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م  مق

ٚيبا، عنٖما  غ ي  ف  تڤاصلـ معي صح  كاڗ ٗلڊ قبل سنتيڗ تق

سساػ إعاميغ  حٖڥ ام ٚيكا،الشهيڇع من  م ڗ كنـ  ي  ڋ  تس

ڣسًڗ تاي٠  ٚيكي امخطڤف  م حفي  جن بال ي ال قٖ التقيـ 

(Austin Tice) ڬ ي الحصڤڋ علګ  ساعٖهږ  ڗ  ستطيٸ  ڣ   ،

نهخبڇ عنڢ، ڣ  ڣسًڗ اخبڇتن  ڣصلـ تتڤاصل معي باسږ عائلغ  ، ڣ

بلي بعٖها ب حفي امفقٕڤ ٙسالغ من ڣالٖع ال  يام 

ـ   ڗ  حاڣل ڬ خيٰ يمكن  لګ  صل  ڗ  ي  من خاڋ معاٙ

نجح، ڣكتبـ حينها  ٚاحڢ فلږ  طاځ س لګ مفاڣضاػ علګ  يقٕڤ 

ٚه، ڣهڤ  ،عن قضيتڢ مقال  نش ڣڋ من ه٘ا  القسږيمثل  ڣلږ 

 الكتيظ الصغيڇب

ٙاقظ  السياسغ العاميغ علګ مٖڥ السنڤاػ اماضيغ كنـ 

ٚه ٚيكيغ خاصغ أث م ڬ، معامغ ڣ ٚ علګ ڣضٸ شعبنا السٙڤ ا امباش

حغ، ڣلكن ڣباما سلبيغ ڣا ٚفاػ  ٚامظ كانـ  كانـ تص ٚفاػ ت تص

ٜ مخفي،  ٙع عن لغ ـ  عبا ٙاسغ مڤاقفڢ ڣتحليلها، ڣكانـ  عكف علګ ٕ

ب  ٙڣس  ٚامظ عميل  ڗ ت ٚاقبغ الطڤيلغ تقڤڋ   نتيجغ ام



 

 

ٚع ف ٚابغ الفك ي ٙغږ غ ٙاست عن ه٘ه القضيغ  قٖ ٕڣنـ ٕ

ڣلګ بعنڤاڗ )ي مقالتيڗ نهايغ عام  ئيس أمريكي ،  ترام 

س ي كي يصلح أمريكيو ما ( ڣالثانيغ بعنڤاڗ: )؟أم عميل 

؟ ه ترام ٚهما أسباب مختلفغ، ڣكاڗ أفس ي نش ٕٕٚػ  ( ڣلكن ت

همها ڗ يكڤڗ ما كتبتڢ من  ڣهاما،  خشيغ  ڗ يكڤڗ  ل يعٖڣ 

ٚجل من حين قصٖػ الحقيقغ، ڣالظلږ  كڤڗ قٖ ظلمـ ال ف

  بڣالحقيقغ ل يجتمعاڗ

 ٚ ي نش لګ التفكيڇ  ٖ إضافغ عليڢ ما كتمتڢڣلكن مما ٕفعن   بع

حٖاف ٚػ فيها قبل ؛ حسظ سياځ  ٙ ني ٗك ضعڀ  شهڤ ٚامظ  ڗ ت

ي ڣليتڢ الحاليغ،  ٚيكا علګ امستڤڥ العالم  نڢم ڗ نجح بڤليغ  ڣ

ٚف الٖين  ستكڤڗ مهمتڢ الجٖيٖع استخٖام ثانيغ ٚيغ ڣالتط العنص

ٚ ما بناه  ٚيكا ڣيٖم م ي  ٚبا ٕاخليغ  نشظ ح ٚڣ سكانها لي   ڗبي ق

ڣنا  ي مڤاجهغ كٙڤ ٚامظ شبڢ امتعمٖ  مٸ فضائِ تقصيڇ ت

 ٚ ٚ ح نتظ ػ  ي انتخاباػ القإمغ؛ بٖ ٚصڢ  ٚامظ ڣضعڀ ف كغ ت

كماڋ مهمتڢ الٖاخليغ، ڣكاڗ  ه ما شاهٖناه من ي  مقتل )جٙڤ

مام الكاميڇاػب ٚيكيغ  م ٚطغ   فلڤيٖ( علګ يٖ الش

ڗ كاڗ ه٘ا الفعل  ال يهږ  ًٖ عم  ت  ٚجلڣمخططا لڢ من قبل  م   ال



 

 

ٚڣس  امحتمل  نال ترامال ٙجح  د ڗ كنـ  ڣ كاڗ اعتباطاب ڣ

ي  مام عيڤڗ الناٝ ڣالكاميڇاػ  ٚطي ٗلڊ  ڣڋ لتعمٖ فعل الش

ٙٵ عام ٕڣڗ مبڇٙ ڣمٖع سبٸ ٕقائڄب  شا

ٚامظ، ڣالت ڣمهما يكن ف ٚها ت ه٘ه هي اللحظغ الت كاڗ ينتظ

ٚيبا، ڣبقي ظهٙڤ ٕاع٤  ـ  عنها قبل نصڀ سنغ تق كنـ قٖ كتب

ٚيكا  م ي  ڗنجيليغ  ي السنڤاػ اماضيغ كل ج بعٖ  ٚامظ  هٜ ت

ٚب الٖسباب  ٚقيغ نيغيالت تحتاجها الح ٚيكا ڣالع م  بي 

ما امقاڋ  اغتياڋ عمليغ ي ه٘ا الكتيظ فهڤ عن مكاڗ  خيڇ ڣ

ٚيغقاسږ سليماني من  ٚامظ، يعمل عليهاالت  امخططاػ الس  ت

ي ڣكاڗ قٖ ن   ٚيغ بٝٚ  ي مڤقٸ ح  ٚ ٙڬ ش  ب2020مطلٸ العام الجا

ٙع  ٚيغ الق٘ ه فلڤيٖ به٘ه العنص ڗ حإثغ مقتل جٙڤ

ٙ العالږ من السڤٕ  ٚا ح ٜػ كل  ٕٙ قٖ ه سلڤب الڤحش  البا ڣ

ٚفبڣالبي٬ ڣاملڤنيڗ ٚيغ ڣالتط  ، فانطلڄ الجميٸ ليشجظ العنص

ٛمن   ڣقٖ كاڗ من سڤ حٴ ي  نڢ عا١  ٚڬ    ٙئي٠   فلڤيٖ   عنص

ي حيڗ  ڗ حقڢ لږ يضٸ،  ٚامظ، ڣلكن كاڗ من حسن حظڢ  مثل ت

ٚ   ڤځ حقـ ضاع
يا ممن ح  ي سٙڤ طفاڋ ڣامٖنييڗ ڣالنسا  قڤا لف 

س كٌڇ ڣحشيغ علګ يٖ  ٚيقغ  اعميڢب ٖحيا ڣقتلڤا بط  ٕڣ



 

 

حٖاف ف ٚيحاػڗ كل بحسظ سياځ  ٚامظ  تص ٚاميغ ت إج

ه ٙڣس ـكان فلڤيٖ بعٖ مقتل جٙڤ ً ڣلږ تغ، مٖ خطا ڣ  كن جنڤنا 

ٚها ظه ڗ ي  كتظ جڤڗ بڤلتڤڗبسياسيغ كما يحاڣڋ  ڣ ي   ، 

ٚيكي حت اليڤم نجح م يٰ الجي٤  ي تٙڤ ٚامظ  ٙ  ت ڣاختبا

عطا معلڤماػ كافيغ عنڢ من  ٜيتڢ، ڣ  ،يحتاجهامٖڥ جاه

ٚڣٝ  ٚيكا ڣيسلمها لل م ٚځ  ٚيٖاتڢ الٖمڤيغ حت يح ٚ بتغ ڣسيستم

ڗ يفتعل ڣهڤ ل ين٦   ڣالصينييڗب ي خضږ كل ه٘ا الٖماٙ 

ليهاب  ٙڣسيا  ي مجمڤعغ الٖڣڋ السبعغ إعإع   مشكلغ 

ي  ٚ العالږ  ڗ ي٘ك ڣنا  ي خضږ ڣبا كٙڤ ٚامظ ل ين٦   ڗ ت كما 

ڗ صٖيقڢ بڤتيڗ يحتاه امساعٖع مڤاجهغ  بي٬  خطاب البيـ 

ڗ  يغ  ڗ علګ السعٕڤ ي الڤقـ ٗاتڢ  كٖ  ي حيڗ ي ڣنا،   تٖفٸ!كٙڤ

ـ   لګ اللغغ إنجليڈيغ فهڤ  كن ڇجږ   ً قٖ كتبـ ه٘ا الكتاب لي 

ٚه اليڤم  نش ، ف مٙڤ ـ ٕڣڗ ٗلڊ  ٚيكييڗ خاصغ، ڣلكن حال مڤجڢ لأم

ٚبيغ، ڣلعلڢ  ږبالع ًڇج   ي امستقبلب ي 

ٚيكا الت ٗقنا من سياستها  م ي  نشٚ ه٘ا الكتيظ ل حبا 

ٚين: الڤياػ، ڣلكن ٚه أم  نش

ل: كيٖ أ ٚيغ ڣالظلږ، ڣامطالبغ  الت ٙف٬ العنص ڗ  علګ 



 

 

بالعٖالغ ڣإنصاف قضايا مشًڇكغ بيڗ كل بن البشٚ، ڣيجظ علګ 

ٚاقها  ع ياناتهاكل امجتمعاػ باختاف  ٚيغ  ٕڣ ٚفٸ العنص ڗ تتكاتڀ ل

 ڣالظلږ، ڣمحاسبغ الظاميڗ، ڣتحقيڄ العٖالغب

ڣسٰ ڣقإتهات٘كيڇ  الثاني:  ٚځ  ڗ عليهږ  بنا منطقغ الش ب

ي بلٖاننا ڗ نظمغ السياسيغ  لګ حل مشاكلها ڣالتفاهږ  يٖفعڤا 

  
ٚاٹ ال٘ڬ سيخل  حاب مل الف ٚيكاڗفڢ ان ي  م ٚاٙ  بٖڋ استم

ٚاٵ لګ النفٰ الص ٚيكا  م ٚامظ ٕائما عن عٖم حاجغ  ٚٙه ت ، فما يك

ٚاڗ ٌ كلڢ إي ٖ لتسليږ الخلي ٖ انتها من عمليغالخليۑي هڤ تمهي  ، بع

ٚحيغ اغتياڋ سليمانيب ٚ مس ث ػ  ٙسميا لها، ڣالت بٖ ٚاځ   تسليږ الع

ڗ  خيڇا  قطاب قڤع ڣ  ٕ لګ ڣجڤ العالږ إنساني اليڤم بحاجغ 

ٛنغ متعٖٕع ٙع علګ مڤاجهغ ڣمتڤا ٙسڢ  قإ ٚف الٖڣلي ال٘ڬ تما التط

نظمغ الشمڤليغ، ڣعلګ ٙسها الصيڗ أڗ  الت تخطٰ، بع٬ 

ٚقيغفعلتڢ بفعل بكل ٕڣڋ العالږ ما ت  بًڇكستاڗ الش
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ترام ست تايس" بـي نظام أس   "أ

خفايا  معلوما 

يغ  ٚ علګ الحٖٕڣ الشماليغ السٙڤ ٚڅ الجي٤ الح مٸ بٖايغ تح

لګ  يا  سٖ تحڤلـ سٙڤ ٚه بع٬ امناطڄ من سلطغ نظام  ٚي ڣتح

ٚين ال٘ين اعتإڣا  حافغ العاميغ ڣامغام ساحغ مفتڤحغ لل

ٚبغب ڣ ال٘ين يحاڣلڤڗ خڤ٩ ه٘ه التج ٚڣب   تغطيغ الح

حٖ ال٘ين اجت٘بتهږ  ڣسًڗ تاي٠  ٚيكي  م كاڗ الشاب 

يغ امفتڤحغ فٖخلها من الحٖٕڣ الًڇكيغ بت ٙئ الساحغ السٙڤ ا

ٙ عام  يا لګ  الثاثيڗ من  حٖاف ڣنقلها  ڣتنقل فيها لتغطيغ 

ٙيڀ ٕمشڄ  لګ  نبا حت ڣصل  حڀ ڣڣكالػ  مجمڤعغ من ال

ٚيكا، ڣلكنڢ اختفى قبل  م لګ  لګ لبناڗ ڣمنها  ٚيقڢ لل٘هاب  ي ط

ب عام   ٚ ٚ من شه ي الثالن عش  ببلڤغڢ الحٖٕڣ اللبنانيغ 

ٚين الثان ٚ تش ٙ يبٖڣ ي شه ٰ مصڤ ٚي ٚ ش ي من العام نفسڢ ظه

لګ  ٚفغ، مما يشيڇ  ي قبضغ مجمڤعغ ٕينيغ متط ڣسًڗ  فيڢ 

ٚتبطغ بهاب حٖڥ الجماعاػ ام ڣ   اختطافڢ من قبل القاعٖع 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Austin photos ..From his mother's letter 

ع ٙسالغ ڣالٖتڢ ام٘كٙڤ خڤٗع من  ڣسًڗ تاي٠، م  صٙڤ 



 

 

ٚڣا بلباٝ لٖڥ  ڗ ال٘ين ظه ٜلي يظهٚ  تحليل الفيٖيڤ اله

ناٝ يمثلڤڗ ه٘ا الٖٙڣ بغايغ  ٚفغ ليسڤا سڤڥ  الجماعاػ امتط

 ٚ نك سٖ، ال٘ڬ  ي قبضغ نظام  ه  ٚضيغ ڣجٕڤ ٜٛ ف ، مما ع السڤ

لګ تڤٙطڢ بخطفڢب ٚائن  ٙع الق شا ٙغږ  ه عنٖه،   ڣجٕڤ

ٚػ مفاڣضاػ بي ڣسًڗت ج ڗ ي السنڤاػ التاليغ لختفا ت

ٚيكي تجڤڗ كيڇڬت  م ٙجيغ  ٚ الخا ي سٖ ڣمبعڤف باسږ ٛڣ نظام 

ٙع  ٚڣ ٚيِ بض لګ التص ٙجيغ العجٛڤ  يٚ الخا ڣاضطٚ حينها ٛڣ

ٚيِ سييسٚ عمليغ  ڗ ه٘ا التص سٖ ظنا منڢ  التفاڣ٩ مٸ 

ه  ٚ ڣجٕڤ نك سٖ  حفي امختطڀ، ڣلكن نظام  ٚاٍ ال طاځ س

 عنٖهب

نظمغ حاكمغ يختلڀ   تماما عن التعامل مٸ ڗ التعامل مٸ 

ٚفڢ ال٘ين يتعاملڤڗ  ٚ علګ ٕڣلغ ڣه٘ا ما ل يع تنظيږ مافڤڬ يسيط

سٖب  مٸ نظام 

ي عام  ٚيكي  م ڣڋ  ٍٚ مس ي يٖ  ص ڣسًڗ  نڢ ٙڥ 

ٙسميا  سٖ ينكٚ  ڗ نظام  نڢ بخيڇ، ڣمٸ ه٘ا ف سٖ ڣ نظام 

ي يٖهب ه   ڣجٕڤ

حفيغ  سساػ ال حٖڥ ام ٚيبا تڤاصلـ معي  قبل سنغ تق



 

 

حفي امختطڀ ٚيكيغ امهتمغ بقضيغ ال  بتڤكيل من ڣالٖتڢ، م

 
 
ل ٚاػ  ـ  ڣتسا ي سجڤڗ امخاب ثنا ڣجڤٕڬ  ڗ كنـ قٖ ٙيتڢ 

ڗ يڤجٖ فيها،  ماكن الت يحتمل  يغ مٖع سنتيڗ، ڣعن  السٙڤ

ٚٵ  جا ڣخاصغ ف لتڄ فيڢ من  ل صحفيا ال٘ڬ لږ  نظ 

ٚه  ٚين من عم ي السإسغ ڣالعش صلٸ الٚٝ كاڗ   ٚ شق سبانيا 

نما تږ ي منتصڀ عام  ٙسم ڣ لتڄ بڢ بشكل  م، ڣلږ 

بڤاب  ي  ٜانغ ڣسيطغ ڣشقڤځ صغيڇع  ٛن ٚيڄ  التڤاصل بيننا عن ط

٩ٙب ي ٕاخلها تحـ  ٛين الت تږ اعتقالنا  ٜنا  ال

حفي إسباني حين فإ ال نڢ قٖ تږ ڣبحسظ ما  ها ف
ٚٵ  ي ف ٵ  ٕڣ لګ ٕمشڄ حين  ي حلظ ثږ نقل  ، اختطافڢ 

ٚڣفب ٚ غيڇ مع خ لګ مكاڗ   ڣعلمـ بعٖ فًڇع قصيڇع بنقلڢ 

ٚيكيغ  م حفيغ  سسغ ال ڣمن خاڋ التڤاصل مٸ ام
لګ امعلڤماػ التاليغ:  ڣالبحن الشخپ  ڣصلنا 

ي سجن الطاحڤنغ ڣهڤ سجن  ٚيكي مڤجٕڤ  م حفي  ال
حٖ خا٥  ٚب  ٩ٙ مڤجٕڤ ق ڬ تحـ الـ بالحٝٚ الجمهٙڤ

ٚڬ  ٜع العسك ٚئاسيغ ڣيطل علګ مطاٙ ام ي القصٙڤ ال ، كما 
ع  بالصٙڤ

 

 vs9xpBXZAy3watch?v=https://www.youtube.com/ ي الفيٖيڤ تفاصيل عنڢ. 

https://www.youtube.com/watch?v=3xpBXZAy9vs


 

 

ي  ي سجن الطاحڤنغ ڣ ٚييڗ  قٖم بع٬ امڤظفيڗ العسك

حفي  ٚيكييڗ تتعلڄ بال ٚيغ معلڤماػ لأم ي العسك بع٬ امشا

لګ  ڣسًڗ  نڢ تږ نقل  ٕ مفإها  ٚتيڗ ڣاحٖع منها امفقڤ امستشفى م

ي عام  ٚڬ  ٚين العسك  بلګ مستشفى تش

 

 

 

 

:  معلوما من علي مملو

ٚيكيڤڗ من  م كٖ  ڣسًڗ فقٖ ت ٙ يمثل عائلغ  بحسظ مصٖ

ي قبضتڢب ڣبعٖ البحن  ٙه ڣجٕڤ تتاي٠ت  نكا سٖ ب ك٘ب نظام 

ڣسًڗ حصلڤا علګ معلڤماػ من تعلي  ٚيكي امكثڀ عن  م

سٖ ڣلكنڢ لي٠ مملڤڅت مف ڣسًڗت معتقل عنٖ نظام  ڗ ت إها 

ٚب  نما تږ اختطافڢ من قبل ضابٰ مق ، ڣ ٙسم معتقا بشكل 

ٛاڋ يحتفٴ  ٚف باسږ اللڤا تباسږ الحسنت ڣما  ٖ يع س  ٙ من بشا

خصيغ لٖيڢ ڣل عا ٚهينغ  ي سجن الطاحڤنغ ك قغ بڢ 

يغ به٘ا العمل ٚاػ السٙڤ  ، بحسظ قڤلڢبللمخاب



 

 

 الحسن؟من هو باس 

ت  ٚه ڤا العلڤڬ تبسام م  
ٙ لل  تباسږ الحسنت هڤ اسږ مستعا

سٖ، ڣقٖ تسلږ مٖع   ٙ ڬ بشا ٚئي٠ السٙڤ من لل ٚ امكتظ  مٖي

سلحغ الكيماڣيغ لٖڥ  ٚنامٌ  ٙع ب ٕا ڣليغ عن  ٜمن امس من ال

ٚب من  سٖ بحسظ بع٬ امصإٙ ڣهڤ ضابٰ مق نظام 

، كما  ٚڣٝ علګ حٖ سڤا ٚانييڗ ڣال ٙئي٠ ڣحٖع إي شغل منصظ 

ٜمنب  العملياػ الخاصغ عنٖ النظام السڤٙڬ فًڇع من ال

 بكتظ عنڢ مڤقٸ العيڗ مقال ل يخلڤ من مبالغاػڣ 

ي عٖع مناسباػ  سٖ  ٚهت بجانظ  يظهٚ اللڤا تبسام مه

ي الصٙڤ التاليغب خپ  لڢ كما   كحاٝٙ 

 

 
 

ٚٙػ  ٚابغ السنتيڗ ق سٖ ق ي سجڤڗ  ڬ مكن  كشاب سٙڤ

سٖ ل  ي العثٙڤ عليڢ، فمن يٖخل سجڤڗ  ساعٖ عائلتڢ  ڗ 

 
 -9gxVTLpWPq7P7FpYDYJSLK29pkXX14assad?fbclid=IwAR-iran-chemicals-ain.com/article/syria-https://al

ODk4C7IkS1jg0-Dqeh11lhuM0d 
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ٕنى  يتمناها ل لصٖيقڢ ڣل لعٖڣه، فه سجڤڗ ل تتڤفٚ فيها 

امعاييڇ إنسانيغ، هي سجڤڗ للمڤػ البطي ڣالقتل ڣالتع٘يظ 

ي عبڇ قنڤاتي الخاصغ ڣانتقام من إنسانيغبب ڣلكن كل محاڣلت

عب ٚځ مسٖٕڣ لګ ط ػ بالفشل ڣڣصلـ   با

ڗ تكڤڗ فٖيغ بقيمغ بضٸ ماييڗ من  مل  ٚ كنـ  شه قبل 

ڗ ٗهظ  ڣسًڗت ڣخاصغ بعٖ  ٙاػ ڣسيلغ مناسبغ إنقاٗ ت الٖڣل

ڣسًڗت تحـ  ڣباما ڣجڤڗ كيڇڬ الل٘ين اهتما بقضيغ ت ٛمن 

يامب ن٦  بعٖ ٗلڊ مٸ   ضغٰ ڣالٖيڢ لت 

حفي لږ يعٖ  عإع فتِ قضيغ ال ٚيكيغ ڣ م بعٖ العقڤباػ 

ڣسًڗت بفٖيغ ما، ڣغٖا الحٖين للحٖيٖ  ٚاه ت ٚصغ إخ هناڅ ف

ييڗ  طنانا من ظهٙڤ امٖنييڗ السٙڤ كاڗ  ڣالناٙ الل٘ين سي

ٚ بالبلٖ  ٖ الت تتاج س ٚ مافيا  لګ ظه مهما  ڗ يصل  ڣلحڤمهږ قبل 

ٚابيڗ لع١ٚ  ٚ اغيغالطڣالناٝ ڣتقٖمهږ ق ، ڣعنٖها قٖ تفك

ڣسًڗت ڣغيڇه من القضاياب جل ت  بالتفاڣ٩ من 

ٙسالغ من ڣسًڗت عن  (Debra Ticeالسيٖع ) ڣصلتن  ڣالٖع ت

م امشفقغ   ٚ سسغ امهتمغ بقضيتڢ ڣفيها ما فيها من شك ٚيڄ ام ط

ي يٖ تنظيږ  ٙهينغ  لكل من يقٖم امساعٖع لبنها امسكيڗ ال٘ڬ غٖا 

ٚف م ل اسمهابمافڤڬ ل يع  ن إنسانيغ 



 

 

 

 

 

 
 

 

جنب الڤحيٖ ال٘ڬ اختطفڢ  حفي  ڣسًڗت لي٠ ال ڗ ت

ٚٵ  ي ف سباني  ـ   سٖ فقٖ كاڗ معنا صحفي  سلف ، كما 

جانظڣسمعـ عن  سٖبب كاڗ  عٖٕ من   نظامڢي معتقاػ 

ي كل مكاڗيحصل عليهږ ع  ببڇ عمائڢ امتڤاجٖين 

ٚامظ علګ قانڤڗ ي النتيجغ ڣق   ٚيكي ٕڣنالٖ ت م ٚئي٠  ٸ ال

ي حسبانڢ  يا تقيصٚت ڣ بحسظ بع٬ -العقڤباػ علګ سٙڤ

ي  -امحلليڗ ٚيكي ال٘ڬ ڣعٖ عائلتڢ  م حفي  الحصڤڋ علګ ال

لګ البإببٖايغ ڣليتڢ  عإتڢ ساما   ب

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



 

 

ٚمڤڗ بالعي٤  ڬ الثمن ڣينعږ امج يٖفٸ الشعظ السٙڤ

ي ظل  ٚيٖ،  ٜيٖ من القتل ڣالتجڤيٸ ڣالتش ٙسڤا ام ٚ ليما خ سنڤاػ 

ٚاػ  ٙ اعتقاڋ عش ٚا سٖ  لفاستم ييڗ لٖڥ نظام  من السٙڤ

ٚيكيغ  م تي العقڤباػ  ٚاػ منهږ يڤما بعٖ يڤم، ڣت ڣمڤػ العش

ٚ من ي  لتقصږ ظه سٖ  هيل نظام  ييڗ ڣتعيٖ ت تبقى من السٙڤ

تباعڢب  ٚ   نظ

نعږ قٖ تكڤڗ العقڤباػ حا ناجعا علګ امٖڥ البعيٖ، لكن 

ڗ يٖفٸ شعبنا الثمن، فاأسٖ يتخ٘ من الشعظ السڤٙڬ  بعٖ 

 ٙهائن يحم بها نفسڢ ڣحاشيتڢب

ٚامظ بحصاٙ الشعظ السڤٙڬ تغطيغ علګ  لږ يكتڀ ت

ي امنطقغ، بل يقٖم خٖماتڢ لنظام الخٖماػ الت يقٖمها ل  ٝ ٚڣ ل

سٖ تږ  ٜعڤمغ لنظام  ٚيكيغ ام م ٚبغ  ثنا الض يضا، ف سٖ 

ٚبغ  خائها قبل الض تبليغ النظام بامڤاقٸ امستهٖفغ فقام ب

ٙغغلتسقٰ ال ماكن فا ي  ٚيكيغ  م ٙئ  ، بشهإع الكثيڇين صڤا

لګ قڤًڥ  ٜا بعضهږ ٗلڊ  سٖ، ال٘ين ع سماڣيغ من جنٕڤ 

ٙئيسهږ ڣمن يخٖمڢب نها تحم   يعتقٖڣڗ 

ٚيكي الًڇكي، ڣقبل فًڇع  م ظ اتفاځ  ق  حظڣع  ڗ ي  ڣبٖڋ 

ٚامظ ٚيقغ عقانيغ ت ٚيكيغ بط م ٙڣسغ القڤاػ  من مناطڄ  ڣمٖ



 

 

سٖ؛  ٕٚهږ نظام  تقسٖت ڣيقٖمها أهلها من امٖنييڗ ال٘ين ش

ٚيقغ  حاب منها بط ٚعقام بالن  – البع٬ڣ غبيغ بحسظ - ماك

ٚڣٝ لأسٖبحين تږ تسليمها  ڗ تسلږ أهلهابڣال  ، بٖڋ 

 أخيرا:

ٚيٖه ٗا  ڣ حكڤمتڢ ت ڣسًڗ  فعليهږ  ،بشٖعكانـ عائلغ 

ڣسًڗت  ڣسيا ڣاستهٖاف من يختطفڤڗ ت ٚاڗ ٙڣ ي بالضغٰ علګ 

سٖت بٖڋ  ٚهت ڣ تبشاٙ  خاصهږ تعلي مملڤڅ ڣ تبسام مه ب

 يقاٵ العقڤباػ علګ الشعظ امنكڤب كلڢب

ڋ الناٝ غ مشـكلغ حقيقيغ بيڗ نظام  ڣهنا يتسـا م  ٗا كانـ ث 

ٚامظ ف ٙع ت ٕا ي اســـــــــــــٖ ڣ ٚيكا لحلفائها  م ؛ منطقغكيڀ تســـــــــــــمِ 

ٙاػا ٚ ڣإما يغ ڣمصــــ ٚڣٝ  ،لســــعٕڤ ســــٖ ڣال بالتڤاصــــل مٸ نظام 

ڬ ٚب علګ الشــــــــــــعظ الســــــــــــٙڤ ي الح عمهږ  ٚيكا ٧ــــــــــــ  ٕڣ م ڗ  م  ؟ 

خٚ؟ ٚامظ ٧    ڣت

ٚيكي م ٚئي٠  ڗ سياسغ ال كٖ  ٚيكيغ من ام م  ڣ السياسغ 

ڣسٰ تعاني ضعفا شٖيٖا  ٚځ  ي منطقغ الش ٚڣٝ  تجاه ال

يام، ه ٚه لنا  نڢ ينطڤڬ علګ ستفس م  ي التكتيڊ،  ل هڤ ضعڀ 

ٚيكيغ  م حظ القڤاػ  ٚامظ ڣبڤتيڗ ل ٙع ت ٕا ٚڬ بيڗ  تنسيڄ س



 

 

ٚانييڗب ٚڣس  ڣحلفائڢ إي ٙتها للجي٤ ال ٕا  من امنطقغ ڣتسليږ 

 ڣه٘ا ما ستقڀ عنٖه الصفحاػ التاليغب

ٜينغ مڢ الح ڣسًڗ تاي٠ت ڣ ٚئي٠ ڣڣالٖه امنكڤب قصغ ت ، ڣال

ٚ بالتعاطڀ معڢ؛ هي  ٚ بقضيغ تاي٠ ڣيتظاه ٚيكي ال٘ڬ يتاج م

يغ الت ق   لف العڤائل السٙڤ ساع مئاػ  ع صغيڇع م تل نظام صٙڤ

ٕٚ الباقيڗب ها ڣاعتقل بعضهږ ڣش بنا  سٖ 

ٚيكي يستلږ بعٖ ه٘ا ڣ  م ٚئي٠  ڗ ٙڥ ال ٚب امتابٸ  ستغ ل ي 

ثنا ٚڣٝ  ڣ ال سٖ  ٜٛ ڣسًڗ تاي٠ من   حملتڢ انتخابيغ، ليع

ي  ٙا  ٚا ي انتخاباػ القإمغ، استم ي الفڤٛ  ٚصڢ  من خالڢ ف

لم الناٝ ڣالتاعظ بعڤاطفهږب ٙع ب ي التجا  نهجڢ امعتإ 

 

 

 

  



 

 

 

س ي؟ ئيس أمريكي أم عميل   ترام 

يام  ٚيقغ ام   تفاج الجميٸ مني يڤم من  ڇ الت  غ  ين  ه  الط  
عب   ي 

ٚامظ عن صيغغ تڤقيٸ اتفاځ مٸ طالباڗ، ڣا قبل  بها ت كما تفاج

جامڢ  ڢقٖامٗلڊ من  عن الڤقڤف مٸ علګ اغتياڋ سليماني، ثږ 

يا، كما  ي سٙڤ ٚاني  ٚڣس  إي ٚڣٵ ال ٚكتها ضٖ امش ي مع ٚكيا  ت

ي  ٚامظ  ٚاقبيڗ من امڤاقڀ السياسيغ أصٖقا ت ٚب كل ام يستغ

ٚڣس  ال٘ڬ كاڗ الخليٌ ڣمصٚ، فكلهږ يعمل  ٚڣٵ ال ي خٖمغ امش

صٖقا  م  ٙڣسيا  صٖقا  ٙبڤه، فهل هږ  ڗ يحا ٚڣ٩  من امف

ٚفاتهږ اليڤم؟ ٚيكا؟ ڣما ال٘ڬ يحكږ تص  م

 ٚ شه ٚاه ال٘ڬ يضا تفاج الجميٸ قبل  جږ ال٘ڋ ڣإح من 

ٚيكيغ بصيغغ اتفاځ مٸ  م ٚامظ فيڢ الڤلياػ امتحٖع  ڣضٸ ت

ٚاڅ، كما  ٚيكيغ ت م حاب القڤاػ  ٙ ان ٚا ڣا قبل ٗلڊ بق تفاج

ٚيِ بسلطغ ا ٙ ص ٚا ق ي  يا  ٚڣٝ ڣحلفائهږ علګ من شماڋ سٙڤ ل

ٚ ص   ٗلڊ امنطقغ، ڣقبل شه ٚامظ امتخاٗڋ علګ ب ٕٚ ت عڄ العالږ ب

ٚئي٠  ٗ بٖ ال ع،  ٚيكيغ متطٙڤ م ٚع استطاٵ  ٚاڗ طائ ي سقا٭ 

ڗ ي نسانيتهږ بٖڋ  عٖائڢ ڣ ٜڋ ب ٚيكي يتغ ٙسا علګ م لقنهږ ٕ

ٚٙع اتهږ امتك  .اعتٖا



 

 

ٚيكيغ  م ٚجغ للسياسغ  ٚيبغ امح ٚاػ من امڤاقڀ الغ عش

لګ  ٚاقبيڗ  ٜاها معظږ امحلليڗ ڣام ٚامظ ع ي ڣليغ ٕڣنالٖ ت ٙػ  صٖ

ٚيكي م ٚئي٠  ٜاه امتقلظ لل  .ام

ٙع  خطغ مصطنعغ عن لكن ماٗا لڤ كاڗ ه٘ا الجنڤڗ كلڢ عبا

خط حٖ  ٚاحل اللتغطيغ  ٚيكيغٚ م م ٚڣسيغ  ٚب ال   ؟ح

ل الشكڤڅ امًڈايٖع  ٚفاػ  ٰ يجمٸ كل ه٘ه التص ٖ خي ل يڤج

ڗ افًڇا٩ ڣجٕڤ ه٘ه  ٚڣٝب  ٚامظ الخفيغ بال ٚئي٠ ت عن عاقغ ال

ٛالغ ه٘ا الكږ الها ٙاػ العاقغ كفيل ب شا ئل من الضبابيغ ڣ

م ي السياسغ  لګ السلطغاستفهام  ٚامظ   بٚيكيغ من٘ ڣصڤڋ ت

ٚيِل يڤجٖ  ٚيكييڗ ٕليل ص م ٚئي٠  ڣملمٝڤ لٖڥ  لتهام ال

ٚيكي ڗ  م ٙغږ  ٚڣٝ؛  ٚڣعغ مٸ ال ٚامظت بعاقغ غيڇ مش تٕڣنالٖ ت

لګ ٗلڊ  .فعالڢ كلها تشيڇ 

ڣسٰ ل  ٚځ  ي الڤضٸ الحالي ال٘ڬ تعيشڢ منطقغ الش

ڗ ٚڣڗ  ٚاقبيڗ ال٘ين ي ڗ يلڤم ام حٖ  ٚئي٠  يستطيٸ  ٚفاػ ال تص

ٚامظت  ٙڣسغ ڣكاڗ الهٖف منها جميعا تٖميڇ قڤع كلها تت كانـ مٖ

ٜاجڢ  ٚڣٝ، ڣقٖ اتخ٘ من م ٙجيغ لصالح ال الڤلياػ امتحٖع الخا

 ٙ ٚا س ٙا يخفي خلفڢ الكثيڇ من  عيڗ العالږ امتقلظ ستا ، عن 



 

 

ٚيكييڗ م ٚيكي علګ عيڤڗ  م ٚئي٠  سٖلڢ ال ما الغطا ال٘ڬ   ڣ

ٙاػ  ل  كي خاصغ ٙاػ الٖڣل ٚڣا ه٘ه الحقيقغ فهڤ مئاػ مليا ي

ٗانهږ  صږ  لف الڤظائڀ الت  يغ، ڣمئاػ  ٚڣقغ من السعٕڤ امس

 .بالحٖين عنها

 

ع باترام   !لرشبه العاق غير امشر

ي انتخاباػ  ـ الُشبڢ  كبيڇع حڤڋ كان ٚڣس   جږ التٖخل ال

ڣ بٖڣڗ علمڢ، ڣلكن  ٚامظ بعلمڢ  ٚئي٠ ت ٚيكيغ لصالح ال  لعلم

ٚٙػ التضحيغ بالحقيقغ لصالح الهيبغ  ٚيكي ق م ٚاٙ  ٚاكٜ الق م

ـ تغطيغ  قڤڥ ڣتم ٚيكي كانڤا  م ٚئي٠  ٙ ال نصا ڗ  ڣ  ٚيكيغ،  م

 .القضيغ بنجاٍ

ي انتخابا ٚڥ  ػ، ڣحقيقيغ التٖخل ڣبغ٬ النظٚ عما ج

ٚڣس  ف لګ كثيڇ من الفطنغ ال ڣالحنكغ ا يحتاه إنساڗ 

ٚا السياسيغ ٙڅ الخٖماػ الكبڇڥ الت قٖمها ت ي ليٖ ٚڣٝ  مظ لل

  فًڇع ڣليتڢ القصيڇعب

سيا  ي  ڣ ثاثغ  ٚڣٝ خاڋ سنتيڗ  ٚامظ لل ڗ ما قٖمڢ ت

ٚڣٝ ٚيقيا لږ يكن ال ف ڣسٰ ڣالخليٌ ڣ ٚځ  يحلمڤڗ  ڣالش



 

 

ي خمسيڗ سنغب ڣ بتحقيق لګ ڣاقٸ القڤع ڢ  ٚع ڣاحٖع  بنظ

ٜيمغ  جږ اله ٚڥ  ي العالږ ن ٚڣٝ  ٚيكاڗ ڣال م اسًڇاتيجيغ بيڗ 

ٚيكا  م ٚامظ ب لحقها ت صٖقائها الت  علګ امستڤڥ الٖڣلي لصالح ڣ

ٚڣٝ  .ال
 

الخلي العربي  :ترام 

لګ السلطغ ي شهٚ ينايٚ من العام  ٚامظ  م ڣصل ت

ٚ ڣكانـ  ي شه مڤاڋ؟  ين لڢ  خطتڢ تعتمٖ علګ اقتصإ، فمن 

ٜانتها يغ ڣقام بالسطڤ علګ خ ٙ حليفتڢ السعٕڤ ٛا  ٙ يا ڣقام  ،مايڤ 

ٙغغ لږ  ٙاػ بڤاسطغ عقٕڤ تسلح فا ٙاػ الٖڣل بسلبها مئاػ مليا

ي مڤاجهتهږ ييڗ  ڗ تقٖم شيئا للسعٕڤ ٚسغ تستطٸ   مٸ الش

 .عصاباػ الحڤثييڗ

ٚامظ ٙع ت ٛيا ي  انٖلعـ منطقغ الخليٌ ثٚ  ٚب جٖيٖع  ح

ٙاػ سلسلغ  يغ ڣإما ٚ ڣالسعٕڤ الت لږ ٛمغ الخليجيغ بيڗ قط

ٚامظب ٙع ت ٛيا ل بعٖ  ع  ٚحلغ من الخطٙڤ لګ ه٘ه ام  تصل 

ٛ جميٸ الحلفا الخليجييڗ علګ  ڗ شبهغ ڣجڤٕ خطغ لبًڈا

ٚانييڗ لل ٚڣٝ ڣإي فساٍ امجاڋ لل ٚيظ ڣ ي امٖڥ الق تڤسٸ 



 

 

ٚه امن ٚ ل يستنك م ٚځ ڬ طقغ علګ امٖڥ البعيٖ؛  ڣڗ الش خبيڇ بش

ٚامظب ٚاقظ لسياسغ ت ڣ م  ڣسٰ 

ٚائږ السياسيغ الخطيڇع لي٠ علګ  ٚاقظي مثل ه٘ه الج ڗ  ام

ٙاتي  ٸ  ب  ت  ت   فقٰ ،ليخمن الفاعل يب٘ڋ كثيڇا من الجهٖ استخبا

ٛمغ العميقغ ٚف الجاني، ڣلږ يستفٖ من ه٘ه  حٖ  امستفيٖ تع

ٚاني ٚڣٝ ڣإي ٚامظ ال٘ڬ ابًڈ الجميٸ ليحصل علګ يغيڇ ال ڗ ڣت

ٚيكي م فڤاه الشعظ  ٙاػ ڣيغلڄ بها  ٙاػ الٖڣل  .مليا

ي منطقغ  ڣڋ  هانغ حليفڢ  ٚامظ يڤما عن  لږ يتڤاڗ ت

مام  ل ڣڣجهها لڢ  هانغ  الخليٌ املڊ سلماڗ فلږ يًڇڅ كلمغ 

ڣ غيڇ مناسبغجمڤٵ   ٚيكييڗ بمناسبغ   بم

ڣ  ي اليمن  ٚانييڗت  ڣ تإي يغ مٸ تالحڤثييڗت  ٚب السعٕڤ ي ح

ٚامظ يستطيٸ تقٖيږ الكثيڇ  ٚٹ ٙامكڤ كاڗ ت ف ڗ  خاصغ بعٖ 

يغ بحجغ التسليِ،  ٜانغ السعٕڤ ٚاڗ الخ ي ٜڋ ب ڣلكنڢ فضل الغ

يغ كبڇ تالسعٕڤ ٙ حليفتڢ  فقا  ."ڣالعمل علګ 

 ٚ ٚب من ال ٙاػ به٘ا الق يغ ڣإما ڣٝ ڣمت مت كانـ السعٕڤ

ي منطقغ الخليٌ به٘ه  ٚڣس  بڤتيڗ يصڤڋ ڣيجڤڋ  ٚئي٠ ال كاڗ ال

ي مڤسكڤ بكل  ل  ڬ ي٘هظ ليقاب  ٙيحيغ؟ ڣمت كاڗ املڊ السعٕڤ



 

 

ييڗ  ٚامظ الت تعمل علګ ٕفٸ السعٕڤ نها سياسغ ت ه٘ه الحفاڣع؟ 

ٜڣڋ عنها  ڗ كل ه٘ه انتكاساػ السياسيغ ي  ، ٚڣس  لګ الصڀ ال

ٗا فهمـ ضمن ٚ  التحالڀ العجظ  ٚامظ ڣامعسك الخفي بيڗ ت

ٚڣس   بال
 

تركيا  :ترام 

ٚيكيغ بعٖ ٕڣڋ الخليٌ  م هږ للسياسغ  ٚكيا الحليڀ  ت

ٙاػ  ٙاػ الٖڣل ٚيكيڤڗ مئاػ مليا م ٚبي، ڣقٖ ب٘ڋ الساسغ  الع

ٚڣٝ، ماٗا  لعقٕڤ طڤيلغ للحفاٱ عليڢ ڣمنعڢ من السقڤ٭ بيٖ ال

ٚامظ به٘ا الحليڀ   اسًڇاتيۑي؟فعل ت

ٚكيا اقتصإيا ڣسياسيا  ٚ ت ڗ يٖم بحجغ الق٠ امعتقل حاڣڋ 

ف٬ التفاهږ معها  ها، ٙڣ ڣب٘ڋ جهٖه ليضٸ الخطٚ علګ حٖٕڣ

منيغ اماسغ ل٘لڊب  ٙغږ حاجتها  منغ  يغ ڣ حڤڋ امناطڄ الحٖٕڣ

ل ڣفعلها  ٝ ٚڣ حضاڗ ال ي  ٚاڅ  ت ٚمي  ٚيقغ ل نڢ لږ يًڇڅ ط  .كما 

ٗا ڣسعنا  ٚ ڣ ٚع النظ ٚيمغ قتل كٌڇ  ٕائ ننا سنتڤاجڢ مٸ ج ف

ي  ٙاٿ  الًڇكيغ، ڣ يغ علګ  ي القنصليغ السعٕڤ جماڋ خاشقۑي 

نڢ ٚاقظ ب حٖاف السابقغ يشتبڢ ام ٚيمغ  سياځ  قٖ تږ تٖبيڇ ج



 

 

ٙتكاب ه٘ه  لګ ا يڤڗ  ٸ السعٕڤ ف   ٕ ٚا، ڣ ٚكيا حص ي ت قتل خاشقۑي 

سطنبڤڋ؛ ي  ٚيمغ الحمقا  ٔ الفتنغ بيڗ حلفا السياسغ  الج لًڇسي

ٚيكي مستقبا م ي امنطقغ ڣتٖميڇ الڤجٕڤ  ٚيكيغ   .م

ٚڣفب  ٖ مع ٚيمغ لكن امستفي ٙڬ من يقڀ خلڀ ه٘ه الج ل نٖ

ٚيمغ بسياساػ  ٙبٰ ه٘ه الج ڣبغ٬ النظٚ عن مٖڥ صحغ 

لګ  ٚاڅ  ت ٚفاتڢ امشبڤهغ قٖ ٕفعـ  ڗ تص ٚامظ ف ٚئي٠ ت ال

ٚا السٍا منهږ ڣالتنسيڄ معهږ  ڣا بش ٚڣٝ، فبٖ حضاڗ ال

ٚيا ڣسياسيا ٙع امنطقغ عسك  .إٕا

ٚػ ا لغ خاشقۑي خس يغ ي مس حٖ يعلږ كږ ٕفعـلسعٕڤ  ڣل 

ـ   ٚيكي ليسك م ٚئي٠  ٚكيا الكثيڇ بعٖائها  لل ٚػ ت عن القضيغ، ڣخس

ٚكيا،  ٚػ قطٚ حليفغ ت ٙاػ، ڣخس يغ ڣإما ٚ للسعٕڤ ڣخس

ٚڣبا ل فائٖع لهږ منها،  خلڤا ح ٙاتيڤڗ ٕڣ يڤڗ ڣإما ڣكاڗ السعٕڤ

ٚانيڤڗ ال٘ين خا له ٚڣٝ ڣإي ٚابِ الڤحيٖ ال ي ږ الجڤ ليتمٖٕڣ ال ا 

لګ امنطقغ بهٖڣ ٚڣٝ  يا ڣليبيا، ڣيتمٖٕ ال كٌڇ من سٙڤ  فيتمكنڤا 

ڣسٰب ٚځ  لګ غيڇها من مناطڄ الش  ليبيا ثږ 

ڣسٰ جناحاڗ تطيڇ بهما هما  ٚځ  ي الش ٚيكيغ  م للسياسغ 

ٚهما م ٚب ه٘ين الجناحيڗ ببعضهما ٕڣ ٖ ض ٚامظ ق ٚكيا، ڣت ٌ ڣت  .الخلي



 

 

ٚائږ قتل  ثٚ ج ٕلظ  ي  ٙڣسيا  ٚكيا مٸ  ڣعنٖما تڤاجهـ ت

ٚصغ سانحغ إعإع  سٖ؛ غٖػ الف ٚڣٝ ڣ امٖنييڗ الت قام بها ال

ي امنطقغ،  ٚڣسيغ  ٙاٵ ال ٚيكي، ڣكسٚ ال٘ م لګ الصڀ  ٚكيا  ت

ٚامظ  ٚئي٠ ت ٚيقڢڣلكن ال ٚيكا  ڣف م ٙجها ٕاخل  قٖ فعلڤا ڣخا

 ابعك٠ ٗلڊ تمام
 

سرائيل  :أمريكا 

ٛڣاه كاثڤليكي ل  ٚيكاڗ الٖائمغ بينهما  م ٚائيل حليفغ  س

ػ  ٚامظ يسعګ إنهائڢ بشت الڤسائل، لقٖ بٖ ، ڣلكن ت ينهيڢ ٧ 

ٙاػ بينيغ نتنياهڤ ڣبڤتيڗ،  ٛيا ٚڣٝ  ٚائيل تحڤڋ ٕفتها باتجاه ال س

ٚڣٝ علګ  ، ڣكما ح٥ٚ ال ٜڋ تجاٛڣ امعهٕڤ ڣتبإڋ للهٖايا ڣالغ

يضا ٚصڤا  ٚامظ فقٖ ح ي انتخاباػ نجاٍ ت  .علګ نجاٍ نتنياهڤ 

ٚامظ  ٚيكي سينته علګ يٖ ت م ٚائيلي  ٜڣاه إس ڗ ال يبٖڣ 

ٙڣسيا ٛڣه جٖيٖ اسمڢ  ٚائيل عن  س  .ڣستبحن الطليقغ 
 

مصر  :أمريكا 

ٚيكيغ، ڣمٸ ه٘ا  م ٚ حليڀ تكميلي للسياسغ  حليفا  غٖامص



 

 

ٙ مڤسكڤ ڣينسڄ معها علګ مٚڥ  ٜڣ سٖ ڣي ٚڣٝ يٖعږ نظام  لل

ٚئي٠  ٚيكييڗ ڣسمعهږ، ڣفڤځ ٗلڊ يعمل مٸ ال م ٚڣس من   ال

ٖ ڣبن سلماڗ ٛاي ٚع لحتاڋ ليبيا ڣا ڣبن  ٚيقيا ڣالسيط ف لګ  لٖخڤڋ 

ٙيجيا  .عليها تٖ
 

حلفاؤها أكراد  :أمريكا 

بعإ امسلحيڗ  حغ؛  ٚع ڣا ٚا أنق ٚإ عن الخطڤ٭ الحم ك

ٚتبڤا ٗلڊ بهٖڣ بالغ؛  ڗ ي ٚيكييڗ  م ، كاڗ باستطاعغ  الحٖٕڣ

ٛلغ يكسبڤڗ منها الكثيڇ ڣ عا منغ   :منطقغ 

ٚع، ڣمنعها من  - نق الحفاٱ علګ عاقغ طيبغ مٸ حليفتهږ 

ٚڣٝ لحمايغ نفسها لګ ال  .اللجڤ 

سٖ - ٕٚهږ نظام  ييڗ ال٘ين ش  .كسظ ٕڣ كثيڇ من السٙڤ

ي مساعٖع امنكڤبيڗ ڣامضطهٖينسمعغ ٕڣليغ  -  .حميٖع 

ي  - ٚإ ال٘ين ساعٖڣهږ  ك صٖقائهږ  الحفاٱ علګ 

ٛلغ ڣاسعغ  ٙاٿ  الت تقٸ خلڀ امناطڄ العا ٚڣب عٖع، فاأ ح

تهږب ڣلكن ما ال٘ڬ فعلڢ  ٚيكا قٖ كاف م ڗ  ٚإ ب ك  ٚ ڣكافيغ ليشع

ٚامظ؟  ت



 

 

ٚڣٝ، ڣڣج جبڇهږ علګ اتفاځ مٸ ال ٚاػ ڣ ٚاڅ م ت ڢ خ٘ڋ 

ي  ٚيكيغ  م ٚإ ڣكل حلفا السياسغ  ك لګ  حغ  ٙسالغ ڣا

ٚقڢ كما فعلنا  ٚه ڣنبيعڢ ڣنس امنطقغ؛ من يتحالڀ معنا سنٖم

ڗ كنتږ تبحثڤڗ عن حليڀ  ٚإ،  ك ٚكيا ڣ باملڊ سلماڗ ڣت

ڗ تڤجهڤا  ي ڣقـ الشٖائٖ فعليكږ  صإځ ل يتخلګ عنكږ 

ٚڣٝ، ٚعتكږ باتجاه ال ٚاڗ،لقٖ ٙيتږ ماٗا قٖم ش ي  ڤا لأسٖ ڣ

يضا، فهږ   ٝ ٚڣ ٕٙتږ ساحا فعال لحمايغ ٕڣلكږ فعليكږ بال ڗ  ڣ

 .ملڤڅ السٍا اليڤم ڣحكام امنطقغ الجٖٕ

ػ  ٙ الصغيڇع الت سڤ  ٚع بيڇقٖا كاڗ كل ٗلڊ قبل ظهڤٙ طائ

ي حيڗ لږ تستطٸ  يا ڣليبيا  ي سٙڤ  ،٩ ٚڣس  باٙأ ٍ ال سمعغ السا

ي ع ٚيكي  م ڗ تقٖم شيئا تنق٘ بڢ كل مصانٸ السٍا  ٚامظ  هٖ ت

 سمعغ ساحهاب
 

نظام أس  :ترام 

ڬ علي  من القڤمي السٙڤ ٙئي٠ مكتظ  خبڇ  قبل سنڤاػ 

ڣسًڗ تاي٠ت  ٚيكي ت م حفي  ڗ ال ٚيكييڗ ب م ه  صٖقا مملڤڅ 

ٚهت تحـ ا ي سجن يملكڢ اللڤا تبسام مه ٚ مڤجٕڤ  لقص

ڬ، ٚځ  الجمهٙڤ حفي امعتقل بط ڣباما استعإع ال حاڣڋ 



 

 

ػ عٖع ٕبلڤماسيغ  بالفشلب كلها با

ٚامظ  ڗ يثږ جا ت لګ بلٖه عمل علګ ڣبٖڋ  استعإع مڤاطنڢ 

ٚڣٝ  نڢ فضل التنسيڄ مٸ ال ي مطلٸ ڣليتڢ ف كما ڣعٖ عائلتڢ 

سٖ، ڣف٩ٚ عقڤباػ اقتصإيغ تم٠ الشعظ السڤٙڬ  ڣنظام 

ٚم  .الحقيقغللتغطيغ علګ  خاصغ ٕڣڗ النظام امج

ٚڣس  ما  ي قضيغ التٖخل ال ٙعـ خطڤاػ التحقيڄ  ڗ تسا

 ٚ ي شه ٚبغ استباقيغ  ٚامظ بض ٚيكيغ حت قام ت م ي انتخاباػ 

ٚيل من عام  ٙا  ب ٚا خ٘ ق لتغطيغ نتائٌ التحقيڄ، لقٖ 

ٚڣٝ  ٚڣف ڣحليڀ ال سٖ، القاتل امع ٚبغ لنظام  بتڤجيڢ ض

ب   امشهٙڤ

هٖ ٚيطغ  ٚڣٝ خ خ٘ ال اف ڣيسلمڤنها ڣلكن كالعإع ي

ٚبغ،  حظ قڤاتڢ قبل يڤم من الض سٖ ال٘ڬ يقڤم ب لنظام 

ٙئ ها قبل  كلها فتسقٰ الصڤا ٙغغ ڣمباني تږ اخا ماكن فا ي 

ٚبغ بيڤم ڣاحٖ ٚبيڗ  .الض ٚيكا امق م ڗ حلفا  يإع علګ ٗلڊ ف ٛڣ

ٚڣٝ  سٖ ڣال ٙاػ ڣمصٚ( يٖعمڤڗ نظام  يغ ڣإما )السعٕڤ

ٚبهږ ع ي ح ٚانييڗ  يغ لګڣإي ٙضغ السٙڤ ٚ ڣامعا  بالجي٤ الح

ڗ يتخيل إنساڗ هك٘ا سياسغ حمقا  من الصعظ جٖا 



 

 

 ٚ ٚيكا ڣلي٠ لل نها حليفغ أم ڣٝ، ڣلكنها لږ تكن لٖڣڋ يفًڇ٩ 

ٕ   سياسغ لقٖ كاڗ كل ٗلڊ ٚا    م
ٚيڄ ٚ بليب  ل، ڣه٘ه ليبيا علګ ط

ي خٖمغ بڤتيڗب ٚامظ الشخصييڗ يعملڤڗ  يا كل حلفا ت  سٙڤ

ٛإػ الشكڤڅ ڣلكن كما  ي كل املفاػ، كلما  ٚامظ  فعل ت

ي  حظ  ڢ، لين طط  مام ليغطي علګ خ  لګ  ٚڅ خطڤع  حڤلڢ تح

لګ الخلڀب  غفلغ من العيڤڗ خطڤتيڗ 
 

بي اتحاد أ  :ترام 

ٚامظ  مقالػ ڣتحلياػ عاميغ كثيڇع تتحٖف عن سياسغ ت

ٚيطان ٚڣه ب بي من خاڋ ٕعږ خ ٙڣ يا من باتجاه تٖميڇ اتحإ 

ٚڣه منڢ مقابل  ٚنسا بالخ ٚا ف غ ڣ محاڣلغ  بي  ٙڣ اتحإ 

يقاٵ العٖاڣع بينها ڣبيڗ  ڣ العمل علګ  ٚبحغ،  ٙيغ م صفقاػ تجا

ٚيكي  ڗ مانياب حت م ٍ ب٘لڊالسفيڇ  ٕٙنٚت صٚ نتڤني غا  السابڄ ت

ٚي)قاڋ: ڣ  SNNلـ  م ڗ تفكڊ اتحإ ڗ الڤلياػ امتحٖع   ٖ ٚي كيغ ت

ب ٚيبغ الت لږ ينتهجها ٙڣ بٖڥ عجبڢ من ه٘ه السياسغ الغ ي(، ڣ

ييڗ خاڋ السبعيڗ السنغ  ڣ الجمهٙڤ ٚاطييڗ  حٖ من الٖيمق

 اماضيغ علګ حٖ قڤلڢب



 

 

ٚع؛  ٚيكا القڤع امسيط م ٙڣسيا ضعيفغ ڣكانـ  عنٖما كانـ 

ٚيكا  م طاٙ التناف٠ بيڗ  ڗ نفهږ ٗلڊ ضمن  كنا نستطيٸ 

ڗ يق ٕ النفٗڤ ڣاتحإ، لكن  ٕٛيا ي فًڇع ا ٚيكي به٘ا  م ٚئي٠  ڤم ال

 ، ڗ ه٘ا نڤٵ من الغبا بي ف ٙڣ ٚيكي ڣ م ٚاجٸ النفٗڤ  ٚڣس  ڣت ال

ٚاٹ اتحإ  ڣ نڤٵ من الخٖمغ ڣڗ ف ٚڣٝ ال٘ين سيمل امجانيغ لل

ٚڣٙ بي بكل س ٚ  .ٙڣ ٙبما نڤٵ من الخٖمغ الغبيغ للصيڗ الت ظه ڣ 

مٚ العال ڣنا ٕڣ ظهٚ مٖڥ تفڤځ التكنڤلڤجيا منها ڣبا كٙڤ ږ، ڣ

ٙتها علګ صنٸ العجائظب  الصينيغ ڣقٖ

 

؟  صو أمريكا العامي

س  لشعڤب امنطقغ،  ٚيكا سببـ الكثيڇ من ام م سياساػ 

ڋ بڤ١  ها الناٝ حت تسا ٚ ه  ه بڤ١، ڣك ي عهٖ جٙڤ ڣخاصغ 

ٚهڤننا؟(  بابن حينها: )ماٗا يك

ٚاها  ٚيكا الت ي من مڤاطنيها منبعا للنٙڤ هي  الكثيڇڣڗم

ٚڣٙ، بسبظ السياساػ  ي امنطقغ منبٸ للش بالنسبغ لشعڤب عٖع 

ب س  ڣالٖما ٚيكيغ الت تسببـ لهږ بالكثيڇ من ام  م



 

 

ٚيكا ل يتمناه   م ضاف شيئا جٖيٖا لسمعغ  ٚامظ  ڣلكن ت

 عاقل لبلٖه ڣڣطنڢب

ٚيكييڗ م منڤڗ بحقڤځ إنساڗال٘ي علګ عقا  ٛالڤا ي  ن ما 

ٚامظ  ٖ ڣصڤڋ ت ي العالږ بع ٚيكا  م ع  لڤا كيڀ غٖػ صٙڤ ڗ يتسا

ٚئاسغ؟  لګ ال

ي ل ي   خا حٰ مستڤڥ  لګ  ٚيكا ڣصلـ  م ڗ  ٚاقظ  نكٚ م

ٙئيسا مجنڤنا  ، شعظ ينتخظ  ي امنظاٙ العالم ڣاجتماعي 

ٚيكيغ باتصاڋ هاتف م ٚ السياسغ  ٚفا، يتجاهل ٕڣائ ي من ڣمتط

ٚيكييڗ مقابل النقڤٕ  م ، ڣيبيٸ الجنٕڤ  بڤ ظب ي  ميڇ غن يعي٤ 

ييڗ  ٚڥ مثلڢ  (أنهږ يٖفعڤڗ )للسعٕڤ ڣيستغل حاجتهږ بجشٸ ل ت

صٖقائڢ صباٍ مسا  .ل عنٖ عصاباػ امافيا، ڣيستهٜ ب

ٚامظت  ٚيكا ت م سڤ حليڀ  –بنظٚ العالږ  –لقٖ غٖػ ت

ي السياسغ  خبن صٖيڄ  صٖقائها ڣ العاميغ اليڤم تتخلګ عن 

ٚيكي فهڤ  م ما الشعظ  ٚهږ، ڣ ڣتستغل حالػ ضعفهږ لتٖم

ٚيكيغ سڤڥ ه٘ا  م ٚع السياسغ  ي كل عباق شعظ عجيظ لږ يجٖ 

ه ڣڋ ليقٕڤ  .العجٛڤ امشبڤه ڣغيڇ امس
 



 

 

مير أمريكا داخليا:  ت

ٚامظ ڗ ت لګ  ڣعلګ الصعيٖ الٖاخلي ف عمل من٘ ڣصڤلڢ 

ٚئاسغ عل ٚيكي  ګ تفتيـال م خ٘امجتمٸ  لګ ڣ ٚف بيٖه   التط

ب  ي ڣالٖين  العٚ

ٚامظ علګ استخٖام ڗ الٖين لخٖمغ سياساتڢ، حت  عكڀ ت

ػ القسيسغ تباڣل ڣايـت  ٚئي٠ بٖ ّٚ قائلغ: )حيڗ تقڤڋ ل لل تص

ي عهٖ  ٚيكا  م ليڢ  ـ  ڬ انحطا٭ ڣصل نڊ تقڤڋ ل ه(!  ٚامظ؛ ك ت

١ العظيږت كما  ڣ تكٙڤ ٚامظ   بع٬ الطڤائڀ الٖينيغ تسميڢت

ي  ٚطغ  ٚيكا تنظي ترام السر امنخ م  !؟ي 

با  ٙڣ ٕخل  صباٹ القٖسيغ إلهيغ علګ املڤڅ هڤ ما  لي٠ 

 ٙ ٚڣب الٖينيغ؟ ي ظام العصڤ لګ مستنقٸ الح هږ   ٚ  الڤسطى ڣج

ٚف الٖين  نڢ يغ٘ڬ التط ٚامظ غيڇ ٗلڊ؟  ڣما ال٘ڬ يفعلڢ ت

لګ الهاڣيغ، متجاها ب٘لڊ كل القڤاعٖ الت ٚيكا  م خ٘   ال٘ڬ سي

ٚيكا سسڤڗ أم با ام ٚيكيڤڗ،  ڣضعها  م ٚ بها  عنٖما الت يفتخ

ٚڣب الٖينيغ  ٚيغ خاليغ من الح ٙضا للح ٚف ڣخٖمغ ٙإڣها  ڣالتط

 الشيطاڗب



 

 

ه فلڤيٖ( به٘ه  ٚب الناٝ من مقتل )جٙڤ ٙڬ ماٗا يستغ ٕ ڣل 

ليسـ  ٚيكا؟  م  ٜ ڣ من احتجاجاػ الت ته ٚيقغ الڤحشيغ،  الط

ٚامظ  ٚيغ ه٘ه سياسغ ت ي امجتمٸ الت العنص ٚها  يعمل علګ نش

ٚيكي لګ السلطغ؟ م  من٘ ڣصڤلڢ 

ٖ من احتجاجاػ، بل ڣ  ٜي ٚيكا ام م  ٖ  يضا ام٘ابِٙبما ستشه

ٚامظ( يقٕڤ ٕفتها بٖعږ ط ڣ )امخل٨ ت ١ العظيږ(  ڗ )كٙڤ اما 

، تماما  يٖ من السما نڢ م ٚڣنڢ ب ٚفيڗ يبش ٙجاڋ ٕين متط من 

ٙٿ   سٖ ڣيحٖثڤنڢ عن   ٙ ٚجاڋ الٖين ال٘ين يحيطڤڗ ببشا ك

ٚځ امٖڗالسما  طفاڋ ڣالنسا ڣح  ببقتل 
 

نا: كو  ترام 

ي  ٚامظ بالتقصيڇ  ٚيكا من ڣبا الجميٸ اتهږ ت م حمايغ 

ٚيكييڗ بالنڇجسيغ  م حفييڗ  ڣنا، بل اتهمڢ الكثيڇ من ال كٙڤ

ڬ تعاطڀ مٸ  بٖا  ڣانعٖام إنسانيغ، فمن جهغ عجٜ عن 

ٵ عن التضحيغ  نڢ ل يتٙڤ ٚڥ ٙڣا  خ ، ڣمن جهغ  حايا الڤبا

ي انتخاباػ القإمغب ٚيكييڗ لقا فٛڤ محتمل  م  بامڤاطنيڗ 

ٜڗ  ي امقابل ٚكغ خبيثغ عبڇ استغاڋ ح ٚامظ بح قام ت



 

 

حغ ڣ مڤاطنيڢ،  ٚيكي كلڢ نحڤ منظمغ ال م تحڤيل الغضظ 

 العاميغ، الت اتهمها بالتڤاط مٸ الصيڗ، ثږ ق  
 
امساعٖاػ  ٸ  ط

ٙسم عن ڣجڤٕها ٚيكي  م ي تخل  ٚيكيغ عنها  ها م ٙڣ حٖڥ  ٕڣ ي 

 هږ امنظماػ العاميغ لصالح الصيڗب

ٚامظ  ٚيكا  الٖعږ  بقطٸ ت م حغ العاميغ تكڤڗ  عن منظمغ ال

ي عالږ  ٚتڢ امنظمغ  ضعاف ما خس ي عالږ السياسغ  ٚػ  قٖ خس

ڣنا ڣعڤاقظ   ٚيكييڗ بڤبا كٙڤ م ه  اماڋ، ڣلكن انشغاڋ  مقتل جٙڤ

ٚامظ ي ؛فلڤيٖ لحقها ت ٜيمغ الت  شغلهږ عن التفكيڇ بعڤاقظ اله

ب حغ العالم ي ملڀ ال ٚيكا  م  ب

ٚڥ هل ڣنا  يا ت ٙع ڣبا كٙڤ ٕا ي  كاڗ كل ه٘ا التقصيڇ ڣالجنڤڗ 

ٚيكا؟ م ٙه  ٚا ككل ما حٖف خا م كاڗ مٖب  عفڤيا؟ 

يام الكثيڇ عن حقيقغ الڤبا القاتل ڣعن  قٖ تكشڀ لنا 

ي مڤاجهغ كڤفيٖ ٚامظ  ٙه، ڣعن سلڤكياػ ت ،  مابساػ انتشا

ٚاعاػ الكبيڇع الت سيشهٖها  ٛحمغ الص ي  ڣقٖ يصمـ امستقبل 

ٚاكٜ القڤع في ثٚ تحڤڋ م ي ظل ضبابيغ السياسغ  ،ڢالعالږ 

مًم  الت ستطحن ٕڣل  الٖڣليغ ٜها عن  ،ي غفلتها اڣ فهږ ڣعج

 بڣاقعها ڣحمايغ شعڤبها



 

 

 

فعما ال   ؟للعمل لصالح الرترام  ي

ٚيحاػ  ٚئي٠ من يتابٸ تص ٚيكي امتعلقغ بال م ٚئي٠  ال

ٚڥ قٖڣع لنفسڢ غيڇ بڤتيڗ ٗلڊ القائٖ  ٚامظ ل ي ڗ ت ٚڣس  يعلږ  ال

ٚيكي م ٚئي٠  ال٘ڬ يمن نفسڢ بقڤع  ،القڤڬ ال٘ڬ يمأ مخيلغ ال

ٚاطياػب   مطلقغ ل تقيٖها الٖيمق

بعٖ ڣ  عمڄ من ٗلڊ بكثيڇ ڣ ٚامظ ما هڤ  ٚڣٝ ڣت لعل بيڗ ال

ٚيظ ال٘ ٙئ الق ثباػ من التا ٚڥ ما خلفڢ، يبقى  ڗ ن ڬ ل نستطيٸ 

ٚيكيغ امكل ٗلڊ م ٚاػ  ٙهن امخاب من القڤمي ڣ نفيڢ  فغ بحمايغ 

ٚيكي ٚكغبم ٙع علګ الح ٜاڋ قإ ڗ كانـ ما ت  ، 

؟ نتائ سياس ترام  عل أمريكيي

ٚڣا بقليل من  ٚيكيڤڗ بضٸ ڣظائڀ ڣشع م نعږ كسظ 

ٚځ منهږ  ٚامظ س ٚفاهيغ ڣلكن ت ٚيكا كلها، ال كما فعل قبلڢ تماما م

ه بڤ١ ابن ال٘ڬ عل   ياػ جٙڤ بي٬ بضٸ  ږ مڤظفي البيـ 

ي جيبڢ  ٚيكيغ ليضعها  م ٜانغ  ٚځ منهږ الخ من إنجيل ڣس

صٖقائڢ  .ڣجيڤب 

فڤاههږ بحفنغ  ٚيكييڗ ڣيغلڄ  م عيڗ  ٚامظ اليڤم يغطي  ڗ ت



 

 

ي منتصڀ النهاٙ ٚځ منهږ ڣطنهږ  ٙاػ ڣيس  .من الٖڣل

ٚيكيـــغ علګ  م ٚامــظ الڤليــاػ امتحـــٖع  ٚ ت ي ڣليــغ ڣاحــٖع ٕم

 ٚ خ٘ه بعشــــــــــــ ٚڣٝ ما ل يســــــــــــتطيعڤڗ  امســــــــــــتڤڥ العالم ڣقٖم لل

 ٚ خ ٛ بڤليغ  ڗ فا ڗ يكڤڗ لٖيڢ ســــــــــتبعٖ ڥ فا ي  جيڤ١ حٖيثغ، ڣ

 ٚ ٚيكاخطغ ليٖم ٚف من خاڋ مخطٰ قائږ عٕاخليا،  م لګ التط

ي  لګ فعلي؛ الـ٘ڬ بـٖ بشـــــــــــــكـل الـٖين ڣالعٚ ڗ يصـــــــــــــل  حت قبـل 

 انتخاباػ القإمغب

 !ختاما

ٚامظ  ي انتخاباػ القإمغ ڣانتخبڤا ت ٚيكيڤڗ  م خط  ڗ 

ٚڥ فلن تمض  سنڤاػ قليلغ حت يستيقظڤا يڤما  خ ٚع  م

ٚڣٝ  ٙ ليشاهٖڣا الجنٕڤ ال كا علګ شڤاطئ نيڤيڤ ٚبڤڗ الفٕڤ څ، يش

نياب ي غاباػ كاليفٙڤ ٚاػ   ڣ الجنٕڤ الصينيڤڗ يصطإڣڗ الحش

 
  



 

 

 

 قاس سليمانيالسر خل قيام ترام باغتيال 
 2020 يناير/  /6 نشرت بتاريخ:

ٚيكي ال٘ڬ يبٖڣ مجنڤنا يكإ يفڤځ العالږ كلڢ  م ٚئي٠  ال

ي الًڇكيڈ ٚبا علګ الٖڣام هڤ غايغ  ٚ مضط ٚيقڢ ال٘ڬ يظه ، ڣف  ببٗكا

ٚيقڢ ٚامظ ڣف ٚڬ  لقٖ استطاٵ ت هږ  الس عٖا ڗ يخٖعڤا 

كبڇ  ٚكغ قامڤا بها، فيما يعٖ  هږ ڣالعالږ كلڢ بكل ح صٖقا ڣ

ٙئ امعاصٚب فكيڀ حٖف ٗلڊ؟ ي التا  خٖاٵ سياس  

ٚيكي  م ٚئي٠  ٚع من ال ٚ مباش ڣام ڗ اغتياڋ قاسږ سليماني ب

ٙع حڤڋ  ي سياځ الشبڢ امثا ل  ٚامظ ل يمكن تفسيڇه  ٕڣنالٖ ت

ٚيغ يعمل عليها  ي ڣظيفغ س ٚيكيغ  م ٚئاسغ  لګ ال من٘ ڣصڤلڢ 

ٚيكا علګ مطلٸ  م م، تلڊ الڤظيفغ الت تقتض  تٖميڇ 

ڣسٰ  ٚځ  ٚيكيغ من الش م امستڤڥ الٖڣلي عبڇ سحظ القڤاػ 

ٚڣٝ ڣحلفائهږب   ڣتسليمڢ كاما لل

ي السنڤاػ الثاف  ٚيكي  م ٚئي٠  ٚفاػ ال ڗ من يٖٝٙ تص

ٚڥ تطابڄ نتائجها الع ٚامظ اماضيغ ڣي ڗ سياساػ ت جيظ يڤقن 

ڣسٰ  ٚځ  ل ڣهڤ تسليږ الش ي خٖمغ ه٘ا الهٖف،  تصظ 

ٚيكاب م  ڣالعالږ كلڢ أعٖا 



 

 

؟  كي ينف ترام مهمت السري

ڗ ينف٘  ٚيكي  م ٚئي٠  ڋ إنساڗ كيڀ يمكن لل قٖ يتسا

مام مٚڥ العالږ ڣمسمعڢ؟  خيانغ بلٖه 

ي تنف ٚيكي اتبٸ  م ٚئي٠  ڗ ال اػ الحقيقغ  ٚا ج ي٘ جميٸ 

ٚكتيڗب  ٚٙع تتكڤڗ من ح ٚيكي خطغ ڣاحٖع ڣمك م حاب   ان

 : ل  الحرك أ

ي صالح الڤلياػ  ٚها  ٙع ظاه ڣ بمبإ يقڤم بعمل هجڤمي 

ي ظل النقا١ العالم ال٘ڬ يثيڇه  ڣ حلفائها، ڣ ٚيكيغ  م امتحٖع 

ٚكتڢ الثانيغب ڣ بطڤلتڢ، يقڤم بح ٚيكي  م ٚئي٠   جنڤڗ ال

 : ك الثانيالحر 

ٚع  ڣ عش ڣ ثاثغ  ٚيكييڗ ڣحلفائهږ خطڤتيڗ  ٚجڤٵ باأم تقتض  ال

ساس  من  ٚكغ الثانيغ تكڤڗ هي الهٖف  لګ الخلڀ، ڣه٘ه الح

ڣلګب ٚكغ   الح

حاب القڤاػ  ٚه بان ڣام عطى  يغ،  ي القضيغ السٙڤ مثا 

ٚكيا بغيغ الحفاٱ  يا لصالح حليفتڢ ت ٚيكيغ من شماڋ سٙڤ م



 

 

ٚيظ  علګ عاقاػ طيبغ معها، ڣبينما انشغل العالږ بمڤقفڢ الغ

ٚڣٝ  يغ لل ه٘ا، قام بالخطڤع الثانيغ حين سلږ امنطقغ الحٖٕڣ

سٖ ڣلږ يكڤنڤا يحلمڤڗ ب٘لڊ قب ٚامظ ڣلنظام  ڗ يقڤم ت ل 

ي  ٚيكيغ من امنطقغ، ڣ م حظ عشڤائي مقصٕڤ للقڤاػ  ب

ٚڣٝ  كل ال ل علګ قطعتيڗ صغيڇتيڗ، ڣ ٚكيا  النتيجغ لږ تحصل ت

ي امنطقغب سٖ با  ڣحليفهږ 

ف مـــــــن  ـــــــي اغتيـــــــاڋ قاســـــــږ ســـــــليماني، كـــــــاڗ الهــــــٖـ ٚ ٗاتـــــــڢ  مـــــــ ڣ

ٚاځ  ٚيكــــــــــا مــــــــــن العــــــــــ م ٚڣه  لــــــــــګ خــــــــــ ٚكــــــــــغ تفضــــــــــ   ٗلــــــــــڊ القيــــــــــام بح

ڬ مهــــــــــٖـ لـــــــــــڢ تمامـــــــــــا،  ٚڣجهـــــــــــا مـــــــــــن الخلـــــــــــيٌ لحقـــــــــــا، الــــــــــ٘ـ بمـــــــــــا خ ٙڣ

م  ـــــــــي مجـــــــــاڋ البًـــــــــڇڣڋ ڣعــــــــٖـ ٚيكـــــــــا  م ٙا بحٖيثـــــــــڢ عـــــــــن اكتفـــــــــا  ٚا تكـــــــــ

ٚكـــــــــــغ الهجڤميـــــــــــغ  ٚامـــــــــــظ بالح لـــــــــــګ نفـــــــــــٰ الخلـــــــــــيٌب قـــــــــــام ت حاجتهـــــــــــا 

ٚ باغتيــــــــاڋ ت ڣامــــــــ عطــــــــا  ــــــــي  ت قاســــــــ ســــــــليمانيڣلــــــــګ، امتمثلــــــــغ 

ٚف مســـــــــــبقا  ٚيكـــــــــــي، ڣهـــــــــــڤ يعـــــــــــ م  ٙ ٚا ٜ القـــــــــــ ٚاكـــــــــــ ـــــــــــګ م ل ٙجـــــــــــڤٵ  ٕڣڗ 

ٚاځ ڣمــــــــــــن نتيجــــــــــــ ٙڬ مــــــــــــن العــــــــــــ جبــــــــــــا ٚيكــــــــــــي  م ــــــــــــحاب  غ ٗلــــــــــــڊ، ان

ٚانييڗ، ڣلكــــــــن  ڣســــــــٰ، لصــــــــالح إيــــــــ ٚځ  ــــــــي الشــــــــ ٚڥ  خــــــــ منــــــــاطڄ 

 ٕٚ ڬعنـــــــــڀ الـــــــــ ٚيكـــــــــي كــــــــــاڗ اڣ  الــــــــ٘ـ م  ٙ ٚا ٜ القـــــــــ ٚاكـــــــــ جهـــــــــڢ ٕاخــــــــــل م

ٕ بكشـــــــــڀ خططـــــــــڢ ڣعملياتـــــــــڢ، فـــــــــتږ  كبــــــــڇ مـــــــــن امتڤقـــــــــٸ ممـــــــــا هــــــــٖـ

ٚحلغ لحقغب ٚاڗ حت م جيل تسليږ امنطقغ إي  ت



 

 

ا تعج  سسا ما ؟ أمريكيام يقاف ترام  عن 

ٚيكي  م ٚامظ الفائقغ علګ استخٖام الٚڬ العام  ٙع ت ڗ قٖ

ٚيكييڗ عن مڤاجهتڢب م  ٜ ي عج  ڣالعالم هڤ السبظ 

ڗ يڤقفها  ٚامظ محكمغ ڣمن الصعظ جٖا  ڗ خطغ عمل ت

ٚيكي ڣالعالم مڤاجهغ  م حٖ، فهڤ يستخٖم الٚڬ العام 

ٙضيڢ، ڣيب٘ڋ من النقٕڤ ا ٚقها من الخليٌ إسكاػ معا لت س

ي حقيقغ ما يفعلڢ، ڣيغلڀ  جظ عقڤلهږ عن الشڊ  ٚيكييڗ ڣ م

حظ القڤاػ  ٚيكيغ، ففي خطتڢ ل م لعيبڢ بمقاصٖ السياسغ 

ٚكيا  يا كاڗ هٖفڢ امعلن مساعٖع الصٖيقغ ت ٚيكيغ من سٙڤ م

ي حضنهږ  ڣقعها   ٖ ٚڣٝ، بينما هڤ ق ي حضن ال منعها من الڤقڤٵ 

ٚڣٝب من٘  سنڤاػ، ڣسلږ امنطقغ لل

كٌڇ  حٖڥ  ٚامظ  ي قضيغ قاسږ سليماني اختاٙ ت ڣ

 ٙ صٖ ي امنطقغ ڣالعالږ، ڣ ٚامها  ج الشخصياػ امتفڄ علګ 

شإػ  ٚه بالغتياڋ، انتظٚ الضجغ إعاميغ الكبيڇع الت  ڣام

ٚب، استخٖم الضجغ  ٚځ ڣالغ ي الش ٚيكي  م ٚئي٠  ببطڤلغ ال

ٙ من إعاميغ  ٙضغ قٖ تصٖ ڬ معا ڣالٚڬ العالم كلڢ مڤاجهغ 

ٚيكيب م  ٙ ٚا ٚ صنٸ الق  ٕڣائ



 

 

ٚيكيغ من  م ٚڣه القڤاػ  ٙا بخ ٚا ٚاځ ق ڣعنٖما يصٖٙ الع

ٚيكي بالغضظ، ڣلكنڢ يكڤڗ قٖ  م ٚئي٠  ٚاځ سيتظاهٚ ال الع

ٚ العالږ كلڢ  مام نظ ٙإه من عمليغ اغتياڋ ه٘ه  حصل علګ ما 

حٖ  ڗ يشڊ  مٚبٕڣڗ   بحقيقغ 

ٚنامجها النڤڣڬ  ي ب ٚاڗ  ي ٙب  ٚع، يحا ٚٙ الخطغ ٗاتها كل م يك

ڣاقتصإها ڣيسلمها امنطقغ، يقتل لها سليماني ڣيڤقٸ لها علګ 

ٚاځب  اځ تسليږ الع  ٙڣ

حضاڗ  ي  ٚمي ٕڣلهږ  ٛايٖ ڣي ٚ بالٕڤ للملڊ سلماڗ ڣبن  يتظاه

ڣ ضٖ حڤإف  ٚف٬ مساعٖتهږ ضٖ هجماػ الحڤثييڗ  ٚاڗ ڣي ي

لګ ا  ٙامكڤ، بل ڣيٖفعهږ  ٚكغ  عتٖا علګ السفن النفطيغ ڣش

ب ٚڣس   الحضن ال

ٚڥ ڣيب٘ڋ كل  ٚكيا من فًڇع أخ ٚ بالح٥ٚ علګ مصالح ت يتظاه

ٚڣٝ ڣتٖميڇها اقتصإيا ڣسياسيا،  حضاڗ ال ي  ٚميها  جهٖه ل

يغب ٚ ڣالسعٕڤ ڬ محاڣلغ صلح بينها ڣبيڗ مص ي  ٚف٬ الٖخڤڋ   ڣي

سٖ عبڇ قا  ٙب نظام  ي يحا ه  مٚ حلفا نڤڗ قيصٚ ڣي

ٚ بمسانٖتڢب يغ ڣمص ٙاػ ڣالسعٕڤ  إما



 

 

مٚ صٖيقڢ عبٖ الفتاٍ  ٚڥ ڣي ٚڣٝ من فًڇع أخ يستفٜ ال

ٚيقيا، ڣيحاصٚ الصينييڗ  ف مامهږ نحڤ  ٚيڄ  السي٦  بفتِ الط

ٙڬ النا٧ ئب ي حلفهږ التجا  اقتصإيا ڣيٖفٸ العالږ كلڢ للٖخڤڋ 

بي ڣي ٙڣ ٙغغ لاتحإ  عمل علګ تٖميڇه يظهٚ صٖاقغ فا

ٚڣٝب   لصالح ال

ٚيكا م ٚ بالح٥ٚ علګ مصالح حلفا  ٚكيا  ؛يتظاه يغ ڣت السعٕڤ

ٙاػ ڣمصٚ، ڣيب٘ڋ جهٖه ليڈيٖ العٖاڣاػ بينهږ،  ڣقطٚ ڣإما

ٚانيڤڗ لستام امنطقغ بهٖڣ بالغب ٚڣٝ ڣإي ٚٹ ال  ليتف

عامي ماهر:  اع شطرن فاشل 

ٚيكي قائمغ علګ  م ٚئي٠  ٚكتيڗ فقٰ، ڗ كل خطٰ ال ح

ڣ حصانا، يبٖڣ  ٚ فيها قلعغ  ڣلګ يكسظ فيها جنٖيا ڣالثانيغ يخس

ٚنٌ فاشل فا يستطيٸ الحساب  ٚيكي لعظ شط م ٚئي٠  ڗ ال

ٙقعغ  ٙه  ٚكتيڗ، ڣلكنڢ يغطي ضعفڢ ه٘ا بخٖاٵ خا بعٖ من ح

ي العالږ اليڤم من ينافسڢ بخٖاٵ الناٝ  ٗ ل يڤجٖ  ٚنٌ  الشط

ٚف ك يڀ يستخٖم إعام ڣيضٸ الٚڬ العام ڣالتاعظ بهږ، يع

ڬ تهمغ عن نفسڢب ٚيكي ڣالعالم بجانبڢ لينفي   م



 

 

 أخيرا:

ٚيكي خطڤتاڗ ڣتتږ مهمتڢ علګ الصعيٖ  م ٚئي٠  بقي لٖڥ ال

ٙجي:  الخا

ي الخليٌ تكڤڗ  ٚاڗ  ي ٚكغ هجڤميغ ضٖ  ڣلګ: القيام بح

 نتيجتها تسليږ الخليٌ كاما لهاب

ٚك با ت  الثانيغ: القيام بح ٙڣ ي  لګ تٖميڇ اتحإ غ  فض  

ب ٚڣس  لګ الحلڀ ال فٸ مجمڤعغ من ٕڣلڢ  بي، ٕڣ  ٙڣ

ي الخليٌ  ڣسٰ  ٚځ  مام ٕڣڋ منطقغ الش اليڤم لږ يبڄ 

ٙ سڤڥ حل إشكالياػ القائمغ بينهږ مڤاجهغ  ٚ خيا ٚكيا ڣمص ڣت

ڣ  ٚامظ،  ٚيكيغ إيقاف ت م ٙاػ  ٚاڗ، ڣالتڤجڢ للتنسيڄ مٸ إٕا ي

ي خطظ ڣ  ليبا ٙڣا  ڗ يهٖمڤا بلٖانهږ  ٕ   ٕ ٚڣٝ قبل  ٚانييڗ ڣال إي

ڣسهږب   كاملغ فڤځ ٙ

 

  



 

 

 

؟ ه ترام  كي يصلح أمريكيو ما أفس

ي السنڤاػ  ٚاجعـ قڤتها عاميا  ٚيكا قٖ ت م ڗ  حٖ   ٚ ل ينك

ٚڣٝ ال٘ين  ي مڤاجهاتها قڤڥ جٖيٖع كاڗ منها ال ٚػ  خيڇع، كما ظه

ڣا باستعإع ٜهږ ا بٖ ٚك ٙيجيا، ڣالصينيڤڗ ال٘ين بنڤا م لٖڣلي تٖ

ي العالږ اليڤمب  ٚامظ عظږ اقتصإ  ي فًڇع ت ٚڥ  لكن ال٘ڬ ج

ٚڣٝ تقٖمڤا بما يساڣڬ  ڗ ال ٙبٸ سنڤاػ  القصيڇع الت ل تصل 

ٚڣٝ  ي صالح ال ٚامظ تصظ  ـ كل سياساػ ت ٖ كان ٚين سنغ، ڣق عش

ڣسٰبب ڣل  ٚځ  ي منطقغ الش ٚڣسيغ  نڢ طليعغ القڤع ال يبالغ  ڣك

ٚيقيا  ف ٌ ڣ ي الخلي ي سنڤاػ قليلغ  ٚامظ  ڗ ما قٖمڢ ت امتابٸ لڤ قاڋ 

 ٚ ٝ يحلمڤڗ بالحصڤڋ عليڢ بعش ٚڣ ٝ لږ يكن ال ٚڣ ٚكيا لل يا ڣت ڣسٙڤ

 جيڤ١ حٖيثغب

ي منطقغ  ٚعغ  ٚيطغ التحالفاػ السياسيغ به٘ه الس ڗ تغيڇ خ

ٙف سياسيغ  ٙ بكڤا ؛ ين٘ ٚڣس  ٗ ال ي ظل تعاظږ النفڤ  ٰ ڣس ٚځ  الش

ڣسٰ  ٚځ  ي منطقغ الش ي العالږ عمڤما ڣ ، بالخصڤ٥كبيڇع 

يغب نظمغ الٖيكتاتٙڤ ٚڣسيغ مٸ   خاصغ مٸ ڣقڤف القڤع ال

ڣسٰ اليڤم ٚځ  ڗ يشهٖه الش فضل ڣضٸ يمكن  قطٸ  ڗ 



 

 

ي امنطقغ لضماڗ ٚڣسيغ  ي  اليٖ ال علګ  -فيها تعإڋ كفت اميڈاڗ 

ٚيكيغ،  -قل  م ٚڣسيغ ڣ ٙع بيڗ القڤع ال ٚغظ إٕا ل فقٖ ت ڣ

ٚڣٝ ٚيكيغ القإمغ باستعإع امنطقغ من يٖ ال ٚعغ ٗاتها  م بالس

ٚامظ ٚ عاصڀ من الت سلمها ت لګ بح ، ڣبالتالي ستتحڤڋ امنطقغ 

ٚځب لګ الغ ٚ العالږ كلڢ   الٖما قٖ يج

ٚامظ اقتصإيغ  ٚب ت ڗ ح مثالها كما  تٖفٸ علګ الصيڗ ڣ

قلږ قڤڥ اتحإيغ عٖع للظهٙڤ علګ  ي ڣقـ لږ يت الساحغ الٖڣليغ 

ٚيظ ڣالبعيٖ  ٙئ الق ٙيغ، ڣالتا العالږ فيڢ مٸ هك٘ا تغيڇاػ ج٘

ٚڬ تكلڀ الكثيڇ  ٙئ البش ي التا ٚيعغ  ڗ التغيڇاػ الس يشهٖ علګ 

ٚاباػب ٚڣب ڣامجاعاػ ڣاضط  من الٖما ڣالح

ٚيكيغ  غيڇ مكلفغبخطڤاػ  م ٙع  ب٘ٙڣ  يقافيمكن لإٕا

ٚځ  ي الش ي العالږ عمڤما ڣ ٚامظ  ٜٙعها ت ٚاب الت ي ٚب ڣاضط الح

ٚحڢ ه٘ا امقاڋب ب ما هي ه٘ه ڣسٰ خصڤصا، ڣه٘ا ما سيط

ڬ محٙڤ ستكڤڗ؟  الخطڤاػ؟ ڣعلګ 

قاءجمع   أمريكا: أص

ڣسٰ  ٚځ  ي الش ٚيكيغ  م خطا السياسغ  ڗ مجمل 

ٚ ڣغيڇها تحل ٚكيا ڣمص يا ڣليبيا ڣاليمن ڣت بشكل بسيٰ، ڣهڤ  سٙڤ



 

 

ٚاڅ  ت ٚيكيغ  م عإع التنسيڄ بيڗ جناےي السياسغ 

ٚانييڗ من امنطقغ،  ٚڣٝ ڣإي ٚه ال ڣالخليجييڗ، فه٘ا سيخ

ي خٖمغ بڤتيڗ خصا مثل السي٦  من العمل  لقا  ڣسيمنٸ 

خصيغ معڢ ع  ي صٙڤ ٚانييڗ  ٚڣٝ ڣإي ٗ ل مڤطئ قٖم لل  ،

ٚاڅ مٸ الخليجي ت ڗ اتفڄ  ٚييڗبامنطقغ   يڗ ڣامص

: يرا  مواجه 

ٚاڗ ٕڣلغ همجيغ تعي٤ علګ الفڤٿ  ڣل ٧  يخٖم  ي

ڗ السياسغ  ٚڣب، ڣ كٌڇ من الفڤٿ  ڣالح ٚڣعها التڤسعي  مش

ٜيٖ  لجامها، فا م ٜع هي الڤحيٖع الكفيلغ ب ٚك ٚباػ ام الهإئغ ڣالض

ٚڣب القائمغ  ڗ تنته الح ي امنطقغ بل يجظ  ٚڣب  من الح

ٚب ڣاسعغ علګ ليضعڀ  ٚع بشن ح ڬ مغام ڗ  ٚانيب ڣ الڤجٕڤ إي

ٚيغ  ٜيتهږ العسك ڗ جاه  ٗ كٌڇ،  ٚانييڗ  ٚاڗ تعن تڤسٸ إي ي

 ڣالٖينيغ ڣاسًڇاتيجيغ تفڤځ قڤع الٖڣڋ امحيطغ بهږب

: ي ب التجا  يقاف الحر

ٚيبغ علګ اقتصإ  ٙيغ فائٖع ق ٚڣب التجا قٖ يكڤڗ للح

ٚيكي، ڣلكنها ٕفعـ الٖڣڋ  ي  م لګ التفكيڇ جٖيا  الكبڇڥ ڣامنتجغ 

ٚيكييڗ، ڣه٘ا ما ساهږ  م حيابنا تحالڀ اقتصإڬ مڤاجهغ   ب



 

 

ٕ اقتصإڬ ال٘ڬ  ، ڣهڤ ما سيجعل الصيڗ علګ بنائڢ تعملاتحا

ٚيكيڤڗ  م  ٚ ڗ خس ٜلغ تامغ خلڀ امحيٰ بعٖ  ي ع ٚيكييڗ  م

 كل حلفائهږ ڣكسبڤا عٖا الٖڣڋ الكبڇڥب

ٚيكيغ تسبظ بها ڣجٕڤ خطا كث م ي ڣاقٸ السياسغ  يڇع 

ٚامظ لګ اماڋ  امشبڤه ت صاحها ل يحتاه  علګ ٙٝ السلطغ، ڣ

لګ العقل ڣالسياسغب ٙ ما يحتاه   ڣالجيڤ١ بمقٖا

 دع الجيش الحر:

سڤ  ڗ يحظى ب  ٚ ڬ الح لقٖ كاڗ من نصيظ الجي٤ السٙڤ

حٖ علګ الحقي ي امنطقغ، فلږ يقڀ بجانبڢ  قغ، الكل حلفا 

حاڣڋ استخٖام قضايا الشعظ السڤٙڬ ڣالتضحيغ بها لغاياػ 

ٚانييڗ مٸ نظام  ٚڣٝ ڣإي ي حيڗ كاڗ حلڀ ال سياسيغ تافهغ 

ح امعالږب  سٖ عميقا ڣڣا

ي املڀ  ٚكيا  عږ ت ڬ الحٚ ٕڣ ڗ التنسيڄ مٸ الجي٤ السٙڤ

ڬ  قناٵالسٙڤ ي بٕڣڋ الخليٌ  ڣ ٚ كبيڇ  ث التنسيڄ معها سيكڤڗ لڢ 

ي امنطقغ، ڣبالتالي تحطيږ  ٜيمتها  ٚانيغ ڣه ٚڣسيغ إي تٖميڇ القڤع ال

ٝ مٸ بڤتيڗ،  ٚيقيا علګ الجلڤ ف ٛعما  جبڇ  ٚڣسيغ ال٘ڬ  ڣهږ القڤع ال

ظ الخليجييڗ بتڤجيڢ السفينغ نحڤ مڤسكڤب ٙغ   ڣ 



 

 

سٖ  ٛاحغ  ي  مږ امتحٖع  ٙاػ  ٚا ڗ العمل علګ تنفي٘ ق

 ٚ ي كس ٚ كاف  عږ الجي٤ الح ي ٕڣ ٚانيغ  ٚڣسيغ ڣإي الشڤكغ ال

ٙ من يحاڣڋ عقٖ  جبا ٚيظب ڣ ٰ علګ امٖڥ الق ڣس ٚځ  منطقغ الش

ڗ يقٖم علګ هك٘ا  ٚاػ قبل  ٚاػ ڣك ٙڣسيا علګ التفكيڇ م حلڀ مٸ 

 خطڤعب

بي:  اتحاد أ

ڗ يفهږ إنساڗ طبيعغ التناف٠ ال٘ڬ كاڗ  يمكن بسهڤلغ 

ي العقڤٕ اماضيغ، قائما بيڗ الڤلياػ امتحٖع ڣاتحإ   بي  ٙڣ

بي تحـ جناحها  ٙڣ ڗ تضٸ اتحإ  ٚيكيغ  م ٙع  حاڣلـ إٕا

كبڇ   ٙه القڤع  بي علګ  امنافسغ   باعتبا ٙڣ لها، ڣعمل اتحإ 

ي مڤاقڀ كثيڇ  ٚيكيغ  م ٙع  حت نجح بالحفاٱ علګ  ،عتحٖڬ إٕا

ٙجغ ماب لګ ٕ  استقالڢ 

ٚا ڗ يفهږ ام ٚامظ من لكن من الصعظ جٖا  قظ ما يقڤم بڢ ت

ي ظل تنامي قڤع  بي  ٙڣ ّٚ ٕاخل ٕڣڋ اتحإ  ٛيإع الش محاڣلغ 

بي قڤڬ ليمنٸ  ٙڣ لګ اتحإ  ٚيكا ڣالعالږ بحاجغ  م ڗ  ٙڣسياب  ٙع  الجا

ٙه مناطقهږ، ٚڣٝ من التمٖٕ خا ڣيمنٸ الصينييڗ من تشكيل  ال

ٚعظ اتحإ اقتصإڬ ٚب، ڣتكنلڤجي م ٚځ ڣالغ له٘ا علګ  يخًڇځ الش



 

 

بي  ٙڣ ي اتحإ  ٚامظ من التٖخل  ڗ تمنٸ ت ٚيكيغ  م ٙع  إٕا

ٚڣٝ، ڣالحفاٱ علګ ٚيبغ من بعضها لصالح ال بيغ ق ٙڣ ، الٖڣڋ 

ٚين ل يحتملهما العالږ ، بهٖف صٖ خط ٚڣس  ڣلهما الخطٚ ال ؛ 

هما  ٚ ش  ب ڣثانيهما ڣ  الصين

 ي:عاد السمع للسا أمريك

ٛ ت ٚا ٚيكيغ من ط م ٚع  ٚاڗ طائ ي ت ڣلږ يكن C4-MQسقطـ 

ٚاڗكثيڇا  ُڊ ش  ٗلڊ حإثا عإيا ڣي   ي ٙع  سقاطها ٕڣڗ  بقٖ علګ 

ي الفًڇع ٗاتها تږ استهٖاف  ٚيكا، ثږ  م معلڤماػ كافيغ من ٕاخل 

ٙافضا  ي كل ٗلڊ  ٚامظ  يغ، ڣكاڗ ت ٚكاػ نفٰ سعٕڤ ٙاػ ڣش مطا

ڗ  ٚغږ من  يغ علګ ال ڗ يحم السعٕڤ نڢ  ڬ عمل من ش

ٚانييڗ هي  ٜع عن صٖ هجماػ الحڤثييڗ ڣإي الٖفاعاػ العاج

ٚيكيغ م ٚابٰ بيڗ لي٠ من الب ٕفاعاػ  ڗ تجٖ ال بٖا  صعظ 

يغ، ڣعجٜ الٖفاعاػ  ٙف٬ مساعٖع السعٕڤ ٚامظ من  مڤقڀ ت

سلحغ  ٙاػ من  يغ اڣ إما ٚيكيغ الصنٸ عن حمايغ السعٕڤ م

ٚيكيغ،تقليٖيغ م ٚع  سقا٭ الطائ ح ، ڣ ٙسالغ ڣا غ لقٖ كانـ 

ٚيكي! م ٚ السٍا   لقٖ انته عص

ٚيكي م ٚامظ للسٍا  ي عهٖ ت ٚكاػ ي قٖ ڗ ما حٖف  جبڇ ش



 

 

ي السنڤاػ القإمغ  ٚيكي  م غاځ مصانعها صناعغ السٍا  علګ 

ٚڣسيغب كا ال  ڣافتتاٍ مصانٸ لتعبئغ الفٕڤ

لګ متاجٚ لبيٸ  ڗ تتحڤڋ  ٚكاػ ل تٕڤ  اڗ كانـ ه٘ه الش

ٚانييڗ  كا فاأمٚ بسيٰ جٖا من خاڋ اتباٵ تكتيڊ إي الفٕڤ

ٚڣٝ ٗاتڢبب ڣهڤ الًڇكيڈ علګ نقا٭ سهل غ ڣمميتغ يتږ من خالها ڣال

ٜڣيٖ الجي٤ ڣقڤتڢ العٖڣ  سمعغالقضا علګ  ي ت ، ڣيكمن ٗلڊ 

 ٚ ٚيكي نڤعي  ڣ الًڇكي الح م ب بسٍا  ٚڣس  ڣفعل يڤاجڢ السٍا ال

 ٚ ٚڣس  ڣتكس ٍ ال ٰ السا ي اليمن ڣليبيا، عنٖها سيسق مثل ٗلڊ 

ٚه  ٚيكي ما خس م خٚب ڣسيسًٕڇ السٍا  ٙڣسيا سنڤاػ  شڤكغ 

ٚامظبي ڣليغ   ت

ٚكيا، تلڊ الٖڣلغ الت ل  ڗ ت لكن ما لږ يكن بحسباڗ العالږ 

ٙاػ صغيڇع قليلغ  ي سڤځ السٍا تستطيٸ بطيا يحسظ حسابها 

، بما لږ تستطٸ فعلڢ  ٚڣس  ٚ بسمعغ السٍا ال ڗ تض التكلفغ 

ٚيكيب م ٙاػ امنفقغ علګ السٍا  ٚيليڤناػ الٖڣل  ت

:الفر بي السياس أمريكي  سي  الر

ٚيكيغ، ڣلكنها تفڤقـ  م ـ بقڤع الڤلياػ امتحٖع  ٙڣسيا ليس

ٚ سنڤاػ اماضيغ جعلها  ي العش ح اتبعتڢ  من خاڋ تكتيڊ ڣا



 

 

ٚيكييڗب فما ه٘ا التكتيڊ؟ م  تناف٠ 

ٚيغ  ٚكاػ عسك ٚڣس  يعتمٖ علګ القيام بح ڗ التكتيڊ ال

ع ڣمحسڤمغ النتائٌ، لكنها تعط ي مناطڄ محٖٕڣ ثيڇا ڣسياسيغ  ي ت

ٚم ڣ ٚع الق ٜي ي شبڢ ج جمهاب كما فعلـ  يا،كبڇ من  بينما  ي سٙڤ

 ٚ م ي سياسغ عشڤائيغظل  ٚيكييڗ ب يكيڤڗ يتخبطڤڗ  م ڣعلګ 

ٛڗ القڤڥ الٖڣليغ  اليڤم منهږ القڤمي، ڣتڤا ٙإڣا الحفاٱ علګ  ڗ 

ٚاني ڗ  ٚڣس  ڣإي ٚع الڤجٕڤ ال يساعٖڣا ٕڣڋ امنطقغ علګ محاص

ٚكيا ڣمصٚ نقا٭ محٖ ي يا ڣت همها سٙڤ ٚځ ڣليبيا ٕع  بٖڋ الغ

ل  ٚيكيغ  م ٜيٖ السياسغ  بتفاصيل القضايا العاميغ الت ل ت

 ضعفاب

 ختاما:

ڗ  ل ف ٛڗ ڣالتغييڇ امًڈڗ، ڣ لګ التڤا ڗ العالږ بحاجغ 

ٚڣبا ل طاقغ لإنسانيغ بتحملها،  ٚيعغ ستشعل ح التغيڇاػ الس

ي كسٚ ملل ، ڣخاڋ فًڇع  يبٖ التغييڇ جميا  ٚڣتيڗ العالم ال

ٚا  مږ تحـ عجلغ التغييڇ فتصبڇ يڤما ڣشه قصيڇع تسقٰ بع٬ 

لږ، فتقڀ القڤڥ  ڣعاما ثږ تثٙڤ تحـ ضغٰ الحاجغ ڣ

ٚ إنساڗ ٚب، حين يخس ي مڤاجهاتها فتبٖ الح علګ  الجٖيٖع 



 

 

ٚ السٍا ٚ  ڣ ب كا الجبهتيڗ ڣينتص خ ٚ يبتعبيڇ  ٚامظ نتص ٚڬ ت العنص

ه فلڤيٖب ڣيمڤػ  جٙڤ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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



 

 

 

كرا جو بولتو ملح حول   م

ٚ الكتاب يڤما  ٚ نشــــــــــــ خ ٙٵ ڣكلما ت حٖاف، حٖاف تتســــــــــــا ػ   ٖ ج

من القڤمي   ٙ ٚاػ مســــــــــتشــــــــــا ڣه٘ا ملحڄ يتضــــــــــمن الحٖين عن م٘ك

ٚيكي السابڄ جڤڗ   بڤلتڤڗبم

يـــام القليلـــغ امـــاضــــــــــــيـــغ  ٙ كتـــابي  جڤڗ بڤلتڤڗ بعنڤاڗ  صــــــــــــــٖـ

حٖافت ڣهڤ كتاب مثيڇ للجٖڋ ٚفغ الت شهٖػ  ي تڤقيتڢ ڣفيما  تالغ

 تضمنڢ من قص٨ سياسيغب

ي كتــاب بڤلتڤڗ  ع٩ٚ بوتيهڤ لكن الــ٘ڬ لفـــ انتبــاهي  ، لقــٖ 

ڬ ٧ــــــ  مما يشــــــهٖه   ٚ مكن، متحاشــــــيا ٗك ٚ بڤتيڗ ما  لڀ عن ٗك ام

ٚامظ ڣبڤتيڗب كلڢ العالږ حغ بيڗ ت  من عاقغ ڣا

هږ  ي  ٙڣســــــــــــيا ڣصــــــــــــٖيقڢ بڤتيڗ   ٚ ٚ علګ ٗك ٚامظ يصــــــــــــ ٗا كاڗ ت

ي  ٚهما  ين ٗك غ ڣعامڢ الخاصــــــــــــ اجتماعاتڢامناســــــــــــباػ، ڣعلګ امأ، ف

غفــــل بڤلتڤڗ الحــــٖيــــن ٚڬ؟ لقــــٖ  ڗ  الســــــــــــ مكنــــڢ، بــــل  عن هــــ٘ا مــــا 

ٚ لبڤتيڗ فيهاب ٚاػ ل ٗك ٜػ عليها ام٘ك ٙك  خطا الخمسغ الكبڇڥ الت 

ٚاػ بڤلتڤڗ تضٚ ب ڗ م٘ك لګ حٖ ماصڤاػ صحيِ  ٚامظ  ي  ت

ٕين خاصغ انتخاباتڢ القإمغ ٚيحغ امًٕڇ نها ي ش ل  قٖمـ لڢ خٖمغ ، 

ٚڣٝ  الخيانغتهمغ  بنفي متمثلغ كبيڇع ٗعنڢ تماماڣالعمل لصالح ال كل  ب 



 

 

ٚيكي ما فعلڢ م ٚئي٠  ٚڣٝ من  ال ٙڣسغ لصالح ال حاباػ مٖ ان

ٚانييڗ كٌڇ ڣإي ٰ ل  خطا فق ٙع عن  ـ عبا الصإځ  بحسظ بڤلتڤڗ  ،كان

ٚيكييڗ اليڤمب م  ٚ  ي نظ

ٚاػ بڤلتڤڗ جٜ من خطـــغ ڗ مـــ٘ك قڤڋ  ٚه مـــا ل  ، ڣلكنهـــا ل تخ

ٚيكيجڤ النفاځ الســــــياســــــ  عن  م ٗ يســــــمِ ال٘ڬ يعيشــــــڢ امجتمٸ  بب 

هابللجميٸ بالكتابغ، ڣلكن  حٖ تجاٛڣ  ضمن حٖٕڣ ل يستطيٸ 

ٚحلـــــغ  ٙاػ ڣالـــــٖڣڋ الت تصــــــــــــــــل م ي كـــــل الحضــــــــــــــــا ڣهـــــ٘ا طبيعي 

ٚاطيغ، ڣيشــــيٸ فيها النفاځ ٚ فيها البيڇڣق ٗ تنتشــــ بســــبظ  الشــــيخڤخغ، 

ڗ  كٌڇع الحــٖٕڣ اجتمــاعيــغ ڣتعقيــٖ القڤانيڗ الســــــــــــيــاســــــــــــيــغ؛ ٙجــغ  لــٖ

، فقٰ  همل خياناػ عظم ٙســـــــالغ تافهغ ڣت  ٙئي٠ خائن علګ  حاســـــــظ  ي 

ٚڣٙب  ٚػ من بڤابغ القانڤڗ فيما لږ تستطٸ الخيانغ ام ٚسالغ م  أڗ ال

كرا بولت ؟و ما أثر م   عل انتخابا أمريكي

تبـ  ٚامظ ل تكإ  -ڣ سڤف تكتظ  –ڗ كل الكتظ الت ك  ضٖ ت

 ٚ ث ٚامظ يعتمٖ  شيئات ڗ ت ، ڣهڤ  ساس  ي انتخاباػ القإمغ، لسبظ 

ٚيكي، ل  م ي امجتمٸ  ٚائِ خاصغ ڣثابتغ  ي خطابڢ السياس  علګ ش

مثالڢب ٚ بكتاب بڤلتڤڗ ڣ ث  تت

ٚيحغ يحافف ي انتخاباػ هږ ش ٚامظ ليستفيٖ منها  ٴ عليها ت



 

 

ٚيكيغ ٚيحغ؛ م ٙسائلڢ  تلقڤاڗ، ال٘ين ين إنجيلييامتشٖٕ هي ش

ٍ امتتاليغ  ڣ تعيينڢ بڤضڤ ڣ خافڢ مٸ نان٦  بيلڤس   ڣنا  ثنا فًڇع كٙڤ

ٙ قضاع  ڣ  ٙاليغ،  ي امحكمغ العليا ڣامحكمغ الفيٖ فٸ تابعيڗ لهږ 

مام كنيسغ ٚيحغ سٕڤ ڣبي٬، ڣ ،القٖي٠ يڤحنا إنجيل  ي ه٘ه الش

ج ساطيڇ ڣفيها قسيساػ ٙڣ جڤا حڤلڢ  ٚامظ ڣن اڋ ٕين التفڤا حڤڋ ت

ٚامظ هڤ  ڗ ت تباعهږ ب شلي كثيڇع، تخبڇ   مخل٨ العالږ، ڣ باني أ

ٖ ي  اػ السماڣيغ ام من قبل  امكلڀنڢ ، ڣ ال٘ڬ تحٖثـ عنڢ النبڤ

ٚب ٚ  ال ٙبغ الش ٚيغ الت تخطٰ لتٖميڇ  بمحا ڣمنظماػ الشيطاڗ الس

ٚيكا حا، م شبڢ ما يكڤڗ ب ٙجاڋ الٖين ال٘ڬ يحيطڤڗ ٕين ي حٖين 

ب سٖ ڣالسي٦   ٙ  ببشا

ٚيحغ الثانيغ  ٚامظ ما الش ڋ عليها ت  
عڤ  فهږ ٕعاع اليميڗ الت ي 

ٚف،  ه فلڤيٖ  ال٘ينامتط ٚٵ جٙڤ ثنا حإثغ مص ٚامظ  ٙسل لهږ ت

نڢ  حغ،  هږٙسائل ڣا  
ل  تڤجهاتهږ، ڣيمثل ي صف  ٚفغ، ڣه امتط

ٚڣا بما كتبڢ جڤڗ بڤلتڤڗب ث ٚامظ من٘  كاإنجيلييڗ لن يت ڣقٖ عمل ت

لګ السلطغ علګ ٚيكي ڣصڤلڢ  م ـ امجتمٸ  ٙ اليميڗ  عبڇ  ،تفتي فكا ٕعږ 

ٕٚا  ٚف ليضمن تناميا مضط  مب 2020ي انتخاباػ  لقاعٖتڢامتط

ٚامظ ڣضمنها لانتخاباػ  ٚائِ امهمغ الت كسبها ت امقبلغ ڣمن الش

يغب  اليهٕڤ الصهاينغ ال٘ين اعًڇف لهږ بالقٖٝ عاصمغ للٖڣلغ اليهٕڤ



 

 

ٚامظ ما  ي صڀ ت ـ  ٚابعغ الت ٕخل ٚيحغ ال ٖ حإثغ مقتل الش بع

ه فلڤيٖ؛ ٙف٬ ف جٙڤ من ڣمن يلٗڤ بهږ، لقٖ  ٚطغ ڣ ٚيحغ الش ه ش

لقا التهمغ عليهږ فيما حٖف من عنڀ، ڣڣق   ٚامظ  ضٖ ٕعڤاػ  ڀ  ت

لغ، ڣهږ صٍا جهاٛ ال ٚطغ ڣتعٖيل امڤإ الت تحميڢ من امسا ش

ي  ثيڇا  كٌڇ ت ڣڋ لقضاياهږ، ڣهږ  ٚامظ الحامي  ڗ ت ٚڣڗ ب اليڤم يشع

ٚامظ  ٚ ت ص ٚيحتڢ اجتماعيغ الت  ٚيكي من الجي٤ ڣش م امجتمٸ 

ٛهاب ٜا  علګ استف

ي انتخاباػ امقبلغ،   ٚامظ  ٚائِ الت يعتمٖ عليها ت هږ الش ه٘ه 

 ٚ ٚف الٖين  - كما يتضح –ائِ مضمڤنغ، محكڤمغ ڣهي ش بعقيٖع التط

ي حإين السياسغب ڣ العٚ ٚ ب ث  الت ل تت

ٚيكيغ القإمغ    م مٚ؛ اڗ انتخاباػ  لن تكڤڗ سهلغ ملخ٨ 

ڬ  ٚاطييڗ، بل قٖ يتعمٖ إعام الجمهٙڤ ها بع٬ الٖيمق كما يتصٙڤ

ٙ جڤ  نصا ٚامظ، بغيغ ٕفٸ  ّ ت ٚ كتاب بڤلتڤڗ ڣابنغ  الحٖين عن خط

ٚاحغ لګ الٖعغ ڣال ، اعتمإا علګ الخٖاٵ إعامي ڣنتائٌ بايٖڗ 

ٚ القإمغ كما  شه ي  ٚ بكٌڇع  استطاعاػ الٚڬ الكاٗبغ الت ستنتش

ٚيكيغ اماضيغب م  حٖف قبل انتخاباػ 

 
 



 

 

 

سائل إعام  ها  ِ
 العاميعاق ترام ببوتي كما تصو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فهٝٚ امڤضڤعاػ
 زززززززززززززززززززززززززززززززززززز ززززززمقٖمغ زززز

ٚامظ  سٖ ڣت ڣسًڗ تاي٠ت بـيڗ نظام    ززززز  معلڤماػ ڣخفايا -ت
 ززززززززز ززززززززززززززززززززز معلڤماػ من علي مملڤڅ

 ززززززززززز زززززززززززززززززززززز من هڤ باسږ الحسن؟
ڣسًڗ تاي٠ ٙسالغ ڣالٖع   زززززززز زززززززززززززز  جٜ من 

 زززززززززززززززززززز ززززززززززززززززززززززززززز خيڇا
؟ ٙڣس  م عميل  ٚيكي  م ٙئي٠  ٚامظ    زززززززززززززززززززز ت

ٚڣٝ ٚڣعغ بال ٚامظ ڣشبهغ العاقغ غيڇ امش    زززززززززززززز  ت
ٚبي ٚامظ ڣالخليٌ الع   ززززززززززززززززززززززززززززززززز ت

ٚامظ  ٚكيت  زززززززززززززز ززززززززززززززززززززززززززا  ڣت
ٚائي س ٚيكا ڣ  زززززززززززززززززززززززززز ززززززززززززل م

ٚيكا ڣمص  ززززززززززززززززززززززززززززززززززز ززززز  ٚم
ٚإ ك ها  ٚيكا ڣحلفا  ززززززززززززززززززززززز زززززززز  م

سٖ ٚامظ ڣنظام   زززززززززززززززززززززززززز ززززززززز ت
بي ٙڣ ٚامظ ڣاتحإ   زززز زززززززززززززززززززززززززززز ت
ٚيكا العاميغ؟ م ع   زززززززززززززززززززززز زززززززززز  صٙڤ

ٚيكا ٕاخلي م  زززززز ززززززززززززززززززززززززززززز اــتٖميڇ 
ڣن ٚامظ ڣكٙڤ   ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اــت

ٚڣٝ؟ ٚامظ للعمل لصالح ال   ززززززززززززززز  ما ال٘ڬ يٖفٸ ت
ٚيكييڗ؟ م ٚامظ علګ    زززززززززززززززززززز  نتائٌ سياسغ ت

ٚامظ باغتياڋ قاسږ سليماني ٚ خلڀ قيام ت  زززززززز زززززز  الس



 

 

ٚيغ؟ ٚامظ مهمتڢ الس  زززززززززز  ززززززززززززز كيڀ ينف٘ ت
ٚامظ؟ يقاف ت ٚيكيغ عن  م سساػ  ٜ ام  زززز زززززز  ماٗا تعج

 ٚ عامي ماه ٚنٌ فاشل ڣ  زززز ززززززززززززززززززز لعظ شط
 ززز زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  خيڇا

ٚامظ؟ فسٖه ت ٚيكيڤڗ ما  م  ز زززززززززززززززز كيڀ يصلح 
ٚيكاجمٸ  م   ززززززززززززززززززززززززززززززززززز صٖقا 

ٚاڗ ي  زززززززززززززز  زززززززززززززززززززززززززز مڤاجهغ 
ٙيغ ٚڣب التجا  زززززززززززززز  ززززززززززززززززز يقاف الح

 ٚ   ز زززززززززززززززززززززززززززززززززززز ٕعږ الجي٤ الح
بي ٙڣ  ززززززززززززززززززززز زززززززززززززززززز  اتحإ 

ٚيكي م   زززززززززززززززززززززززززز  عإع السمعغ للسٍا 
ٚڣسيغ ٚيكيغ ڣال م ٚځ بيڗ السياسغ    زززززززززززززززززز  الف

 ز زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ختاما
ٚاػ جڤڗ بڤلتڤڗ   ززز ززززززززززززززززززززز ملحڄ حڤڋ م٘ك

ٚيكيغ؟ م ٚاػ بڤلتڤڗ علګ انتخاباػ  ٚ م٘ك ث   ززززززززززز ما 
ٙها ڣسائل إعام العاميغ  

ٚامظ ببڤتيڗ كما تصڤ    ززززز عاقغ ت
 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

ل محم علي النجا  ام

ي مٖينغ حلظ عام  ڬ، ڣلٖ  م، كاتظ ڣباحن ســـــٙڤ
سطنبڤڋ  ي مٖينغ   الًڇكيغبڣيقيږ 

 ٚ ٛه ي جـــامعـــغ  ٚه  ٙاســــــــــــــــاػ إســــــــــــــاميـــغ  -تخ كليـــغ الـــٖ
ٚبيغ عام   مبالع

ٚ عام  ڣاخ ـــــٖ  ــ سـ ٚه اعتقل من قبل نظام  ف
 
م، ڣ

ي  ٚڥ  س ي عمليغ تبإڋ   مبسبتمبڇة ةعنڢ 

ي امجاػ  ع  بحاف امنشٙڤ ٚاػ امقالػ ڣ لڀ عش للم
ٚبيغ ڣامڤاقٸ   بإلكًڇڣنيغالع

ٙاســـــــــــــــاػ إســــــــــــــاميـغ ڣاللغڤيـغ،  تتنڤٵ كتـابـاتـڢ مـا بيڗ الـٖ
ٙئ  ٚ ڣالتا ڗ السياس  ڣالفك ڣڗ اجتماعيغڣالش  بڣالش

ع لغڤيـــــــغت  ٚيڄ نحڤ ثٙڤ لـــــــڢ كتـــــــاب مطبڤٵ بعنڤاڗ تالط
ٙنغ  ٚبيغ مقا ي اللغغ الع ع  ٜمانيغ امڤجٕڤ ل فيڢ للصــــــــيغ ال صــــــــ 

 باللغتيڗ إنجليڈيغ ڣالًڇكيغب

ٙباػت  ٚٙ مجلغ تمقا يغ، ڣهڤ مح ڣمٖٝٙ مخت٨ الســــــــــٙڤ
ٚبيغ لغيڇ الناطقيڗ بها  بي تعليږ الع

 


