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نیهوک يلناتس 

ةفوـفحم اـهنوكب  تـفرع  ةــيخيرات  ةــظحل  يف  اـًـماع  نيثــالث  نـم  رثـكأ  ذــنم  ساــمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرح  تـقلطنا 
ةقحاـسلا ةيركــسعلا  تاردــقلا  ريدــقتب  ينطوـلا  ريرحتلا  لــجأ  نـم  حاــفكلا  اذــه  وســسؤم  ماــق  اهبعــشل ، ةدــيدشلا  رطاــخملاب 

 - ةيعـــسوتلا ةيليئارـــسإلا  جـــماربلا  ىلإ  اورظن  دـــقل  ةدـــحتملا  تاــيالولا  ةـــيملاعلا ، ىمظعلا  ةوــقلا  اـــهتمعد  يتــلا  ليئارـــسإل ،
ةوخإلاو تاوخألاو  ءابآلاو  تاهمألا  درطو  مهارقو ، مهلزانم  وحمت  يتلا  ةـينوناقلا  ريغ  تانطوتـسملل  ينويهـصلا  عورـشملا 

مهنطو ءيـش -  لك  نوينيطـسلفلا  رـسخيس  دحاو  ليج  لالخ  هنأ  كلذ  دعب  اوكردأ  دقل  مهعنم  يف  يلودلا  عمتجملا  لشفو  - 
الو ةاـيحلل  اًراـيخ  ةـمواقملا  نكت  مل  ةـظحللا ، كـلت  يف  رخآ ؛ لـجر  ءاوهـأل  ىوأـم  ـالب  ىرـسأ  نيكورتـم  مهتمأو -  مـهثرإو  مـألا 

نآلا يه  امك  ةيدوجو ، ةرورض  تناك  دقل  ةيروث  ةياغ 

مهليلحت يف  قح  ىلع  اوناك  مهنأب  ملاعلا  ريكذتل  ًادهج  لذـبت  نأ  بجي  ليج ، دـعب  انه ، ناح  دـق  نذإ  سامح  هب  تأبنت  ام  لك 
حبـصت نأ  نم  اهذـقنت  مل  اـهتيطارقميد "  " نإ اـهتاءارجإ  يف  ًـالتقو  اًداـنع  رثـكأو  ةأرج ، رثـكأو  ةوـق  رثـكأ  ليئارـسإ  تتاـب  دـقل 

نيينيطسلفلا نييالمل  يركسعلا  لالتحالا  سرامت  ةيرصنع  ةلود 

نم ينوناــقلا - ريغ  ناــطيتسالا  عورـــشم  يأ  ضرــألا - " ىلع  قئاــقح   " داــجيإ يف  ةــلثمتملا  ليئارـــسإ  ةسايـــس  تلوــحت  دــقل 
، ةيبرغلا ةفـضلا  مضو  نيينيطـسلفلا  داعبإ  ىلإ  اهئارزو  سيئر  وعدي  امك  ةينوناق ، ةسايـس  ىلإ  ةيلعفلا  مضلاو  درطلا  ةـسايس 

ةلبقملا ةميرجلاب  يقابتسا  وحن  ىلع  ناديشي  يكيرمألا ، سرغنوكلاو  يكيرمألا  سيئرلاو 

امنيب ةيرخـسب ، تمُـض  ةوقلاـب ، ليئارـسإل  ةـعبات  نـآلا  تحبـصأ  ىرخأ - ةـمأل  ةدايـس  تاذ  ضرأ  يهو   - نـالوجلا تاـعفترم  نإ 
ةينيطـسلفلا ءاـيحألا  مدـهت  ةعيرـس  قرطو  ةنــصحم  ةدـيدج  يحاوـضب  ةـطاحم  سدـقلاو  برحلا  مـضخ  يف  اـيروس  حـفاكت 

يلودلا نوناقلل  رشابم  كاهتنا  يف  ليئارسإ  ةمصاع  سدقلا  يمست  اكيرمأ  اهنع  اهتنيدم  عطقتو 

مالسل ءاطسو  مهفصوب  مهتين  نسح  يف  اوقثي  نأ  نيينيطسلفلا  نم  ةبقاعتملا  ةيكيرمألا  تارادإلا  تبلط  ماع 1967 ، ذنم 
تاعلطتلا ريمدتل  لطامم ، كيتكت  وهو  ءاطغ ، لكـشت  اكيرمأ  تناك  كاذـنآ ، سامح  تعقوت  امك  ةـبذك ، هذـه  تناك  دـقل  لداع ،

مهنم ريثـكلا  نجُـسو  اوـهِّوُشو ، اوـلتُق  دـق  نيينيطـسلفلا  نم  فـالآلا  تارـشع  نأ  يواـسأملا  نـم  ءطـبب  ةينيطـسلفلا  ةـينطولا 



ةرمتسملا ةيشحولا  ةميرجلا  فقول  ريثكلا  يلودلا  عمتجملا  لعفي  مل  سامح ، ءدب  ذنم  ةيليئارسإلا  ةلودلا  فنع  ببسب 

ىلع يـضاملا ، عاجرتسا  دنع  بجي  نآلا  كلذ  ىري  نأ  ملاعلل  نكمي  ديكأتلاب  كاذنآ ، ةـمواقملا  يف  نيقحم  نوينيطـسلفلا  ناك 
كلذ خيراتلا  تبثأ  دقو  ًايقالخأ ، ةحيحص  ةمواقملا  نوقحتسي : ام  نيينيطسلفلا  حنم  لقألا ،

نوساج اهمـساب  ثدـحتملا  لالخ  نم  ةـيكيرمألا  ةرادإلا  زميات ، كرويوين  ةفيحـص  يف  يـضاملا ، رهـشلا  يف  ىتحو  كلذ ، عمو 
يف سيئرلل  صاــخلا  لــثمملاو  مالــسلا " ةــيلمع   " ةــياعرب فــلكملا  كروــيوين ، نـم  ينويهــصلا  تاراــقعلا  يماــحم  تــالبنيرغ ،

، ةسايـسلا نايبل  ةـبيرغ  ةرخاس  ةاكاحم  يف  ةريخألا  ثادـحألاو  خـيراتلا  قنع  يوليو  ةـلب ، نيطلا  دـيزي  ةـيلودلا ، تاضوافملا 
تاحيرــصتلا يف  ريوزتلاــب  اــنم  يأ  أــجافي  ــالأ  بـجي  ًاــنلع  نـلعملا  ةدــحتملا  تاــيالولا  فــقومك  دوــكيللا  بزح  ةــصنم  ينبتو 

ءارقلل نــكمي  كــلذ ، عــمو  بذــكلا  ىلع  ةــينبم  ةــسائر  نوــكتل  ءيــش ، لــك  دــعب  اهــسفن ، تــتبثأ  دــقل  بــمارت  ةرادــإل  ةيمـــسرلا 
ثادحألا ببسب  سامح " ىلع  موللا  ءاقلإ   " لامتحا اوقدصي  نأ  طقف  ةجاذس  رثكألا  نييكريمألا 

ثالثلا بورحلا  نم  ايأ  أدبت  مل  ملاعلا  نع  نيينيطـسلفلا  ةلزاع  اًماع ، رـشع  ةـثالث  ذـنم  رمتـسملا  ةزغ  راصح  سامح  قلخت  مل 
ىصحت الو  دعت  يتلا ال  ىرخألا  تاراغلاو  تامجهلا  وأ  ماوعألا 2008 و2012 و2014  يف  ةزغ  ىلع  ليئارسإ  اهتنش  يتلا 

، مهلزاـنمو مهتايفــشتسمو ، ةـقاطلا ، دـيلوتو  مـهب ، ةـصاخلا  هاـيملا  ةــجلاعم  ةــطحمو  مهتاعانــص ، رمدــت  مـل  نـيحلا  كـلذ  ذــنم 
ةيليئارسإلا لبانقلاو  خيراوصلا  وه  كلذ  لعف  ام   – قرطلاو نويزفلتلا ، تاطحمو  مهسرادمو ، مهدجاسمو ،

ليئارـسإ اـهل –  ىثري  ةـلاح  يف  نجـسلا  اذـه  لـخاد  داـصتقا  دوجو  عـم  حوـتفم ، نجـس  يف  صخـش  ينوـيلم  ساـمح  يقبت  ـال 
نكل ةزغ ،" بعــش  ةدــعاسم  ملاـعلا  لود  تلواـح  دــقل  : " اـهل لـيثم  ـال  ةــيكيرمألا  ةرادـإلا  ناـيب  يف  ةيرخــسلا  كــلذ  لــعفت  يه 

صاخلا لثمملل  اًقفو  سامح ، لبق  نم  ترمد  ةديجلا  مهلامعأ 

نم ماع 2001  يف  مجوهو  تايـسنجلا ، ةددـعتم  ةدايق  هتنب  يذـلا  ولـسوأ ، دـعب  ام  راطم  يف  تـالبنيرغ  ةـليخم  يف  ناـك  اـم 
تقحل يتلا  ةـيثراكلا  رارـضألا  مأ  تاونـس ؟ عضب  دـعب  ليئارـسإ  اـهتفرج  يتلا  هجرادـم  عم  ةيليئارـسإلا ، ةـيوجلا  تاوقلا  لـبق 
فثكملا فـصقلا  مأ  ماع 2008 ؟ يف  بوبـصملا  صاـصرلا  ةـيلمع  لـالخ  ةيليئارـسإلا  ةـيوجلا  تابرـضلا  ءارج  هاـيملا  ةكبـشب 

يتـلا ةزغ ، يف  ةدـيحولا  ءاـبرهكلا  دـيلوت  ةــطحم  وأ  ماـع 2012 ؟ يف  باحـسلا " دوـمع  ةـيلمع   " يف يحـصلا  فرـصلا  ماـظنل 
ماع 2014؟ دماصلا " فرجلا   " ةيلمع يف  ضرألاب  ةيليئارسإ  خيراوص  اهتوس  ًاريخأو  يف 2006 و2008  موجهل  تضرعت 

ةطـساوب اهريمدـت  مت  نكل  نييلود ، نيحنام  لبق  نم  اـهليومت  مت  عقاولا ، يف  هذـه ، ةيـسيئرلا  ةـيتحتلا  ةـينبلا  عيراـشم  عيمج 
يقالخأ ال لاتحم  اهبتكي  يتلا  ةـغرافلا ، تاراعـشلا  نإ  اـهلقنب  ةيليئارـسإلا  ةحلـسملا  تاوقلا  تماـق  ةـيكيرمأ ، ةـثافن  تارئاـط 

ةرمتـسملا ةاـسأملا  ةـقيقحلا  بيغت  نأ  نكمي  ـال  قداـص ، ينيد  ناـميإ  اذ  لـجر  هنوك  نم  رثـكأ  يـسامولبدك  ةربـخ  هيدـل  دـجوي 
رايخ دجوي  ال  ةرمتسم ، ةينيطسلفلا  ةمواقملاو  اهؤافخإ  لهسلا  نم  سيل  اهلك ، نيطسلفل  لعفلابو  ةزغل ،

يف امب  ةموعزم ، ةـينمأ "  " بابـسأل ةزغ  عاطق  ىلإ  لوخدـلا  نم  ةيـساسألا  علـسلا  نم  ةعلـس  وحن 650  اًيموي  ليئارـسإ  عنمت 
وأ نيدايـصلل  ديـصلا  كابـش  لوخد  ليئارـسإ  عنمت  لاـفطألا  بيلح  عاونأ  ضعب  ىتـحو  تايفـشتسملا  تادـعمو  ةـيودألا  كـلذ 
ىلإ يحـــصلا ، فرـــصلاو  هاــيملا  بيباــنأ  ىلإ  خــضلا  تادــعم  نــم   - ةــيتحتلا ةــينبلا  داوــم  براوــقلا  حالـــصإل  ةــمزاللا  داوــملا 

مداوــخلا  ) تنرتنــإلا اــيجولونكتو  تــالاصتالا  تادادــمإ  لوــخد  رظحُي  ةروــظحم  اــهلك  تنمــسألاو -  ةــيئابرهكلا  تادادــمإلا 
ملاعلا نع  ةلوزعم  سأيلاو ، رقفلا  يف  ةفلختم  ةزغ  ةكرات  لاصتالا ،) تادعمو 

مادختــسالا  " داوـمب ىمــسي  اــم  دــصرل  ماــع 2014  يف  راــنلا  قــالطإ  فــقو  دــعب  ةدــحتملا  ممــألا  نــم  دـــمتعم  ماــظن  دـــجوي 
ةـــسايس يف  ةزغ  ءاــنب  ةداــعإل  ةـــمزاللا  عئاــضبلل  رحلا  قفدـــتلا  قــنختو  اــهلهاجت  ليئارـــسإ  لـــصاوت  كـــلذ ، عــمو  جودزملا ،"
جالعلل رفـسلا  نوعيطتـسي  مهنأل ال  ةيملاعلا ، ةحـصلا  ةـمظنمل  اًقفو  اًيونـس ، نيينيطـسلفلا  تائم  تومي  فازنتـسالل  ةـسوردم 

ديروتلا ةلسلسو  ةيحصلا  ةياعرلل  ةيتحتلا  ةينبلا  ريمدت  ببسبو  يبطلا 

ةزغ يف  ينيطـسلفلا  بعـشلا  بينجتل  اهعـسو  يف  ام  لك  سامح  تلذـب  دـقل  اهترادإو ، سامح  ببـسب  سيل  نكلو  يناعت  ةزغ 



ةزغ ناكس  ىلإ  لوصولل  يلودلا  معدلا  ليهستل  عساو  قاطن  ىلع  باوبألا  تحتف  دقل  يليئارسإلا ، راصحلل  ةرمدملا  راثآلا 

تالاكولا عم  قيـسنتلاب  لماك  يلود  فارـشإ  تحت  ةماعلا  ةحـصلاو  ةيتحتلا  ةـينبلا  عيراشم  ذـيفنت  ةرورـض  ىلع  تقفاو  دـقل 
ريغ يـصفقلا  رمملل  ليدبك  نيهاجتالا  الك  يف  رـصمو  ةزغ  نيب  يدودحلا  حفر  ربعم  حتف  نامـض  ىلإ  تعـس  دـقل  ةـيموكحلا ،

( زريإ  ) نوناح تيب  يف  يناسنإلا 

بنجتو لــالتحالا  عــم  ءودــهلا  قــقحت  نأ  نـكمي  تاــمهافت  ىلإ  لــصوتلل  رــصمو  ةدــحتملا  ممــألا  عــم  قيــسنتلاب  تـلمع  دــقل 
ةزغ ناكس  اههجاوي  يتلا  بعاصملا  فيفختو  راصحلا  عفر  قيرط  ىلع  ةوطخ  يهو  ديعصتلا ،

ةدـحولا قـيقحتو  ةينيطــسلفلا  ةـحلاصملا  قـيقحتل  ةريبـك  اًدوـهج  ساـمح  تلذـب  يجيتارتسـالا ، يــسايسلا  ىوتــسملا  ىلعو 
يكيرمــألا وــتيفلا  اــهطبحأ  دوــهجلا  هذــه  نــكل  اـًـيلود ، اــهب  فرتــعم  ةينيطــسلف  ةدــحو  ةــموكح  ليكـــشتو  ماــسقنالا  ءاــهنإو 

يليئارسإلا بيرختلاو 

نأـشب اًـيلود  اـهب  فرتـعم  ةغيــصو  عاـمجإ  ىلإ  لـصوتلل  نيينيطــسلفلا  اهئاكرــش  عـيمج  عـم  ساـمح  تـلمع  كـلذ ، ىلع  ةوــالع 
ةرم تـلبق  ثـيح  وياـم 2017 ، يف  اًرخؤـم  اـهنع  ريبـعتلا  مـت  اـمك  ةـيلاحلا ، ةــمزألل  جرخم  داـجيإ  لـجأ  نـم  ةــينطولا ، ةــيؤرلا 

ينيطسلفلا تاتشلا  يف  نييالملل  ةدوعلا  قح  ىلع  ظافحلا  عم  اهل ، ةمصاع  سدقلا  عم  ماع 1967 ، دودح  ىلع  ةلود  ىرخأ 

عمتجملا فارــشإب  ماــع 2006  يف  نيينيطـــسلفلا  ةــيبلاغ  لــبق  نــم  اــيطارقميد  تــبختنا  ينطو ، ررحت  ةــكرح  يه  ساــمح 
ةاواـسملا قـيقحت  دـعب  ينيطـسلفلا  ريـصملا  ريرقت  يف  يـساسألا  قـحلا  لـجأ  نـم  حـفاكتو  عجــشت  اـهرهوج  يف  اـهنإ  يلودـلا 

ةدوعلاو لالقتسالاو  ةلماكلا 

ريغ اـهنأ  تـتبثأ  لـالتحا  ةوـق  ةــمحر  تـحت  لزعأ  ةزغ  بعــش  كرتـت  ـال  اـهنإف  كـلذ ، عـمو  رربـملا ، ريغ  فـنعلا  ساـمح  ىنبتت  ـال 
نم ةليوط  ةرتف  ذنم  دجُو  يذلا  أدبملا  نإ  يلودلا ، نوناقلل  مارتحالا  نم  ليئـض  ردق  ةسرامم  يف  ةبغار  ريغو  ةقثلاب  ةريدج 

ةمواقملا يف  نوينيطـسلفلا  رمتـسي  حلـسملا ، حافكلا  كلذ  يف  امب  ةمواقملا ، يف  طارخنالا  يف  لتحملا  قح  وه  نوناقلا  اذـه 
لتحملل نوملستسي  الو  ةيعرشلا 

يتلا عيباسألا  يف  نيينيطـسلف ، ةداـق  لـتقل  ةزغ  ىلإ  يفخ  لكـشب  تـالايتغا  ةـقرف  ليئارـسإ  تلـسرأ  دـيعبب ، سيل  تقو  ذـنم 
وه امك  ليئارـسإ ، تدرو  ةينيطـسلف ، ةـيعافد  تاءارجإب  كلذ  لـبوق  ةـيتحت ؛ ةـينبو  ةـيندم  افادـهأ  اًرارم  تمجاـه  كـلذ ، تلت 

مهنم نيرـشع ، يلاوح  لـتقم  نع  رفـسأ  اـم  ةزغ ، ءاـحنأ  عيمج  يف  تابابدـلا  فـصقو   F-16 زارط تارئاـطب  تاـمجهب  عقوتم ،
ةئاـم نـم  رثـكأ  بيـصأو  اـهيعارذ ، نـيب  اًرهــش  رمعب 14  يتـلا  اـهتنبا  نـضتحت  تناـك  ةدــحاو  نـالماح ، نـتأرماو  لاـفطأ  ةــثالث 

سرادــمو ةــيندم  ةينكــس  ةدــحو  فـلأ  نـم  برقي  اـم  ةيليئارــسإلا ، تاـمجهلا  نـم  ماـيأ  ةدــع  لــالخ  نـيرخآ  ًايندــم  نيــسمخو 
" - ةعاجشلا  " ليئارـسإ ةياور  قيوست  ملاعلل -  هعيبل  يتايلمع  مسا  ريخألا  ءادتعالا  اذهل  سيل  ترمد ، وأ  تررـضت  تاكرـشو 

ةحبذملا ءافخإل  باذج  ءيش  يف  نوركفيس  ديكأتلاب  نكل 

ةيملـس تارهاظم  يف  سامح ، كـلذ  يف  اـمب  ةـيويحلا ، هتاوقو  هلئاـصف  لـكب  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  كراـش  يـضاملا ، ماـعلا  يف 
ىلع راصحلا  عفرب  اًبلاطم  ةزغ ، عاطق  نم  يقرـشلا  ءزجلا  يف  لصافلا  رادـجلا  لوط  ىلع  ةدـحتملا ، ممـألا  ةـباقر  تدـكأ  اـمك 

هيوشتلاو لتقلا  ىلإ  تفده  يتلا  ةصانقلا  نارينو  ةيحلا  ةريخذلاب  لالتحالا ؟ باجتسا  فيك  ةدوعلا ، قحو  ةزغ 

مل نيقاـعم  مهتاـيح  ةـيقب  مهنم  ريثـكلا  شيعيـس  تقولا ، اذـه  لـالخ  نـم 28000  رثـكأ  حرجو  اينيطـسلف  يلاوح 280  لـتُق 
ةفـضلا يف  رغـصأ  قاـطن  ىلع  اًـضيأ  تاـجاجتحالا  هذـه  رمتـست  تارهاـظملا  ببــسب  رخـآلا  بناـجلا  ىلع  يليئارــسإ  يأ  لـتقُي 

لاــفطألاو ءاــسنلا  نجــسو  ةينيطــسلفلا  لزاــنملا  ريمدــتو  ةينيطــسلفلا  يــضارألا  ةقرـــس  ليئارـــسإ  لــصاوت  ثــيح  ةــيبرغلا 
ىهاضت ةريتوب ال  نيينيطسلفلا 

يف ةــيباختنالا  تـالمحلا  يف  تاراعــشلا  نـم  ردــق  يـأل  نـكمي  ـال  ةينويهــصلا ، مهتقوـجو  بـمارت "  " و تـالبنيرغ " "ـ ةبــسنلاب ل



نم سامح  لـيوحت  وأ  لـتاقلا ، اـهلالتحاو  يليئارـسإلا  ناودـعلل  ةـيلجلا  قئاـقحلا  ةـباتك  دـيعت  نأ  ةـينايبص  ةـينلع  تاحيرـصت 
تايالولا يف  ًابيرق  ردصتـس  يتلا  نرقلا " ةقفـص  " ـ نكمي ل اـمك ال  ةـقزترم ، ةيـسايس  ةـهج  ىلإ  ةعورـشم  ةـيلحم  ةـيعافد  ةوق 
كرتشملا يراقعلا  دقنلا  قودنصل  ةصيخر  ةبلح  ىلإ  ةميدق  ديلاقتو  خيرات  ميلستل  نيينيطسلفلا  نييالم  يرغت  نأ  ةدحتملا 

ىقبت ةــيدايقلا ، اــهتيلوؤسم  نـم  برهتت  وأ  يفتخت  نـلو  نيلوــهجم ، نيــضماغ  ةداــق  عــم  ةدرمتم ، ةــعومجم  تـسيل  ساــمح 
ةيليئارـسإلا ةيـسايسلا  بازحألا  ضعب  نم  ريثكب  ربكأ  اًماع ، نيثالث  نم  رثكأل  ةينيطـسلفلا  ةبرجتلا  نم  اًيوقو  اًيقيقح  اًءزج 

تسينكلا يف  ةيلاحلا 

ةمارك مساب  ثدحتلا  سامح  لصاوت  ليئارسإ ، يديأ  ىلع  اولتُق  تاونسلا ، كلت  لك  ذنم  اهيـسسؤم ، نم  ديدعلا  نأ  نيح  يف 
بعـشل ريــصملا  ريرقتو  دومــصلا  نـم  عوـنلا  اذـه  لـمحت  يه  مـهلثمف ، ملاـعلا ، ءاـحنأ  عـيمج  يف  نيينيطــسلفلا  نييـالم  لـمأو 

نع فقوتت  نل  مهلثم ، يه  يبوروأ ، يرامعتـسا  عورـشم  ببـسب  هل  ةوق  ـالو  لوـح  ـالو  ًاـسئاي  سيل  نكلو  ةيـسنج ، ـالب  حبـصأ 
تمص يف  ىشالتت  وأ  دوجولا 
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