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  ةفلتخم ماEFأو لاBشأ تاذ تافلاحتلا نم ةكبش بلطتي ن2كب /.ع درلا : ةديدج ةسارد

 

 ھجتت اIEأ ودبGو ، اDEالاح أوسأب رمت ةدحتملا تايالولاو ن5صلا ن5ب تاقالعلا نأ ھيف كشال امم

 وج U^وت ذنم نيدلبلا ن5ب ةيئانث تاثحابم لوأ TU اRSاو كلذ ادب دقف ، روNدتلا نم دGزملا وحن

 ، ةداح تارابع يGjرمألاو hiيصلا نادفولا لدابت دقو ، ضيبألا تcبلا TU مكS`ا ديلاقم ندياب

 . ةعاس نم pqكأل كلذ رمتساو ، مالعالا لئاسو مامأ ةلدابتم تاماDEاو

 سكعني اvEف رتوت يأو ، ملاعلا لود ةيقبلو نيدلبلل ةيساسأ ةيكGرمألا - ةينcصلا تاقالعلا دعsو

 . ملاعلا hi TUمألاو i|}ايسلا رارقتسالاو ، ةيلودلا تاقالعلا xyع ابلس

 روطت تاراسمل اصاخ امامتNإ ملاعلا TU ثوحبلا دNاعمو تاسسؤم U^وت ، تاونس ةدع ذنمو

�لا تاساردلا ا�ل درفتو ، ةيكGرمألا - ةينcصلا تاقالعلاi قم ا�ضع� نمضتي�qتايصوتو تاح ، 

 ديد�Eلا نم اRSاو اقلق اضيأ يدبت �Uو ،  رS`ا ملاعلاب ��س� ام xyع ة�وس�Sا كلت ةصاخ

 تالاجم TU برغلا xyع ا�قوفت تالامتحاو ، U^امسأرلا ي�رغلا داصتقالل ن5صلا ھلjشs يذلا 5qبكلا

 TU يداصتقالاو i|}ايسلاو يركسعلا ذوفنلا xyع ةسفانملاو ، ةساسS`ا تايجولونكتلاو ةراجتلا

 . ملاعلا

 ةمTم ةسارد  The National Interest تس2Xتنا لانوشان يذ دTعم رشQ ، قايسلا اذIJ Kو

  . اqرغين ناد و لqوليpس ديفيد ن2بتاBلل راذآ / سرام ٢٨ دحألا

 *: اwxمجرت J.ي اميفو*

 برح TU ھسفن ملاعلا دجي ، ةدرابلا برS`ا ةياIEو ، يsايفوسلا داحتالا لاوز نم ةنس ٣٠ دع�

 . ةديدج ةدراب

 رود TU ھمالحأ قيقحتل hiيصلا �Uويشلا بزS`ا �yس� ، " راظتنالاو ءابتخالا " ةقGرط نع ايلختمو

 ماعلا hi TUي¢يللا دادب سالا لشف xyع ةرظنلا 5qيغs نع ثحبGو ، دادب سالل نمآ ملاع TU يدايق

١٩٩١. 
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 . رS`ا ملاعلاو ةدحتملا تايالولا عم عارص �U TU لبقتسملل ةGؤرلا هذN نإ

 ةيشحو ةGروتاتكد اIEأ xyع ةياE»لا TU اªE فا�qعالا متي " ةين�صلا تافصاوملاب ةيكاX|شالا "

 . جرا¬`ا TU ايناودع اروضحو ، ايلحم

 نيذلا كئلوأ ةبقاعمل ةيداصتقالا ةوقلاو ، اIEا5qج باNرال ةGركسعلا ةوقلا تمدختسا دق ن5كب

 اG�Eؤر زGزعتل ةي�رغلا ايجولونكتلا y^ا لوصولا نم ةدافتسالا عم كلذ ل¯ ، اDEدنجأ نومواقي

 . ةيملاعلاو ةيل�Sا ةمكوS°ل ةيعمقلا

 ن̄ا q±كألا ديد�Eلا نأ رS`ا ملاعلاو ةدحتملا تايالولا ترعش ، ةقباسلا ةدرابلا برS`ا لالخو

 µ TU´ن دق يsايفوسلا داحتالا ن̄ا ولو . ا�وروال TUارغ²`ا قاطنلا TUو ، يركسعلا لا�²ا TU زك�qي

 نكلو . ھS`اصل قيمع وحن xyع ةوقلل يملاعلا نزاوتلا 5qغ نوjي دق ھنإف ، ا�وروأ ل¯ xyع ةنمي�لا

 فلS`ا ھنأب فصوي يذلا وNو ، وتانلا فلح ةدايقو سcسأتب كلذ xyع تدر ةدحتملا تايالولا

 . لاتقلا ضوخي نأ نود ح�ر دق ھنأل خGراتلا q±ع µ´نألا يركسعلا

 ايداصتقا اديدDEو ، ايسآ TU اGركسع اديدDE لثمت ن5صلا ، فلتخت ةدرابلا برS`ا هذN نإ

 فارطألا ددعتم اGركسع افلح نإف ، يدحتلا قمع y^ا ادان ساو . ملاعلا ىوتسم xyع ايجولونكتو

 . باو²`ا وN سcل

 ما²¾أو لاjشأ نم تافلاحتلا نم ةكبش بلطتي ، فيطلا عساولا ن5كب ناودع xyع درلا نإ

 . ديد�Eلا بناوج نم pqكأ وأ دحاو بناج دض نوjي ءارجإ ل̄و ، ةفلتخم

 ةلماjلا ةلسلسلا نوريدي فوس ، كلذك ةعونتم نوjت فوس ءاضعألل ةلدابتملا تاد�عتلا نإ امك

  ةيداصتقالا 5qياعملا لوح ةماعلا تاقافتالا y^ا  وتانلا فلح TU ةيمسرلا ةيعافدلا تاد�عتلا نم

 . ةساسS`ا ايجولونكتلا لاقتنا عنمل تاما�Áلالا y^ا
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 عيمجتب موقت ةصص¬�ا تاعمجتلاو ةيبعشلا دعاوقلا : ةيساسأ ءايشأ ةنورملاو ةعرسلا نإ

 طط¬�ا مراصلا ناودعلا دض ةك�qشملا ةيملاعلا رظنلا تا�جوو ، ةك�qشملا µ`اصملا TU ةوقلا طاقن

 . اGزكرم ھل

 : ةقباسلا برS`ا TU ھسفن وN ةدرابلا برS`ا هذTU N رS`ا ملاعلاو ةدحتملا تايالولا فدN نإ

 نأ ثيحب ، يوقلا فالتئالا اذN لثم بcترت لالخ نم راNدزالا ، مالسلا ، ةGرS`ا xyع ظافS`ا

ادبأ أ²°ي نل انمصخ
ً

 . ھتوق رابتخا y^ا 

 . ةيلودلا ةلزعلا �|Çخت ن5كب : يرNوج رمأ وN فلاحتلا تاjبش لالخ نم �Uام²`ا ءارجإلا نإ

 . "  يموقلا نمألا وK يداصتقالا نمألا نأ " تRSوأ ٢٠١٧ ماعل يموقلا نمألا ةيجيتا�qس نإ

 اDEدارا y^ا نGرخآلا عاضخإل ةيداصتقالا اDEوق مدختسs ملاعلا TU داصتقا q±كأ يÊاث ن5صلا

 . ةGوطلسلا

 . ةيناودعلا ن5كب تاسايس ةمواقمل ةيعامج ةيداصتقا ةينمأ ةيلآ y^ا جاتحي رS`ا ملاعلا نإ

 ةباثمب وN ، دحاو وضع xyع يركسعلا موÍ²لا نأ xyع صنت وتانلا فلح نم ةسما¬`ا ةداملا نإ

 . ضعبلا ا�ضع� معدب ةمزلم نوjت ءاضعألا نادلبلا نÎو ، ءاضعألا ل¯ xyع موÍ²لا

 جاتحي ملاعلا نإف كلذل ، U^اq±يل 5qغ يداصتقا قالمع رو�ظ عقوتت مل ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم نإ

 . يداصتقا راطإب نكلو ، ةسماخ ةدام y^ا

  هاجتالا كلذ y TU^وألا ةوط¬`ا وN ن5صلا نأش� U^ودلا يÊاملq±لا فلاحتلا قاطن TU لمعلا ضع� نإ

 ، ادلب ٢٠ نم عرشم ١٠٠ نم ءاضعأ نمو ، Ð|iاملا نارGزح TU ھقالطإ مت دق فلاحتلا اذN نإ

 ." ةراجتلا ةلادع " وN داحتالا اذN فادNأ دحأو

 تضرف ، انورو¯ سورياف لصأ TU قيقحتلا ةيملاعلا ةÑSلا ةمظنم نم ايلا�qسا تبلط امدنعو

 y^ا ةحايسلا تديقو ، رقبلا موS̀و 5qعشلاو ، U^ا�qسالا ذيÓنلا xyع ةيساق بئارض ن5صلا

 .ايلا�qسا
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 دqرنال نحن " سونيج تcنر̄ا U^ودلا يÊاملq±لا فلاحتلل ة�وانملا ةسcئرلاو ةيدنكلا ةيناملq±لا لوقتو

 . " ھتاذ تقولا IJ ةلوزعمو ، دارفنا /.ع ةفدwxسم لودلا ھيف نوكت عضو IJ نوكن نأ

 دحاو ل¯ ي�qش� نأب سانلا عيÔ² ل ٢٠٢٠ q±مفون TU ةلمح ميظن ب يÊاملq±لا فلاحتلا ماق دقو

 ملاعلا ةلاسر نكل ، اطسوتم ن̄ا يداصتقالا 5qثأتلا نأ مغرلا�و ، Aussie ذيÓن نم ن5ت¢ينق مE»م

 . ةGوق تن̄ا رS`ا

 فوــــس تايطارقميدلا نأ نم ا�فوخ TU " ةدرابلا بر��ا 2Xكفت " نم ةيــــساــــسألا ن5كب ىوjــــش نمكت

 . ا�لاعفا ةضراعمل اعم دحتت


