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 (English Version) 

(Japanese Version) 

 

(Translated from English Version by Google Translate) 

 

2019 يونيو  

 

 هل ستكون جائزة نوبل للسالم على رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو؟

 

 مقدمة

 

اإلسرائيلي الوزراء لرئيس للسالم نوبل جائزة منحت إذا سوداء نكات أو مزيفة أخبار بمثابة األمر يكون أن يجب  

حصلوا رابين وإسحاق بيغن مناحن ، الوزراء رؤساء من اثنين أن تاريخ إلسرائيل كان ، ذلك ومع .نتنياهو بنيامين  

التوالي على 1994 و 1978 عامي في السالم رواية جائزة على . 
 

ترامب تنصيب منذ للغاية ضيقة اآلن أصبحت المتحدة والواليات إسرائيل بين العالقات أن في شك هناك ليس  

الدائم السالم تحقيق يمكن أنه المؤكد من ليس .الحين ذلك منذ تحفزت الفلسطينية والقضية .المتحدة الواليات لرئيس  

الفلسطيني الصراع وأن تماًما تغير قد األوسط الشرق في القوى توازن أن القول يمكن لكن .ال أم األوسط الشرق في  

اآلن ساخنة قضية ليس . 

 

 ذيل الرياح لرئيس الوزراء نتنياهو

 

إلى أبيب تل من األمريكية السفارة نقل تم لقد .األخرى تلو واحدة إلسرائيل مؤيدة سياسات ترامب الرئيس أطلق لقد  

هو إلسرائيل الموالية السياسات من الغرض إن يقال .إسرائيلية كسيادة الجوالن بجوالن واالعتراف القدس  

الرئيس انتخاب إعادة لحملة لترامب الرئيسيين المؤيدين هم الذين ، اإلنجيليين للمسيحيين دعم على الحصول  

لم .ضئيل بفارق 2019 أبريل في العامة االنتخابات في نتنياهو برئاسة الليكود حزب فاز ، إسرائيل في .المقبلة  

نتنياهو حكومة بتشكيل كبير احتمال هناك سيكون .االنتخاب إعادة وستتم ، جديدة حكومة تشكيل نتنياهو يستطع  

مرتفعات على قوية عسكرية قاعدة وبناء الغربية الضفة مستوطنات بتوسيع نتنياهو سيقوم عندها .الخامسة  

المتحدة األمم بها أذن التي الدولتين بين التعايش قرارات إنكار يعني وهذا .الجوالن . 
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النووي االتفاق من ترامب إدارة انسحبت ، أخرى ناحية من  (JCPOA) إلى اإليراني النفط استيراد وحظرت  

إرهابية كمنظمة اإليراني الثوري الحرس المتحدة الواليات صنفت كما .والصين اليابان فيها بما العالم دول جميع . 

تصرفات ضد المضادة اإلجراءات إيران اتخذت .اإليراني بالنظام اإلطاحة حتى اإلدارة داخل المتشددون أعلن  

الواليات على اعتمادًا أكثر إيران تهديد من خائفة كانت التي السعودية العربية المملكة أصبحت .المتحدة الواليات  

إسرائيل مع التعاون تعتزم إنها بل ، المتحدة . 
 

القضية من تالشتا ، السعودية العربية والمملكة إيران جانب إلى المنطقة في الكبرى القوى ، وتركيا مصر  

الدستور على االستفتاء طريق عن الديكتاتورية تعزيز أجل من بجد السيسي الرئيس يعمل ، مصر في .الفلسطينية . 

وعسكرية اقتصادية مساعدة إلى رئيسان يحتاج .السياسية القوة تعزيز على أيًضا أردوغان التركي الرئيس يركز  

شرسة معركة ترامب الرئيس يخوض اآلن .ترامب األمريكي الرئيس مع "صفقة" عقد يحاولون إنهم .أمريكية  

في اآلن األوسط الشرق أصبح .والسعودية ومصر وتركيا إيران ؛ األوسط الشرق في كبرى قوى أربع مع للتعامل  

الجديدة الصفقة" عصر ". 

 

 دبلوماسية الصفقة الجديدة لترامب

 

خالل الجديدة األمريكية الصفقة كانت .الورق لعبة في البطاقات توزيع يعيدون اآلباء أن تعني الجديدة الصفقة  

الرئيس قبل من تنفيذه تم .االستثمارات وتحفيز النقود عرض لتخفيف محلية سياسة الماضي القرن ثالثينيات  

ليست ترامب للرئيس الجديدة الصفقة فإن ، أخرى ناحية من .االقتصادية األزمة على للتغلب روزفلت فرانكلين  

الشرق في عالمي نطاق على المتحدة الواليات قبل من التفوق دبلوماسية إنها .خارجية دبلوماسية بل داخلية سياسة  

العالم في ركن وكل األوروبي واالتحاد ، والصين ، األوسط . 
 

جاريد .الفلسطينية اإلسرائيلية للقضية الصفقة دبلوماسية جوهر األوسط الشرق في للسالم كوشنر جاريد خطة تعتبر  

وتفيد .السالم أعمال بترتيب الرئيس أمره .ترامب دونالد الرئيس وصهر األبيض البيت مستشاري كبير كوشنر  

إلى يهدف ."الكبرى إسرائيل" في فلسطين دمج وسيتم الدولتين بين التعايش سياسات تبطل سوف خطته أن التقارير  

كوشنر اقترح ، الغرض لهذا .االقتصادية المساعدة وليس السياسية الوساطة خالل من الفلسطيني الوضع تحسين  

يونيو أواخر في البحرين في "الرخاء أجل من السالم" المسمى الدولي المؤتمر . 
 

الدولي المجتمع فإن ، ذلك ومع .الخطة الفلسطينية السلطة رفضت بالتأكيد .إلسرائيل موالية للسالم كوشنر خطة  

إسرائيل أراضي داخل الثانية الدرجة من كمواطن وستستعبد معزولة فلسطين .فلسطين إلى بارد . 
 

 جائزة نوبل للسالم اليوم في الشرق األوسط
 

مثيرة تبدو "سالم" كلمة كانت إذا .األوسط الشرق في السالم إحالل وشك على الوضع هذا أن المفارقات ومن  

الذين السياسيون ."ساخنة حرب دون واالجتماعي السياسي االستقرار" تعريف األفضل من يكون فقد ، لالشمئزاز  

للسالم نوبل جائزة على للحصول مؤهلون االستقرار هذا يحققون . 
 

على تعتمد ال الجائزة منح معايير .السالم تحقيق توقع بمعنى األوسط الشرق في للسالم نوبل بجائزة الفائز اختيار تم  

ثمرة السالم كان الماضي في .الماضي عن مختلف طابع له األوسط الشرق في السالم .تحقق قد السالم أن حقيقة  

خالل من األوسط الشرق في السالم تحقيق يتم ، الحاضر الوقت في ولكن .المتصارعة األطراف بين الوسط الحل  
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األقوياء السياسيين جانب من مرعب قتالي غير وضع . 
 

كلينتون بيل األمريكي الرئيس توسط ، الماضي في اإلسرائيليين الوزراء لرؤساء للسالم نوبل بجائزة يتعلق فيما  

المصري والرئيس بيغن مناحيم الوزراء لرئيس مشارك فائز أول في (رمضان حرب أو) الغفران يوم حرب بعد  

في .المجاورة الدول انتقادات رغم بينهما فيما للخطر والسادات بيغن تعرض .1973 .1978 عام السادات أنور  

الخارجية وزير مع باالشتراك فاز) رابين اسحق الوزراء رئيس حقق ، 1994 لعام السالم لجائزة الثانية الحالة  

الحكومة بوساطة أوسلو اتفاق طريق عن السالم (عرفات ياسر الفلسطينية التحرير منظمة ورئيس بيريز شيمون  

المتصارعة األطراف بين وسط حل نتيجة هي للسالم نوبل جوائز من كال .النرويجية  

 

السالم هو المعاصر السالم .القديم عن مختلفًا سيكون وفلسطين إسرائيل بين إنشاؤه المراد السالم فإن ، ذلك ومع  

لكن .ال أم الحقيقي السالم هو هذا كان إذا ما مشكلة إنها .المتحدة للواليات قوي دعم مع إسرائيل قبل من الموجه  

بما بالقوة فلسطين مع الصراع تهدئة نتنياهو استطاع إذا ، المعنى بهذا .ساخنة حرب بدون السالم من نوًعا هناك  

للسالم نوبل لجائزة مؤهالًً فسيكون ، للسالم كوشنر خطة مع يتماشى . 
 

جائزة أن تنس ال .نتنياهو !مبروك" .التالي النحو على بالتأكيد تغرد ترامب الرئيس على يجب ، الوقت ذلك في  

ولصهرتي لي بها مدين بك الخاصة السالم !" 

 

جائزة على حصوله من سنوات ثالث بعد السادات الرئيس اغتيل .إليها اإلشارة يجب مهمة واحدة حقيقة هناك أخيًرا  

جائزة أن اعتبارك في تضع أن يجب .1994 عام الفين السابق الوزراء رئيس اغتيل كما .1978 عام السالم  

حياته على خطًرا أيًضا تشكل بل ، فحسب شرفًا له تجلب ال األوسط الشرق في للسالم نوبل . 
 

 

 بقلم كازويا آريها

 ArehaKazuya1@gmail.com البريد اإللكتروني:

 

 

عنوان من التحقق أيًضا الرجاء  URL التالي. 

 

ＯＣＩＮ ＩＮＩＴＩＡＴＩＶＥ 

http://ocininitiative.maeda1.jp/ArabicTop.html 

 

علىمسائاللشرقاألوسط واالستعراض التعليق  

http://ocininitiative.maeda1.jp/CommentaryArabic.html 
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