه ا نشطن.
ه طقن اد تش ع هن هعى طويلن أي
ااتطورا اا،ثامى
اتفاقا أبما ار اا هر،وان هن
 ها حمم
ّ









ن عوف أا،م الن تد،اق ذه ااماابا اتطويم ا اتوعاا
أنباء عداعى ا حال اا،مادقن الن تداا
أا ا اادعيع
دايمى ااتطباا اتش،م داال أ ثم هن ااعال ا ربا [ااهارا و اابحمينو اااودااو اا،غمب] .أاتقع ّ
هن اافمص ها دال أًمى غام ااهارا ااابحمين ااا،غمب اقع اا ا نقاش با ا ابان ااحكوهن
ا،ل و
اأاتبم اا،وضوع أااوين باا ابن ا
ااعمايالان حول ذا ا هم ا حال صودط الن تداا
اا ،طقن ات ااق اار ود.
اعت احب ذه ا ااوين الن ا،م م عفام أهام
هةعاا ا هد اا،تحعىو اإذا صودط الن
أتوا ق ها ها تفضلتد با حول اار ود اا،دادين ار "إعمايام"
ا هد اا،تحعى ا،واج ن
اادارى اًاصن ه،ثلت ا
اأا،م بشكم اماق ها هاةااان آًمين
تداا
تفوق ا ااداكمي اا وا .
ذاك بشماعنو اأاتزر بحق "إعمايام" بااع اع ان نفا ا ابض،اا ّ
ن حك،ا عوف آًذ هلف انت ا ا همم احقوط اانااا بكثام هن اارعين
حال اا،مادقن الن تداا
اقع ش عنا قمار ااوييم بلا كن حول حرب صمف هبلغ اار  300هلاوا داالر هن أصم  1.3هلاار داالر اا،اااعا
همم .حك،ا اعي ا همااح أهن قوه ه ّ،ن ها همم
اا،خممن ا،مم الن ًلفان انت ا ا حقوط اانااا
ّ
اا ،طقن اه ،ن ا،مااح ا ادال اا ،طقن ابشكم ًاص
اااقا مى انت اال تزال شميكا اعتماتاراا
"إعمايام" .ا ،ا أعلفتد اا اقاء اامياس ااااا بمياس ااحكوهن ااعمايالان أال اقاء ال بان ياا،
اآًذ هاأان حقوط اانااا بشكم
اابلعين ه ذ اقع هن اازهن أهما ه ،او ا حال اا،مادقن الن تداا
جعي اااتبم ا أااوين باا ابن ا .
ّ
حاات ااهارا
أا ا تفااال الن اا،اتوى ااشدب ،ا شا عنا
ااش ء ااال ت
"اتفاقا أبما ار" ّ
ااابحمينو ا ذا ش ء جعيع اد ند عه هن قبمو ا و يدكس ااتزاها هن قبم ذه ااحكوها بت ائن شدوب ا
اتقبم اافكمىو ا ذا ها يرب أا تضغا اتدزيزه ااواليا اا،تحعى اأنا جا زى افدلا.
ّ
اادارى هلتزهن باات،اد ج ود ه ،رن ادودت ا إان ًطن ااد،م اا،شتم ن الن أعاس االاتزار اا،تبادل.
إاادتا هرعدا إان اام عاط [يمبح تحت اامقابن]و
هقاعو اا ااوين احا
اابمناهج اا واي اايمان حاااا غام َّ
باعت،مار تتابا بشكم هوا ٍي نشاط إيماا ااقلا،
اا ا ا
نشاط ا ااعبلوهاع
اقع ص،ع اادارى
اا،زازع االعتقمار .ا ااتزار هن قبم اادارى بااحمول الن اتفاط أقوى هاتقبال ها إيماا
اا وايو اااد،م ااراري حاااا عوف يات،م.
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ااشق

ااقعس اتدزيز ااتواصم ها ااقاادى
 اامياس بايعا اااوييم بلا كن هلتزهاا بفتح ااق ملان ا هام ان قميبا
حال
أا أاط تاريخا ا،واع إاادى تح ا حااااو ااكن
اافلاطا ان ااافلاطا اانو ااكن ال ي،ك
ن عوف أا،م الن ت فاذ ااتزار اامياس.
اا،مادقن الن تداا
اب اا بااتوايي ها ا يهن االقتمادين ااحااان ا ،ا آثار عائن الن اا،رت،ا
أا أيهن شح ااوقود
 ال شك ّ
االب ان و ات ّعداا ا عس اات قار الا ا ااراش االب ان و ااد،لن االب انان قع  %90هن قا،ت ا ًالل
اب اا
ااراش .احول ااحم اا،اتعار الطاقن
ااداهان اا،اضاانو ا ذا ية ّثم الن ها يتقاضاه اار عي
إان جانب ح،لن اادالقا ااداهن اات قار ب ا حزب ال [شح ا اا،ايا اايمان ] ا اار ود ااقلا،ان ،ا
تفض لتد ابم تواصم اا،مميان اا ردناان اتداان ،ا اتأهان ذا ااحم اا،اتعار ابم جم ااك مباء اااغاي
ّ
يشردا ااب ك ااعاا اايارى ااخارجان
ااطباد ابم ا راض اااورين إان اب ااو ذا اا،شماع ،ا بت ا ندمف
ّ
ت ظم إان اا،شماع بد اين آًذى بدان االاتبار اادقوبا اااقوانان ا هام ان احك،ا عتقور ااخارجان بااتشاار
ااعا َا ا او
أقم تكلفن
ّ
ها ايارى ااخزانن حوااو اكن بااتأ اع ذا اا،شماع عاو ّم حال ّ
تلوثا اأ ثم قابلان ُ
اأقم ّ
اب اا .ااخطوى ا اان حملت أًاما بدع 13
اعاحم هشا م بداعى اا،عى اااس قا هشا م آنان حااان
ّ
ش ما هن اا،،اطلن ابم تشكام حكوهن جعيعىو اطبدا ذه ااخطوى ا اان انت ضمارين ّا ااخطوى ااقادهن
أا ااراش يّ ،ثم اا،ةعان
عتكوا إقمار ااصالحا االقتمادين .احول ااراش االب ان ال ّ أا أقول إ ّنا ب،ا ّ
ااوط ان االب انان ا ثم قبوال اثقن اعى االب اناان ااكوا دا،ا أااوين باا ابن ا ذه اادارى.
 تدقاب رياس االر ن اااا اتور بوب ها عيز أتطلّا اا،اع هوقف ااخارجان ا هام ان بابب "قانوا قامم"و
توصلت
عااط ذه ااقضان ابا ًص
إذ ال أريع أا أاط اعتث اء ا ظار ا ععو اكن
ذه ااظمافو إذا ّ
بأا "قامم" و اادايق ااوحاع اوصول ااطاقن إان اب ااو د ع ا عأطلب ه ا أا
ايارى ااخارجان إان قمار ّ
تأت إا ّ ّن أاتقع أن ا يرب أا نرع حال ال،ض ّ ُقعها.
 ااوضا ااذي يواجا اب اا هخافو اأت ّ ،ن أا تكوا ااطبقن اااااعان االب انان قع اعتوابت حماجن ااوضا
،ا ياتشدمه هن د ًارج اب ااو ااواليا اا،تحعى ا مناا اغام ،او اأرى أ ّن ا بحاجن ا إان
االب ان
ااضغوط اااحوا ز ااكن ااس حوا ز باا،د ن اا،باشم ااافوري .إا تشكام ذه ااحكوهن اارعيعى و قا
يحمر
ااخطوى ا اان اا،طلوبن
ااطميق ااطويم ا،ا يرب أا يحمم هن إصالز اقتمادي ا و ها عوف ّ
ااقماي ااعااان اأشكاال أًمى هن ااعاد ااخارج  .اقع انت إدارى اامياس بايعا تد،م الن ذه ااقضايا
هات،مى الن أ ماد بااضا ن إان ااحكوهن اتوضاح أ ّنا
ها مناا اأطماف إقلا،ان أًمى اعيعى افمي ضغوط
ّ
ان يكوا ا حلول عتأت هن ااخارجو ااحلول تك،ن بأيعي االب اناانو اك ا عاكوا طميقا بطائا.

هالحظن ًتاهان
يوجا ا ا أعئلن ا ذاك تلرأ إان اا ،اارى ااكالهان بعل تقعيد
بع ااف ًالل اارلان همتبكن اتتلدثد ا عها ّ
إجابا ااضحن ار ّ ز الن تكمار ج،لن ابارا هحعدى.

24

تقديرات أميركية حول الصين:
استراتيجيتها ،وتعريفها
للنصر ،وتطوّر قوّتها
العسكرية

الموضوع
اقوت ا ااداكمين "2021و هم ز ااعراعا
دراعن هن إاعاد أنطون وردع،اا تحت ا واا "االعتماتاران ااما ان ّ
االعررررتماتار ان اااعاا انو آب  . 2021ا قع اًتم نا هن ااعراعرررررن بدض اات قعيما ا هام ان حول اامرررران ا اح ان
تدمف أ عا ا االنتمار الن ااواليا اا،تحعى.
اقوت ا ااداكمين ا اف ّ
اعتماتارات ا ّ

أبرز الخالصات
ملخصّوزارةّالدفاعّاألميركيةّلالستراتيجيةّالصينيةّّIّ-2020
ّ

4

 -1االعتماتاران ااوط ان ااما ان
 ت عف اعتماتاران ج ،ورين اامان ااشدبان  )PRCإان تحقاق "ااترعيع اادظاد األهن ااما ان" بحلول اار
 .2049اي،كن اصررف اعررتماتاران اامرران بأن ا اااررد ااحاير اتحقاق ااحعاثن اااررااعرران ااالجت،ااان اات
تشررر،م ج ودا ااعررردن اا طاط اتدزيز ااقوى ااوط ان المرررانو اتحاررران أنظ،ن ااحكد ا او اهماجدن اا ظار
ااعاا .
 يةطّم ااحزب ااشاوا ااما

 )CCPذه االعتماتاران الن أن ا هحااان اتحقاق ااتطلّدا ااقوهان ااماعخن

"إاادى" اامان إان هوقا ااقوى اااليد ار اااقاادى الن اا،امز ااداا. ،
 اطاا،ا نظم قاادى ااحزب ااشرراوا اامررا
بمى ها دال أًمىو ب،ا

إان اامرران الن أن ا ه خمطن

ه ا اررن اعررتماتاران دااان

ذاكو الن اجا ااخموصو ااواليا اا،تحعى.

 ية ع ااحزب ااشرررراوا اامررررا

أا قاادتا انظار ااحكد اا،طلق ال غ ن ا ،ا الترعيع ااوط

اامررررا

ااالنتقال إان "داان اشتما ان حعيثن اظا،ن".
 ه ذ اادار ّ 2019ثفت اامرران ج ود ا اع ا ت ،ات ا ااشرراهلن ب،ا
قوات ا اا،الحنو اااقاار بعار أ ثم نشاطا
ّ

ذاك اا ،و االقتمررادي اا،طّمدو اتدزيز

اادااد.

ااتطورا ااد اكمين اا ه ان اا،تدلقن بر ،ورين اا مان اا شدبان 2020و
 4ايارى ااع اع ا هام انو ااتقميم اا ا وي الكونغمس
ّ
آب .2021
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 -2اااااعان ااخارجان
 ت ادن اا ااا عن ااخارجان ار ،ورين اا مان اا شدبان إان هماجدن جوانب اا ظار ااعاا ا قا ا شماط ااحزب
اا قا األ كار ااا،بادئ اات يما ا ضررمارين اتشرركام عررااعررن ًارجان

بائن هواتان اترعيع قوى اامرران

ااوط ان.
 أدر ت ج ،ورين اامررران ااشررردبان

اار  2019أا قوات ا اا،ارررلّحن يرب أا تلدب دارا أ ثم نشررراطا

تدزيز عرررااعرررت ا ااخارجانو ه،ا يارررلّا ااضررروء الن ااطابا ااداا ،اا،تزايع ااذي ت اررربا بكان إان قوت ا
ااداكمين.
 -3اااااعن االقتمادين
 يدط ااحزب ااشرراوا اامررا
نحو تحعيث اامان


اات ،ان االقتمررادين ا ااوين بااتبار ا "اا، ،ن اا،م زين" اااقوى اات تع ا
ذاك هرال ااقوا اا،الحن.

ج،اا اا،راال و ب،ا

تعاد اات ،ان االقت مادين ال مان ااتحعيث ااد اكمي ااس قا هن ًالل تو ام ااو عايم ا،ازاناا د ااان
اامان

اص ا
أ بمو ااكن هن ًالل اا،بادرا اا،عراعن اات يقود ا ااحزب هثم هبادرى ااحزار اااطميق ُ
)Made in China 2025و ضال ان اافوايع اا ظاهان القااعى اا م ااان اااتك واوجان ااوط ان اا،ت اهان
اامان.
 -4اعتماتاران تطويم االنعهاج ااداكمي – اا،عن )(MCF

 ت ت ج ج ،ورين اامرررران ااشرررردبان اعررررتماتاران تطويم االنعهاج اادارررركمي – اا،عن ااخاصررررن ب ا "اعهج"
اعتماتاراا اات ،ان االقتمادين ااالجت،ااان ها اعتماتاراات ا ا ه ان اب اء نظار اعتماتار اط
اقعرا اعاد أ عاف ااترعيع ااوط


هتكاهم

المان.

تش،م اعتماتاران تطويم االنعهاج ااداكمي – اا،عن عتن ج ود هتمابطن
 ) 1دهج ااقااعى اامرررر ااان ااع ااان المرررران اااتك واوجاا اا،عنان اااقااعى اامرررر ااان  )2دهج اادلد
ااالبتكارا ااتك واوجان ااالعتفادى ه ا

ااقطااا ااداكمين ااا،عنان

 )3ت ،ان اا،وا ب ادهج ااخبما ااا،دارف ااداكمين ااا،عنان
 )4ب اء اا،تطلبا ااداكمين

ااب ان ااتحتان اا،عنان ااالعتفادى هن ااب اء اا،عن األغماي ااداكمين

 )5االعتفادى هن ااخعهن اا،عنان اااقعرا االوجاتان األغماي ااداكمين
 ) 6ااتوعررا اااتد،اق
ااقتماد ا العتخعاه ا

نظار حشررع ااع اع ااوط

اامررا

ااشرر،م ج،اا ااروانب ذا اامررلن ب،رت،د ا

اا ،ا ان اااحمب.

حان أا اعتماتاران تطويم االنعهاج ااداكمي – اا،عن ا ا أغماي أاعا هن ااحمول الن ااتك واوجاا ا ج بانو
اا،،ارعن ااد،لانو تد

اعتماتاران تطويم االنعهاج ااداكمي – اا،عن أنا ال يوجع ًا ااضح بان االقتمادا

اا،عنان اااداكمين ار ،ورين اامان ااشدبانو ه،ا يزيع هن تكاااف ااد اين ااواجبن الكاانا ا هام ان اااداا،ان اات
ال تمغب

اا،اا ،ن

ااتحعيث ااداكمي ار ،ورين اامان ااشدبان.

26

 -5عااعن ااع اع ااالعتماتاران ااداكمين
صمحت ج ،ورين اامان ااشدبان أا عااعت ا ااع ااان ت عف إان ح،اين عاادت ا اأه ا اهمااح ا اات ،وين.

ّ
تظم االعتماتاران ااداكمين ااما ان قاي،ن الن هف ور "ااع اع اا شا".
هوج ا بشرركم أعرراع ر نحو اات عيعا ااقلا،ان طويلن ا هع ها
اار 2019و اا جاش ااتحميم ااشرردب

ّ
ااتأ اع الن دار ااا ،أ بم ا فاا ا قا ااااعن ااع اع ااالعتماتاران ااداكمين ااما ان.
ااتحول ااداركمي ااميااران اا،حعدى
 ية ع قادى اامران الن ضرمارى تلبان االها
ّ
تحول جاش ااتحميم ااشرردب ها ااتحعيث ااوط
اتارردن ذه اا،دااد إان هواءهن ّ

ااه  2020ا.2035
ااشرراهم المرران بحاث

تقعر اامان بحلول ن اين اار  2049جاشا "هاتواه ااا." ،
ّ
 اد يحعد ااحزب ااشرراوا اامررا
هن اا،حت،م

ها يد اا بط،وحا

ااحمررول الن جاش "هاررتواه ااا ." ،اها ذاكو

عررااط االعررتماتاران ااوط ان المرران أا ت عف إان تطويم ااراش بحلول ه تمررف ااقماو
بدض ااحاال  -ااراش ا هام

بحاث ياررررااي  -أا يفوط

أا أي قوى اظ،ن أًمى تدتبم ا اامرررران

ت عيعا اااادت ا.

اا،آًذ ااميااان
 تارردن اعررتماتاران اامرران إان تحقاق "ااترعيع اادظاد األهن اامررا ان" بحلول اار  .2049اي،كن اصررف
ض،ن ج ودا اا عدن اا طاط
ا عتماتاران اا مان بأن ا عد حاير إان ااحعاثن اا ااا عان ااالجت،ااان اات تت ّ
اتوعاا ااقوى ااوط ان المانو اتحاان أنظ،ن ااحكد ا ا حتن تمبح هثااانو اهماجدن اا ظار ااعاا .
 يةطّم ااحزب ااشاوا ااما

) (CCPذه االعتماتاران الن أن ا هحااان اتحقاق ااتطلّدا ااقوهان ااماعخن

"إاادى" اامان إان هوقا ااقوى اااليد ار اااقاادى الن اا،امز ااداا. ،
 ية ع ا احزب ااشررراوا اامرررا

أا قاادتا اأنظ،ن ااحكد اا،طلقن ال غ ن ا ،ا الترعيع ااوط

اامرررا

نحو "داان اشتما ان حعيثن اظا،ن".


اار 2019و ّثفت اامررران ج ود ا اع ا ت ،ات ا ااشررراهلن ب،ا
قوات ا اا،الحنو اااقاار بعار أ ثم نشاطا

 اطاا،ا نظم قاادى ااحزب ااشرراوا اامررا
بمى ها دال أًمىو ب،ا

ذاك اا ،و االقتمرررادي ااثابتو اتدزيز

اادااد.
إان اامرران الن أن ا ه خمطن

ذاكو الن اجا ااخموصو ااواليا اا،تحعى.
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ه ا اررن اعررتماتاران دااان

تقعيم هةعان رانع الحلد ااما

ااداا ،ها ن اين اار 2050
ا

اا طاط

عاف

ااقوى ااكبمى

ااقايع ااداا ،ها أ بم شبكن هن ااعال ااد،الن اتأثام داا ه ا،ن .تحا ظ ااقوى ااكبمى
اامان
الن االقا تداانان هاتقمى ها اامان ب،وجب تمتاب هن نوع هراال اا فوذ ااقابلن االًتماط .تعيم
ااقوى ااكبمى ًال ات ا ا قا ال،دايام اات اضدت ا اامانو اك ا تحتمر ج،ادا أااوين همااح اامان
ج،اا أنحاء اادااد.
اعلطت ا

اا،حاا ااخارج

اا،حاطان اا عي ااا ادئ با ،ا
أصبحت اامان ااقوى االقتمادين ااااااعان اا ه ان اا ،ا ،ن
اا،قار
تتدايش ها ااقوى ااكبمىو هثم ااااباا ااا ع .تقود اامان شبكن هن ااعال ااد،الن قاي،ن
ج وب اج وب شمط ااعا آعاا.
ا ال بان اابلعاا اا اهان

اادااد اا اه

طور اامان دايمى عااعان اأه ان هن اابلعاا اا اهان حول ااداادو تت،م ز بشكم أعاع الن طول
ّ
أاراعاا اااشمط ا اعا اإ ميقاا .تد دهج هدظد اادااد اا اه
طميق هبادرى ااحزار اااطميق
ا اترارى ااالعتث،ار اااب ن ااتحتان اا،تدلقن ب،بادرى ااحزار اااطميق اات تقود ا اامان .تحا ظ اامان
الن ا،الءو بشكم أعاع الن طول طميق هبادرى ااحزار اااطميق ا أهام ا ااالتا انو ياااعاا
ح،اين اا،مااح ااما ان اتدزيز علطت ا.

ا ُطم اا،تدعدى ا طماف

تفضل ا
تظم ا هد اا،تحعى هةعان ريااانو ااكن تد ترعيع ا اعاد اا،بادئ اا اماف اااقاد اات
ّ
اامان تدكس اادالقا ااقلا،ان اااداا،ان ااقاي،ن حاااا ااات تقود ا اامان بشكم اار اا،دايام
اااقاد اااد،الء اا،فضلن ابكان.

هرال ااحو ،ن ااداا،ان

آعاا اهف ور الن نطاط ااعا الن اامداع ااداا . ،تاود اا،دايام
و اااايع
ااخطاب ااما
اادارى ااداا،ان الفضاء ااااابمانان اااقانوا ااا،راال اابحمين .تد،م
اااقاد اااتفضاال ااما ان
،زاد الالا ااداا،انو بااتدااا بشكم أعاع ها ا،الي ا.
اامان
ّ

تقعيم هةعان رانع احاان "اا مم" ااما

اادالقا ا هام ان – ااما ان

ااحاان

ااشمز ااتفاام)

ااواليا اا،تحعى ا هام ان
ااامان تتر ّباا ااحمب

تحا ظ اامان اااواليا اا،تحعى الن االقا عل،ان اهاتقمى الن اامغد هن اعت،مار نقاط االحتكا
اااخال ا  .اكن ذا ال ي ،ا حعاث ا يها و اااممااا بااو اانو ااا،واج ا ذا اا طاط اا،حعادو
طاا،ا تد تخفاف تمداع ا بشكم ّدال.

ااواليا اا،تحعى ا هام ان
تقبم بااقاادى ااما ان الدااد

اتتممف بطميقن تتفق ها هوقف ااعانان .توا ق
ت،تثم ااواليا اا،تحعى القاادى ااعااان ااما ان
ّ
ااواليا اا،تحعى الن داد اا،دايام اااقاد اات تة ّيع ا اامان أعاس غام رع ،الدالقا ااعااان.
اا ،ظ،ا هتدعدى ا طماف.
تقبم ااواليا اا،تحعى إان حع بام دار اامان ااقاادي

ت،ت ا ااواليا اا،تحعى ان
ااضمار باا،مااح ااما ان

توا ق ااواليا اا،تحعى الن هماجدن اااااعا العتاداب ااتفضاال ااما ان بشأا تايواا ااا،مااح
ااشةاا ااعاًلان المان .يقتمم تورط
اارو مين ا ًمى .ت،ت ا ااواليا اا،تحعى ان ااتعًم
آعاا الن ااي،اءا
اا،واج ا بان اامان احلفاء ااواليا اا،تحعى اشم اي ا
ااواليا اا،تحعى
اامهزين الن ا ثم .تحتمر ااواليا اا،تحعى همااح ااعال ااد،الن المان ات،ت ا بشكم اار ان
اااااعا اات تثام اعتدعاء بكان.

ا تابت اامان ا عبقان
أاراعااو اااشمط ا اعا
اش،ال إ ميقاا

أاراعاا اااشمط ا اعا اإ ميقاا .تشار ااواليا اا،تحعى
تااطم شبكن ااعال ااد،الن المان
قاادى
ااحااى االقتمادين ااااااعان اتلك اا ،اطق بشماط هقبوان اعى اامان .اا راز ااما
اضا غام هةا و اال ت،لك
ااتكاهم الن طول طميق هبادرى ااحزار اااطميق يتم ااواليا اا،تحعى
ااش طن عوى ااقلام هن ااقعرى الن اكاا.

تقلّص أعبقان ااواليا
اا،تحعى إان ااقارى ا هام ان

تقت ا اامان بقاادى ااواليا اا،تحعى األهام تانو رغد أن ا تتوقّا هن ااواليا اا،تحعى احتمار اا،مااح
تلك اا ،طقن.
اااالطا ااما ان اتر ّب ااضمار ب،مااح ااعال ااد،الن المان

إدارى ااخال ا ا قا ال،دايام
ااما ان

اا ها ن ااث ايان ااا،تدعدى ا طماف ا قا

ااتدااا بشأا اال ت،اها
اا،شتم ن

تعيم ااواليا اا،تحعى ااامان ًال ات ،ا
اقوااع اادالقا ااث ايان اات تعا ،ا اامان.

اا،ةعاا

اال ت،اها اا،شتم ن اي اقاا ها
احراء يتدااا اابلعاا
الن اامغد هن ااخال ا ااالًتال ا
اا،ةعاا ااث ايان ااا،تدعدى ا طماف اا ها ن اات توا ق الا ا اامان.
بدض ،ا اابدض
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لتطوراتّالقوّةّالصينيةّعامّّ 5ّIّ-2020
ملخصّوزارةّالدفاعّاألميركيةّ ّ
ّ
البعثاتّوالمهامّوتحديثّالقواتّالمسلّحةّالصينيةّفيّ"العصرّالجديد"ّ :
تتضرر،ن اعررتماتاران ج ،ورين اامرران ااشرردبان تطويم بمناهج تحعيث اارركمي شرراهم ي عف إان

ّ
ا عتك،ال ااتحعيث ااداكمي "ب شكم أ عا ع " بحلول اار  2035اتحويم جاش ااتحميم ااشدب إان
جاش "هن ااطماي ااداا " ،بحلول ن اين اار .2049
اا،تطورى اراش ااتحميم ااشدب ااما
 تات،م ااقعرا ااا،فا اد
ّ
ااشرردبان الن هواج ن تع ًّم هن قبم ًمررد

تدزيز قعرى ج ،ورين اامان

ه طقن اا،حاطان اا عي ااا ادئ اقوى اا،شررماع

ااا،اا.
الوجودّالعالميّالمتزايدّلجيشّالتحريرّالشعبي
ذاك
 يدتقع قادى ااحزب اا شاوا اا ما أا ا ن شطن ااداا،ان ار ،ورين اا مان اا شدبانو ب،ا
ااوجود ااداا ،اا،ت اه اراش ااتحميم ااشرررردب و ضررررمارين اخلق بائن دااان "هواتان" ال،واط ان
ااما اان.
 لّف ااحزب ااشررراوا اامرررا جاش ااتحميم ااشررردب بتطويم ااقعرى الن إبماي ااقوى ًارج حعاد
اامان ااا،حاا اا،باشم اتأهان اا،مااح ااخارجان ار ،ورين اامان ااشدبان اتدزيز ا.
أهدافّالسياسةّالخارجيةّ .
األنشطةّالعسكريةّالعالميةّللصين ّ
قوات ا اا ،الّحن يرب أا تلدب دارا أ ثم ن شاطا
 أدر ت ج ،ورين اا مان اا شدبان ب شكم هتزايع أا ّ
تحقاق أ عاف عااعت ا ااخارجان.
ن،و اا،مااح ااخارجان ار ،ورين اامان ااشدبان الن هعى اادقعين اا،اضاانو د ا قادى ااحزب
 ها ّ
ااشررراوا بشررركم هتزايع جاش ااتحميم ااشررردب إان ااتفكام

افان ا،لا ًارج حعاد اامررران

اهحاط ا اا،باشم اتدزيز ذه اا،مااح اااع اع ا ا.


اار 2019و ااصرررم جاش ااتحميم ااشررردب توعررراا هشرررار تا
ااا،تدعدى ا طمافو اجدم اجوده

ااتعريبا ااداررركمين ااث ايان

ااخارج طبادااو اب اء االقا أاثق ها ااراوش ا ج بان.

جيشّالتحريرّالشعبيّالصينيّفيّالخارجّ:األساسّوالوصول ّ
 ت ادن ج ،ورين اا مان اا شدبان إان إن شاء ب ان تحتان اوج اتان اقوااع ًارجان أ ثم قوى ال ا،از
اراش ااتحميم ااشدب ب بماي ااقوى ااداكمين اااحفاظ الا ا الن هاا ا أ بم.
 إان جانب قااعت ا ااحااان

جابوت و هن اا،حت،م جعا أا تفكم ج ،ورين اامان ااشدبان اتخطا

انشررراء هما ق اوجارررتان ااررركمين إضرررا ان

ااخارج اعاد ااقوا اابحمين اااروين ااابمين .اهن

ا ا،حت،م أا تكوا ج ،ورين اامررران ااشررردبان قع نظم
اراش ااتحميم ااشرررردب اامررررا

هواقا اا،ما ق االوجارررتان ااداررركمين

هاان،ارو اتايالنعو اعرررر غا ورىو اإنعانااررررااو ابا اررررتااو

اعميالنكاو اااهارا اادمبان اا،تحعىو ا ا ااو اعاشامو ات زانااو اأنغوالو اطاجاكاتاا .اقع أنكم

ااتطورا ااداكمين اا ه ان اا،تدلقن بر ،ورين اامان ااشدبان 2020و
 5ايارى ااع اع ا هام انو ااتقميم ااا وي الكونغمس
ّ
 21آب .2021
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ج ،ورين اامان ااشدبان ا ،بوديا ال ا توقاا اتفاقان الا،از اراش ااتحميم ااشدب بااوصول إان
قااعى ريار اابحمين

،بوديا.

 ي،كن اشرربكن اوجاررتان اارركمين ااا،ان اراش ااتحميم ااشرردب أا تتع ًّم

ااد،لاا اادارركمين

ا هام ان اتو ّم اا،مانن اعاد ااد،لاا اا روهان ضع ااواليا اا،تحعى.
عملياتّالتأثيرّفيّجمهوريةّالصينّالشعبية ّ
 ترمي ج ،ورين اامان ااشدبان ا،لاا ااتأثام اتحقاق نتايج هواتان عا ا االعتماتاران هن ًالل
اعرررت عاف اا،ةعرررارررا ااثقا انو ااا ،ظ،ا اااالهانو اا ا،ال ااترارينو اا ادي،انو اهرت،دا
ااواليا اا،تحعىو ااابلعاا ا ًمىو ااا،ةعاا ااعااان.
اااااعن
 يارردن ااحزب ااشرراوا اامررا إان تكااف اا،ةعرراررا اااررااعرران اا،حلان اا ج بان ااا،تدعدى
ا طماف ااامأي اادار اقبول راايا بكان.
 رب،ا يدتبم قادى ااحزب ااشرررراوا اامررررا ااعي،قماطاا اا،فتوحنو ب،ا
أ ثم امضن التأثام الن ااد،لاا هن ا نواع ا ًمى هن ااحكوها .

ذاك ااواليا اا،تحعىو

راتّالقوةّالصينيةّّ II -2020
ّ
ملخصّوزارةّالدفاعّلتطو
المواردّوالتكنولوجياّلتحديثّالقوة ّ
 يتّ ،ثم اا عف طويم اا،عى ار ،ورين اامرران ااشرردبان

إنشرراء قطاع ص ر اا د اا يدت،ع الن

هعن قوي  -ي،ك ا تلبان احتااجا جاش ااتحميم

نفاررررا ت،اها  -هعهرا بقطاع صرررر اا اتق
ااشدب القعرا ااداكمين ااحعيثن.
ذاك ت فاذ ا عتماتاران
 حشع ج ،ورين اا مان ااشدبان هوارد ايلن اعاد تحعيث د اا او ب،ا
هدعا حااعن اذا
تطويم االنعهاج ااداكمي – اا،عن و ضال ان أنشطن ااتراس الحمول الن ّ
اعتخعار هزداج اذا درجن ااكمين.
اار 2019و أال ت ج ،ورين اا مان اا شدبان أا هازانات ا ااد اكمين اا ا وين عتزيع ب ابن 6.2

اانفاط ااع اا اتحا ظ الن هكانت ا
اتات،م أ ثم هن  20ااها هن اازيادا ااا وين
اا،ئنو
ّ
اادااد .اا،ازانان ااداررركمين اا ،شرررورى ار ،ورين اامررران
بااتبار ا ثان أ بم ه فق ااررركمي
ص
ااشررردبان تترا م اعى ئا ريااررران هن اا فقا اإنفاق ا اافدل اا،تدلّق بااراش أالن ه،ا ت ّ
هازانات ا اامع،ان.
الاا
أهدافّالعلومّوالتكنولوجياّالداعمةّللتحديثّالعسكري
ااتق اا اامياارران ذا ااهكانا اادارركمينو هثم ااذ اء
 تارردن اامرران إان أا تمرربح رايعى
االصط اا اا نظ،ن اا،اتقلن اااحوعبن اا،تقعهن االور اا،دلوها اااتك واوجاا ااحاوين ااا،واد
اا،تقعهن اااتم اا.
هراال اادلور
 اعررررتث،م اامرررران هوارد بامى ات،ويم ا بحاث اداد ااشررررم ا اا،شررررار ن
اااتك واوجاا االعررررتماتاران ها ااضررررغا الن ااشررررم ا ااخاصررررن اااراهدا احكوها اا،قاطدا
تطويم ااتق اا اا،تقعهن.
التدااا ها ااراش
 تواصرررم اامررران تقويض نزا ن هةعرررارررن أبحاث اادلور اااتك واوجاا ا هام ان هن ًالل هر،وان
ااخفان البحث ااا،وارد ااا،لكان اافكمين.
هت ّوان هن ااجماءا هثم ا،لاا ااتحويم
ّ
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اقتناءّالتكنولوجياّاألجنبية
 تارردن ج ،ورين اامرران ااشرردبان إان اادعيع هن اا واقم الحمررول الن ااتق اا ا ج بانو ب،ا
ذاك ااوعررايم اا،شررماان اغام اا،شررماان .تشرر،م ج ود ج ،ورين اامرران ااشرردبان هر،وان هن
اا،،ارعررا اا عرراااب ااحارراعررن ال تارراب ااتق اا ذا االعررتخعار اا،زداج هعن  -اارركمي)
ااا،دعا ااداكمين ال وي بأ عاف ااتحعيث ااداكمي.
ّ
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