
 

ًير السقبلف ًاية األمؽ: غزة والزفة ستحتالف جزًءا كبيًرا على أجشدة الؾ  ي الظريق إلى و

 ياـ/ صحيفة معاييف-السراسل العدكري تل ليف

 مرظفى إبراهيؼ :ترجسة

فػػػي التػػػدفق السػػػر ل لإسرػػػاي مػػػؽ إسػػػراليل وسياسػػػة تذػػػكيل الحكؾمػػػة فػػػي اليػػػـؾ التػػػالي لال تخا ػػػا   تبػػػدو السظالرػػػة 
 وكأ ها ىكرى  عيدة. -أوؿ إطالؽ صايوه مشر عسلية الفجر  -ع غزة يـؾ الدبت الساضي  الدالـ مؽ قظا

التػػػي  قيػػػت معزولػػػة فػػػي العسليػػػة األسيػػػرة  - عػػػد ةالةػػػة أتػػػهر امتشعػػػت ساللهػػػا الركػػػة الجهػػػاو ا سػػػالمي الفلدػػػظيشية 
اصػػػر ا فػػػي عػػػؽ إطػػػالؽ الرػػػؾاييا علػػػى إسػػػراليل  التػػػى عشػػػدما تػػػؼ القزػػػاء علػػػى عش -وتعرضػػػت لزػػػررة عدػػػكرية 

 ذػػػام عسليػػػاتي فػػػي الزػػػفة الارريػػػة  فػػػي  هاحػػػة األسػػػبؾع الساضػػػي. الػػػاوؿ إاليػػػاء السعاولػػػة مػػػرة أسػػػرى.  عػػػد اغتيػػػاؿ 
سػػػقال ةالةػػػة مشهػػػا فػػػي األياضػػػي الفلدػػػظيشية   -فػػػايوؽ سػػػالمة فػػػي جشػػػيؽ  أطلقػػػت أيرعػػػة صػػػؾاييا مػػػؽ قظػػػاع غػػػزة 

 واعترض صايوه واالد مؽ قبل القرة الحديدحة.

سػػػالمي  أمنػػػر مػػػؽ مظلقػػػي الرػػػؾاييا أ فدػػػهؼ  أياووا إحرػػػاؿ يسػػػالة مفاو ػػػا أف فتػػػرة تعػػػافيهؼ يبػػػدو أف الجهػػػاو ا 
 5002مػػػؽ العسليػػػة األسيػػػرة قػػػد ا تهػػػت.  غػػػرة سػػػريعة علػػػى التػػػاييا الحػػػدي  لقظػػػاع غػػػزة مشػػػر فػػػػ ا يترػػػام عػػػاـ 

يًا السزيػػػد مػػػؽ حغهػػػر أ ػػػب التػػػى  عػػػد فتػػػرا  مػػػؽ الهػػػدوء  فػػػمف الظلقػػػة األولػػػى تشػػػري بهػػػدـ الدػػػد. وسػػػيترعب تػػػدييج
األالػػػدال التػػػي سػػػتعيد مػػػرة أسػػػرى   عػػػد عػػػاـ و رػػػو مػػػؽ كؾ هػػػا األ ػػػدأ فػػػي الجشػػػؾ   حعػػػؾو قظػػػاع غػػػزة إلػػػى قسػػػة 

 األجشدة الدياسية والعامة في إسراليل.

قظػػػػاع غػػػػزة ومػػػػا ححػػػػدل  شػػػػاؾ  مػػػػؽ الستؾقػػػػس أف حرػػػػاالو ىلػػػػػ التػػػػؾاًف بػػػػيؽ اسػػػػتخداـ القػػػػؾة وتحدػػػػؽ الؾضػػػػس 
ية األسػػػرى والسفقػػػؾويؽ التػػػي لػػػؼ تتقػػػدـ فػػػي أي مكػػػاف فػػػي الدػػػشؾا  األسيػػػرة. ا قترػػػاوي  شػػػاؾ ومحاولػػػة الػػػل قزػػػ

الحكؾمػػػة ا سػػػراليلية القاومػػػة كتحػػػدي كبيػػػر  الفعػػػل فػػػي عامهػػػا األوؿ. مػػػؽ وجهػػػة  غػػػر إسػػػراليل  كػػػل لقظػػػة مػػػؽ 
السؾقػػػس  قظػػػاع غػػػزة  ػػػي أحًزػػػا فرصػػػة لزػػػر  األصػػػؾؿ الجيػػػدة التػػػي تجسعهػػػا السػػػاٌ لشفدػػػها تحػػػت يعاحػػػة الدػػػالـ.

طًشػػػا مػػػؽ الستفجػػػرا  الفريػػػدة مػػػؽ  ؾعهػػػا  50يض   تػػػام السحركػػػا  الرػػػايوسية الػػػري تػػػؼ قرػػػفب  حػػػؾالي تحػػػت األ 
 ستػػػراؽ أ ػػػداؼ تحػػػت األيض   ػػػالقر  مػػػؽ ويػػػر الػػػبلب وسػػػال قظػػػاع غػػػزة  حعبػػػر بؾضػػػؾن عػػػؽ معزػػػال  كػػػل مػػػؽ 

 إسراليل والساٌ.

 



 

شيػػػة أف فػػػرض ةسػػػؽ كبيػػػر علػػػى  ا ضػػػافة إلػػػى األضػػػراي التػػػي لحقػػػت  سؾقػػػس عسليػػػاتي مهػػػؼ  تعتقػػػد الس سدػػػة األم
مػػػل إطػػػالؽ صػػػايوه سػػػيجعل السػػػاٌ تفػػػرض إياوتهػػػا علػػػى الجهػػػاو ا سػػػالمي أحًزػػػا  كسػػػا كػػػاف الحػػػاؿ عػػػاوًة سػػػالؿ 
العػػػاـ و رػػػو العػػػاـ الساضػػػييؽ.  شػػػاؾ  ػػػؾ مشظػػػق مشظقػػػي وعقال ػػػي فػػػي  ػػػرا السفهػػػـؾ  وقػػػد أةبتػػػت السػػػاٌ  الفعػػػل 

 .مرا  عديدة أ ب عشدما يريد  و  التى قفزة مؽ السقؾو

لكػػػؽ فػػػي الؾقػػػت  فدػػػب  فػػػمف ا تػػػاية األسيػػػرة مػػػؽ الجهػػػاو ا سػػػالمي  وا سػػػتسراي الستؾقػػػس للترػػػعيد فػػػي الزػػػفة 
الارريػػػة والدػػػخؾ ة أحًزػػػا فػػػي القػػػدٌ  سػػػؾؼ تتحػػػدى  ػػػرا السشظػػػق  ذػػػكل كبيػػػر. فػػػي الؾضػػػس الػػػرا ؽ  قػػػد تجػػػد 

ؿ الزمشيػػػة التػػػي تهسهػػػا إسػػػراليل  فدػػػها فػػػي مؾاجهػػػة متجػػػدوة فػػػي قظػػػاع غػػػزة فػػػي وقػػػت أقػػػر   كنيػػػر مػػػؽ الجػػػداو
ًيػػػػر ا مػػػػؽ الػػػػري سػػػػيحل محػػػػل بيشػػػػي غػػػػا تس فػػػػي   ػػػػي والسػػػػاٌ. و ػػػػرا التحػػػػدي سػػػػتؾاجب الحكؾمػػػػة السقبلػػػػة وو
ًاية الػػػدفاع فػػػي تػػػل أبيػػػو. و  ياتؾقػػػس أف تكػػػؾف ا ستالفػػػا  فػػػي القزػػػاحا  الظػػػابق الرا ػػػس عذػػػر مػػػؽ زمريػػػاز مقػػػر و

ً ا  كبيرة.األمشية في إواية الدياسا  ومسايسة القؾة في عل الزؾا   ال والتؾا

قػػػد حكػػػؾف للخظػػػا  والترػػػريحا  السختلفػػػة تػػػأةير علػػػى الؾاقػػػس  الفعػػػل  ومػػػؽ الستؾقػػػس وجػػػؾو استالفػػػا  و يقػػػة فػػػي 
ًايسهػػػػا أبػػػػؾ مػػػػاًف  أو فػػػي القػػػػرايا  الرمزيػػػػة التػػػػي سػػػػتسشب  العالقػػػا  غيػػػػر السدػػػػتقرة مػػػػس الدػػػلظة الفلدػػػػظيشية و

لسشتهيػػػػة و يتهػػػػا.   يشراػػػػي ا سػػػػتها ة بهػػػػر  ا ستالفػػػػا   الحكؾمػػػػة القاومػػػػة مكا ػػػػة أمنػػػػر تذػػػػدًوا مػػػػؽ الحكؾمػػػػة ا
وقػػػد يػػػ ةر التاييػػػر فػػػي األجػػػؾاء أحًزػػػا علػػػى الؾضػػػس علػػػى األيض. لكػػػؽ فػػػي الؾقػػػت  فدػػػب  ورتقيػػػيؼ وقيػػػق لجسيػػػس 
القزػػػاحا تقريًرػػػا مػػػؽ الدػػػاالة الفلدػػػظيشية فػػػي الدػػػلظة الفلدػػػظيشية  فػػػمف اسػػػتسراي الشذػػػام ضػػػد إقامػػػة إيػػػراف فػػػي 

ألوسػػػػال  والقزػػػػية الشؾويػػػػة ا يرا يػػػػة ورشػػػاء القػػػػديا  العدػػػػكرية للجػػػػيش ا سػػػػراليلي  يسػػػػا يتعلػػػػق سػػػؾييا والذػػػػرؽ ا
  ياتؾقػػػػػس الػػػػػدول  - ممكا يػػػػػة السؾاجهػػػػػة السراتػػػػػرة مػػػػػس إيػػػػػراف  وقزػػػػػاحا األمػػػػػؽ الػػػػػداسلي وغير ػػػػػا مػػػػػؽ القزػػػػػاحا 

 تاييرا  كبيرة في الدياسة األمشية  سراليل.

رليس للػػػؾًياء إلػػػى مؾاصػػػلة تعزيػػػز التحالفػػػا  التػػػي أ يسػػػت مػػػس ووؿ ومػػػؽ السػػػرجب أف حدػػػعى بشيػػػاميؽ  تشيػػػا ؾ كػػػ
الخلػػػػيت واتفاقػػػػا  إبػػػػراهيؼ السؾقعػػػػة سػػػػالؿ فتػػػػرة الكسػػػػب. سلػػػػو الكػػػػؾاليس  كػػػػاف العػػػػاـ الساضػػػػي  اجًحػػػػا للااحػػػػة 
للسرػػػػػالب ا سػػػػػراليلية فػػػػػي قظػػػػػس الكؾرؾ ػػػػػا  واسػػػػػتخرام ا تفا يػػػػػا  والتفا سػػػػػا  الدياسػػػػػية واألمشيػػػػػة مػػػػػؽ  ػػػػػر  

يػػػ  كا ػػػت القيػػػاوة السركزيػػػة األمريكيػػػة ىا  أ سيػػػة كبيػػػرة كػػػراع للتحالفػػػا  فػػػي محػػػؾي األمػػػؽ والػػػدفاع ا تفاقػػػا   ال
السهػػػػػيسؽ. ويشظبػػػػػق الذػػػػػيء  فدػػػػػب علػػػػػى قزػػػػػاحا منػػػػػل تحدػػػػػيؽ العالقػػػػػا  مػػػػػس تركيػػػػػا وأيووغػػػػػاف علػػػػػى أسػػػػػاٌ 

 السرالب السذتركة والحفاظ على العالقا  مس األيوف.



 

 

اوحة السؾقعػػػة مػػػس لبشػػػاف  ويغػػػؼ ا  تقػػػاوا  الذػػػديدة  فسػػػؽ السػػػرجب أف التػػػى  يسػػػا يتعلػػػق  اتفا يػػػة السيػػػا  ا قترػػػ
يػػػرى  تشيػػػا ؾ أ سيػػػة فػػػي تحقيػػػق ا سػػػتقراي الػػػري يتجشػػػو الالًيػػػا السؾاجهػػػة مػػػس الػػػز    علػػػى الحػػػدوو الذػػػسالية. 
مػػػؽ الستؾقػػػس أف يؾاجػػػب  تشيػػػا ؾ معزػػػلة صػػػأرة ومعقػػػدة فػػػي وعػػػؼ أوكرا يػػػا فػػػي الحػػػر  فػػػي أويورػػػا  فػػػي محاولػػػة 

 عبر تقؾؽ السرالب األمشية في مؾاجهة يوسيا. للدير

 أ ت لؼ تهر   شا

قبػػػل كػػػل تػػػيء  علػػػى الػػػرغؼ مػػػؽ ا  تقػػػاوا  الذػػػديدة  واية  ايػػػدف الدحسقراطيػػػة  وتفزػػػيل  تشيػػػا ؾ الؾاضػػػب  واية 
ترامػػػػو الجسهؾييػػػػة الدػػػػا قة  والسيػػػػل الستكػػػػري لعشاصػػػػر اليسػػػػيؽ لتقليػػػػل أ سيػػػػة الػػػػدعؼ األمشػػػػي والدياسػػػػي للؾ حػػػػا  

 تشيػػػا ؾ حفهػػػؼ ىلػػػػ جيػػػًدا وعسيًقػػػا. مقاي ػػػة  األحػػػاـ السبهجػػػة لترامػػػو  سػػػسب لشتشيػػػا ؾ  حريػػػة العسػػػل فػػػي  -الستحػػػدة 
الدػػػػػاالة الفلدػػػػػظيشية  الؾاقػػػػػس الحػػػػػالي مختلػػػػػو  ذػػػػػكل واضػػػػػب  ضػػػػػأو الحػػػػػز  الػػػػػدحسقراطي ومؾ ػػػػػف الػػػػػرليس 

ًمػػػة الدياسػػػية والقػػػؾى التقدميػػػة السترػػػاعدة. لػػػيس فػػػي صػػػالب إسػػػرالي ل  جعػػػل تحػػػدي العالقػػػا  مػػػس األمريكػػػي  األ
 الؾ حا  الستحدة أمنر تعقيًدا والداسية.

إف أمنػػػػر القزػػػػاحا تفجػػػػًرا والداسػػػػية التػػػػي تؾاجػػػػب األمػػػػريكييؽ فػػػػي الؾقػػػػت الحػػػػالي ليدػػػػت  الزػػػػرال قزػػػػاحا منػػػػل 
القزػػػػػية الشؾويػػػػػة فػػػػػي إيػػػػػراف أو الؾجػػػػػؾو األمريكػػػػػي فػػػػػي السشظقػػػػػة. أمنػػػػػر مػػػػػؽ أي تػػػػػيء   ػػػػػر   ػػػػػي الدػػػػػاالة 

الدياسػػػية تجػػػا  الؾ حػػػا   -ؾ الدػػػبو فػػػي أف  تشيػػػا ؾ  الػػػري يريػػػد أف تركػػػز األجشػػػدة األمشيػػػة الفلدػػػظيشية.  ػػػرا  ػػػ
الستحػػػدة علػػػى القزػػػية الشؾويػػػة  مػػػؽ الستؾقػػػس أف حكػػػؾف الػػػرًيا  ذػػػأف  ػػػر  القزػػػية. ومػػػؽ السػػػرجب أف  شػػػاؾ عػػػدًوا 

الزػػػػفة الارريػػػػة  قلػػػػياًل مػػػػؽ العشاصػػػػر اليسيشيػػػػة التػػػػي تريػػػػد أف تػػػػرى تاييػػػػر جػػػػؾ ري فػػػػي تؾسػػػػيس السدػػػػتؾطشا  فػػػػي 
وضػػػػؼ األياضػػػػي  ورلاػػػػاء ا يترػػػػام وقظػػػػس العالقػػػػا  مػػػػس الدػػػػلظة الفلدػػػػظيشية  وتاييػػػػر الؾضػػػػس الػػػػرا ؽ فػػػػي الحػػػػـر 
القدسػػػي وعػػػدو مػػػؽ القزػػػاحا األسػػػرى فػػػي قلػػػو الرػػػراع ا سػػػراليلي الفلدػػػظيشي  قػػػد حرػػػا   خيرػػػة أمػػػل  دػػػبو الخػػػال 

بتدػػػػلسيل سػػػػسؾتريتش وريتسػػػػاي بػػػػؽ  الػػػػؾًياء السكلػػػػو.األمنػػػػر الػػػػريًا واعتػػػػداً  الػػػػري مػػػػؽ الستؾقػػػػس أف يتخػػػػر  يلػػػػيس 
غفيػػػر ليدػػػا مبتػػػدليؽ سياسػػػييؽ  ومػػػؽ السػػػرجب أ هسػػػا علػػػى وياحػػػة بتػػػاييا  تشيػػػا ؾ العسلػػػي والحػػػري الػػػري اتخػػػر  فػػػي 
الساضػػػي  ذػػػػأف  ػػػػر  القزػػػػاحا فػػػػي مؾاجهػػػػة الؾاقػػػػس. لػػػرلػ  مػػػػؽ السفتػػػػرض أف ححػػػػاولؾا  ػػػػر  السػػػػرة إ ذػػػػاء معاولػػػػة 

حسكػػػؽ للسػػػرء الحرػػػؾؿ علػػػى ا ظرػػػاع  ػػػأف سػػػسؾتريتش   دياسػػػة  تشيػػػا ؾ تجػػػا  اليسػػػيؽ.مختلفػػػة للسحاضػػػر السهػػػؼ ل
ًيػػػػر كبيػػػػر فػػػػي الحكؾمػػػػة ا سػػػػراليلية  استػػػػاي كلساتػػػػب  عشاحػػػػة عشػػػػدما  ػػػػاجؼ الذػػػػا اؾ  الػػػػري تػػػػؼ تعييشػػػػب لسشرػػػػو و

 لتفعيل العسيل أ يحاي يا يف  والري اوعى أ ب أوى إلى التذجيس على قتل الراالل اسحق يابيؽ.

 

 



 

لػػػرغؼ مػػػؽ ا  تقػػػاوا  القاسػػػية التػػػي سػػػسعت أحًزػػػا مػػػؽ الجا ػػػو األحسػػػؽ مػػػؽ الخريظػػػة الدياسػػػية  إ  أف  ػػػرا علػػػى ا
لػػػؼ حكػػػؽ مجػػػرو صػػػدفة أو مجػػػرو تػػػركير  سؾ ػػػف سػػػسؾتريتش مػػػؽ أ ذػػػظة الػػػدالرة اليهؾوحػػػة فػػػي الذػػػا اؾ. أمنػػػر مػػػؽ 

أف الحكؾمػػػة فػػػي يهػػػؾوا  أي تػػػيء ،سػػػر  يبػػػدو أف  ػػػرا  ػػػؾ إتػػػاية لشتشيػػػا ؾ تجػػػا  الخظػػػؾم العريزػػػة لؾجهػػػة  غػػػر 
مػػػػؽ الستؾقػػػػس أف تكػػػػؾف  والدػػػػامرة حجػػػػو أف تعسػػػػل  سؾجبهػػػػا  التػػػػى لػػػػؾ كا ػػػػت ضػػػػد مؾ ػػػػف الس سدػػػػة األمشيػػػػة.

ًمػػػػا  الحكؾمػػػػة ا سػػػػراليلية  القزػػػػية الفلدػػػػظيشية والدػػػػلؾؾ فػػػػي الزػػػػفة الارريػػػػة فػػػػي قلػػػػو الرػػػػراعا  الداسليػػػػة وأ
  سػػػػيسا الحػػػػز  الرػػػػهيؾ ي الػػػػديشي  الػػػػري امتدػػػػو السقبلػػػػة.  تشيػػػػا ؾ  علػػػػى األيجػػػػب  يػػػػديؾ تساًمػػػػا أف  اسبيػػػػب  و 

قػػػؾة سياسػػػية كبيػػػرة  يريػػػدوف  الفعػػػل يتيػػػة تشفيػػػر سياسػػػا  اليسػػػيؽ علػػػى األيض. لكشػػػب يػػػتفهؼ جيػػػًدا أحًزػػػا القيػػػؾو 
 الدياسية والبيسة الدولية.

 الحفاظ على ا ستقراي

ًيػػػر ا مػػػؽ مػػػؽ أ ػػػؼ وأيقػػػى مشرػػػو فػػػي الكؾمػػػة إسػػػراليل  لكشػػػب  عيػػػد كػػػ ل الرعػػػد عػػػؽ كؾ ػػػب مكافػػػأة حعتبػػػر مشرػػػو و
ًيػػػر األمػػػؽ القػػػاوـ لػػػؽ حكػػػؾف سػػػسؾتريتش  سياسػػػية للذػػػخص الػػػري ححسػػػل  ػػػرا السلػػػو السعقػػػد.  ػػػالشغر إلػػػى أف و
)علػػػى الػػػرغؼ مػػػؽ أف كػػػل تػػػيء مسكػػػؽن  فقػػػد حجػػػد بػػػديل غػػػا تس  فدػػػب   حكػػػؼ مشرػػػرب  كعالمػػػة حدػػػايية للحكؾمػػػة 

ًيػػػػر ا سػػػػراليلية السقبلػػػػة  وكعشػػػػؾاف مشاسػػػػو للهجسػػػػا  مػػػػؽ الػػػػداسل  الحكؾمػػػػة  فدػػػػها: تػػػػال غػػػػا تس مشرػػػػو و
األمػػػؽ فػػػي الحكؾمػػػا  ا سػػػراليلية ألمنػػػر مػػػؽ عػػػاميؽ و رػػػو. فػػػي مقػػػاؿ  قػػػدي كتبتػػػب فػػػي  ػػػرا العسػػػؾو  عػػػد أف 
ًيػػػر األمػػػؽ فػػػي الكؾمػػػة مذػػػتركة مػػػس  تشيػػػا ؾ  أوضػػػحت أف الس سدػػػة  تػػػؾلى مشرػػػو يلػػػيس الػػػؾًياء السشػػػاو  وو

ًيػػػر أمػػػؽ  -عػػػدـ ا سػػػتقراي  ححتػػػام أوً  وقبػػػل كػػػل تػػػيء إلػػػى ا مشيػػػة   عػػػد سػػػشؾا  مػػػؽ التاييػػػرا  الستكػػػرية و  و
 الؾقت.

يأيػػػي فػػػي مؾضػػػؾع الظريقػػػة التػػػي عهػػػر بهػػػا العػػػالؼ مفهػػػـؾ جديػػػد فػػػي الدحسقراطيػػػة ا سػػػراليلية لػػػرليس وًياء بػػػديل  
ًيػػػر فػػػي الجػػػزء النػػػا ي مػػػؽ  لػػػؼ يتايػػػر. أو  طريقػػػة التحايػػػل علػػػى القيػػػؾو القا ؾ يػػػة لتعيػػػيؽ  تشيػػػا ؾ فػػػي مشرػػػو و

ؿ سياسػػػي جديػػػد لػػػرليس وًياء بػػػديل. سظػػػؾة تتؾافػػػق ا لتشػػػاو  الػػػري ياػػػزعؼ أ ػػػب تػػػؼ التخظػػػيال لػػػب  إلػػػى إالػػػدال تحػػػؾ.
مػػػس تعريػػػف القػػػا ؾف  ولكشهػػػا أو  إلػػػى الػػػد كبيػػػر إلػػػى تظػػػؾي سػػػريس فػػػي وضػػػس اليػػػ  فػػػي  غػػػاـ الحكػػػؼ ا سػػػراليلي  

عػػػدو كبيػػػر مػػػؽ الدػػػشؾا   عػػػد  جػػػؾ ةػػػالل سػػػشؾا   وفػػػي  هاحػػػة  مشاصػػػو فقػػػال. 6حسكػػػؽ لػػػرليس الػػػؾًياء أف حذػػػال 
ًيػػػػر ا مػػػػؽ  تػػػػؼ ساللهػػػػا اسػػػػتبداؿ السشرػػػػو تقريًرػػػػا  سعػػػػدؿ تاييػػػػر الجػػػػؾاي   سػػػػؾاء كشػػػػت مػػػػس أو ضػػػػد مشاصػػػػو و

ًير امؽ متفرغ.  السشتهية و يتب  فقد قامت م سدة ا مشية في الدشؾا  األسيرة كاف و

 

 



 

ًاية ا مػػػؽ  فدػػػها  عػػػد سػػػشؾا  مػػػؽ العسػػػل كبػػػدالل فػػػي مشاصػػػو مختلفػػػة  وتػػػؼ تقػػػدحؼ سظػػػال تػػػراء مهسػػػة  اسػػػتقر  و
ًاية الػػػدفاع لعبػػػت ووًيا مهًسػػػا فػػػي  للااحػػػة لبشػػػاء قػػػؾة الجػػػيش  عػػػد ةػػػالل سػػػشؾا  علػػػى األقػػػل مػػػؽ التػػػأسير. التػػػى أف و

 تعزيز العالقا  األمشية مس ووؿ الخليت وتؾةيق التعاوف مس الؾ حا  الستحدة.

بيروقراطيػػػة الر يرػػػة فػػػي معاملػػػة السعػػػاقيؽ مػػػؽ  االيػػػة أسػػػرى  اسػػػتيق  جهػػػاً األمػػػؽ   عػػػد سػػػشؾا  مػػػؽ األعظػػػاؿ وال
فػػػػي جػػػػيش الػػػػدفاع ا سػػػػراليلي  مػػػػؽ سػػػػراتب  و  تػػػػػ أف  ػػػػرا الػػػػدل متػػػػأسرا جػػػػدا  فقػػػػال  عػػػػد أف أصػػػػرب إيتدػػػػيػ 
سػػػعيدحاف يمػػػزا للشزػػػاؿ  أضػػػـر الشػػػاي فػػػي  فدػػػب وقاتػػػل مػػػؽ أجػػػل الياتػػػب لعػػػدة أتػػػهر  ولكػػػؽ مشػػػر تلػػػػ اللحغػػػة  

يتعلػػػق  سعاملػػػة السعػػػاقيؽ فػػػي الجػػػيش ا سػػػراليلي. التػػػى قػػػراي  الػػػدل تاييػػػر مسيػػػز فػػػي السؾ ػػػف والدياسػػػة  يسػػػا
ًمػػػة فػػػي القػػػؾى الرذػػػرية  حسكػػػؽ أف   قػػػل عسػػػاف إلػػػى الجشػػػؾ   يغػػػؼ تحفغػػػا  الجػػػيش ويلػػػيس األيكػػػاف سؾفػػػا مػػػؽ أ

ًير الدفاع.  يشدو إلى و

ًيػػر األمػػؽ السشتهيػػة و يتػػب علػػى إ عػػاو الجػػيش عػػؽ قلػػو الجػػدؿ الدياسػػ ي فػػي فػػي سػػشؾا  معقػػدة للااحػػة  عسػػل و
إسػػػراليل. تػػػؼ وعػػػؼ الجػػػيش ولػػػؼ تكػػػؽ  شػػػاؾ اضػػػظرا ا  كبيػػػرة فػػػي العالقػػػا  علػػػى يأٌ الػػػدفاع. مػػػؽ  االيػػػة أسػػػرى  
يػػػرى الػػػرعض أف الجػػػيش  كقػػػؾى هيسشػػػة وقػػػؾى عامػػػة عغسػػػى  ححتػػػام إلػػػى مزيػػػد مػػػؽ الرقا ػػػة والشقػػػد مػػػؽ الحكؾمػػػة 

ًير السدػػػػ وؿ. ويشظبػػػػق الذػػػػيء  فدػػػػب علػػػػى القػػػػرايا  التػػػػي اتخػػػػر ا يلػػػػيس األيكػػػػاف أ يػػػػف  وساصػػػػة مػػػػؽ الػػػػؾ
الدػػػػشؾا   والتػػػػي تػػػػؼ ا عػػػػالف عشهػػػػا ورطالقهػػػػا قبػػػػل السؾافقػػػػة  مؾسػػػػافي  ذػػػػأف مدػػػػالل السيزا يػػػػة وسظػػػػة متعػػػػدوة 

 عليها مؽ قبل السدتؾى الدياسي.

ًاية األمػػػؽ والقػػػدية علػػػى التػػػأةير كؾسػػػيال بػػػيؽ السدػػػتؾى الدياسػػػي والقػػػؾة العغسػػػى التػػػي  سػػػ اؿ  قػػػام القػػػؾة فػػػي و
حستلكهػػػا الجػػػيش ا سػػػراليلي كهيسػػػة مهشيػػػة تػػػ ةر  ذػػػكل كبيػػػر علػػػى صػػػشس القػػػراي فػػػي السدػػػتؾى الدياسػػػي   ػػػي 

ًيػػر الػػدف اع السقبػػل  ويرسػػا حجػػد  فدػػب قزػػية لػػؼ تحػػل. و ػػؾ األمػػر الػػري لػػؽ يتايػػر علػػى األيجػػب التػػى فػػي و حػػة و
 مذاؾً  قبل كل تيء  سؾاصلة الترعيد و)ا ي ا ن في الداالة الفلدظيشي.


