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 ليبرمان: لً وطمذ بتدّول لبىان مصىعا للصواريخ

 9112\1\92  -معا -بيت لحم
وجإن ػػرفمولفوجئػاج رؿوإوثارػيوما،ػلونلينػكواػ وي، ػلفموي  ػػلو قػلؿوزيرػاوجيشػرإلوجائػاج رفيودور ػيزاوير،ااػلفموجيرػـز

 هذجوجي،فيوليىواص  ويفصزجارخوجاراج رك.ويفوثئاحو،ثمزؿ
زد يودفوجيقضركوجاراج ركوشثش ؿوامزاوجيا،لمنلتوجيثيورشارهلو ث رػلهزواػ وجيػا رلوجيازئػيووييرارػاو،ػزثرفو

.  خيؿويرلاثهويازئ زوجيرـز
يوزثطػػاؽوير،ااػػلفوليػػىو ػػييواػػفوجيازجضػػر ووػػيوجوثثػػلحوشفئػػكو ثفػػكومػػييوهجئػػاج رؿو،رث ػػلهواػػفو،ر هػػلوج   ػػلؽووػػ

 قطلعوغيةموقل ي:ول  لواصاازفو فىوثياراوشار وجإ  لؽوجيثيوثااوافوقطلعوغيةوليىولئاج رؿ.
وج مػيوجيقػليـو فػىوج ث،ػلاوجي،ػ اةو زد ايوير،االفو فودافهو،ػنفوثزجوػؽوجيم زاػكوجائػاج رفركوخػيؿوشئػفثهلورػـز

،ػػلتوجيثػػيودطفقهػػلوجيائػػثزط زفوجإئػػثرطل ركوهم ػػلتوشف ػػليهوائػػثزط كوهقل ز رػػكهوزث ثػػاؼو،هػػلموجئػػثشل،كويفاطلي
و، يو افركوقصاةوش زيو ل،فلوجيثيوقثؿوخييهلودميوجيائثزط رف.

و  
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 يل الان .. والاعالم جتهم الصحيفت باالهدياس لالختاللهيويورك جاًمش: على عباص الزخ

 9112\1\92  رام اهلل /سما/
  ثيوجيا فؽوازشاو زهرفوويوصمر كوه رزرزاؾوثلرايهوثمتو  زجفوهملفوجيزقتو فورامؿو ،لله.

زرقزؿو زهرفوولفوهلرفيوشالموهزوجيشليوجيذيوثمثلشهووفئطرفمووهزواثخصصوويوجيث  زيزشرػلموزر اػؿواػ و
ظاكويزيركوويوجيض كوجي ا،ركموزر اؿوياجئثهووػيواشػلؿوجايجاةواػفوخػيؿو،ا ػلامويشلا ػكوداار رػكووػيواجـوا 

جهللموي  هورش او،لام،لطموزراىودفوائثق،فهووػيوا ػلفورخػامومرػثوزصػؿوجي ػللوليػىو قطػكو فاػزجوورهػلود هػـو
 وقيزجومرلثهـه.و

وليػػىو ػػل،فلموز فػػىواػػيىوجي ظػػاوجيائػػثزط لتوزرقػػزؿو ػػزهرف:وهثمػػين لوز مػػفووػػيوجيطارػػؽوشػػالإواػػفواجـوجهلل
جائػػاج رفركووػػزؽوجيػػثيؿموزثيمقػػؾووػػيو ػػؿوا  طػػؼموز،رزثهػػلوذجتوجيقاارػػيوج ماػػاو ياػػكو فػػىو صػػؼوقػػافو
افوجإمثيؿموز  ػيالوااا ػلو ػفومػلشيويفشػرإلوجائػاج رفيموثاػثـوشػالوقػل ي:و وػيويقرقػكورا ػ هـولغػيؽو ػؿو

ء(مووليثخطرطوائثمرؿوينينكوايررفووفئػطر يور رشػزفووػيوجيضػ كوشيءموزويويقرقكودخاىور ثمزفو ؿوشي
 جي ا،ركموزمرلثهـوث ثايو فىو يزجتوجائاج رفررفه.و

زر فؽوجي لثيوقل يولفوهجي فئطر ررفويـوراازجوزخيؿو قزيوافو  لمهـوجيزط يو،فمظكودض ؼواالوهػـو فرػهو
اصػػػػاالو فػػػػىوثقػػػػزراولا ل رػػػػكوقرػػػػلـوجييزيػػػػكووجآلفمومرػػػػثو ػػػػلفوا ػػػػرلوجيػػػػزياجءوجائػػػػاج رفيو، رػػػػلارفو ث رػػػػلهز

جي فئطر ركموورالووقيتوجييزؿوجي ا،ركوجياهززئكو،إراجفوجإهثاػلـو،ليقضػركوجي فئػطر ركموزهػييوجيػا رلوج اار ػيو
يز ليػػيوثاجاػػيو،قطػػ وجيائػػل يجتو ػػفوجي فئػػطر ررفوووايجو فػػىواػػزق هـواػػفوقػػاجا و،شػػنفوجيقػػيلوز ئػػم،هلو ػػفو

 اكوائاج رؿه.وجيطلزيك(موزج ثاجوهو،هلو لص
 لاػػػل(وإورا  ػػػهوجيثهػػػايواػػػفوجيائػػػ زيركموو82زرػػػاىو ػػػزهرفودفوها ػػػرلوجيئػػػفطكوجي فئػػػطر ركواماػػػزيو ،ػػػللو 

خلصكودفوم زاثهور ظاوليرهلوز فىو طلؽوزجئ و فىود هلوولئيةموز لشيةموز، رػيةو ػفوجيشاػلهراموزإوثخػيـو
موز لفو ،للوقيوج ثخيويزإ ركوافودا، كود زجـووػيو ػل زفوجينػل ي/ور ػلراولإو  ئهلموزئفطزركود ناوافوجييـي

 موزريخؿوجآلفو لاهوجياج، و شاوويوا لئكوإوثث ااويفاملئ،كه.2005
زرشػػػػراوجي لثػػػػيوليػػػػىودفوهجإ قئػػػػػلالتوجيشػػػػل  كو،ػػػػرفوما ثػػػػػيووػػػػثحوزماػػػػللوإوثػػػػػيجؿوائػػػػثااةمواغػػػػـواظهػػػػػاو

جيالضػػػيموزاػػػفو،ػػػرفوو لاػػػلموو ،ػػػللوزشػػػفثهور،ػػػيزفواػػػفو20 جياصػػػليمك(موزوػػػيوشػػػ يواثزئػػػطو اػػػاودوػػػاجي و
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 ضزجوويوجيفش كوجياا يركويما كووثحوه لؾوزجميووقطوثمتوئفوجيخائرفموزر رإلوا ظاهػـومرػلةواغػيةمو18
 ورالوراجهـوجي فئطر رزفوديجةوويوريولئاج رؿوو،ئ،يوجئثااجاوجيث ئرؽوج ا يوا هله.و
فومئػػرفموقزيهػػل:وهه ػػلؾوزث قػػؿوجيصػػمر كو ػػفواػػيراةوا ظاػػكوغرػػاوم زارػػكوثشػػش وجيارلضػػكو،ػػرفوج ط ػػلؿويجارػػ

شػػػ زاواثيجرػػػيو،ػػػليخزؼ..وزرا ػػػفوث اضػػػؾويي ثقػػػلؿووػػػيومػػػلؿوزضػػػ توشػػػر لو لقػػػيجو فػػػىوزئػػػل ؿوجيثزجصػػػؿو
جإشثاػػػل يهمواشػػػراةوليػػػىود هػػػلووػػػيوجينينر ،ػػػلتواػػػفو ااهػػػلمووإ هػػػلوزصػػػفتويفاامفػػػكوجي هل رػػػكو،ػػػنفوهإوشػػػيءو

 ئرث راه.و
ثئػػ،يوورػػهوجيثمقرػػؽوجإئثقصػػل يووػػيولئػػاج رؿووزرف ػػتو ػػزهرفوليػػىودفوه ،ػػللوقاػػ ومارػػكوجا ػػيـمووػػيوزقػػت

،اشػػػ يتوي ث رػػػلهزو،شػػػنفواػػػيج ـوجي ئػػػليموزدصػػػياوقل ز ػػػلوغار،ػػػلويفشػػػاج ـوجاي ثاز رػػػكو،ليئػػػشفواػػػيةو ػػػلـو يو
قػػل زفو قز،ػػكو ػػلارفوياػػفوشػػخصو ر شػػاودخ،ػػلاجوثهػػييوزمػػيةوجييزيػػكوجي فئػػطر رك(ودزو جي ظػػلـوجي ػػلـ(موزرشػػاؿوجي

و فىوا،ليئوجي ل فكوزجيقرـ(ه.  ر شاوا فزالتو ، ركوجيهشـز
موجيػذيورضػافوجيمػؽويفشارػ و2003زر فؽوجي لثيوقل يولفوههذجور يوخاقلويفقل زفوج ئلئيوجي فئػطر يو ػلـو
 ير ،ازجو فوادرهـموز شا وي ظرلمو ثل،كودزوديوش ؿوافودش لؿوجيث ،راه.و

يا رلودض ؼوجئثقييركوجيقضلءمومرػثو ػرفوام اػكويئػثزاركوثئػراوزوػؽولاجيثػهموز ل ػتوزرقزؿو زهرفولفوهج
املزيكويفثملرػؿو فػىوجيام اػكوجي فرػلموزاوػ وجيمصػل كو ػفو ػييواػفود ضػلءوجياشفػلوجيثشػار يوجي فئػطر يمو
جيذيويـور  قيوا ػذود نػاواػفو قػيموز ػلفوجيثمػاؾورئػثهيؼوخصػاهوجيئرلئػيواماػيويمػيفموجيػذيور ػرإلووػيو

 الاجتموزصياوضي وم الو،ليئشفو،ثهـوجي ئليه.وجا
زثزايوجيصمر كو قيو فوخفرؿوجيشقلقيموجيذيورػيراواا ػيجوييئػثطيعوهجياا ػيوجي فئػطر يويف،مػزثوجيئرلئػركو
زجيائمركهموجيذيورازيهوجإثمليوج زاز،يموقزيهولفو ،للوملزؿو اقفكوجيثازرؿو،طارقكوغرػاوقل ز رػكوواش،ػلاو

موزدضػػػلؼوجيشػػػقلقي:وهدوئػػػيتوجيئػػػفطكو ،ػػػلل..وزياػػػاوجيقضػػػلءموزرػػػيااوجيث ييرػػػكووػػػيوجياا ػػػيو فػػػىوجيثزقػػػؼ
 جياشثا وجياي يموزقل زفوا لومكوجيشاج ـوجاي ثاز ركوإورئثمقهولإوصيجـومئرفه.و

زرشػػيوجي لثػػيودفوه ،ػػللودصػػ،حو ،ػػللوغطػػلءوييمػػثيؿوجائػػاج رفيو،شهػػزي وجإئػػثرطل ركموجيثػػيوإوثثزقػػؼمو
رػػػنثيوجيثرػػػلاوجي ها،ػػػل يوزرػػػذهيموز ػػػذيؾوجيارػػػل وجيثػػػيوثػػػنثيو،شػػػ ؿواثقطػػػ موزجيامفػػػكوجيثػػػيوزجئػػػثخيجاهويفقػػػزةموزو

ئػل كموزا،اػلوثػـوشػاوجي ػللواػفو،رػزثهـموزرصػ،حوجيمصػزؿو فػىولذفوياطػلاوو12ثئث اؽوئل كوا،الودخذتو
هػذ و،فوغزارزفودزويرلاةودقلايوويوغيةوصيج لو ،راجمووراػلوثثمػزؿوجاهل ػكوجيصػ راةوليػىو ػيةولهل ػلتموزوػيو
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جيظازؼموجيثيور ماؼوورهلو ث رلهزو مزوجيرارفموزري زوزياجء و،ش ؿو ف يويضـودشيجءوافوجيضػ كوجي ا،رػكمو
 وإفوجيم زالتوثثاييوويوج ثقليو ،لله.و

زرثئػػلءؿو ػػزهرفو اػػلولذجوه ل ػػتووفئػػطرفوقػػيوج ييقػػتو مػػزوجيظفاػػكوزم ػػـوجي ػػايمو، ػػيوجييو ػػكوجإ ثقليرػػكموجيثػػيو
مو،لاضػلوكوليػىوجيػيالاوجيشػل ،يوجيػذيورثئػ،يو2013،ؽوئػيـوورػلاموزج ثهػتو ػلـو،يدهلوا رلوجيػزياجءوجيئػل

 ،هوجإمثيؿموزجيض طوجائاج رفيو فرهمووالوهيومرفكو ،لل؟ه.
زرػػذ اوجي لثػػيودفو ضػػزوجيفش ػػكوجياا يرػػكويما ػػكووػػثحواماػػيوجشػػثركمورػػايوقػػل ي:وه مػػفويئػػ لوا  صػػارفو ػػفو

طازمػػلتوجيشػػ يوجي فئػػطر يوو،ئػػ،يوجإمػػثيؿوجائػػاج رفيموزيػػـووجيزجقػػ ..وي   ػػلويػػـو  ػػفوقػػليارفو فػػىوثمقرػػؽ
 ر فووشف لو،ئ،يوديودخطلءه.و

زر ثقػػيو ػػزهرفودفوه قلشػػلو هػػذجويػػرلواق  ػػلموواػػفوخػػيؿوث  رػػؾومارػػكوجي فئػػطر ررفموزمااػػلفوشػػ ،هواػػفوجيقػػزةمو
هػلوج وػاجيموزاػفووإفو ،للوقلـو،ثخاريوج ئلويفيزيكوجي فئطر ركموزدض ؼو،ش ؿوثيارشيوجيطلقكوجيثيورماف

ه ػلووإ ػػهومػػلفوجيزقػػتويث ظػػرـوج ثخل،ػلتوثػػ ييوليػػىوقرػػليةوشػػل،كموزث شػػؼو ػفوارػػيجفوجيقػػزىووػػيوجيضػػ كوجي ا،رػػكو
زقطػػلعوغػػيةوو فوجيخرػػػلاوهػػزوجإ مػػػاجؼو مػػزوجيير ثلثزارػػػكوثمػػتوقرػػليةواشػػػلؿوقػػليارفو فػػػىولظهػػلاوجي ضػػػيو

 ز لشيرفو فو اؿو ؿوشيءورخاه.و
:هويزويـوث ثايو فػىوقػياثؾووػيوجيثمػااووفػفوثثمػاا..وزاػلورػاج وجي فئػطر رزفوزث قؿوجيصمر كو فوورلاموقزيه
 ويومقهـو،لييزيكويرلوشذج،له.و

زر ػػز وجي لثػػيوليػػىودفو ،ػػللوإورػػيجؿورػػ افو،مػػؿوجيػػيزيثرفمواػػ ودفوجإ ثقػػليو،هػػذجوجيمػػؿورثيشػػىموزر قػػؿو ػػفو
%ووػػػيو80%مواقلا ػػػكواػػػ و46يوجيشػػػقلقيموقزيػػػهولفو ئػػػ،كوجي فئػػػطر ررفوجيػػػذرفورػػػي ازفومػػػيو هػػػذجوإوثثشػػػلزو

ا ثصػػػػؼوجيثئػػػػ ر رلتواػػػػفوجيقػػػػافوجيالضػػػػيمومرػػػػثورػػػػاىوجيشػػػػقلقيودفومػػػػؿوجيػػػػيزيثرفواػػػػ وذيػػػػؾوإورػػػػيجؿوقػػػػل،يو
يفثط،رػػػػػؽموإوثػػػػػلوليػػػػػىودفوجيياجئػػػػػلتوجيائػػػػػمركوثظهػػػػػاودفو، ػػػػػاوجيام ػػػػػيجتموانػػػػػؿوجاوػػػػػاججو ػػػػػفوجيئػػػػػػش لءو

 اديوجي لـ.وجي فئطر ررفموزجث لقرلتوئيـوزجئ كوا وجي ليـوجي ا،يموقيوثماؼوجي
زرقزؿو زهرفولفوه ث رلهزوئرذهيو لشيودـودشػيمولاػلواػفوخػيؿوجإ ثخل،ػلتودزواػفوخػيؿوثزشرػهوجيػثهـويػهمو
لإود ػػػهواػػػفوجيصػػػ يوثخرػػػؿوجئػػػث يجيوديوخفر ػػػكويػػػهويفث ػػػليؿو ػػػفوج ااواقل،ػػػؿوجيئػػػيـمواػػػ ودفوهػػػذجواا ػػػفمو

ئ زجتودخػاىمولإودفوجيضػااوجيػذيوزميثوويوجيالضيموزئرذهيوثاجايورزالوالموزرا فوي ،للودفور رإلوي
 ه.وو2018رثئ،يو،هويفقضركوجي فئطر ركو ،راموز فرهوجإئثقليكوجآلفولفويـور فوائث يجويث ظرـوج ثخل،لتو لـو



 

 ــــشئ

 7تــــــدولي شــــؤون
 

زرػػػذهيوجي لثػػػيوليػػػىودفوهجي ػػػاجغوجيمػػػلييوش ػػػؿواػػػفومػػػؿوجييزيػػػكمو،صػػػ ثهلوا ل ػػػلور ػػػرإلوورػػػهوجي ػػػللو،مقػػػزؽو
  هور يوثياراجوي  اةو زفولئاج رؿوزط لويفرهزيه.واثئلزركمور لؿويخالمولإود هويفورميثوو 

زر ثقيو زهرفودفوهاغ،كوثاجايوويوثػياراوجيزضػ وجيقػل ـوخطرػاةموانػؿوجاثرػلحو ،ػللويػهموزاػفوه ػلووػإفوثهيرػيو
جيا رلوج اار يو،قط وايررفوجييزإاجتويي ـوجييش رفوزايجائهـوزائثش رلثهـوغراواق،ػزؿموانفاػلوهػزوغرػاو

%مو25%واػػفواريج رػػكوج ز ػػازجمواقلا ػػكواػػ وجيائػػلهاكوج اار رػػكو3.5هلـوجيػػيزؿوجي ا،رػػكواق،ػػزؿودفور ػػزفولئػػ
زدصػػػ،متوجي افرػػػكوجيئػػػفاركموجيثػػػيويػػػـوثئػػػثط ومػػػؿواشػػػ فكوجييش ػػػرفوريرػػػكوشه ارػػػكوزولئػػػيةويث ػػػارخوجيضػػػمركمو

 زجيث طركو فىوجإ ثهل لتوجياث ييةو،زجشهكوهيو جيئفطكوجيزط رك(ه.و
رئػػػىو اػػػازواػػػفوجيخفرػػػؿموقزيػػػهولفوجيئػػػفطكوجيزط رػػػكودصػػػ،متوهاقػػػلزإووا رػػػلوزر قػػػؿوجي لثػػػيو ػػػفوجي لشػػػطو 

 ييمثيؿهموزي لو ،للويزقؼوجي ئليوزث ظرـوجإ ثخل،لت.و
زرصػػؼو ػػزهرفووػػيو هلرػػكواقليثػػهوامفثػػهوليػػىو ػػل،فلمومرػػثوثاػػاوجيئػػرلاةواػػفوا طقػػكوهديػػؼهوليػػىوهشػػرـهمواشػػراجو

ئػاج رفركموزوػيو ػل،فلوزوػيوخل هػلوجيقػيرـوجيثقػىواػ و%وافوا ػلطؽوجيضػ كوزجق ػكوثمػتوجيئػرطاةوجا60ليىودفو
ج ئػثلذوجيشػػلا يوزجيشػل اوئػػ ريود،ػزومشفػػكموجيػذيوثمػػيثو ػػفواقثػؿوزجيػػي وزرنػلاوجيث ػػذريووػيوجيئػػشفمومرػػثو
رقزؿود،زومشفكول هو، يوجيص  كوجيثيوثفقثهلوجيئفطكوافوثاجايووإفو فرهػلوجإئػثقليكوزث ظػرـوج ثخلم،ػلتموإوثػلو

 ائكو شارفو لالموزض تو،رضهلوويوئفكوج اار ررفوزمصفتو فىوجاهل ك.ليىودفوجيئفطكموزيخ
افوشهثهلوقليػتوزيجاةوجإ ػيـوجي فئػطر ركودفوصػمر كو رزرػزاؾوثػلرايوزجيصػم يوازشػاو ػزهرفووػيوه رزرػزاؾو
ثػلرايهووجوثقػػاتويفازضػػز ركوزجئػػلءتويفشػ يوجي فئػػطر يو، شػػاهلوا لجيطػػلتويػرلودقفهػػلوجي  ػػزجفموجيػػذيوج مػػليو

ثيؿوزشزقثػػهمووػػليا رلواماػػزيو ،ػػللوهػػزوا ػػرلوا ثخػػيويشػػ يوزجقػػ وثمػػتوجمػػثيؿولئػػاج رفيو، ػػراموييمػػ
ثي اػػهوجيجاةوداار رػػكوث قػػيو،زصػػفثهلو قػػزةوضػػلا كويلاػػفوزجيئػػفـوجي ػػلياررفوولمػػثيؿورطػػلايودمػػيـووجي صػػلوراو

 زج ط لؿموو،شرإلورث  فوويول لقكوجيمرلةووزجيالو،نئفزيومرلةوجي فئطر ي.
زيجاةودفوجيشػػ يوجي فئػػطر يو فػػىوائػػثزىو ػػلؿواػػفوجيػػز يوزجإياجؾووزر فػػـوشرػػيًجواػػلذجوث  ػػيوجيمارػػكوزج ػػيتوجيػػ

زجيم ػػـوجيصػػليحموزيػػرلو،ل ثظػػلاو ػػزهرفودزو رزرػػزاؾوثػػلرايويرمػػييوشػػ ؿوجييراقاجطرػػكوجي فئػػطر ركوجيا لئػػ،كمودزو
هػػػذجوجيػػػيزاو،شػػػ ؿوط،ر ػػػكوجيم ػػػـووػػػيووفئػػػطرفوجيثزجقػػػكويفمارػػػكوزجإئػػػثقيؿموزهػػػزوشػػػ يورصػػػاو فػػػىواالائػػػكو

 يراقاجطيوز قيوج ثخل،لثهواغـوجإمثيؿ.



 

 ــــشئ

 8تــــــدولي شــــؤون
 

زثل، ػتوه  ػلو ناػؿودفوثثمفػىو رزرػزاؾوثػػلرايموجيشارػيةوجياج ػيةوذجتوجيثػلارخوجي ارػؽمو،ليازضػز ركوزجياصػػيجقركو
يث ثيو فوجإمثيؿوزشاج اهوزخاقػهويفازجنرػؽوجييزيرػكوزقػاجاجتواشفػلوج اػفموزمػاؽوجإط ػلؿو،شػ ؿواقصػزيو

 فػػكويزج،شػػكووزجي ثػػىوجياقيئػػيوج،ػػزوخضػػراووزدفوثثزقػػؼوهػػذ وجيصػػمر كوشرػػيًجوداػػلـوقػػزج رفوجااهػػليوزاث اػػيو  ل
 زجي  صاركوجيثيور لقشهلو ،ايالفوجإمثيؿ(وضيوجيش يوجي فئطر يوزاصليمهه.

زقليػتولفوامرػػؿوجإمػػثيؿوهػػزوشػػاطوجيمارػػكوجيزمرػػيموزاػفوغرػػاوجا صػػلؼوجيق ػػيو ػػفوجياػػثفموزجيثطػػزعويثزشرػػهو
توجي،لطفكوه لوزه لؾموزث فرا لودصزؿوجيمرلةوجيثيو  اؿوشلهيرفوييا هلوويودط لي لموويوزقػتور اػؿوجإثهلال

جإمثيؿو، ؿوديزجثهًوويقثفهلموزج هـوافوذيؾودفو لوكوجإييكوزجيا طرػلتوث فاهػلوشرػيًجوهجي رزرػزاؾوثػلرايهوغرػاو
وجيضمركمووهذ وجيا لييكودئهؿ. ود هلوثذهيو مزويـز

و  



 

 ــــشئ

 9تــــــدولي شــــؤون
 

 ًييت التركيت ًذعو املطلمين لشيارة املسجذ ألاقص ىرئيظ الشؤون الذ

وجان ػرفمو شلءوذيؾوويو فاثهوجإوثثلمركموي  ليرلتوجيا ثااوجيػيزييوهجيقػيلوجياير ػكوجيثػيوقيئػهلوجيػزميهموجيرػـز
 زجيذيوثشاؼو فىوث ظراهوا لئكوجيش زفوجيير ركوجيثا ركموويواير كولئط ،زؿ.

 9112\1\92  إسطنبول/ صهيب قاللوة/ األناضول
ي ػػلوا ػػرلوجيشػػ زفوجيير رػػكوجيثا رػػكوه فػػيودا،ػػلإلهموجيائػػفارفووػػيوجي ػػليـموليػػىويرػػلاةوجيائػػشيوج قصػػىموزشػػّيو

 جياملؿوليىوجياير كوجياقيئك.
وجان ػرفمو شلءوذيؾوويو فاثهوجإوثثلمركموي  ليرلتوجيا ثااوجيػيزييوهجيقػيلوجياير ػكوجيثػيوقيئػهلوجيػزميهموجيرػـز

 لئكوجيش زفوجيير ركوجيثا ركموويواير كولئط ،زؿ.زجيذيوثشاؼو فىوث ظراهوا 
 زقلؿودا،لإلمولفوهجيقيلو ل توزاليجيتواا يجويليرلفوزجيثلارخه.

زدشلاوليىودفوهجيقيل..ويهػلوا ل ػكو ،رػاةوزا ،ػاةووػيومرػلةوئػري لول،ػاجهرـوزج  ،رػلءوشاػر هـو فػرهـوجيئػيـموزإو
 را   لوجيث ليؿو  هله.

 ؿوا ثئ،يوج يرلفو،ثئلاحوزام،كموزجيشارػ و ػلفورمظػىو،ػل افوزجيئػيـوثمػتووزدضلؼوهجيقيلوجشثا وورهل
 م ـوجيائفارفوويوجيقيلموزانفتودوضؿو ازذجويلافوزث لغـوج يرلفوجيئالزركوجينيثه.

(و،ػػػيدتوامفػػػكوجي قػػػيجفو1918-1914زجئػػػثطايوقػػػل ي:وهي ػػػفويلئػػػؼوجيشػػػيريو، ػػػيوجيمػػػايوجي ليارػػػكوج زيػػػىو 
 لوجائياركموز لفو فىوادئهلوجيقيله.زجيخئلاةوويو،فيج  

زي توليىودفوهجياقيئررفوثـولش،لاهـو فىوا لياةوجيقيلو،ئ،يوئرلئلتوجإمثيؿموافوخيؿوجإئثرطلفووػيو
 ج اجضيوجي فئطر ركموزجئثااوجيظفـوزجيض طو فرهـمو،لاضلوكوليىوماال هـوافومارثهـه.

 ئاج رؿموز،ي ـوافوجيزإرلتوجياثميةوج اار ركه.زدشلاوليىودفوهه ليؾودقفركودقلاتويزيكوجئاهلول
وزغيجوزويو ؿويالفه.  زقلؿوويوهذجوجيئرلؽموهجيقيلوقضرث لوجيرـز

 زي لودا،لإلموج اكوجائياركوييثمليوهافودشؿواو وجيظفـو فودقطلاهلوجياخثف كه.
زيفموز،ز ػػزومػػاجـموزدزضػػحودفوهجيػػذرفورئػػثخيازفوجائػػيـوياصػػليمهـوجيخلصػػكموانػػؿ:ويج ػػإلموزوػػثحوجهللوغػػ

ز ؿوافوري ـوجيا ظالتوجااهل،ركمو، ريزفو ػؿوجي، ػيو ػفوج خػيؽوزجيػيرفوجائػيايوجيمقرقػيموز مػفو ػياؾو
  ؿوذيؾوشريجه.



 

 ــــشئ

 10تــــــدولي شــــؤون
 

زدضػػػلؼهورشػػػيودفوثثزمػػػيوداث ػػػلوجائػػػياركوزدفوث،ث ػػػيو ػػػفوخيولثهػػػلوجييجخفرػػػكمواػػػفوخػػػيؿوجيمقػػػزؽوزجي يجيػػػكو
 زجا صلؼوزجيزشيج ركه.

هذجوجيا ثااموجيذيوثئثااوو ليرلثهوليػىوغػيوجينينػلءمورهػيؼوليػىوجيػيولعو ػفوقضػركوجيقػيلموشيراو،ليذ اودفو
 زثن ريودهارثهلموزث يريواشل اوجيثضلافوا وجيش يوجي فئطر يمو،مئيوجيا ظارف.

،لمنػلموو70زرشلاؾوويوجيا ثااوجيذيور قيوويوقل كوجيا ثااجتموجيثل، ػكويػيج اةوج اشػرؼوجي ناػل يمود نػاواػفو
وارقرػػلمو،ر هػػلو،ل ئػػثلفوزج  يز رئػػرلوزجي ػػاجؽوو20ضػػلوكوليػػىوا ػػلتوجياشػػلا رفمواػػفو،لا يزيػػكواػػفودزاز،ػػلوزرئػػرلوزج 

وزج ايفوزوا ئلوز،ارطل رلوزدذا،رشلف.
و  



 

 ــــشئ

 11تــــــدولي شــــؤون
 

 مطؤول عطكزي أمزيكي: ال خطط لسحب قواجىا مً مىبج

 2191\1\92  رويترز -اسطنبول
وزثرػػؿولفوجيزإرػػػلتوجياثمػػػيةوهإوثخطػػطويئػػػميوقزجثهػػػلوقػػلؿوقل ػػػيوجيقرػػليةوجياا يرػػػكوج اار رػػػكوجيش ػػاجؿوشزيرػػػؼو

 جياثاا يةوقايواير كوا ،موشالييوئزارلواغـوجيثمذراجتوجيصلياةوافوثا رلوي قفهـووزاج.
ز قػػؿوجيازقػػ وجاي ثاز ػػيوشػػ، كو ئػػي.لف.لف(وجاخ،لارػػكوج اار رػػكو ػػفووزثرػػؿوقزيػػهوج مػػيولفوئػػميوجيقػػزجتو

 رهه.ج اار ركوافوا ،موهيرلودااجو   اوو
زرنثيوميرثوجيائ زؿوج اار يوويوظؿول يفوثا رػلودفو افرهػلوجي ئػ اركوجيثػيودطفقثهػلوضػيومػييوجإثمػليو
جيػيراقاجطيوجي ػػاييووػػيواير ػػكو  ػػارفوجيئػػزاركوئثثزجصػػؿومثػىواير ػػكوا ػػ،موجيثػػيورثزجشػػيووػػيو امرطهػػلوقػػزجتو

 داار رك.
توئػػػل،ؽوجيزإرػػػلتوجياثمػػػيةوج ارا رػػػكوز ػػػلفوزيرػػػاوجيخلاشرػػػكوجيثا ػػػيوازيػػػزيوثشػػػلززإلودزغفػػػزوطليػػػيووػػػيوزقػػػ

،لإ ئػػػمليواػػػفوا ػػػ،موشػػػالؿوئػػػزارلووػػػزاجموزقطػػػ و يقلثهػػػلو،شػػػ ؿو لاػػػؿوزمػػػيجتوهمالرػػػكوجيشػػػ يهوجي ايرػػػكو
وهزجئث ليةوج ئفمكوجيثيوا مثهلولرلهـه.

و  



 

 ــــشئ

 12تــــــدولي شــــؤون
 

 مزكش إًزاوي: أهقزة املىتصزة بطوريا وطهزان الخاضز ألاكبر

 9112\1\92  محمد مجيد األحوازي -91عربي
ؿوجيي،فزالئػػيوجيئػػل،ؽووػػيوزيجاةوجيخلاشرػػكوجاراج رػػكموصػػليؽواف ػػيموجإن ػػرفمولفولرػػاجفوهػػيوجيخلئػػاوج  ،ػػاوقػػل

اػػفوجيا ػػػلاؾوجيشلارػػكو،اير ػػػكو  ػػارفوجيئػػػزاركمو،مئػػػيواقػػلؿو شػػػا و فػػىوازقػػػ واا ػػيوجيياجئػػػلتوجيي،فزالئػػػركو
 جاراج رك.

قتواػػ وزجشػػ طفوزازئػػ زووػػيوا ا ػػكوهودفوهد قػػاةو ّئػػ21زدضػػلؼواف ػػيمو،مئػػيوجياقػػلؿوجيػػذيوثاشاثػػهوه ا،ػػي
  ارفموي فوطهاجفودصػ،متوغل ،ػكوثالاػلو ػفوهػذجوجيافػؼموز،هػذجوث ػزفوهػيوجيخلئػاوج  ،ػاواػفوجيا ػليإتو

 جيئزاركوويوجيا ا كه.
زدزضػػػحودفوها ا ػػػكو  ػػػارفوزازجقػػػؼوطهػػػاجفوزازئػػػ زوززجشػػػ طفوايجو فػػػىوهػػػذ وجيا ا ػػػكوغلرػػػكووػػػيوج هارػػػكو

  هـوائػػثق،ؿوئػػزارلمومرػػثولفولرػػاجفوجيا ثصػػاةووػػيوا ا ػػكويج ػػإلو ئػػ ارلوزثئػثمؽوجيثناػػؿموزث طر ػػلوصػػزاةويػػ
فوزثا رلوجيثيو ل توجيئ،يوجيا رئيوويوثياراوئزارلوهيوجيا ثصاوويوئزارلوائثق،يه.  هيوجيخلئاموزج 

زي تواف يوليىودفوهجي لاػؿوجيا رئػيووػيوا لييػكوخئػلاةوطهػاجفو،ليا ػليإتوجيئػزاركوجيائػثق،فركموهػزوجيزضػ و
رػػػاجفووػػػيوجي ظػػػلـوجيػػػيزييوزجيا ػػػليإتوجاقفرارػػػكموزئػػػث زفو  ػػػارفويائػػػلويل ػػػاجيوزإوئػػػرالووجياخثفػػػؼ يثا رػػػلوزج 

 طهاجفموزهزودفوجيا ليإتوجي ئ اركوزجياريج ركوزميهلوإوثمييواصراوجيمازيه.
 هغيزوثا يه

زيقرقػػػكمووػػػإفوزج ثقػػػيواف ػػػيوجيمئػػػل،لتوجاراج رػػػكوجيخلط ػػػكو،ئػػػزارلوقػػػل ي:وه  ػػػيالوإوث ػػػزفوجيمئػػػل،لتوشػػػلافكو
جإ ثصػػلاجتوجي ئػػ اركوإورا ػػفودفوثمقػػؽوديول شػػليجتوئرلئػػركوزجقثصػػليركوومئػػيمو،ػػؿورا ػػفودفوث ػػزفوهػػذ و
فوجي ظػلـوجيػيزييويػفورق،ػؿودفوث ػزفوئػزارلوزجي ػاجؽوارػاجفموزجآلفو جإ ثصلاجتوشيءجوافوي،فزالئركوجيخيجعموزج 

 ئزارله.ودص،حوجيائثق،ؿودالا لوغراوزجضحوزغلااومزؿوائثق،ؿولراجفووي
زج ث،اوجيي،فزالئيوجاراج يوجيئل،ؽمودفوازقؼوجيم زاكوجاراج ركوافوا ا كو  ارفو،انل،كوثخفػيوطهػاجفو ػفو
ي ـوياشؽموقل يولفوهلراجفو ل تووػيوازجشهػكويج اػكواػ وثا رػلو،ل ياػكوجيئػزاركموزر ، ػيودفوإوراػاو،ئػهزيكو

واػفو فىولراجفوثشلزيوثا رلو فىوج اجضيوجيئزاركمومرػثول  ػلو ،ػل الو  ػلواػ وياشػؽموي ػفودرػفو قػؼوجيرػـز
 غيزوثا رلويئزارل؟همو فىوميوزص ه.و



 

 ــــشئ

 13تــــــدولي شــــؤون
 

زمػػػذاواف ػػػيو،ػػػيي واػػػفودفوها ا ػػػكوغصػػػفوجييرثػػػزفويػػػفوث ػػػزفوجيامطػػػكوج خرػػػاةهموزدفوهثا رػػػلوزظ ػػػتوخطػػػاو
ج  ػػاجيويث يرػػيو  زذهػػلوجيشرزئرلئػػيووػػيوئػػزارلوزئػػر زفويا ا ػػكو  ػػارفو زجقػػيوزخراػػكو فػػىوجي ػػاجؽوزي، ػػلفو

 زقؼولراجفو،ليا طقكه.زا
 ازجشهكوثا رل

زي لوجيي،فزالئيوجاراج يوجيئل،ؽوليىوجثخػلذوثػيج،راو لشفػكويازجشهػكوثا رػلو،ػليقزؿ:وهصػمرحودفوظهػزاوجييزيػكو
جي ايرػػكوداػػاوغرػػاواق،ػػزؿوزخطرػػاموزي ػػفواػػفورضػػافوي ػػلودفوثا رػػلويػػفوث ػػزفود نػػاوخطػػزاةواػػفوج  ػػاجيو، ػػيو

 يج،راوجييياكويازجشهكوجيثماؾوجيثا يوويوئزارله. افرلتو  ارفمويذيؾورشيودفو ثخذوجيث
زادىواف يودفوثا رلوئثثمزؿوافوجيخلئاوويوجيا ليإتوجيئزاركوليىوجيي ػيوجيػا رلوورهػلواػفوخػيؿو ػزيةو
جيئػػزاررفوليػػىوجيا ػػلطؽوجيثػػيوثئػػرطاو فرهػػلوزئػػثيخفهلوثا رػػلو،شل ػػيوجيشػػرإلوجيئػػزايوجيمػػاواػػفوخػػيؿوا ا ػػكو

   ارف.
لتوهغصػفوجييرثػزفهوجيثا رػكووػيواير ػكو  ػارفوجيئػزاركموهلشاػتوزئػل ؿوجا ػيـوجاراج رػكوزا ذوج طيؽو افرػ

 ثا رلوزملزيتوثشزرهوجييزاوجيثا يوورهلمو ليةولرل واهييجويفاصليحوجاراج ركوويوئزارل.
زيخفػػػتوجي افرػػػكوجي ئػػػ اركويفشػػػرإلوجيثا ػػػيوهغصػػػفوجييرثػػػزفهووػػػيو  ػػػارفودئػػػ،ز هلوجينػػػل يمووػػػيوظػػػؿوثزجصػػػؿو

هموجيػػػذيوثثهاػػػهوثا رػػػلو،ن ػػػهوجاثػػػيجيوئػػػزايوBYDياػػػيو يوجيثا ػػػيوثشػػػل وجيازجقػػػ وجي ئػػػ اركويث ظػػػرـوهجيقصػػػؼوج
ويا ظاكومييوجي الؿوجي ايئثل ي.

و  



 

 ــــشئ

 14تــــــدولي شــــؤون
 

 ت ألامز الواقع"صفقت القزن" ثمزة خبيثت لىجاح ضياض

 9112\1\92  91عربي  أحمد الحيمة
َ ُناوجيميرثوويوجآلز كوج خرػاةو ػفوصػ قكوجيقػافوج اار رػكويمػؿوجيصػاجعوجي ا،ػيوهجائػاج رفيهموزجيثػيوُر ثظػاو
جا يفو  هػلوق،رػؿوا ثصػؼوهػذجوجي ػلـ.وزجئػث ليًجوليػىوجي يرػيواػفوجيثصػارملتوزجيثئػار،لتورا ػفوجخثػيجؿودهػـو

  قكوويوجي قلطوجيثليرك:ا ليـوثفؾوجيص
دزًإ:وقرػػلـويزيػػكووفئػػطر ركوا يز ػػكوجيئػػيحموزا قزصػػكوجيئػػػرليةو،ػػاًجوز،مػػاًجوزشػػزًجويصػػليحوجيشػػاج كوج ا رػػكواػػػ و

 جي رلفوجائاج رفيوجيذيوئرضطف و،يزاودئلئيوويوجاشاجؼوج ا يو فىوجيميزيوزجيا ل،ا.
قػػايوجيقػػيلو لصػػاكوييزيػػكووفئػػطرفمولضػػلوكويضػػـونل رػػًل:وجيقػػيلو لصػػاكوييزيػػكوهلئػػاج رؿهموز،فػػيةود،ػػزويرػػلو

%واػػػفو15ليػػػىوو10جي ثػػؿوجإئػػػثرطل ركوليػػػىوجي رػػػلفوجيصػػػهرز يموزجيثػػػيوثقػػػياومئػػػيو، ػػػاوجيثئػػػار،لتمواػػػفو
 ائلمكوجيض كوجي ا،رك.

نلينًل:وثئزركوافؼوجييش رفوجي فئػطر رفو،ػلي زيةوليػىوجييزيػكوجي فئػطر ركوجيزيرػيةوز،ػليثزطرفووػيويزؿوجي ػليـمواػلو
 جياشلؿويفميرثو فوثزئر وقطلعوغيةو،لثشل وئر لءوإئثر ليوجييرازغاجورلوجي فئطر ركوجيا ثظك.ور ثح

اج، ػػػًل:وج ثػػػاجؼوجي فئػػػطر ررفوزجي ػػػايو،يزيػػػكوهلئػػػاج رؿهو ػػػزطفوقػػػزايويفشػػػ يوجيرهػػػزييموزوػػػثحو،ػػػليوجيثط،رػػػ و
 زجيشاج لتوجإقثصليركوزج ا ركوا هل.

اشاج رػػػكمولضػػػلوكوليػػػىوجيئػػػ جؿو ػػػفوجيشخصػػػركوجيقل ز رػػػكويف رػػػلفوثفػػػؾوجي  ػػػلزرفوثشػػػاؿوجي نرػػػاواػػػفوجيث لصػػػرؿوج
 جي فئطر يوجي لشئو،ص ثهويزيكوائثقفكودـويزيكوجثمليركوا وج ايفوزوقًلويصر ثيوجي رياجيركودزجي ز  ياجيرك.

ه ػػػلوقػػػيوثخثفػػػؼوجآلاجءوي لمرػػػكوقػػػياةوثفػػػؾوجيخطػػػكوجيائػػػالةوهصػػػ قكوجيقػػػافهو فػػػىوجشثرػػػليو ث،ػػػكوجي شػػػلحمودخػػػذًجو
،ػػلاو ػػيـوثزجي هػػلموزاػػيىولشملوهػػلو،لي فئػػطر ررفوزمقػػزقهـوجيزط رػػكوزوقػػًلويفقػػل زفوزجيقػػاجاجتوجييزيرػػكوذجتو،لإ ث
 جيصفك.

جي قػػلإلوجإئػػث،لقيوإمثاػػلإتو شػػلحودزووشػػؿوصػػ قكوجيقػػافوجيثػػػيويػػـوثػػاوجي ػػزاو، ػػيمورػػيو  لوييهثاػػلـو،لي،ر ػػػكو
قفرارػػػًلوزيزيرػػػًلموزاػػػيىوثننراهػػػلو فػػػىوائػػػثق، ؿوصػػػ قكوجيقػػػافوووليزضػػػ وجي فئػػػطر يوجيػػػيجخفيوجيئرلئػػػركوامفرػػػًلوزج 

صػػ يوشػػيًجوئرلئػػرًلوزجقثصػػليرًلوزدا رػػًل..موي رػػليوقرػػليةوشال رػػكوازمػػيةموزيئػػراوئػػفطكودزئػػفزوزما ػػكووػػثحووػػيو
طارػػػؽوا ػػػل لويثزشهػػػلتوجيقػػػزىوزجي صػػػل ؿوجي فئػػػطر ركوج خػػػاىو ،ػػػاوثائػػػ هلو،ليثئػػػزركوجيئرلئػػػركوزجيث ئػػػرؽو

 لضحويهذجوجيائلا.ج ا يوا وجإمثيؿواغـوجي شؿوجي 



 

 ــــشئ

 15تــــــدولي شــــؤون
 

ويوذجتوجيئرلؽمووإفوازجقؼوجييزؿوجي ا،ركوجيا ناةو فىوجيقضركوجي فئػطر ركو ليئػ زيركوزاصػاموثثئػلزؽواػ و
ئرلئػػػلتوجايجاةوج اار رػػػكوووليارػػػلاوالائػػػتوضػػػ زطًلو فػػػىوجيئػػػفطكويفق،ػػػزؿو،صػػػ قكوجيقا  لئػػػثمقلؽويزاجنػػػكو

جاةوج اار رػكوزاشػلار هلويملشثهػلويهػلووػيوثن،رػتوامايوج،فوئفالفويف اإلمو اػلودفوجيقػلهاةويػفوثقػؼوضػيوجاي
 م ـوجيا رلوجيئرئيوجيذيورزجشهواشل ؿويجخفركوا قية.

ج هـوافوذيؾودفوثائؾوجيئفطكوجي فئطر ركوزجيا رلو ،للو،ليثئزركوجيئرلئػركوخرػلاًجورثراػًلويمػؿوجيصػاجعواػ و
يفئػيـمو،م ػـوا لرثهػلوجيمصػاركويائػلاووجإمثيؿوجائاج رفيمور  يوجيق،زؿو ػلشًيودزورشػًيو،زجشػ طفوزئػرطلًو

جيثئػػزركو،اغ،ػػكولئػػاج رفركمواػػلوئرشػػ ؿو لاػػؿوضػػ طولضػػلويو فػػىووارػػؽودئػػفزوو فوجئػػثااجاواوػػاوجيػػا رلو
 ،ػػػللويفزئػػػلطكوج اار رػػػكمويزفوجيث ررػػػاووػػػيوجئػػػثاجثرشرلتوجيازجشهػػػكموئػػػر  يو ئػػػيوجإمػػػثيؿوجائػػػاج رفيو

مئػػػاتواػػػفوزشهػػػكو ظاهػػػلوجيازقػػػؼواػػػفوجيقػػػيلموزجيثػػػيو،ػػػيدتوويفشزيػػػكموا ػػػييًجو،اضػػػلوجايجاةوج اار رػػػكوجيثػػػي
،لي اؿوا وجإمثيؿوجائاج رفيو فىوشطيومؽوجي زيةو ،اوئرلئكوج ااوجيزجق وافوخيؿوثقفػرصوزجشػ طفو

افرزفويزإاوئػ زرًلواػلويوػ وو350يائل يجثهلوجيئ زركويز ليكوج ز ازجموزجيثهيريو،زق هلو لافكوزجيثيوثقياو، مزو
يكوهج ز ازجهوجيئريو،ررػاو ار ،ػزؿويفقػزؿ:وهلفوجيز ليػكيفوث ػزفوقػلياةو فػىوجإئػثااجاووػيوثقػيرـوا زاو لـوز ل

افرػػزفوإشػػئووفئػػطر يهمواػػلوئػػر شاواشػػ فكول ئػػل ركو ،رػػاوشػػيًجموقػػيو5.3خػػيالثهلو هلرػػكوهػػذجوجي ػػلـو  نػػاواػػفو
جيػػيزؿوجياضػػر كوزجيػػيزؿوثزجشههػػلوزجشػػ طفوزجإمػػثيؿوجائػػاج رفيو، ػػثحوافػػؼوثػػزطرفوجييش ػػرفوجي فئػػطر رفووػػيو

 جي ا،ركوجي  رك.
إوث،يزوص قكوجيقافوزص كوئماركويمػؿودطػزؿوصػاجعووػيوجيثػلارخوجيمػيرثموزي  هػلوقػيوُثمػيثودنػاًجو ز رػًلووػيو
جيائػػلاو،ث زيهػػلو فػػىودهػػـواف ػػلتوجيث ػػلزاو ليقػػيلوزجييش ػػرفوزثصػػ رثهالو ،ػػاوئرلئػػكوج اػػاوجيزجقػػ وز،ػػليق يو

ثئػػلزيوجيم،ػػاوجيػػذيو ث،ػػتو،ػػهوطلياػػلود هػػلواشػػايو فاػػلتوغرػػاواشػػ ز كو،ػػليقزةو ػػفوجيقػػاجاجتوجييزيرػػكوجيثػػيوإو
 جي ئ اركوزجإقثصليرك.

 اػػلودفوجيث زرػػؿو فػػىوصػػمزةوجيػػا رلو ،ػػللوزقرػػليةوجيئػػفطكوجي فئػػطر ركموداػػاووػػيوغرػػاوامفػػهمو،م ػػـوجيئػػفزؾو
،لئػػػثااجاوزشػػػزيووزجيثشا،ػػػكموزجيق ل ػػػلتوجيئرلئػػػركويػػػيرهـمولضػػػلوكوليػػػىوجاث،ػػػلطواصػػػليمهـوجيشخصػػػركوزجي  زرػػػك

 جيئفطكوجي فئطر ركوجيااث،طكو،شاج لتودا ركوزجقثصليركو ضزركوا وجي رلفوجائاج رفي.
زيذيؾمويـور،ؽودالـوجيش يوجي فئطر يوزقزج وجيئرلئػركمولإوجياقلزاػكوزجيازجشهػكو،ا ػيؿو ػفودمػيـوجياصػليمكو

وجيزط ركمو  هلواشايوو اةوشارفكوويويافوق،رح.



 

 ــــشئ

 16تــــــدولي شــــؤون
 

 فيتو ضذ قزار بشأن الاضتيطان في مجلظ ألامًأوباما: لهذا رفضت اضتخذام ال

 لفوجيض كوجي ا،ركودص،متواايقكوانؿوقط كوافوجيش، كوجيئزرئاركوقلؿ
 9112\1\01 «: القدس العربي»دن ـ لن

«وجي رثػز»شاحو،لاجؾودز،لالموجيا رلوج اار يوجيئل،ؽموز زؿوااةموج ئػ،ليوزاجءوقػاجاوليجاثػهوثش ػيوجئػثخيجـو
زوقػػاجاور ثقػػيوجيائػػثزط لتوموزهػػ2016مووػػيويرئػػا،ا/و ػػل زفوج زؿو2334ضػػيوقػػاجاواشفػػلوج اػػفوجيػػيزييو

 «.ثصل يتو،ش ؿوملي»وجائاج رفركمو فوزثراةوجي، لءوجإئثرطل يو
ثصػل يتو»ويو رزرػزاؾ:و«وجرال ز رؿ»زقلؿوجز،لالموجيذيو لفورثميثوويوزقتوئل،ؽوافوج ئ،زعوويو  رلو

شػػػػ،هو،ش، ػػػػكوزثرػػػػاةوجي، ػػػػلءو،شػػػػ ؿومػػػػليمولذجو ظػػػػاثـوليػػػػىوخارطػػػػكو جيضػػػػ كوجي ا،رػػػػك(مووػػػػإ  ـوئػػػػثشيزفوا طقػػػػكود
 «.ئزرئاركمومرثورص،حوافوجيائثمرؿو، لءوديويزيكووفئطر رك

ر ػػلرا/و ػػل زفوو20زثػػل، ودز،لاػػلوجيػػذيوقفاػػلورثمػػيثو ػػفوجيصػػاجعوجي فئػػطر يوجائػػاج رفيوا ػػذوج ثهػػلءوزإرثػػهووػػيو
جيثصزرتوضيوجيقاجاو لفوئر ذيوشػا رث لووػيوجيثن رػيو فػىومقػزؽوجا ئػلفووقػطو  ػيالور ػزفو«جينل يمورقزؿ:

اػفودشػؿودفوث ػزفوصػيرقلومقرقرػلو»زثػل، وجيقػزؿو«.وااواارملموزيرلو  ػيالورث فػؽوج اػاو، ػلوجزو،نصػيقل  لج 
زدضػلؼومئػيو«.وائاج رؿموافوجياهـودفوث زفوصليقلوويوذيؾموزئرلئلتوهذ وجي،ييوإوثئاحو،ذيؾودمرل ػل

«ويرفػػيوارػػؿ»زوقػػلويصػػمر كومو«رهػػزييوير،اجيػػي»جي فئػػطر ركمولفوطلقاػػهو ػػلفورصػػ هو نرػػاجو،ن ػػهو«وا ػػل»ز ليػػكو
 جي،ارطل رك.

رػػػذ اود ػػػهووػػػيورخػػػاودرػػػلـوزإرثػػػهوجينل رػػػكمواوػػػاوجيػػػا رلوج اار ػػػيوجيئػػػل،ؽودز،لاػػػلوجئػػػثخيجـوجي رثػػػزوضػػػيوقػػػاجاو
 ياشفلوج افوجييزييوجيذيور لييو،زقؼوجي، لءوويوجيائثزط لتوزجا يفو فوجيائثزط لتوغراوقل ز رك.

   ػػػػيوجيقػػػػزؿول  ػػػػيواث ل ػػػػؿوجثشػػػػل و افرػػػػكوجيئػػػػيـ.ود ثقػػػػيودفوجيقرػػػػليةوجآلفموإورا»زقػػػػلؿودز،لاػػػػلوخػػػػيؿو فاثػػػػهو
جي فئػػطر ركوضػػ ر كوشػػيجموزد ثقػػيودفوجيػػ هموجيئرلئػػيويجخػػؿولئػػاج رؿوج،ث ػػيو ػػفولا ل رػػكومػػؿوجيػػيزيثرفموز،هػػذجو

 «.جيصييووإفو ا رلوجيزياجءوجائاج رفيو، رلارف(و ث رلهزورانؿوجاشالعوجيزجئ وويولئاج رؿ
يوجيائثق،ؿودفوثشاىوويولئاج رؿوااجش ػكوذجثرػكو لورػكوزث ررػاووػيوثزشػهوجي فئػطر ررفمو  ػهورناؿوو»زقلؿول هو

 اػػػلو  ػػػتودقػػػزؿو يفػػػا رلوجي فئػػػطر يواماػػػزي(و ،ػػػللمويػػػزود  ػػػـوج ثػػػاوثـوا ػػػذوجي،يجرػػػكو،إئػػػاج رؿموزد ػػػيثـود  ػػػـو
، ػلءو فػػىوا،ػػيدووثارػيزفوجث ػػلؽوئػيـمويػػزو ل ػتويػػير ـوجيقػياةوج خيقرػػكوياصػػاجاو فػىواظػػلهاجتوئػفاركووقػػطم

 «.جإ ثاجؼو،مؽولئاج رؿو،ليزشزيمود ثقيودفوجائاج رفررفوئرئثشر،زف



 

 ــــشئ

 17تــــــدولي شــــؤون
 

مواشػػػراجوليػػػىوثزقر ػػػهووػػػيوئػػػ،ثا،ا/ودرفػػػزؿو«غرػػػاوقل،ػػؿويفخػػػيؼ»ززصػػؼودز،لاػػػلوج اػػػفوجائػػػاج رفيو،ن ػػػهوداػػػاو
افرػػلاويزإاوائػػاج رؿوي شػػػاوئػػ زجتموزهػػػيود ،ػػاواياػػػكوو38 فػػىواياػػكوائػػػل يجتو ئػػ اركوقراثهػػػلوو2016

وائل يجتوثقياهلوليجاةوداار ركوليىوديو،في.
و  



 

 ــــشئ

 18تــــــدولي شــــؤون
 

 صفقت القزن.. جزغيب أقل وجزهيب أكثر

 9112\1\01  العربي الجديد  ماجد الشيخ
 نراةوج ئ فكوجيثيو ل توانلاوشيؿوزث لزؿوزثيجزؿول يايوزوصػل فيوزشػ ،يموق،ػؿو،ػيءوجشثال ػلتوجياشفػلو
جياا ييوجي فئطر يموثاق،ًلويقاجاجثهموزالولذجو ل ػتوهػذ وجيقػاجاجتوقل،فػكويفث  رػذموزيػرلوانػؿوقػاجاجٍتو يرػيةو،قرػتو

ثمػػػيرلتواصػػػراركواػػػلووثػػػىءوجإمػػػثيؿوجائػػػاج رفيورزقػػػ وث ثظػػػاوجيشػػػادةووػػػيوجاقػػػيجـو فػػػىوثط،رقهػػػلموجئػػػثشل،كوي
جيئفطكوجيزط ركوجي فئطر ركوويواصل يهلوزش،ل هلموافويزفودفوثخطػزوجيقرػليةوجي فئػطر ركوخطػزةوليػىوج اػلـمو
وػػيوازجشهػػكوزجقػػ وززقػػل  وجمثييرػػكوزجئػػثرطل ركموزدخرػػاًجووػػيوازجشهػػكوقػػاجاوجيػػا رلوج ارا ػػيمويز ليػػيوثاجاػػيمو

يةوائػػػػاج رؿموزاػػػلوجئػػػثشّا وهػػػػذجوجيقػػػاجاواػػػفوث ػػػزؿوجمثييػػػػيووػػػيوازجشهػػػكوجي فئػػػػطر ررفوجيقػػػيلو لصػػػاكوازمػػػ
 زقضرثهـوجيزط ركوجيثيو،لثتود ناو اضكويفثص ركمو،ازشيو، زيوالوشلعوجئاهلوهص قكوجيقافه.و

يويـوثاوا ظـوجيقزىوجي فئطر ركوقاجاجتوجياشفلوجياا ييوقل،فكويفث  رذموزق،ؿوذيؾويـوثاوويوج  قليوجياشفػلووػ
اجـوجهللوخطػػزةوصػػل ،كمو ز هػػلوثػػثـوثمػػتومػػاجيوجإمػػثيؿموز،ليثػػلييويػػفوث ػػزفوقاجاجثػػهوا صػػفرًكوزقل،فػػكويفث  رػػذمو
ضلا،رفوجيانؿو،قاجاوجياشفلو،شنفوزقؼوجيث ئرؽوج ا ػيواػ وجإمػثيؿموجيػذيوئػ،ؽوجثخػلذ ووػيواػلال/ورذجاو

 موزيـورشاوث  رذ .2015 لـو
 ارا يموالرؾو، لموليىوجيا طقكمودفوليجاةوثاجايمويرئػتووػيوصػييوويوجياقل،ؿمود يتويرلاةو ل يوجيا رلوج

جائػػػاج رفي.وزقػػػيو شػػػ توهػػػذ وجايجاةمو ،ػػػاوقاجاهػػػلو،شػػػنفوو–ث ػػػيرؿوازجق هػػػلواػػػفوقضػػػلرلوجيصػػػاجعوجي فئػػػطر يو
جيقػيلموزصػ  لتوهصػ قكوجيقػافهوجي ثرػيةمو،طػل، وثاغر،لثهػلوج قػؿوزثاهر،لثهػلوج  نػامود هػلووػيوصػييوجإ مرػليو

صليحوصهرز ركوجي رلفوجإئث الايوجإئثرطل يمووػيو ػؿوائػل ؿوجيصػاجعوجيثػيوثاث،ػتو فػىوث  رػذوز ػيود ناوي
ودزوهجيثئػػزركوجي هل رػػكهاموزخػػطوجإ مرػػليوج ارا ػػيموزهػػزورخطػػزو مػػزوايرػػيواػػفو ،ف ػػزامومثػػىوجيا لزضػػلتوجيرػػـز

ضػلوثهلوليػىواصػ ريوجيصػهرز ركوجيائػرمركوئفيوجي فئطر ررفود ،اوالورا فوافومقزقهـوجيزط ركوزجا ئػل ركموزج 
زجيثزاجثرػػكوزغراهاػػلواػػفوشػػفؿوهجياػػ ا رفهو،نخيقرػػلتوجي،رػػ وزجيشػػاجءوزا طػػؽوجيائػػلزالتوزجيئائػػاجتموز،ضػػا هلو

.و  ئرلئلتوجيص قلتوجيثيو،يدتوثثاىوزثث شؼورزاًلو، يورـز
هػػػػؿويهػػػػذجويػػػػرلواػػػػفوجي اج،ػػػػكودفورئػػػػثااوملي ػػػػلوجي ا،ػػػػيوجي،ػػػػل لو فػػػػىواػػػػلو ػػػػلفو فرػػػػهوق،ػػػػؿوقػػػػاجاوثاجاػػػػيموزثشل

ثاجا،ػػػيو ػػػفوجيازجقػػػؼوج ارا رػػػكوجيثقفريرػػػكموزاػػػلورث فػػػؽوا هػػػلوو–جإئػػػثرطلفموزذيػػػؾووػػػيودزؿوخػػػازجودارا ػػػيو
،ليا لزضػػلتوزائػػنيكوثئػػزركوهمػػؿوجيػػيزيثرفهموزجإثشػػل وليػػىوجئػػث،يجيهو،صػػر كواخثف ػػكوثث ػػلقاو اػػلورػػيزاووػػيو



 

 ــــشئ

 19تــــــدولي شــــؤون
 

يولقلاػكويزيػكوهوفئػطر ركهووػيوموز،يًإواػفوذيػؾموثنررػ1967دذهلفوجي فئطر ررفوزجي ايموديوضافوميزيوجي لـو
غػػػية.وداػػػلووػػػيوجيضػػػ كوو ػػػيوجيزئػػػ وجا،قػػػلءو فرهػػػلوا ػػػلطؽوه ل ثز رػػػكهوا يزيػػػكووػػػيولطػػػلاوجييزيػػػكو جائػػػاج رفرك(و
جيزجميةووزا،الو لفوهذجو،ش ؿوافوج ش لؿواضازفوجيص قكوجي ،اىوزشزهاهلموزهيوجيثيورػاجيويهػلودفوثثمػزؿو

صػهرز يوثثمػزؿوا ػهوثفػؾوجييزيػكوليػىويزيػكود،لاثهلرػيو  صػاركووليىوصر كوهجييزيكوجيزجميةهوثمػتوهرا ػكوم ػـ
 ،ثنرريوافويز لييوثاجايموزافورئثطر ودفورمشي ويهلوافوا ريرفو ايوزغراو اي.و

جييزيكوجي فئطر ركوويوغيةمو لفوهذجوشزهاواقلؿويائثشػلاوج اػفوجيقػزايوجيئػل،ؽووػيولئػاج رؿموغرػزاجورري ػيمو
و ر ػلرا/و ػل زفوجينػل يوجيشػلايموثمػتو  ػزجفوهئرلئػكولئػاج رفركوائػثقفكوو21ويوصمر كورير زتودماز زتورـز

مرػػلؿوغػػيةهموي ػػلوورػػهوم زاػػكوجإمػػثيؿوليػػىوجإ ثػػاجؼو،قطػػلعوغػػيةوهيزيػػكوائػػثقفكهمووػػيوخطػػزةوثثشػػلزيوورهػػلو
لئػػػاج رؿوج خطػػػلءوجيثػػػيوجاث ،ثهػػػلووػػػيوجيئػػػ زجتوجيالضػػػرك.ويرػػػاىود ػػػهمواػػػفو لمرػػػكوجيقػػػل زفوجيػػػيزييمووػػػإفوا ل ػػػكو

كو قطػػلعوغػػية(وإورا  هػػػلودفوث ػػزفولإوزجمػػيةواػػػفونػػيث:ولاػػلويزيػػكو دزوشػػػيءًجواػػفويزيػػك(وودزوا طقػػػكوجيا طقػػ
 ،ا لركويزيركوودزوداضًلوامثفكموزجي ثرشكودفوغيةوإوثيجؿوث اؼوداضًلوامثفكوافولئاج رؿ.و

 ليػػيواهاػػلور ػػفواػػفوداػػاوصػػرلغلتودزواقثامػػلتو هػػذ مووقػػيوريقػػيو، ضػػهلوهػػزًىويػػيىوجيػػا رلوج ارا ػػيمويزو
ثاجايمودزوا ػرلوجيم زاػكوجائػاج رفركمو، رػلارفو ث رػلهزموجياهػـودفوصػ قًكورا ػفولثالاهػلو،ليااجزغػكوزجيثػييرلمو
زيزو،ي ـولقفرايو ا،يوزه، اهويزييموامرـوويومؽوجي فئطر ررفوزمقػزقهـود نػاواػفوه، ػاهو ا،ػيوثشػلزيو

اتوج ،ػػييو ػػفومقػػزؽوط،ر رػػكو ػػؿوجيخطػػزطوجيماػػاجءموزصػػاتو ػػفوثهزرػػيوجيقػػيلوزق،فهػػلوز، ػػيهلوهػػزوجيصػػل
 زط ركوزج  ئل ركمودضمتوث ااوويوئزؽو خلئكوجيقافوزص قلثهوجياخيرك.

داػػػلوجيا لزضػػػلتوجيثػػػيورػػػاجيويهػػػلودفوث ػػػزفوثمػػػتوا لرػػػكويزيرػػػكودخػػػاىو يرهػػػكموواػػػفوجيامػػػلؿودفوثثخفػػػىودارا ػػػلو
 ػفوطفػيوجيايرػيواػفوجيثاجا،ركو فوائنيكوا لرثهلموزويوجيزقتو  ئهوافوجياملؿودفورثخفىو ث رػلهزوزم زاثػهو

جائػاج رفرك.وزوػيوجيزقػتو  ئػهموو–ا لركوهجيصيرؽوجيزويهوائػاج رؿمو اػلورشػايوثزصػرؼوجي يقػلتوج ارا رػكو
قصػػلءويائػػ زيركوجي ػػليـو ػػفو ه ػػلؾوثهاػػرإلواث اػػيويفاشثاػػ وجيػػيزييو،ا ئئػػلثهمودزو فػػىوج قػػؿو ػػيـوجهثاػػلـوزج 

،لثػػػهوجيصػػػ اىوزج   ػػػلؾوقرليجثػػػهو ػػػفوائػػػ زيرلثهلوشػػػاج ـوجإمػػػثيؿوزانئػػػلةوشػػػ ٍيوطليػػػتو  ،ثػػػهوجي ،ػػػاىو اػػػلو  
اقػػياثهلوه يئػػكوثفػػؾوجياصػػليحووػػيوئػػفطٍكواػػفودزيزرلثهػػلوجيم ػػلظووجيزط رػػكموزجإ مرػػليوياصػػليحوشخصػػركمووػػي

 فىوجيثيجالتوثمفؿوا هلوجي يزموزافوا لهيجٍتويـور يويهػلواػفودنػاووػيوئرلئػلتوجيئػفطكوجيث ئػرقركوزجيي،ل  رػكو
 زجإقثصليرك.و
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د زجوزدهزجموافوشل ػٍيورػاذؿوو ػاةوجيشػاج كوجيزط رػكموزرثشػلزيودئػلوجييراقاجطرػكوزضػازاةو، ػلءوه لؾوا طؽو
جيش،هػػكوجيزط رػػكوجياثمػػيةووػػيوازجشهػػكوش،هػػكوج  ػػيجءمو فػػىودئػػٍلود نػػاو  لمرػػكوزثالئػػ ًل.وزاػػفوشل ػػيورخػػامو

يضػػازاجتوجيزط رػػكورثائػػؾو،  ػػاةوجيشػػاج كواػػ وجإمػػثيؿوجقثصػػليرًلوزدا رػػًلوزث لزضػػرًلموزذيػػؾو فػػهو فػػىومئػػليوج
جيثػػيوإورا ػػػفوثشلهفهػػلووػػػيوجيفمظػػػلتوجياصػػراركموزيػػػزو فػػػىومئػػليوا طػػػؽوئػػػفطزيو فػػىوشػػػل ،يوجإ قئػػػلـمو
جوثاقتودطاجوػهوزثاثائػتوشار هػلوخفػؼواصػليحوشخصػركوزي،ل  رػكمو، رػيًجو ػفوازحوجيائػ زيرلتوجيزط رػكووػيو

موزجيقضػػػػركو، لاػػػػكويف  ػػػػاجفودشػػػػيوجيفمظػػػػلتوماشػػػػًلمومرػػػػثوثث ػػػػّااوجيقػػػػيلويفضػػػػرلعوزج ااويف هػػػػيوزجيئػػػػاقك
زجيثشلهػػؿمولفويػػـو قػػؿويفخرل ػػكمواػػفودشػػقلءوثا ػػزجوجيقػػيلوزمرػػيةمو اػػلو ػػل زجوقػػيوثا ػػزجوشػػ يووفئػػطرفوزمرػػيًجمو
رزجشػهودقػيجا و فػػىواػيىوجيئػػ، رفو لاػًلوجيالضػركموزهػػلوهػـورقػػيازفو  ػيجءوهػذجوجيشػػ يو ػؿو ػػزفواا ػفمووػػيو

دفو شمػػػتوهصػػػ قكوجيقػػػافوجي،ف زارػػػكهووػػػيوثا ػػػرفوجيما ػػػكووئػػػ،رؿول  ػػػلذوهصػػػ قكوجيقػػػافهوجيثاجا،رػػػكوجيشيرػػػيةمو، ػػػي
جيصػػهرز ركواػػفوجمػػثيؿوزطػػفوجي فئػػطر ررف.وزيػػرلوهػػذجوزمئػػيمو،ػػؿوثائػػرـوهزطػػفود ،ػػاهموزه يئػػثهموثث لهشػػهو
جي ص،رلتوجيئفطزركوافو ؿو زعوو ص،رلتوجيق،ل ؿوزجيطزج ؼوزجياػذجهيوزافرشػرلثهلمو اػلو صػ،رلتوجي ئػ او

ئػػفطلتوجاثػػيجؽو ارقػػكهوشػػلاتو فػػىودزطل هػػلوزشػػ ز،هلمودرػػفوا هػػلواقػػليراوشػػزاوزير ثلثزارػػلتوجإئػػث،يجيموزه
وج  يجءوجي  فررفو فىو،يي لوزش ز، ل.

و  
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 الاجداد ألاوروبي وخل "دولت ألامز الواقع الواخذة"

و فػىومػؿواػفوخػلاجوجيائػلاوجيئرلئػيوجيػذيوشػهيثهوجيا طقػكو لفول يفوثاجايوجيقيلو لصاكوائػاج رؿورقػـز
، ػػيو فػػىواػػلوصػػ  ثهولئػػاج رؿواػػفومقػػل ؽو فػػىودااوجيزجقػػ موديويزيػػكوج اػػاوجيزجقػػ وجيزجمػػيةموا ػػذودزئػػفزموزر

 يزيكولئاج رؿووقطويزفوجإ ثاجثو،مقزؽوجي فئطر ررفو،يزيثهـوزداضهـ.
 9112\1\92  مركز الجزيرة لمدراسات  عرفات شكري

 افخصو
يرئػا،ا/ ل زفوج زؿوو6موج ا، ػلءوجا يفوجيذيودصيا وجيا رلوج ارا يمويز ليػيوثاجاػيمو،خصػزصوجيقػيل

موزج ث،لاهلو لصاكوائاج رؿويـورش ِّؿوضػا،كويفشػ يوجي فئػطر يوزئػفطثهووقػطمو،ػؿوانةػؿوضػا،كوقزرػكو2017
جائػاج رفي.وزقػيوشػلءوهػذجوجا ػيفو، ػلءو فػىوا رػكو-ييثمػليوج زاز،ػيوزئرلئػلثهو،خصػزصوجيصػاجعوجي ا،ػي

فػػىومئػػليوجيمقػػزؽوجي فئػػطر ركوجيثلارخرػػك.وزهػػذجوجيمػػؿودصػػ،حواث لافػػكويمػػؿوهػػذجوجيصػػاجعوياصػػفمكولئػػاج رؿو 
 One State Realityرئاىوويوجييزج اوجي ا،ركوا ركوهيزيكوج ااوجيزجق وجيزجميةهو

زجيااجه ػػػكو فػػػىوجيقػػػزىوجييزيرػػػكوجي ،ػػػاىوا  ػػػايةمو،اػػػلوورهػػػلوجإثمػػػليوج زاز،ػػػيمور ث،ػػػاواهلً ػػػلوخلئػػػًاج.وولإثمػػػليو
يجارػػكوزئرلئػػركوثا  ػػهواػػفوجيقرػػلـو،ػػيزاوجياج ػػيوجي،ػػيرؿويفزإرػػلتوجياثمػػيةووج زاز،ػػيورزجشػػهوا ضػػيتو، رزرػػك زج 

ج ارا ركو الوثا  هوافوجيثصييويهذ وجيا ركوج ارا ركوا  اًيج.وزاغـوذيؾموث،قػىوجيااجه ػكو فػىوثزمرػيوجيقػزىو
قفرارػكوزجييزيرػكوجي فئطر ركوزجيخازجو،ا ركوشيريةوث لئيوجيزجق وجيشيريوزجإ طيؽو،هلو مزوثمشػريوجيطلقػلتوجا

 ارشليومؿوا ئشـوا وجيقاجاجتوجييزيرك.
 ا ليـوجيا ركوج ارا ركوجيشيرية

و  لصػػاوهػػذجوجيمػػؿوج ارا ػػيوجيشيرػػيو،شػػ ؿودئلئػػيو فػػىوا رػػكوغرػػاوثقفريرػػكموثف ػػيوجإ ث،ػػلاجتوجيئػػل،قكو ثقػػـز
يػػؾو ػػؿوجإ ث،ػػلاوجائػػاج رفيموزث طػػيو،ػػيًإواػػفوذ-جيثػػيوثث فػػؽو،ػػليقاجاجتوجييزيرػػكو،خصػػزصوجيصػػاجعوجي ا،ػػي

 ياصفمكولئاج رؿوزالور لئ،هلوافومفزؿموزالوث اضهوافوزقل  و فىوج اا.
ز فرػػهمووإ ػػػهورصػػػحوجيقػػزؿ:ولفوجيزإرػػػلتوجياثمػػػيةوج ارا رػػػكوقػػيوج ئػػػم،تواػػػفو افرػػكوجيئػػػيـو،شػػػ فهلوجيمػػػلييمو

كوزخشػ كوي ػااوزي  هلويـوث ئميوافوائنيكولرشليومؿو هػل يويهػذجوجيصػاجع.و،ػؿوقػااتوجيثػيخؿو،صػزاةوو ةليػ
هيزيػكوج اػاوجيزجقػ وجيزجمػيةه.ووOne State Reality(و1هذجوجيمؿوجيػذيودصػ،حورئػاىووػيوجيػيزج اوجي ا،رػكو 

ديولفوه لؾويزيكوقل اػكو فػىودااوجيزجقػ موهػيولئػاج رؿموزإوثزشػيولا ل رػكويقرػلـويزيػكودخػاى.وزُثمػؿواشػ فكو
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ً لووػػيو، ػػاوج اػػل فواػػفوجيضػػ كوجي ا،رػػكموزي ػػفوجي فئػػطر ررفوضػػافوهػػذجوجيثصػػزامو،اػػ مهـوُم ًاػػلوذجثر ػػلوازئػػ
،لياقل،ػػؿوُثضػػـوجيائػػثزط لتوزجيقػػيلوجيازمػػيةوليػػىولئػػاج رؿو زهػػذجواػػلوصػػزةتو فرػػهومػػييوجيفر ػػزيوجيمػػل ـووػػيو

وج ميو (.وز،ليثلييموإو زيةو يوإشئووفئطر ي.وزدالووراػلورث فػؽو2018ر لرا/ ل زفوجينل يوو1لئاج رؿمورـز
اؿوا هو،ش ؿوا  صػؿو ػفوجيضػ كوجي ا،رػكموزقػيوُرفَمػؽو،ئػر لءمو اػلورػازجووػيو، ػاو،قطلعوغيةوور زفوجيث ل

ج زئػلطوزرصػ،حوثمػػتوجيئػرليةوجياصػػارك.وزاغػـودفوهػػذجوجيمػؿوقػػيورش ػؿولئػػاج رؿوث،ػيزو يزيػػكو ظػلـو  صػػايو
لؽو فػىوهػذجولإودفوهذجوج ااو فىوالور،يزوإوري مولئاج رؿوزإوجيزإرلتوجياثميةو نرًاجموخلصكولذجوُزقِّ وجإث 

جيمػػؿواػػ و، ػػاوجيػػيزؿوجي ا،رػػكوجي ،ػػاىووػػيوجيا طقػػكوانػػؿوجيااف ػػكوجي ا،رػػكوجيئػػ زيركوزاصػػامو اػػلورثػػاييو نرػػًاجو
 هذ وج رلـ.

زوو242زاغـودفوهذجوجيقاجاوج ارا يوُر ث،اوثشلزًيجويفقاجاجتوجييزيركوويوهػذجوجيشػنفموانػؿوقػاجاواشفػلوج اػفو
اوثاجاػيوقػاجا و،ن ػهويػـور رػاوموزغراهلواػفوجيقػاجاجتوجياث فقػكو،لي338 قضػركوجي فئػطر ركوززضػ وجيقػيلمووقػيو،ػاة

شػػرً لواػػفوجيزجقػػ وزج ثاػػيو فػػىوجيمقػػل ؽو فػػىوج ااوومرػػثولفواقػػاوجيم زاػػكوجائػػاج رفركوززيجاجثهػػلوز،ايال هػػلو
وازشػػزيووػػيوجيقػػيلموز فرػػهووػػإفوقػػاجا و،ليقػػيلو لصػػاكوائػػاج رؿوإور رِّػػاوشػػرً لو،ػػؿور ثػػاؼو،اػػلوهػػزوقػػل ـوو ػػًيو

(.وزهػزو،هػػذجور طػػيوشػػا ركوزمق ػلويفقػػزةوزاػػلوثافرػػهواػفومقػػل ؽو فػػىوج ااموزرف ػػيوقػزةوجيمػػؽوزاػػلورئػػ يهلو2 
(موزجيثػيو1993افوقاجاجتوزقزج رفويزيرك.وزهذجوجيثزشهور ئؼوج ئلوجيثػيوقلاػتو فرهػلوجث لقرػكودزئػفزو  ػلـو

  ل تو،ا لركودارا رك.
ذجو ل ػػتوهػػػذ وجيا رػػػكوج ارا رػػػكوجيشيرػػػيةوقػػػيوج ،ثػػػيدتو،مئػػػـودهػػػـوزدخطػػػاوازجضػػػر وجيث ػػػلزاو،ػػػرفوجيشػػػل ،رفموزج 

جي فئػػطر يوزجائػػاج رفيمووإ ػػهواػػفوج ئػػهؿو فرهػػلومئػػـوازجضػػر ودخػػاىودقػػؿومئلئػػركووػػيوجي ػػليـوجي ا،ػػيواػػفو
يجيػػػكوجيائػػػثزط لتوزجي ػػػزيةوليػػػىومػػػيزيو ػػػلـو موزغراهػػػلواػػػفو1967ازضػػػزعوجيقػػػيلوزهػػػزوازضػػػزعوجييش ػػػرفوزج 

مزيهلوطرفكوجي قزيوجينينكوجيالضرك.وو،  لوا طؽوجإ ثػاجؼو،ػليزجق مووػإفووجيقضلرلوجيثيو لفورشاىوجيث لزا
جياطلي،ػػكو، ػػزيةوئػػثكوايرػػرفوإشػػئوليػػىووفئػػطرفوجيثلارخرػػكور ث،ػػاوضػػاً،لواػػفوجيخرػػلؿ.وز ػػذيؾوج اػػاو،لي ئػػ،كو

ًطػػلوايجيػكوجيائػثزط لتوجيثػيودصػ،متواػيً لو لافػكوزثمثػؿوائػػلملتو ،رػاةواػفوجيضػ كوجي ا،رػكو،ػؿوزثػاث،طوجاث،ل
 زنرًقلو،يزيكوجإمثيؿوجشثال ر لوزجقثصلير لوزئرلئر ل.

زه ذجمووإ هو، يول يفوثاجايودص،حومؿوجييزيثرفووػيواهػيوجيػارح.وزاغػـودفوهػذجوجيمػؿووػيوجيئػ زجتوجي شػاو
ج خراةو لفوُرمثَضاو،ؿوزشػ،هوائػثمرؿوجيثمقرػؽو افر ػلو،  ػؿوجيزقػل  وجيثػيوثخفقهػلولئػاج رؿو فػىوج ااو ػفو
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، ػػلءوائػػثزط لتوشيرػيةوزثزئػػر واػػلوهػزوقػػل ـوا هػػلموزهػزواػػلوصػػاةحو،ػهو نرػػاواػػفوجيئلئػكوجي ػػا،ررفو،اػػفوطارػؽو
(مولإودفومػؿوجيػيزيثرفو،قػيوقل ًاػلواػفوجي لمرػكوجي ظارػكو3ورهـوشزفو رايموزيراوجيخلاشرػكوج ارا ػيوجيئػل،ؽو 

،ػػاىوز فػػىوادئػػهلوجيزإرػػلتو فػػىوج قػػؿ.و،ػػؿوز،قػػيوهػػذجوجيمػػؿوهػػزوجيئرلئػػكوجيائػػاركوجيا ثاػػيةويػػيىوجيػػيزؿوجي 
 جياثميةوج ارا ركوليىوالوق،ؿوج ثخليويز لييوثاجاي.

زافوه ػلمووقػيوشػلءوجا ػيفوج خرػاويفػا رلوج ارا ػيويرقػزؿواػلويػـورشػا ودمػيواػفوجيئرلئػررفوجي ػا،ررفو فػىو
ورخػػاوقزيػػهوزهػػزوجي شػػؿوجيثػػلـووػػيوخ رػػلاومػػؿوجيػػيزيثرفموزدفوهػػذجوجيمػػؿويػػـور ػػيوازشػػزًيجو فػػىوجيطلزيػػكموزدفومػػي 

 شاىوث، رهوافوق،ؿوجايجاةوج ارا ركوجيشيريةوزجي اؿوشلاو فىوث  رذ و فىودااوجيزجق .
 جياهلفو فىوقزىويزيركويفم لظو فىومؿوجييزيثرف

مقرقرػػكووػػيوجي ػػليـوقػػلياةو،ا ايهػػلو فػػىوازجشهػػكوولذجوجئث اضػػ لوجيئػػلمكوجييزيرػػكووإ  ػػلو شػػيود ػػهوإوثزشػػيودرػػكوقػػزة
جائػػػاج رفي.ووليصػػػرفوجيثػػػيوثمػػػلزؿودفوثظهػػػاو فػػػىو-زثمػػػييوجايجاةوج ارا رػػػكووراػػػلورث فػػػؽو،ليصػػػاجعوجي ا،ػػػي

جيئػػلمكوجييزيرػػكو قػػزةو ،ػػاىواشػػ زيكو،اف ػػلتويجخفرػػكو نرػػاةمواػػفوق،رػػؿواملا،ػػكوجي ئػػليوزجيثفػػزثوزاوػػ وائػػثزىو
، ا ػػػكوافرػػػزفول ئػػػلفموزثمقرػػػؽوا رػػػكوجيػػػي رـوجيصػػػر يموثشػػػيو،ر ػػػ مو،، ػػػلءويزيػػػكوجيا رشػػػكويئػػػ ل هلوجيافرػػػلاوزداو

(.وز فرػػهمووػػإفوجيئرلئػػكوجيخلاشرػػكوزجيثػػيخؿو،اف ػػلتوشػػل  كوإورمظػػىو،نزيزرػػكووػػيوجيزقػػتو4جشػػثاج ركوميرنػػكو 
 جيمليي.

يجاةوز ػػذيؾوجيمػػلؿو،لي ئػػ،كويازئػػرلمووقػػيواضػػىوزقػػتوطزرػػؿو  ػػيالو ل ػػتوقػػزةويزيرػػكو ،ػػاىوثئػػثطر وثمػػييوجا
ودقػػػؿو،قفرػػػؿواػػػفوجي ػػػلثموجيقػػػزايويزإرػػػكو رزرػػػزاؾو ج ارا رػػػكووػػػيواف ػػػلتواخثف ػػػك.وولي ػػػلثموجيقػػػزايويازئػػػرلوجيرػػػـز

 (.ووهيودض ؼوافودفوثش ِّؿو،ذجثهلو  صًاجواجيً لويفزإرلتوجياثميةوزئرلئلثهلوويوجيا طقك.5ج ارا ركو 
ئرلئركوزجي ئ اركوجيزنرقػكو،ليزإرػلتوجياثمػيةمودالو،خصزصوجإثمليوج زاز،يموواغـوجي يقلتوجإقثصليركوزجي
(ولإود ػهوإورػيج رهلواػفومرػثوجيقػزةوجيئرلئػركو6زاغـود هورقلايوجيزإرلتوجياثميةوافومرثوجيقزةوجإقثصػليركو 

زثننراهلوويوجي ليـموزخلصكوجيشاؽوج زئط.وز،ليثلييمووإفوجإثمػليوج زاز،ػيوإورئػثطر ودفورف ػيويزًاجود ،ػاو
 ذيورف ،هوجآلف.افوجييزاوجي

 جإثمليوج زاز،يوزث لطرهوا وهذ وجيا ركوجيشيرية
الووهاثهوجيقزىوجييزيرػكوجياخثف ػكوز فػىوادئػهلوجإثمػليوج زاز،ػيمواػفول ػيفوجيػا رلوج ارا ػيوهػزودفوج اػاو

زاز،ػيورث يىوائنيكوجيقيلوزا ل ثهلويرش ؿوا ركوشيريةوثث لقاو فر لواػ وجيا رػكوجيثػيو، ػىو فرهػلوجإثمػليوج 



 

 ــــشئ

 24تــــــدولي شــــؤون
 

ئرلئػػثهوثشػػل وجيا طقػػكو فػػىواػػيىوئػػ زجتوطزرفػػكموزجيثػػيوث ئػػشـواػػ وجيقػػزج رفوجييزيرػػكوزقػػاجاجتوج اػػـوجياثمػػيةو
 زاشفلوج اف.

جائػػاج رفيو فػػىوقل ػػيةومػػؿوجيػػيزيثرفوا ػػذو قػػزي.وزهػػزو-ولإثمػػليوج زاز،ػػيودقػػلـوئرلئػػثهوثشػػل وجيصػػاجعوجي ا،ػػي
و فػػىولرشػػليويزيػػكور ث،ػػاودفومػػؿوهػػذجوجيصػػاجعواصػػفمكودئلئػػركوييثمػػليوج  زاز،ػػيموزشػػزهاوهػػذجوجيمػػؿورقػػـز

وفئػػطر ركويراقاجطرػػكوائػػثقفكوزقل،فػػكويفمرػػلةموث ػػرإلو،ئػػيـوش ً،ػػلوليػػىوش ػػيواػػ ولئػػاج رؿوزجيػػيزؿوجياشػػلزاةموزدفو
(.وز،خصزصوجيقػيلوثميرػًيجمووقػيوج ث،اهػلوجإثمػليوجإزاز،ػيو7جيا لزضلتوهيوجيئ،رؿوج انؿويثمقرؽوذيؾو 

  فثلوجييزيثرف.جي لصاكوجيائثق،فركوي
زقيوجئثنااوجإثمليوج زاز،يوخيؿوجي قػزيوجيالضػركوجي نرػاواػفوجيشهػيوزجيزقػتوزجياػلؿووػيوئػ،رؿوثمقرػؽوهػذ و
جيا رػػػك.وزهػػػزور ث،ػػػاود ،ػػػاويج ػػػـواػػػلييويف فئػػػطر ررفمومرػػػثوث،فػػػ وقراػػػكوجيائػػػل يجتوجيثػػػيوثقػػػياهلوجيا زضػػػركو

(.وز ػػػلفوييثمػػػليوج زاز،ػػػيويزاو8ازوئػػػ زر لو ج زاز،رػػػكوزجيػػػيزؿوج  ضػػػلءووػػػيوجإثمػػػليوج زاز،ػػػيوافرػػػلاورػػػزو
ؿوجي نرػػاواػػفوجياشػػلار و دئلئػػيووػػيو، ػػلءوا ئئػػلتوجيئػػفطكوجي فئػػطر ركو فػػىوطارػػؽو، ػػلءويزيػػكوائػػثقفكموزاػػزة

 جيمرزركوويوجيض كوجي ا،ركوزقطلعوغيةويثمقرؽوهذ وجيا رك.
ارا رػػكوجيشيرػػية.وزي ػػؿودهػػـوهػػذ وزاغػػـوذيػػؾمووػػإفوجإثمػػليوج زاز،ػػيوإورئػػثطر و،ا ػػاي ودفورثصػػيىويفا رػػكوج 

ج ئػػ،ليوهػػزوط،ر ػػكوزثا ر،ػػكوجإثمػػليوج زاز،ػػيو  ئػػهووولإثمػػليوج زاز،ػػيووػػيودصػػؿوث زر ػػهوُزِشػػيويرانػػؿومليػػكو
افوجيث ئرؽو،رفوجيػيزؿوج  ضػلءوإوير ػزفويزيػكواا يرػكوثمػؿوامػؿوجيػيزؿوذجتوجيئػرلية.وزهػذجوج اػاوهػزواػلو

ئرلئػػػػركو ،رػػػػاةو فػػػػىوجيئػػػػلمكوجييزيرػػػػكموانػػػػؿوجيزإرػػػػلتوجياثمػػػػيةوُرضػػػػ ؼوجإثمػػػػليوزرمػػػػزؿويزفودفور ػػػػزفوقػػػػزةو
 ج ارا رك.

زاػػفوج ئػػ،ليوج خػػاىوجيثػػيوثضػػ ؼوجإثمػػليوج زاز،ػػيووػػيوئرلئػػثهوجيخلاشرػػكوهػػزوريرػػكوجثخػػلذوجيقػػاجاووولآليرػػكو
ثقثضػػػيوازجوقػػػكو ػػػؿوج  ضػػػلءوجينال رػػػكوزجي شػػػارفو فػػػىودرػػػكوقػػػاجاجتوثثخػػػذهلوجيا زضػػػركوج زاز،رػػػكموجيشهػػػليو

 رػػذيوييثمػػليموثشػػل ودرػػكوقضػػركواػػفوجيقضػػلرل.وز  ػػيالورث فػػؽوج اػػاو،لي ئػػ،كوائػػاج رؿمووػػإفوج اػػاورصػػ،حوجيث 
،ػػػػلي وجيصػػػػ ز،كوإثخػػػػلذوديوقػػػػاجاوقػػػػزيوضػػػػيهل.وزذيػػػػؾو فويزًإووػػػػيودزاز،ػػػػلوجيشػػػػاقركموانػػػػؿ:و،زي ػػػػيجوزه  لارػػػػلو

 رػكموزيػيرهلوجيقػياةو فػىولوشػلؿودزوزئفزول رلوزجيثشرؾوييرهلو يقلتوقزركوا ولئاج رؿوزجيزإرلتوجياثميةوج اراو
لضػػػ لؼوديوقػػػاجاورا ػػػفويفا زضػػػركوج زاز،رػػػكودفوثثخػػػذ .وزقػػػيو،ػػػايوهػػػذجووػػػيوامطػػػلتو نرػػػاةووػػػيوجيئػػػ زجتو
ج خرػػاةموزي ػػؿوجيفقػػلءوجيػػذيوشاػػ و،ػػرفوقػػليةوهػػذ وجيػػيزؿوز، رػػلارفو ث رػػلهزووػػيولئػػاج رؿمووػػيوجيثلئػػ و شػػاواػػفو
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هشزارػكوضػيوئرلئػلتوجإثمػليوج زاز،ػيو،خصػزصووموزالو ثمو  ػهواػفوثصػارملت2017شهاورزيرز/ثازيو
 (.9لئاج رؿموخراوانلؿو فىوذيؾو 

لضلوكوليىوذيػؾمووػإفوجإثمػليوج زاز،ػيوجآلفوراػاووػيومليػكوشاػزيوزج  اػلإلمولفوشػليوجيث ،رػاموزخلصػكو، ػيو
اةووػيوقػاجاجتوقاجاوجيااف كوجياثميةوجيخازجوافوجإثمليووو،ارطل رلو ل توثش ِّؿوزجميةوافوجيػيزؿوجي ،ػاىوجياػ نِّو

جإثمػػػليوج زاز،ػػػيوزثئػػػهـو،شػػػ ؿوو ةػػػلؿو،ائػػػلهالثهلوجياليرػػػكوزوػػػيوج اػػػزاوجييول رػػػكوزصػػػرلغكوجيقػػػاجاجتوجيثػػػيو
ـ و،ارطل رػلوهػزوا ليشػكوثػيج رلتوجيخػازجواػفوجإثمػليوزث، لثػهوجي نرػاةموزجيثػيو رصياهلوجإثملي.وزدص،حوجآلفوهػ

يموئػػزجءو فػػىوجيصػػ ريوجيئرلئػػيوزا ل ثهػػلوجييزيرػػكودزويػػـور ػػفودمػػيورثزقػػ ومشاهػػلوزثننراهػػلو فػػىوائػػثق،ؿوجيػػ،ي
 جيص ريوجإقثصلييوزجإشثال يوزماركوجيما كوزجيث قؿودزوغرا وافوجيص ي.

ز،خازشهػػلمووػػإفوجإثمػػليوئػػراث يو فػػىوديال رػػلوزوا ئػػلو قػػزثرفواا ػػيرثرفوورػػه.وزي ػػفوي ػػؿواػػفوهػػلثرفوجيػػيزيثرفو
ارا ػػؿموقػػيوضػػ ؼوازق هػػلوجيئرلئػػيووػػيوجإ ثخل،ػػلتوج خرػػاةواشػػل فهالوجيخلصػػكو،هاػػلوووليائثشػػلاةوج يال رػػكمو

(.وزقػيوثا ةػفو10 و1949اغـووزيهلمومرثوث ث،اوجي ثرشكوجيثيومصؿو فرهلومي،هلود ،ػاوخئػلاةويػهوا ػذو ػلـو
جيراػػرفوجياثطػػاؼواػػفويخػػزؿوجي،اياػػلفموجي،ز يئػػثلغمو زؿواػػاةوا ػػذوخائػػكو قػػزي.وزهػػيوليػػىوجآلفو، ػػيواضػػيو

ل،ػػػلتويػػػـوثػػػثا فواػػػفوثشػػػ رؿوم زاثهػػػل.وز فرػػػهمووػػػإفوهػػػذ وجيثمػػػيرلتوجييجخفرػػػكومثًاػػػلودا، ػػػكودشػػػهاو فػػػىوجإ ثخ
ئُثضػػ ؼوقػػياةوديال رػػلو فػػىوقرػػليةوجإثمػػليويث، ػػيوئرلئػػلتود نػػاوقػػزةوزصػػاجاكوثشػػل ولئػػاج رؿمومثػػىويػػزوداجيت.و
وزجيمقرقػػػكوج خػػػاىوجيثػػػيوُثضػػػ ؼوديال رػػػلو  ػػػيالورث فػػػؽوج اػػػاو،إئػػػاج رؿوهػػػيو قػػػيةوجيػػػذ يوجيثػػػيوثئػػػرطاو فػػػى

 جيئلئكوج يالفو،ئ،يوثلارخوديال رلوجي ليركوثشل وجيرهزي.
وفهػػذ وج ئػػ،ليموإورا ػػفوييثمػػليودفورثصػػيىويفئرلئػػلتوج ارا رػػكوثشػػل وجيصػػاجعووػػيوجيا طقػػك.وزدقصػػىواػػلو
را ػػفوييثمػػليوج زاز،ػػيودفورقياػػهويفئػػفطكوجي فئػػطر ركوهػػزوهجقثػػاجحول،ػػاجـوهجث ػػلؽوشػػاج كهو،ػػرفوجإثمػػليوزجيئػػفطكو

(مو اػلودوػليتو،ػذيؾواصػلياوي،فزالئػركوغا،رػكو11 ركموانؿوجإث لؽوجيازقة وا ولئػاج رؿودزو زئػزوزهو جي فئطر
 دن لءويرلاةوجيا رلوجي فئطر يود،زاليفوليىو،از ئؿوزيقل هوزياجءوجإثمليوج زاز،يوجينال ركوزجي شارف.

رػػيوي افرػػكوجيئػػيـوجيقل اػػكوإوز، ػػلءو فػػىوهػػذجوجيثمفرػػؿويفثصػػزاوج ارا ػػيوجيشيرػػيمورصػػ،حوجيمػػيرثو ػػفواجعوشي
ا  ػػىويػػه.ووػػيوازئػػرلوزإوجإثمػػليوج زاز،ػػيوزإوج اػػـوجياثمػػيةوا  ػػايرفورا ػػفودفورشػػ ِّفزجواج ًرػػلو،ػػيرًيويفاج ػػيو
ج ارا ػي.وزهػذجواػلوصػاةمتو،ػػهوورػيرار لواػزغار يموجياانػؿوج  فػىويفئرلئػػكوجيخلاشرػكوزج اػفووػيوجيا زضػػركو

وجيثػػلييوا ػػيفوثاجاػػيومػػزؿوجيقػػيلمووج زاز،رػػكمومرػػثوقليػػتووػػيواػػ ثاا يرئػػا،ا/ ل زفوو7صػػم يووػػيوجيرػػـز
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مواي جو فىوئ جؿولفو ل توجيزإرلتوجياثميةواػلويجيػتودمػيودطػاجؼو افرػكوجيئػيـموقليػتول هػلواػلو2017ج زؿو
 (.12يجيتوث ثقيودفويزاوجيزإرلتوجياثميةوويول ليةولطيؽوجيا لزضلتومرزيوزدئلئيو 

 ـهائثق،ؿوه افركوجيئي
و افركوجيئيـوجيمليركوئث،قىوقل اكوافوجي لمركوجي ظاركموزئر،قىوجيميرثو  هلوائثاا جوئزجءوافوق،ػؿوجيئػفطكو
جي فئطر ركودزوافوجإثمليوج زاز،يودزوجييزؿوج خاى.ووليمػيرثو ػفو،قل هػلور  ػيوجيشارػ و ػفو  ػلءوجيمػيرثو

  فو،يج ؿويهل.
فولئػػقلطومػػؿوجيػػيزيثرفور  ػػيول هػػلءوجيئػػفطكوجيقل اػػكووػػيوجيضػػ كوو،لي ئػػ،كويفئػػفطكوجي فئػػطر ركمووػػإفوجيمػػيرثو ػػ

جي ا،رػػػكموزر  ػػػيو ػػػذيؾوضػػػازاةوجي،مػػػثو ػػػفو،ػػػيج ؿوزخرػػػلاجتويهػػػلودنال هػػػلوجي،لهظػػػكو فػػػىوجيصػػػ ريرفموجيامفػػػيو
زجييزيي.وزيهذجو ل توايةةوجي  ؿوجي فئػطر ركوجيائػاركوإوثاقػىوليػىوجيثخفػيو ػفوهػذجوجيائػلاو،ػؿو ل ػتواملزيػكو

 فىوجيزإرلتوجياثميةويف زيةوليىوهذجوجيائلا.االائكوض طو 
زدالو،لي ئ،كوييثمليوج زاز،يمووإفوجيثائػؾو،خرػلاومػؿوجيػيزيثرفواػفوجي لمرػكوجيف ظرػكو فػىوج قػؿموُر  ػيو ػفو
ازجشهكوجيئ جؿوجي ،را:والوجي،يرؿ؟وزجيمقرقكودفوجي،يج ؿواميزيةوشي جوووهيولاةلومػؿوجييزيػكوجييراقاجطرػكوجيزجمػيةو

موزهػػزودرًضػػلواػػلوثػػاواوي ػػؿوئػػ  ل هلوجي ػػايوزجيرهػػزيو،مقػػزؽواثئػػلزركموز،هػػذجوث ثهػػيولئػػاج رؿو اػػلو  اوهػػلوجيرػػـز
لئػػاج رؿومثػػىوجيمػػيرثومزيػػه.وزجي،ػػيرؿوجآلخػػاوهػػزومػػؿوهيزيػػكوج اػػاوجيزجقػػ وجيزجمػػيةهموزهػػيوجيا رػػكوج ارا رػػكو

 جيشيرية.
ثهويفقػػػزج رفوزج  ػػػاجؼوجييزيرػػػكو،ػػػؿوز فػػػىوجيػػػاغـواػػػفو ػػػيـواغ،ػػػكوجإثمػػػليوج زاز،ػػػيو،ث، ػػػيوهػػػذجوجيمػػػؿويا لاضػػػ

زئرلئػػثهوجيثػػيوث، ةلهػػلوي ثػػاةوطزرفػػكواػػفوجيػػيافمولإود ػػهوإورئػػثطر واقلزاثػػهو، ػػيودفوج ثئػػيوجيػػي ـوج ارا ػػيو
جي لاؿمويلئ،ليوجيثيوذ ا لهلور ً ل.وزيهذجموئر،قىوجإثمليورث  ىو،مؿوجيػيزيثرفوجي قػرـوارناػلورػثـووػااوجيمػؿو

ذجو ئػػػاج رؿوز، ػػػاوجيػػػيزؿوج خرػػػاو فػػػىوجيشارػػػ .وزج  ػػػلورئػػػا ز هوهصػػػ قكوجيقػػػافهو،ػػػرفودارا ػػػلوزج  صػػػحوجيمػػػيرثو اة
جي ا،رػػػكوجي ،ػػػاىوز، ػػػاوجيقػػػليةوجي فئػػػطر ررفمووػػػإفوجإثمػػػليوج زاز،ػػػيويػػػفور ػػػزفواف ر ػػػلود نػػػاواػػػفوجيافػػػؾمو اػػػلو

 رقزيزفموزئراضىو،الوثاضىو،هوجيقرليةوجي فئطر ركوزجييزؿوجي ا،رك.
ؽويـورئ،ؽويهوانرؿو،رفوجيقزىوجي فئطر ركوج ئلئركوز يـوجإث لؽو فػىوزويوظؿوض ؼووفئطر يوشيريوزثايو

ا ركوازميةوياشازعوجيثمارػامووػإفوجيخرػلاجتوث،قػىوضػ ر كوزقفرفػك.وزإوشػؾووػيودفوجث لقًػلومقرقر ػلو،ػرفواخثفػؼو
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جي صػػل ؿوزجيقػػزىوجي فئػػطر ركو فػػىواشػػازعوشيرػػيويفػػيولعو ػػفوقضػػرثهـونػػـوجي اػػؿو فػػىوثمشػػريوجيطلقػػلتوزجيقػػزىو
 جاقفراركوزجييزيركموئرئهـوويوجيم لظو فىو، اوا لئيومؿوجييزيثرف.

زه ذجمووإفوجيااجه كو فىودركوقزةويزيركو،ا ايهلو،الوورهلوجإثمليوج زاز،يوئر زفواهلً لوخلئػًاجموزي ػفولذجواػلو
يوجيازقػؼوج زاز،ػيو،ازجقػؼولقفرارػكوزيزيرػكودخػاىويج اػكمووػإفوث  رػذوجيا رػكوج ارا رػكوجيش يرػيةو،ليزئػل ؿوث ػية

ئاج رؿوافوخرلاولإودفوث اضلوهػذ وجيا رػكو جيئرلئركوئر زفوص ً،لويف لركموزيفور،قىودالـوجيزإرلتوجياثميةوزج 
 ،ليقزةوجي لشاكودزوثثاجش لوليىوجيمؿوجياث ؽو فرهويزير لوزهزومؿوجييزيثرف.

 * اولتوش ايمو،لمثودزؿو،اا يوجيشيراةويفياجئلت.
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ر لرا/ ػػػل زفوو22(ووجيشيرػػاةمواػػزغرار ي:ودزاز،ػػػلوث رػػيوجيقػػػيلوجيشػػاقركو لصػػػاكوي فئػػطرفموثػػػلارخوجي شػػاو11 
 (وجض طوه لوو2018ر لرا/ ل زفوجينل يوو22موو ثلارخوجييخزؿوو2018جينل يو

 .EEAS, Remarks by HR/VP Mogherini on the announcement by U.S(وو12 
President Donald Trump on Jerusalem, 07 December 2017و

-https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36962/remarks-hrvp-mogherini-announcement-usو
president-donald-trump-jerusalem_en 

  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36962/remarks-hrvp-mogherini-announcement-us-president-donald-trump-jerusalem_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36962/remarks-hrvp-mogherini-announcement-us-president-donald-trump-jerusalem_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36962/remarks-hrvp-mogherini-announcement-us-president-donald-trump-jerusalem_en
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 والدة عطيرة لىظام دولي جذًذ

 9112\1\01   الخميج  يوسف مكي
ه ػػلؾولقػػاجاودااػػيوزجئػػ مو،ػػنفواامفػػكوشيرػػيةووػػيوجيثػػلارخوجا ئػػل يمو،ػػيدتووػػيوجيث ،رػػاو ػػفوذجثهػػلمووػػيوشػػ ؿو

هرا ػػػػكوجيرػػػػل  يوج اار ػػػػيمو ػػػػلفواطف هػػػػلواوػػػػاوجيمفرػػػػؼوجي ا ئػػػػيوو ي ػػػػلتوجئػػػػثقييركو،ن اػػػػلطواخثف ػػػػكمو ػػػػف
موزثهيرػػي و،لئػػثخيجـومػػؽوجيػػ قامووػػيومػػلؿوثشػػادتوم زاػػكوشػػزاجو،ػػزإلو فػػىو2003إمػػثيؿوجي ػػاجؽمو ػػلـو

 جئثصيجاوازجوقكويزيركموثئاحو،لئث،لمكوجي اجؽوزجمثييه.و
لثر رػػًلواػػفوق،ػػؿوازئػػرلوزجيصػػرفمووػػيوموثمػػزًإوياجا«جيا،رػػ وجي ا،ػػي»ثزجيػػتوج مػػيجثموزانفػػتومق،ػػكواػػلورئػػاىو

ثمػػػييوجيئرلئػػػلتوج اار رػػػكمومػػػلؿويزفو شػػػلحواشػػػازعوجاخضػػػلعوج اار ػػػيووػػػيو ػػػييواػػػفوجيازجقػػػ .وزخػػػيؿو
ئػػ زجتوقفرفػػكموثمزيػػتوج ياػػكووػػيوئػػزارلموليػػىواػػلورشػػ،هوجيمػػازيوجيطلم ػػكو،ػػرفوقػػزىوجيثطػػاؼوجي ػػليايوجيثػػيو

قفرارػكوقياتوافو ؿوا لفمو،لخثيؼوثزشهلثهلمويثش ؿو ز ًلو شيريًجوافومازيوجيز ليكمويصليحوقػزىويزيرػكوزج 
ز ا،رػػك.وزوػػيوهػػذ وج ياػػكوثميرػػػيًجموثػػـوجاثمػػلفوشيرػػكوجيقػػاجاوجيازئػػػيمو،ػػلي زيةو،قػػزةوزن،ػػلتويفائػػاحوجيػػػيزيي.و
زيخفتوجيصرفو فػىوجيخػطمو،قػزةودرضػًلمو ي ػيوا ػلولووػيوجيائػاحوجيػيزييمويفهرا ػكوج اار رػكموليػىوشل ػيو

 ليرك.ومفر ثهلوازئرلوجإثم
زخػػيؿوجيئػػ زجتوجيا صػػااكموثصػػل يوجيثمػػييوجيازئػػيو،شػػ ؿوزجضػػحويئرلئػػلتوداار ػػلووػػيوجيا طقػػكوزجي ػػليـ.و
زجيمقرقػػكودفوهػػذجوجيثمػػييوقػػيود ػػلؽو،شػػ ؿوافمػػزظواشػػلار وداار ػػلوز طػػؿواػػفوقػػياثهلو فػػىوجيث ػػايو،صػػ ل كو

 جيقاجاجتوج اارك.و
نلؽو ظلـو ليايوشيريمواخثفؼو فوجي ظػلـوجيػذيويقيوديتوهذ وجيثمزإتوليىوثصل يوجيميرثو فولا ل ركوج ،

د قػػيوجيمػػايوجي ز رػػكوجينل رػػك.وزدفوجيئػػ زجتوجيقفرفػػكوجيقلياػػكوئػػزؼوثشػػهيوج ،نػػلؽوهػػذجوجي ظػػلـ.وزهػػزوداػػاو،ػػلتو
 ائفاًلو،هوافوا ظـوجيامففرفوجيئرلئررفوزجياهثارفو ليارًلمو،ئرلئلتوجي اي.

يوجيااثقػيموز رػؼوئػرشاىوجا ػيفو  ػه.وزذيػؾوداػاوي فودئ فكوافمكمو،يدتوثطاحومزؿوش ؿوجي ظلـوجي ليا
،ػػيرهيمووفػػرلوه ػػلؾووػػيوجيثػػلارخموثشا،ػػكوثثالنػػؿواػػ وثشػػلايودخػػاىمولفووػػيودمشلاهػػلودزودشػػ ليهلودزوطارقػػكو
لخاجشهػػػل.وو ػػػؿوثشا،ػػػكول ئػػػل ركوخصزصػػػرثهلموهػػػيوخفػػػرطو،ػػػرفوجاثػػػيجيهلوي ػػػليـووػػػزجاوزاثمػػػاؾموز ز هػػػلو لياػػػًلو

 ائثقًيوزواريًج.
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يارلفوجيئػل،قلفموج ،نقػلو، افرػكوقرصػاركوزجضػمكموز ل ػلو ثػلجومػا،رفو ػليارثرفواػيااثرفموج ػيو توجي ظلالفوجي ل
وػػيوغالاهاػػلو،قػػزةو،شػػ ؿوخػػلصموجيقػػلاةوج زاز،رػػك.وز ػػلفوزجضػػمًلمويفقلصػػيوزجيػػيج يووػػيومر ػػهمودفواػػلور قػػيو

ةوجيثػػػػيورائػػػػاهلوجيمػػػػايوئػػػػر زفوازئػػػػـوجيثئػػػػزرلتموزدفوجيازجنرػػػػؽوزجيا لهػػػػيجتوزجإث لقرػػػػلتوزجيخػػػػاج طوجيشيرػػػػي
 جيا ثصازفموهيوازحوجي ظلـوجييزييوجيشيري.و

يقػػػيوائػػػـوجي ،ػػػلامو،ػػػنيج هـووػػػيوجيا ػػػلاؾوجي ئػػػ اركوصػػػزاةوجياشػػػهيوجيشيرػػػيموزمػػػييزجودشػػػ لؿوزدمشػػػلـوجيخػػػاج طو
جيئرلئركوجيشيرية.وزيـورث،ؽو فرهـو، يوجيمايموئزىوجيشفزلو فىوطلزيكوجيا لزضلتموززضػ وثػزجقر هـو، ػيو

إلمو فػىوجيخػاج طوجيثػيو اػيتواػفوق،ػؿو،ليػيـ.وز ل ػتو ثل شهػلوج ثاجوػًلوازق ػًلًتمو،ثزجي ػلتولضلوكو، ػاوجياثػزو
جيقزةوجيشيريةموزجإ ثاجؼوجياث،ليؿو،رفوجيا ثصارفمو،اصليحو ؿوطاؼوويوجيا لييك.وقيوش فتوثفؾوجيظػازؼو

  افركوجإ ،نلؽويف ظلـوجييزييوجيشيريمواا  كوزئهفك.و
اوائػػ،زقكووػػيوجيثػػلارخمووػػ مفوداػػلـوقػػزىوثثصػػلاعوضػػيو، ضػػهلمو،ثزظرػػؼووػػيوجيزضػػ وجيػػاجهفمويػػير لومليػػكوغرػػ

قزىوافوخلاشهل.وشهي لوما،ًلو ز ركويااهليوجثخذتوافوزط  لوجي ا،يمواػزطفودمصػ ثهل.ويػـوث ػفوجيازجشهػكو
جي ئػػ اركوا،لشػػاةمو،ػػرفوجيقػػزىوجيثػػيو،ػػيدوارػػيجفوقزثهػػلوجإقثصػػليركورثاجشػػ موز،ػػرفوقػػزىوجقثصػػليركمو،ػػلتوزجضػػمًلو

 فىوج يجءوج اار ػيو،ليئػ زجتوج خرػاة.ووليصػاجعوجيمػلييمويػرلو،ػرفوقػزىوروفػكموز،ػرفوقػزىوائػثق،فركمووث زقهل
 وانؿوثفؾوجيشازطويـوثمئـو، ي.

 الو شهيوجئث لاًجووػيو، ػلءوجيقػزةوجي ئػ اركمواػفوق،ػؿوازئػرلوزجيصػرفموزجئػثخيجـودمػيثوجيثق رػلتوجي فارػكمو،اػلو
يةوويوهذجوجياضالا.وزخيؿوجي قزيوج خراةمويخفتو فػىوجي ػلييوجي ػززيورهييوجي اجيةوجي ئ اركويفزإرلتوجياثم

 يزؿوشيريةمو ،ل ئثلفوزجيه يوز زارلوجيشاليرك.
ز،لثػتو«.وشػ ه لي»ز«وجي،ػار ل» الو شنتوا ظزالتوجقثصليركوقزركوشيرػيةموزث ػثيتوئرلئػركو ا ظػزاثيو

 جواشفلوج افوجييزيي.وجيه يوقزةوجقثصليركوز ئ اركوز ززركورمئيومئل،هلموزج خراةوخلاو
زجضػػحوثالاػػًلودفوامػػلزإتوجيقػػزىوجي ،ػػاىموإئػػثنالاوجااهػػليوجيػػيزييمويثمئػػرفوازجق هػػلووػػيوا لييػػكوثزجي ػػلتو
جيقزةموقيو،لءتو،لي شؿوجيذار مواغـوالوديمقثهواػفوخػاجيوزياػلامووػيو ػييواػفوجي،فػيجفوجي ا،رػك.وي ػفوذيػؾويػفو

قيرـوليػىو ظػلـويزيػيوشيرػيمو،ملشػكوليػىوهيراػكوجيقػزىوجيقيراػكور زفو هلركوجياطلؼموولإ ثقلؿوافو ظلـويزييو
 ويوئلملتوجيماي.وزهذجوالويرلواثلمًلومثىوهذ وجيفمظك.
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ئ  زفودالـوزجق وا قيوويوجيثلارخوجا ئل يموذيؾودفو ؿوجيا شاجتوثشيو،نفويرلو،اقػيزاوديوطػاؼويزيػيمو
.ولفوذيػػؾور  ػػيودفو فر ػػلوجيث ػػلرإلواػػ و،لياػػيىوجيا ظػػزاوليمػػلؽوجيضػػا،كوجيقلضػػركو،خصػػاهمو،لياػػيىوجيا ظػػزا

هػػذجوجيزجقػػ وي ثػػاةوطزرفػػكوقلياػػك.وزهػػيومق،ػػكمولفوقػػياويهػػلودفوثئػػثاامووا  ػػىوذيػػؾوجئػػثااجاوج ثشػػلاوجي زضػػيمو
طلياػػػػلودفوجياثخلصػػػػارفوجيا رئػػػػررفمويػػػػفورػػػػيخفزجووػػػػيوازجشهػػػػكوا،لشػػػػاةواػػػػ و، ضػػػػهـوجيػػػػ، امو فوانػػػػؿوثفػػػػؾو

لفوذيػػؾور  ػػيودفوجي،ػػيرؿو ػػفوذيػػؾوئػػر زفوجئػػثااجاوجيمػػازيووجيازجشهػػكوئػػث زفوو ػػلءوا  ػػيًجويف،شػػاركو،نئػػاهل.
 جيص راةموزج ثشلاوجي  ؼوزجي زضىوزجااهليموزجيمازيوج هفركمويث زفوجي،يرؿو فوجيمازيوجي ،اى.و

زيلئؼووإفوجيزطفوجي ا،ػيموئػر،قىوجيئػلمكوجيانفػىويث ػارخوهػذ وجيصػاج لتوزجيمػازيمو ز  ػلويلئػؼوجيمفقػكو
 لو فرهوئزىوجي ظاو،ثا فويفخارطكوجيئرلئركويهذجوجيزطفوجياقهزا.ج ض ؼ.وزافوييرهوشؾووا

يػػفوث ػػزفوه ػػلؾوزإيةوقرصػػاركوي ظػػلـو ػػليايوشيرػػيمووشػػازطوذيػػؾوغرػػاواثمققػػكوجآلفموزئػػ  ثظاوزقثػػًلوطػػزرًيمو
يمػػرفومػػيزثوث رػػاجتوشذارػػكووػػيوثػػزجيفوجيقػػزةو،ػػرفوجيقػػزىوجيقيراػػكموجيثػػيوثي اثهػػلوجيزإرػػلتوجياثمػػيةوز،ػػرفوجيقػػزىو

يةوجيثػػيوئػػثقزيهلوجيصػػرف.وزئػػث زفوجيػػزإيةو ئػػراةويف ظػػلـوجيػػيزييوجيشيرػػيموز فػػىوجي ػػايودفورقػػاازجوهػػؿوجيشيرػػ
ئرزجصفزفوجيق،زؿو،نفور ز زجومطيوجي لاوجياشث فكوويوجيزإيةوجي ئراةويهذجوجي ظلـمودـودفوجيزقػتومػلفوير ػزفو

 يهـوا لفورفرؽو،هـوويوص ل كوجيثلارخ؟
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 العالقاث ألامزيكيت التركيت بعذ ضوريا جضارٌب في آلاراء؟ اوشقاقاث في

 9112\1\92   مركز بروكنجز الدوحة  غالب داالي
موثمػػليثوجيػػا رلوجيثا ػػيواشػػيوطرػػيودايزغػػلفوزجيػػا رلوج اار ػػيويز ليػػيوثاجاػػيو ،ػػاو2018ر ػػلراوو24وػػيو

ر ػػكو  ػػارفموزهػػيوجيهػػلثؼ.وزج ثُ،ػػاوثزقرػػتوهػػذ وجيا لياػػكومّئلئػػًلو ّ هػػلوثفَػػتوجي افرػػَكوجي ئػػ اركوجيثا رػػكووػػيواي
ا طقكوثق وشالؿوغػايوئػزارلوزثئػرطاو فرهػلوزمػيجتومالرػكوجيشػ يوجي ايرػكوجيئػزاركوجيثل، ػكويمػييوجي ّاػلؿو

 جي ايئثل يوجيامظزاوويوثا رل.
،ػػػليط، وإور ػػػّيولشػػػاجءوا لياػػػكوهلث رػػػكو،ػػػرفوا رئػػػيو،فػػػيرفو ضػػػزرفووػػػيومفػػػؼوشػػػالؿوج طفئػػػيو،ػػػل ااوغرػػػاو

ملينكوهزوالو،يجوغار،ًل.ووقيودصياوجي،رػتوج ،ػراو ئػخًكو ػفوجيا لياػكوجي لييموي فوالومصؿو قيوهذ وجيا
يجءو جيخطل،ػلتو“دّ يتودّفوثاجايوقػيو ّ،ػاو ػفوقفقػهوليجءوجي  ػؼوجياثصػل يوشػّاجءوجي افرػكوجيثا رػكووػيو  ػارفوزج 

ئػػخكوإووئػػلاعوجيائػػ زيزفوج ثػػاجؾوليػػىوجإّي ػػلءو،ػػنّفواضػػازفوهػػذ وجي ”.وجياػػياِّاةوزجي لذ،ػػكوجيصػػلياةو ػػفوثا رػػل
ر ّ،او فوط،ر كوجيا لياكوجيمقرقرك.وزر  لوهذجوجيخيؼوجيقصػراوج اػيومػزؿواضػازفوا لياػٍكوهلث رػكوزضػَ و

 جي يقلتوج اار ركوجيثا ركوجياجه كموزهيو يقلتوثشز،هلوجيخيولتوزجي يج لتوزئزءوجيثزجصؿ.
اصػياوجإخػػثيؼوجإئػػثاجثرشيووصػمرٌحودّفويئػػزءوجيثزجصػػؿويزاًجووػيوهػػذجوجيخػػيؼمولإودّ ػهوإورا ػػفوجخثصػػلا

،رفوجيزإرلتوجياثميةوزثا رػلو،خطػليوئرلئػيودزو،ئػزءووػيوجيثزجصػؿ.ولذورظهػاوجيثػزّثاوجيمػلييو فػىوجيائػثزىو
جيشخصػػيوزجيا ئئػػلثيوزجيشرزئرلئػػيو فػػىومػػّيوئػػزجء.وزثػػ   لواصػػلياوهػػذ وجيثػػزّثاجتو،نزضػػحودشػػ ليهلووػػيو

ذجوجيزضػػ وجي زضػػزيو،شػػ ؿو ،رػػاووػػيوجيئػػرلؽوجيئرلئػػيوئػػرلؽوجيمػػايوج هفرػػكوجيئػػزارك.وو ػػيزةو فػػىوثػػننراوهػػ
 جيامّفيوجيثا يمويقيوثاؾو،صاًكوويوهر فركوثملي لتوثا رلوجييزيركوزجاقفرارك.

و ػػيوخػػيؿوج ياػػكوجيئػػزاركموشػػهيتوجي يقػػلتوجيثا رػػكوج اار رػػكواػػفوشهػػكوزجيثا رػػكوجيازئػػركواػػفوشهػػكودخػػاىو
مو، ػيودفودئػقطتوثا رػلواقلثفػكو2015لتو ،رػاة.وو ػيو ػزوا،اووثػاجتواػفوجيث ػلزفوجيزنرػؽوجيثػيوثاجوقػتو،ل شػقلق

ازئركموجييجيتوجي يجزةوزجيخطل،لتوجي يزج ركو نراًجو،رفوجييزيثرفموي ّفوج ميجثوجّثخذتوائػلاًجوياجارػًلوا ػذوذيػؾو
 جيمرف.

ذاًجووػيوزشػهيتوث لز ػًلومػو2016و رالودخذتوجي يقلتوجيثا ركوجيازئركوثث لوىوا ذوجي صؼوجينل يوافوجي ػلـو
جيئػػرلؽوجيئػػزايموجّثخػػذتوجي يقػػلتوجيثا رػػكوج اار رػػكوجّثشلهػػًلوا ل ئػػًل.ووقػػيودّيىوثػػاج ـوجياشػػل ؿوجيشيرػػيةوجيثػػيو

 دضر توليىوثزّثاجتوامثياكوقيراكوليىوث  راوص زوهذ وجي يقلتوجين ل رك.
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يثطػّزاوج ياػكوجيئػزاركوز ظاًجو هّاركوئزارلوويوجيئرلؽوجيثا يوج اار ػيمواػفوجيضػازايوج ثاػليوا رػكودزئػ و
 زثيج رلثهلو،لي ئ،كوليىوجي يقلتوجيثا ركوج اار رك.

و ػػيوخػػيؿوجياامفػػكوج زيػػىواػػفوجينػػزاجتوجي ا،رػػكمو ػػلفوجيانخػػذوجي ،رػػاويثا رػػلو فػػىوجيزإرػػلتوجياثمػػيةوثاّيَيهػػلو
وثمّا هػػػلومرػػػلؿوث ررػػػاوجي ظػػػلـووػػػيوئػػػزارل.وغرػػػاودّ ػػػهووػػػيوجيئػػػ زجتوج خرػػػاةمودصػػػ،م توئرلئػػػكوجيافمػػػزظوز ػػػيـَ

ـّ.ووػيو جيزإرلتوجياثمػيةوليجءوزمػيجتومالرػكوجيشػ يوجي ايرػكووػيولطػلاوجيمػايو فػىوث ظػرـويج ػإلوجي نػاَةوج هػ
واػػفوثا رػػلو جيزجقػػ مودظهػػاتوج ياػػكوجيئػػزاركوزجيمػػايوضػػّيوث ظػػرـويج ػػإلودّفوجي شػػزةوثّثئػػ و،ػػرفواػػلوث ث،ػػا و ػػؿ 

،رؿوجيانػلؿموج ث،ػاتوثا رػلودّفوائػل يةوجيزإرػلتوزجيزإرلتوجياثميةوثهيريًجوزوػيوطارقػكوث لافهاػلوا ػه.وو فػىوئػ
جياثميةويزميجتومالركوجيش يوجي ايركوث  لوإا،لإثهلومرلؿودافوثا رل.وزا وئػقزطوجيمصػلاوجيػذيوواضػهو

موزجيػذيو ػلفويفػي ـو2015ث ظرـويج ػإلو فػىواير ػكو ػرفوجي ػايو  ز،ػل ي(وجي ايرػكوجيئػزاركووػيودزج ػؿوجي ػلـو
وػػػيوج هرػػػلا مودصػػػ،متوزمػػػيجتومالرػػػكوجيشػػػ يوجي ايرػػػكو،شػػػ ؿواثيجرػػػيوجيشػػػارؾوجيشػػػزيوج اار ػػػيويزٌاومرػػػزيو

جيامفّػػػيوج ّزؿويفزإرػػػلتوجياثمػػػيةووػػػيوجيا ا ػػػكو فػػػىوجي،ػػػّاوضػػػّيوث ظػػػرـويج ػػػإل.وزقػػػيومّزيػػػتوجيزإرػػػلتوجياثمػػػيةو
ثيارشرًلوثا ريهلوزازجايهلوافوجياشاز لتوجيا لاضكوجيئزاركوليػىومػييوجإثمػليوجيػيراقاجطيوززمػيجتومالرػكو

يش يوجي ايركوجيثيوغيتوإمقًلوقزجتوئػزارلوجييراقاجطرػكواػ وج ضػالـوجيقػزجتوجي ا،رػكوليرهػلووػيوشػاؽوجي ػاجتوج
 زا ،م.

زقػػيوئػػّ،،توائػػل يُةوجيزإرػػلتوجياثمػػيةويقػػزجتوئػػزارلوجييراقاجطرػػكوززمػػيجتومالرػػكوجيشػػ يوجي ايرػػكوقفقػػًلو ،رػػاًجو
كوجيامّفرػػكووػػيوثا رػػلووػػيوجي صػػؼوجينػػل يواػػفوجي ػػلـويثا رػػل.وزجييجيوهػػذجوجيقفػػؽو، ػػيووشػػؿو افرػػكوجيئػػيـوجي ايرػػ

مواّاػػلوش ػػؿوثا رػػلوُث رػػيودا  ػػكوجيائػػنيكوجي ايرػػكو فػػىوجيصػػ ريرفوجيامفّػػيوزجاقفراػػي.وز ظػػاًجوليػػىوجاث،ػػلطو2015
مييوجي ّالؿوجي ايئثل يو،زميجتومالركوجيش يوجي ايركموغّراووشؿو افركوجيئيـوويوثا رلووزاًجوويوجيطارقػكو

 ثا رلوزميجتومالركوجيش يوجي ايرك.وجيثيوثاىوورهل
و،لي لاؿو فوجيزإرػلتوجياثمػيةووػيوئػزارلموإو،ػؿو ز فىوجياغـوافوقفؽوثا رلوجي ،راوويوهذ وجياامفكمويـوثثخؿة
وجإمث ل ػلتو ـَ  ل توافو،ػرفوجي،فػيجفوجيقفرفػكوجيثػيواّم،ػتو،مػاجاةو،ل ثخػليويز ليػيوثاجاػيوا رئػًلموزج ث،ػاتوا ظػ

موزإوئػّرالوثفػؾوجيثػيوئػّ،،ثهلوجيمػايوج هفرػكوجيئػزاركمو ثرشػًكويئرلئػكودز،لاػلوغرػاوجي ّ ليػكوويوجي يقلتوجين ل رػك
ويوئزارل.ويذيؾموافوخيؿوزصؼوجيثصّيعوويوجي يقلتو فىوهذجوجي مػزمودافػتوثا رػلودفوثػثاّ فواػفو ثل،ػكو

اجاػيومػلوظو ز ػًلواػلو فػىووصؿوشيريوويوجي يقلتوا وليجاةوثاجاي.وزث،ّرفوإمقًلودّفوهذجوج اؿوخل ٌيو ّفوث
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جيثزّشهػػلتوجي لاػػكويئرلئػػكودز،لاػػلومرػػلؿوئػػزارل.ويػػذيؾمو فػػىوجيػػاغـواػػفوخػػزؼوثا رػػلواػػفوثمّئػػفوجي يقػػلتو،ػػرفو
مو،قرػػتوثثاقّػػيودزوثناػػؿودفو2017زو2015جيزإرػػلتوجياثمػػيةوززمػػيجتومالرػػكوجيشػػ يوجي ايرػػكو،ػػرفوجي ػػلارفو

ـوجيا ػلطقي(وول ػيَةوج  ػػاجيووػيو ظػاوجيزإرػلتوجياثمػػيةوثثاجشػ و، ػيوهيراػكويج ػػإلو دقفّػهواػفو لمرػكوشػػ ؿوجيث ظػر
 ورثيشىوا هلوجإيثيجـوج اار يو،هـ.

لّفواملوظكوجيزإرلتوجياثميةو فىوثملي هلوا وقزجتوئزارلوجييراقاجطركوزثائرخهو، ػيوج هػيجـويج ػإلوقػيو،ػّييتو
وثزّق لتوويود قاةومزؿوظهزاوث،ّيؿوويوجيئرلئكوج اار ركوويوازضزعوج   ػاجيوجيئػزاررف.وزثػاىود قػاةوهػذجودية

جيثمليؼو فػىود ػهوثطػّزاويفشػاج كوجي ايرػكوجيئػزاركواػ وجيزإرػلتوجياثمػيةويثّثخػذوصػر ًكود نػاوجئػثاجثرشركوزن،لثػًلو
وثثخّطىو،ليثلييوج ث،لَاوهذ وجي يقػلتواشػّايو ثرشػٍكويػيزججواصػفمك.وزوػيوهػذجوجيئػرلؽموث ث،ػاوثا رػلودّفوجيثػيجـو

 ثػػزحوج خرػػاوهيوػػهوجا،قػػلءو فػػىوقػػّزةو ئػػ اركووػػيوئػػزارلوزجيئػػ يوليػػىول شػػلءوقػػّزةويااجق،ػػكوجيزإرػػلتوجياثمػػيةوجيا
ديػػؼو  صػػاواػػفوجياثزقّػػ ودفورػػنثيوا ظاهػػـواػػفوج  ػػاجيووػػيوزمػػيجتومالرػػكوجيشػػ يوو30جيمػػيزيوا ّي ػػكواػػفو

 جي ايرك.
واػفواملزيػكولق ػلعوزقيومّنتوهذ وجيثطػزاجُتوثا رػلوليػىوجي،مػثو ػفوخرػلاجتودخػاىموزإوئػّرالواػ وازئػرلمو،ػيإًو

جيزإرػػلتوجياثمػػيةو،قطػػ وجي يقػػلتواػػ وج  ػػاجيوجيئػػزاررف.وزُث ػػّيو افرػػكوثا رػػلوجيشلارػػكووػػيواير ػػكو  ػػارفوانػػلًإو
 فىوذيؾ.ولذور،يزودّفوانّفثوجي يقلتوجيازئركوجيثا ركوج اار ركوقيومّييوصر كوجي افركوويو  ػارفوزط،ر ثهػلو

 رػػلواػػفوئرلئػػكوجيزإرػػلتوجياثمػػيةوجيقل اػػكو فػػىوجيث ػػلزفواػػ وقػػزجتوئػػزارلوز،ليثن رػػيو طلقهػػل.وزوراػػلودّفوخر،ػػكوثاو
جييراقاجطرػػكوجيثػػيورئػػرطاو فرهػػلوج  ػػاجيوهػػيوجيثػػيويو ػػتو،هػػلوشي رػػًلوليػػىوجي اػػؿو،شػػ ؿودزنػػؽواػػ وازئػػرلمول اػػلو

 جيئرلئكوجيازئركوهيوالوئرمّييو،ش ؿو لـوميزيوجي افركوجيثا ركوويو  ارفوزط،ر ثهل.
ثئث ريوثا رلوزازئػرلو فثلهاػلواػفوث لز هاػلووػيوئػزارل.وو راػلوجمثلشػتوثا رػلوليػىوازجوقػكووزويوجيزض وجياجهفم

ازئػػركو فػػىو افرثرهػػلووػػيوئػػزارلو ياعوجي ػػاجتوزغصػػفوجييرثػػزفووػػيو  ػػارف(ورث ػػّرفو فػػىوازئػػرلول،قػػلءوثا رػػلو
هػػلوجيا ػػاطوقار،ػػكوا هػػلويفاملوظػػكو فػػىوائػػلاهلووػػيوئػػزارل.وغرػػاودّفوجيخطػػاو فػػىوثا رػػلور اػػفووػػيودّفوج ثالي

 فىوازئػرلوئػرمّيواػفوقػياثهلو فػىوجثّ،ػلعوجئػثقييركوجئػثاجثرشركووػيوئرلئػثهلوجيخلاشرػكموزإوئػّرالووػيوئػزارل.و
وازئػػػرلوثمػػػرطو،ثا رػػػلود نػػػاووػػػن نامولذوإورػػػييجيوجاثػػػيجيهلوليػػػىوشػػػالؿوثا رػػػلوومئػػػيمو،ػػػؿواػػػفوجيش ػػػزيو  ظػػػاًجو

لوويوشاهزارلتوئػزورلثركوئػل،قكوانػؿوداار رػل(مويمضزاهلوويوئزارلوزير،رل(وزافوجيشاؽودرضًلو  ظاًجويمضزاه
 اّالوئرشّ ؿوثهيريًجوجئثاجثرشرًلو فىوثا رلو فىوجيايىوجياثزئطوليىوجي، ري.
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دخرػػاًجوزيػػرلورخػػاًجمو فػػىوجيػػاغـواػػفوثيجرػػيومػػلإتوجيخػػيؼووػػيوجي يقػػلتوجيثا رػػكوج اار رػػكمودّيىوغرػػلُيوريرػػكو
لقـوجي يقػػلتو،ر هاػػل.وزييرػػليةوجيزضػػ وئػػزءًجموثضػػلءيتو نرػػاًجوول فػػكويمػػّؿوجياشػػل ؿو،ػػرفوهػػذرفوجي،فػػيرفوليػػىوث ػػ

جياف رػكوجيا ئئػػلثركويفط،قػكوجي خ،ػػكوجييج اػكويف يقػػلتوجيثا رػكوج اار رػػكووػيو ػػيوجي،فػيرف.و،ليثػػلييمو ثرشػكوهػػذ و
وجي زجاؿو فهلموإو،يودفو ثمّضاويفايريوافوجيثيهزاوويوجي يقلتوجيثا ركوج اار رك.

و  
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 الصعبت! عفزيً.. والحطاباث

 9112\1\01  االتحاد  عبد الوهاب بدرخان
مو فػىوطارقثهػلموي ػفوجإثهػلـو«،ل ػتوج  ػاجي»ث ّاضتوازئرلمو الوجيزإرػلتوجياثمػيةموإثهلاػلتو،ػنفو فرهاػلو

ثاّ يود نػاو فػىوازئػرلمو ز هػلوئػّهفتوجي افرػكوجي ئػ اركوجيثا رػكووػيوا طقػكو  ػارفموشػالؿوغا،ػيوئػزارلمولذو
ززضػػ هلو،ليثػػلييو فػػىوو2017  ػػارفووارػػؽواػػاجق،رفواوػػ وجي فػػـوجيازئػػيوورهػػلوا ػػذواػػلالو ل ػػتودائػػفتوليػػىو

 ،ػػيو ػػيو«ومػػييوجي اػػلؿوجي ايئػػثل ي»خارطػػكو  زذهػػلوزثمػػتومالرثهػػلموي ػػفوزشػػزيواقػػلثفرفود ػػاجيودثػػاجؾواػػفو
جإثمػػػػليوجيػػػػزط يو»جيثل، ػػػػكويػػػػػ«وزمػػػػيجتومالرػػػػكوجيشػػػػ ي» ػػػػي(ووػػػػيو  ػػػػارفوزامرطهػػػػلموليػػػػىوشل ػػػػيواقػػػػلثفيو

 يويوي(موزهػػػزوجي ػػػاعوجيئػػػزايويػػػذيؾوجيمػػػييمود طػػػىوثا رػػػلوذار ػػػكومالرػػػكودا هػػػلوجيقػػػزايو فو«وطيجيػػػيراقاج
جيا طقػػكوميزيرػػكوزاثيجخفػػكو،ناجضػػرهلموداػػلوج خاجطهػػلو،ليث ػػلهـواػػ وازئػػرلووػػيوخطػػكوضػػ،طوجيزضػػ وج ا ػػيووػػيو

يو فىوثاللواػ واملوظكوليييوجياثلخاكويثفؾوجيا طقكووا مهلوجيذار كوجينل ركموزهيوص ز،كوجيثمّاؾوويوليي
،ن ػهولاهػل،يو«و،ػيو ػيو ػي»موز فػىواغػـودفوه ػلؾوثصػ ر ًلويزيرػًلوئػل،قًلويػػ«لاهػل،َررف»طاَورفو ػايررفوث ث،اهاػلو

 وإفوجييزؿوجياثيخفكوزإوئرالوازئرلوزدارا لوإوث،يزواهثّاكو،ه.
مو،ػيجوذيػؾوق،ػزًإو  يالوئم،توازئرلووارؽوااجق،رهلوافو  ارفويثث ليىولصل،كوديوافودوػاجي و،ليقصػؼوجيثا ػي

،لي افرػػكوجي ئػػ اركموزيػػزود هػػلوزضػػ توشػػازطًلوا هػػلو ػػيـوجشثرػػلحو  ػػارفو  ئػػهلواػػفوشل ػػيوج ثػػاجؾوزقػػزجثهـو
ز يـوقص هلوشزًجموز،ليثػلييوجقثصػلاوجي افرػكو فػىوامػرطوجياير ػك.وزيػرلو«وجيشرإلوجيئزايوجيماّو»جياير كوافو

ود قػػاةوهػػذجوجيشػػاطمولإولذجوُاثّػػيوج ئػػ مليويفاقػػلثفرفوج  ػػاجيو ،ػػاوااػػاجتوثئػػرطاو فرهػػلوقػػزجتوا ّ ػػيًجودفوثفثػػـي
جي ظػػلـوجيئػػزايوزجيارفرشػػرلتوجاراج رػػكموزإورارػػيوج  ػػاجيوجإ ئػػمليمو،ػػؿورطػػلي،زفو، ػػزيةوجي ظػػلـوليػػىوجيا طقػػكمو
زهػػػزوخرػػػلاوثم،ػػػذ وازئػػػ زولإودفوثط،رقػػػهووػػػيوجيزضػػػ وجيػػػاجهفورشػػػّ ؿوث قرػػػيجتولضػػػلوركمولذودفوثا رػػػلويّزمػػػتو

راجفوخطكو،لإ ئمليوافوجث ج ا،ػ موزي ػفو«وا لطؽوخ ػاوجيثػزّثا» لقلتودئثل لوزج  هلءوضال هلوا وازئرلوزج 
ازئ زوث ّزؿو فىوثا رلووػيولييػيموزهػيوزجمػيةواػفوثفػؾوجيا ػلطؽموز ػذيؾووػيوجيااجمػؿوجيثليرػكويخطػطول هػلءو

اػػػ وجيزإرػػػلتووج ياػػػكوجيئػػػزاركوئرلئػػػرًل.وزج هػػػـود هػػػلوثارػػػيوازجصػػػفكوجشثػػػذجيوثا رػػػلوزث ذرػػػكوخيوهػػػلوجياثصػػػل ي
 جياثمية.

زه ذجوش اوج  ػاجيو،ػن هـوُخػذيزجوزجئػُث ّفزجموزهػزوداػاوث ػّااووػيوثػلارخهـوجيقػيرـوزجيمػيرثمولاػلو،ثقػلط واصػليحو
جييزؿودزو،ئ،يودخطل هـ.وزويوديوملؿمووػإفوطاػزحولقلاػكو رػلفوخػلصو دزويزيػك(ويل ػاجيووػيوئػزارلووػااو
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ويوجياّقكوز، ػاو ػزجميوارػؼومفػيو«ويج إل»لءواقلثفثهـوث ظرـو  ئهوا وجيي ـوجيذيوثفّقز وافوج ارا ررفويق
جيشػػالييموداػػلواػػّيوهػػذجوجي رػػلفوليػػىوجي،مػػاوجياثزّئػػطويرشػػاؿوا طقػػكو  ػػارفوولوثقػػيوليػػىوجيزجق رػػكمو ز ػػهور ثػػااو

ـّوا ػػلطؽو ا،رػػكوزيػػرلويػػهوئػػ يوثػػلارخيوياػػلورئػػاز هو زي ػػؿوج ثشػػلاهـووػػيوجيشػػالؿوجيشػػاقيمو«اويزيػػكو ايرػػك»ضػ
ئػػ كوليػػىوا ظػػـواملوظػػكوجياقّػػكوز، ػػاواملوظػػكويرػػاوجيػػيزامو ػػّييوطاػػزمهـوزقػػيوطاػػن ثهـواػػفواملوظػػكوجيم

جيزإرػػلتوجياثمػػيةو،إ ي هػػلوجئػػثااجاوزشزيهػػلووػػيوئػػزارلوز ياهػػلو فػػىول شػػلءوشػػرإلواػػفونينػػرفوديػػؼوش ػػييو
ودقفرػكو ا،رػكوُصػزَو«وقزجتوئزارلوجييراقاجطرك»يماجئكوميزيوا طقكوئرطاثهـوثمتواجركو ـّ ارك.و قئػي(وجيثػيوثضػ

لإودفو افركو  ارفوجيثا ركود ليتوزض وهذجوجيطازحوقريوجإخث،لاموخصزصًلودفوجيازقؼوج ارا يوج طػزىو
  فىوازجوقكوغراوا،لشاةو فىوجيثمّاؾوجيثا ي.

ثئػفرحو»ي فوخيؼوج ثاجؾوا وج ارا ررفويـور ػفو فػىواشػ فكو  ػارفوجيثػيو ليشزهػلواػ وجيػازلمو،ػؿو فػىو
قلاكويزيكويهـ واػّيو افرثهػلوشػاقًلوليػىوا ػ،مو ثمػتوجيمالرػكوج ارا رػك(و«ج  اجيوزج  مو الوثقزؿود قاةموجيثيوث ثػـي

يىوجيميزيوجي اجقركو ميٍّودقصػى.وز ل ػتو افرػكو و2016جيثػيوخلضػثهلوثا رػلووػيو«وياعوجي ػاجت» ميٍّودي ىموزج 
جيزصػزؿوواػفوغا،ػيوجي هػاموزي ػفوج ارػا ررفوا  زهػلواػف«ويج ػإل»طايتو«وجيشرإلوجيئزايوجيماّو»،زئلطكو

ليىوا ،مموزهيواير كو ا،ركوثشهيومليرًلوثزّثاجتو،رفوجيئ لفوزجيقزجتوجي ايركموزإوشّؾودفولصاجاوثا رلو فػىو
ذوزضػػػػػ تود قػػػػػاةو يقثهػػػػػلو ضػػػػػّاهلوليػػػػػىوا طقػػػػػكو  زذهػػػػػلور  ػػػػػيو،زضػػػػػزحوجصػػػػػطيجاًلوا،لشػػػػػاًجو،ػػػػػل ارا ررفموزج 

لوجيثا ػػيوياطلي،ثػػهو،ػػإخاججوا ػػ،مواػػفوجإئػثاجثرشركواػػ وزجشػػ طفو فػػىوجيامػػؾوجثصػػؿوجيػػا رلوج ارا ػػيو،ػػليا ر
ثشػػاؼو فرهػػلوجيػػيزيثلفووػػػيوشػػالؿوئػػزارلموديودفويز ليػػيوثاجاػػػيويػػـورشػػاوياػػػلو«وا طقػػكورا ػػػك»اشػػاز هويقػػلءو

قلاػػكويزيػػكويل ػػاجيموز،ليثػػلييووهػػـوج خرػػاودفودارا ػػلويرئػػتو،صػػييو رشػػ ؿواشػػيوطّرػػيودايزغػػلفواػػفوثئػػفرحوزج 
ويوئػزارل.وزاػلويجـوجيػازلوزج ارػا ررفورمثػلشزفوليػىوثا رػلووػيووث،يريواخلزوهوزإوثاريوجإ ثاجؼو،  زذوثا ي

هػػذ وجياامفػػكووهػػيوثئػػ ىوليػػىوج ثهػػليوجيفمظػػكوجياجه ػػكوزثفػػّزحو،ليثزشػػهوليػػىوا ػػ،مومثػػىواػػ وجمثاػػلؿوجإصػػطيجـو
 موديو،ل ارا ررفو افرًل.«قئي»،قزجتو
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 لو فيغارو الفزوطيت جيشز "جفاصيل" خطت صفقت القزن 

 9112\1\01  باريس / سما /
 شاتوصمر كوهيزوور لازهوجي ا ئػركموث لصػرؿو ػفوخطػكوجيئػيـوجيثػيوزضػ ثهلوجيزإرػلتوجياثمػيةموز اضػهلو 

 يارلف.ائثشلاوجيا رلوج اار يوشلاريو زش راو فىوزيراوخلاشركووا ئلوشلفولرؼويزو
مودفوجيخطػػكوثقضػػيووػػيو2017يرئػػا،اوو17زذ ػػاتوجيصػػمر كو قػػيو ػػفواصػػياوشػػلاؾووػػيوجإشثاػػلعووػػيوجيػػػ

و38جياامفكوج زيىو،لإ ثاجؼو،يزيكووفئطر ركو لصاثهلوهد،زويرلهموشاؽوجيقػيلموثشػاؿوقطػلعوغػيةوز ئػ،كو
 ،ليا كوافوجيض كوجي ا،رك.

رػؿواػل ازفورارػيودفور طػيوواصػكويا،ػلياةوثاجاػيموزدوػليتوزدشلاتوهيزور لازهوليىودفوجيا رلوجي ا ئػيولرال زو
،ػػػنفواػػػل ازفودائػػػؿو ل ػػػيوائثشػػػلا وجيي،فزالئػػػيوليػػػىواجـوجهللووػػػيويا اوػػػكواػػػيججوجي فئػػػطر ررفومػػػزؿوجيا،ػػػلياةو

 ج اار رك.
زوػػيوجياامفػػكوجينل رػػكوث،ػػيدوا لزضػػلتو،ػػرفولئػػاج رؿوزا ظاػػكوجيثمارػػاوجي فئػػطر ركووػػيوقضػػلرلوجيمػػيزيوجي هل رػػكمو

 ٪وجياث،قركوافوج اا.60ئثزط لتو،لاضلوكوليىواصراوا لتوجيايفوويوجيا طقكوهجهموزجيثيوث طيوزجيا
  الوئرثـوطاحوافؼوجيثزجشيوجي ئ ايوجائاج رفيوويوجيض كوجي ا،ركوزجييش رف.

شػػػيراو،ليػػػذ اودفوجيػػػا رلوج اار ػػػيويز ليػػػيوثاجاػػػيوشػػػييو فػػػىودفوائػػػنيكوجيقػػػيلويػػػفوثطػػػاحو فػػػىودش ػػػيةوديو
 ئيـوائثق،فركو،رفوجي فئطر ررفوزجائاج رفررف.وا لزضلت

زد يوثاجايودن لءويقل هوا وا رلوجيػزياجءوجائػاج رفيو، رػلارفو ث رػلهزو فػىوهػلاإلوا ثػيىويجوػزلوجإقثصػلييو
جي ليايمودفوجيئ لاةوج اار ركوويوجيقػيلوئػث ثحود،زج،هػلوخػيؿو ػلـموزجصػ لوهػذ وجيخطػزةو،ن هػلوهثلارخرػكوزوػيو

و.غلركوج هاركه
و  
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 ألاميركي... معزكت دول الحصار لكطب عقل واشىطً فشلت -الحوار الاضتراجيجي القطزي 

 9112\1\01  ربي الجديدالع   الدوحة ـ أنور الخطيب
وجينينػلءمو،اشػلا كوقطارػكوزدارا رػكواور ػكوجيائػثزىموجيمػزجاوجإئػثاجثرشيوجيقطػايو و-ر قيووػيوزجشػ طفموجيرػـز

ج ارا ػػيموج زؿواػػفو ز ػػهو،ػػرفوجي،فػػيرفو فػػىوجيائػػثزىوهجيػػزيجايهمولذوئػػ،ؽودفوخػػلاوجي،فػػيجفمووػػيو ػػزوا،ا/و
ومكوجااهليمو،هيؼوث يريوجيث ػلزفوجين ػل يووػيوهػذجوجياشػلؿموثشارفوجينل يوجيالضيمومزجاًجوويوزجش طفويا ل

رزيرز/وثازيوجيالضيوويوجييزمكمواػذ اةوث ػلهـويفث ػلزفوو11ويوخطزةوثفتوثزقر وقطاوزجيزإرلتوجياثميةوويو
 ويواشلؿوا لومكوثازرؿوجااهليموثشاؿوجيث لزفو،رفوجيشل ،رفوويواشلإتوج افوزجإئثخ،لاجتوزجياليرك.

زجاوجإئثاجثرشيوجييخـوجيشيريوجيذيوشهيثهوجي يقػلتو،ػرفوجي،فػيرفموزجيثػيوث ػييتو، قػيوجي يرػيواػفوزر  لوجيم
جإث لقرػػلتوجيئرلئػػركوزج ا رػػكوزجي ئػػ اركموزجيا ػػلزاجتوزجيثػػيار،لتوجي ئػػ اركوجياشػػثا كوجيثػػيوقلاػػتو،هػػلوقػػزجتو

شرك.وزويوجيزقتوجيذيوئث زفوورػهوجي،فيرفموخيؿوج شهاوجيقفرفكوجيالضركموخصزصًلو، يوج يإعوج ياكوجيخفر
ج ياكوجيخفرشركو فىودش يةوجيمزجاوجإئثاجثرشيموزوؽول يفوجياثمينكو،لئـوزيجاةوجيخلاشركوج ارا رػكموهرػذاو
 ػػزراتمووػػإفوجيمػػزجاوئػػر لقإلودرضػػًلواشػػلإتوجيثشػػلاةوزجإئػػثنالاوزجيػػيولعوزج اػػفوزجيقػػل زفوزا لومػػكوجااهػػليو

راجفوزجي اجؽوزدو ل ئثلف.زث ظرـوما كوجيطراجفموزهيراكو  ث ظرـوهيج إلهموزاف لتوئزاركوزج 
زويول ي هلو فواز يوجيمزجاوجإئثاجثرشيموجيذيوئ،ؽويف زرتودفودشاثػهواػ وجايجاةوج ارا رػكوجيئػل،قكمووػيو

موزصػػ تو ػػزراتوهقطػػاو،ن هػػلوشػػارؾو2016 هػػيوجيػػا رلوجيئػػل،ؽمو،ػػلاجؾودز،لاػػلمووػػيود ثػػز،ا/وثشػػارفوج زؿو
رػػلتوجياثمػػيةوج ارا رػػكه.وزئػػ،ؽوجا ػػيفو ػػفواز ػػيولطػػيؽوجيمػػزجاوجإئػػثاجثرشيو،ػػرفوجييزمػػكوجئػػثاجثرشيويفزإ

ززجشػػ طفموجثصػػلؿوهػػلث يوثفقػػل ودارػػاوقطػػاموجيشػػرخوثاػػرـو،ػػفوماػػيورؿونػػل يموق،ػػؿو مػػزودئػػ،ز رفمواػػفوجيػػا رلو
ياشػػثاؾو،ػػرفوج ارا ػػيمويز ليػػيوثاجاػػيموجئث اضػػلوخييػػهوجي يقػػلتوجين ل رػػكوزئػػ،ؿوث يرػػيواشػػلإتوجيث ػػلزفوج

جي،فػػػػيرفموخصزصػػػػًلووػػػػيواشػػػػلؿوا لومػػػػكوجااهػػػػلي.وزدشػػػػليوثاجاػػػػيو،ليػػػػيزاوجيػػػػذيوث يرػػػػهوجييزمػػػػكووػػػػيوا لومػػػػكو
 جااهلي.

و8زادىوجا يايوجيقطايموشػل،اوجيمااػيمودفوج  قػليوجيمػزجاوجإئػثاجثرشيووػيوانػؿوهػذجوجيثزقرػتموز، ػيو مػزو
جضمكوليىويزؿوجيمصػلاودفوإو يقػكويقطػاو، ػؿودشهاوافوج يإعوج ياكوجيخفرشركمور، ثو،ائليكودارا ركوزو

جإثهلالتوجيثيو ليثهلوهذ وجييزؿويفيزمكموزدفوزجش طفوالضػركووػيوث يرػيو يقلثهػلواػ وجييزمػكو،صػزاةود ،ػاو
زد اػػؽ.وزدشػػلاوليػػىود ػػهو،ػػلتوزجضػػمًلودفواػػيج ـويزؿوجيمصػػلاو،ػػي ـوقطػػاويااهػػليويػػـوثفػػؽوازجشػػًلويػػيىويزؿو
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جيئػػخيو فػىوجا ػػيـوجي ا،ػيوزاملزيػػكوشػرط كوقطػػاو، ػؿوج ئػػليريمو،اػلوورهػػلووجي ػليـوزا ظالثػهمواغػػـوجا  ػلؽ
ثمػزؿوئػػ اجءويزؿوجيمصػػلاوليػىوهثشػػلاوشػػ طكهمو فػػىومػيوزصػػ ه.وزد ػػيودفوقطػػاو شمػتووػػيوث يرػػيو يقلثهػػلو

مو،الوورهلوث يريو يقلثهلواػ ودارا ػلمو2017ا ويزؿوجي ليـو،صزاةود ،اواالو ل تو فرهوق،ؿورز رز/وميراجفو
اجه ػػتويزؿوجيمصػػلامووػػيو،يجرػػكوج ياػػكمو فػػىوجصػػط لوهلوليػػىوصػػ هلموخصزصػػًلوثاجاػػيوجيػػذيومػػلزؿووجيثػػي

ثااراودش يثهوجيخلصك.وزد ايوجيماايو فوج ثقلي و،نفوهذجوجيمػزجاور  ػيوثن رػيًجو فػىواضػيوجي يقػلتو،ػرفو
ثػييؿو فػىودفوجي،فػيرفووجيشل ،رفوليىورولؽوداميموا ث،اًجودفوجياشػلا كوجيقطارػكوزج ارا رػكواور ػكوجيائػثزىوورػه

 رخطزجفو مزوث لزفودزنؽوويوجي يريوافوجياشلإتوزجياف لتوائثق،ًي.
ج ارا ػػيمود ػػهورانػػؿول ي ػػًلو، شػػؿوثمزرػػؿوو-زادتواصػػلياوخفرشرػػكووػػيوثزقرػػتوجيمػػزجاوجإئػػثاجثرشيوجيقطػػايو

فتودرضػًلموجيمصلاو فىوقطاوليىو ييكويزيركموزدفوا ا كويزؿوجيمصلاوي ئيو قػؿوزقفػيوزجشػ طفوقػيووشػ
زدفوقطػػػاوثا  ػػػتواػػػفوجإيث ػػػلؼو فػػػىوخطػػػكويزؿوجيمصػػػلا.وزدضػػػلوتوهػػػذ وجياصػػػليامووػػػيوث فرػػػؽويػػػػهجي ا،يو
جيشيرػػيهمو فػػىوج طػػيؽوجيمػػزجاوجإئػػثاجثرشيمودفولمػػيىوجيائػػل ؿوجيثػػيورمافهػػلوهػػذجوجيمػػزجاواث فقػػكو،ليزإرػػلتو

جيمصػػػلاويػػػـورػػػ شحموزدفووجياثمػػػيةوج ارا رػػػكو  ئػػػهلموزهػػػيودفواخطػػػطوجي،رػػػتوج ،ػػػراوييصػػػط لؼواػػػ ويزؿ
ا ئئلتوجييزيكوج ارا ركوج خاىموزثميريًجوجيخلاشركوزجي، ثلغزفموثا  ػتواػفووػااوزشهػكو ظاهػلو،ػنفوقطػاو
ثظػػػؿومفر ػػػًلموزمفر ػػػًلواهاػػػًلووػػػيو ػػػيةواف ػػػلتموزدفودارا ػػػلمو،هػػػذجوجيمػػػزجاموثػػػاواوضػػػا رًلوزثفقل رػػػًلوازجرػػػكويزؿو

 جيمصلاو،نفوقطاوثي ـوجٍإاهلي.
ن اػػلؿوجيئػػ لاةوج ارا رػػكووػػيوجييزمػػكمواجرػػلفو فرهػػلمووػػيوزقػػتوئػػل،ؽواػػفور ػػلرا/و ػػل زفوجينػػل يوزقػػلؿوجيقػػل ـو،

وػوج ارا رػػػكهمواشػػػريًجو،ثزقرػػػ وقطػػػاوو2018جيمػػػلييمولفوهجي ػػػلـو ئػػػر زفوااػػػيًجومقرقرػػػًلويقػػػزةوجي يقػػػلتوجيقطارػػػك
مو اػلوزجوقػتو2021ـوهوجيثػيوئػرثـوثئػفرـودزؿوطػل اةوا هػلووػيوجي ػل15-زجيزإرلتوجياثميةوصػ قكوطػل اجتوهدؼ

زيجاةوجيخلاشركوج ارا ركموويو زوا،ا/وثشارفوجينػل يواػفوجي ػلـوجيالضػيمو فػىوا،ر ػلتو ئػ اركويقطػاو،قراػكو
 رػػزولرػػهه.وزقػػيودشػػليتوو15افرػػلاويزإاموثشػػاؿوثػػزوراوخػػيالتوي ػػـوي،ا ػػلامواقلثيثهػػلواػػفوطػػاجيوهدؼوو1.1

جيقطارػػكووػػيواشػػلؿوو-مو،ليشػػاج كوج ارا رػػكو2016ـوزيجاةوجيخلاشرػػكوج ارا رػػكمووػػيوثقاراهػػلوجيئػػ زيووػػيوجي ػػل
ا لومكوجااهلي.وز زهتو،لي يقلتوجيقزركوجيثيوثػا،طوجيز ػلإتوج ا رػكوج ارا رػكوزجيقطارػكمواشػييةو فػىودفو
قطاوشارؾو لاؿوز ضزوول ػؿووػيوجيثمػليؼوجيػيزييوضػيوث ظػرـوهيج ػإلهموزا  ػيةودفوقطػاوث لز ػتوز افػتو

 زجييزييوضيوجااهلي.و فىوث يريوجيث لزفوجاقفراي
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ديؼو ئ ايودارا يموغلي،رثهـوافوئيحوجيشزموويوقل ػيةوجي يرػيوجي ئػ اركوجيشزرػكمو فػىو، ػيوو11زرثاا يو
 رفػزاثاًجوش ػزيوغا،ػيوجي لصػاكوجيقطارػكوجييزمػكمومرػثوثئػثخيـودارا ػلوجيقل ػيةموجيثػيوثضػـود ،ػاوثزجشػيوو30

 ظػرـوهيج ػإلهووػيوئػزاركوزجي ػاجؽ.وزجوثثمػتوزيجاةو ئػ ايويهػلووػيوا طقػكوجيشػاؽوج زئػطمووػيوما،هػلو فػىوث
د ثز،ا/وثشارفوج زؿوجيالضيموجياقاوجيشيريويا ثػيوجيافمقرػكوجي ئػ اركوييزيػكوقطػاوو23جييولعوجيقطاركموويو

ويوزجش طفمو،هيؼوث ييوجيث لزفوزجيث لاؿو،رفوجيقزجتوجيائفمكوجيقطاركوز ظراثهلوج ارا رك.وزدشاتوجيقػزجتو
جيائفمكوجيقطاركوا لزاجتواشثا كواػ وجي افرػلتوجيخلصػكوجياا يرػكووػيوجيقػزجتوج ارا رػكوجيخلصكوويوجيقزجتو

وػػيوا طقػػكوئػػرفرف.وزدشارػػتوا ػػلزاجتووػػيوجيارػػل وجي،مارػػكوجيقطارػػكمو،اشػػلا كوئػػ ر ثرفودارػػا رثرفوزقطػػ و،مارػػكو
هواػػفو15يوهدؼواػفوجيقػػزجتوج ارارػكوجيقطارػػك.و اػػلود ف ػتوقطػػاوثزقرػ وجث لقرػػكويشػػاجءوطػل اجتواقلثفػػكواػفوطػػاج

افرػلاويزإا.وز فػىوصػ ريوجي يقػلتوجإقثصػليركمووقػيو،فػ وو12جيزإرلتوجياثميةوج ارا ركمو، ف كوا،ي ركوث،ف و
افرػلاوو35افرلاجتويزإاموورالو،ف توجإئثنالاجتوجيقطاركووػيودارا ػلوو6.3مشـوجيث،ليؿوجيثشلايو،رفوجي،فيرفو

 يال كوخيؿوثئ كودشهاوافوجي لـوجيالضي.ويوجو14يزإاموز،ف تو ئ،كوجيزجايجتوجيقطاركو
ز ل توزيجاةوجيخلاشركوجيقطاركود ف تموويو،رلفوصياوجيشا كوجيالضيمودفوزويًجوقطارًلواور وجيائثزىمورضػـو
زياجءوجيخلاشرػػكموزجييزيػػكويشػػ زفوجيػػيولعموزجإقثصػػليوزجيثشػػلاةموزجيطلقػػكوزجيصػػ ل كموزجياليرػػكموئػػرادلوجيشل ػػيو

وجينينلء.وزئراجوؽوجيزويواانفزفو فوزيجاجتوجييجخفرػكموزجي،فيرػكوزجي،ر ػكموجيقطايوويوجيمزجاوجإئ ثاجثرشيموجيرـز
زجيث ارػػكوجايجارػػكوزجي اػػؿوزجيشػػ زفوجإشثال رػػكموزجيازجصػػيتوزجإثصػػلإتموزجيهر ػػكوجي لاػػكويفطرػػاجفوجياػػي يمو

وزجيخطزطوجيشزركوجيقطارػكموزاصػاؼوقطػاوجياا ػييموزشهػليوقطػاوييئػثنالاموزا ئئػكوقطػ اويفثا،رػكوزجي فػـز
زث ارػػكوجياشثاػػ .وززوػػؽو،رػػلفوجيخلاشرػػكوجيقطارػػكوهئرشػػهيوخثػػلـوجيمػػزجاموثزقرػػ و ػػييواػػفوجإث لقرػػلتوزاػػذ اجتو
جيث لهـوزخطل،لتوجي زجرلو،رفوجي،فيرفموا هلواذ اةوث لهـوويواشلؿوجيطلقػكموزاػذ اةوث ػلهـو،ػرفوجيشػا كوجيقطارػكو

جرػلو،ػرفوزيجاةوجيطلقػكوج ارا رػكوززيجاةوجيازجصػيتوزجإثصػلإتوايجاةوجيازج ئوزجيشل ػيوج ارا ػيموزخطػليو زو
وجيقطاركوويواشلؿوج افوجيئر،اج يويف، ركوجيمرزركوجيثمثركويفطلقكه.

و

 تم بحمد هللا


