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 .مستشار األمن القومي السابق جون بولتون مذكرات
(The room where it happened) 

 .غرفة الحدث، مذكرات البيت األبيض 
يتضمممال تابتممموم ا وااممموا اتاتهتمممموا اتتتواممموا امممل ةااتمممال ا يمممه  اا ه ممم  اه ي ممم  

  مياو يوي أةهزهو: تا وةق
 ةواه و مممم مود مممم   مممم يو  او مممماز ء طمممموخ تممممل ةااتممممال تاممممه يك تهتاممممم ةوهتبمممموم أتت  •

طوةمم  اممل ن يممهن تارمميني رممهت   تاا ممواد  او مماز  ،تألاهيبي  ا ته   ونيمم  انتممو
 اذ ةالدن تالقترودي.ه و   ةو تخدتل ن اةو

تهتامممم قممموي اومممه يك تارممميني ممممي ابوااممم  هوت يممم  أل هنمممو  أدامممو ةااتمممال أل  •
و مماول امم  ةواةقمموء مممي  د  إلاغوء تاقيمماد تاد ممتاهي  اات دااتا دتخي تاااليوا تا

 .ب ه ال متهتيلتاه و   أ
  إل ممدتء و يمم  وء مي تابتوم أل تهتام اةممه اممل ت ممت دتدن ااقممت ت قيقمموا  ن  •

 ل.اوا اديبتوتاهييل ي ةتخد
تتتل ةااتال ه ي   تا مموةقرتهتامب ةهنمم  ر ميممه انهممي اانرممم تاه و مم .ر اأبممد  •

. ااممل تااقممهه أل ذا  أيضو  مي اقوةو  تو زياني    م اقتط مموا نتممها انتممو
ميتمممو تاقممماي:ر ال تاتقمممد أنممم   يبمممهه 2020يانيممما  21تنتمممه بواوممم  يمممال تأل مممد 

 . وء  تاالزا  الدتء تاا ي  رأل ادي  تاب  لوانرم، اال انهي ا
و تد ةااتممال مممي بتوةمم ا اذبهتتمم  ةممواب يه اممل تاا ود مموا تاتممي أةممد  ميتمم تمم ت ت  •

تممهاي  تاه و مم  اض ا قمم تهتاممم ر  مموابو  ميممه اقةمماي اوممو تالطممالق اوممو ن مم 
 .ذتتتور

بتمموم تل تهتاممم  ممه ن يممهن تارمميني اوممو تااضممي قممداو  مممي ةنمموء  مموء مممي تا •
  تاتي يغوممم اويتممو تاا ممواال اأقويمموا ا مموا تاايغاه  بهتا ال أ ي أقوي  ا

ةواهمل ال تنتقودتا إدتهت  االاتقوالا تا اواي  تاتي تقال ةتو تارمميل  .أخه 
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 بهتا تالاتقوي أاممه تاريني:ر إل إقوا  ا  ضد تاا وايل هنو  اقوي ان يهن
 ر يحر.

يبال ر  أامممهت  هت  مممو ر اممم  أل زامممل ةااتمممال أل تهتامممم هأ  أل ممممزا منمممزايال  ممم  •
  االطو مممم  ةممممواه يك ال ت ضممممي ت ممممتخدتل تاقمممما تا باامممم  تألاهيبيمممم  تقمممماي أنتممممو 

تا نزايوي نيباالك امموداها. اقمموي ةااتممال أل تهتاممم خممالي ت تاممو  مممي تاةيمما 
اتقممم   مممزءت  امممل منمممزايال تا مممي ممممي تاه مممح أل  ،2018ممممي تم مممطكتألةممميض 

وهتا اغزاهممممو ات ت ممممو  تاااليمممموا تاات ممممد  تاااليمممموا تاات ممممد  اطوممممم طممممهل خيمممم 
   اويتو.ه ةوا يط

مبممهات  تاخوه يمم  ةااةيمما  بتوم أل أقهم ا تتوهي تهتام اان  ازيه وء مي تا •
 اتال ةوط.زتز ةوال تقوا  ات اههل ةوالتا  

مممي نيا ه ممي أداممو  2019اممو  مممي رمميت تهتاممم خممالي ت ت قمموي ةااتممال أل  •
 وه  اوقوممق ةتممهل ا ممو ي تالاممالل  تممو ت:ل، إذ قمموي:ر ي ممم ترهي وت  إ ةهب ه

   ل تار  ييل  تو يةا ات ةارودههل اينةغي إادتاتلر.
اا مممموهت تمممممي  اضمممم وا  م ي مممموني اممممل ايممممام هو ومممم أداممممو ةااتممممال أل تهتامممم  •

امما  ي تاةيمما تألةمميض أل بونمما منونممدت  اتاا واامموا انتممو:  ممنتا  ه مميك هي مم 
أل تهتاممم اممل يبممل . اانتممو أيضممو ،  ممتقياال ي تقممد أنتممو ةوممد ا  اممل ها مميو ممزءت  

ل تهتاممم أةممد  اال  مم  ةتممذت تاا نممو  ي وممل أل تاااوبمم  تاات ممد  قمما  ناايمم . اتب
ل وني  تا وةق  تيهيزت امموا  ه ي   تاازهتء تاةهيط 2018مي ت تاو  اول  ي، اتب

 ال تات ويق اوو تاااضا . ي  تاةهيطوني تاتن ازيه تاخوه  
 
 :ردود الفعل

بول تهتام أاي ال هد اوو بتوم ةااتال مقمموي اتتاممو  ا تتمموهن تا مموةق ا اممل  •
 تاقااي:

ل تاتممممممممممدت انمممممممممم ر تتمممممممممماي  قمممممممممم أل بتوةمممممممممم  يتضممممممممممال قررممممممممممو  اختو   اخيوايمممممممممم  اتب
   .ب ا تيررتهتام
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القمممموا امممم  باهيممممو قمممموي تهتاممممم مممممي تغهيممممد  امممم : أل ةااتممممال ت ممممةم ةتممممدهاه تا  •
اواي  أ نمموء رةااتممالب ي بممه ةنامماذ  ايةممي اباهيممو تاتمم  تاتمماواي  انممداو قمموي: أنمم 

اواي تاممذي تن  ممه ةهنمموات تو زيمماني، ااممو أد  إاممو تن  مموي تاممه يك تابمماهي تاتمم 
تابمماهي تاتمماوايب يهيممد هنيمم  ةااتممال مممي أي تاممه يك ا ي تارمموهاو ااممل يبممل ر 

ل ةااتممال همممل تاتممذتهن ابول اهذت تاترهيح تاغةي دم  تا ال قوا إاممو تامماهتء، اتب
اتم مم  اممل ذامم  تاترممهيح اقمموي تهتاممم ر بممول ال قو  مإن  اممل يممتابل اممل ت  مميه د

 اوي أل أطهدن آنذت ر.
ا اتممممو ألاهيبممممي مممممي ترممممهي وقوامممما نون ممممي ةيوا ممممي ه ي مممم  ا وممممك تانمممماتم ت •

: أن  ةنوء اوو اوبت   ةااتممال مممي بتوةمم  يممدي اوممو 2020يانيا  18تاخايك 
أل ر تهتام ميه ال ق اميه انهي ايبال ه ي و ر اقوامما: أنتممو ت ممهي اتممواهتا 

بةمموه تانمماتم تاممدياقهتطييل ةتممهل إابونيمم  ت ممتداوء ةااتممال اال ممتاو  إاممو امم  
 تتودت .

يانيمممما  18مممممي ةيممممول يممممال تاخامممميك هد ه مممميك ازهتء ت ممممهت يي ةنيمممموايل نتيمممموها  •
تنيمموها: أنمم  رنتنيمموهاب اوو او وء مي بتوم ةااتال ال قاي ان ام ان  2020

ميتممو بي ممن ه، أي ت مموءي اامموذت اامموذت يقمماد باتممنه ااويمم  تا ممالل تاتممي متممي 
ا ممتة د ن ممول باتممنه. مقمموي نتنيمموها مممي تاةيممول: اقممد  مموهل باتممنه مممي ن ممول 

ي  ن ا ت قيق تا الل، ا وهل مي تاقممهتهتا تاتممي ن و ه تهتام ا ااتو إا ا واي
تتخممممذهو تهتاممممم اانتممممو نقممممي تا مممم وه  تألاهيبيمممم  إاممممو تاقممممدك، اتالاتممممهتت ةتممممو 

 وو اهت  وا تا االل تا اهي .اورا  ال هت يي، اتالاتهتت ة يود  ت هت يي ا
هم ا ازته  تا دي تألاهيبي  داا  قضو ي  اانمم  نتممه تابتمموم ت ممتنودت  إاممو أنمم   •

ل ا وااممموا تو مممق تاضمممهه ةممموألال تاقمممااي تألاهيبمممي ابمممل دته تانتمممه يتضممما
تو اوو تاابتةمموا تاتممي  ممتةدأ همضا تالتتواوا اقواا أل آالت تان خ تل تازي 

دتهتمم   تممو ت:ل 2020يانيمما  23ي تممو مممي ة ة  . ااممل تممن ح ا ممواالا تاممه يك اتب
 . تو ت:ل ةان  نته تابتوم

ضمممان  امممل تتتواممموا خطيمممه  اتهتامممم ايضممميت ويت يمممهتي نتمممه بتممموم ةااتمممال اا •
ا هبمم   ديممد  إاممو تاا مموه  تاتممي يخاضممتو تهتاممم اوممو  ةتمموا اممد ، يات مم  
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تا اهيمممه  انت ممم  ممممي تإلدته  اأ مممواة  ممممي تا بمممل، اانتمممو ميتمممو تتتواممموا اتنتقمممود
امماتطل أاهيبممي ا هبت  ا  تدتايوا اةوء باهانو، اا هبت  ا  تدتايوا اقتممي 

أةممميض. اا هبتممم  اممم  خرممماا  اانوم مممي  ممممي تا مممزم اد اومممو يمممد تمممهطي أ ممم 
تادياقهتطي ااهت   اوه و    ال ةويممدل نوهيمم  اممل ا وا تمم  اقضممويو تا يو مم  

 .خوه ي  تألاهيبي  تاتي ال ي  ي ا  أي إن وز ميتو  تو ت:لتا
هتامممم تامممه يك ت  امممل هنمممو ممممإل اويتضمممان  تابتممموم  ممميقدل خداممم  بةمممه  اخرمممال •

 مممت يديل امممل همممذن تاخداممم  انوم ممم  ل أبةمممه تااتامممذيل  ممم ات إامممو ازاممم . ا ممميبا 
و خدتل تاا واامموا اتالتتوامموا تاتممي ت تممو  إامم تاممدياقهتطي ةويممدل إذت أ  ممل ت ممت 

ا هممم  إل بونمما اا قمم  اانبممد  ةوإلدامم ، اهممذت او ممي هت انممد رممداه تابتمموم 
 اتالطال  اوو ت وريو ، ااد  اردتقي  او وء مي .

   اوغوي  اوممه يك توم يه ل راه   ي ي ته ااو تل ت هية  ال اقتط وا أل تاب •
اةواتممواي مممإل  .  ابونيمم  مممازن ةواه و مم  اممه   ونيمم ، قممد تو ممق ضممههت  ةواغممو  ةإتهتام

 د ن    خالي تأل وةي  تااتةقي  اوو  واي اااممد تنتخوةمموا تاه و مم  تهتام  ي 
اتالتتواممموا هةامممو تطممميح ااترمممت امممل تات اممموا  لأامممو 2020نممماماةه  3ممممي 

   .ة هر  مازن ةواه و
امممل تااال ممم  ة مممض تاتنممموقض ممممي قممماي ةااتمممال أل تامممه يك بمممول يهيمممد ممممزا  •

أتمممد تامممدتاايل او امممي تا  مممبهي ضمممد  امممل ل ةااتمممال هممما يال، اممم  تا ومممل أمنمممزا 
هل اي بمممه ةممموانااذ  يههمممو. اينبمممد ذاممم  هاتيممم  تهتامممم أل ةااتمممال تقتممم يال اممنمممزا 

 تاويةي اباهيو تاتاواي ، باو أتهنو اذا  أاالن.
ه او ممممدي أب ممممه اممممل تهتاممممم. اةينتاممممو رمممم وا أل ةااتممممال ا يمممم نتمممميه هنممممو إاممممو  •

هتقةيل إاممو تاتاقمم  ةمموال ي ممتاه ةااتممال ا تتمموهت  ة ض تاااتتهب ، إاو  د دم  
ا ال تاقااي أب ه اممل ةضمم   أتممته، مبممي انتاممو يترممت ةواغطه مم  اتالن ممهتد 
ةواهأي، اادل تألخذ ةوااتاه  أا تانري   اةواتوي اممل تارمم م أل ي ممتاه مممي 

بمممم ات مممد، اهمممذت امممواق  انمممداو أدامممو ةااتمممال أنممم  ت مممتقوي امممل انرمممة  ممممي اه 
نامممو قممموي تهتامممم: أنممم  هممما تامممذي طمممهدن امممل تاانرمممم تامممذي ةي  2019 مممةتاةه 

 .2018  مي تةهيي هن اتختو
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،   ممم تاممذيل ااوممات ا مم ، ا  ممم تاانورممم تاتممي اممل تاا ممهات اممل ةااتممال •
ذ دخاامم  ايممدتل تا اممي انمم  تألاهيبيمم  تممغوتو أنمم  أ ممد رممقاه تا يو مم  تاخوه يمم 

ل تارممماه  تاقوتاممم  تاتمممي يه ممماتو ممممي ت تممموم باممممي  اونيممموا تاقمممهل تااوضمممي. اتب
بمموك ارممماهت  همما أيضمممو  مبمممي ااممي اممم  ةااتممال اليمممذبهن ةمممهي تن  همممي اتهتاممم
 مموةي خرارممو  انممداو بممول يتممغي انرممم انممدام ةممالدن اممد  تألاممل تممبي تي 

نرممم، ابممل تا ممةم اأداو أن  ت ممتقوي اممل تاا 2006ا  2005تاات د  اواي 
   ممدد امم   م تاذيل ااوات ا   أن  بول اتيقنو  أل ا وك تاتياو اممل ي تا قيقي 

 مي انرة .
تا ممهم ات ممتخدتل تاقمما  تا  ممبهي  اتغييممه  إامموي تةممه ةااتممال اممل أقمما  تاممدتايل  •

، ابممول اممل أتممد انيممدي مممزا اباةمموأن ا  ا ممي منممزايال ا مماهيو اتامميال اتيممهتل 
 تا هتق.

تممقيق تاممه يك تهتاممم ايممهي تهتاممم  ترممده مممي أاتخممه أةنمم  نضمميت أخيممهت  أل  •
ت رممن ا اممو وتي أخطممه ه ممي مممي تا مموال اذبهتا اتممو ة نمماتل بيمم اقةي ياايا تا

تتمميه ميمم  إاممو ا مموال ب يممه  ا اتممو تاممذي أرممةح يتممدد  وايممو  تارمم   تا واايمم  
امممزي بتوةتمممو قواممما أل تهتامممم اتألامممل تالقترمممودي اتان ممميت تال تامممواي اميتمممو 

  ممخه انمم  ة ممد أل ةممدء ي مموني اممل اممهض تازهمموياه اأ ممهته أخممه  ميممهاتاممدن ا 
 بتوةتو.ماة  ال ااتو مي ا يه  اميه اه 

 
 


