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 O1ع رثؤي طـــــــــسوألا قرـــــــــشلا ةقطنم BC ىA@كلا ىوقلا ن;ب سفانتلا نأ 01ا ةديدج ةـــــــــسارد تـــــــــصلخ

 وأ ءاوتحال ىA@كلا وأ ةـــيميلقإلا ىوقلا ن;ب نواـــعتلا تالاـــجم نأـــب لوقتو ، WXيلقإلا مالـــــــــــــسلا قاـــفآ

 . ةمئالم A;غ طسوألا قرشلا BC تاعارصلا فيفخت

 ايقHرفأو طــــــسوألا قرــــــشلا نوؤــــــش >; ثحابلا فيلأت نم ةحفــــــص ٤١ نم فلأتت *(لا ةــــــساردلا

 موي Council On Foreign Relations  ةـيجراـXYا تاـقالعلا سلجم اـPرــــــــــــشO ، كوك نفيJــــــــــــس

 . راذآ / سرام ٣٠ ءاثالثلا

 : ةساردلا نع سل�~ا هرشO يذلا صyYملل ةمجرت >xي اميفو

 امو ، يqرعلا عيoرلا تاروثب اـــــــــصاخ امامتlإ طـــــــــسوألا قرـــــــــشلا ءاA@خ ىدبأ ، موـــــــــصنملا دقعلا لالخ

 . تاروطت نم اlالت

 ايــــــــسور نم لw1 xــــــــسv ، طــــــــسوألا قرــــــــشلا BC اlرودل ةــــــــشقانم ءارجإب ةدحتملا تايالولا موقت اميفو

 . ةقطنملا A BC@كأ ذوفن 01ا يqوروألا داحتالاو دنzلا لقأ دح 01او ، ن;صلاو

 د�رت �Xلا بلاطملا O1ع ءوــــــضلا طلــــــس� طــــــسوألا قرــــــشلا BC ىA@كلا ىوقلا سفانت لوح شاقنلا نإ

lقيقحت ىوقلا هذzامو ، ا �C لا لئاسولا�X vدعاس BC أ قيقحتlفادzا . 

 ءاـ�وقألا ن;بعاللا نكلو ، نآلا ��ح ةرـــــــــــــشاـبملا ةـzجاوملا 01ا دوقي مل ةـيـــــــــــــس�ئرلا ىوقلا ن;ب سفاـنتلا

 نواعتلا ىقب�و ، ضعبلا مzـــــــــضع� باـــــــــسح O1ع مlذوفن ز�زعvو عيـــــــــسوتو س�ـــــــــسأت نود�ري اولازام

 . فورظلا ھب مكحتتو ايضرع ائ�ش

 ، ةـــقطنملا BC ةـــيمlأ �Aكألا ��حو ، مzملا �Cراـــ��ا بـــعاللا ىقبت ةدـــحتملا تاـــيالولا نأ نم مغرلاـــoو

 ز��zا نطنـــــــــشاو ءاقب صرف ةـــــــــشقانمب ةيجرا��ا ةـــــــــسايـــــــــسلا 0Cوؤـــــــــسمو نويك�رمألا ءامعزلا موقي

 ةددحم نكامأ BC يقيقح ي¦�رمأ طابترا كف ھقفاري يذلا شاقنلا اذlو . ةقطنملا BC نمألل X¡ �ئرلا

xثأت ثالث ھل نا;Aم تاzةم : 

 ةـسراممل ةـصرفلا اومنتغا دق نويجرا��ا نوبعاللا ، اzـسفنب رومألا مامز تلوت دق ةيميلقإلا ىوقلا

 لــح O1ع ةــيميلقإلا ىوقلا لــمح BC اولـــــــــــــشف وأ اوـــــــــــــضفر دــق مª©اــفلحو ةــيـــــــــــــس�ئرلا ىوقلاو ، ةوقلا

 . ةمئاقلا تاعارصلا
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 ةديعبلا نكامألا BC ةلـــــــصا¬�ا تاروطتلاو ، روطتلا BC رمتـــــــس� طـــــــسوألا قرـــــــشلا X BC¡ـــــــ»ايـــــــسوي��ا

 . A@كأ نواعتل ق�رطلادzمت وأ ةسفانملا ذ¬®v نأ نكمي ، يqون��ا ن;صلا رحoو اoوروأ BC ايفارغج

 ؛ ²ـــ±او دحاو روطت كانl كلذ عم نكلو ، ثادحألا نم ن;قيلا مدعو ، ؤب¯تلا ةoوعـــص 01ا رظنلاoو

 لودـلا نم ةـعومجم وأ ةـلود ةـيأ لـمأـت ال اـمدـنع ، ةدـحتملا تاـيالولل WXيلقألا قوفتلا ةـظ¬� نإ وlو

BC تنا دق ، ةدحتملا تايالولا ذوفن و ةوق يدحت´� . 

 ن;بعاللاو ، ةــــيميلقإلا ىوقلا نم ةــــعونتم ةــــعومجم ن;ب فط�µل نآلا زlاــــج طـــــــــــــسوألا قرـــــــــــــشلا

  . ةدحتملا تايالولا مª¶مو ، ن;يجرا��ا

 BC تاـعارـــــــــــــصلا راــــــــــــــسم O1ع ترثأ دـق ةــــــــــــــسفاـنملا ن̧و ، اـنمأ لـقأ ةـقطنملا لـعج اذـl ةوقلا غارف نإ

 . ةقطنملا

 ،WXيلقإلا مالـسلا قافآ O1ع رثؤي ىA@كلا ىوقلا ن;ب سفانتلا نأ فيك BC قمع� صوغv ةـساردلا نإ

 قرـــــــــــشلا BC تاعارـــــــــــصلا فيفخت وأ ءاوتحال ىA@كلا وأ ةيميلقإلا ىوقلا ن;ب نواعتلا تاينا¦مإ نأoو

 قرــــــــشلا BC ةدحتملا تايالولا ھجاوت �Xلا تايدحتلا ل¦ل ةبــــــــس¯لاoو كلذ عمو ، ةمئالم A;غ طــــــــسوألا

 . ةقطنملا BC اA;ثأتو ةوقو ةيمlأ �Aكألا بعاللا �C ىقبت طسوألا

 نم A;غv ا¹ªأل، ىA@كلا ىوقلا ن;ب ةـــــسفانملا راـــــسم ةـــــساردلا فـــــشكتـــــسv ، ةياغلا هذl 01ا الوـــــصو و

 فيفختلل ىوقلا ةـيقب عم نواـعتلا O1ع ةدـحتملا تاـيالولا ةردـق لـ¦ـــــــــــــشvو ، ةـيميلقإلا تاـيكيماـنيدـلا

 . تاعارصلا ةدح نم


