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 برعايت اليابان .. اجتماع اردوي اسرائيلي فلسطيني يبحث مشروع "ممر السالم والازدهار"

 9102\4\92 – "القدس" دوت كوم -الميت )األردن( البحر 
مالبػػدما ػػ ميػػبطاماولبػػرماومسػػ م ػػ ماوجب ػػ م اجتمػػممممو ػػرما ردفمرايػػرالسؿمر  يػػطسفملرابسػػاماوسبلػػبفماوسػػـر

 ا رد  مولبثمميررعم"ممرماويالـمرا زدوبر".

اوػػػ ماوميػػػبومام ػػػ متب سػػػؽماويػػػالـمرتػػػر سرمملػػػب م ػػػرصماو مػػػؿمم2007رسىػػػدؼماوميػػػررعماوػػػذعماط ػػػؽماو ػػػبـم
 تصدسرماوم تجب ماوزرااسامراوص باسامالرمممرمخبصماو ما ردفمرم هماو ماو بوـ.و ف يطس سسفمرتيىسؿم

را ػػد ماوربػػدسما يتيػػبرساماورلباسػػاما طػػراؼمراوتػػ مترػػـما ردفمرايػػرالسؿمر  يػػطسفمراوسبلػػبفماجتمباػػبما ػػ م
 اوميترىماورزارعمولبثمتطررا ماوميررع،ما  ممبما بدممرايؿمركبوام) را سملرس(.

سؿمرزسرما قتصبدمراوص بااماس ػ مكػروسفمرا ردفمرزسػرماوتخطػسطمراوت ػبرفماوػدرو مامػبدم ػبخررعمرموؿمايرال
 ر  يطسفمرزسرماوخبرجسامرسبضماومبوك ،م سمبمموؿماوسبلبفمرزسرمخبرجستىبمتبررمكر ر.

رقػػػبؿمرزسػػػرماوخبرجسػػػاماوسبلػػػب  مخػػػالؿممػػػؤتمرمصػػػبب  ما ػػػدنما ػػػ ما جتمػػػبعم" بػػػفم يػػػىدم تػػػبل مم مريػػػا،م
  بماوميتركاماخسراملدأ متؤت مومبروب".جىرد

يػػركام  يػػطس سامت مػػؿمرػػمفمم ط ػػامارسبػػبماوصػػ باساماوزرااسػػا،مم12رايػػبرماوػػ مافماوميػػررعم"يػػىدما يػػب م
 ر ر م رصمامؿموملب ماوف يطس سسف".

 راكدمافم"ممرماويالـمرا زدوبرمميررعمبسرعموت مساما قتصبدم  م  يطسفمرا زدوبرم  مرادعما ردف".

ميسيبوـمليكؿمقرعم ػ م مقدمراماو مو بمروـمسؤم رفملأفماجتمبعماوسـر رايبرماو مافم"اورزرا ماومجتم سفماوسـر
 اويالـم  ماوم ط ا".

ميػػبرمليػػكؿمجسػػدمجػػدامرم ط ػػامارسبػػبماوزرااسػػاماوصػػ باساميػػتت دـماوػػ م رقػػبؿماوػػرزسرماوسبلػػب  مافم"اجتمػػبعماوسػػـر
 اومرب اماووب سا".

ماوؼممترممرلم.م615ص باسامراوزرااساما  مميببامراقسم مم ط امارسببماو
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 مريكا مً دول الحصار؟ملاذا طفح كيل أ

 9102\4\01العربي   رأي القدس
 سيبف/إلرسؿماوجبرعمإوػ ماو بصػمامالمرسكسػامرايػ طفمم10يّك  مزسبرسمأمسرمقطرمتمسـملفمبمدمآؿموب  م  م

رو ػبؤنماوػػرلسسمالمرسكػ مدر بوػػدمترامػػ ماو ىبسػاماوم ط سػػا،م يػتاالؿمدرؿماوبصػػبرمزسػػبرسمالخسػرمإوػػ ماورسػػبضم
يالمسامإلظىبرم فرذماوي ردساماوكلسرم ػ ماو ػبوـ،مرصػف ب مقسػؿمماوي اماومبرسا، راوت مرا  تىبمقمتبفمارلسامرا 

م سبرمدر ر،مرصر مإو مأيػكبؿممػفما بتفػبؿم سػرماوميػلرقاملػرلسسمأمرسكػ ممػفمقلػؿمكػبفمم380رقتىبمأ ىبملػ
اومتطّ  امإوػ مت ػبلسرمرجػهملس ىبمإيراكهم  مرقصاماو راراماويىسرسملبويسؼمراوت مخّ دتىبم ظرسماوم ؾمي مبفم

 ترام مسرمذاؾ.

اوي ردسامرب فبؤوبم  ماإلمػبرا مراولبػرسفمرمصػر،مااتلػررامأفموػذاماإل جػبزماويسبيػ مراومػبو مرا يت رارػ م
م م19كبفماوي رماوكب  مولد مبم اميريامردمقطرملدأ مل دمأرل امأسػبـم  ػطممػفمرصػروهم)لػدأ ماوزسػبرسمسػـر

مأسبر/مػػػػبسرم سمػػػػبملػػػػدأ ماوبم ػػػػامسػػػػ أسبر/مػػػػبسر(،ممػػػػمماختػػػػراؽمركبوػػػػامال لػػػػب ماو طرسػػػػاماوتػػػػ متػػػػـمت رس ىػػػػبمم23ـر
تصرسبب ممزارماما  مويبفمأمسرمقطرم فيه،موـمتتبو ماو رارا ملإاالفماوبصبر،موـم رضما رلػب ما ػ م

يػػػػ اميػػػػج بمر رامػػػػب ممبوسػػػػاملبوظػػػػاي(،مراتىػػػػبـميخصػػػػسب مروسلػػػػب مم15أعميػػػػخصمست ػػػػبطؼممػػػػمماودربػػػػام)
.لبإلروب ،مرصرً مإو ماوذعمرص  بمإوسهماوسـر   ماوببؿماوم  ـر

راجى مقطرماوبم اما  ماوص دماويسبيػسامراو يػكرسامراإلاالمسػامراوب رقسػا،مرقػبد مم ػبرؾم بجبػامو رػاطم
ا  ماولسػ ماللػسضمركيػؼمتىب ػ مأيػلب ماوبم ػاماومرتػررسمرػدوب،مرل ػدمزاػـمترامػ م ػ مبزسراف/سر سػرممػفم

،م إ ػهم ػ مو بلػهمالخسػرممػممالمسػرمتمػسـمتراجػممإوػ مبػدماو ػرؿمإ ػهم«تػداـماإلروػب »اوي اماومبرػسامأفمقطػرم
 قدمترقف مافمداـماإلروب ي«ملمبم سىبماإلمبرا مراوي ردسا»صبرممتأكداممفمأفماول دافماو رسلاممفمأمرسكبم

إرػػب امإوػػ موػػذاماو يػػبطماودل رمبيػػّ مراإلاالمػػ ماو طػػرّع،م ػػإفمرقتػػبم سػػرمطرسػػؿمكػػبفمكب سػػبم  تلػػبنماور سػػب م
اومتبدسمالمرسكسا،مإو ماومفبرقاماوكلرىماوت مخ  ىبماوتببوؼماورلبا ملمببصرتهماومبمرمامو طر،م ػ ماورقػ م
اوػػذعمسػػّدا م سػػهماػػدا مإسػػراف،م ىػػذاماوبصػػبرمتػػرؾماولػػب ممفتربػػبموطىػػراف،ممد راػػاملبويػػ بؽملػػسفمدرؿممج ػػسم

،مرتػرؾماومراقػؼمتتبيػفموصػبو ماوت برف،ماوذعمامتدمام سبمإو ماوكرس مرُامبفماومزاػرجتسفممػفمبصػبرمقطػر
إسػػػراف،م ػػػ ماوخ ػػػس م فيػػػه،ممػػػممارػػػطرارمقطػػػرم يػػػتخداـماومػػػرا اماولبرسػػػامراوجرسػػػامإلسػػػراف،مر ػػػ ماوػػػسمف،ممػػػمم
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مدرؿم تىمسشماإلمبرا مويراساماورلسسموبدع،مر  ميررسب،ممػمما كفػب متركسػبماوتػ مصػبر ملػدرروبموػد بموىجػـر
سػرا ف،مر ػ م  يػطسف،مبسػثمتػدّاـمبصػبرمإيػرالسؿمرمصػرمواػزسماوبصبر،ما  م فيػىب،مراقترالىػبممػفمرريػسبمرا 

رارتف  مراسب ماوتطلسمممممإيرالسؿمراوترسسؽما  ماوي طاماوف يػطس سامراومم كػامالرد سػا،مالمػرم فيػهمسمكػفم
رؤستهم  ميببب مارلسامأخرىما ف ت م سىبمالمررماػفماوم طػؽمرالت ػد ماػفماومصػبو ما يػتراتسجسامو خ ػس م

  فيىب.مرأمرسكب…مراو ر 

اػػفمأفمرزسػػرماوخبرجسػػامالمرسكػػ ماوجدسػػد،م«م سرسػػررؾمتػػبسمز»وػػذنماوم طسػػب مكّ ىػػبمتررػػ ممػػبمذكرتػػهمصػػبسفام
او ػػبدـمإوػػ ماوم ط ػػاموتصػػ س ماومرقػػؼممػػفمإسػػراف،مقػػّدـمريػػبوامرارػػبامو يػػ ردسسفملػػأفماوكسػػؿمطفػػ مرأفمر ػػمم

ذامكػبفماويػ ردسرفمقػبدرسفما ػ ماوتال اػ ما ػ ماو القػاماومتػرترسملػسفماوبصػبرماػفمقطػرمصػبرمأمػرامم زمػب،مرا 
ترامػػػ مررزسػػػرمخبرجستػػػهماويػػػبلؽمرسػػػؾمتس ريػػػرف،م ػػػإفمالمػػػرموػػػـمس ػػػدمممك ػػػبممػػػمممجػػػ  ملرملسػػػر،ماو رسػػػ ممػػػفم

مترام ،مراآلت موت فسذمأج دتهم  متبجسـماوخطرماو يكرعمراو فرذماإلسرا سسفم  ماوم ط ا.

م  
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 جيبىن ملاذا ججاهل بىمبيى القاهرة في زيارجه للمىطقت؟.. خبراء ي

 9102\4\01  ماهر المنشاوي -90عربي -القاهرة
زسػػػبرسماومصػػػبو مالمرسكسػػػاماوخبوصػػػا،موكػػػذاما ػػػؽماوخلػػػرا مراومتػػػبل رفما ػػػ ماوزسػػػبرسمالروػػػ موػػػرزسرماوخبرجسػػػام

يرالسؿ.  المرسك ماوجدسدم"مبسؾملرملسر"مو ي ردسامرالردفمرا 

مطرربػػػامو   ػػػبشماو   ػػػ ،مرلمػػػبمسيػػػم هممػػػفمرررػػػمماوػػػرزسرمالمرسكػػػ ماوم ػػػؼماإلسرا ػػػ م ػػػ مم دمػػػاماوم فػػػب ماو
ارتلبطػػب ممت   ػػاملبلررػػبعم ػػ ميػػررسبمرول ػػبفمراوػػسمف،موػػـمسػػأت مم ػػؼمالزمػػاماوخ سجسػػام ػػ ماومرتلػػاماووب سػػا،م
يرالسؿ.  لس مبميم  ماوم بقيب م سرماو   سامم ف مصف اماو رف،مرتطلسمماو القب ماويسبيساملسفماوي ردسامرا 

افميل مايػتل بدمرزسػرماوخبرجسػامالمرسكػ مومصػرممػفمجػدرؿمأامبوػه،مروػؿمسموػؿممرتيب ؿماومتبل رفمو زسبرس
 ذوؾمخررجماو بورسممفما وتمبمب مالمرسكساممت  لاماومزاج؟

"مأفم21مفمجب لهمأكدمخلسرماو القب ماودروساملمركزماو بورسمو لبرثمراودرايب ماويفسرملبورماوػدرس  موػػ"ارل 
تػأت م ػ مإطػبرملبػثمرايػ طفماػفممصػبوبىبماوخبصػامراومبػددس،مروػرمتطػررمزسبرسماورزسرمالمرسك مو م ط ام

رارػػ م ػػ ماويسبيػػساماوجدسػػدسماوتػػ ملػػدأ ممػػممترامػػ ،مرلبوتػػبو م إ ػػهم ػػ ماورقػػ ماوػػذعمسبػػدثمترا ػػؽمكلسػػرملػػسفم
 راي طفمراورسبضم  مالزماماإلسرا سا،م إفمخال بمسظىرملم ؼمآخرمرورمبصبرمقطر.

اوتػػ مخرجػػ ماػػفماوميػػؤروسفمالمػػرسكسسف،متيػػسرمإوػػ مأفماوػػرزسرمالمرسكػػ مرأرػػبؼماوػػدرس  مأفماوتصػػرسبب م
أرادمرلطملرص اماإلدارسماوي ردسام  مم فػسفملػبرزسفمومػبمبصػبرمقطػرمرالزمػاماإل يػب ساملػبوسمف،مرسلػدرامأفم
ذوؾموػـمسػأ ما ػ موػرىماومم كػاماوتػ مرجػد م فيػىبمم زمػامل ػدمكػؿممػبمأ ف تػهممػؤخراممػفمأمػراؿمورػمبفمداػـم

رسمالمرسكسػػػاموىػػػبم ػػػ مالزمػػػاماو طرسػػػا،مرجػػػد م فيػػػىبممرػػػطرسمإلاػػػبدسماوتفكسػػػرم ػػػ موػػػذاماوبصػػػبرملكػػػؿماإلدا
 أيكبوه.

رسرػػسؼماوػػدرس  مأفمروػػ ماو ىػػدماويػػ ردعممبمػػدملػػفميػػ سمبفمخطػػ مخػػالؿمزسبرتػػهمالخسػػرسمو ر سػػب ماومتبػػدسم
 ػ موػذاماإلطػبر،مخبصػامأفمخطرا مكلسرسم برماوتطلسػمماوم  ػفممػممإيػرالسؿ،ممررػببمأفمزسػبرسملرملسػرمتػأت م

اوي ردساميتكرفمطر ػبمأيبيػسبم ػ مترتسلػب مصػف اماو ػرف،مر ػ مترتسلػب ماومراجىػاممػممإسػرافميػرا ماو ررسػامأرم
 اومت   امليررسب.
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رسرر مخلسرماو القب ماودروسػامأفمكػالممػفماورسػبضمرتػؿمألسػ مس فػبفملمرلػممرابػدم ػ موػذنماو رػبسب،مرا سػه،م
لرملسرمترـملبوتأكسدمتفصػسال مبػرؿموػذنماومررػراب ،ماوتػ متتط ػ ميػراكامم   ػام إفماوب سلاماودل رمبيسامو

 روسي مخفسامكمبمكبفمسبدثم  ماومبر .

ر سمػػبمست  ػػؽملبلزمػػاممػػممإسػػرافمراوررػػمم ػػ ميػػررسب،مأيػػبرماويػػفسرماوػػدرس  مإوػػ مأفمو ػػبؾمترا  ػػبمخ سجسػػبممػػمم
فماوملببوػب ماوتػ مجػر م ػ ماورسػبضمكب ػ مأقػر ماإلدارسمالمرسكسام سمػبمست  ػؽملػبوم ؼماإلسرا ػ ،مرمػبم ػت ماػ

وريبوامطمأ ػامو مم كػاملػأفمرايػطفم ػ مصػفىب،مطبومػبمايػتمر مالروػ مرمػفمت ػر ماػ ىـملبوػد ممم بلػؿمذوػؾ،م
 رورممبمأا  هماورلسسمالمرسك مصراباملأفممفمسرسدماوداـمالمرسك ما سهمأفمسد ممم بلؿمذوؾ.

 ماودروسامأفماإلدارسمالمرسكساموػدسىبموػدؼمأيبيػ ماآلفموػرماوتصػدعمرافمالزماماو طرسا،مأكدمخلسرماو القب
اوخ سجسػا،موػـم-و ميررعماو ررعماإلسرا ػ ماوػذعمسراػ مدرؿماوخ ػس ،مروػرممػبمستط ػ متطلسػمماو القػب ماوخ سجسػا

 اوخ سجساماإليرالس سا،مرا سه،م إفمالزماممممقطرمتيسرم برماوتىدلاموـماوبؿ.

"مرمج ػام"اويسبيػاماودروسػا"ميػبل بمأ ػررماوىػرارعما ػ ماػدـممفمجب لهما ؽمرلسسمتبرسرم جرسدسم"اومصرعماوسػـر
رجردماو بورسمرمفمجدرؿمزسبرسماورزسرمالمرسك ،ملأ ىبما  كػبسمورػ ؼماوػدررماومصػرعم ػ ماوم ط ػا،ماوػذعم

 سلدرمأ همأصل مخبرجماوتمبمب ماإلدارسمالمرسكسا،ما  مبدمرصفهملصفبتهم  م" سيلرؾ".

"ما ػػ م21ؿماويػػبلؽمو ج ػػاماو القػػب ماوخبرجسػػاملبولرومػػبفماومصػػرعممبمػػدمجمػػبؿمبيػػم موػػػ"ارل رس  ػػؽماوركسػػ
ادـمرجردماو بورسمرػمفماوزسػبرس،ملأ ىػبمتموػؿمرػرلاممرج ػاموال  ػال مررلسيػهمالػدماوفتػبحماويسيػ ،مرر ػـمأفم

سمأصػػلب مم زراػػاماوزسػػبرسمتيػػمؿماوبػػدسثماػػفمالزمػػاماوف يػػطس سا،مإ مأفماإلدارسمالمرسكسػػامرجػػد مأفماو ػػبورم
 اوديـ،م المداا ملفمتكرفم  ماوصررس.

رسيسرمبيم مإو مأفموذاموسسمم  بنملػبوطلممتاسػرممرقػؼماإلدارسمالمرسكسػاممػفما   ػال مأرمر رػىبمورجػردم
اويسيػػ ،مروكػػفمالمػػرم مسخػػرجماػػفمأفمرايػػطفمكيػػف ملىػػذنماوزسػػبرسماػػفمأوػػـمأصػػدقبلىبم ػػ ماوم ط ػػا،ماوػػذسفم

ماور سب ما يرالسؿ.يرؼمت ـر  ومتبدسملبود بعما ىـمردمأعمخطرمسىددوـ،مرخبصاماوي ردسامرا 

رسرسؼمبيم مأفمإاػالفماوػرزسرمالمرسكػ مأفماوػدرؿماوػوالثماوتػ مسزرروػبموػـمأصػدقب ملػالدنم ػ ماوم ط ػا،م
سموؿمخسلامأمؿمو يسي ماوذعمكبفمسرىم فيهمركسؿماإلدارسمالمرسكساماوجدسدسم  ماوم ط ػا،مروك ػهماكتيػؼمأ ػهم
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مقسمامرأفماإلدارسمالمرسكسامت بم هملباتلبرنم بقصبمو يراسا،مريرؼمس دـمكؿممبمسط  مم ػهمدرفماوبصػرؿملال
 ا  مم بلؿموذوؾ.

رأيبرمبيم مإو مأفماويسي ممطمػلفمر ػـمذوػؾممػفماومرقػؼمالمرسكػ ،م ػ مظػؿماوميػب دسماوتػ مسبظػ ملىػبم
ممفمإيرالسؿمررج ىبماو رعم  ماوم ط اممبمدملفمزاسد.

م  
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طر 
َ
ردن لق

ُ
ىزيع ألادوار استعداًدا للُمىاَجهت مع إيران.. هل سَيىضم ألا

َ
جىلت الىزير بىمبيى جاَءث لت

 
ٌ
قِبلت إسرائيلّيت

ُ
 الَحرب امل

ّ
جِسم بأن

َ
ر؟ وملاذا ه

َ
خاط

َ
اِجه لسىريت؟ وما ِهي امل ىَّ

ُ
والسعىدّيت وُيرِسل ق

خسرها
َ
قاَومت؟ بامتياز وست

ُ
اِبقت مع ِمحىر امل ل ُحروِبها السَّ

ُ
ِسرث ك

َ
ما خ

َ
 جل أبيب ِمثل

 9102\4\01  رأي اليوم  عبد الباري عطوان
وَجروػػػػامجػػػػررجملرملسػػػػر،مرزسػػػػرماوخبرجّسػػػػامالمرسكػػػػ ،مالروػػػػ مل ػػػػدمتصػػػػدسؽم”ماوي ػػػػرؽمأرَيػػػػط “اقتصػػػػبرماوي ػػػػؽم

يػػػػ رالسؿمرالردف،مس  ػػػػ مأّ ىػػػػبمَيػػػػتكرفمِمبػػػػَررماوكػػػر ارسما ػػػػ موػػػػالثمدرؿموػػػػ ماومم كػػػػاماو رلسػػػػاماويػػػ ردّسامرا 
لسيػػػ م ػػػ ماوُخط ػػػامالمرسكّسػػػاماوتػػػ ميػػػَستـمَتطلس ىػػػبمل ػػػدما يػػػبب مإداَرسماوػػػرلسسمدر بوػػػدمترامػػػ ممػػػفم ا رتكػػػبزماور 

 أّسبرم)مبسر(ماوُم ِلؿ.م12ا تِّفبؽماو  ررعماإلسرا  م  م

خػبلرا ماوَمركزّسػا،ميػَسِجدم فيػهمريػطمأصػدقبِلهم ػ ماوػد َرؿماورزسرملرملسرماو بِدـمإو ماوػرزارسمَالػرمُيػ  ـمركبوػاماومُم
اوػػو الث،مروػػفمسبتػػبجمإوػػ ماوكوسػػرممػػفماوُجىػػدموَبيػػِدوبمِرػػدمإسػػراف،مرا خراِطىػػبم ػػ ماوُ  رلػػب ماوتػػ ميػػَستـمَ ررػػىبم

قبلػػاما ػػػ ملراِمجىػػػبماو ررّسػػامرُمببَروػػػامإس ػػػبؼمتطرسروػػبموَصػػػرارس م ررّسػػػا، راوت صػػػدِّعممأمرسكسًّػػبما سىػػػب،مرَتيػػػدسدماور 
وُ فرِذوػػبماوُمتَمػػدِّدم ػػ ماوِم َط ػػا،مرداػػـمأذراػػامَايػػكرّسا،م ىػػذِنماوػػد رؿماوػػو الث،مأرماوَ تػػبفمِم ىػػبما ػػ مالقػػؿ،مأعم
يرالسؿ،مَت رعمُطلرؿماوَبر ،مرَتيت ِجؿمررَلًامايكرّسًامأمرسكّسًامِردمإسرافمرُب فبِلىبم  ماوِم َط ا.  اوي ردّسامرا 

ب  ماوذعمَا َدُنم  ماورِّسبضمل دمِختبـمُملببوبِتهممممَ ظسرنماوي  ردعماويسدمابدؿماوجلسػر،مقَػَرَأم  مُمؤَتَمِرنماوص ب
اورزسرملرملسرم ِلباما ّتىػبـمالمرسكػ مِرػدمإسػراف،مرألػرزمُل رِدوػبمزازاػامايػت رارماوِم َط ػا،مرداػـماومس سيػّسب م

دسف“راوجمباػػػب ماإلروبلّسػػػا،مرَتيػػػ س م  ػػػ ماوػػػسمف،مرِ ظػػػبـماوػػػرلسسمليػػػبرماليػػػدم ػػػ ميػػػررسا،مماوبػػػروسسف”ماوُمتمػػػرِّ
مَبػػرٍ مُم ِل ػػا،ملػػؿم رملعِّ رُممبَريػػامأامػػبؿمَقرَصػػ امإروبلّسػػا،مروػػذِنماواللبػػا،ماوَ دسمػػاماوُمتَجػػدِّدسمقػػدمَتكػػرفماوُمَلػػرِّ

مَوبَظٍامِردوب.  ُمتَرق  ام  مأعِّ

*** 

 م ِلبػاماوػد رؿماوتػ مَسزرروػبمببوسًّػب،مرّلمػبملّ ػهمُسػدِرؾمكبفم ِ ًتبمأّفمرزسرماوخبرجّسامالمرسك موـمُسدِرجمِمصرما 
ريػػػبؿمقُػػػّرا متكػػػرفمُمِىم تىػػػبمإقبَمػػػام جّسػػػًدامأّ ىػػػبمتػػػتبف ظمر مُترسػػػدماوت ػػػرر طم ػػػ ماوُمخط ػػػطمالمرسكػػػ م ػػػ ميػػػررسا،مرا 

ـمِدراػػبمراويػػرسدا مكسب ػػب مُميػػت  ِّام ػػ ميػػمبؿميػػرؽميػػررسام)ُكردّسػػامرَايػػبلرّسامُيػػ ِّّسا(مرُأخػػرىم ػػ مَج رِلىػػبمَتُرػػ
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راو  سطػػرس،متكػػرفمِبزاًمػػبمبػػبِجًزاموتػػأمسفماوُبػػدردممػػممِ  يػػطسفماوُمبت ّػػا،مرِبمبسػػامدروػػاما بػػتالؿم ػػ مإطػػبِرمُخَطػػطم
 اوت  يسـمالمرسكّساما  مُأُيٍسمِارقّسامرطبِلفّسا.

ػًدا،مرُخطػرًسمَمدرريػًا،ممإدراجماُلردفما  مَجدرؿمأامبؿموػذِنماوَجروػا،مرَج ِ ىػبماوَمبط ػامالخسػرسم سىػب،مجػب َم ُمت م 
ُتَبػػدِّدمطلس ػػاماوػػد ررماُلرد ػػ ماوُم تَػػرحم ػػ مقرػػس تسفمأيبيػػس تسف،مالروػػ متت   ػػؽملػػبوَم ؼماويػػررع،مراووب سػػامتت   ػػؽم
لػػبوَم ؼماوِف يػػطس  ،مر مُسمِكػػفمت ػػبُرؿماوَم ػػؼمالخسػػرم ػػ ماّمػػبفمدرفما يػػتمبعمإوػػ مِرجىَػػاماو  ظػػرماإليػػرالس ّسا،م

ػػ ًامأّفمالرارػػ ماوِف يػػطس ّساماوُمبت ّػػامُم ِل ػػاما ػػ مِزوػػزاٍؿمَستمو ػػؿم ػػ ما تتػػبحماوي ػػفبرِسمالمرسكّسػػام ػػ ماو ُػػدسمخبص 
ماتِّصػػػب ٍ ممػػػمماإلدارسمالمرسكّسػػػامم15اوُمبت ّػػػام ػػػ م ػػػ طاماوِف يػػػطس ّسامتَػػػرُ ضمأع  أّسػػػبرم)مػػػبسر(ماوُم لِػػػؿ،مرأّفماوي 

 ابتجبًجبما  مقرارم  ؿماوي فبرس.

دروػػامِلزابَمػػامم18ررسطماُلردف،ماوػػذعمايترػػبَؼمقلػػؿمُأيػػلرَاسف،مُم ػػبرراِ ماليػػدماوُمتأوِّػػ ماوتػػ مُتيػػبِرؾم سىػػبمتػػ
ػػا“أمرسكػػبمرُأجِرسػػ مقُػػر ماوُبػػدردمالرد ّسػػاماويػػررّسا،م ػػ مِمصػػَسدسمإريػػبؿم إوػػ ميػػمبؿميػػرؽمرج ػػر م”مقُػػّرا مخبص 

فسهمالرد سػػسف،ملّفماإلدارسمالمرسكّسػػامتُػػدِرؾمجّسػػًداميػػررساميػػسكرفمِمبػػررمُمببَدوػػب ماوػػرزسرمالمرسكػػ ممػػممُمرػػس
مَبػػػرٍ مُم ِل ػػػامو ت صػػػدِّعمو  ُػػػر ا ماوي ػػػررّسامرُب فبِلىػػػبماإلسػػػرا سسفمرمس سيػػػسبِتىبم اوَكفػػػب سماو بِوسػػػاموىَػػػذِنماو ُػػػّرا م ػػػ مأعِّ

 اوَمدارمِامِم ىب،مررّلمبماوُ ّرا ماوت ركّسامأسًرب.

ػػػ طب ماُلرد ّسػػػا،ما ػػػ ماَم َلػػػ ملإريػػػبِؿمقُػػػّراٍ مإوػػػ ميػػػررسامَت ِلسػػػًاماوي  كػػػسم ظسراِتىػػػبماويػػػ ردّسامراو طرّسػػػاماوتػػػ مَرب 
و ط   مالمرسك ،مَت تِزـماوص م ،مروـمُتؤسِّدمأرمُت بِرضمبتػ ماآلفما ػ مالقػؿ،ملّ ىػبمتُػدِرؾمجّسػًدامُخطػرَرسمقػرارم

 مأامبؿمِقتبوّسٍامطبَلُ ىػبمبػر ماوِ صػبلب ماوطبِلفّسػا،ماوُمراَ  امأرماور  ض،م بوُمراَ  امت   مإريبؿمُقّرا مُتيبِرؾم 
ر ػػ مُمراَجىػػامت ظسمػػب مُميػػ  بامجّسػػدسماوت ػػدرس ،مرَمدارمػػٍامإسرا سًّػػب،مرَت طِ ػػؽممػػفمَا سػػدٍسمأسدسرورجّسػػٍامراِيػػخا،مأّمػػبم

بَادا ماومبوّسػػام ػػ ماوػػر  ض،م َس  ػػ مِخال ًػػبممػػممأمرسكػػبمرُب فبِلىػػبماوخ سجسػػسف،مقػػدمَتكػػرفمألػػرزمَتل بتِػػهمَرقػػؼماوُميػػ
مَص  .  َظرٍؼماقتصبدعٍّ

 مَ يػػتلِ دمأفمتبتػػؿمالزمػػاماوخ سجّسػػامَبسِّػػًزام ػػ مُملبَبوػػب ماوػػرزسرمالمرسكػػ ماوز الِػػرم ػػ ماويػػ ردّسا،ماود روػػاماوتػػ م
لػػبا ماوُم ػػبِرضموَدروػػامقطػػر،مروكّ ػػهميػػسكرفمبسِّػػًزاموبِميػػسًّب،ملّفماوَبمػػبسمالمرس كػػ موَبػػػؿمتتػػزا ـماوت بػػبُوؼماور 

ػػهم بتراِلىػب،مطبومػػبمأّفمجمسػممأطرا ىػػب،مُمت ِف َػػاممػمماوَميػػررعمالمرسكػ م ػػ مُمراَجىػػام الزمػامقػػدم تػر،مرُو ػػبؾمَترجو
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ػ طب ماوَ طرّسػاماوتػ ميػبَرا ملتأسسػدماوُ ػدرافم ػًاماوي  إسراف،مرُميَتِ دٌِّسمو ُ لرؿملَت فسػذمالدراِرماوَمريػرمِاموىػب،مرخبص 
 ا  ميررسا،مرلبَت مأقَر مإو مُرجَىِاماو  ظِرمالمرسكّسامِمفمَ ظسَرتىبماإلسرا ّسا.اوو الو مالمرسك م

 ُػػَرصماوُمخط طػػب مالمرسكّسػػاموَت يػػسـميػػررسام ػػ ماو  جػػبحمَتلػػدرمَمبػػدردًس،مروك  ىػػبمَيػػتكرفمَمبفر َػػًاملبوَمخػػبِطر،م
دما ػػ مررّلمػػبمَيػػفؾماوَمزسػػدممػػفماوػػدِّمب ،مِدمػػب ماو ُػػّرا ماوَ رلّسػػاماوُميػػبرِم كام سىػػبما ػػ مالكوػػر،ملّفمدروىػػبموػػـمتت ػػر 

ػػػػًامأّفموػػػػذِنم اوُبػػػػرر ،مرَاػػػػرَدسمجوػػػػبمسفماوَ ت ػػػػ ماوَم فر ػػػػاملبلكفػػػػبفماولاليػػػػتسكّساماوي ػػػػردا ملأاػػػػداٍدمكلسػػػػرس،مخبص 
ضممػمماوِ ػَسـماوُمِىم ب ،مأعماوِ تبؿمإو مجبِ  مُقّراٍ مأمرسكّسٍا،مروَت يسـمَدروػٍامارلّسػا،متفت ػرمإوػ ماوَم ِطػؽ،مرتت ػبرَم

مَكلسٍرملبوت بو .  اوَ رلّسامراإليالمّسا،مروىذام مَتبَظ ملتأسسٍدمي ل ٍّ

*** 

ػػاًلمِلراػػرٍدمارلّسػػٍاملػػَداـمميػػررعمُم ػػبداسمإسػػراف،م وػػفمُ فبَجػػأمإذاممػػبماػػبدماوػػرزسرملرملسػػرمإوػػ مرلسِيػػهمالمرسكػػ مُمَبم 
مَبػرٍ ملػػبِردسمأرميػبِخ امِرػدوبمرُب فبلِم ىػػب،مرَرصػدماوِم سػبرا ماوَمط رلػػاموَتاِطسػام ف ػب ماو ُػػّرا مراوُميػبركِام ػ مأعِّ

المرسكّساماوت ميَتل  م ػ ميػررسا،موكػفممػبمَيػُسفبِجل بمَبتًمػب،موػرمُيػ رطمدرؿمارلّسػام ػ مَوػذِنماوِمصػَسدسماود مرّسػام
،مأعميػػررسا،مالمرسكّسػػاماوَجدسػػدس،مردرفمأفمتيػػتفسدممػػفمَتجِرلػػاميػػلممَيػػ را ممػػفماوَفيػػؿم ػػ موػػذاماوَل ػػدماوَم كػػر 

َجامببوسًّبم  ماوسمف،مرَدخ  مابَمىبماور اِلممَقلؿمَيىرسف.  رَبر مايت زاٍؼمَدمرّسام مَتِ ؿمُخطررًسمافمِت ؾماوُمتأجِّ

ػهمَ صػبِل م إوػ ماوػد رؿماو رلّسػاماوتػ مَتيػتِ دموَيػبفمُقر اِتىػبمإوػ ميػمبؿميػرؽميػررسا،م”ممجب ّسػا“ُكّ ػبمَ تمّ ػ مأفمُ َرجِّ
رس،مموإلبالؿمَمَبؿ اوُ ّرا مالمرسكّسا،مأرماوِ تبؿمتب مقسبَدتىبمِردمالي  ب ماوي ػررسسفمراوِ ػراقسسفمرداامػسىـماوػر 

روكّ  ػػبمَ   ػػـمجّسػػًدامأّ ىػػـموػػفمَسيػػَتِم رامإوس ػػب،مرَ سر ػػب،مِموَ مػػبمَ   ػػراما ػػدمبمَبػػذ ر بُوـممػػفماوت ػػرر طم ػػ مَبػػر ماوػػَسمف،م
م صػػبِل مرا  خػػراطم ػػ ماوت طلسػػمممػػمماإليػػرالس  سسف،م ػػإمال ا مترامػػ مريسبيػػبِتهما لتزازّسػػا،مأقػػَرىمِلَكوسػػرممػػفمأعِّ

 َارلّسامارمإيالمّسامَ  روىبمِلَمرارسموألَيؼ.

ػػػرمالِيػػػ  ب م ػػػ ماُلردف،ماوػػػذسفمَ  ػػػِر ىـمرَس ر ر  ػػػبمجّسػػػًدا،ملَمخػػػبطرمأعما جػػػرارممػػػمم َ ِجػػػدمِوزاًمػػػبما س ػػػبمأفمُ َلصِّ
ّرا مإوػػ ميػػررسامرو ِ تػػبؿمَتبػػ مراسػػب ماوػػرلسسمترامػػ ماوُ  ِصػػرعماوكػػبِرنموإليػػالـماوَمطبوػػ مالمرسكّسػػاملإريػػبؿمقُػػ

راوُميػػػِ مسف،ماوػػػذعمُسَ فِّػػػذممصػػػبو مإيػػػرالسؿم ػػػ ماوِم َط ػػػا،مريػػػررساماوَل ػػػدماوَ رلػػػ ،م ػػػ مَرقػػػٍ مَسيػػػَتِ دم سػػػهموتَػػػرؤسم
ؽمَصػػف اماو َػػرف،م بوت بػػبُوؼماوػػذعما بتفػػب  ملب تتػػبحماوي ػػفبرسمالمرسكّسػػام ػػ ماو ُػػدسماوُمبت  ػػا،مرَتديػػسفما طػػال
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ُس بِتؿمإلبلبطموذِنماوَميبرسممالمرسكّسام  ماوِم َط اميَسَتصد ىمِلُ ر ٍسموىب،م يت بدسمجمسممالرار ماوي ػررّسامإوػ م
ررمراو بِلَمامَطرس ا.  ُي َطاماود روا،مِمو مبمَ  ؿم  مب  مراوُارطامرِدسرماوز 

تكرفمإيػػػرالس ّساملبمتسػػػبز،مروتَػػػأمسفما  تصػػػب ماإليػػػرالس  موػػػألرضمراوُمَ دِّيػػػب ماوَبػػػر ماو بِدمػػػامِرػػػدمإسػػػرافمَيػػػ
اوَ رلّسػػامراإليػػالمّسا،مروػػفمَتخػػُرجمِم ىػػبمإيػػرالسؿمُم َتِصػػرس،ملّ ىػػبمَخِيػػر مجمسػػممُبررِلىػػبمِرػػدماوِمبػػَررماإلسرا ػػ ،م

 ِل ػاموػفمَتكػرفمايػتو ب ..مأرموكػذامراوَجمباب ماوَمدارمػاممػفمِقَلِ ػه،م ػ مُول ػبفمرِ  يػطسف،مريػررسا،مراوَبػر ماومُم
مَ أمؿ..مرالّسبـمَلْسَ َ ب.

م  
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 على الحدود بين الكىريتين« 21»وقائع الساعاث الـ 

 9102\4\01  الدستور  عريب الرنتاوي
بػػدو بماويػػفسرماوكػػررعم)اوج ػػرل (م ػػ م سس ػػب،مرم ػػدر ملػػالدنموم ظمػػامبظػػرما  تيػػبرماو ػػررعماوتػػ متتخػػذممػػفم

م ػػػرًاموىػػػب،ماػػػفمرقػػػبلمماويػػػباب ما و تػػػ مايػػػرس،ماوتػػػ مقرػػػبوبماوزاسمػػػبفماوكررسػػػبفم ػػػ ماو بصػػػماماو ميػػػبرسام
اوم ط ػػاماوفبصػػػ املػػػسفمل ػػػدسىمب،م فػػػبضمرايػػػتفبضم ػػػ ميػػػرحماوم بخػػػب ماإلسجبلسػػػامو  ػػػب ا ماوػػػزاسمسف،مركسػػػؼم

 ػ مماوفبصػؿملػسفميػطرعمكررسػب،م ػ مد وػامرمزسػاما ػ مر لتىمػبماوصػبدقا”ماوخطماوروم “أ ىمبمتلبد ماجتسبزم
تطلسػػػمماو القػػػب مرل ػػػب ماويػػػالـمرتربسػػػػدميػػػلهماوجزسػػػرسم...مكمػػػبمأ ىمػػػبمرزرجتسىمػػػػب،مقرػػػسبمرقتػػػًبم ػػػ مميػػػػبودسم

 او ررضماوفروك ررسامرا يتمبعمإو ماومريس  مراوا ب ماوي لسسف.

وذام  ماويكؿمراوم بخماو بـمو مببدوب م سرماوميلرقا،موكفم  ماومرمرفمسلدرمأفماوزاسمسفمقرراماويػسرم ػ م
 بدوبتىمبما  موالوامخطرطممترازسا:مب

اوكررسػا،مرو ػبمت ػررمرقػؼمكب ػاممظػبورسماو يػكرسمرالامػبؿماو دالسػا،ملػرًامم–الرؿ؛مرستصؿملبو القب ماوكررسام
رلبػػػرًامرجػػػرًا،مرايػػػتل بؼماو مػػػؿملبومصػػػب مماوكررسػػػاماوج رلسػػػاماومترقفػػػاماػػػفماو مػػػؿم ػػػ ميػػػمبؿمكررسػػػبمم ػػػذملػػػد م

امقلؿموالوامأاراـم...م راًلمافموـميمؿماو بلال ماوكررسا،مأرممفمتل  مم ىػبما ختلبرا ماو ررسامراوصبررخس
ا ػ مقسػدماوبسػػبسمل ػدمخميػامريػػتسفمابمػًبممػفماوت يػػسـ،مإوػ م سػػرممػبمو بوػؾممػػفمإجػرا ا مل ػب مو ػػا،ممػفم ػػرع:م
هماوميػػبركام ػػ مالو ػػب مالروملسػػاماوم ػػررسم ػػ ميػػسلرؿمر ػػ مطركسػػرممػػفمل ػػدوب،ملفرسػػؽمرابػػد،مسبمػػؿما ػػـميػػل

 اوجزسرس...م

رمػػفمأطػػرؼممػػبميػػم  ،مأفماوػػرلسسماوكػػررعماويػػمبو مداػػبم ظسػػرنماوج ػػرل موزسػػبرسملسر ػػ مسػػب  ،ما ػػ مأفمسأتسىػػبم
 اوت مت سيىبماوطرؽمراول  ماوتبتسام  ملالدن.”ما  ىسبر“جرًا،ملبو ظرموببوام

ويػالحماو ػررع،مررقػؼماووب  ؛مرست  ؽملإجرا ا مخفضماوتص سدمرتبرسؿميلهماوجزسرسمإو مم ط امخبوسػاممػفما
تجػػبر ماو ػػررعمراوصػػبررخسا،مرو ػػبمقػػبؿماويػػفسر،مأفماوػػرلسسماوكػػررعماويػػمبو مأاطػػ مت ىػػدا مصػػبرماملىػػذام
اوخصػػرص،ملػػؿمأ ػػهمداػػبماوسبلػػبفمراور سػػب ماومتبػػدسمراومجتمػػمماوػػدرو ،موزسػػبرسممرقػػممإجػػرا ماوتجػػبر ماو ػػررعم

م   ػػًبمل تػػبل ماو مػػاماوتػػ ميػػتجممماوػػرلسسماوكػػررعممراوتأكػػدممػػفمت سػػدملػػالدنملت ىػػداتىب،موكػػفموػػذاماوميػػبرمسلػػدر
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اويمبو مل ظسرنمالمرسك ،م بوميأواماو ررساماوكررساملبت مابومسػاملبمتسػبز،مروػ متبػؿم ػ مرايػ طفمروػسسم ػ م
 يسلرؿمأرملسر  مسب  .

 سرماووبوػػػث؛مرست  ػػػؽملػػػبوترا ؽما ػػػ مآوسػػػامدالمػػػامومراقلػػػامبظػػػرما  تيػػػبرمرتطلسػػػمماو القػػػب مرل ػػػب ماويػػػالـمرتػػػرم
اومظ ػػاماودروسػػاماوم بيػػلا،مو ػػبمجػػرىما تفػػبؽما ػػ متريػػسمموػػذنماومظ ػػاممػػفموالوسػػام)اوكػػررستسفملبإلرػػب امإوػػ م
اور سػػب ماومتبػػدس(،مإوػػ ممظ ػػامرلباسػػاملإرػػب اماوصػػسف،ممػػممتػػرؾماولػػب ممفتربػػًبموتصػػل ميدايػػساملرػػـمرريػػسبم

ىمػبمسرسػدماوػزجملب فبلػهماوػدروسسفموىػذنمراوسبلبفم ػ ممرب ػام ب ػام...ماوطر ػبفمسرسػدافمرػمب ب مدروسػا،مركػؿمم 
 اوابسا.

مفمرجىام ظرماويفسر،موـمسكفمودىماوزاسـماوكررعماويمبو مخسبرا مكوسػرس،م  ػدمايػتومرمكػؿميػ  م ػ ملػرام م
اوتيػػ  ،مرل ػػدنممػػفمأ  ػػرماول ػػدافم ػػ ماو ػػبوـ،مروػػ مم زروػػامتمبمػػًبماػػفماو ػػبوـماوخػػبرج ،مرقػػدرتىبما ػػ ماوتبمػػؿم

 مبب تىػػب،موػػـمأفماوػػزاسـماويػػب ،مرصػػؿمإوػػ مايػػت تبجممفػػبدنمأفماولػػدسؿماػػفماويػػالـمراوممب  ػػاملبتػػ م ػػ مأد ػػ
 ر زعماويالحماو ررع،مورماوبر ماومدمرسماوت مقدم متل  م  ملالدنمبجرًام رؽمآخر.

و يالـملسفماوكررستسفميت ج موذنماومرس،مل دمي يػ اممػفماومبػبر  م”ماردسماوررح“ مأبدمسلدرممتأكدًاممفمأفم
امراإلخفبقػػب ماويػػبل ام...موكػػفماوجمسػػمما ػػ مق باػػاملػػأفماوفرصػػاموػػذنماومػػرس،مأكلػػرممػػفميػػبل بتىب،مرأفماوفبيػػ 

اولدسؿمافماويػالـ،موػرمبػر م مسرسػدوبمأبػد،مر مسر ػ ملىػب،مروػفمس ػرىما ػ متبمػؿمتل بتىػب...مر مأبػدمودسػهم
سيػتارؽملرػمميػ را ممروـ،ملأ ىبميتكرفمام سامقصسرسمت جزملسفمايسامررػببوب،ملػؿموػ مميػبرمم  ػد،مقػد

 و رصرؿمإو مخراتسمه.

و ب،مأدرؾماويفسرماوكررعماوصلبح،مرترقؼماػفماوكػالـماوملػبح،مريػأاط مو فيػ ماوبػؽملت  سػؽمم ترػ ممػفم
ا ػػػ ماوتيػػػدؽملبزمػػػهم”ممج ػػػرفماولسػػػ ماللػػػسض“يػػػ سف:مالرؿ،مأفموػػػذنماوفرصػػػامقػػػدمت طػػػ مأك ىػػػب،مأفمكػػػؼم

كررسػػبماويػػمبوسا،مروػػسسمإوػػ م ػػرضم”مرالػػ م–رالػػ م“امرصػػرامتهمريخصػػستهماوفرسػػدس،مريػػ  م ػػ مصػػسب امصػػف 
 صؾمإذابفما سىب،مكمبمسمكفمأفمُسيتيؼممفمتارسداته.



 

 ــــشئ

 15تــــــدولي شــــؤون
 

راووػػب  ؛مأفمإسػػرافمقلػػؿم سروػػب،مرأكوػػرممػػفم سروػػب،متتػػبلمماػػفمكوػػ متفبصػػسؿماومفبررػػب ممػػممكررسػػبماويػػمبوسام
فمكب ػػػ م ػػػ مررػػػمممخت ػػػؼ،مريػػػسبؽممخت ػػػؼ،م مسيػػػمبب اػػػبدسم”فملػػػػليػػػأفملر بمجىػػػبماو ػػػررع،مروػػػ مرا   يػػػ مرا 

 اوتجرلاماوكررسا،مإ مأفموماماوكوسرمممبمسمكفماوت  ـمم همراول ب ما سه.”موصؽ

  



 

 ــــشئ

 16تــــــدولي شــــؤون
 

 حصاد زيارة ماكرون ألميركا   

 9102\4\01  الجزيرة نت  توجان فيصل
ل ػػػدم ىبسػػػاماىػػػدما يػػػت مبرماوكرور سػػػبو ؛مدخػػػؿماو ػػػبوـماىػػػدماوت ػػػب سمراوتجػػػبذ مو  فػػػرذماوو ب  /اويسبيػػػ م ػػػ م

 مرا ماويبل ا،مراوذعمأيم مصراابملسفمال ج ريبكير سامراوفرا كفر سػا،مإيػبرسموػسسمو مرػمرفماوو ػب  ماوميت
و ت ػرسفسفماوػػذعم مُسىَمػػؿ،ملػؿمو  فػػرذماومتل ػػ موفر يػبم ػػ ممػػبمكػبفمميػػت مراتىبمراومت ػػب سممػمممػػبمل ػػ مولرسطب سػػبم

   ممبمكبفمميت مراتىب.

وأل ج ريبكيػػر ساملب فصػػبؿماوميػػت مرسماولرسطب سػػام ػػ مأمسركػػبممرقػػدمتب  ػػ مإرػػب اميسبيسا/اقتصبدسا/ايػػكرسا
اويمبوساموتصل م"اور سب ماومتبدسمالمسركسا"،مروكفماومكي ماوجدسدموـمسرػؼموبيػب ملرسطب سػبملػؿمو ر سػب م

 اومتبدسمالمسركسا.

وػـمُسكيػلىبمم-اومتأخرمخبرجمأررػىبمراوميػترس مم بر ػاملكػؿمأطػراؼمت ػؾماوبػر - بوتدخؿماو يكرعمالمسرك م
أو ػب مرل ػدماوبػر م ػ ممخت ػؼمم-رلبوػذا مالومب سػا- يلاماو صرموىبم  ط،ملؿمو م  مػ ماو  ػرؿمالرررلسػام

م)لمفم سىـماو  مب ماو ررسرف(مإو ماوف ػرفملمػبم سىػبمأبػدوىبمروػرماويػس مبل م)ت تلػرمصػ باام اوب رؿ،ممفماو  ـر
 اويس مبمإبدىمأوـماو رىماو باماملمسركب(.

امإوػػػ مصػػػف اماو صػػػرمروػػسسم  ػػػطماو ػػػرفماومتجيػػػدسم ػػػ م"ميػػررعممبريػػػبؿ"مإلاػػػبدسمإامػػػبرمأرررلػػػب.موػػذامإرػػػب 
رمجمػػؿموػػذامكػػرسمأمسركػػبمزاسمػػامو م يػػكرماوارلػػ ،م سمػػبمقل ػػ ملرسطب سػػبمدررماوم ػػدر ملمسركػػبممرظفػػامكػػرفم

 الخسرسم"أ ج ريبكير سا".

اومىػػبجرس،مصػػبر مأسرػػبمقل ػػاماومىػػبجرسفمقل ػػاماو  ػػرؿمالرررلسػػامم- تسجػػامت ػػؾماوبػػر -أمسركػػبماوتػػ مأصػػلب م
مػػػفماو ػػػبوـماووبوػػػث.مروك ىػػػبموسيػػػ مم ررػػػامومخػػػبطرماوىجػػػرسماوجمباسػػػاماوسبليػػػاممػػػفماو ػػػبوـماو رلػػػ مرأ رس سػػػب؛م
 أمسركػػبمتمبػػصمرت ت ػػ ممػػفملػػسفماومالسػػسفماوػػذسفمت ػػدمراملط لػػب موجػػرس.مراو ػػددماورػػلسؿماوػػذعمراػػد مأمسركػػبم

 سسف،متلخرملفرزمدر بودمترم .أرلبمبملبيت لبوهممفماوالجلسفماويررم

روػػرماكػػسممػػبمسجػػرعملرررلػػبمرترػػباؼملمػػبمسيػػلهماوطر ػػبفملتػػدا مم جلػػسفممػػفمم ػػبطؽماوبػػرر مراو زااػػب م
اومي بامرخبصاممفميررسب،مسخرقرفمبدردوبماولرسػامراولبرسػامروػـملبػبؿم مستػس مو ػدرؿمالرررلسػامردوػـمدرفم



 

 ــــشئ

 17تــــــدولي شــــؤون
 

مػػػفميػػ رلىبماوم بػػػبزسمو رػػبسبمب ػػػرؽماإل يػػبف.مروىػػػذاماوت ػػرضمو  ػػدمدروػػػ ،ملػػؿمريػػػ ل ممػػفمقطباػػػب مكلسػػرسم
 ارطر مدرؿمأارب م  ما تببدمالرررل مإلجرا ما تخبلب مملكرسموم ر امأسفمت ؼم"ال  لساماوصبمتا".

رقدمسؤدعمتاسرماومرقؼماوي ل مإو متاسسرمقبدسمكػب رامبظػراممػفمقلػؿملتأسسػدميػ ل مكلسػر.مرقػدمأ ػت موػذاموػسسم
خسسف،ملػػػؿمرتىمػػػسشمأبػػزا مرلسيػػػامكب ػػػ متتلػػبدؿممراقػػػمماوبكػػػـملػػسفمبػػػزلسفمرلسيػػػسفم  ػػطمتىمػػػسشمزامػػػب متػػبرس

ابدس،مأبدومبمسمس  ممبب ظمدس سبمأرمقرمسػب،مراآلخػرمسيػبرعمتبرسخسػبمروك ػهملػب مسمسػؿمإوػ ماو سلراوسػاممػمم  لػام
 ب رؽمربرسب مميتجدسمتتجبرزممبمكبفمسطربهماوسيبرسرف.

هم رُزممبكررفملرلبيام ر يب،ماوذعمسترمفمب س ام"قسػبدس"مأرررلػبممػممري رطممرب امو بلساماوبزلسفمسجيدمموبوَم
 أومب سب،مإفموـم  ؿممممأ جسالممسركؿماوت مويخصىبم رؿمكلسرما  متلرؤمأومب سبموىذنماومكب امأرررلسًب.

راومكب ػػاموػػـمتػػأ مر ػػـممػػبمجػػرىملومب سػػبم ػػ مبػػرلسفماػػبومستسفمرمػػبمتالومػػبمل ػػدمخيػػبرتىبمو وب سػػامالا ػػؼ،ملػػؿم
جب  ملترظسؼمخلرسممرسرسمميتمدسممفمم بسيامرقبلممتبرسخسامكىذن،ممصػدِّقاماوم روػاماو دسمػامو و ب ػب مك ىػب:م

رػػدمأسػػاممببروػػػامم-ل ػػرسمأكلػػر-"لبوم ب ػػبسمسػػت  ـماإل يػػبف".مر سمػػبمتراجػػػهممسركػػؿممػػدماوسمػػسفماومتطػػرؼ؛مت ػػػؼم
 سامالمسركسامالخسرسم  ميررسب.إلي بؿمبر موبووام  ممبسطمأرررلب،مروىذامكبفمر رىبمو ررلاماوصبررخ

وكفماويؤاؿمورمافميل مميبركاملرسطب سبمر ر يبم سىب،مرمبمإفمكبفموػذامسمىػدموبػر مرػدمإسػرافمكمػبمأِم ػ م
 إيرالسؿمرتبّمسمل ضماو ر ،ملظفمأ ىـميُس صّلرفمقبدسمو  بوـماإليالم ي

مسركبمريركبلىبم سىػب.م لداسػا؛مرجػردمتخت ؼمالوداؼمم ىبملسفمأم-اوت مجب  مكتب سؽموتّرادمترم -اوررلام
أمسركبماو يكرعم  ماوم ط امجب مم ذماوبر ماو بومساماووب سا سبلامافمب فبلىبم"الط يسسف"،مرخبصاملرسطب سػبم
اوت مارطر موال يبب ممفمميت مراتىب،مر"يّ م "مبر سبمل رىبمإو ماور سب ماومتبدسماوت مكب ػ مأرؿممػفم

 ايت ؿمافمإملراطررستىب.

أوػـممػبميػ متهملرسطب سػبمإوػ مأمسركػبم  يػطسفماوتػ مبروتىػبمإوػ م"إيػرالسؿ"،مريػ م مم ىػبمجراروػبمورػمبفممرمف
ل ب ماوكسبفماإليرالس  ،مرصر مإو ملبكيػتبفماوتػ ماقتط تىػبملرسطب سػبممػفماوى ػد،م ػ مردم  ػؿما ت ػبم موف ػدا ىبم

 "جرورسماوتبجماولرسطب  "،مل دمأفمأجج مبررلبمدس سامرطبلفسام سىب.



 

 ــــشئ

 18تــــــدولي شــــؤون
 

رمػػرارسمت  ّػػصممػػبمكػػبفمإملراطررسػػام" متاسػػ ما ىػػبماويػػمس"موػػ ممػػبمج  ػػ ملرسطب سػػبم مت لػػؿمارػػرسامأرررلػػبم
اومربػدسماوتػ مت ردوػبم ر يػبممػممأومب سػب،مرتػؤورما ػ متببوفىػبملػؿمرتل ستىػبممػرارامومػبمكب ػ مميػت مرتىبماويػبل ام

 رورممبمسجرعمر رهمأرررلسًب.م  مأمسركب،م سمبمتطممم  مامتسبزا ممفمأرررلبمرو مخبرجماتببدوب،

روذامس   م سب ملؿمرتاسس ملرسطب سبمافمأوـمأج دا مأرررلبماومربدس،ماوت ملب م ػ مم ػدمتىبم"اوبفػبظما ػ م
ايت رارماوم ط ا"م  ممبػسطمأرررلػب.مروىػذامجػب  مميػبركام ر يػبمو ر سػب ماومتبػدسمرلرسطب سػبم ػ مرػرلامتفػ م

بم مترػرمكوسػرام ملرريػسبمر ملػإسراف،مر مبتػ مليػررسبماوتػ متطمػ ملرادمالرو مرُترر م رررمترم ،مروك ى
  ر يبم يت بدسممكب تىبم"اوفرا كفر سا"م سىب،مبتمبموسسم  طمو ب سبمكمبم  مول بف.

روىػذام ػرج مأفمتكػرفم ر يػػبمرػم  مأ متكػرفمو بوػػؾمخيػبلرمكلسػرسمو رػرلامرخبصػػاماوخيػبلرماوليػرسا،مروػػرم
 وررلامتـممممأرمالرمطرؼمآخرممؤّور،مأسبًّمكبفموذاماوطرؼ.مبمسرج مرجردمترا ؽما  ما

رسؤكػػدماات بَد ػػبموػػذامأفممػػبكررفمذوػػ مإوػػ مرايػػ طفممتاطسػػبملت ػػؾماورػػرلا،مرأ ػػهماجتمػػمملترمػػ م"م فػػردْسف"،م
رأ جزمم همادسمأمررم  مم دمتىبمر ضمببيـموفكرسمقسبـمبر م  ماويػرؽمالريػط،مممػبمسؤكػدمأفمأمسركػبمإفم

تكرفمربػػدوبمدرفمب سػػؼمأرررلػػ ،م ملػػؿميػػتراجهمم بررػػامأرررلسػػاموىػػب.مرصػػبغمر ػػضمصػػّ د موبػػر م يػػ
 اوبر مل روه:م"سج مأ مت رد بميسبيامإسرافمإو مبر م  ماويرؽمالريط".

رالمرماووب  مورمكسفسػامم ػمما  ػز ؽمإوػ مت ػؾماوبػر ملإلطػبؿمتىدسػدمترمػ ملػبوخررجممػفما تفػبؽماو ػررعممػمم
  مسجرزماوخررجمدرفمإادادماتفبؽملدسؿمك م مت ردمإسرافمإو ملر بمجىبماو ررع.مإسراف،مرذوؾمل روهمإ ه

رقرؿممبكررفمو كر ارسمالمسرك مإ هميسيرعم  ماو مؿممممأمسركبم"ا ػ مصػف امأيػمؿممػفمأرلػممركػبلزموػ م
وػ م تػرسم"،مرقروهموػذامسلػسفمأفممػبمس ررػهموػرمل ػب ما تفػبؽميػبرسبمإ2025 برىما تفبؽماوببو مر ترسممبمل دم
 .2025اومراج امالص ساماوت متبؿم  م

رال  ػػػ مم ط سػػػبمأ مسكػػػرفمترمػػػ م ػػػ ماورلبيػػػامأرمبتػػػ م ػػػ ماوكػػػر ارسمبس ىػػػب.مربتمػػػًبم ػػػإفممػػػبمأيػػػمبنم"قػػػرارم
رلسيكـمليػأفما  يػبب ممػفما تفبقسػاماوػذعميػستخذنمخػالؿمأسػبـ"،ميػسكرفممطبل ػبمومرقػؼمأارػب ماوكػر ارسم

مطرؿمومبكررف،مربتػ ما لتيػبـممػفمقلػؿمالارػب ماوجمىػررسسفمبػسفموتػؼماوذعماكيهمتصفس ىـماومكررمراو
 أارب مدسم راطسرف:م"تبسبم ر يب"ي



 

 ــــشئ

 19تــــــدولي شــــؤون
 

ورمأ همأق ممترمػ م"لإل ػب مقػرا مأمسركسػام ػ ميػررسبمم-اوذعمس  مذوؾم  مالومسامأرماوخطررس-رالمرماووبوثم
مو ب ػؼمالط يػ ،مروك ػهموػبـوم أكوػرموفر يػبماورا لػام ػ ماو ػردسمو  ػ مدرٍرمم ترًسمطرس ًا".مرل ب مت ػؾماو ػرا موػبـو

رلسٍسمتب ممظ اماوب ؼ،م  مل دمكبفممفمرمفمألرزمالارب ماو ر ملمجمرااماوػدرؿم"اوفرا كفر سػا"،م سمػبم
سراف.  لب مودىمذوؾماول دمتببوؼمايكرعممممرريسبمرا 

برػ ملػبوخررجممػفماتفبقسػاماػردسمأمسركػبماػفمقراروػبماو م-لػؿمربتمسػا-رالمرماورالػمموػرماوتأكسػدما ػ مرػرررسم
 ىػػرمإلطػػبؿماوبػػر ماوتجبرسػػاماوتػػ موػػّرحملىػػبمم-راوػػذعمقػػدم مسكػػرفمالخسػػر-لػػبرسسمو م ػػبخ.مأمػػبمالمػػرماوخػػبمسم

ترمػػ ،مروػػرممػػبمس سػػدمررػػمم ر يػػبمرأرررلػػبمكيػػرسؾمتجػػبرعملمسركػػبمر مت تصػػرماالقػػامالخسػػرسماومتطػػررسما ػػ م
 لرسطب سب.

إوػ مجب ػ مميػبركتهم ػ ماورػرلام سػرماومرج ػام ػ ميػررسب؛موػرمم-ذام بلػؿمكػؿموػ-رمبمقدمهممػبكررفموترمػ م
تأسسدنماومط ؽموكؿممبمس روهمترم ماػفمخطػرمكررسػبماويػمبوسامرمػبمسرسػدماتخػبذنممػفمخطػرا مودرلػه؛مرذوػؾمل ػدم

 أفما ط ؽمبرارملسفماوطر سفمالمسرك مراوكررعماويمبو موبؿمالمرمي مبيي

وبمػػام ػػ مخرػػـماوت ػػب سملػػسفمال ج ريبكيػػر سامراوفرا كفر سػػا،مرذوػػؾمروػػـمسفػػّر ممػػبكررفمتيػػجسؿملػػبدرسمو ب سػػام
 لبإل ج سزسا،مرورممبمأي دممرسفسه.م-اوذعمايتارؽميباامكبم ا-بسفمأو  مخطبلهمأمبـماوكر ارسم

روذامسذّكرملمبم   همرلسسمرزرا ملرسطب سبم)اويب مأسربمبس ىب(متػر  مل سػرمبػسفمزارم ر يػبملصػفامريػمسا،مإذم
يسسفمل اػتىـماوتػ مت  مىػبمأو ػب مام ػهم ػبد م ػ ممطػباـملػبرسسمخػالؿماطالتػهماودرايػسا؛مروػرممػبمخبط ماوفر 

 كبفموهمأورمإسجبل ما  ماوفر يسسف.

رمو همكبفمأورمزسبرسماورلسسمالمسرك مجػرفمكس سػدعموفر يػبملصػبلامزرجتػهماوفر يػسامالصػؿ،مراومترلسػاما ػ م
راومتمسػزسملأ بقتىػب؛مراوفر يػسرفمسفخػررفملكػرفملػبرسسممػفمأيػىرم"الصرؿ"م)أعمالدا ما جتمبا (ماوفر يػسا،م

 او راصـماو بومسام  متصمسـمالزسب مرتبدسدمم بوـماومررا.

و :م"كػؿميػ  "؛مروىػذامسمكػفمترظسػؼم"كػؿميػ  "م سىػب،مروػرمم-كمبماّر ىبممفكرمر بقدمأدل مكلسر-اويسبيام
ممبمول مأفممبكررفمست  هي



 

 ــــشئ

 20تــــــدولي شــــؤون
 

 بىمبيى يقر بصفقت القرن ويبرر قتل املشاركين بمسيرة العىدة

 1029\4\01   90عربي  وكاالت -عمان
طبوػ مرزسػػرماوخبرجسػػامالمرسكػػ ممبسػػؾملرملسػػرماوف يػطس سسفملػػػ"او ردسموطبروػػاماومفبررػػب "،ممرػػسفبمأ ػػهم"سجػػ م

 أفمسبصؿمبرارميسبي ملسفماوف يطس سسفمراإليرالس سسفمربؿماودروتسفمورمابتمبؿموبؿميبمؿ".

سرا ماو ػردسم ػ مررداما  ميؤاؿملخصرصمايتيىبدمايرا ماوف يطس سسفملرصبصما بتالؿمخالؿمقمػممميػ
 قطبعم زس،ما ؽملرملسرمإفموإليرالس سسفماوبؽم  ماود بعمافمأ فيىـمر بفم داـموذاماوبؽ"،مر ؽمت لسرن.

جػػػب مذوػػػؾم ػػػ ممػػػؤتمرمصػػػبف مميػػػترؾمو ػػػرزسرمالمرسكػػػ ممػػػمم ظسػػػرنمالرد ػػػ مأسمػػػفماوصػػػفدعم ػػػ ماو بصػػػمام
 إليرالس سامل سبمسفم ت سبور.الرد سامامبفمقبدمبممفمإيرالسؿماوت ماوت  م سىبمرلسسماوبكرماما

ر سمػػػبمقػػػبؿماوػػػرزسرمالمرسكػػػ مإفمرايػػػ طفم"تػػػداـمبػػػؿماوػػػدروتسفمإذاممػػػبماتفػػػؽماوطر ػػػبفماإليػػػرالس  مراوف يػػػطس  م
ا سػػػه"،مأررػػػ مرززسػػػرماوخبرجسػػػامالرد ػػػ مأسمػػػفماوصػػػفدعمأفماومببدوػػػب م"ركػػػز ما ػػػ مكسفسػػػاما يػػػتمرارم ػػػ م

 ؿموبؿميبمؿمو  رساماوف يطس سا".اوت برفمإلبالؿما يت رارم  ماوم ط امراوترص

ر سمػػػػبمست  ػػػػػؽملمػػػػػبملػػػػب مس ػػػػػرؼملػػػػػػ"صف اماو ػػػػػرف"،مقػػػػبؿماوػػػػػرزسرمالمرسكػػػػػ مإفماوصػػػػف اميػػػػػتكرفملبتفػػػػػبؽملػػػػػسفم
اوف يػػػػػطس سسفمراإليػػػػػرالس سسف"،ممرػػػػػسفب:م" بػػػػػفم يػػػػػىؿمالمػػػػػرمر  مػػػػػؿممػػػػػممالردفمإلسجػػػػػبدمبػػػػػؿمجسػػػػػدمو  رػػػػػسام

 اوف يطس سا"،ملبي مرصفه.

رع،مقػػػبؿماوػػػرزسرمالمرسكػػػ مإفمالزمػػػاماويػػػررسامت تلػػػرم"تىدسػػػداموألمػػػفمراويػػػالـم ػػػ مر سمػػػبمست  ػػػؽملػػػبوم ؼماويػػػرم
الردف"،ممرػػسفبمأفملػػالدنم"م تزمػػاملرقػػؼمإطػػالؽماو ػػبرمج ػػر ميػػرق ميػػررسبمرتػػداـمجىػػردمالمػػـماومتبػػدسم ػػ م

 ج سؼمو ترصؿموبؿميسبي مو صراعماويررع".

دفمأيبيسامراالقبت بمررررسامول ػدس بمراوم ط ػا"،مميػسرامروف ملرملسرمإو مأفم"يراكاماور سب ماومتبدسممممالرم
إوػػ مأ ػػهمجػػرىماوترقسػػمم"ا ػػ ممػػذكرسمتفػػبوـممػػممالردفمليػػأفمميػػبادا ميػػستـمت ػػدسمىبمو ّمػػبفمخػػالؿماويػػ را م

ماوخمسماوم ل ا".



 

 ــــشئ

 21تــــــدولي شــــؤون
 

 مشاوراث جديدة بين جرامب وهتيياهى

 9102\4\01 -معا -بيت لحم
اا ػفماولسػ ما لػسضمافماوػرلسسما مرسكػ مدر بوػدمترامػ متبػدثموبتفسػبممػممرلػسسماوػرزرا ما يػرالس  م ت سػػبورم
ا و ػػسفمرذوػػؾمو مػػرسماووب سػػام ػػ ماليػػبلسممالخسػػرسمبػػرؿممػػبمرصػػفهماولسػػ ماللػػسضملػػػم"زازاػػامايػػت رارماويػػرؽم

 طممفمقلؿمإسراف".الري

رسأت مذوؾم  مأا ب ماجتمبعم ت سبورممممرزسرماوخبرجسامالمرسك ماوجدسدم،ممبسؾملرملسرم،ماوذعمرصػؿمإوػ م
 إيرالسؿم  مزسبرسمقصسرسمامس.

راربؼماولس ماللسضم  ملسبفمريم م"إفمترامػ مر ت سػبورم بقيػبماوميػبواما سرا سػا"،مرذوػؾمقلػؿمقػرارماإلدارسم
 .2015أرمترؾما تفبقساماو ررساماومرق املسفمإسرافمراو رىماوكلرىم  مابـمما مرسكساماول ب 

رخالؿمزسبرتهمإليرالسؿم،مقبؿمرزسػرماوخبرجسػامالمرسكػ مإفم"إذاموػـم ػتمكفممػفمت ػدسؿما تفػبؽماو ػررع،م يػرؼم
   يب ".

تطػرسرماوصػرارس ممرأربؼمأفم"اور سب ماومتبدسمتببرؿماوت بمؿموسسم  طمممماو رساماو ررسامروكفمأسربممػم
ماولبوسيتسا.مسمكفمإليرالسؿمراور سب ماومتبدسمأفمتجدافمبالموىذنماو رسامأسربم".

م  



 

 ــــشئ

 22تــــــدولي شــــؤون
 

 يىهيى 12جركيا عشيت 

 9102\4\01  العربي الجديد  سمير صالحة
م3ستط ػػػممقػػػرارماوػػػرلسسماوتركػػػ ،مرجػػػ مطسػػػ مأردر ػػػبف،مت ػػػدسـممراػػػدما  تخبلػػػب ماورلبيػػػسامراولرومب سػػػا،ممػػػفم

سر سػر/مبزسػرافماوم لػؿ،مإوػ ماوت جسػؿملت فسػذماوت ػدسؿماوديػتررع،متاسسػرمم24إو مم2019 ر ملر/متيرسفماووب  م
 ظػػػبـماوبكػػػـمإوػػػ مرلبيػػػ ،مرطػػػ مصػػػفباماو ظػػػبـماولرومػػػب  .مرأسرػػػبمقطػػػمماوطرسػػػؽما ػػػ ماومبػػػبر  ماوداخ سػػػام
راوخبرجسامو تأوسرم  مم فب ميسبيسامراقتصبدسامرأم سامتيت دمبكرمامبز ماو داوامراوت مسامو ت بمؿمم ىبم ػ م

 ليىرماوم ل ا،مرم  مأردر بفممزسداممفماو رسمرا يت الوسام  مريـماويسبيب ماوتركساماإلق سمساماوجدسدس.ما

 صؼميبااملسفماورلسسمأردر بفمرزاسـمبز ماوبركػاماو رمسػام)اوسمس ػ (،مدروػ ملىيػ  ،مكب ػ مكب سػًاموريػـم
بل رفمأفمتفبومػب ممػبمقلػؿماو  ػب مليػأفمميبرمجدسدم ػ ماوبسػبسماويسبيػساماوتركسػامو   ػدماوم لػؿمرلمػب.مرسػرىممتػ

إاػػالفماوػػذوب ماوػػ ما  تخبلػػب ماولرومب سػػاماوملكػػرسمكب ػػ مقػػدملػػدأ مقلػػؿمأيػػبلسم،مرأفمأردر ػػبفموػػـمسكػػفموسأخػػذم
لبقتراحممصسرعممفموذاماو رعمورموـمسكفمسر  ملذوؾ،مخصرصػبمأ ػهماوػذعمأا ػفممػرا مر رػهمداػرا مت ػدسـم

 .مممرادما  تخبلب مافمتبرسخىبماوم  ف

قرارما  تخبلب ماوملكرسمخطرسميسبيسامود ىبمملب تاماوم برراماويسبيػسام ػ ماوػداخؿ،مروػ مت ػسشمببوػاممػفم
اوتيرذـمراوتيت ،موـماوتخرؼممػفمتراجػمميػ لسامبػز ماو داوػامراوت مسػام ػ ماليػىرماوم ل ػا،مليػل ماوخرػب م

خطرسماوملب تػا،ماصػطسبدماوم بررػا،مروػ مرا  تكبيب ما قتصبدسامراومبوسامأخسرا.مرقدمأرادمأردر بف،ملىذنماو
 ػػ مولبتىػػبمأرً ،موػػـمقطػػمماوطرسػػؽما ػػ مخطػػطمرميػػبرسممأجىػػزسمراراصػػـمكوسػػرسمكب ػػ متيػػت دموطػػرحمايػػتراتسجسام
إل بدن،موػرمربزلػه،ماػفماوبكػـمخػالؿماػبـمر صػؼماو ػبـ،م فبجأوػبمل ػرارماوػذوب مإوػ ماوصػ بدسؽمل ػدميػىرسفم

   ط.م

سػام)اوسمس ػ (،مدروػ ملىيػ  ،موػرممػفم ػت ماللػرا مأمػبـموػذاماوخسػبر،موكػفمقدمسكػرفمزاػسـمبػز ماوبركػاماو رم
أردر ػػبفموػػرممػػفمت  فػػهمرتميػػؾملػػهمرصػػفاماػػالجمت  ػػؿمتركسػػبمخػػالؿمأيػػبلسمممػػفمببوػػاميسبيػػسامرديػػتررسامإوػػ م
ببوامأخرى،ممختصرسممرب اما  تظبرمل برمخميامايرميىرًا،مرلأقؿماومخبطرمرالرػرارمكمػبمت ػرؿمقسػبدا م

 اوامراوت مسام)اوببكـ(.مبز ماو د



 

 ــــشئ

 23تــــــدولي شــــؤون
 

تتبػػػػدثمقسػػػػبدا م"او داوػػػػامراوت مسػػػػا"ملو ػػػػاماػػػػفم رزوػػػػبماومؤكػػػػدم ػػػػ ما  تخبلػػػػب ماورلبيػػػػسامراولرومب سػػػػا،م ػػػػبورلسسم
أردر بفملدأمقلؿمأيىرمبمالتهماودابلسام  مأ  ػ ماومػدفماوتركسػا،موػـمو ػبؾما تصػبرمام سػام" صػفماوزستػرف"م

ميػررعمرلػطماوكب تر ػب ماوكردسػاملل رػىبم ػ ميػمبؿميػررسا،ماو يكرسام  مافرسفم  ميمبؿميػررسا،مرت طسػؿم
راوتفبومب ما يتراتسجساماورخماممممرريسب،ماويرسؾماوجدسد،مر يؿما وتفبؼمبرؿممريػ مرلبيػ مرابػدمس ػردم
اوم بررػػا،مل ػػدمبميػػ طمميػػررعمالػػدماآم ػػرؿممبػػطمآمػػبؿماوم بررػػا،مراوفرصػػاماوربسػػدسماو ػػبدرس،مكمػػبمقسػػؿ،م

 را ماو بخلسفممفممخت ؼماومسرؿمراوترجىب ماويسبيسامراو رقسامراوبزلسا.ما  ماوت رس ملسفمأص

مببيـم  ماوبسبسماويسبيساماوتركسا،مرأل دممفمأفمسكرفممجردما تخبلب مابدسػا.مم24 سر سر/مبزسرافماوم لؿمسـر
امو ػػبؾمأر متكػػرسسمام سػػامتاسسػػرميػػكؿماو ظػػبـمرلبيػػسبملصػػالبسب مرايػػ اموػػرأسماودروػػا،مرو ػػبؾمأسرػػبمب س ػػ

تبدسدمميبرمخرسطاماوتببوفب ماوتركساماإلق سمسامراودروسػاماوتػ ميػتخت ؼ،م ػ مأبيػفمالبػراؿ،مامػبموػ ما سػهم
،مرامبمكب  ما سهمقلؿمأرل اما رد،موـممرررعماوو ؿماإلق سم موتركسبماوذعمس  ػؽمكوسػرسفمرسػزاجىـ،مروػـم اوسـر

خراجهمم طببتهمرا   فماوم بدوا.مسبترلرف،مإمبموكيلهمإو مجب لىـ،مأرمإلر ب همرا 

اوتبػػػدسب ماوتػػػ متراجىىػػػبمأبػػػزا ماوم بررػػػاماوتركسػػػام ػػػ مالسػػػبـماو  س ػػػاماوم ل ػػػامصػػػ لامرببيػػػمام ػػػ متبدسػػػدم
ايػػتراتسجسب ماوتبػػرؾم بػػرماوصػػ بدسؽ،مروػػ مقػػدمتكػػرفم جبػػ م ػػ م   ػػامإ يػػبؿممبػػبر  مايػػتل بدمبػػز م"س ػػ م

تخبلػب ،مالػرماوتكتسػؾماومفػبجاماوػذعملبرت "ماو رم ماوم يؽمافمبز ماوبركاماو رمسامافماوميبركام ػ ما  
 بللػػبممػػفم رالػػهمإوػػ مم15وجػػأمإوسػػهمبػػز ماويػػ  ماوجمىػػررعماوم ػػبرضملبيػػـم"اوػػد بعماػػفماودسم راطسػػا"مل  ػػؿم

اوبز ماوجدسد،موكػفمرلسيػاماوبػز ،ممسػراؿمأكيػ بر،موػـمتت ػبرفممػمممط ػ مردماوجمسػؿملإصػراروبما ػ متريػس م
 صبو ماورلسسماليلؽم رؿ.م فيىبم  تخبلب ماورلبيا،مرادـماوت بزؿمو

سر سػػػر/مبزسػػػرافماوم لػػػؿ،ممجلػػػرسفما ػػػ ماوت سػػػدمم24وػػػفمسكػػػرفمبػػػز ماو داوػػػامراوت مسػػػا،مررلسيػػػهمأردر ػػػبف،مل ػػػدم
لم ػػػػبررا ماومىبد ػػػػامراومرااػػػػبسمراوبيػػػػبلب ماويسبيػػػػساماورػػػػس ام ػػػػ ماوػػػػداخؿماوتركػػػػ ملػػػػسفماوم ػػػػبطؽمراور سػػػػب م

يػػرؽمراواػػر ،ملػػسفمأمسركػػبمررريػػسبمرأرررلػػبمراو ػػبوـماإليػػالم مرالقرػػسا،مأرما وتػػزاـمليسبيػػاماوتراز ػػب ملػػسفماو
سػػرافمردرؿماوخ ػػس ،ملػػؿموػػ مأرقػػبـماوػػرل مراوخيػػبرسماومبيػػرلاملبوررقػػامراو  ػػـمراومصػػبو ما قتصػػبدسام يػػرالسؿمرا  را 
رالم سػػػا،مأر مرأخسػػػرا.موػػػفمس ػػػردمب ػػػـماو رػػػرسام ػػػ ما تبػػػبدمالرررلػػػ مأرماول ػػػب متبػػػ ميػػػ ؼمب ػػػؼميػػػمبؿم

 ػػبتر(مرا وتػػزاـملم ػػبسسرماومج ػػسمالرررلػػ ماو بمػػؿمالرؿم ػػ مريػػـماويسبيػػب مرتبدسػػدماومراقػػؼ،مالط يػػ م)او



 

 ــــشئ

 24تــــــدولي شــــؤون
 

راوػػػدوسؿمأفم مأبػػػدم ػػػ مأ  ػػػرسمسيػػػممملػػػبوبمال ماويسبيػػػساماوسرمسػػػاماوتػػػ متيػػػ ىبماو راصػػػـماوارلسػػػامرػػػدمتركسػػػب،م
م ظمػاماو فػرماودروسػا،ممراوت برسرماومفصػ اماوتػ مت يػروبملرركيػؿمالرررلسػامريترايػلررغمب ػرؽماإل يػبفمرو ػدف

 ر مسرسدمأفمسردما سىب.م

سلبػػثمأردر ػػبفماػػفمتبصػػسفممرق ػػهماورلبيػػ مأكوػػرم ػػأكورم ػػ ممراجىػػاماوم بررػػا،مرسرسػػدممزسػػداممػػفماوػػداـم
اوي ل ،ما دماتخبذمقراراتهم ػ ماوت بمػؿممػممم فػب مإق سمسػامبيبيػامت تظػرماوب ػرؿمم ػذميػ را ،م ملػؿما ػرد،م

سر ػػب  مريػػرؽماومتريػػطمراو  ػػدسمالرررلسػػامرالط يػػسامراو  لػػاماورريػػسامراإلسرا سػػا.ملس ىػػبماوم فػػب ،ماو لرصػػ مراو
سر سر/مبزسرافماوم لؿ،مي  رؿم ػ متركسػبمردااػبمم24روىذامأسربم بفمذاولرفمإو ما  تخبلب موذنماومرس.م ل دم

ؿماو بخػػ مومراقػػؼمريسبيػػب مادسػػدسمم تمػػدسم ػػ مم فػػب مرتببوفػػب متبرسخسػػاموبلتػػامم ػػذما ػػرد.مركػػذوؾموػػرمبػػب
اوترك ماوػذعمس ػرؼمأومسػاماومرب ػاماويسبيػساماوم ل ػام ػ ماوػلالد،مرس ػرؼمأفمتركسػب،مل ػدموػذاماوتػبرس ،ميػتكرفم
تمبمبم سرمتركسبممبمقل ه،مرورما ػ موػذاماليػبسميػسذو مإوػ ماوصػ بدسؽ،مو تصػرس مإوػ مجب ػ موػذاماوخسػبرم

 أرمردن.م

سػػامأفمسرػػ ىبم ػػ ممراجىػػامقػػرىماوم بررػػامتتركىػػبمأمػػبـم"اوت للػػاماويػػ لسا"ماوتػػ مايػػتطبعمبػػز ماو داوػػامراوت م
اومىمػػاماوميػػتبس امخػػالؿميػػىرسف،ماختسػػبرماومريػػ ماورلبيػػ ماو ػػبدرما ػػ مم ب يػػامأردر ػػبفماوػػذعمس ػػردمبزلػػهم

ابمػػػب،موػػػـماوػػػدخرؿم ػػػ متفبومػػػبٍ مبزلسػػػٍاملبتجػػػبنما تػػػزاعمبصػػػٍامأكلػػػرمداخػػػؿماولرومػػػبفماوتركػػػ مم15رتركسػػػبمم ػػػذم
 مماو سبدس.ماوم لؿ،مراورصرؿمإو ممرق

لررزم جـمالدماآم رؿمأسبمبملصسصمأمؿمو م بررا،موـما يداؿماويتبرميرس ب،ميللهمأفماورجػؿم مسيػتطسمم
أفمسف ػػؿماوكوسػػرموم بررػػٍامميػػتتاممفككػػا،م سػػرمجػػبوزسموتتربػػدممػػفمررالػػه،مخصرصػػبمأ ػػهم مسرسػػدمأفمستػػدخؿم

تػػػبرس ميسبيػػػ متبػػػ ميػػػ ؼم"او داوػػػامكوسػػػرام ػػػ مريػػػـمخرسطػػػامتبركىػػػب،مكػػػ م مساػػػبمرملمػػػبمكيػػػلهممػػػفميػػػ لسامرم
 راوت مسا"ما ردا.م

 ػػػرصماوم بررػػػاماومتل سػػػاملسػػػدوبموػػػ مأفمتصػػػا مومػػػبميػػػس روهماوطػػػرؼمالقػػػرىم ػػػ ماومراجىػػػا،مبػػػز ماويػػػ  م
اوجمىػػػررعماوسيػػػبرع،مرأفمتفيػػػ ماوطرسػػػؽمأمػػػبـماويػػػرسؾماوجدسػػػدماومفتػػػرضم"إسػػػ ملػػػبرت "،مرأفم متىمػػػؿمبػػػز م

لكرادم  متركسب،مإذاممبمكب ػ مترسػدمأفمتػرانمإوػ مجب لىػبم ػ ماومراجىػا،ماوي ر ماودسم راطسا،ماومبير ما  ما
را بتمػػب ملػػبلبزا ماومبب ظػػامراإليػػالمساماوصػػاسرس،مركػػؿموػػذامستط ػػ ماويػػراامراودقػػامراوبػػذرم ػػ ما ختسػػبرم
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راوتصرس مراوتخطسط،مرورملسفماوميتبسال ،مليل ماوفتػرسماوزم سػاماو صػسرس،مربجػـماوتفكػؾمراوتلباػدمرا صػرم
 اوملب تاماوذعمت ّرر موهممفماورلسسماوترك .م

تاسسرمرؤيب ماول دسب مراو سبدا ماوبزلسػا،ما ػ مرػر م تػبل مم2017ركبفمأردر بفمقدملدأمم ذميلتملر/مأس رؿم
ا يػػػػتفتب ماوديػػػػتررعماوػػػػذعمجػػػػرىم ػػػػ مإلرسػػػػؿ/م سيػػػػبفماو ػػػػبـماومبرػػػػ .مركػػػػبفمسػػػػدارمسرمسػػػػبماو رااػػػػدماوبزلسػػػػام

.مركػبفمسيػت رضمدالمػب،مأمػبـم2019بلب ماومفتررام ػ م ػر ملر/متيػرسفماووػب  مواليت دادمو ص بدسؽمرا  تخ
اومػػػراطفماوتركػػػ ،مإ جػػػبزا مبزلػػػه،مرااػػػداملمزسػػػدممػػػفماوميػػػبرسممراوخطػػػطماإل مبلسػػػاماإلق سمسػػػاماو مالقػػػا،موكػػػفم
"او داوػػػامراوت مسػػػا"مأسرػػػبمأمبمػػػهمميػػػك اماوتر سػػػؽمراوجمػػػمملػػػسفمأصػػػرا مالكػػػرادم ػػػ ممػػػدفمج ػػػر ميػػػرؽمتركسػػػب،م

اوبصرؿما  مأصرا ماوسمسفماو رم م  مال بررؿماوترك ما ػ ماويػرا ،م ىػؿمت طسػهموػذنماو رااػدماويػ لسامرم
 راوبزلساماومتلبادس،مراوت موـمت تؽميسبيسبمربزلسبمبت ماآلفم رصامو  مررقتىبمو رصرؿمإو ممبمسرسد؟م

االمػػ مراقتصػبدعمدالػـ،م رتبػػ متػأوسرمأكوػرممػػفميػتكرفمتركسػبمبتػػ ممراػدما  تخبلػب مريػػطمبػراؾميسبيػ مرا 
ابمؿمداخ  مرخبرج ،ميب  مأـمأل .مريتجرعما تخبلب مسر سر/مبزسرافم ػ متركسػب،موكػفمارتػداداتىبمرتأوسروػبم

 يت   ماراصـمرمراكزمص مماو رارمرورلسب مادسدسم  ماوخبرج.م

وامأمػػفمقػػرم مبػػز ماو داوػػامراوت مسػػامرب سفػػهماوبركػػاماو رمسػػام)اوسمس ػػ (مس تلػػرافمأفماوميػػأوامتبروػػ مإوػػ مميػػأ
ر بؼم فرذوبمرقدراتىب،مرم  ىػبموػسسم  ػطممػفماورجػردمأمػبـمطبروػام ترك ،مراوردما  مخططممببصرسمتركسبمرا 
صػػ بااماوميػػىدماإلق سمػػ ،ملػػؿمأفمتكػػرفموػػ م فيػػىبم ػػ ميػػ اما يػػتىداؼ.موػػذوؾ،مس  ػػ مامتبػػبفما  تخبلػػب م

مػممبػزٍ مآخػرميس بيػمىبماويػ طا.مرلبوتػبو ممأردر بفمأر ،موـمقراادمبزلػهمرقسبداتىػبموب سػبم ػ ماختلػبرماويػراكا
إل ب ماوبز ممربدًامرمتمبيكًبمخ ؼمقسبداتهماوت متطبولهمل لرؿممرب اماوتاسسرمراوتأق ـمم ىب.مرل دمذوػؾ،مو ػبؾم
اختلػػبرمأبػػزا مرقػػرىماوم بررػػاماوتػػ مت ػػرؼمأ ىػػبم رصػػتىبمالخسػػرس،مو طػػمماوطرسػػؽما ػػ ما  ت ػػبؿملػػبولالدممػػفم

إ ىػػبمتم ػػؾماو ػػرسماوكب سػػاموتيػػ ـماو سػػبدس،موكػػفما متبػػبفمس  ػػ مكػػذوؾماو ظػػبـماويسبيػػ ممب لػػامإوػػ مأخػػرى،مرت ػػرؿ
اوتركػػػ ماوجدسػػػدم فيػػػه،مرقدرتػػػهما ػػػ ماإلميػػػبؾملػػػبولالدممتراّصػػػامخ ػػػؼماويػػػ طاماويسبيػػػسا،م بوميػػػأوام ػػػ م بسػػػام

ماوخطررس،مرمبم تبدثما همورمتركسبماوالا ماإلق سم ماوصبادم  ماو  دمالخسر.

 تم بحمد هللا


