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اسبى ععععوي ت   ات ععععايياتسععععلسياسس اسععععيياإلى إ ععععييلسععععسيلسبععععاهي   ياسل   ععععيي ل     عععع
  عععويلعععذيك ععع يعسعععليتللععع يا عععسيلسبعععاهي عععىاىاحي.ياإلسعععتىات   يي اات عععاىاحيل عععاسب ا

ي.يااسل   يي  ل  ايتا ليي لست   ييإلستىات   ت يبإ لاح
ي

 الجذور التاريخية لمعالقة مع دول الحماية
 

لعععذياس اعععرياستعععاى لويسل عععىياسبلا عععيي استبعععاس ي,يت   عععهيس اسعععيياس ل عععاحياسلتبععع  ي
 لععايت لععدي لعع ي,ياس ى  ععا ويلععرياإسععىياسباإلععييقععوياسل   ععيي قععوياسعع  ذياسلى ععوياالععي

ي. اال احيلل ايحل  يي اسإى يي للا  االست ال يلذيتىت  احيك
ي اسعععإىيكذياال ععيياسعع   ياسكى  ععيياسإ ععىنيلععري   ياسل   ععي ت عع عيا ععسيكسععا ي,ي  عع  ىب ب

تفعععا عيلعععرياإسعععىياسباإلعععيي ل ا اعععيياعععلاذياسعععتلىاىيبإععععياإسعععىي بلا عععيياسسععع  يي
اس ع نياسلملعسيقعوياسكعىالي ال سع اعيلعري"ي    بي"اسل   ييس باإعيل ا  يالعياسبإاعي

ا عايياإقاع  يي,يؤ ت عاياإلسعتىات   يىي قعويمع ياس  ع  ياسلسعإىلي اس فع عيال ت عا لي اا
ي.يس ل اسحيال ت ا  يي است اى ييس    ياإ    يياسبال ي

اسععتلىاىيبإعععي فعع ياإسععىيل عععي  ا ععيي,ي  عع ي ععت ياععذي عععاياستفععا عي استبععاس ي اسبلا ععيي
تعععالنيلعععذيتإعععى  يس ععع  ىيي لعععا,يللا ععع احياسبلا عععييلعععري ى  ا  عععايقعععوياس عععى  ذياسلااععع  ذ

 سعسليسعي تك ىيباإلًايقوياسل   عيي ع لي.يكإلى إوياسعليكلعيلإاذي ى  ا  اي زا يا  د
للي لععع يكذيت اقعععهياسععع   ياسبال عععييا عععسيتك  عععىني ق عععًايس سععع  الياسل اسعععالي,يكسععع  اليإعععاذ
 ا ععسيلععذيكىا ياس  عع  يس بإعععيلععذيكقععىا ياإسععىياسباإلععيي اس اى ععييك يلععذي.ياسعععليتععىان
كذي تفعععا عيلعععريياس ععع  ياسبال عععييل العععى يك يلعععذيلعععال يب فاي عععايالسعععتىات    ذي,يالاى  ععع

كذي   ياسبلا عععيياتلععععحي اللعععًاياسل  ععع ياسععع ااعي,ي  البعععمي  عععا.يي   ععع لياال تعععدي  عععع



سبإ لععععاحياسل   ععععييقععععويل ا  ات ععععايسبىإععععاحياإل ععععال ي لسععععااوياستك  ععععىياسس اسععععوي
لذي,يلسعسي ا عالياس ع  ياسلسعإى يي غ حيس اساحيبإ لاحياسل   ييلاالل اي     لاس اًي

ي.سزعياإلى
ي

لسعوي,ي   تمىيقوياسلست   يك اايكذيتؤ لياال احياست ل ييس  ل عاحياسلتبع  ي ب فاي عا
لذيإ يل عال يإ  عدياسل ع ياسلزل عييقعوي,ياستلىاىيياسل ا  ياسس   يي  ياسلل  ييس لا

يي تلز عزياسسع  ييب ثي ىنيلز  ايلذيااتلعا ياسكعىاليا عسي مععياسبإععياس اللع,ياسل   ي
سسععع  سيياستفعععا عيلل ععععيا عععسيبسعععاالي ل بعععاحياس  ل ىا  عععيي است ل عععيي,ياسل   عععييس بإعععاع

ي.ي اإلذياسب   ويقوياسل   ي
  عايلايا ىيا دياسزل ع يلبلع يغ عانيا ع لايب ع يكسع االياسل ع ياسلعزلذيقعوياسلال عيي

لعذييسع  ييكإ عى"  ذياسس  يي اسل تلريقوي   يل   ياستلعا ذي   ع ياس اعري   عدي
ق عععع يإا ععععحياسبلا ععععيياإ    ععععييس بإععععاعي ععععويابعععع ي,ي"ل   ععععيي ل تلععععريك عععع يلععععذياععععا ز

لسعسي ا عالي,ياسل ا ىياس ال ييلستلىاىيل  ياسلال يي  ذياسباإعي اسلبإ عيقوياسل   ي
ي.اسل  ياسسإا وي استبإعيقويس اسييلاا  يت ز ريى رياس ف 

ي
 تداعيات العالقة مع الواليات المتحدة

 
 تب  عععهي,ي ل عععيي ععععنيس  ل عععاحياسلتبععع  ي ب فال عععايقعععوياس  عععحياسعععىا ذسعععلبحياال عععيياستي

 اا لعاي استفعا عي اساعك يقعوياع يياسبا عييلسعسي,ي  ذيغعز "يابتال يل عا رياسع ف " ا  ي
  عع يإععاذيغععز ياسلععىاهيس إ  ععحي ا   ععاىي.ياسلم ععيياإل  ععييلسععسي ا ععالياسبلا ععيياست     ععي

ايلعذيا إلعا يس  معاعياسلى عوي ت إعع ي لعاي ععت يا  ع,يالتبعا ياسسع ق  توي ابعتال ياسلعىاه
إ  ايا ال يك حيلسسيتب  هيلستىات   يياس ل عاحياسلتبع  ي,ياإلىا  ياس    ييقوياسل   ي

ي. ب فال ايقوياسل   يي كل حيل اسب اياسللى ايي غ ىياسللى اييق  ا
ي
ي



 سلعععع ياس  ل ععععييا ععععسي ععععىاىياسعععع ف ي ت م فععععديإ ى ععععييتفا اعععع يياعععع ياسلععععىإايياست ععععاى  ذي
ق ععي لع ي.ي ويلذي  ذياسل اسحياستويتعيالا  ايقعوياس اعرياسعىا ذ,يحياسلتب  س  ل ا

 اا لععععايك عععع حياسععععتل اعياسعععع ف يإ ى ععععيياععععك ي,يتعععع ل ذيللعععع ا احياسعععع ف ي عععع ياسل عععععيق عععع 
لعععع  عيلاععععاقييلسععععسياس عععع ذي اس  عععع ييذ تفععععا  يلععععرياسلععععىإايياست ععععاى  ذيبتععععسياإ ى  عععع 

سل العى يسل ع ياللت عازاحي اسع  ىي ععايلسعسي ا عالياسلع   يا.يلذي  ذياسلإاسعال,ي كل اس لا
 تسععع  ي ت ععع  ري,ياسل العععىيسلعععىإاحياسععع ف ياسإ عععىنيقعععويت ععع  ىي اا تعععا ي تإى عععىياسز عععح

ي.اسكازياس   لويقوياسل   ي
 ععععع ياعععععا حيلسعععععسي   ي(يلعععععىإاحياسععععع ف ياسإ عععععىن) ي البعععععميك اعععععايكذياإلععععع احياسسععععع ر

س تععععىي ك عععع بحيتاععععلذي  ل ت ععععايتعععع ى   ايا ععععسي عععع اايياسز ععععحي اسكععععازي ا,ياسل   ععععي
 قععوي عععاياععلا ايسسعع  سيياسععتل اعي ى ععيياسعع ف يلععذي  عع ياس ل ععاحياسلتبعع  ي.يح إ لا  ععا

 اسعععععسي ا عععععالي ى عععععيياسععععع ف ياعععععل حياس ل عععععاحياسلتبععععع  يس فسععععع اياس  ععععع الياسععععع اقىيلعععععذي
,ياسععت لاىاحياسفعع ال ياس ف  ععيي تسععل ى ايسسعع يا ععزياسل زا  ععيياسلالععييس  ل ععاحياسلتبعع  

ي2اي ز عع يا ععسي  عع يت ععلياسفعع ال ياستععويت ععا زيب ععثي ععع اليلسععسياس ل ععاحياسلتبعع  يلعع
إلعععاي عععع اليى عععريكلعععىيلعععذي.ي   عععدي    عععايإل عععىا ياسل زا  عععيياإلى إ عععي,ي  لىيذتى   ععع ي

 ععععايلسعععسي ا عععالياىت عععا يللعععالالحي.يياسفععع ال ياس ف  عععييسالسعععت لاىيقعععوياسسععع هيكإ ى  ععع
ي.ي الالحي   ياسل   يي اس  لى

تب عع ياس ل ععاحياسلتبعع  ي ب فال ععايا ععسيي اسععسي ا ععالياسل ععاسحياإلسععتىات   يي اس ف  ععي
.يللمععععيللعععتى احياسسعععال ياساعععلليي ا ععع  يلعععىإاحياإلعععذي اإ  عععز ي اسععع معياإل  عععي

 اعععا يلسعععسيعسعععليتبلععع ي   ياسل   عععيي عععزييلعععذياستإعععاس  ياسلاس عععييس   ععع  ياسلسعععإىلي
ي.قاالياذياسللا ىياسلتىت ييا سي    ن,ياإ   ويق  ا

ي
 متحدةمخاطر االعتماد عمى الواليات ال

ي
   تويل ىيس اسيياس ل عاحياسلتبع  ي ب فال عايلعذي   لت عاياسل  ا  عيييا عسياسلسعت نيي

ب ععععثيت عععع عي,يييت نياس  ععععاقولاععععاقييلسععععسييت    ععععايكإل  ععععالويا ععععسياسلسعععع,ياسلسععععإىل
اسكععىالياالععيي قععويا ععىياسل سلععييلا ععييا ععسيت   ععحي عع عي ل ععاسحي ا العع يت   ععاحي



اإلععىياسعععلي ععؤ لي.يسحياسباععاىاحياإلععىن  فععوي عع عي ا العع ي ل ععا,ياسباععاى ياسكى  ععي
ست   عاحي,ي  ت تع ذي ت  عييس عىاي ي    عيي عاعي  عايد  عاسععلي عا ي,يلسسي  اعياسبااىاح

اس لالياسكى  يياستوي   حيس بإعيقوي  ا ييا ىياس    يياس اب  ي ل يا   اىيالتبعا ي
ل اي استععويسعععي إععذي  ععالي عع ايلععذي ععىاا ايلععرياسباععاىاحيك لععىلي  عع ا,ياسسعع ق  تو

سلعاي ت  عريكذيي  ع  اني,ياس ا عيلرياسبااى ياإلسعالل يي اسباعاى ياس ع   يي لعإ يلعا 
ي.ييلذيىق ي ل ا لي

ا بععثياععذيللىقععييلععاي ى عع نياسكععىاليلععذيا لععى ذي,ي كعإععىيل  ععويإ ععحيقععويلعع  ي    ععييي
ق  عع حيلعع لايل ععديا عع ي لعع لويل لسععإويقععويإتا ععدي,يإععوياق عععيلسععسيك ععذي بععذيسععالى ذ

ي.لاا يياس  ل ىا  ي
 فسعععىيل لسعععإوياس عععىاوياسل  ععع ي لعععذي ععععياسبعععىالياس عععاى  ي ععع ذياسكعععىالياسىكسعععلاسوييي

لسعسيلبا سعيي,ي التبا ياسس ق  تويي لايلا  ديلذي معيالتىاإ ييا سيل نيس لييا ع  
بعععع   اياسكععععىالي استععععويتتل عععع يقععععويي ال ععععيييوت ععععا زيت ععععلياسعععع معيس ل عععع  ياسبلععععىايياستعععع

اا عععيياست  عععدييك س عععاي:يلل  اعععاحيا عععسياسععع   ياإلعععىن لسعععسيبلا عععيياإسععع اهياس ال  عععيي اا
استععععوي  عععع يق  ععععاياسكععععىاليل ععععاليست ععععى  يل ت اتععععديقععععويكسعععع اهياسعععع   ي,يبى ععععيياست ععععاى 

لإا  ععيياإل تععا يا ععسي  ععاهي اسععر,ياإلععىن بى ععييي ا   ععا.يلسععتف  ايلععذيت  لععدياست  ععوي اا
ب عثي  ع حيلعع اى ي,يا ت عا يىك ياسلعا ياسكى عويسالسععت لاىياسل العىي للعاىإتدياسل الععى 

 تل ع يقعوياس  ع  ي لع  ي بسععياع يإع يي اس  عا.ي قى يسالست لاىيقويكلي  سييإا عح
  سييتسلسيست ل عييىا وياسعإىلي ل عهياسعتل اعياسكعىاليس  تعدياسلسعإى يياسلتف  عييبع ذي

ي. لايي  ذيى و
 عع يك ني,ي  تاععحيللععايسعع هيلذياستبععاس يغ ععىياسلتإععاق ي عع ياست ل ععييس  ل ععاحياسلتبعع  ي

لإا  ععععاحي   ياسل   ععععيي ل  ل ععععايالسععععتىات  ويسل لععععيي سعععع  ي ععععؤ ليلسععععسيت م عععع يل
.يس اسععاحيا  ا  ععييت ععانيا لععى ذيسعع  يلععذيل عع بييبإععاعياسل   ععيي لععل   ايللععا ات ع

 ك ععع بحي ععععنياست ل عععيياس ععع عيت ععععىي للعععا ىي لعععييقعععويباسعععييالاتععع اييا عععسيل عععىاذيك ي
 ععع ذيإلعععايكذياس عععىاوياس عععا عي".يلبععع ىياسلعععى"اسكعععىالي ععع   ييدب عععاى ايكسععع  ي لعععاي سعععل 

اس ل احياسلتبع  ي اس ع ذيسل ل عايلعذيكذيتإع ذي   عاي  عاق ي  ل عيياس  عالياس ابع يل ععي
ي.س  ي لى ياسل   ييلسسيللا ىي ويغ  ييا  ا,يالى ذيااع



ي
  عععنياسللعععا ىيليتت  عع يق ععع يا عععسيتلععى ياسل   عععييس عععى يا ععسياإالعععا ياسلسعععإى ييي

  ل ععييس  عع  يكسعع بيي اا لععايتتاععلذيللععا ىي ععب يي ي,ياسل    ععييلععذيل ا  ععاي كىااعع  ا
ي.إلايتؤس يس ل اييلري   يتى   اي  اي لال ي ل اسح.ي لاىيلال يق  ا

ي
 اسعسي ا ععالي ععايإ ععدي  عاليلععاي ع يكل ععىيلعاياسعتلىيلل  ععاحيالاتلعا يا ععسياسبلا ععيي
اإ    عععيي قلععع حياسلعععل اليقعععوياس  عععاعي اساعععك ياسفلعععا يا عععسياس معععاعياإل   لعععوي اس معععاعي

  ععاياسل عىياسلعابهي تل ع يقعويا عزلهي   ي.يي فسع  لاياسلى ويلعذيا ع ياس  عاعي بلا عي
  عععايسعع  ي.ي    ا ععايتبععحيبلا ععييلسععىال  ي اإ ععاسييك ياس إاسععيي-لي عع ىياهي–اى  ععي

ي.ل ىايلست ل ي  يلذي  ا ىنيما ى 
ي

 خيارات حكومات المنطقة ومحددات إرادتها
ي

قععععوياعععع ييس اسععععاحياس ل ععععاحي,يلععععايلبعععع  احياسل ععععاىاحياسلتابععععييسبإ لععععاحياسل   ععععي 
ي.اسلتب  ي ب فال اي عن

يي
قععوياس  ا ععييل عع يلععذياست إ عع يا ععسيكذيبإععاعياسل   ععييلععذيب ععثياستإعع  ذياس فسععوي اس عع عيي

  ععععي لعععلى ذي.ي ى لعععاياست  لعععاحياسلالعععييلي لت فععع ذيإ لعععلا ياعععذي   عععيياسلععع ا   ذ
ي. هيإ قىا ي سإذيس اسيياسل ا اييس ايكبإال ا اساك  ي ى لاياسا

ي
عايكت بحيقى ييكس    يلريكب  عيقإذياسسالريلي   يقى ايإ  ىاي  ذيإالل ععي لعايي  اا

 سإعذيعسعلي,ي لإذيكذي   سدياذيتى لياس ارياسلى وي اإل   لوي ت اا ات لاياسلست    ي
 ى لعاي".يلاسليكتل الكسلريإالللي ل   ويكل  يكق"اسإالعي    هيا  دياس   ياسسالىي

تإ ذيت ليياسلفاى يي س اليلع  ياساعك ياسلعاى وي غ عاالياس  عالياإ  عوياسفلعا يا عسي
سععسيكذي  لعع يعسععلياس  عالياإ  ععويا ععسياإل ععال ي اس ع ىياسعععلي بسععاليسععدي.ياإل عال   اا

كذي  مفععديستلف عع ياععك ياسلععاى يلذي عع ييراسبععاإعيبسععاالي   عع حيس  ععديل ععىىي سععت  



 تك ععىي تإ فععييت   ععيياساععك ياسلععاى ويا ععسياسبععاإعيا عع يقععإذياس اععريسععذي,يكىا ياسفإععال
ي.يي إ  ىيلذيتإ فيييل ا  تد

اسععع   ياستعععويتفعععى ي"ي  ععع بيي"ي سل  عععاي تععععإىيبعععالحيللععع    يلعععاس يق  عععاياسبإعععاعيي
سععتل اىات يياعع  عي ت   عع  عي عي إععاذيا ععا  عيب ععالياسلل  لععاحياإلبلا ت ععايا ععسي  عع ا 

ا زات عي سععع  ت عياسل   عععيي  ععع ليسلعععز ي ىقعععرياسبلا عععيي  عععزويغ عععايياستلتععع عيا عععسيت ععع
ي. لا عي  ى  ييك ي  لىن

    ٌىي اسلالبمييكذيكىا  ياسبإاعيتت  ىي باسيياس  ع  ياسلى عوي اس قعاهياسلعل ويا عسي
  ععع يإا عععحيلىا  ياسبإعععاعيقعععويل ا لعععيياس  ل عععيي ال ب عععازيس ل عععاسحياس    عععيي.ياإل عععال 

 اسلإع ي,ياعياسلى ويكإ عىيتلاسعإاًيا  ليا  لايإاذياس ارياسلى وياسلل ويكقا ي اس م
 إعسليتإ ذياست ا يياسبإاعيس ل اسالياس    ييل ب معييبتعسي اذيااتىاعحي.ي ب ح

ا عع لاي إع ذيكقعىا ياسلععلالي  لاااتعديل بعع  ذيقعويل ععاس  عي,يا عسي  عاعيبىإععاحي    عي
   يكإع ي,ي ل ا يعسلي    ايقويإ ي   ياى و,ي ل ى ذيا سياسلل يلذيك  يتب    ا

 عع ايياسلت ااع يلبلعع ي ععذي ع  تاذيقععوي ىاسععتدياس  لعيياععذياس لععالياسسععل   ييا عسيعسععلياس
ي.اس ا ى ياذيلىإزي ىاساحياس ب  ياسلى  ي

 سإععذياس مععى يياس ا ل ععيياس عع عيتلعع ىيلسععسيك ععدي ععاسىغعيلععذيللإا  ععيياسبإ لععاحياسبعع يلععذيي
قعاذياسبإعاعي للع ذيىقعريغ عايياسبلا عيياع  عيلل ع اي,يل الرياسع   ياسبال عيي مى عا

لذي  ايقإذيكإللإاس يياستويت ا عدياسبإعاعيتبتعا يلعذيكإقعىا ي.ي  ذيسديكس يبساال  لل
 اس لااعععاحياستعععويت لععع ياستك عععىيكذيتت بععع يقعععوياإلععععي  ععع  عي اس ععع هي اس عععىابييقعععوي

ي.ييييسلايق ديل  بيياسباإعي اسلبإ عي اس  ذ,يل ا  ت ع
لععايك ععااليك ععديتل عععياسعع ى يلععذي"ي  عع يعإععىيابعع ياسبإععاعيكلععاعي لععريإ ععحيلععذياععل  عي
إلععاي.ياسعع   ياسبال ععي"ي  عع بيي"ييااسللتىاعع ذيلععذياسبإععاعيلععذيكسععالقديا عع لايت ععا   ي

عإعععىيباإلعععايكلعععىيكذيتعععاى  ياإسعععى ي لععع ىيلسعععسيكذيكليللعععذيبإلععع ايقعععوي  ععع نيسععععي ععع توي
ي.ي ىااياسباإعياسسا ه

عايكاععف اي لععذياسل ا اععيياستععوي اععل  ايلععذي سععتلريلسععسييييي ,يلععذياسبإععاع"ياس  عع بي" اا
قإ  عاي ل ععي,ينيقوياست ى ياسل  هيقوياسل ذي اسلعا ياسلعاعيل ا ع ياسعت ا تدي إ الهي  

 ي ع ىليلبع  احيل عاىاحياسبإعاعيقعوياع يي,يا  يينلكى احي  ايياس اريا سيلاي   ي



استلىاىياعل ياسل تللعاحي اع عي ع ى ياس لااعاحياسسعاا ييس تك  عىيا عسيت ل عيي  اسععي
 لع ياسبعاإعي    ياسبلا عيياإ    عيي    ييللتىإيي ت ب  يل اس  ايقويبىإعييقاا عييت

ي.ت لع ايقويالات اىيا  يتب   ياسل اىاحي اتلاعياس ىاىاحياسلاليياسلؤ ى يا   ا
يي

 مدخل التغيير أألهميالوفاق 
 

 غ ععععوياععععذياس عععع  يكذي  عععع  ياس  ل ععععيياسلاى  ععععيي ب   ععععييالاتلععععا ياسلت ععععا  ي عععع ذيييييي
س  ل ععيياس ال  ععيي اسلاى  ععيي السععتإا يي  ععاليكلي ل ععوياستسعع  عي ا,يك ىاق ععاي  عع ذياسبإععاع

قعععسليسعع  يل ععاىًايسلععل الياسل   ععيياستععوياععااحيا   ععايقععى ياست ل ععيياسبل عع  ي.يس لععا
 سععع الياسعععتلىاىيك  عععدي"يت ل عععيياساععع اوي"يإلعععاي تلعععى ي لاععع ايستععع اا احي.يبتعععسيكلذ

ياستعوي,ياسل  ياسلزل يي ا سياإل يتفا عياسل  ياسسإا ويقويكإللاىاحي   ىي اس بى ذ
 عععع كحيتعععع ل يلىب ععععيياستعععع   ذيسإعععع يلععععذي لععععتىليك ي  تفععععري ل ععععاىي تسعععع ىيلسععععسي لعععع ع ي

 لذي عيتل ع يسال ت عا يلسعسيل تلعريلتلع  ياس  اقعاحي اسع  ا احي اإاعىاهيسكتعدي.ياس كاق ىي
 ك عيلتلعلياس ىاىيقوياس  اوياسلعاعي اسلعا يلعذيي,ال    ز يي ل تللديللسإىيال 

-01)يقعععوي  ععع  عيسععع اييك   عععيي اللععع يياعععل فيي لي ل ععع ياسلععع ا   ذ,يغ عععىيكسلععع ا   ذ
سعع  ي تىا ععري  ى ععاي ل ععى يكذيتىقععريا  ععاياسبلا ععيياإل اى ععيي اس ا    ععيياستععوي,ي%(21

ي.تتلتري  ايقوياس  حياسبااى
ي
ي

 اسب   عيياستعويلي عع ا يق  عاي ععويكذياسلسعت   ي ععا عي كسع كيل ععاىاحيلعل الياسل   ععييكذي
ياسل عع ىستععال ذيي-إعع يبسععالي  ىتععد- عع ي  ععاليا   ععايكذيتتبععىل,يت عع يلتفى ععييا  ععد

 إسعععالياسلسعععت   يس عععاسحياسعععتلىاىيل تللات عععاياإ ععع  يي,ي عععاسىغعيلعععذيإععع ياسل   عععاح
اإلسععالل ييي– عع ىات ايستإعع ذياست ععاىياسىل سععوياسعععلي بععاقميا ععسياس   ععيياسلى  ععيييي ت ل عع

ي.لذيلال يال  ييت ل ييبل   ييس ل   يي  لل يا سيتال ذيلست   ياإ  ا ياسلتلا  
 يىقععريلععلاىياسبفععاميا ععسياس   ععيي تب  ععهياست ل ععيي ال تلععاعي اس ا ععالياسلم ععىلي سلععي

يذ ل ععع يلؤلعععىايا عععسيلعععل ىياسبإعععاعي ت عععا زياإ اعععاويقعععوياسل   عععييسلعععاي لإععع,يل  لعععا



للعذييىقلع اي,ي غ عىنيقعوياسكعىاليكذيل اى ياسعىل  يك  العاي  ع  ياسع ل يإلا.ياس قاويا د
اليلععل الياسل   ععيي ك عع يا ال ععييت ععانيكإ ععىياسععت ا ييسل اسععي ذإ  ععلععلاىياستك ععىي عع ي 

 عع تايلعع اااي لععؤ ىايلععذييكعايسععلل ا,ي ععاىياسىل سععويقععوي  عع ا  ع  عع   عي اات ععاى عياست
ي.ك  ياسل   ي

لععععذي  ععععايقععععاذيل ىالياإقععععىا ي اس لااععععاحيلععععذيك  ععععايياسل   ععععييسل عععع ى ياس اععععرياسعععععلي
 عععاىي قعععوييل عععاحياسلتبععع  ي ب فال عععاياست   ععع  ذقعععوياععع ييس اسعععاحياس ي,ي تلىاععع ذيسعععد

   عععاليا ععع  عي,ياسسععع  يياسل   عععييسبإال عععاي لبععع  احيل عععاىات عيت عععانياس ععع نياسلاى  عععي
استفإ عععىياسلل عععهيقعععويكسععع  اليتلعععا   عيلعععريلت   عععاحيكإلعععذي اس لعععايي اعععى ىاحيتعععال ذي

ي.يا سي   ت عياس اللييمل  ىيل تللات عي اسبفا
تعععععويت لععععع ي  ععععععاياإل ىاليسعععععذي إععععع ذيقعععععاااليللي لععععع يكذي ت اقعععععهياإلقعععععىا ي اس لااعععععاحياس

ا عسي  اسععي    عييللعتىإييتسعلحيي-ا سياسلست نياإ  عوي اسلسعت نياسىسعلو-استك  ى
بىإعييتع ا يلسعسيت سع  يي.ي  ل يبىإيي    ييقويإ ي  سيي ا سي  اهيل  ع ياستلعا ذ

ل   ياستلا ذيقوياتبا يق ىاسوي  ل ىا ويى لايا عسي لع ع يلاس ز عايلعذيب عثياس بع  ي
.يتب  ععهيعسععليللععى اايسل ععال ياس عععىليلععذياسعع ال  يتت  ععسيلععذيا عع ي,ي اس  ل ىا  ععي

قععويل عع ييك لللععى ااي  عع كيلععذيت ععب حيك  ععدياسل عع ياسلزل ععييقععوياسل   ععيي اسلتل  ععيي
اسل عع يال ت ععا ليي اس ععاتفععا عياسل عع ياسسععإا ويي يي ا  ععاًياسلال ععيي عع ذياسسعع  يي اسل تلععري ي

 تل  يقويت ز عيكلعذيياسل  ياإل وياسعل ىا لًاي استلىاىيالاتلا يا سي ا ىاحياس ف ي
ك عععععابالياسل عععععاسحي,يستلعععععاى  ا ىاى عععععايس ععععع   ياسكى  عععععيي لعععععىإات اي ااسل   عععععيي ت  عععععىي

ي.اسللى ايي غ ىياسللى اييقوياسل   يي اسلاسع
 ات عانياسلسعت   ي.يلذييإسالياسلست   ي ت ل ذياسل  ىياى ى يب   ييسلل الياسل   ي

.يياسبإ لععاح:يك س ععا:يا  ذسعع  ي تبعع  يقععوياعع يياإ  اىياستععويسعع  ي  ل  ععاي ال ععييقععا
ي.يلل الياسل   ي:ي  اس  ا.ييييياس  نياسلاى  ي:ي  ا   ا

ي
إسععع االيتاى ل عععيي ت  عععيياسلعععل ىي عععاسل زي,ي اسععع  ىياساعععل  يباس عععًاي ععع ي  ىياسلعععل ال

  سععع الي,ي اس ا   عععييسالستسعععالعي لعععذي ععععييال  عععىا يلسعععسياسل عععاسحياسلل ععع يياساععع  ي



ل ععيي  اسعععي    ععييللععتىإيي عع ذياست   عععاحيلعع اهياسفإععىي تفععىهياسإ لععيي اسل ععزياععذيت 
ي.ياإلسالل يي است   احياس    يي إاقييك  اق لا

ي
 ا ععالي,يل لعاي عع ياع   عيايياسل   ععيإ ذيس عععنياسللعا ىياسل عع ى ييلعذيك  ع ا عسيكسلع ىي

 اس  ا ععيياس ا لععييسعععسلياستبععىلي.ياسععت  ا ي  ىياسلععل اليستبلعع يلسععل س ات اياستاى ل ععي
ىا ي اس لاااحياستويت ل ياستك ىي تك  اليا ال ياس قاهي ع ذيتإ ذي   عياسل اهي  ذياإلق

اإلسععالل يي  العع يك  ععا يإعع ييحاإقععىا ي اس لااععاحيعاحياست   ععاحياس    ععيي است   ععا
لعذي,ي لذي عياسلل يا سيل اى يياست   عاحي است اقعهيا عسي  اسععي    عيي اللعي,يل  لا

ييقعويإع ي  ع ي بتىل عايا  يتفل  ي  ىيلل الياسل   يي ت ل ييبىإاحي    ييك عالب 
ي.اسلاى ي   لع اياسباإعيييقويالات اىيا  يتب   ياسل اىاحي اتلاعياس ىاىاحياسلالي

ي-----
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بععع  ي,يقعععوياإ ععع يإا عععحيل ال عععيي ععع لحيقعععوي ععع   يل  عععيياسل تلعععريقعععوياسإ  عععح**ي

  ععع يي.8/3/2101ا عععسي   يل  ععع ياستلعععا ذي تعععاى  يياسس اسعععاحياس  س عععيي ا لإاسعععات ا
ي. لىحيل اسيييا  ايا سياس ز ى ي ح
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ي

 


