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 واشىطً حشترط حغيير املىاهج لدعم "أوهزوا"

 8312\1\03  صفا –عمان 
قالػػمصادػػاي صكػػةصاألالػػلصتحاػػـصتلا وػػييص ااالػػلصا لػػسطؿصتلن "ػػطفصتل إنػػإلطاططفصألمااػػ اتألص فصت يت يصتحاط ألطػػلص

ألالػػلص وػػػيتيص سططػػػ صكػػةصتلااػػػاالصتلي تنػػػطلصاتل ػػلتـصتلوطايطػػػلصاعلػػػؾصل ػػاافصتنػػػ ا ت صتلػػػيىـصتلػػ  إلمصىإػػػ صتلاص
تحاط ألةصلها،صاتلعيصنط ـصود هصكةص قإطاةصتح يفصاتح ت ةصتل إنػإلطاطلصتلاو إػل،صوػيافصنػا طلصالواػافصاػفص

 اااإلؽصىاإطا هاصتلخاس.
طلص قيامصلألاا اتصول إلص سططػ صتلااػاال،صتل ػةصام اكمصتلاداي صلدوط لصألتلسيألصتح ياطلصمفصألت يت يصتحاط أل

نػقاإلصااطػلص ُ ي سصكةصايت نها،صل هلصلػإل صألػؿصاالػالصىنقػلصووػؽصتلوػاييصاق ػطلصتلن "ػطفصتل إنػإلطاططف،صاتة
لساءصااصطخصصتلا ػاؿصماصتلاقاااػلص ػيصتالوػ نؿ،صماص ووطػ ص تلقيسصألوادالصلإياللصتل إنإلطاطلصتلاالايي،صاتة

 تالا  ا لصتل إنإلطاطلأل.
اااػػػمصا ػػػسصتلادػػػاي ص لػػػ صأللػػػ إلصتلوطايطػػػلصىوػػػ ص لسػػػاءصتحالػػػإللصاتل والطػػػامصتلا وإقػػػلصوااانػػػوامصخادػػػلصاص

ااط اػا،صاىػيـصتل وػاإلةصاػ صص1967والق طلصتل إنإلطاطل،صاالؿصاىيصوإ ا صاألتلاألولألصاتلوػياتفصت نػ ت"طإةصتلوػاـص
 ميصالاإلصنطانةأل.

 فصألت يت يصتحاط ألطػػلصدػ ومصوػػتفصتنػػ ا ت صصاػفص ااوػػال،صقػاؿصتلا وػػييصتل نػاةصوانػػـصألمااػ اتألصنػػااةصالولػ 
 و ىهػػاصلإاألالػػلصااػػاإلصو دػػنوامص  اقوهػػاصاػػفصتحااػػ ات،صألاػػاصوػػييمص او هػػاصودػػ ؼص و ىا هػػاصوػػيافص قإطاػػةص

 لواافصانا طلأل.
ام ػػػػاؼصلإدػػػػوط ل،صألمفصنػػػػو ص خدػػػػطصصتلاالطػػػػامصتلا وػػػػييص خ ػػػػطألص و ىا هػػػػاصلأل ت ػػػػةصتلاو إػػػػلصاتح يفص

اهػػاصقػػيص نػػ إلط صت يت يصتحاط ألطػػلصا نػػهاصت  اوػػلصىإطػػال،صوطػػيص فصألتحااػػ اتألصاػػاص ػػلتؿصاتنػػ الااءصنػػا طلصالواػػافصا
 كةصا وإلصتن طوا ص قإطصصتلاناىيتمصتحاط ألطلصتلاقيالصلإاألاللأل.

اما ػػأصمفصألمااػػ اتألص ات ػػالص وػػيطامصاا"إػػلصكػػةصتحنػػاوط صاتحلػػه صتلاقوإػػلأل،صا طػػًيتصمفصتلاالطػػامصتلا وػػييصقػػيامص
،صوطااػػاص نػػإامصمااػػ اتصااهػػاصت فص2017اإطػػافصياال صكػػةصتلوػػاـصص350وإػػإص  اػػالةصاقػػيت هصلإاألالػػلص و ىػػامصوا

 اإطافصياال صكقإلصافصاعتصتلاوإإ.ص60اواص
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امألػيصألتل ػلتـصتحااػػ اتصوالاواكلػلصىإػػ صتلخػياامصتل وإطاطػػلصاتلدػوطلصات ااالػػلصتال  ااىطػل،صتلاقياػػلصحألالػ صاػػفص
اإطػافصال ػئصكإنػإلطاةصكػةصتح يفصص2طا هاصتلخاس،صااهـصلااءصخانلصانططفصال ئصكإنإلطاة،صكةصمقالطـصىاإ

 %ص ق طوًاصان إطفصليىصتلاألاللأل.ص42وانولص
الػػػػػييصىإػػػػػ صمفصألمااػػػػػ اتألص واػػػػػؿصوولطاػػػػػلص ااػػػػػلصاػػػػػفصم ػػػػػؿص ػػػػػاافصتنػػػػػ ا ت طلصخػػػػػياا هاأل،صتلاقياػػػػػلصلن "ػػػػػطفص

،صكػػػ فصتلاػػػيت سصنػػػ وق صتل إنػػػإلطاططف،صااالإاػػػاصمألػػػيصتلا ػػػاألصتلوػػػاـصلألااػػػ اتصوططػػػ صأل طاوػػػاؿ،صلا  اػػػ صتلن "ػػػطف
 ا  اول،صكطااصخاإل صتلاال طفصوتفصاعهصتلإوللصاةصلوللص اانؾصا  اافصيتخإة،صاكؽصالول .

ا ػػاو صأل ااػػاصاقػػاؿصاػػعتصااوػػفصاػػي ألافصلوقطقػػلصمفصتلن "ػػطفصتل إنػػإلطاططفصاو  ػػافصلإاخػػاإل صكػػةصألاكػػلصمقػػالطـص
ت صتحاط ألة،صااؤألػًيتصوػعتمصتلاقػمصوػتفص يت يصتلواإطامصتلخانلصتل ةصاقيـصتلخياامصكطهاأل،صاو وًاصىفصمن الصلإق ص

 تلاألاللصن وعؿصألؿصتل هايصلااتدإلصاهااهاصا قيطـصخياا ها،صو  صقوؿصتلق ت صتحاط ألة.
املا ص ل صمفصأل خ ط امصتل ااطؿصتحاط ألة،صاألااصقاؿصتلا األصتلوػاـصلألااػ ات،صطوػيصماػ تصوػايتصا ػا تصوطػيص

 تلول طلصا اواصاتو ألا تصكةصتلل ؽصتحانإلأل. االصطهييصاتويتصافصمألال صاناىةصتل ااطلص
ألاػػاصقػػاؿصلولػػ صأل فص خ ػػطألصتلانػػاىيتمصتحاط ألطػػلصنػػطخإؽص وػػيطامصىيطػػيي،صوطػػيصأل وػػ لصااػػاصانػػتللصنػػوؿص

اي نلص اوولصلألاا اتصاانػ قوإهـ،صاالإاػاصطوػ لصمط ػًاصىإػ صتلاوػؾصص700ملؼصإلال صاإلالولصكةصص525اداؿص
طفصاػػفصتلن "ػػطفصتل إنػػإلطاططفصتلػػعطفصاػػـصووا ػػلص لػػ صاوااػػامصاعت"طػػلصانػػتللصتلأل تاػػلصاتحاػػفصت انػػااةصلإانطػػ

 إلا "ل،صانوؿصيىـصمخ ىصكةصتح يفصالواافصانا طلصاتل  لصتلس وطلصاقإلاعصاليأل.
ال مص ل ص وييصألنوؿصاداؿصتلن "طفص ل صتل ىاطلصتلدػوطلصتحالطػل،صتل ػةص لػاؿص ىاطػلصتلواتاػؿصاتلخػياامص

  لصىإ صتلاوؾ،صمط ًا،صوقاؽصاأل تالصا  ا صوتألاإالأل.تحخ ىصتلااقعيصلإوطاي،صألااص و
اتى وػػػ صمفصألتل و ىػػػامصتلاقإدػػػلص ػػػؤال صمط ػػػاصىإػػػ صتحاػػػفصت قإطاػػػة،صكػػػةصاقػػػمص ات ػػػالصكطػػػالصتلااإلقػػػلصاخػػػاإل ص

 ا هيطيتمصا وييي،صا ويطيتص إؾصتلا  وإللصوالالطيصافصتل إل ؼأل.
نوطامصتلػػياؿصتحى ػػاءصكػػةصتحاػػـصاما ػػأصمفص ااطػػؿصاؤننػػلص انػػااطلصطوػػيصانػػتللص إلاىطػػلصوالألااػػؿصااػػفصدػػ

تلا ويي،صاوطًااصمفصتلاالطامصتلا وييصقاامصوا خػاعصقػ ت صنػطاييصىاػيصتل قإػطصصولػألؿصألوطػ صاػفص و ىا هػاصإلاطإػلص
 تحايصلألاا ات،صاتلاقيالصح ؿصتلن "طف.

ل،صألاػػاصاعألػػ صمفصألتلاالطػػامصتلا وػػييصألااػػم،صإلطإػػلصمألالػػ صاػػفصخاػػسصانػػ طفصنػػالصتلاػػااأصتل ػػ ييصتحألوػػ صلإاألالػػ
قاامصاولألؿصان ا صوا لاييصوخياامصتلاألاللصلن "طفصتل إنإلطاططف،صافصوطيصتل ػاييصاتللػ اكطلصاتلانػاءلل،ص
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الهػػعتصتلنػػو صكػػ فصتحااػػ اتص لػػو صواالا اػػافصلإلػػو صتحاط ألػػةصاقطاي ػػالصتلػػعطفص نػػياتصاوػػااةصتالل ػػلتـصوانػػاىييص
 تحلخاصصتلاو  طفصلإاخاإل أل،صوونوال.
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 ضيت مطزوحت حال فشل معالجت ألاسمت املاليت"أوهزوا": خياراث كا

 8312\1\03  صفا –غزة 
قاؿصايط صىاإطامصألماا اتألصكةصاليصاا طاسصلاالةص فصاألاللصتلسايصقيص  خػعصخطػا تٍمصمألالػ صقنػايصكػةصوػاؿصلػـص

   األفصافصصاوال لصتحلالصتلاالطلصتل ةص ا صوهاصقوؿصاا دؼصتلواـصتل ا ي.
ملػؼصاالػؼصنػط إقافصص13يصاناءصتالالاطفصمفصاال ةصتلاألاللصتلوالإصىيياـصام اؼصلاالةصخنؿصاقاللصا إ لص

  ات وهـصىفصله صطااط صتل ا ي،صالطً تص ل صمفصتل ات  صتلقايالصن  تال صخنؿصتلله طفصتلاقوإطف.
اإطػػافصياال صخػػنؿصالػػنيصنػػااتمصا ػػم،صلألاهػػاصلػػـصص50ال ػػمص لػػ صمفصتلألاطػػمصات اػػا تمصاتلنػػوايطلصقػػيامص

 ؿصتلواـصتلاا ة.  وؿصعلؾصخن
ص اإطػافصياال صاػفصلػ طولصانػاىيتمص وإػإصص65طااط صتل ا يصماهاصن  اقؼصىفص قيطـصص16امىإامصاتلاإلفصطـا

 اإطافصياال صلإاألالل.ص125قطا هاص
األػػافصتلػػ "طسصتحا طألػػةصقػػيصقػػاؿصكػػةص ياطاػػلصىإػػ صأل ػػاط  ألصكػػةصتلالػػااةصاػػفصطاػػاط ص فصوػػنيهص اػػاأصتل إنػػإلطاططفص

 “.لياال تمصنااًطاصاالص ااؿصميص قيط صماصتو  تـا"امصتلانططفصافصت”
اقػػػاؿصاا طػػػاس:صألىإطاػػػاصتل  ألطػػػ صو يطػػػلصكػػػةصخطا ت اػػػاص عتصلػػػـصاودػػػؿصىإػػػ صوقطػػػلصتحاػػػاتؿصتلاقياػػػلصاػػػفصتلاالطػػػامص

ملؼصإلال صكةصتلاػيت سصقػيصط و  ػافصص200اإطافصال ئصطن  طيصافصخياا ااصاص1.3تلا ويي،صااعتصطواةصمفص
 لإ   أل.

إل  ااص طقػػاؼصووػػألص إػػؾصتلخػػياامصكػػ فصعلػػؾصط ػػ صولاػػاؿصتحإل ػػاؿصاتلوالػػلصتلوااػػل،صكطاػػاصام ػػاؼ:صأل عتصت ػػ
 طقاؿصلةصتحإل اؿصتل ناطعص فصىإطهـصتالن ا ت صوال وإطـصتحنانةأل.

%صاػػفصتلن "ػػطفصواإطػػافص77طلػػا ص لػػ صمفصادػػؼصنػػألافصقإلػػاعصاػػليصط إقػػافصانػػاىيتمصاعت"طػػلصكػػةصوػػطفصمفص
 لص ل صاناىيتمصاعت"طل.ال ئص ق طًوا(صكةصتلقإلاعصاـصووا 

اعأل صتلانػ"اؿصتحااػةصماػالصأل عتصلػـصاػ األفصاػفص قاػاعصاتلػاإلفصاػفص سططػ ص مطهػاصوطػاؿصقإلػ صتل ااطػؿصكػ فصتل قػ ص
 تلايق صنطألافصواا لا صالطٍيصافصتحلخاصصكةصاليأل.

فص سإلطػلصاملا ص ل صمفصألؿصتلخػياامصتل ػةص قػياهاصألمااػ اتألصوالًطػاص  ػ يصألاػاصاػاصاو ػاي،صلألػفص عتصلػـصاػ األفصاػ
تلػػيطفصتلاػػالةصكنػػاات الصالػػاألؿصوقطقطػػلصخػػنؿصمنػػاوط صكطاػػاصط وإػػؽصو قػػيطـصتلانػػاىيتمصتلسعت"طػػل،صقػػا"ًن:صألمااااػػاص

 الناللصمناوط صكقإلصلطألافصواقيا ااص قيطـصتلاناىيتمصتلسعت"طلأل.
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 7تــــــدولي شــــؤون
 

فصاإطػػافصياال صاػػفصتحاػػـصتلا وػػيي،صااػػةصانػػااالص ػػ"طإلص ػػًيت،صلألػػص27ال ػػمص لػػ صمفصألمااػػ اتألص ودػػؿصىإػػ ص
تق  تًوػػاصألػػافصنػػاوًقاصللطػػاييص إػػؾصتلانػػولصلػػـصطاػػ صوال اوطػػلصتلوااػػلصاخداًدػػاصاػػفصإلػػ ؼصتلاالطػػامصتلا وػػييصتل ػػةص

 تى   مصىإ صق ت صلطاييص إؾصتلانااال.
  



 

 ــــشئ

 8تــــــدولي شــــؤون
 

 خامىئي: أمزيكا هللذ الدواعش إلى أفغاوطخان لهذه ألاضباب

 8312\1\03  81عربي -لندن
 لاالطامصتلا ويي،صواقؿصاقا إةص الطـصتلياللص ل صمكساان اف.ت هـصتلا ليصتحىإ صت ط تاة،صىإةصخااا"ة،صت

اقػػاؿصخػػااا"ةصكػػةص دػػ طوامصاقإ هػػاصاألالػػلصأل نػػاطـأل،ص فصاػػيؼصتلاالطػػامصتلا وػػييصاػػفصعلػػؾصاػػاصأل و طػػ صتنػػ ا ت ص
  ات يااصكةصتلااإلقل،صا اكط صتحافصلإألطافصتلدهطااةأل.

اق ػػؿصتلا"ػػامصاػػفصتلاػػاتإلاطفصتحكسػػػافصصام ػػاؼصمفصألودػػاامصيتىػػ صلهػػ مصكػػةصتالا طػػاالمصتل ػػػةصميمص لػػ 
 خنؿصتحله صتلاا طلأل.

ام يؼصقػا"ن:صألتحطػػاييصتل ػػةصما ػيمصيتىػػ صاػػفصم ػػؿصتنػ خيتاهاصألػػتياتمصلإػػـصا  طاػلص ػػيصتللػػو صتلّنػػا يص
صوويصالطالصيتى صكةص إؾصتلاااإلؽص ل صاقإالصتل صمكساان اف،صاكةصتلوقطقػلصكػ فصتلا ػال ص اتلو تقة،ص وايصتلطـا

 ؿصىإ صاعتصتلاخإلإلأل.تحخط يص ي
خػػااا"ة،صقػػاؿص فصألنطانػػلصما طألػػاصوالي  ػػلصتحالػػ ص ألاػػفصكػػةص لػػساؿصتلااإلقػػلصوا نػػها،صاو ػػ صتالنػػ ق ت صىػػفص
تلااإلقػػل،صامفص الػػسؿصتللػػوا صاتلوألااػػامصوا نػػهاصألػػةصالص  ألػػ صكػػةصاوا  ػػلصىااػػؿصتالنػػ ألوا صتلخوطػػيصميص

 تلألطافصتلّدهطااةأل.
 ػػايصتل ا ػػ صاػػاص و طػػ صتنػػ ا ت ص ات ػػيااصكػػةصتلااإلقػػل،صا ػػط اصمفصال ػػمص لػػ صمفصاػػيؼصما طألػػاصتلالػػااةصاػػفص ط

ألتحا طألافصاـصنو صلإ ا  صكةصمكساان اف،صاتلا ال صتل ةصُ   أل صكةصاعهصتلااإلقلص وػمصتنػـصتلاػعا صاػفص
واتلةصىل طفصىاااص  ـصولألؿصاوال صماصاط صاوال صافصقوؿصىانءصما طألاصتل ةص هيؼصىوػ صخإػؽصتل ا ػ ص

صاصا ا ط صال وهاصتلنطانطلصاتالق دايطلأل. ل صوااطلص ات يا
ص  



 

 ــــشئ

 9تــــــدولي شــــؤون
 

 موضكو جصف "جلزيز الكزملين" بالخطوة غير املطبوكت مً إلادارة ألامزيكيت

،صااصنا الصأل ق ط صتلأل اإطفألصتلعيص ـصمنااءص  اص.ملخص210 وإطقاصىإ صال صالت يصتلخلتالصتحا طألطلصتلطـا
 8312\1\03   رشا خمف/ األناضول

تى و مصاانألاصمفصأل ق ط صتلأل اإطفأل،صتلعيصال  الصاتلاإلفصاط ـصمنااءصاق وطفصاػفصتلػ "طسصكنيطاطػ صوػا طفص
 قيص إلالهـصىقاوامصما طألطل،صألخإلايصاط صانواقلصا ن وؽصتل اقؼصاتل وإطؿأل.

صتلالنالاء،صىفصتل "انلصتل انػطلصقالهػاص اػالصألصاػفصتل ػ ا يص وإطػؿص ألصتلاوإطل،صتلطـا ااقؿصااق صقاايصأل انطاصتلطـا
 ااص ـصال ه،صاوقطقلصاعهصتلقا"الصتلاانولأل.

 ام اكمصكةصوطافصألوويصتل وإطؿصنا ادؿص ل صووألصتالن ا ا ام،صات فصيىاااصماّلصان وؽصتحويتيأل.
 ط ،صتلعيصط  افصمنااءصلقطايتمص كطولصكةص انطا،صوتاالصألما صاط صانواؽأل.ألااصاد مصتل "انلصتل ق ص

 افص ااوال،صتى و صوا طف،صال صقا"الصألىقاوامصتلأل اإطفألصافصتلاالطامصتلا ويي،صألىاؿصىيت"ةأل.
ام ػػاؼصمفص انػػطاصنػػ ا ا صىػػفصت خػػاعصخإلػػاتمص يتصىإػػ صألقا"اػػلصتلألػػ اإطفألصتحا طألطػػلصانػػ  او صتلا ػػ صىػػفص

 تلألن ص اوأصاتلقاكإلص نط صاط ا  صىإ ص انطاصتالا ااـصوالق اطاصتليتخإطلأل.ألال ،صقا"ن:صأل
اخػنؿصت  اػاعصاػػ صاألػنءصاقػػ هصتالا خػاوةص يتصىإػ صنػػؤتؿصوػاؿصىػػيـص ي تمصتنػاالصكػةصألقا"اػػلصتلألػ اإطفأل،صقػػاؿص

 االوًا:ألص االصما صالىلأل.
ا"اػلصتلألػ اإطفألصتحا طألطػلص نػاايصاوهعتصتلخداص،صقاؿص "طسصتلال تءصتل انػةصيطاط ػ يصايكطػيؼ،ص فصقطاػلصألق

 د  .
 اتى و صايكطيطؼصمفصتلقا"الص واؿصإلاوواص اططلطاصا ناـصتلونقامصوطفصتلوإيطف.

 امأليص "طسصتلال تءصتل انةصماالصكةصواؿصيخإمصتلقا"الصتحا طألطلصوطلصتل ا طع،صك فصونيهصن  يصولألؿصان"ـ.
،صاػػاصمنػػا الصأل ق طػػ صتلألػػ اإطفأل،صتلػػعيصا ػػاءمصاػػعهصتل دػػ طوامص وإطقػػًاصىإػػ صالػػ صالت يصتلخ لتاػػلصتحا طألطػػلصتلطػػـا

الطػػ تص انػػطاصالخدػػطامصص114  ػػؿصمىاػػاؿص انػػةصوا  ػػاكلص لػػ صص96ملػػخاص،صااػػاهـصص210 ػػـصمنػػااءص
 كةصتلياللصانطانطاصاق ًواصافصتلقطاييصتل انطل.

اتلاا"ػ صتحاؿصلػ "طسصاافصوطفصتحنػااءصتل ػةصمي  ػمصكػةصتلقا"اػل:ص "ػطسصتلػال تءصتل انػةصياط ػ يصايكطػيطؼ،ص
تلوألاالصتل انطلص طسا صلاكالاؼ،صاالط صتلخا  طلصتل انةصنػط اةصالكػ اؼ،صا "ػطسص يت يصتلألػ اإطفصماإلػافص

 كاطاا،صاتلنأل  ط صتلدو ةصلإ "طسصتل انةصياط  يصوطنألاؼ،صوون صتلادي صا نال.



 

 ــــشئ

 10تــــــدولي شــــؤون
 

ما طألاصاػفصخػنؿصتلوقاوػامأل،صتلػعيصصاقيصمىيمصالت يصتلخلتالصتحا طألطلصاعهصتلقا"الصاكقاصلقااافصألاألاكولصمىيتء
  ـصناالصاا دؼصتلواـصتلاا ة.

اعألػػ صتلوطػػافصتلدػػاي صىػػفصتلػػالت يصمفصتلقا"اػػلصالص واػػةصكػػ ألصىقاوػػامصىإػػ صاػػؤالءصتحلػػخاص،صالألػػفصطاألػػفص
 ك  هاصكةصتلان قوؿ.

امص  ػػي صت لػػا يص لػػ صمفصااػػاؾصىػػييصاػػفصتحلػػخاصصتلاي  ػػلصمنػػااؤاـصكػػةصتلقا"اػػلصطخ ػػوافصوال وػػؿصلإوقاوػػ
صتحا طألطل.

ص  



 

 ــــشئ

 11تــــــدولي شــــؤون
 

 إدارة جزمب جصهين الحل الطياس ي والعزب ًخآمزون   

 8312\1\03  الجزيرة نت   ماجد أبو دياك
قػػ  صتلػػ "طسصتحاط ألػػةصتل يطػػيصيااالػػيص  اػػ صتلػػيك صووػػؿصنطانػػةصلإق ػػطلصتل إنػػإلطاةصطنػػ ايص لػػ صاػػاصطإل وػػالص

تلػػػياؿصتلو وطػػػلص   ػػػاالصتلوػػػؿص "ػػػطسصتلػػػال تءصواطػػػااطفصا اطػػػاااصاػػػفصوػػػؿص قإطاػػػة،صطق ػػػةصوواإطػػػلص إلوطػػػ صاػػػ ص
تلنطانةصلإق طلصتل إنإلطاطلصا  أللصىإ صاوادػ يص طػ تفصوال وػاافصاػ صياؿصى وطػل،صاتة وػا صتل إنػإلطاططفصىإػ ص
تلقوػػػاؿصوواإطػػػامص ػػػاإلطفص لػػػاؿصدػػػو تءصنػػػطااءصاتح يفصاياالصمخػػػ ىصكطهػػػاصالقػػػؿصنػػػألااةصاػػػفصتلن "ػػػطف،صألػػػياؿص

 تلخإطلصاما اوا.
ط ػايص نػاطلصكػةصتلااإلقػلصاطت ةصعلؾص ػافص ا ػالصتلػ "طسصتح اط ألػةصلإ  ألطػلصىإػ صتلدػطفصاألا طػاصتللػاالطل،صاتة

طػ تف(،ص  اهيصلنانوا صتلاونا صااهاصلإ   غصل ويطامصاوإطلصامخػ ىصيالطػلصوااهػاصتلدػطفصاألا طػاصتللػاالطلصاتة
فصألاامصلطنمصااهاصاات هلص انطاصتل ةص اييصا اعااصكةصتلااإلقل،صاخداداصىو صتلا ايصتلقػايصاتلاهػطاف صاتة

 كةصنا طا.
 د قلصدهطااطلصواا طال

كػػػةصتل نػػػاطؽصلدػػػ قلصمقاوػػػالصوهػػػاصدػػػه هصتلطهػػػاييصتلدػػػهطااةص ا طػػػيصص-ااػػػعص نػػػإاالصقطػػػاييصماط ألػػػا-وػػػيمص  اػػػ ص
 ألالا ،صتلعيصىطاالصان لا ًتصلالصاألإ الصوواإطلصتلننـصكةصتلل ؽصتحانإل.

تللػػ ؽصتحانػػإل،صاُطإلإَػػؽصصألاػػاصىػػطفص  اػػ صانػػؤاالصا إل كػػاصوخػػ صاػػاص طنػػافصاػػ طاونمصاوواالػػاصخادػػاصلػػالص لػػ 
ىإ صاعتصتل  ؿصلق صاهايسصد قلصتلق فصتل ةص نو ص اهاءصتلق طلصتل إنإلطاطلصىوػ صوػؿصق ػط ْةصتلن "ػطفص
اتلانػػ اإلاام،صا ػػاإلطفصتلن "ػػطفصتل إنػػإلطاططفصكػػةصتح يفصانػػطااء،ص  ػػاكلص لػػ صتالى ػػ تؼصوالقػػيسصىادػػالص

 ااوييصلإألطاف.
 صتلػ "طسصتل إنػإلطاةصاواػايصىوػاسصالنػ "ااؼصتلا اا ػامصاػ صألااصمفصا طاونمصاػاصاػفصا ػ صلػ اإلاصىإػ

 نػػػ ت"طؿ،صاااهػػػاصتالو وػػػايصىػػػفصتلالاا"طػػػلصكػػػةصتلا اا ػػػام،صاتلوػػػيءصوالوػػػؿصت قإطاػػػة.صااػػػاصتلػػػعيصإلالػػػ صوقإلػػػ ص
تلاناىيتمصىفصتحن ى،صاىػيـص واطػؿصتحاػاتؿص لػ صقإلػاعصاػلي،صك ػنصىػفص تألطػيهصمفصتالانػوا ص لػ صوػيايص

ص ي.ما صاط صات يصوالاص1967
ص
 



 

 ــــشئ

 12تــــــدولي شــــؤون
 

صىإ صتل الة:  اىاؿصألالاط صاا طاونمصىإ ص ا الصخإللص قـا
 ػػػاافص  ػػػاؽصتلألطػػػافصتلدػػػهطااةصكػػػةصاوطإلػػػالصو وططػػػيصتل هيطػػػيتمصتل ػػػةص ات هػػػالصاتلا االإػػػلصكػػػةصتلاقاااػػػلصص-1

 تل إنإلطاطل،صىو صوؿصنطانةصطد ةصتلق طلصاطاهةصالألإ ها.
واػػاص اإألػػالص-يصوػػفصنػػإاافصل وػػؿصتلنػػوايطلصتنػػ سنؿص اوػػلصوألػػاـصتلنػػوايطلصكػػةص الوطػػمصتلا طػػيصتلقػػايـصاواػػص-2

 ا ػػػػعصتلنطانػػػػامصتحاط ألطػػػػلصكػػػػةصتلااإلقػػػػل،صاىإػػػػ صتحخػػػػصص وّاػػػػةص اهػػػػاءصتلق ػػػػطلصص-اػػػػفصالقػػػػؿصاػػػػالةصانطانػػػػة
تل إنػػإلطاطلصا  اطػػ صتلااإلقػػلصكػػةصاات هػػلص طػػ تف،صاتل ػػسإلصىإػػ صىوػػاسصلإوػػاييصاطػػ صتلالػػ اإللص لػػ صإلاالػػلص

 تلا اا امصا صت ن ت"طإططف.
دػػػ قلصتلقػػػ فصتل ػػػةصنػػػ اِ يصوػػػنصل دػػػ طلصق ػػػطلصلن "ػػػطفصتل إنػػػإلطاططف،صا اهػػػةصق ػػػطلص ا ػػػالصاػػػاصطنػػػا صص-3

 تلقيسصوقوالهاصىادالصااوييصلإألطاف.
 اهاءصق طلصتلان اإلاام،صاتن "ااؼصتلا اا امصتل إنإلطاطلصت ن ت"طإطلصيافص و طػؾصتلااقػؼصت نػ ت"طإةصص-4

 كةصق اطاصتلوؿصتلاها"ة.
اطلصوالا ػػػةصقػػػيااصكػػػةصتلوػػػؿصتلنطانػػػة،صاتلانوقػػػلصتحااطػػػلصلإاقاااػػػػل،صتلق ػػػاءصىإػػػ صتلاقاااػػػلصتل إنػػػإلطص-5

 ا   طؼصاااووهاصتلاالطلصاتلول طل.
 خ اعص  ألطػاصاقإلػ صتلإ ػطفص اػالنفصاإلػاءصاوااطػاصانطانػطاصلإاقاااػل،صاعلػؾصو لػساؿص  ألطػاصودػ تىهاصاػ صص-6

وا صمفص ػلءتصاػفصتل ػاإلطفصتحأل تي،صاقإل صواوااللصكؾصتلودا صىاها،صك نصىفص ياامصاد صكةصتلوؿصواى 
 نط ـصىإ صم ت ةصنطااء.

كنػػػػ  ـصص-تلػػػعيصطلػػػػو صو ػػػطاعصيا هصونػػػو صتى ػػػػ تؼصاتلػػػاإلفصوالقػػػيسصىادػػػػالصااوػػػييصلإألطػػػاف-ماػػػاصتح يفص
 اوال لصاات نالصنطانطاصااالطاصلطقوؿصوال اإلطفصىإ صم ت طال.

ةصااطػؾصوػاسصماػاـصتلألاطنػمصتن ألااالصلإيا صتلا دهطفص يت يص  ا ؛ص اءمص د طوامصاا" صتل "طسصتحاط أل
،صاعلػػػؾص ا طػػػعتصلإقػػػ ت صتلػػػعيصمىإاػػػالصتلػػػ "طسصتحاط ألػػػةصكػػػةص2019و تألطػػػيصاقػػػؿصتلنػػػ ا يصتحاط ألطػػػلصلإقػػػيسصىػػػاـص

 يطناو /ألااافصتحاؿصتلاا ة،صواالى  تؼصوالقيسصىادالصلإألطافصت ن ت"طإة.
كػػػةصتلوادػػػالص-يصتهللصتلالػػػااةصاألااػػػمصلطػػػا يصوػػػاسصاو اكػػػلصوػػػال ا  صاػػػ صتح يف،ص عصموإسػػػالصتلوااػػػؿصتح ياػػػةصىوػػػ

مفصألتلقػػ ت صتحاط ألػػةصولػػتفصتلقػػيسصلػػـصطػػتمصكػػةص إلػػا ص نػػاطلصلػػااإلصلإدػػ تعصت نػػ ت"طإةصتل إنػػإلطاة،صص-ىّاػػاف
اطاالؿصادي تصاو انصلويـصتالن ق ت صكةصتلااإلقلأل.ص الصمفصعلؾصلـصطااػ صوػاسصاػفصتلقػاؿصلاإػؾصتح يفص فصميص
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وال  ااأل،صا  اانصوعلؾص تالط صق ت ص  ا صولػتفصتلقػيسصىإػ صصخنؼصط وإؽصوالويايصاتلا  صتلاها"ةصنُطوؿّص
 تلواإطلصو ا ها.

 اهاطلصتلاناإللصتحاط ألطل
اىّطفصتل "طسصتحاط ألةصتلاوااةصاتلان لا صتلخاصصوػالصخػنؿصتلواإػلصتل "انػطلصتلطهػاييصيط ػيصك طػياافصنػ ط تص

او إػػل،صألاػػاصىّوػػ صىػػفصيىاػػالصل انػػط صلػػونيهصلػػيىص نػػ ت"طؿ،صااػػاصطػػيىـصاقػػؿصتلنػػ ا يصتحاط ألطػػلص لػػ صتلقػػيسصتل
 تالن طإلافصكةصتل  ل،صاط كألصألعلؾصوؿصتليال طف.

اطاوػػ صيىػػـصمى ػػاءصك طػػؽص  اػػ صكػػةصتلوطػػمصتحوط ػػافصألػػااهـصطهػػايت،ص الصمفصيىػػـصوػػاسصطػػت ةصلألااػػالصانػػطوطاص
صتلانػطأصتلاخإػصصتلػعيصنػطقايصاو ألػلصألا ا ػيافأل، تل ػةصص ا طإطا،صط ىصمفصقطاـص ن ت"طؿصااطاا هػاصطو ػؿصوقػيـا

ن ؤييص ل صتالا دا صىإ صتلأل ا صاوا ّواعصتلطهايصلإانطأصماصق إهـ.صااعهصتلوقطييصالص خػيـصتلطهػايصكػةصتلاهاطػل،ص
 الألاهاصوالانولصلإدهاطالصاوإللصكةصت  اهصتلوداؿصىإ صتليىـصتحاط ألة.

تا هػػ صووػػيصقػػ ت صاقػػيص ممصدػػوط لصتحاول كػػ صتلو طإلااطػػلصمفصيا صتلاالطػػامصتلا وػػييصألانػػطإلصنػػنـصكػػةصتلااإلقػػلص
  ا صتالى  تؼصوالقيسصىادالصلإألطافصتلدهطااة،صااةصاوقلصكةصعلؾصلػاالصمفصتلااقػؼصتلو وػةصألػافصا ػلا تص

 لادالأصااألان صلخدطل.
اقػػػيصأللػػػؼصقػػػ ت ص  اػػػ صىػػػفصتليات طػػػلصااتقػػػؼصقػػػاييصألػػػؿصاػػػفصادػػػ صاتلنػػػوايطل،صكهػػػـصط ك ػػػافصتلقػػػ ت صىإاػػػاص

وػيىصاوا  ػلصل نػلصلإقػ ت صيافصمفصطػ األفصاػفصلولوػلصتلااقػؼصاط واااافصاوالصن ت،صوانػ الااءصتح يفصتلػعيصم
تحاط ألػػة.صألاػػاصمفصتى ػػ تألصتح يفصطاألػػفصتو ػػاتؤهصوالانػػاىيتمصتلاالطػػل،صالألػػفصانػػتللصتلنػػطاييصىإػػ صتحاػػاألفص

 تلاقينلص لؿصىقييصخادلصوويص يخؿصتلنوايطلصكةصتلاااكنلصىإطها.
اعصكػػةصا إػػسصتللػػطارصتحاط ألػػةص ػػافصاػػاألطفصاكػػةصاػػعتصت إلػػا ؛ص ػػاءمص دػػ طوامص "ػػطسصل اػػلصخػػياامصتلػػيك

تل ػػةصقػػاؿصكطهػػاص فصادػػ ص  قهقػػ ص لػػ صتلػػا تء،صالػػط تص لػػ صمفصواإػػلصىوػػيصتل  ػػاىصتلنطنػػةصاطػػ صتلانػػواقلصىإػػ ص
ص19ألتلالاإلصتلنطانةصاوقاؽصت انافصتحنانطلصميمص ل صنػ فصىلػ تمصت الؼصاػفصتلاوا  ػطف،صواػفصكػطهـص

 لا أل.ص3500ااتإلااصماط ألطاصاواتلةص
 ػػاؼصتلنػػطاا ا :صألكا "اػػاصواى قػػاؿصىػػييصا لتطػػيصاػػفصتلا لػػوطفصلإ "انػػلصم وػػ اتصىإػػ صتالانػػوا ،صااػػاصطؤألػػيصام

ا ايصااارصقاوةصاخاؼصافصلطاييصتالا قاـ.صاافصيافصاااكنلصوقطقطل؛صك ّاالصافصتلدو صمفصا ىصألطػؼصطاألػفص
 لهعهصتالا خاوامصمفص ألافصو يصماصىايللأل.
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كػػػةصاػػػعتص-تحاط ألطػػػلص ُػػػي ؾصمفصتلنطنػػػةصتاقنوػػػةصاقا ػػػؿ،صالألاهػػػاص و ا ػػػالصاقػػػاؿصاوإقػػػافصنطانػػػطافص فصت يت يص
 الن ألااؿصد قلصتلق ف،صخداداصكةصتللؽصتلا وإؽصااهاصونطااء.ص-تلاقم

 ان قوؿصتل ناطلصاتلد تع
ماػاصوالانػػولصلإنػػإإللصتل إنػإلطاطل،صكقػػيصوػػيمصتل إػاطأصوالودػػاصلووػػاسصوطااػاصقػػاؿص  اػػ ص فصألتل إنػإلطاططفصقإإػػاتصاػػفص

عتصلػػػـصطاتكقػػػاتصىإػػػ صتلوػػػاييص لػػػ صاوايالػػػامصتلنػػػنـصو ىاطػػػلصاتلػػػاإلف،صك ااػػػاصنػػػاوإؽصتو ػػػ تـص تلاالطػػػامصتلا وػػػيي،صاتة
اناىيتمصوا"امصانططفصتلياال تمأل.صامى  صىفصماإالصكػةصمفصألطوػايصتل إنػإلطاطافص لػ صتلااإلػؽصتلنػإطـصلإنػوةص

 افصم ؿصتلننـأل.
 نػػػ ت"طإطلصواطػػػااطفصا اطػػػاااصىإػػػ صاػػػاا صخػػػنؿصت  ااىػػػالصوػػػ "طسصتلوألااػػػلصت-اػػػفصااوطػػػلصمخػػػ ى،صمألػػػيص  اػػػ ص

مفصألتلن ا يصتحاط ألطلصنط ـصتك  اوهاصوالقيسصكةصاقػمصاػاصاػفصتلوػاـصص-تلاا يىصتالق داييصتلوالاةصكةصيتكاس
 تلاقوؿ...،صلقيصمللااصتلقيسصافصإلااللصتلا اا امألصواؿصميص ناطلصقايالصا صتل إنإلطاططف.

 فصص-كػػةصألإاػػلصلهػػاصوػػاحاـصتلا وػػيي-تحاػػـصتلا وػػييصاطألػػةصاطإػػةصااػػفصااوط هػػا،صقالػػمصتلااياوػػلصتحاط ألطػػلصكػػة
ألىواسص كألصيا صاتلاإلفصكػةصىاإطػلصتلنػنـأل،صاؤألػييصمفصألتلنػنـصتلوقطقػةصط إلإػ صقطػاييصلػيطهاص  تييصاا ااػلص

 لإا ةصكةصىاإطلصتلننـ،ص ل ص اا صتالى  تؼصوالوقا"ؽصتلدوولأل.
اسصتالاإلػنؽصاػفصتلا إػسصتلا ألػليصتل إنػإلطاةصطت ةصعلؾص اـص وؼصااقؼصتلنإإللصمدن،صوطيص كألصىو

ن ت"طؿ،صألااصكلؿصكػةص ا ػالص  اػاعصاإلاػةصكإنػإلطاةصلاات هػلص دػ طلص ال خاعصق ت تمصوانالصولتفصتل ناطلصاتة
تلق ػػػطل،ص عصلػػػـصطاوقػػػيصتلا إػػػسصتلػػػاإلاةصوو ػػػا صألاكػػػلصتلقػػػاىصواػػػاصكطهػػػاصواػػػاسصاتل هػػػاي،صا كػػػألصت خػػػاعصميص

  صاليصىإ صتحقؿ.خإلاتمص إلنؽصادالولصوقطقطلصااقؼصودا
اماػػاـصاػػعتصتل دػػهطفصتحاط ألػػة،صاتاهطػػا صىاإطػػلصتل نػػاطل،صاتك قػػا صتلنػػنـصت قإطاػػةص لػػ صميصك دػػلصلإوػػؿص اػػـص
تاػػياامصتلنػػوايطلصاادػػ صكطػػال؛ص وػػ لصتلوا ػػلص لػػ صااقػػؼصكإنػػإلطاةصاّاوػػيصطنػػ ايص لػػ ص ؤطػػلصاإلاطػػلص ااوػػل،ص

 لإ دييصلخإل صتلهطاالصتلدهطااطلصتلايىاالصماط ألطا.
اعتصتلنطاؽ؛ص اءصخإلا ص "طسصتلاأل  صتلنطانػةصلواػاسص نػااىطؿصااطػلصلط ػ صتلاقػاإلصىإػ صتلوػ اؼ،صاكةص

وطااػػاصيىػػاص لػػػ صىقػػيصاػػػؤ ا صكإنػػإلطاةصلػػػااؿصكػػةصتلػػيتخؿصاتلخػػػا م،صلاااقلػػلص نػػػ  ت ط طلصكإنػػإلطاطلص  دػػػيىص
 لإلن  ت ط طلصتحاط ألطل/ت ن ت"طإطلصل   صق ط ااصتلاإلاطل.
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مسصت ن  ت ط طل:ص ولطُلصتلادالولصتلاإلاطلصىإػ صقاىػييصتللػ تأللصاتليطاق تإلطػل،صاإلال صااطلصوتفصطألافصىإ ص ص
اهػاءصاوااػػايصقإلػاعصاػلي.صال ػػمص لػ صمااطػػلص إػؾصت نػػ  ت ط طلص ات نػ تعصو ا ػالصخإلات هػػاصيافصىات"ػؽصا إألػػؤ،صاتة

 ػؽصىإػ صكةصلؿصكلؿص ن  ت ط طلصتلا اا امصاتل ناطل،صا طً اصمفصألمانإاصمدوأصخإؼصلها اا،صاا طػيصمفصا 
 تلاقااالصوألؿصملألالهاأل.

 فصتن ا ت ص كألصىواسص ط ايصو ااالصاإلاةصكإنإلطاةص اا صنط وإالصىا نصمـصو نصخا مص إلػا صتلاوايلػلص
صتل إنإلطاطل،صخداداصمفصاتلاإلفصلّاومصلالصوويـصماإط ال،صتحا صتلعيصط وإالصطإ تص ل صلووالصالصمفصط اأّل صلال.
ص  
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 اجخماع دولي: اللدص فلططيييت وسيارة الاكص ى جشء مً مىاضك الحج والعمزة

 8312\1\01 -معا -انقرة
 اػػالصألطاوسػػةصىإػػ صتلوػػالـصت نػػناةصتى وػػا صتلقػػيس،صقػػاؿص "ػػطسصتللػػؤافصتليطاطػػلصتل  ألطػػلصىإػػةصم وػػا ،صتلالنالػػاء،ص

ق ػػطلصالػػ  أللصل اطػػ صتلانػػإاطفصالػػطسصلإ إنػػإلطاططفصماتلوػػ  صكقػػإل،صاتل تألطػػيصوألػػؿصتلااانػػوامصىإػػ صوقطقػػلصمفص
 تلقيسصاةصتلوادالصتحويطلصل إنإلطفأل.

لػؤافصتليطاطػلص اءصعلؾصكػةصتلوطػافصتلخ ػااةصتلػعيص ػنهصألم وػا أل،صلاػؤ ا صيالػةصولػتفصتلقػيس،صىقي ػالص "انػلصتل
،صوالػا أللصىإاػاءصيطػفصانػإاطفصاػفصوػاؿص تل  ألطلصكةص نإلاواؿ،صتاإلإقمصمىاالػالصماػسصت الاػطفصاتخ  اػمصتلطػـا

 تلوالـ.
اػػايي،ص اطػػ صتلانػػإاطفصكػػةصتلوػػالـص لػػ صلطػػاييصص22ايىػػاصتلوطػػاف،صتلػػعيصت  ػػؽصىإطػػالصتلوا ػػ اف،صاتلاؤلػػؼصاػػفص

إلطف،صا وػؿصلطػا ت هـص لػ صتلانػ يصتحقدػ ص ػلًءتصاػفصتلاىةص  اهصتلق طلصتل إنػإلطاطل،صا ألالطػؼصلطػا ت هـصل إنػ
 ااانؾصتلولصاتلوا يصتل ةصطؤيااها.

الييصمفصتلقيسصوألاهاصتلويطيصافصتللوا صىإ صا صتل ا طخ،صاماهاصىالمصمألال صتحىػاتـصىيتلػلصانػإااصخػنؿص
 ك  يصوألاهاصافصقوؿصتلانإاطف.

تلانػػ يصتحقدػ صكػةصتلوػػ تالصتل وإطاطػل،صاػػفصامألػيص ػ ا يص ي تمصتلاوإااػػامصتل ا طخطػلصىػفصتلقػػيسصاكإنػإلطفصاص
 م ؿصاقؿصتلق طلصتل إنإلطاطلصولألؿصمك ؿصلأل طاؿصتلقايال.

طعأل صمفص "انلصتللػؤافصتليطاطػلصتل  ألطػل،صمىإاػمصتلنػومصتلاا ػة،صكػةصوطػاف،صمفص نػإلاواؿصن ن  ػطؼصطػااةص
ق ػػطلصتلقػػيسصاتل تألطػػيصصطاػػاط /صألػػااافصالػػااةصتل ػػا يصت  ااًىػػاصيالًطػػاصوػػاؿصتلقػػيس،صوهػػيؼصتلػػيكاعصىػػفص30اص29

صىإ صمااط هاصكةصتلوقطييصت نناطل،صاألعلؾص ولطلصالاى صتل  اافصا صتللو صتل إنإلطاة.
ص  



 

 ــــشئ

 17تــــــدولي شــــؤون
 

ضفير أمزيكا الطابم في اضزائيل: جصزيح جزامب كد ًكون املطمار ألاخير بـ"وعش 

 املفاوضاث"..وموكف "الليادة الفلططيييت" خطؤ!

 8312\1\01أمد/ تل أبيب: 
ا طألػػةصتلنػػاوؽصكػػةصتنػػ ت"طؿصيتفصلػػوط اصمفصوػػيطيص  تاػػ صىػػفص لتلػػلصتلقػػيسصاػػفصىإػػ صإلاالػػلصمألػػيصتلنػػ ط صتح

تلا اا امصاةصمقػاتؿصاطػ صيقطقػل،صاما ػأصماػالصوػعلؾصقػيصيّؾصتلانػاا صتحخطػ صكػةصاوػ صتلا اا ػامصاانػؼص
 وهعتصتل د طأصميصا اا امصان قوإطل.

:صألمى قػػػيصمفصلسػػػلصتلػػػ "طسص  تاػػػ صىاػػػيااصاقػػػاؿصتلنػػػ ط صيتفصلػػػوط اصخػػػنؿصاػػػؤ ا صتحاػػػفصتلقػػػااةصكػػػةصتنػػػ ت"طؿ
ط وييصىفص لتللصتلقيسصافصإلااللصتلا اا امصاط صيقطقلصولألؿصألوط ،صكاوفصالصاوػ ؼصوقػاصاػاصتلػعيصطواطػال؛ص
عتصألػػافصطواػػةصماػػالصالصطا ػػيصلػػةءصلإ  ػػااألصىإطػػال،صاواػػاصمفصتل إنػػإلطاطافصلػػطسصلػػيطهـصماػػؿصكػػةص وقطػػؽصووػػألص اتة

 ػلتءصاػفصتلقػيسصتللػ قطل،صكػ فصعلػؾصنػطألافصانػاا صتلاػامصحيصاإلالوهـ،صوااصكةصعلػؾصىادػالصيالػ هـصكػةصم
 ا اا امصاو اإلصكةصتلان قوؿ،صالفصط األفصميصلىطـصكإنإلطاةصكةصتلان قوؿصافصتل  ااألصو إؾصتلل اإلأل.

ااكقاصللوط اصكقيصىّو صىييصافصتلانؤالطفصكةص يت يص  تا صمفصااصألافصطواطػالصتلػ "طسصتالا طألػةصو دػ طوالصاػاص
 امصواؿصتيىاءصتن ت"طؿصوتفصتلقيسصاةصىادا هاصافصىإػ صتلإلاالػل،صواال ػاكلصتلػ صانػتللصماالصملتؿصتلا ااص

اقػػؿصتلنػػ ا يصتلػػ صتلقػػيسصتلس وطػػل،صاتل ػػةصتى و اػػاصلػػوط اصماهػػاصألتاػػا صُطوقػػؿصمفص ُػػلتؿصاػػفصىإػػ صتلإلااللأل اما ػػأص
ؼصتلػػ صانػػاىييصلػػوط اصماػػالصألػػافصاػػفصتلا  ػػؿصلػػاصماػػالصالػػ صتلػػ صتحاػػا صوػػالاالا صتالانػػ صتالنػػ  ت ط ةصتلهػػاي

 تلإل كطفصىإ ص ؤطلصااصطاألفص وقطقال.
ألاػػاصتا قػػيصلػػوط اصتلقطػػاييصتل إنػػإلطاطلصاق ت اػػاصوقإلػػ صتلونقػػامصاػػ ص يت يص  تاػػ صلوػػطفص  ت ػػ صتلػػ "طسصتحا طألػػةص
ىفصق ت هص لتءصتلقيس،صاو و تصماهػاصألخإلػايصخاإل"ػلأل،صألاػاصادػ ها.اقاؿصتلنػ ط صتحا طألػةصتلنػاوؽصتلػ ص نػ ت"طؿ:ص

تال داالمصا صتلاالطامصتلا ويي،صخإلػايصخاإل"ػلصاالصا ػ صماػاـصتلنػإإللص الصتنػ واييصتلونقػام؛صصألمى قيصمفصقإل 
حاالصالصطا ػيصكػةصتلوقطقػلصلػ طؾصوخػ صاطػ صتلاالطػامصتلا وػييصل ا طػعصاػعتصتلاػاعصاػفصا اا ػامصتلنػنـ؛صامى قػيص

ألااػػالص ػػلءتصكػػةصصمفصخإلػػا صتلػػ "طسصىوػػاسصتل اطػػ ص ػػيتصقوػػؿصمنػػواىطفص واػػاصطلػػط ص لػػ صاهاط ػػالصتللخدػػطلصكػػة
ا اا امصوؿصتليال طف.صالألااةصواؿصألالط تصمفصط يصتلقاييصتل إنإلطاطافصت خ افصإل طقهـصلإ وااؿصاػ صتلاالطػامص

 تلا وييأل.



 

 ــــشئ

 18تــــــدولي شــــؤون
 

ا لػػػهيصتلونقػػػامصتل إنػػػإلطاطلصتحا طألطػػػلص ػػػا  تصلػػػيطيتصااػػػعصقػػػ ت ص  تاػػػ صتلػػػعيصماهػػػ صىقػػػايًتصاػػػفصتليوإااانػػػطلص
االصلطسصوااألافصتلاالطامصتلا وييصلو صيا صتلانطإلصكػةصىاإطػلصتلنػنـ.صتحا طألطلصتلا  طالل،صامأليصتل إنإلطاطافصم

اإطػػافصياال صما طألػػةصاخددػػلصلاألالػػلصتالاػػـصتلا وػػييصلسػػايصا لػػسطؿصتلن "ػػطفصص65اقااػػمصاتلػػاإلفصو  اطػػيص
تحااػػػ ات،صاػػػعتص  ػػػاكلصتلػػػ ص كػػػألصاتلػػػاإلفص  يطػػػيصتل ػػػ خطصصلاأل ػػػ صووالػػػلصاالاػػػلصتل و طػػػ صص-تل إنػػػإلطاططفص

تلػػاإلف،صاتلػػعيصطلػػألؿصىاإطػػاصتلنػػ ا يصتل إنػػإلطاطلصكػػةصتلوادػػالصتحا طألطػػل.األافص  تاػػ صاػػييصتل إنػػإلطاطلصكػػةصاص
مات"ػؿصتللػه صتل ػا يصوقإلػ صتلانػاىيتمصتلاالطػلصىػفصتل إنػإلطاطلصكػةص س طػيتمصىإػ صااقػ ص ػاط  ،صا هاػاصتطػػااـص

صو كألصتل  ااألصا صتن ت"طؿ.
ص  



 

 ــــشئ

 19تــــــدولي شــــؤون
 

العودة للضغط على  خطواث جدًدة.. جزامب ضيوكف دعم الاوهزوا بالكامل وضيمظ بحم

 الفلططيييين

 8312\1\03   82عرب 
ص صتلالنالػاء،صىػػفصادػاي صلهػاصلػـص نػاها،صمفصت يت يصتحاط ألطػلص و ػػـل ما يمصتلقاػايصت نػ ت"طإطلصتلالااطػلصانػاءصتلطػـا
ت خػػاعصخإلػػاتمص يطػػييصلإ ػػسإلصىإػػ صتل إنػػإلطاططفصاتة وػػا اـصىإػػ صتلوػػاييص لػػ صتلا اا ػػام،صاااهػػاصتلاػػسصووػػؽص

 تلوايي.
 صتلقاػػػػاي،صنػػػػ اقؼصت يت يصتحاط ألطػػػػلصتل ااطػػػػؿصلاألالػػػػلصاػػػػايصا لػػػػسطؿصتلن "ػػػػطفصتل إنػػػػإلطاططفصألمااػػػػ اتألصاوونػػػػ

%صاااصألافصكةصتلناوؽ،صاماالص اايص واطإالصلاالاامصمخ ىص اووػلصلألاػـص50والألااؿ،صوويصمفصماق مصااصانو الص
 تلا وييص واؿصكةصقإلاعصالي.

اةصتلاسصوا ػ صتلن "ػطفصتل إنػإلطاططفصتلخػاص،صامفص ػيلةصصاانطإلصتل سإلصتحخ ىصتل ةصملا مص لطهاصتلقااي
تلاالطػػامصتلا وػػييصو دػػ طأصماػػالصاػػفصاطػػ صتلاقوػػاؿصىإطهػػاصتنػػ ا ت صأل ا طػػيصتلإ ػػاءأل،صميصمفصطواػػؿصتوػػفصتلن ػػئص

 تل إنإلطاةصا  صتلن ئصولألؿص إقا"ة.
ة،صوتاإػ صتللػفصماهػاصلػفصاقالمصتلقاايص فصاالؿصاعتصتل د طأصكةصواؿصواالمصتحاـصتلا وييص واطإالصلق ت صمااػ

  ا أصكةصعلؾ،صامفصانوطلصتلياؿصتحى اءصكةصتل اوطلصتلواالصلألاـصتلا وييصن دامص يصتلق ت .ص
اكةص يااصىإ صاعهصتحاواء،صقالمصالت يصتلخا  طػلصتحاط ألطػلصلإقاػايص اهػاص ػي سصتلألالطػ صاػفصتلخإلػاتمصاػفصم ػؿص

  د طوامص ناطلصىفصمطلصخإلايصو  صت ف.تليك صوالا اا ام،صلألاهاصلـص وإفصىفصميصااهاصاالص
يت  ػالصتل ػسإلصقػي صت األػافصىإػ صتل إنػإلطاططفصاػفصم ػؿص  وػا اـص اطوااؿصتل "طسصتحاط ألة،صيااالػيص  تاػ ،صاتة
ىإ صتلواييص ل صإلااللصتلا اا امصاتلقواؿصوالد قلصتل ةص وػيصكػةصاتلػاإلف،صاتل ػةصطػ ىصتلألالطػ صاػفصتلاػ تقوطفص

  ن ت"طؿصألافصتلخإلايصتحال صل   ها.مفص ىنفص  تا صتلقيسصىادالص
اوع صخو تءصمااطافص ن ت"طإطافصااط ص ن ت"طإططفصافصمفصتل سإلصتلليطيصىإػ صتل إنػإلطاططف،صالصنػطااصواا ػاعص
تلقػػيسصاوػػؽصتلوػػاييصتلػػعطفصطو و ااػػاصتل إنػػإلطاطافصاات ػػط صاقينػػلصطااػػ صتلاػػسصوهػػا،صطاألػػفصمفصطػػؤييصالا  ػػا ص

ص يص ل صتا  ا لصالالاللص ن ت"طؿصكةصاا صىاهاصكةصتلاقمصتلوالة.لووة،صااصقيصط واؿصخنؿصك  يصقدط
ص  



 

 ــــشئ

 20تــــــدولي شــــؤون
 

 محكمت فدراليت جيخصز لحم الاميركيين في ملاطعت إضزائيل

 8312\1\01 -سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم -واشنطن
صتلالنالػػاءصACLUوقػػؽصت وػػايصتلو طػػامصتلاياطػػلصتحاط ألطػػلصو طال.نػػة. ؿ.طاص ،ص2018ألػػااافصتلالػػااةصص30(صتلطػػـا

تصكػػةصتلػػيىاىصتلق ػػا"طلصكػػةصتلاوألاػػلصتل ي تلطػػلصوتال وايطػػل(صتل ػػةص كوهػػاص ػػيصوألااػػلصاالطػػلصألاانػػاسصتل ػػةصكػػالص
ألااػػمصقػػيصإلإوػػمصاػػفص وػػيىصاوإاػػامصتلاػػيت سصتلوألااطػػلصوتل اووػػلصلإاالطػػل(صوػػتفص اقػػ صىإػػ صا قػػلص إلالوهػػاصوػػتفص

ىإػ صتى وػا صمفصصBDSو ألػلص د ىصىإااصألوويـصاقاإلولص ن ت"طؿألصماص تططػيصو ألػلصاقاإلوػلص نػ ت"طؿصتلاو اكػلصو
اإلالوػػلصتلاوإاػػلصوال وهػػيصووػػيـصتلاقاإلوػػلصألاخػػالؼصلإ وػػيطؿصتحاؿألصاػػفصتلينػػ ا صتحاط ألػػةصتلػػعيصط ػػافصوػػؽص

 و طلصتل ووط .
امدػػػي صقػػػاألصت وػػػاييصماػػػ ًتصمالػػػةصُطو قػػػؿص ا ػػػاعصتلقػػػاااف،صكػػػةصوػػػطفصمفصتلق ػػػطلصتلاقياػػػلصكػػػةص لػػػ طفصتحاؿص

 تلاا ةصقطيصتلا تكول.
تحاؿصاػػػفصااىػػػالصتلػػػعيصط اػػػااؿصاا ػػػلصاػػػفصتلقػػػاتاطفصتحخطػػػ يصتل ػػػةص هػػػيؼصانوقػػػلصااواقوػػػلصااػػػعتصاػػػاصتلوألػػػـص

 تحلخاصصتلعطفصُطقاإلوافص ن ت"طؿ.
اطػاصصتلقػػااافصتلػػعيصألااػػمص وا ػالصاالطػػلصألاانػػاسصايخػػؿصوطػلصتلا ػػاعصكػػةصتحاؿصاػػفصلػه ص اػػالصتلاا ػػة،صوػػتفص

 ألالص ل  ؾصوالطاصكةصاقاإلولص ن ت"طؿأل.طقيـصألؿصلخصصماصل أللص  واقيصا صتلياللصلهاييصخإلطلصوتاال/ااص
ا ُقا ػػػةص توإلػػػلصت وػػػايصتلو طػػػامصتلاياطػػػلصو ي.نػػػة. ؿ.طا(صوالطػػػًا،صاااػػػعصلػػػه صألػػػااافصتحاؿصتلاا ػػػةصقااااػػػاص

 اااالًنصكةصاالطلصم طلااا.
ادػػػ ىصتلاوػػػااةصو طػػػافصاػػػاال،صتلػػػعيص ػػػايؿصكػػػةصاػػػعتصتلق ػػػطلصكػػػةصتلاوألاػػػلصوػػػالقاؿصتلالنالػػػاءصأللقػػػيصتى  كػػػمص

،صواح  ت صتل ةصألافصلهعتصتلقااافصتلا إؿصمفصُطإوقهػاصوال وػيطؿصتحاؿصلإينػ ا صوو طػلصتل ووطػ (صتلاوألالصووؽ
 ولألؿصخإلط ،صاتلعيصوىاإطا(صَط  ألصتخ وا تصمطيطالا طاصاط صين ا يأل.

اتا ػػأصتاػػالصألط ػػ صمفصطألػػػافصاػػعتصتلوألػػـصواالاوػػلص وػػػعط صلإانػػؤالطفصتلوألػػااططفصكػػةص اطػػػ صماوػػاءصتلػػونيصوػػػتفص
 ؿصلإين ا صتالاط ألةصطاا صتلوألاالصافصقا صتلالا أللصكةصتلاقاإلوامصتلنطانطلأل.تل ويطؿصتحاص

اون صتلاوااةصااال،صكافصقا ةصتلااإلقلصتحاط ألطلصتل ي تلطلصوتلوالػ ي(صيتاططػؿصأل تو ػ يصقػاؿصأل ممصتلاوألاػلص
 افصألااناسأل.تلوإطاصمفصتل ويطؿصتحاؿصطواةصتلوؽصكةصتلالا أللصكةصاقاإلولصاالؿص إؾصتل ةصُطواق صىإطهاصقاا



 

 ــــشئ

 21تــــــدولي شــــؤون
 

اق ػػمصقػػ ت تمصتلاوألاػػلصتلوإطػػاصتحخػػ ىصوتاػػالصألالصط ػػالصلإوألااػػلصمفص إلإػػ صاػػفصتحكػػ تيصتل اقطػػ صىإػػ صلػػهاييص
   وإؽصو ووط اـصتلنطانةصافصم ؿصتلوداؿصىإ صىاؿصماصىقايصماصاااك صمخ ىأل.

ااطػػػمصكػػػةصتلاالطػػػامصاااّلإػػػمصألت وػػػايصتلو طػػػامصتلاياطػػػلألصتُلاوإاػػػلصمنػػػ ط صألػػػاا ل،صتل ػػػةص ا اػػػةص لػػػ صألاطنػػػلصتلاطااص
تلا وييصتحاط ألطل،صاتل ةصطقاإل صمى ا"هاصتلعطفصطا اافص لػ صتلألاطنػلصتالوػ نؿصتالنػ ت"طإة.صاقػ  مصوصألػاا ل(ص
ىيـصل تءصتلاا  ػامصتالنػ هنألطلصتل ػةص قػياهاصتللػ ألامصت نػ ت"طإطلصاتللػ ألامصتليالطػلصتلوااإػلصتاصتل ػةص واػؿص

  ت ةصتل إنإلطاطلصتلاو إل.ا  وااؿصا صتلان اإلاامصت ن ت"طإطلصكةصتح
ا لػػا ؾصألػػاا لصكػػةصاػػعهصتلاقاإلوػػلصتو  ا ػػاصىإػػ صاوااإػػلصتلوألااػػلصت نػػ ت"طإطلصلإ إنػػإلطاططف،صالإ ػػسإلصىإػػ ص

 وألاالصتلاالطامصتلا وييصل ويطؿصنطانا هاصتلااواليص اااًاص ن ت"طؿ.
صت فصطلػػا ص لػػ صمفصألػػاا ل،صتل ػػةصىاإػػمصألاي نػػلصلإ طا ػػطامصكػػةصتلاػػيت سصتلوااػػلصلاػػييص نػػ  صنػػااتم،ص قػػـا

و إلػػػاط صاػػػاهلصتل طا ػػػطامصا ػػػي ط صتلاوإاػػػطفصىإػػػ صألط طػػػلص ا طػػػعه،صألاػػػاصماهػػػاصاؤاإػػػلصل ػػػي ط صتلاوإاػػػطفصىإػػػ ص
صكةصالت يصتل  وطلصاتل وإطـصكةصاالطلصألااناسألص،صاىاػيااص ان اىصتلاالطلصألا واقييصا صألو ااالصتل طا طامصاتلوإـا

هػاصألالص لػا ؾصكػةصاقاإلوػلص نػ ت"طؿأل،صقالػمص اهػاصالص نػ إلط صإلإ صااهػاصوألػاا ل(صتل دػيطؽصىإػ صاالطقػلص ؤألػيصما
تل اقط صىإ صانتللص اط طلصوالانولص لطها،صألااصماهاصانتللص قػ صكػةصدػإ صتل وػيطؿصتحاؿصلإينػ ا صتحاط ألػة،ص
اااصميىصل كألصوألااػلصتلاالطػلصتل واقػيصاوهػا،صوطػيصو اػمصاػفصتل ػي طسصااػفصتلالػا أللصألاػي  صكػةصو اػاالص

 تلاالطل.
تلقا ةصأل تو  يصكةص مطالصأل فصألاا ل،صاةصااط ااصافصتلالا ألطفصكةصاقاإلولصتن ت"طؿ،صطنوافص لػ ص كػ صا مىص

 مدات هـصلإ تالط صاتل سطط ألصوتنالط صطواطهاصتلين ا .
ا قػػاؿصتلػػيىاىص فصقػػػااافصاالطػػلصألاانػػػاسصطا هػػؾصتل وػػػيطؿصتحاؿصلإينػػ ا صتالاط ألػػػةصلوػػييصمنػػػوا :صكهػػاصُط وػػػ ص

وا  اهصاوييصولتفصتلاو قيتمصتلنطانطلصاتالا ااءص ل صاالاامصا اوطام،صاطقطػيصو طػلصصوتلا واقي(صىإ صتلألنـ
تل ووطػػػ صتلنطانػػػةصاوػػػؽصتلاػػػاتإلاطفصكػػػةص ألػػػاطفصتل اوطػػػامصلإػػػعطفصط واقػػػيافصاػػػ صوألااػػػلصتلاالطػػػل؛صاطاطػػػلص ػػػيص

 تل ووط صتلاواة.
طلصألااناسصاػفصاإلالوػلصتلاقػاالطفصا إلال صتليىاىصتلاوألالصتل ي تلطلصو وإلاؿصتلقااافصااا ص يت يصتل وإطـصكةصاال

 اتلا واقيطفصوال ديطؽصىإ صماهـصالصطلا ألافصكةصاقاإلولص ن ت"طؿ.
 طلا ص ل صمفصقااافصألااناسصالاوالصلإ ل طوامصتل ةص ـص ا ط ااصكةصاالطامصمخ ى.



 

 ــــشئ

 22تــــــدولي شــــؤون
 

عصك ػػػ يصاالص  خػػعص توإلػػػلصوت وػػػايصتلوقػػػاؽصتلاياطػػػل(صااق ػػػاصاػػػفصاقاإلوػػػلصوإػػػيتفصم اوطػػػل،ص الصمفصتلاالاػػػلصمطػػػيمصااػػػ
إلاطإػلصتلوػػؽصكػػةصتلالػا أللصكػػةصتلاقاإلوػػامصتلنطانػػطل،صامى وػمصىػػفصاوا  ػػ هاصلالػا ط صتلقػػاتاطفصتل ػػةص ا هػػؾص

 اعتصتلوؽصتلهاـصلإ ويطؿصتحاؿصكةصتلين ا صتحاط ألة.
ألااصطلا ص ل صتفص توإللصأل ي.نة. ؿ.طاألصا همصكةص االصتلاا ةص نػاللص لػ صمى ػاءصتلألػااس سصلاوا  ػلص

تاالصمفصط وؿصألاقاإلولص ن ت"طؿص ااطلألصااػاصيكػ صوتى ػاءصا إػسصتللػطارصتحاط ألػةصتلػعطفصال اعصقااافصافصل
يخاؿص ويطنمصىإطال. ص وااتصألال اعصقااافص   طـص ن ت"طؿألص ىاييصتلال صكةصتلقااافصاتة

ص  



 

 ــــشئ

 23تــــــدولي شــــؤون
 

 " الخلدًز الاضتراجيجي إلضزائيل""دراضاث الشزق ألاوضط" ًصدر كخاب

 8312\1\01  81عربي -عمان
-2016دػػي صوػػيطالاصىػػفصا ألػػلصي تنػػامصتللػػ ؽصتحانػػإلصكػػةصتح يفصأل ػػا صألتل قػػيط صتالنػػ  ت ط ةص نػػ ت"طؿص

 (.3:صكداؿصاخ ا يأل،ص افصنإنإلصي تنامصا ألليص قـصو2017
الػػػػلصكدػػػػاؿصاخ ػػػػا يصاػػػػفصتل قػػػػيط صأل،ص   اػػػػلصلالن21اُطاالػػػػؿصاػػػػعتصتلأل ػػػػا ،صوونػػػػ صتلوطػػػػافصتلػػػػعيصادػػػػؿصألى وػػػػة

،صىفصماػـصا تألػلصتحووػايصاتل  ألطػ صكػةص2017،صتلداي صوالوو طلصىاـص2017-2016تالن  ت ط ةص ن ت"طؿص
اوهػػػػيصمووػػػػايصتحاػػػػفصتلقػػػػااة،صاقػػػػيصتى اػػػػيصتلأل ػػػػا صكػػػػةصتخ طػػػػا صاػػػػعهصتل دػػػػاؿصمفص ألػػػػافصلػػػػااإلصص- نػػػػ ت"طؿ

صتل ادػؿصاا خددلصكةصتلاقمصا نال،صكألافصتخ طا صتلاإخصصتل ا طعيصل ـّ ـّصخندػامصاػاص ػ إ قيط ،صتلػعيصط ػ
  لطالصكطااصط وّإؽصواتق ص ن ت"طؿ،صاتل ويطامصتل ةص ات هها،صاان قوإهاصىإ صألاكلصتلان اطام.

اط اػػااؿصتل دػػؿصتلالػػااةصتلونقػػامصتلخاّدػػلصتل ػػةص ػػ وإلص نػػ ت"طؿصوالاالطػػامصتلا وػػيي،صاتل اقوػػامصولػػتاها،صووػػػيصص
طألطػل،صوطااػاصُط ألػلصتل دػؿصتلالالػيصىإػ ص لػاوؾصتلونقػامصتليالطػلصوػطفصألػّؿصاػفص الةصياااليص  تا صتل "انلصتحا ص

 انػػػطاصاتلاالطػػػامصتلا وػػػيي،صاتاوألانػػػا هاصىإػػػ صموػػػ لصملاػػػامصتلااإلقػػػلصتلو وطػػػل،صكػػػةص ػػػاءصتل ػػػيخؿصتلونػػػأل يص
 تل انةصكةصنا طاصاتلادالأصت ن ت"طإطل.

لنػػااتمصتلنػػاوقل،صتل هيطػػيتمصتل ػػةص    ػػهاصاطا ػػأصتل قػػيط صتالنػػ  ت ط ةصت نػػ ت"طإة،صألاػػاص ػػ مصتلوػػاييصكػػةصت
تلوط"لصت قإطاطلصاتليالطلصمااـص ن ت"طؿ،صك ػنصىػفصتل ػ صصتل ػةص قػياهاصاػعهصتلوط"ػل،صألاػاصُطوإوػؿصوالػا صا ػيتىطامص
اػػعهصتل وػػيطامصاتل ػػ ص،صاطقػػيـصمخطػػ تص ادػػطامصاوػػيييص لػػ صتلاؤننػػ طفصتلنطانػػطلصاتحااطػػل؛صلوإػػا يصنطانػػا هاص

 َاطفصتلنطانّةصاتلونأل ّي.اخطا ت هاصكةصتال  ا
اوعلؾ،ص لألؿصاعهصتل   اامصك دلصمااـصتلقا ئصتلو وػة؛صلإاقػاؼصىإػ صإل طقػلصتل  ألطػ صت نػ ت"طإطلصاااإلإقا هػاص
كةصق ػاطاصاػةصىإػ ص اػاسصاوالػ صوالااإلقػلصتلو وطػلصاق ػاطاااصولػألؿصىػاـ،صاوالق ػطلصتل إنػإلطاطلصاانػ قوإهاص

 ولألؿصخاص.
اؽصاو كّة،صطهيؼص ل صكهـص ن ت"طؿصألااصاة،صيافصاوالسامصااط هاصتل  ػخطـصألااص اي مصاعهصتل   اامصكةصنط

 لػػػ صي  ػػػلصالصطاألػػػفصاوهػػػاصو ػػػ صا ػػػ يصتل  ألطػػػ صكػػػةصاقاااػػػلص نػػػ ت"طؿصاتل دػػػييصلوػػػياتاهاصتلانػػػ ا ،صماصيافص
 دػػسط صا   طػػالص لػػ صتلي  ػػلصتل ػػةص ألػػ سصتلاتقػػ صتلقػػا"ـ،صا  ػػطؼصاػػلت"ـص يطػػييص لػػ صقا"اػػلصتلهػػلت"ـصتلو وطػػلصماػػاـص

 ن ت"طؿ. 



 

 ــــشئ

 24تــــــدولي شــــؤون
 

اطخإصصتل دؿص لػ صمّفصتلااتلاػلصوػطفصا ألوػامصاطػلتفصتحاػفصتلقػااةصليالػلص نػ ت"طؿ،صألاػاصوػيمصكػةصاهاطػلصىػاـص
كدػػاىيت،ص ػػيؿصىإػػ صمفصتلواادػػ صتلاػػؤال يصىإػػ صاوػػاصص2017،صااػاصُط اقػػ صلهػػاصمفص ألػػافصىإطػػالصكػػةصىػػاـص2016

،صوطػيصواكلػمص نػ ت"طؿصىإػ ص  ػاؽص ط اوةصكةصتلا  صتالن  ت ط ةص ن ت"طؿصوقطمصألااصألاامصىإطالصقوؿصىػاـ
 قا هاصتلونأل طل،صاتاخ ألصتل هيطيصتلونأل يصتلاوال صلهاصىإ صاواص اا ي.

ألاػػػاصا وػػػمص نػػػ ت"طؿصواالا اػػػاعصىػػػفصتلاات هػػػامصاتلوػػػ ا صاتنػػػولصتلاإلػػػاؽ،صخدادػػػاصكػػػةصلػػػؿصتالاخ ػػػاألصص
تلعيص ـص اقطوالصوػطفص طػ تفصصتلاإوالصلإ هيطيصتلقايـصافصتلياؿصتلو وطلصااوطإلها،صىنايصىإ صمفصتال  اؽصتلاااي

 مّ ؿص وقؽصتل هيطيصتلااايصت ط تاة.ص2015اتلقاىصتلولا صكةصدطؼصىاـص
اكطاػػاصط وإػػػؽصوالدػػ تعصاػػػ صتلوػػػالـصتلو وػػة،صطخإػػػصصتل دػػػؿص لػػ صمفصألتلدػػػ تعصتلنػػػاةص ػػيصتل إلػػػ ؼصتللػػػطوةألص

"طؿصاتلوػالـصتلو وػةصاتلد تعص يصيتى صاو أللصت خاتفصتلانإاطف،صما يصا االصلإادػالأصتلالػ  أللصوػطفص نػ ت
 تلناّة.

ألااصطلط ص ل صويايص إلا تمص ط اوطلصكػةصنػاؽصتلإلاقػلصُط اقػ صلهػاصمفص ػاييص لػ ص إلػاط صتلا ػ صتالق دػاييص
  ن ت"طؿ،صامفصُ نااـصكةص ونطفصىنقا هاصا صياؿصمخ ى.

االػؿ؛ص ػوؼصصاكةصتلاقاوؿ،صطلط صتل دؿص ل صمفصتلاوػطإلصتالنػ  ت ط ةص نػ ت"طؿصلػهيص إلػا تمصالاااطػلصنػإوطل،
األاالصتلاالطامصتلا وييصادا  هاصكةصتلل ؽصتحانإل،صاألعلؾص  ت  صتلااإلقػلصىإػ صنػإـصمالاطػامص يت يصتلػ "طسص
تحا طألػػةصماوااػػا،صك ػػنصىػػفصمّفص ػػيخؿصتلقػػايصتلونػػأل طلصتل انػػطلصكػػةصنػػا طاصمّيىص لػػ ص قاطػػلص طػػ تفصاوػػل صتهلل،ص

 تلااإلقل.اُطَ َاق صلهاصمفص  نو صو قططيصو ّطلصىاؿص ن ت"طؿصكةص
اكػػػػةصت إلػػػػا صتل إنػػػػإلطاة،صطػػػػػعا صتل دػػػػؿص لػػػػ صمفصتنػػػػػ ا ت صتل اػػػػايصكػػػػةصتلواإطػػػػػلصتلنطانػػػػطلصوػػػػطفص نػػػػػ ت"طؿص
اتل إنإلطاططف،صا لتطيصألتلطتسصاتل و طألألصكةصمانػاإلصتل إنػإلطاططف،صُطسػعويصأل  اػا صتلواإطػامصتل  يطػلصاتلنػألاألطفص

 ت ن ت"طإة.ص،صىإ صويصادؼصتل ق ط 2015اىاإطامصتلياسأل،صتلعيصويمصكةصخ طؼص
اكػػةصق ػػاطاصمخػػ ى،صط اقػػ صاػػعتصتل دػػؿصمفص نػػ ا صتلونقػػامصوػػطفص نػػ ت"طؿصاما اوػػاصوال ػػياا ،صألاػػاصطػػعأل صمفصص

تل ألاكػؿصتلػػيتخإةصكػةص نػػ ت"طؿص ػوؼ،صاػػاصميىص لػ صلطػػاييصتلدػياعصكػػةصتلا  اػ صت نػػ ت"طإة.صاطخإػصص لػػ صمفص
ّ صتل ػػػط صت نػػػ ت"طإةص لػػػ صاات هػػػامصتله اػػػامصىإػػػ صلػػػ ىطلص نػػػ ت"طؿ،صاىإػػػ صقػػػاييصتل ػػػط صت نػػػ ت"طإة،صا ػػػ

 نطانطل،ص  ت ومصاعهصتلنال.



 

 ــــشئ

 25تــــــدولي شــــؤون
 

مّااصتل دؿصتلالااةصأل ن ت"طؿصاتلاالطػامصتلا وػيي:صويتطػلص يطػييصلإونقػامألصلوايطػيصىطػ تف،صتليوإااانػةصت نػ ت"طإةص
تلنػاوؽ،صااطخػػاؿصخإلا"طػؿص يالطنػػألة،صتلواوالػلصكػػةصاوهػػيصتحاػفصتلقػػااةصاتلاي نػلصتلنػػاوقلصكػةصاوهػػيصألػػاا  ص

ووايصتلواد طلصاتلننااطلصكةص ااولصوط ا،صكطؤأليصىإ صإل ىصتلػ "طسصتحا طألػةصيااالػيص  تاػ صللخدػطامصح
  يطييصكةص يت  الصلاات هلصتلاإ امصتلاخ إ ل،صخداداصكةصتلل ؽصتحانإل.

طاػػةصاطلػػط ص لػػ صمفصتلونقػػامصتلا وايلػػلصوػػطفص نػػ ت"طؿصاتلاالطػػامصتلا وػػييصُ وػػّيص ػػلءتصالصط  ػػلمصاػػفصتلنػػطاؽصت قإص
اتلػػػيالة،صتلػػػعيصاالّػػػؿص وػػػيطاصماػػػاـصتلاالطػػػامصتلا وػػػييصخػػػنؿصتل  ػػػ يصتلالااطػػػلصل "انػػػلصوػػػا تؾصماوااػػػا،صكػػػةصدػػػطاالص

 نطانامص تخعصوالونوافصتل سطط تمصتلنطانطلصاتالق دايطلصاتال  ااىطلصكةصل ؽصمانإلصا إل  .
ل إنػػػإلطاططف،صوادػػػ هااصاط ألػػػلصتل دػػػؿصىإػػػ صتال  ػػػاؽصتلاػػػاايصاػػػ ص طػػػ تف،صاتلدػػػ تعصتلانػػػ ا صوػػػطفص نػػػ ت"طؿصات

 اا اىطفصا أللططفصماّل تصكةصتلونقامصوطفص ن ت"طؿصاتلاالطامصتلا وييصخنؿصاالطلصتل "طسصماوااا.
اط إل ؽصتل دػؿص لػ صىنقػلص نػ ت"طؿصوالاالاػامصتلطهايطػلصتحا طألطػل،صاؤألػيتصىإػ صمفصوػ  صتحطػاـصتلنػ لصىػاـص

طهايصتلاالطامصتلا ويي.صألاػاصطػعأل صألتل هػـصتلس طػليصصألافصلهاصيا صوانـصكةصتلونقامصوطفص ن ت"طؿصاوطفص1967
نػػػ ت"طؿأل،صوادػػػ الصووػػػيتصوخػػػ صطػػػؤال صىإػػػ صتلػػػيىـصتحا طألػػػةص لإ وػػػالؼصاطػػػ صتلاأل ػػػا صوػػػطفصتلاالطػػػامصتلا وػػػييصاتة

  ن ت"طؿ،صاطخيـصادالأصألنصتل ااوطف.
دػؿصىإػ صمفصتلاتقػ صاواؿصان قوؿصتلونقامصوطفص ن ت"طؿصاتلاالطامصتلا وييصكةصىهيصتل "طسص  تا ،صطؤأليصتل 

تل يطيصكةصتلااإلقل،صتلعيصالصطلاؿصكةصواالمصألالط يص يخنص ن ت"طإطاصاوال ت،صنػطؤال صكػةصتلاألااػلصتالنػ  ت ط طلص
 نػػػ ت"طؿصكػػػةصتلانػػػ قوؿ،صانػػػاتءصمألااػػػمصتلاالطػػػامصتلا وػػػييصن انػػػو ص ػػػي ط طاصاػػػفصتلااإلقػػػلصماصن نػػػ ا صكػػػةص

قإطاطاصا أللطا،صاافصاااصطوّيصألا واصتل دؿص نػ ت"طؿصىإػ ص يخإهاصتلوع ،صك اهاصن ن ا صواد هاصالىواصيالطاصاتةص
 مفص ُواي ص ل صويتطلص يطييصكةصىنقا هاصا صت يت يصتحا طألطلصتل يطيي.

اطوػػلاصتل دػػؿصتحخطػػ صاػػفصتلأل ػػا صألتلاالطػػامصتلا وػػييصاتل ػػيخؿصتل انػػةصكػػةصتللػػ ؽصتحانػػإلألصلوايطػػيصىطػػ تف،ص
ؾصت يت يصتحا طألطػػلصلػياتك صتلػ "طسصتل انػػةصكنيطاطػ صوػػا طفصتلااقػؼصتحا طألػةصاػػفصاػعتصتل ػيخؿص لػػ صىػيـص ي ت

اتحطيطالا طػػػلصتل ػػػةصُ و ألػػػال،صاىػػػيـصتنػػػ ويتيااصلإواػػػؿصاكقػػػاصلننػػػ ا ا امصتل ػػػةص ادػػػإمص لطهػػػاصتلقػػػ تءيصتحالػػػ ص
لإا ػػ ،صااػػةصمفصتل ػػوؼصتالق دػػاييصل انػػطاصلػػـصطااػػ صتلػػ "طسصوػػا طفصاػػفصاواالػػلص دػػنىصألػػّؿصاػػاصوػػيتصلػػالص

 اَ  ألُّألاصلإلاو تإلا طلصتلناكطط طل. لاطهاص ا طخطاص



 

 ــــشئ

 26تــــــدولي شــــؤون
 

اقػػيص االإػػمصاػػعهصتلاواالػػلصكػػةصتل ػػيخؿصكػػةصألػػّؿصاػػفصماأل تاطػػاصانػػا طاصاتلا ػػاؿصت لأل  ااػػة.صاُطِلػػط صتل دػػؿص لػػ ص
 األااطػػلص ىإلػػاءص ا ػػطوامصاوقالػػلصلإإل طقػػلصتل ػػةص  وااػػؿصكطهػػاصت يت يصتحا طألطػػلصاػػ ص انػػطا،صاعلػػؾصووطػػيتصىػػفص

و ػوؼصتلاالطػامصتلا وػيي،صماصىػيـص ػيط هاصكػةصتل وااػؿصاػ صتل وػيطامصتل ػػةصصتالنػ ا امصوا ػايصىناػامص ػاوة
 ُ ات هها.

اطخإػػصصتل دػػؿص لػػ صمفصتحااطػػلصتلانػػوطلصلإااػػاإلؽصاتلاات ػػط صتلوالاطػػلصتحخػػ ىصن ونػػـصولػػألؿصاطػػ صاوالػػ ص
ص يطييأل.صتحلالصولتفصنإاؾصتلاالطامصتلا وييصا ص انطا،صاا صااصطوياصىإ صماالصتن طقالصأل او طالطلص انطل

ص  



 

 ــــشئ

 27تــــــدولي شــــؤون
 

 اخخخام مؤجمز الحوار الطوري في ضوحش ي بدشكيل لجىت لـ"صياغت إصالح دضخوري"

 2254وهيؼصت نهاـصكةصتل ناطلصتلنطانطلص ومص ىاطلصتحاـصتلا وييصاكقاصلق ت صا إسصتحافص قـص
 832\1\01  سوتشي )روسيا(/ محمد شيخ يوسف/ األناضول

صتلالنالاء،صواال  ػاؽصىإػ ص لػألطؿصألل اػلصتخ  ـصاؤ ا صتلوات صتلنا يصكةصايطالصناصص  لةصتل انطلصمىاالال،صتلطـا
،ص وػمص ىاطػلص2011لدطاالص دنىصين ا يأل،صلإلنهاـصكةص ناطلصنطانطلصلأللالصتلنا طلصتلقا"الصااعصىاـص

 تحاـصتلا ويي،صاكؽصتلوطافصتلخ ااة.
و ةصخ ػااة،ص اػالص ػـصتال  ػاؽصاقاؿصتلاووايصتل انةصتلخاصص ل صنا طا،صملألنػاي صالك ا ططػؼ،صكػةصاػؤ ا صدػ

ىإ ص لألطؿصتلإ الصتلين ا طلصاػفصتحإلػ تؼصتلنػا طلصتلالػا أللصكػةصتلاػؤ ا ،صاو ػ صاػفصقػاىصتلاوا  ػلصتل ػةص
 لـص لا ؾصكةصتلاؤ ا .

ا ػػػاءصكػػػةصتلوطػػػافصتلخ ػػػااةصمفصألتال  ػػػاؽصتلاهػػػا"ةصىإػػػ صاالطػػػلصادػػػنوطامصاال"وػػػلص  ػػػ تءتمصااوػػػاطط صتخ طػػػا صص
ا دػػنىصتلينػػ ا ي(صنػػط ـصىوػػ صتلواإطػػل،صتل ػػةص قاياػػاصتحاػػـصتلا وػػييصكػػةص اطػػؼصمى ػػاءصتلإ اػػلصوتلخادػػلصو

 واوايالامصتلننـ(أل.
وػػػيا ه،صقػػػاؿصتلاووػػػايصتحااػػػةصتلخػػػاصص لػػػ صنػػػا طا،صنػػػ ط افصييصاطنػػػ ا ت،ص فصتلاػػػؤ ا طفصت  قػػػاتصكػػػةصوطػػػااهـص

االطػػػؿ،صلدػػػطاالصتلخ ػػػااةصىإػػػ صأل لػػػألطؿصل اػػػلصينػػػ ا طل،ص  ػػػتلؼصاػػػفصاكػػػيصتلوألااػػػلصااكػػػيصاوا  ػػػلصاتنػػػ صتل 
 دنىصين ا ي،صوهيؼصت نهاـصكةصتل ناطلصتلنطانطل،ص ومص ىاطلصتحاـصتلا وػيي،صاكقػاصلقػ ت صا إػسصتحاػفص

 أل.2254
صاتوػي،صمفصميصل اػػلصينػ ا طلصألطاوسػػةصص ام ػاؼصييصاطنػ ا ت،صخػػنؿصتل إنػلصتلخ ااطػلصلإاػػؤ ا صتلػعيصىقػػيصلطػـا

كػػػػةصتلاوايالػػػػامصوػػػػطفصتلنػػػػا ططفصو اطػػػػؼصاتلخوػػػػ تءصمفص  ػػػػتلؼصىإػػػػ صتحقػػػػؿصاػػػػفصتلوألااػػػػلصاااالإػػػػةصتلاوا  ػػػػلص
اتلا  اػػػ صتلاػػػياةصاتلانػػػ قإطفصالىاػػػاءصتلقوا"ػػػؿصاتلانػػػاء،صانػػػط ـصتلوػػػ صصىإػػػ ص ػػػاافصتل االطػػػؿصتلألػػػاكةصلإقػػػاييص

 ت الاططفصاتليطاططفصكةصنا طاأل.
صاخػػػ ـصوقالػػػال:صألتنػػػاواتصلػػػةصمفصمعألػػػ صوػػػتفص اطػػػ صتلنػػػا ططفصطنػػػوافص لػػػ صوط"ػػػلصوااػػػلصاااي"ػػػلصااواطػػػييصلدػػػطاال
إلػػنؽص تلينػػ ا ،صاطو ػػا افص لػػ صاقػػؼصيت"ػػـص إلػػنؽصتلاػػا ،صاتلادػػاؿصتلألااػػؿص لػػ صتلانػػاىيتمصت انػػااطل،صاتة

 ن تىصتلاو  لطفصاتلاخ إل طفصاتلا قايطفأل.



 

 ــــشئ

 28تــــــدولي شــــؤون
 

اولػػتفصتلالػػػا أللصكػػػةصاػػػؤ ا صنا لػػػة،صقػػػاؿصتلاووػػػايصتل انػػػةصتلخػػػاصص لػػػ صنػػػا طا:صألواالاػػػاصمفص االػػػؿصقػػػات"ـص
 ،صوااصكطهاصاوا  لصتلخا مصاتلوألاالأل.تلايىاطفص اط صل ت"أصتلا  ا صتلنا ي

اػاهـصاػفصتحاػـصتلا وػيي،صص19ا تقوػاصيالطػا،صص34الػا ألا،صاص1390ا او صالك ا ططؼ:صأللا ؾصكةصتلاؤ ا صاواص
   اكلص ل صا تقوطفصافصو طإلااطاصاك اناصاىيياـصألافصقإطنأل.

ولػػا صتحنػػي،ص  ػػاكلص لػػ صالػػا ؾصكػػةصاػػؤ ا صتلوػػات صتلنػػا يصا"ػػامصاػػفصتلنػػا ططف،صاولاهػػـصاػػاتلطفصلالػػاـص
 مولت صاا ااىامصاوا  ل،صوطاهاصاوا  لصتليتخؿ.

وطااػػػػاص ك ػػػػمصتلولػػػػ تمصاػػػػفصكدػػػػا"ؿصتلاوا  ػػػػلصتلاقا إػػػػلصاألػػػػعلؾصاط"ػػػػلصتلا اا ػػػػامصتل اووػػػػلصلقػػػػاىصتلالػػػػا يص
 اتلاوا  لصتلنا طل،صو ا صتلاؤ ا ،صانإلصت هااامصل انطاصواالاوطالصتل اـصلإالاـصتلنا ي.

 صتل انةصألؿصافصتلاالطامصتلا وييصتحا طألطلصاو طإلااطاصاك انا،صتل ةص ػ هـصالػاـصتحنػيصألااصااومصىفصتلاؤ ا
صوويـصتل يطلصكةصانا ص اطؼ،صتلعيصىقيمصموييص اال الصكةصكططاا،صتحنواعصتلاا ة.

ص  



 

 ــــشئ

 29تــــــدولي شــــؤون
 

 املخابزاث املزكشيت ألامزيكيت: الصين حشكل تهدًًدا أكبر مً روضيا مً حيث الخجطظ

ً تصلن ق لصاوإااامص  وإؽصوتالإللصتلاالطامصتلا وييصتل  ا طػلصااوإااػامصمخػ ىص  وإػؽصونػو صتلدطفصنومصاؤخَّ
يت يصتلل ألل،صىفصإل طؽصلفصا اامص لأل  ااطلصونطو تاطل(  تل ميصتلواـصتحا طألةصاتة

 8312\1\0  أنقرة/ أمرة آيتكين/ األناضول
 فصتلدػػطفص لػألؿص هيطػػًيتصمألوػػ صقػاؿصاػػيط صاألالػلصتلاخػػاو تمصتلا أللطػػلصتحا طألطػلصونػػةصميصمي(،صااطػؾصوااوطػػا،ص

اػػػفص انػػػطاصىإػػػ صتلاالطػػػامصتلا وػػػييصاتلسػػػ  ،صاػػػفصوطػػػيصمالػػػإللصتل  نػػػسص ػػػيصتلوإػػػيتفصتحخػػػ ىصلخإػػػؽص ػػػتالط ص
  ياا.

ً تصلنػػػ قلص ام ػػػاؼصوااوطػػػا،صكػػػةصاقاوإػػػلصاػػػ صاط"ػػػلصت عتىػػػلصتلو طإلااطػػػلصووػػػةصوػػػةصنػػػة(،صمفصتلدػػػطفصنػػػومصاػػػؤخَّ
يت يصاوإااامص  وإؽصوتالإللصتلاالطامصتلا وييصتل  ا ص طلصااوإااامصمخ ىص  وإؽصونػو صتلػ ميصتلوػاـصتحا طألػةصاتة

تلل ألل،صىفصإل طؽصلفصا اػامص لأل  ااطػلصونػطو تاطل(،صامفصاػعهصتلانػاىةصلػاإمصتلػياؿصتحا اوطػلصاو طإلااطػاص
 مطً ا.

صوعؿصتلدطفصاناعصل ي ط ص اتنطسصطواإافصلاا ًطػاصلدػالأصتلاؤننػامصتحا طألطػلصل ػتاطفص ا او :صألالهيصتلطـا
 لصاوإااامصاطاولصىفصتلوألاالصتلدطاطلأل.ن ق

صكةصايت نااصايتخؿصالااااصتلدوةصاتلإلوةصاكػةصتللػ ألامص ام اؼصوالقاؿأل فصاؤالءصتل اتنطسصطواإافصتلطـا
 تحا طألطل.ص فصاعهصتحالإللص ا يصمطً اص ل صو طإلااطاصاتلياؿصتحا اوطلأل.
اػػعتصت إلػػا ؛صمانػػ صوألالطػػ صاقا اػػلصوو ػػـصاملػػا صوااوطػػاصمفصاإلػػاؽصو ػػـصتلواإطػػامصتل ػػةص   طهػػاصتلدػػطفصكػػةص

تلواإطػػػامصتل انػػػػطل،صالػػػػيًيتصىإػػػػ صمااطػػػػلصلطػػػػاييصتل هػػػايصتلالػػػػ  أللصوػػػػطفصتلاالطػػػػامصتلا وػػػػييصاتلػػػػياؿصتحا اوطػػػػلص
صلاات هلصلطاييصاعتصتلااعصافصتلواإطام.

ص  
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 ى دوهالد جزامبالزد عل

 8312\1\01  81عربي  منير شفيق
لػػـصطػػتمص يصاواػػايصىوػػاسصىإػػ صتل ػػ ولصتلقا إػػلصتل ػػةصا هػػمص لػػ صتلواإطػػلصتلنطانػػطلصاوػػؿصتلػػيال طف؛صواالا قػػاؿص
 لػػ صتنػػ  ت ط طلصا أل طػػؾصااانػػوطفصطػػلطنفصتلػػااـصتلػػعيصاع ػػالصتنػػ  ت ط طلصتل نػػاطلصاتلا اا ػػامصاوػػؿصتلػػيال طف،ص

لااإلص  وا صتن  ت ط طلصتالا  ا لصتللووطلصتل ةص دؿص لػ صتلودػطافصتلاػياةصتلنػإاةصاطناوافصواوييصاإلاطلص
 إلاطؿصتلا س،صو  صك ألصيو صتالو نؿصا  ألطؾصتلان اإلاامصافصتلقيسصاتل  لصتلس وطلصونصقطٍيصماصل إل.

ىػفص ىاطػلصصلقيص اءص يصاواايصىواسصاق د ًتصىإ ص كألصتل ىاطلصتحا طألطلصتلاا  ييصلواإطلصتل ناطل،صاتلووػي
يالطػػلصمخػػ ىصل إػػؾصتلواإطػػل؛ص وػػمصاػػيؼصألوػػؿصتلػػيال طفألصتل دػػ ايصوال ػػ ا ي.صالػػـصطإ  ػػمص لػػ صتلػػيا صتللػػووةص
تل إنػػػإلطاة،صنػػػاتءصمألػػػافصوػػػال يصىإػػػ صقػػػ ت ص  تاػػػ صتلػػػعيصتى ػػػ ؼصوالقػػػيسصىادػػػالصليالػػػلصأل نػػػ ت"طؿأل،صمـصألػػػافص

إلػػ صكػػةصاػػعهصتلا وإػػل.صاتحاألػػ صماػػالصواالا  ا ػػلصتلاا هػػلصلنوػػ نؿصاتالنػػ طإلاف،صاااػػاصتل وػػييصتحألوػػ صاتحخ
 ك أصاو أللصتالى  تؼصوالياللصتل إنإلطاطل.صميصك أصاو أللص يصا نال.

الـصمدوأصااالصتلاوطيصمفص و  ؼصما اواصوالياللصتل إنإلطاطل،صامفصُطو  ؼصوهاصى ػاًتصألااػؿصتلو ػاطلصكػةصاط"ػلص
تحا طألطػػػل،صقػػػيصكػػػ أصاو ألػػػلصوػػػاؿصتحاػػػـصتلا وػػػيي.صاطألػػػافصوهػػػعت،صوػػػياًلصاػػػفص لػػػيطيصتلخاػػػاؽصىإػػػ صىللػػػلصت يت يص

تالى ػػػػ تؼصاىػػػػػيـصتالى ػػػػػ تؼصواليالػػػػػلصتل إنػػػػػإلطاطل.صاماوػػػػػفصكػػػػػةصتالو وػػػػػايصىػػػػػفصكػػػػػ أصتلاو ألػػػػػلص ػػػػػيصتالوػػػػػ نؿص
اتالنػػػ طإلاف.صااػػػةصاو ألػػػلصالص ا لػػػ صتالى ػػػ تؼصماصىػػػيـصتالى ػػػ تؼصوػػػنصلػػػ ىطلصتالوػػػ نؿصاتالنػػػ طإلاف؛صحفص

اطػػ صلػػ ىة،صاألػػعلؾصاػػاصا ػػـصص1967ودػػؿصكػػةصت  اػػاعصتلػػيالةصوادػػؿصااالوػػم،صواى وػػا صتالوػػ نؿصتلػػعيص
 ىاالصافصتن طإلافصاط صل ىةصو  ااع.

كاالو وػػػايصىػػػفصكػػػ أصتلاو ألػػػلص ػػػيصتالوػػػ نؿصاتالنػػػ طإلاف؛صألػػػافصتالاوػػػ تؼصتلػػػعيصاإل ػػػالصىاإطػػػلصتل نػػػاطلصاوػػػؿص
تلػػيال طفصامخ ػػو الصلإا اا ػػام،صإلووػػًاصك ػػًنصىػػفصتالاوػػ تؼصىػػفصتلالاتوػػمصتلاوي"طػػلصلإق ػػطلصماصتلنػػقاإلصكػػةص

 ؿصتلق طلصتل إنإلطاطل.وويصلو
ااصيتـصااالؾصلوالص  ااعصيالػةص ػيصقػ ت ص  تاػ ،صكإاػاعتصط ػ أصىوػاسصق ػاطاصخنكطػلصمخػ ى،صوػياًلصاػفص لػيطيص

 تلاألط صىإطالصو  تا (صاك أصتلاو أللص يصتالو نؿصاتالن طإلاف؟
ىططف،صكإ  ػ أصاااصيتـصااالؾص  ااعصيالةصىإ صمفصتالو نؿصاتالن طإلافصكػةصتلقػيسصاتل ػ لصتلس وطػلصاطػ صلػ ص

نػناطًاص تلاو أللص ياااصاطيتاطًا؛صاػفصخػنؿصتالا  ا ػلصتللػووطلصتللػااإلصإلاطإػلصتلػا س،صا ُػيىـصلػووطًاصى وطػًاصاتة



 

 ــــشئ

 31تــــــدولي شــــؤون
 

ا مطػػػػًاصىااػػػػًاصىالاطػػػػًا،صألاػػػػاصاُ  ألَّػػػػلصتلاو ألػػػػلصتلنطانػػػػطلصتليالطػػػػل،صاكػػػػةصاط"ػػػػلصتحاػػػػـ،ص اهػػػػاءصتالوػػػػ نؿصا  ألطػػػػؾص
لػػ ىةصوالانػػولص لػػ صتلقػػااافصتلػػيالةصمفصُطألاكػػتصتالوػػ نؿ،صوػػؿصتلانػػ اإلاامصاوػػنصقطػػٍيصماصلػػ إل.ص عصاػػفصاطػػ صتل

 ط  صمفصُطسّ ـصىإ صألؿصااصخالؼصوالصتلقااافصتليالةصكةصمالااءصا ايهصتالو نلة.
 فصتل   ولصتل ا طخطلصمالو مصوتفص ألإ لصتالو نؿ،صاطيتاطًاصااوااطًاصانطانطًاصايالطًاصايتخإطًاصووالانولص لطػال(،صوػطفص

 انوا ،صكنصا  صلالصافصمفصطخ ا صتالانوا صاااصداا . دوأصمألو صافصتال
االصلػػػؾصكػػػةصمفص   وػػػلصتالوػػػ نؿصتلدػػػهطااةصكػػػةصألػػػؿصاػػػفص اػػػاوةصلواػػػافصاقإلػػػاعصاػػػلي؛صمالو ػػػمص إػػػؾصتل   وػػػلص

 .2005،صاكةصقإلاعصاليص2000تل ا طخطلصكةصلواافص
عصتا  ا ػلصلػووطلصإلاطإػلصالاصونوااصااصطاألفصمفصط ألإ الصتالو نؿصكةصتلقيسصاتل  لصتلس وطػل،صكػةصوالػلصتاػيال

تلػػػا سصومنػػػاوط صاملػػػه صانػػػاطف(،صلا ػػػيااصمفصاػػػيؼصيوػػػ هصا  ألطػػػؾصتلانػػػ اإلاامصانػػػتللصااألاػػػلصتل وقطػػػؽ،صاالص
 طن إلط صمفصطلعصىفصتلقااافصتلواألـصوال  ت  صاهااصىاايصاألاو .صألطؼ؟

 صت فصااػػػعصقػػػ ت ص فصتاػػػيالعصتا  ا ػػػل،صالػػػاصولػػػألؿصا قإلػػػ ،صالألػػػفصيت"ػػػـ،صالصط اقػػػؼ.صاػػػالًنصتلوالػػػلصتلقا"اػػػلصواػػػ
ص24  تاػ صوػاؿصتلقػيس،صاػػ صاقػؼصتل انػطؽصتحااػةصإلووػػًا،صط وػؿص طلػالصكػةصوالػػلص  اػاؽصانػ ا يصىإػ صاػػيىص

ناىلصطااطًا.صالا دا صياتـصعلؾصىييصمله صامألال صوتالا  ا  افصتلناوق افصألػؿصااهاػاصيتاػمصمألالػ صاػفصخاػسص
عتصدو صعلؾصااصنط  ألوالصافص  ت"ـصااخال ػام،صااػاصنػطو يىالصلػوا صالػاوامصامإل ػاؿصتالا  ا ػلصنااتم(،صاتة

اػػػػفصاػػػػلال صواااع هػػػػاصألالطػػػػ يص ػػػػيًت(،صكػػػػ فص مطػػػػًاصىااػػػػًاصىالاطػػػػًاص ػػػػااإلًاصنط لػػػػألؿ،صانػػػػط وألال،صالصنػػػػطااصااإلإػػػػ ص
تلو تألػػامصتللػػػووطلصتانػػػوا صتالوػػػ نؿصا  ألطػػؾصتلانػػػ اإلاامصاطػػػ صتللػػػ ىططفصكػػةصالػػػ صتلوػػػالـصألإػػػال.صكاللػػػو ص

 لل،صيالطًا.صكق ت ص  تا صااصق ت صا اطاااصألعلؾصواؿصتلقيس.تل إنإلطاةصطات الصىياًتصقطاي الصتلوالطلصاولاص
تا  ا ػػلصلػػووطلصكإنػػإلطاطلصلػػ اىلصاادػػاالصاا ػػوطل،صااػػيكهاصيوػػ صتالوػػ نؿصا  ألطػػؾصتلانػػ اإلاام،صاػػفص
تل ػػػ لصاتلقػػػيس،صاىػػػفصتلاقينػػػامصت نػػػناطلصاتلانػػػطوطل،صنػػػاؼص ُػػػيىـصو لػػػاا تمصاالػػػاإلامصلػػػووطلصى وطػػػلص

نػػناطلصُ وػػيصوولػػ تمصتلان طػػطفصاػػفصإلا ػػلص لػػ ص األ  ػػا،صألاػػاصوػػييصخػػنؿصتحنػػاوط صتل ػػةص إػػمصقػػ ت ص  تاػػ صاتة
واؿصتلقيس.صتحاػ صتلػعيصنػط وؾصتلنطانػامصتل نػاطلصتلو وطػلصات نػناطلصاتليالطػل،صاط وػؿصالػألإلصتالا  ا ػلص

اػفصاػعتص يصتالو نؿص  دي صتلوطايصتلطااطل.صاااصااصنطيك صيااًلصألالط ي،صوااصكطهاصما طألاصا نها،ص ل صتلخػ امص
تلاػػتلؽصتلػػعيصط ػػ صماّلصطنػػاأصتل إنػػإلطاطافصاااادػػ ااـصوػػالخ امصااػػالص اّلصواالانػػوا صا  ألطػػؾصتلانػػ اإلاام،ص

 اونصقطٍيصماصل إل.صالـصوويصعلؾصلألؿصواييصويطي.
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كػػػػاالو نؿصط ػػػػ صمفصط وػػػػؿصوػػػػنصا اا ػػػػل،صاوػػػػنصاألنػػػػ ،صاوػػػػنصلػػػػ اإل.صماػػػػاصاػػػػاصووػػػػيصعلػػػػؾ،صكخإلػػػػاإلصاياػػػػلص
 .1967ل تو صافصولط تفص،صميصخإلاإلصااصقوؿصت1948/1949

ااػػفصالػػـصكإط ػػ أصألػػؿصاإ ػػالصكػػةصاػػاصط وإػػؽصوالق ػػطلصتل إنػػإلطاطل.صكووػػيص و طػػ صتح ألصُطنػػ    صتللػػو ،صاُطنػػاَّغص
 تالخ نؼصالطسصقوؿصعلؾ.

 اخندل:صوم(صتل وييصتحألو صاتحخإل صتل تافصااصتالو نؿصاتن ل تءصتالن طإلاف.
اػفصتلقػيسصاتل ػ لصتلس وطػل؛صطاألاهاػاص اوطػيصتلألػؿصتل إنػإلطاة،صصووػ(صايكاصيوػ صتالوػ نؿصا  ألطػؾصتلانػ اإلاام

إلػػنؽصألػػؿص نػػناطًاصايالطػػًا.صاوال تألطػػيصطإوػػؽصوهاػػاصكػػؾصتلودػػا صىػػفصقإلػػاعصاػػليصاتة اط  ػػااافص  ااىػػًاصى وطػػًاصاتة
 تحن ى..

و ػػػػ(صتالا  ا ػػػلصتللػػػووطلصتللػػػااإلصادػػػااًلص لػػػ صتلودػػػطافصتلاػػػياة،صااػػػةصتالنػػػ  ت ط طلصتل ػػػةص وقػػػؽصتلهػػػػيكطفص
  تااطف،صاتل ةصطاألاهاص اوطيصتلألؿصتل إنإلطاة،صاألن صمان صيىـصافصتل ميصتلواـصتلوالاة.تل

 اعهصتالن  ت ط طلصلألةص ا أصط ا  صىإ صتلقطايتمصتل إنإلطاطلصمفص  تأليصاااصطإة:
إطػالصمااًل:صتلقي يصتلها"إلصلإلو صوطفصطالؿصااويًتص ل صتللات ع،صاطق  صوتفصىهيصتو اػاؿصتالوػ نؿصقػيصتا هػ ،صكو

اّلصكن وق ،صو عفصتهلل،صاو أللصاات ه الصكةصتللات عصا  اولصو  صط  خ.  مفصط وؿصاتة
الااطػػًا:صتل تألػػيصاػػفصمفصتلألطػػافصتلدػػهطااةصاتل ػػط صتلدػػهطااةصاتلقطػػاييصتلدػػهطااطلصمدػػوواتصم ػػوؼصااػػاصألػػاااتص

صوػػػت و صوػػػ ا صمفصطدػػػايصإلػػػاطنًصص1948ىإطػػػالصااػػػعص ،صاماػػػالصلػػػـصطوػػػيصواقػػػيا صتل ػػػط صتلاهػػػلـا ماػػػاـصصو ػػػ صتلطػػػـا
تا  ا ػػلصلػػووطلصايىااػػل،صاالصنػػطااصاػػفص ميصىػػاـصىػػالاة.صااػػعتصتلػػيىـ،ص فصلػػـصطألػػفصونػػو صىيتلػػلصتلق ػػطلصماص
 واإل ػػػػًاصاػػػػ صتللػػػػو صتل إنػػػػإلطاة،صكنػػػػطألافصكػػػػةصتحقػػػػؿص ػػػػيصتالوػػػػ نؿصاتالنػػػػ طإلافصاتلوادػػػػ طلصتلدػػػػا خل.ص

كػةصتلا"ػلصص59تحا اوػةصمفصص،صكةصتالا  ا لصتلالااطل،صكةصتالن إلنعصتل نػاة2003اوالااانول،ص عتص اءصىاـص
اػػفصتلػػ ميصتلوػػاـصتى وػػ صأل نػػ ت"طؿألصمخإلػػ صيالػػلصىإػػ صتلنػػإـصكػػةصتلوػػالـ،صكػػ فصاػػعهصتلانػػولصنػػ لطيصا دػػوأصملػػيص

و ت ًاصلالصافصِقَوؿصطهايصما اواصاما طألاصونو ص سإلصتل ميصتلواـصتلاوإةصىإطهـ.   سإلًاصىإ صا اطاااصاتة
ااػارصتلنػإوةصتلنػا"يصكػةصىنقػامصتلػياؿصتلألوػ ىصكػةصاػاصوطاهػا،صااػاصالالالًا:ص فصاوايلػلصاػاتلطفصتلقػاىصتلوالاطػلصاتل

تنػػػػ  و صعلػػػػؾصاػػػػفصكا ػػػػ صانػػػػطاللصىالاطػػػػلصطنػػػػاوافصلنا  ا ػػػػلصتل إنػػػػإلطاطلصوػػػػتفص لػػػػؽصإل طقهػػػػاصلإلإلاوػػػػلص
وػػػاالو نؿ.صتل ػػػ ؽصلانػػػ صوػػػطفصا ػػػ صىػػػالاةصانػػػطإل ًتصىإطػػػالصكػػػةصادػػػإولصتلألطػػػافصتلدػػػهطااة،صألاػػػاصألػػػافصكػػػةص

 اةص  ّ ؽص اانألالصاتل يمص ااق ا الصتليتخإطلصاوييصت  واؾصىاـ.تلناوؽصافص هل،صاوطفصا  صىال
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 تووًا:صتلا ػ صتلو وػةصتل نػاةصتلػعيصادػؿصمىإػ صانػ اطا الصكػةصدػ تىا الصتليتخإطػل،صا ػوؼصيالػال،صاالصنػطااص
ياؿصتله الػػػلصكػػػةصتالا  ػػػاىصىإػػػ صتلوػػػياصتلدػػػهطااة،صالصطنػػػ إلط صمفصطو اػػػؿصتا  ا ػػػلصلػػػووطلص  وػػػؾصانػػػاىةص

اػػ صتلوػػيا،صنػػاتءصمألػػافص ػػيص طػػ تفصمـصألػػافصتنػػ  يتًءصماػػاـصما طألػػاصاالػػ اعص  تاػػ صحنػػوا صتله الػػلصاتل وػػاافص
يتخإطػػل.صلهػػعت،صنُط ػػسإلص اهػػاءصتلاات هػػل،صاالصنػػطااص عتص وػػطفصمفصتل ػػط صتلدػػهطااةصاطػػ صقػػاي صىإػػ ص اها"هػػا،ص

اػ صتلألطػافصان ألافصإلاطإلصتحاػي،صكطدػوأصتلإل طػؽصتحقدػ صاػاص اهػاءصتالوػ نؿصلإ  ػ غصل وػالؼصخطػااةصمانػ ص
 تلدهطااة،صىإاًاصمفصاعتصتل ا الصكالؿصمط ًا.

امخط ًتصالطسصوخ ًت،صالصويصافصتلالقلصوتفصتهللصنطاد صتالا  ا ػلصاطلطػيااصقػاي،صونػو صت  اػاعصىػيتل هاصاػ صنػافص
 تلألافصتلقا طلص اهاءصتالو نؿصاالطا ال.صاقيصيخؿصكةصنأل تمص و الصا  ت وال.

 اايصىإ ص   ولصت  اؽصمانإا،صااواي يصتلننـصتلو وطػل،صىإػ صألػؿصو ػلصاإوالل:صط  صمفصُطَ يصافصخنؿصتالى
 إلال صوالواييص ل صتلا اا ػامصماصألوػؿصتلػيال طفأل،صماصاػاصطنػا صىاإطػلصتل نػاطل.صكقػيصمالو ػمص   وػلصتل اػالالمص
تل إنػػػػإلطاطلصاتلو وطػػػػلصتلقدػػػػاىصمفصتلألطػػػػافصتلدػػػػهطااةصط طػػػػيصألػػػػؿصم ألصكإنػػػػإلطفصا ه طػػػػ صاالوطػػػػلصلػػػػووها.صاالص

 صتل نػػإطـصوػػتفص ػػلءًتصااهػػاصاػػاصوػػٌؽصلإ إنػػإلطاططفصماصاػػاصم أٌلصكإنػػإلطاطل.صالهػػعتصلاػػاعتص   طػػ صتلا ػػّ  صطنػػ إلط
اتلوػػاييص لػػ صتل   وػػلصا نػػها،صميصتلوػػاييصكػػةصلػػؿصتل  ػػااألص لػػ صتنػػ طإلافصتح ألصاتل هاطػػيصاالػػ اعصألدػػ قلص

 تلق فأل؟
ال  وػػاإلصاػػ صقإلػػاعصاػػلي،صىإػػ صاػػفصااػػاصط ػػ صماّلصطنػػاأصوالا اا ػػل،صماصاقػػؼصتالا  ا ػػل.صكألاػػاصكػػؾصلػػا افصت
ص.1949اص1948ا اطاااصمفصط ؾصتال  واإلصا صتلقيسصاتل  لصتلس وطلصاتلواييص ل صت  اقامصتلهيالص

ص  
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 هم ًلولون: عمليت الطالم ماجذ

 8312\1\01  الخميج   عاطف الغمري
،ص وػػ لصكػػةصاػػعتصتلالػػهي،صلػػهايتمص« نػػ ت"طؿ»ت ف،صاووػػيصقػػ ت صتلػػ "طسص  تاػػ صتالى ػػ تؼصوالقػػيسصىادػػالصلػػػ

طلصتلننـصقيصاا م،صماصافصط ناءؿ:صااؿصألاامص ا ػيصىاإطػلصنػنـصلا تقوطفصما طألططف،صااهـصافصطقاؿص فصىاإ
 لألةصطيا ااص  تا ؟ص

تلألا  صتحا طألةص ا  صألاافصإلػ ىصا ػسصتلنػؤتؿصونػ ص وإطإػالصكػ فصىاإطػلصتلنػنـصألااػمصا ػ يصنػ ا صخػايعص
ىإػػػػػ صتح أل،صلإ انػػػػػ صتلانػػػػػ ا صكػػػػػةصمىػػػػػيتيصتلانػػػػػ اإلاطفصكػػػػػةصتح ت ػػػػػةص«ص نػػػػػ ت"طؿ»طخ ػػػػػةصا تءهصخإلػػػػػإلص

 ملؼصان اإلف.ص600طل،صاتلعيصادؿص ل صمألال صافصتل إنإلطا
ااػػفصقوػػؿصمفصطوإػػفص  تاػػ صقػػ ت هصواقػػمصقدػػط صالػػ ص ق طػػ صما طألػػةصطقػػاؿص فصىاإطػػلصتلنػػنـصاا ػػمصكػػةصاػػياء،ص
و خإػػةصتلاالطػػامصتلا وػػييصىػػفصاواالػػلص قاػػاعصا اطػػااا،صوػػال اقؼصىػػفصواػػاءصتلانػػ اإلاامصكػػةصتح ت ػػةصتلاو إػػل،ص

فصااصطيىاصلإوط ي،صمفصقإطإطف اـصتلاه اافصويكفصتل الل.صامفصما طألاصلطنمص تاولصكةصيكاها،صحفصاواػ صعلػؾصصاتة
  لتولصتلن ا صىفصنااتمصافصتل هايصتل الإلصكطااصمنااهصوواإطلصننـ.

،صلألػفصاػاص« نػ ت"طإة»ص-لقيصاا مصىاإطلصتلننـ،صىإػ صمنػاسصماهػاصىاإطػلصا وايلػلصلإادػاؿص لػ صنػنـصى وػةص
تلهاطػػل،صالص«ص نػػ ت"طإة»اصا ػػطولصلإاقػػم،صل ػػ ألصماػػ صاتقػػ ،صلنػػنـصألػػافصطوػػييصكػػةصانػػا صتلا اا ػػام،صاػػ
 يخؿصلإو  صكةص ويطيصواايهصال اإلال.ص

 اتلنؤتؿصت ف:صاؿصاالتلمصىاإطلصتلننـصىإ صقطيصتلوطاي؟.ص
،ص دػػا اتصمفصى إػػلصتلنػػنـص و ألػػم،ص1991 فصتلوػػ  صااػػعصيخإػػاتصىاإطػػلصتلنػػنـصوااوقػػايصاػػؤ ا صاي طػػيصىػػاـص

 ا"طًا،صاألؿصااصىإطهـصااصمفصطا ل اتصوإاغصاوإل هاصتلاها"طل.صان اتدؿصو أل هاص إق
كقػػيصتى و  هػػاصاػػلتاًلصوػػايًتصوػػطفصإلػػ كطف،صو ػػ صالػػاصألػػافصاػػلتاًلصاػػفصم ػػؿصتلنػػنـ.صااػػعتصطواػػ صمفص«ص نػػ ت"طؿ»ماػػاص

   صلا نهاصتن  ت ط طلص ػيط صوهػاصاػعهصتلواإطػل.صامفص اتدػؿصخإػؽصىقوػامصاى تقطػؿ،ص  ػ صتلإلػ ؼصتلو وػةصكػةص
 ا تءصن ت صطن هإؾصاق هـصاإلاق هـ.صا ااام،ص

ميصماهػػاص هػػلمصا نػػها،صلاػػاصتى و  ػػالصدػػ تىًاصا دػػًن،صماصونػػ صتلادػػؼصتلػػعيصتنػػ خياالصلػػاوافصوط طػػل،صكػػةص
اوػػفصكػػةصوػػ  صاػػفصم ػػؿص»،صكػػةص و ط ػػالصلواإطػػلصتلنػػنـصوقالػػال:ص1998اوا ػػ يصو ااوػػلص ػػا مصاتلػػاإلفصىػػاـص

ل،صكيخإاااصخإاًتصافصمطلصمياتمصماصكألػ ،صلطػيط اتصوهػاصاػعهصوطاااصألافصتلو  صقيصتى و اااصىاإطلصاا هط«.صتلننـ
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تلواإطػػل.صاألػػافصاػػفصتلإلوطوػػةصمفصطوػػييصتخػػ نؿصألااػػؿصكػػةص يت يصىاإطػػلصتل  ػػااألصو ا هػػا،صامفصطاقإػػ صتلاطػػلتف،ص
،صحفص  اػػايىصكػػةصتل ػػا صىإػػ صاػػاصلػػيىصتلإلػػ ؼصت خػػ ،صامفص  ػػ يصتلواإطػػلصااػػاص« نػػ ت"طؿ»امفص سػػ يصتلا ط ػػلص
 «.صص ن ت"طإة»-إطلصننـصى وةصطوق صىإطهاصألوا

ص-«صت نػػػ ت"طإة»كهػػػؿصاالتلػػػمصىاإطػػػلصتلنػػػنـصقا"اػػػل،صوالدػػػا يصتل ػػػةص دػػػا ااصتلوػػػ  ؟.صااػػػؿصاػػػالتؿصتلنػػػنـص
 ؟صمـصمفصقإلا صىاإطلصتلننـصقيصخ مصىفصتلق واف؟.ص« ن ت"طإطاًص»تل إنإلطاةصخطا ًتص

كػةصص-تل ػييصتلاوػاييصلإوقػاؽصتلو وطػلصصمويصمو لصا أل يصو أللصتلاواكلطفص-كةصما طألا..صطقاؿصيتاططؿصواطوسص
«ص نػػػ ت"طؿ»اااقلػػػلص ػػػ مصواا ػػػيىصتللػػػ ؽصتحانػػػإلصكػػػةصاتلػػػاإلف،ص فصتلنػػػنـصااألػػػفصكقػػػإل،صكػػػةصوالػػػلص اػػػلتؿص

 تلهلطال،صواحاااةصتلاإلاطلصلإ إنإلطاططف  .ص
ألػػؿصاػػعهصتحكألػػا صاو اكػػلصلػػيىصتلاالطػػامصتلا وػػيي،صااوإاػػلصكػػاؽصم ت ػػطها،صوطااػػاصلإػػمص دػػؼصا نػػهاصوالانػػطإلص

وػػػؿص فصم اػػػييصاولػػػـص ؤنػػػاءصما طألػػػا،صإلػػػاتؿص«.ص نػػػ ت"طؿ»لالطػػػال،صيافصمفص  خػػػعصااق ػػػًاصا اتلاػػػًاصوػػػطفصتلوػػػ  صاصت
 «. ن ت"طؿ»ا توؿص يت يصتلا اا ام،صألاامص ا  صوال انطؽصا ص

الػػػـص ػػػاءص  تاػػػ صلط  ػػػاالصخإلػػػاإلصألػػػؿصاػػػفصنػػػوقاهصاػػػفصتل ؤنػػػاء،صاملتىصتلنػػػ ا صىػػػفصتاليىػػػاءصو ػػػاتلفصتلااقػػػؼص
 إطلصلإل ؼصافصإل كةصىاإطلصتلننـ.صتحا طألة،صاتاوالصأل

ىااػػػًا،صىإػػػ صتحقػػػؿصااػػػعصاػػػؤ ا صاي طػػػي،صاتلػػػيا تفصكػػػةصى إػػػلصص26 فص   وػػػلصتلوػػػ  صاػػػ صىاإطػػػلصتلنػػػنـصخػػػنؿص
 و ألهػػاصتلاالطػػامصتلا وػػيي،صل لػػؿص ػػيا صلنػػااتمصيافصتلادػػاؿص لػػ صوػػؿصكوإػػة،صقػػيصمخػػ مصتلانػػطإلصاػػفصتو ألػػا ص

مفصطووالاتصحا نهـصىفصانا صطخدهـ،صاطواطهـ،صاطدػافصص يت يصىاإطلصتلننـ،صامدوأصا  ا ًاصىإ صتلو  
 وقاقهـ،صحفصى إلصا اا امصتلننـ،صلـص ألفصقيصتاقإومصكقإل،صلألاهاصمخط ًتصيا مصوطيصما طألا.
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 ضخاهت إلى ضوحش ي.. ضالم سائف في ضوريتمً أ

 8312\1\01   العربي الجديد  عمي العبداهلل
اػػاص فصمىإػػفصتلػػ "طسصتل انػػة،صكنيطاطػػ صوػػا طف،ص ػػاك صك دػػلص إلػػنؽصىاإطػػلصنطانػػطلصكػػةصنػػا طلصووػػيص وقػػؽص
ألتلادػػػػ ألصتلونػػػػأل ي،صايا تفصى إػػػػلصتل و ػػػػط صلوقػػػػيصألاػػػػؤ ا صتلوػػػػات صتلػػػػاإلاةصتلنػػػػا يألصكػػػػةصايطاػػػػلصنا لػػػػةص

 انطل،صتلعيصألافصقيصيىاص لطال،صو  صويممص   أصاناػأصتل نػاطلصتلنطانػطلصتل ػةصطنػو صنػطيصتلألػ اإطفص لػ صتل
 ا ط اػػا؛ص فصاػػفصخػػنؿصتلاوػػّييتمصتل ػػةصمإلإقهػػاصم ألػػافصوألاا ػػال،صماصاػػفصخػػنؿصتلاػػيىاطفص لػػ صاػػعتصتلاػػؤ ا ،ص

اىطػل،صاقػاتهصتلنطانػطلصاتلاياطػلصواد هـصااالإطفصلاألااػامصتللػو صتلنػا ي،صتلقااطػلصاتليطاطػلصاتلاعاوطػلصاتال  ا
اتلونػػػأل طل،صاإلوطوػػػلصتلوػػػؿصتلػػػعيصتخ ػػػا هصللػػػو صوخػػػ صاػػػفصيافصتى ػػػيتيصواإلالوػػػالصا إلإوا ػػػالصتل ػػػةصىّوػػػ صىاهػػػاص
األااا الصاادالوالصالاااصلاطؿصتلو طلصاتلأل تال.ص  وخ ا الص يصتالن ويتيصاتل ناي،صايكوالصاالطاصافصيـصمواا"الصاتة

طفصاػػفصيافص اططػػلصوػػطفصالػػا ؾصكػػةصتلدػػ تعصماصاطػػ صالػػا ؾ،صوػػطفصوػػيمصألا ػػاؿألصتلػػ "طسصتل انػػةصوق ػػؿصتلنػػا ط
ىنػػػأل يصااػػػػياة،صكقػػػيصتنػػػػ هيكمصإلا" ت ػػػػالصتلاػػػيفصاتلوإػػػػيتمصاتلقػػػ ى،صا واػػػػيمصقدػػػػؼص  اوػػػامصتلنػػػػألافصكػػػػةص
تحناتؽصامااـصتحك تفصاكةصتلالاكةصاتلايت س،صافصم ػؿصتل  اطػ صاتل  اطػ ،صاونػـصتلدػ تعصكػةصاػييصقدػط ي،ص

هـص ومصاتوؿصتلقااوؿصوألؿصدػااكهاصتلعألطػلصاتلسوطػل،صتال   ا طػلصاتل  تاطػل،صتل نػ ا طلصوان ننـصتلالات صماصونوق
ص20او ػػ صص2015نػػو او /صمطإػػاؿصىػػاـصص30اتلااوالاطػػل،صاواخ إػػؼصتحو ػػاـصاتحالتف.صقػػاؿص ا تال ػػالص اػػالصاػػفص

صإلإوػػػػلص اطػػػػلصكػػػػةصماوػػػػاءصا   قػػػػلصاػػػػفصتح ت ػػػػةص30650،صقػػػػاـصتلإلطػػػػ تفصتل انػػػػةصوػػػػػص2017نػػػػو او /صمطإػػػػاؿص
اػػػا تمصىإػػػ صص92006،صا ػػػعصخنلهػػػاص2016إلإوػػػلصكػػػةصص13848اص2015إلإوػػػلصكػػػةصص5165تلنػػػا طل،صااهػػػاص

 األػػػفصخنلهػػػاصاػػػفص ػػػياط صص2016اػػػا يصكػػػةصص50545اص2015اػػػا يصكػػػةصص13470ااتقػػػ صت  اػػػاوططف،صااهػػػاص
اػػيكاصاااقوػػاصلإل اػػاوططفصو دػػيمصتللػػوأللصتلنػػا طلصلوقػػاؽصت انػػافصتلسػػا تمصتل انػػطلصاتنػػ ا  مصمفصص96828

 %صااهاصتن هيؼصاياططف(.ص85
ا  ػػػاخ صو اػػػ تالم(صوػػػا طفصو والطػػػلصمنػػػإولصونياػػػـ،صاوألاطػػػلصتلإلإوػػػامصتل ػػػةصتاهالػػػمصىإػػػ صادػػػااوهاصاػػػفصياؿص

اقػػ تاـ.صاقػػيصنػػاومصوإوػػـصتلنػػا ططفصااػػياهـصاوإػػيت هـصصىيطػػيي،صاوػػالخو يصتل ػػةصتأل نػػوهاص اػػاياـصكػػةصتل ػػي ط 
تيصتلق ػالةصل اطػػ صتلإلطػا طفصتلونػػأل ططفص ق طوػا،صاكػػؽصالت يصتلالػا أللصتلونػأل طلصكػػةصنػا طلصوػػال وقؽصاػفصتالنػػ وي

%صاػفصمكػ تيصتلقػاتمصتل اطػلص إقػاتصخوػ يصق الطػل.صاقػيصا ػعصتلواإػلصتل انػطلصالنالػلصم وػاعص90تليكاع،صامفصاواصافص
%صاػػػفصإلػػػا" تمصتلاقػػػؿص88%صاػػػفصتلإلػػػا" تمصتل أل طألطػػػلصتل لػػػسطإطلصا80إلػػػاتقـصتلإلطػػػ تفصووطػػػيصتلاػػػيى،صاوػػػاتل ص
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%صاػػػفصتلإلطػػػا طف.صاالولػػػمصتح ألػػػافصتلوااػػػلصمفصا ػػػا"لصتلإلإوػػػامصتلق الطػػػلصأللػػػ مصىػػػفص90تل صتلونػػػأل ي،صاوػػػاص
تل اتا صت ط اوطلصاتلنإوطلصلإ ي ط صىإ صتلإلط تف،صاألااػمصتالنػ ا ا امصتل ػةص ػـصتل ادػؿص لطهػاصمنانػاصل سططػ ص

اططفصق إػاتصاالصالػاكةصىاإطلصتل وإـصاتل ي ط .صاكؽص ق ط صىإ صااق صقاايصو ص ةصتل انطل.صاعتصااصويي،صالصاي
اايت سصامك تفصاخلتاامصاطاهصيا م؛صاالصانططفصكّ اتصافص وطـصتلقااوؿ،ص والمصتلاعوولص ل صم قػاـ،صاتلق إػ ،ص

 ألؿصتلق إ ،ص ل ص  ااوططف.ص
  تكؽصتلواؿصتلونأل يصاػ ص وػ ؾصنطانػةصايوإااانػة،صاانػؽصاػ صتلالػااطفصت ط تاػةصاتلنػا ي،صح ػؿص إلاطػؽص

طلصاتلانػػإول،صو لػػألطؿصمإلػػ صاألطااػػامصنطانػػطلصاوا  ػػلصواادػػام(ص  واػػ صنػػقاكاصااخ  ػػلصقػػاىصتلالػػا يصتلنطانػػ
افصتلدػ تعصكػةصنػا طل،صاوااتقػؼصاقػ ت تمصيالطػلصا  وإلػلصوونػاوامصاادػالأصقػاىص قإطاطػلصايالطػل،صادػطاالص
تق  توػػػامصاوإػػػاؿصىإػػػ ص طقػػػاعصتل اتلاػػػامصتلونػػػأل طلصتل ػػػةصمخػػػعمص اطػػػؿصلدػػػالأصتلالػػػاـصاوإ ا"ػػػال،صاقػػػوألصالاػػػفص

اػػػ يصلااػػػ صاوانػػػولصتلالػػػاـ(،صا ػػػ  طأصأل  ػػػالصص11الػػػا أللصكػػػةصوااطػػػلصتلالػػػاـصنطانػػػطاصوتنػػػ خيتـصوػػػؽصتلػػػاقألصتل
نػػالص   ػػييصاػػفصيافصوا ػػلصص49تلونػػأل طلصت  اقػػامص نػػاأصووقػػاءصتلقػػاتمصتل انػػطلصىإػػ صتح ت ػػةصتلنػػا طلصاػػييص

ألػػػػا ص ىػػػػاييصنػػػػالصوواطاػػػػطـصتل اطػػػػلصاإل إلػػػػاسصتلوو طػػػػل(،صامخػػػػ ىص نػػػػاأصلهػػػػاصواو ص25لا اا ػػػػامص يطػػػػييصلػػػػػص
 ت ىاا .ص

اطػػ صمفصونػػا صتلوطػػي صتخ إػػؼصىػػفصونػػا صتلوقػػؿ.صلػػـصطن نػػإـصتلالػػات ،صىإػػ صتلػػ اـصاػػفصتل  ػػوطامصتلألوطػػ ي،ص
اخنا يصاوا ؾ،صااساي يصايفصاوإيتمصاق ىصىلطػليصىإػ صقإػاوهـ،ص  ى ىػاتصكطهػاصا لػألإمصكػةصموطا"هػاصامنػاتقهاص

هـ،صالػػـصطقوػػؿصتلاػػاتإلفصتلوػػاييصتلػػعيصُق ػػؿصمواػػاؤهصانػػاوا هاصاملق هػػاصالػػاى اـصاىػػاتإل هـصا إلإوػػا هـصاإلااوػػا 
اواا ػػالصاياػػ صادػػي ص لقػػال،صتلوػػاييص لػػ صاػػاصقوػػؿصالػػا يصتلو طػػلصاتلأل تاػػل،صوقػػةصطووػػ صىػػفصااق ػػالصو   ػػطإالصتلاػػلاىص

 اتل ل يصاتلإ اءص ل صتلخا مصتلق ط صاتلووطيصىإ صتالن ننـصا ك صتل تطلصتلوط اء.ص
ءصتلاات هػػػػلصقطػػػػاييصتح ألػػػػافصتل انػػػػطلص لػػػػ ص سططػػػػ صكػػػػةصخإلإلهػػػػاصيكػػػػ صدػػػػاايصتلالػػػػات صا وّاػػػػؿصتلاػػػػاتإلاطفصمىوػػػػا

ا أل طألا هػػػاصو ألػػػ طسص ػػػلءصألوطػػػ صاػػػفصالػػػاإلهاصتلاطػػػيتاةصكػػػةصىقػػػيصادػػػالواٍمصاوإطػػػٍل،ص وػػػمصنػػػطؼصتلودػػػا ص
اتل  اطػػ صاتل ػػسإلصتلونػػأل ي،صوطػػيص  ػػطأصتلادػػالولص خػػ تمصأل ا"ػػ صاااػػاإلؽصاػػفصنػػاولصتلاات هػػل،صا الطػػؼص

ل دػا"ؿصتلانػإولصووػع صتللػقاؽصاتلخػنؼصكػةصدػ اكها،صاكػةصلىلىػلصالقػلصتلواإطلصكةص الطؽصد اؼصتلالػات ،صات
تلوا ػػالصتللػػػووطلصوقػػػاىصتلالػػػا ي،صايكوهػػػاص لػػػ صوالػػػلصاػػفصتلطػػػتسصاتالا ألػػػاؾصتلا نػػػةصاتلوػػػاإل ةصىػػػفصوط"ػػػلصتلالػػػا يص
اواتاإها،صا خ طؼصتلو ءصتلونػأل يصىإػ صقػاتمصتلالػاـ،صاتة اوػلصك دػلصتل  ػ غصلااػاإلؽصمخػ ى،صقوػؿصمفص انػ ص
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  ػلصكػةصطؼصتل سإلصتلونأل يصىإ صقاتمصتلالاـصووقيصا اا امصىنأل طلصوطفصتلالاـصاكدا"ؿصاوايت" يص خ 
و ىاطػػلصالػ  أللصاػػ ص  ألطػػا،صتا ػامص لطهػػاص طػ تف،صاإلػػ ىصكألػػ يصألخ ػألصتل دػػوطيألصووقػيصت  اقػػامص انػػطلصمنػ اال،ص

ـصتال  ػاؽصىإػ صم وػ ص  ألطلص ط تاطل،ص ا عصكطهاصىاإطامص  اطيصتلق اؿصكةصاناوامصاوييي،صك ػ يصلااطػلصاوػيييصو ػ
اااإلؽصلخ ألصتل دوطي:صتلساإللصتلل قطل،ص طؼصألؿصاػفصواػصصاواػايصااواكلػلص يلػ (صا  ألػمصالسػ يص نػاأص
لإالػػاـصاوإ ا"ػػالصوخػػ ؽصتال  اقػػام،صاعلػػؾصونلاػػلصتنػػ الااءصتلااػػاإلؽصتل ػػةصلػػػصأليتىػػ ألصا وهػػلصتلادػػ ي،صوانػػاطا هاص

ا صىإػػ صاػػيفصتلساإلػػلصتللػػ قطلصاوإػػيت ها،صوطػػيصتحخػػ ى،صااتقػػ صكطهػػا.صااػػعتصم ػػاىصلقػػاتمصتلالػػاـص لػػيطيصتلودػػ
طوط صاواصم وواا"لصملؼصااتإلف،صاو اااهاصافصيخاؿصتلاناىيتمصت انااطل،صتلسعتءصاتلػياتء،صاقدػ هاصولػألؿص
يت"ػػـصاػػفصم ػػؿص  وػػا صقػػاتمصتلاوا  ػػلصىإػػ صتلػػيخاؿصكػػةصادػػالولصاػػ صتلالػػاـ،صاق ػػـصانػػاوامصلانػػولصكػػةص

وال اتليصاػ صىاػؿصيؤا ص  وػاؾصتلاوا  ػل،صا الطػؽصدػ اكها،ص ط ةصواصصاواايصااواكللص يل .صألؿصاعتص
كلاؿصاوايالامص اطؼصتل ةص  ـصو ىاطلصتحاـصتلا ويي.ص  اتة

واالػػمص انػػطاصيكػػ صاوايالػػامصمنػػ االصاوػػاصاااقلػػلصق ػػاطاصنطانػػطلصىوػػ صاااقلػػلصق ػػاطاصت دػػنىصتلينػػ ا ي،ص
اكػػػييصتلالػػػاـصاتلاوا  ػػػلصصاتلػػػياؿصصاتالا خاوػػػامصتلو لاااطػػػلصاتل "انػػػطل،صاإلػػػ ىصالػػػ اعصينػػػ ا صلنػػػا طلصىإػػػ 

تل تىطػػل،صالاػػاصلػػـص ػػا أصكػػةصعلػػؾ،صيىػػاصتلػػ "طسصتل انػػةص لػػ صىقػػيصاػػؤ ا صلإوػػات ص وػػمصتنػػـصألاػػؤ ا صتللػػوا ص
تلنػػا طلأل،صاتق  وػػمصالت يصتلػػيكاعصتل انػػطلصىقػػيهصكػػةصقاىػػييصواطاػػطـ،صقوػػؿصمفص سطػػ صتالنػػـص لػػ صألاػػؤ ا صتلوػػات ص

ا والػػمصتلػػيىايص لػػ صىقػػيصاػػعتصتلاػػؤ ا ص لػػ صاػػاييصلإ  ػػاع صوػػطفصتلػػاإلاةصتلنػػا يألصا قػػّ  صىقػػيهصكػػةصنا لػػة.ص
 انطاصاوإ ا"ها،صوطيصلـص إؽصقواالصالصليىص ط تفصوالص قوؿصوتقؿصافصىاييصالاـصتحنيص لػ صاػاصألػافصىإطػال(،صاالص
ط تفصتلإعطفصااصلتالصط تااافصىإػ صتلونػـصتلونػأل ي.صاااػاؾص و لػامص  ألطػلصل هػلصاػيؼص ليىصتلالاـصتلنا يصاتة

ا صاتلقػػػاىصتل ػػػةصن و ػػػ ه،صاوطاهػػػاصاوػػػطفصتلاالطػػػامصتلا وػػػييصاوإ ا"هػػػا،صل هػػػلصىنق ػػػالصواوايالػػػامص اطػػػؼصتلاػػػؤ 
ىػاييصتلالػ صكػةصدػطس ال،صاكػةصال"وػلص اتل ىاطلصتليالطلصلإوػؿ.صاقػيصيكػ صاػعتصألإػالصتلقطػاييصتل انػطلص لػ ص ت طإػالصاتة

لػػخص،صطػػيىافصص1600صألطااػػاصنطانػػطاصاىنػػأل طاص لػػ صيىػػايص33تلاػػيىاطفص لطػػالصو والػػمصتلن"وػػلصاػػفصيىػػايص
واى وػػا اـصااالإػػطفصلقااطػػامصاميطػػافصااػػعتا صاىلػػا" صاقػػاىصنطانػػطلصاىنػػأل طلصااياطػػلصنػػا طل(،صاتلواػػؿصىإػػ ص
 ولطلصولالالصكةصتلا اى،صىو ص قااعصتلياؿصتل تىطػلصاوايالػامصمنػ االصو واطػال،صووػيصمخػعص و لا هػاصواالى وػا ،ص

 تلالااةصتل ا ي.صطااط /صألااافصص30اص29ا ويطيصااىيصىقيهصتل يطيصطااةص
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لـص ا الصتلوقوػامصتل ػةص و قػؿصىقػيصتلاػؤ ا ،صكقػيص وػ ألصتلػ "طسصوػا طفصلنو ػلتلصاػفصاولػـصتحإلػ تؼصت قإطاطػلص
اتليالطػػلصتل اىإػػلصكػػةصنػػا طل،صخدادػػاصووػػيص ىناػػالصتل  لػػأصلنا خاوػػامصتل "انػػطلصتل انػػطلصتل ػػةصنػػ   يصكػػةص

لػػةصكػػةص ط ػػايصوػػؿصلإدػػ تعصكػػةصنػػا طل،صاكػػؽصلػػه صاػػا س/صوعت صتلاقوػػؿ،صاا تاا ػػالصىإػػ صا ػػاىصاػػؤ ا صنا 
ادالوالصاادالأصوإ ا"ال،صودا ٍيص ناأصلالصو قيطاػالصل اهػا هصكػةصتالا خاوػامصتلا  قوػل،صوو ػهـصط طػيص اػالالٍمص
افصوا طفصكػةصاقاوػؿصااوػالصاالػلصدػاا صألتلنػنـألصكػةصنػا طل.صكطاػاصط طػيصوخػ افصقإلػ صتلإل طػؽصىإطػالصكػةصعلػؾ،ص

و ت ػػالصماػػاـص اهػػا هصتالا خػػاوة.ص وػػيممصاؤلػػ تمصعلػػؾصوػػ إلنؽصم يااػػافص دػػ طوالصتلنكػػم،صقوػػؿصمنػػاوط ،صكػػةصاتة
 ااس،صوطاااصمأليصتن واللصتل ادؿص ل صوؿصكةصنػا طل،صوا ػايصتحنػي.صاالوقػًا،ص ػـصتلوػيطيصىػفص ىػاييص وطػاءص
تلااتيصتل طقلصلػصألمديقاءصنا طلألصتليتىالصلإاوا  ل،صكةصت  ااعصنط ـصىقيهصلااياوطها،صكػةصتنػإلاواؿ،صخػنؿص

  ألطػلصالػ  ألل،صا وػعط اـصوتح ػ تؾ(صاػفصكلػؿصاػؤ ا صنا لػة،صص– صكو تط /صلواإلصتلاقوؿ،صواواي يصك انطلصله
وػػؿصاتاهطػػا صانػػا صمنػػ اال،صو ا ػػال،ص فصلػػـص  اقػػؼصواإػػلصتلالػػاـصتلونػػأل طلصىإػػ ص يلػػ ،صتلايىااػػلصوسإلػػاءص ػػايص

انػة،صا ػع عصتلالػاـصتلنػا يص انةصألالطؼ،صا إألؤص ط تفصكةصت ق ت صوػصألنا لػةأل،صىإػ صتلػ اـصاػفصت لوػاىصتل ص
وػػػػصألت ىػػػيتيصتل طػػػيأل،ص ووطػػػ تصىػػػفص و لػػػالصىإػػػ صتلاػػػؤ ا صوتلالػػػاـصطػػػ كألصو ػػػ صت فصتلووػػػيصتل ػػػييصكػػػةصدػػػاغص

خػا مصولطػػامصا إػػسصتللػو صوتلو لاػػاف(،ص  ػاكلص لػػ ص او ػالصكػػةص ت طػػؿصص2012ينػ ا صماص وػػيطؿصينػ ا صىػػاـص
ألصقاىػييصواطاػػطـصتلونػأل طلصتل انػػطلصله اػػامصتلوػؿصتلنطانػػةص لػ صألاػػاصووػيصتنػػ واييصألااػػؿصتح ت ػةأل(.صا وػػ ّص

ااا ػػػل،صاػػػفصإلػػػا" تمصوػػػنصإلطػػػا ،صو قاطػػػامصىالطػػػل،ص وػػػ تمصتلقػػػي تمصتلونػػػأل طلصتل انػػػطل،صقوػػػؿصمنػػػاوط صاػػػفص
لهػػػػا صالصاوػػػػااليصاإلإقػػػػلصوطػػػػاؿص ىػػػػنفصاتلػػػػاإلفص خ ػػػػطألص االطإهػػػػاصكػػػػةصا اا ػػػػامصمنػػػػ اال،صاتة تالا خاوػػػػام،صاتة

اصتلانا صتلل ىةصتلاوطي،صات ىنفصىفصوقاءصقات هاصكةصنػا طلصألنا لةأل،صا اّنألهاصواوايالامص اطؼصواى وا ا
اػػييصاطػػ صاوػػيييصألو ػػ ص وقطػػؽصتالنػػ ق ت صايكػػ صتحنػػيصامنػػ  الصخػػا مصتلنػػإإللأل،صا لػػألطؿصقػػايصوػػ سصوػػيايصاػػفص

ملػػؼصكػػ ي،صاإلػػ ىصاإػػؼصتحنػػإولصتلألطاطا"طػػلصكػػةصنػػا طلصوقػػّايصكػػةصا إػػسصتحاػػفصااالاػػلصولػػ صتحنػػإولصص30
ا هاػػلص انػػطاصألو وّاػػيصتل  ػػإطؿصاتل ااطػػالصلوااطػػلصالػػاـصتحنػػيأل،صا لػػألطؿصأللػػ تأللصيالطػػلصتلألطاطا"طػػلصكػػةصالاػػاي،ص

يالػلصكػةصت  اػاعصوػا طس،صاإلػ ىص دػا صص24لاألاكولص كنمصانػ خياةصتحنػإولصتلألطاطا"طػلصاػفصتلوقػا ألصاػفص
ةصالص وقػػ صلإوػػؿصوتلنا قػػل(صواال  ػػاؽصاػػ صك انػػاصاو طإلااطػػاصاتلنػػوايطلصاتح يف،صا كوػػالص لػػ صتحاػػـصتلا وػػيي،صألػػ

تلاوػػاي يصتل انػػطلصاوطػػييصىإػػ صتلإلاالػػل.صكػػةص وػػّ ٍؾصطؤألػػيصاط هػػاصتلواػػؿصىإػػ ص كلػػاؿصعلػػؾصتلاػػؤ ا صوقػػاؿصتلقػػا"ـص
وتىااؿصاا" صالط صتلخا  طلصتحاط ألةصللؤافصتلل ؽصتحيا ،صيط طيصنا  كطإي،صكةص كاي ػالصماػاـصل اػلصتلونقػامص
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يصل قإطػػؿصتل ػػتالط صتل انػػةصكػػةصا ػػا"لصتلاوايالػػامصتلخا  طػػلصكػػةصا إػػسصتللػػطار،ص فصاتلػػاإلفص ا إػػؾصانػػا"ؿصىػػي
 تلنا طل(.ص

 ػػػ ىص وػػػيطؿصماػػػيتؼصتلاػػػؤ ا ؛صكسػػػيتصلا ػػػ صم  ػػػطلصلوػػػؿصقػػػا"ـصىإػػػ ص  ػػػ تءص دػػػنوامصينػػػ ا طلصاتا خاوػػػامص
و لاااطػػلصا "انػػطل،صطلػػا ؾصكطهػػاص مسصتلالػػاـصاوألااػػلصاوػػييصاإلاطػػلصوالػػا أللصتلاوا  ػػل.صاإلاتاػػلص مسصتلالػػاـص

 ػػػ صتلاػػػؤ ا صاػػػفصطػػػيىاصل اوطػػػال.صااػػػعتصلػػػـصطػػػ ألصالصتلاوا  ػػػلصاالصتلاالطػػػامصوػػػ ىنفصاانػػػألاص كػػػألصمفصطو
تلا وػػػػييصاتال وػػػػػايصتحا اوػػػػػةصاالصتحاػػػػػـصتلا وػػػػػييصو  ػػػػػاامص نػػػػاللصتحاػػػػػطفصتلوػػػػػاـصلألاػػػػػـصتلا وػػػػػيي،صماإلااطػػػػػاص
اػػػا ط ط ،ص لػػػ صتل ااػػػ صتل انػػػةصنإنػػػإلصاوػػػاطط صلطاتكػػػؽصىإػػػ ص ط ػػػايصتلاووػػػاي،صنػػػ ط افصييصاطنػػػ ا ت،ص لػػػ ص

طاهػاصمفصطألػافص إنػلصاتوػييص ػافصىاإطػلص اطػؼ،صامفصطألػافص ػافصا اا ػامص اطػؼصا ا طػعصقػ ت صتلاػؤ ا ،صو
،ص  اكلص ل ص لألطؿصتحاـصتلا وييصل الصتلين ا صاىو صانا ص اطػؼصتلػعيصاوػيمصتحاػـص2254ا إسصتحافص

إلػنؽصىاإطػلصدػطاالصتلص2254تلا وييصا انأللصوال،صلوويص ا طعصتلق ت ص ينػ ا ،صا ا طعص لألطؿص هػالصتلوألػـصاتة
ادػػػااًلص لػػػ صتا خاوػػػام(،صكإ ػػػتمصتلقطػػػاييصتل انػػػطلص لػػػ ص وػػػيطنمصا وػػػاط تم،صىإهػػػاص وػػػالصىإػػػ ص  ػػػاصتحاػػػـص
تلا وييصاتلاوا  لصتلنا طل،صكتىإامصمفصألنا لةألصلطسصويطنصلاوايالامص اطؼ،صوؿصاألاؿصلهاصاكػةصخػيا ها،ص

  اصتلاوا  لصكػةص إنػلص اطػؼصا  اامصاناييصاالطقلصتلاؤ ا صواايصييصاطن ا تصت الاةصىل ،صتل ةصاالمص
،صاا همصيىايص ل صتلهط"لصتلوإطاصلإا اا امصللطا يصاانألاصلإوويصكةص و لا هػاصااات نػها،صألاػاصتنػ واامص8

وػػياؿص قإطاطػػلصلهػػاصيتلػػلصىإػػ صتلاوا  ػػلصلإ ػػسإلصىإطهػػاصألػػةص و ػػ صتلاػػؤ ا ،صايىػػمصمى ػػاءصا إػػسصتحاػػفص
 تقوطف.صاتلنوايطلصااد صاتح يفصات اا تمصلو ا صتلاؤ ا صا ص

تنػػػػ ق ص دػػػػا ص انػػػػطاصلاػػػػؤ ا صنا لػػػػةصمخطػػػػ تصىإػػػػ ص لػػػػألطؿصالػػػػنيصل ػػػػاف:ص "انػػػػطلصلإاػػػػؤ ا ،صت دػػػػنوامص
تلينػػ ا طل،صتالا خاوػػامصا نػػ طؿصتلاق ػػ ىطف،صاػػ ص دػػا صمالػػةصلاو ػػاىصتلوػػؿصتلنطانػػة،صتاإلػػاىصىإػػ :ص لػػألطؿص

افأل،صا تألطػػيصتلوألااػػلصأل ػػط صاإلاػػةصطواػػؿصواا ػػ صتلينػػ ا أل،صاتل ػػلتـصم هػػليصتحاػػفصوػػػصألتلقػػااافصاوقػػاؽصت انػػ
تلنػػا طلصألتلاوػػييصتلاإلاطػػلألصا ػػاكط صأل االطػػؿصىػػايؿصلنػػإإلامصت يت تمصتلعت طػػلأل.صاكػػؽصاػػصصانػػاييصاالطقػػلصتلاػػؤ ا ص

 تل ةصداا ها.ص
ات ػػأصمفص انػػطاصاطػػ صقػػاي يصىإػػ ص  وطػػؿصيا صنطانػػةصقػػاي،صووػػيصمفصكوإػػمصألػػؿصاػػاصكػػةصتنػػ إلاى هاصل نػػ ط ص

 اادادال.صصص1الن التؼصوطافص اطؼصك ألصوؿصكةصنا طل؛صوعلمص هايًتصاط صىايطل
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وػػعلمص هػػايًتصاطػػ صىايطػػلصل ػػ ألص سططػػ تٍمصيتخػػؿصتلاوا  ػػل،صا ػػيخإمصىنػػأل طاصىػػااطف،صك اهػػاصاػػاصلتلػػمص ات ػػالص
دواوامصألالط يصكةصتل اكطؽصوطفصاإلالػ صتلنىوػطفصت قإطاطػطفصاتلػيالططفصىإػ صتلنػاولصتلنػا طل.صاأللػ مصتحطػاـص

هػػػػا؛صكػػػػاحاـصتلا وػػػػييصالص خ ػػػػةصاوا  ػػػػ هاصاواالػػػػلص ألػػػػ طسصتحخطػػػػ يصو ػػػػـصتلدػػػػواوامصتل ػػػػةص و ػػػػ ألصإل طق
ألنا لةأل،صا واطؿص اطؼصداياؽصو طي،صاها الصتا لا صتل نا"ؿصتلات ييصافصألنا لةأل.صاتلاإلفص وػايص ػي ط طًاص
 ل صتل لّيي،صالاصافصواتولص كػألصميصوإػاؿص ألػ سصنػا طلصوإقػلصكػةصألتلهػنؿصت ط تاػةأل.صتحا اوطػافصطلهػ اف،ص

هـصواال  اؽصتلااايصا ص ط تف،صتن ويتيًتصمألو صلإالػ صكػةصنطانػامصلىلىػلصتالنػ ق ت صتل ػةصىإ صتل اـصافص انأل
 ا ه هاصتحخط ي.ص ن ت"طؿص وو صمألال صافصعيصقوؿصىفص وّ اهاصاػفصى ػلص انػطاصىػفص ووػايصتلاإطلػطامصت ط تاطػلص

ل انػػطل،صنػػط اةصىػػفصتلااػػاإلؽصتلويايطػػل،صا دػػّويصاا ت هػػاصكػػةصتلواػػؽصتلنػػا ي.صااػػعتصيكػػ صالطػػ صتلخا  طػػلصت
الك اؼ،ص ل صاوااللص ااتءص اط صتحإل تؼ،صات ىنفصىفصتالن ويتيصلنن  اولصل إلإوامصتل اطػ ،صكقػاؿصكػةص

ألاوااؿصىو صاوػاي يصىقػيصاػؤ ا صتلوػات صص2017اؤ ا صدواكة،صتن و ألصكطالصا ا"لصىاؿصالت  الصخنؿصىاـص
ىوػطفصتلخػا  ططفصتلػػعطفصقػيصطػؤال افصىإػػ صتلنػا يص وقطػؽصتلااتءاػلصلادػػالأص اطػ صتحإلػ تؼصتلنػػا طلصاألػؿصتلن

فصألنا لػػةألصاألاػػؿصلا اا ػػامص تحا ػػاعصااػػاؾ،صا  طػػيص ػػاافصادػػالوهاص ػػافص إلػػا صتل نػػاطلصتلنػػا طلأل.صاتة
 اطػػؼ،صالػػطسصوػػيطنصىاػػال،صاػػ صماػػالصنػػوؽصاا ػػ صألنا لػػةألصاقاوػػؿصأل اطػػؼأل،صوػػطفصقػػاؿصأل فصالص قػػيـصكػػةصتل الػػلص

ناطنػ طلصاػفصيافصىقػيصاػؤ ا صتلوػات صتلػاإلاةصكػةصتلاا  ػ صتل انولصلإا اا امصوػطفصتلنػا ططفصكػةصتلايطاػلصتل
تل انػػة،صاتحخػػعصكػػةصتالى وػػا صا ػػا"لص ػػاالمصمنػػ اال،صاػػ صماهػػاصو انػػطا(ص ػػي ؾصماػػالصألػػةص ودػػؿصىإػػ صلػػ ىطلص

 لاؤ ا صنا لةصافصتحاـصتلا وييصالصويصافص قيـصكةصا اا امص اطؼ.ص
ا ألػػػػػلصألػػػػػا اطسةصلإلػػػػػ ؽصتحانػػػػػإلصكػػػػػةصصاقػػػػػاؿصتلاوإّػػػػػؿصتل انػػػػػة،صيطا ػػػػػ يصك الاكنػػػػػألة،صلايااػػػػػلصيطػػػػػاتفصاػػػػػف

،صألطقػػّ صتلألػػ اإطفصوالطػػًاصوػػتّفصاتلػػاإلف،صاػػفصخػػنؿص قااػػلصااإلقػػلصخا ػػولصلهػػاصكػػاؽصاػػاصطقػػا  صتلػػػص24/1/2018
ص ػػاافصيا صاػػؤاّل صلهػػاصكػػةص نػػاطلصنطانػػطل،صاكػػةص25 %صاػػفصتح ت ػػةصتلنػػا طلصكػػةصتللػػااؿصاتللػػ ؽ،ص و ػػـل

اإلقػػػلصتلاالطػػػامصتلا وػػػييصىإػػػ ص ػػػتاطفصاوقػػػؿصلهػػػاصكػػػةصانػػػ قوؿصتلػػػونيصاػػػاصووػػػيصتلوػػػ  .صألاػػػاصن نػػػاىيصاػػػعهصتلا
تلالػػػػ ؽ،صاتل ػػػػتالط صىإػػػػ صىنقػػػػامص انػػػػطاصووإ ا"هػػػػاصت قإطاطػػػػطف.صتلألػػػػ اإطفصانػػػػ اءصاػػػػفصاػػػػعتصتل إلػػػػّا ،صوػػػػؿص فص
انػػؤالطفص انػػاصط هاػػافصتلوطػػمصتحوػػطألصواا لػػا صتلقػػّاتمصتل انػػطلصلإقطػػاـصوألػػّؿصتحىاػػاؿصتلقػػع ي،صقوػػؿصتلق ػػلصكػػةص

 ولصوود الأل.صتلإوللصتحخط يصاتلاإلال



 

 ــــشئ

 42تــــــدولي شــــؤون
 

 ألاػػفصاقإلػػلص ػػوؼصتلااقػػؼصتل انػػةصكػػةص  ااإػػالص ػػع صتلدػػ تعصكػػةصنػػا طلصوالػػا يصلػػو ص ػػيصالػػاـصانػػ ويص
اكانػػي(صا ػػ  طأصىاادػػ صتلدػػ تعصىإػػ صنػػا طلصكػػةصتلوػػؿصتلػػعيص  طػػيص ا طػػ ه،صاػػاصط وإػػالصلػػطسصمألالػػ صاػػفصنػػنـص

إلػ ؼ،صاى  ػلصلدػ تعصصلت"ؼ،صالصطوقؽصتالن ق ت صاتالن ا ت ،صاطواؿصنا طلص ل صياللصاو إػلصاػفصمألالػ صاػف
قاالصالاـصنطانةصاإلاةصاىايؿ. صايطيصافصم ؿصإل يصتلاو إطف،صاتة

ص

 تم بحمد هللا


